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Rivaroxaban: първият орален 
директен инхибитор на фактор Xa 

 Селективен директен инхибитор 
на Фактор Xa 1 

 Висока перорална бионаличност2 
 Бързо начало на действието3

 Полу-живот:2–4 
• 5–9 часа при млади индивиди
• 11–13 часа при пациенти 

в напреднала  възраст
 Двоен път на елиминация:5

• 1/3 от активното вещество се екскретира 
     непроменено от бъбреците
• 2/3 се метаболизират от черния дроб; 

половината от които се екскретират 
от бъбреците, а другата половина 
по хепатобилиарен път

1. Perzborn et al, 2005; 2. Kubitza et al, 2005a; 3. Kubitza et al, 2005b; 
4. Kubitza et al, 2008; 5. Weinz et al, 2009
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Rivaroxaban: механизъм на 
действие

• Директен, специфичен, 
компетитивен инхибитор на 
фактор Ха 

• Инхибира фактор Xa с 10 000 
пъти по-голяма специфичност от 
другите фактори на съсирването

• Инхибира свободния и 
свързания в протромбиназния 
комплекс фактор Ха 

• Инхибира продукцията на 
тромбин

• Без директен ефект върху 
тромбин-индуцираната 
тромбоцитна агрегация

Roehrig S et al. J Med Chem 2005;48:5900–5908; Perzborn E et al. J Thromb Haemost 2005;3:514–521; 
Perzborn E et al. Nat Rev Drug Discov 2011;10:61–75 



Rivaroxaban Once-daily oral direct factor Xa inhibition 

Compared with vitamin K antagonism for prevention 

of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation 



Пациентите в клиничното проучване
45 държави, 1178 кл.центъра, 14,264 пациенти

5

Canada: 750

United States: 1,932

Mexico: 168

Finland: 16 Lithuania: 245

Denmark: 123

Hungary: 237

Netherlands: 161

Ukraine: 1,011
Bulgaria: 678

Sweden: 28
Norway: 49 Romania: 783

U.K.: 159

Belgium: 96

Switzerland: 7

France: 71
Spain: 250
Germany: 530

Austria: 32
Italy: 139

Greece: 29
Turkey: 101

Israel: 189

Poland: 528

Czech Rep: 598

Panama: 0

Chile: 287

Peru: 84
Colombia: 268

Brazil: 483

Venezuela: 20

Argentina: 569

South Africa: 247

Russia: 1,292

China: 496

India: 269

Korea: 204

Taiwan: 159
Hong Kong: 73

Thailand: 87 Philippines: 368
Malaysia: 51
Singapore: 44

Australia: 242

New Zealand: 116



Warfarin таргетно INR 2–3

Rivaroxaban 20 mg ведънъж 
дневно**

     Неклапно 
предсърдно мъждене

 Анамнеза за инсулт, 
ПНМК или системен 
емболизъм 
несвързан с ЦНС

ИЛИ

≥2* от следните:

 ХСН
 Хипертония
 Възраст ≥75 години
 Диабет

N=14,264

* по-малко от 10%  са пациентите  с ≤ 2 рискови фактора или без предшестващ инсулт/ТИА,
 или  системен емболизъм несвързан с ЦНС
**Пациенти с CrCl 30–49 ml/min: 15 mg rivaroxaban веднъж дневно
***Различна продължителност на проучването при всеки пациент, в зависимост от настъпването на 
инцидент

ROCKET AF – Дизайн на проучването
Рандомизирано, двойно-сляпо,  плацебо-контролирано , 
с продължителност в зависимост от настъпването на инцидент

ROCKET AF Study Investigators. Am Heart J 2010; Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print 
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ROCKET AF - цели

• Да оцени ефикасност и безопасност на  
rivaroxaban  в сравнение с  warfarin  за 
профилактика на инсулт и системен 
емболизъм  при пациенти с умерен и висок 
риск и неклапно ПМ.



ROCKET AF – Крайни цели на 
проучването 

Първична крайна цел за ефикасност
Комбинирана за инсулт и системен емболизъм 

(СЕ)

Вторични крайни цели за ефикасност
Комбинирана за инсулт, СЕ, или сърдечно-

съдова смъртност
Комбинирана за инсулт, СЕ, СС-смъртност или 

МИ
Отделни компоненти на горните крайни цели

ROCKET AF Study Investigators. Am Heart J 2010; Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print 



ROCKET AF: крайни цели за 
безопасност

 Основна крайна цел за безопасност: комбинирана за   голямо 
кървене и клинично значимо  неголямо кървене
• Голямо кървене

– Фатален изход
– Засягане на жизнено важен орган
– ≥2 g/dl понижение на Hb или необходимост от 

трансфузия на ≥2 единици концентрация еритроцити или 
цялостна кръв (клинично значимо кървене)

• Неголямо клинично значимо кървене
– Кървене, неотговарящо на критериите за голямо кървене
– НО свързано с медицинска интервенция, непланирана 

консултация с лекар, временно прекратяване на 
медикамента  на проучването, болка, или нарушена 
ежедневна активност

