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 Активиране на тромбоцитната агрегация и на 
коагулационната каскада поради нарушена цялост на 
ендотела (на мястото на съдовия достъп) и на 
ендокарда (на мястото на аблационната лезия)

 Тромбообразуване в интродюсерите поради стаза и 
емболизиране от избутване от катетъра

 Емболизиране на интракардиални тромби/аортни плаки
 Предсърдно “зашеметяване” при конверсия на 

персистиращо ПМ/ПТ в синусов ритъм
 Пренагряване на върха на катетъра >70°С

Причини за тромбоемболизъм при 
катетърна аблация



Криолезия (А) - ясно и гладко очертана хомогенна 
некроза, запазена цялост на съединително-тъканния 
матрикс, липса на клетки, запазване на ендокардната 
граница и минимална тромбогенност.       
                            РФ лезия (В)

Тромбогенност на лезията в 
зависимост от използваната 
енергия

Khairy, Circulation 2003



 Катетърната аблация при “банална” аритмия всъщност 
е доста безопасна процедура

 Тромбоемболичният риск като цяло е нисък - 0.6%

Но:
 при процедури в лявото сърце тромбо-емболичният 

риск се покачва до 1.6-2.8%

Тромбоемболичен риск при катетърна 
аблация

Blanc, Europace 2008



При всички аблации в дясното сърце (без персистиращо 
типично предсърдно трептене):
 Интра- и постпроцедурният тромбоемболичен риск е 

нисък
 Хеморагичният риск е по-висок при прилагане на 

антикоагулация
 Интра- и постпроцедурна антикоагулация не е 

необходима, ако няма други фактори за емболизъм

Перипроцедурна 
тромбопрофилактика при 
нискорискови аблации

Blanc, Europace 2008



 Персистиращо типично предсърдно трептене
 Процедури в лявото сърце с изключение на 

предсърдно мъждене и пациенти със структурно 
сърдечно заболяване

Аблации с интермедиерен риск

Blanc, Europace 2008



Персистиращо типично предсърдно трептене:
 предпроцедурно ОАК за 3 седмици
 преминаване на и.в. хепарин (или НМХ)
 интрапроцедурно и.в. хепарин 5000Е 

болус+1000Е/час
 преминаване към ОАК за поне 4 седмици 

постпроцедурно
Процедури в лявото сърце (с изключение на 

предсърдно мъждене и пациенти със структурно 
сърдечно заболяване):

 интрапроцедурно и.в. хепарин 5000Е 
болус+1000Е/час

Перипроцедурна 
тромбопрофилактика при аблации с 
интермедиерен риск

Blanc, Europace 2008



 Камерна тахикардия при наличие на структурно 
сърдечно заболяване (инсулт, ТИА, други 
емболии при ИДКМП/НИДКМП – 1-1.3%)

 Предсърдно мъждене (тромбоемболизъм - 0-7%)

Аблации с висок риск

Blanc, Europace 2008
Sacher, Circ Arrhythmia Electrophysiol 2008

Aliot, Europace 2009
Natale, J Cardiovasc Electrophysiol 2010

HRS/EHRA/ECAS, Europace 2012



Камерна тахикардия при наличие на структурно 
сърдечно заболяване:
 интрапроцедурно и.в. НФХ 50-100Е/кг болус + 

1000-1500Е/час
 постпроцедурно НМХ или НФХ за 12-24 ч.
 аспирин 80-325 мг дн. за поне 4 седмици

Перипроцедурна антикоагулация при 
аблации с висок риск

Blanc, Europace 2008



Камерна тахикардия при наличие на структурно 
сърдечно заболяване и предходен прием на ОАК:

 предпроцедурно - НФХ или НМХ
 интрапроцедурно и.в. НФХ 50-100Е/кг болус + 1000-

1500Е/час
 постпроцедурно НМХ или НФХ в комбинация с ОАК до 

достигане на INR 2.0-3.0
 ОАК за поне 4 седмици (или повече при показания)

Перипроцедурна антикоагулация при 
аблации с висок риск

Blanc, Europace 2008



Предсърдно мъждене:
 ОАВК за поне 4 седмици без прекъсване за аблацията 

(ICE)
 интрапроцедурно INR 2.0-2.5 + и.в. НФХ 50-100Е/кг 

болус + 1000-1500Е/час
 постпроцедурно ОАВК продължава за 8-12 седмици 

(или дългосрочно при CHA2DS2VASc ≥2)
Емболичните и хеморагичните усложнения не са 