Patel et al, 2010



ROCKET AF: основни критерии за 
включване 

Възраст ≥18 години
Перистиращо или пароксизмално предсърдно 

мъждане, документирани ≥2 епизода (един от които 
документиран електрокардиографски в рамките на 
30 дни от влючването

Риск от бъдещ инсулт, в това число анамнеза за 
инсулт/ ТИА или системен емболизъм ИЛИ ≥2 от 
следните:

– Застойна сърдечна недостатъчност или 
левокамерна фракция на изтласкване ≤35%

– Хипертония ( SBP≥180 mmHg или DBP ≥100 
mmHg)

– Възраст ≥75 години
– Захарен диабет

Patel et al, 2010



ROCKET AF: основни критерии за 
изключване 

Основни критерии за изключване:
Клапно нарушение (НЕвключено в предишни 

плацебо-контролирани проучвания с терапия с 
антагонист на витамин К)

Транзиторно предсърдно мъждене вследствие 
обратимо нарушение

Ексцесивен хеморагичен риск
Планирано кардиоверзио

Patel et al, 2010



ROCKET AF: характеристики на 
популацията пациенти

 Проучването ROCKET AF: популация пациенти 
Пациенти с предсърдно мъждене, типични за срещаните в 
клиничната практика, с висока нужда от антикоагулантна терапия
• По-голям дял пациенти с ясни показания за перорална 

антикоагулантна терапия в сравнение с други съвременни  VKA-
контролирани проучвания

 Повече от половината пациенти са били с анамнеза за преживян 
инсулт, ТИА или неЦНС системен емболизъм5

• ROCKET AF е първото проучване, даващо задълбочена оценка 
на нов перорален антикоагулант за вторична превенция на 
инсулт и тромбемболизъм

 Много от рисковите фактори за кървене, свързано с 
антикоагулантна терапия са същите като тези за инсулт6−8 

• Проучването ROCKET AF осигурява цялостна оценка на 
съотношението полза-риск при тази популация пациенти

1. Connolly et al, 2009; 2. ACTIVE Writing Group of ACTIVE Investigators, 2006; 3. Amadeus Investigators, 2008; 
4. Albers et al, 2005; 5. Hacke et al, 2010; 6. Hughes et al, 2007; 7. Hylek et al, 2007; 8. Kakar et al, 2006



ROCKET AF – Разпределение на 
пациентите

13

Рандомизирани
(n=14 264)

ITT популация: 
всички рандомизирани пациенти

(n=14 171)

PPT популация по 
протокол: 

 всички ITT пациенти без 
предварително дефинирани големи 

нарушения на протокола 
(n=13 962)

Популация за безопасност: 
всички ITT пациенти, получили ≥1 доза

от медикамента на проучването
(n=14 143)

Rivaroxaban

–20

–103

7131

7061

6958

Warfarin

–8

–78

7133

7082

7004
Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print 
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ROCKET AF – Изходни характеристики (1)

Характеристика
Rivaroxaban

(N=7131)
Warfarin
(N=7133)

Възраст, средна (25, 75), години 73 (65, 78) 73 (65, 78)

Жени, % 39.7 39. 7

Индекс на телесна маса, среден, kg/m2 28.3 28.1

Артериално налягане, средно, mmHg

  Систолно 130 130
  Диастолно 80 80

Клинично представяне, n (%)

Тип предсърдно мъждене

     Персистиращо 5786 (81.1) 5762 (80.8)

     Пароксизмално 1245 (17.5) 1269 (17.8)

     Новодиагностицирано /новопоявило се 100 (1.4) 102 (1.4)

Предишна употреба на ацетилсалицилова к-на 2586 (36.3) 2619 (36.7)

Предишна употреба на антагонист на вит. К 4443 (62.3) 4461 (62.5)

ITT популация

Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print



ROCKET AF – Изходни характеристики (2)

Характеристика
Rivaroxaban

(N=7131)
Warfarin
(N=7133)

Оценка по CHADS2, средна ± SD 3.48±0.94 3.46±0.95

      2, n (%) 925 (13.0) 934 (13.1)
      3, n (%) 3058 (42.9) 3158 (44.3)
      4, n (%) 2092 (29.3) 1999 (28.0)
      5, n (%) 932 (13.1) 881 (12.4)
      6, n (%) 123 (1.7) 159 (2.2)
Коморбидитет, n (%)
      Предшестващ инсулт/ТИА или СЕ 3916 (54.9) 3895 (54.6)
      Застойна сърдечна недостатъчност 4467 (62.6) 4441 (62.3)
      Хипертония 6436 (90.3) 6474 (90.8)
      Захарен диабет 2878 (40.4) 2817 (39.5)
      Предшестващ миокарден инфаркт 1182 (16.6) 1286 (18.0)
      Периферна съдова болест 401 (5.6) 438 (6.1)
      ХОББ 754 (10.6) 743 (10.4)
CrCl, среден (25th, 75th), ml/min 67 (52, 88) 67 (52, 86)