повече, а според някои са дори по-малко

Перипроцедурна антикоагулация при 
аблации с висок риск

Blanc, Europace 2008 
Lip, Europace 2011

Verma, Curr Opin Cardiol 2012
HRS/EHRA/ECAS, Europace 2012



Предсърдно мъждене:
 ОАК (ОАВК или НОАК) за поне 4 седмици
 предпроцедурно bridging с НФХ/НМХ
 ТЕЕ в деня преди или в деня на процедурата
 интрапроцедурно и.в. НФХ 50-100Е/кг болус + 1000-

1500Е/час
 постпроцедурно НМХ/НФХ + ОАВК до достигане на 

INR 2.0-3.0 или направо НОАК
 ОАК за 8-12 седмици (или дългосрочно при 

CHA2DS2VASc ≥2)

Перипроцедурна антикоагулация при 
аблации с висок риск

Blanc, Europace 2008 
Lip, Europace 2011

HRS/EHRA/ECAS, Europace 2012



 При всички пациенти – задължително ОАК за поне 2 
месеца след процедурата

След 2-я месец:
 Антитромбозното лечение се определя от рисковите 

фактори за мозъчен инсулт (CHA2DS2VASc сбор), 
независимо от резултата от аблацията

Антитромбозно лечение след 
извършена аблация на ПМ 
(HRS/EHRA/ECAS 2012)

HRS/EHRA/ECAS, Europace 2012



 Ривароксабан и апиксабан – за сега няма данни
 Дабигатран - натрупват се все повече данни - 

проучвания с общ брой пациенти n=3867, от които 
1362 са приемали дабигатран преди и след 
аблацията

Катетърна аблация на предсърдно 
мъждене на фона на непрекъснато 
лечение с НОАК с/у ОАВК

Yamaji, Clin Drug Investig 2013 (epub)
Bassiouny, Circ AE 2013 (epub)

Kaiser, JICE 2013 (epub)
Imamura, JICE 2013 (epub)

Maddox, JCE 2013 (epub)

Lakkireddy, JACC 2012
Snipelisky, JICE 2012

Winkle, JCE 2012
Kim, Heart Rhythm 2013

Nin, PACE 2013



 При повечето проучвания е използван режим с 
перипроцедурно прекъсване (12-36 часа преди 
аблацията, т.е. пропускане на 1-3 приема, и 
възстановяване 3-22 часа след аблация/хемостаза)

 При този режим емболичните и хеморагичните 
усложнения не са повече

Катетърна аблация на предсърдно 
мъждене на фона на непрекъснато 
лечение с НОАК с/у ОАВК



При режим без перипроцедурно прекъсване данните не 
са еднозначни
 Едно проучване (n=290) намира значително повече 

хеморагични усложнения, вкл. тежки (сърдечна 
тампонада)

 Друго (n=463) не открива никакви разлики

Катетърна аблация на предсърдно 
мъждене на фона на непрекъснато 
лечение с НОАК с/у ОАВК

Lakkireddy, J Am Coll Cardiol 2012
Maddox, JCE 2013 (epub)



Преимущества и недостатъци на НОАК 
след аблация на предсърдно мъждене в 
български условия

+ -
Скъсяване на болничния престой Не се реимбурсират при 

пациенти без рискови фактори

Фиксирана доза
(по-голяма вероятност за 
продължително лечение)

Неподходящи за хора, които 
често пътуват зад граница – 
подновяването на прескрипцията 
от ОПЛ е на определена дата

Не се изисква мониториране на 
хемостазни показатели (по-
голяма вероятност за 
продължително лечение)

По-голям протективен ефект
... ... 



НКБ - аблации на предсърдно мъждене 
(април 2010 – декември 2010 и 

януари 2012 - април 2013)
• последен прием на 
антитромбозен 
препарат – в деня 
преди постъпването
• bridging с 
НФХ/НМХ 
• задължителна ТЕЕ 
преди РФА
• интрапроцедурно: 
НФХ 50-100Е/кг + 
инфузия 1000Е/ч
• задължителна ТТЕ 
след РФА
• след хемостаза: 
НФХ/НМХ + ОАК

RFA 51
n 48

Пол М 41, Ж 7 (85% : 15%)
Възраст (X±SD, range) 51.9±10.7 (24-69 г.)

CHA2DS2VASc 
(X±SD, range)

0.75±0.84 (0-3)
22 0
18 1
6 2
2 3

Постпроцедурен ОАК 
(n=48)

Аценокумарол 44
Дабигатран 2

Ривароксабан 1
Перипроцедурни 
системни емболии

0
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