ITT популация
Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print



Брой рискови пациенти
Rivaroxaban 6958 6211 5786 5468 4406 3407 2472 1496
Warfarin 7004 6327 5911 5542 4461 3478 2539 1538

ROCKET AF – Първична крайна цел 
за ефикасност

РРТ популация – лекувани

Warfarin

Rivaroxaban

Дни от рандомизацията

HR 0.79 (0.66, 0.96)
p<0.001 (non-inferiority)
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Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print

  21%



ROCKET AF:  достигната първична 
крайна цел на ефикасност

 Ефикасността на Rivaroxaban е сходна с тази на Warfarin (nоn 
inferiority)# 

• Първичната крайна цел  (инсулт и СЕ ) се явява при 1.71% 
пациенти на Rivaroxaban  годишно и при 2.16% на  

Warfarin  годишно HR=0.79; 95% CI: 0.66–0.96; p<0.001 (non 
inferiority)

 Rivaroxaban е бил сигнификантно по-ефикасен от warfarin 
за времето, когато пациентите са приемали медикамента‡

• По време на лечението Rivaroxaban е демонстрирал 

сигнификантно намаление от 21% на относителния риск от 
инсулт и системен емболизъм в сравнение с warfarin HR=0.79 
[95% CI: 0.65–0.95]; p=0.015 (superiority)

#РРТ популация, лекувани
‡Популация на безопасност, с лечение



*Статистически  значимо

Rivaroxaban 
n/N 

(% годишно) 

Warfarin 
n/N 

(% годишно)
Hazard ratio 

(95% CI)

p-value

Non-inf. Sup.
РРТ - 
популация 
по протокол

188/6958 (1.7) 241/7004 (2.2) 0.79 (0.66,0.96) <0.001*

Безопасност,
лекувани

189/7061 (1.7) 243/7082 (2.2) 0.79 (0.65,0.95) 0.02*

ITT 
-популация

269/7081 (2.1) 306/7090 (2.4) 0.88 (0.75,1.03) <0.001* 0.12

ROCKET AF – Първична крайна цел 
за ефикасност

Инсулт или системен емболизъм

Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print



ROCKET AF – Първична крайна цел 
за ефикасност

Rivaroxaban 
 (% годишно) 

Warfarin 
 (% годишно)

p-value

Non-inf. Sup.
РРТ, 
лекувани

1.7 2.2 <0.001

Безопасност,
лекувани

1.7 2.2 0.02

В полза на 
rivaroxaban

В полза на 
warfarin

10.5 2

ITT 2.1 2.4 <0.001 0.12

Инсулт или системен емболизъм

Hazard Ratio 
и 95% CIs

Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print



ROCKET AF – Първична крайна цел 
за ефикасност – “on-off “ лечение

Дни от рандомизацията
840

Брой рискови пациенти
Riva. 7081 6309 5874 5543  4394   3354     2372      1392 2088 1270 986 775 543 364 211 101
Warf. 7090 6397 5976 5602  4432   3401     2408      1407 1962 1193 880 681 470 326 196 96

ITT популация; ITT on-off-лечение: post hoc анализи

Инциденти по време 
на сляпо лечение
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Дни от прекратяване на лечението

10

Warfarin

Rivaroxaban

Инциденти след ранно 
прекратяване на лечението

(след лечение)

Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print



ROCKET AF – Първична крайна цел 
за ефикасност – “on-off “ лечение

Rivaroxaban 
n/N 

(% годишно) 

Warfarin 
n/N 

(% годишно)
Hazard ratio 

(95% CI)

p-value

Non-inf. Sup.

РРТ, 
лекувани

188/6958
(1.7)

241/7004
(2.2)

0.79 (0.66,0.96) <0.001

Безопасност
лекувани

189/7061
(1.7)

243 /7082 
(2.2)

0.79 (0.65,0.95) 0.02

В полза на
rivaroxaban

Първична крайна цел за ефикасност: инсулт или системен емболизъм
ITT по време на лечение, след прекратяване: post hoc анализи В полза на

warfarin

10.5 2

ITT 
популация

269/7081  
(2.1)

306/7090
(2.4)

0.88 (0.75,1.03) <0.001 0.12

   ITT, по 
време на 
лечение

188
(1.7)

240
(2.2)

0.79 (0.66,0.96) 0.02

   ITT, след
прекратяван
е

81 (4.7) 66 (4.3) 1.10 (0.79,1.52) 0.58

Hazard ratio 
and 95% CIs

Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print



Параметър

Rivaroxaban 
(N=7111)

Warfarin 
(N=7125)

Hazard ratio 
(95% CI)n (% годишно) n (% годишно)

Първична крайна
цел за безопасност

1475 (14.9) 1449 (14.5) 1.03 (0.96,1.11)

Голямо кървене 395 (3.6) 386 (3.4) 1.04 (0.90,1.20)

Хемогломин
понижение (≥2 g/dl)

305 (2.8) 254 (2.3) 1.22 (1.03,1.44)*

Кръвопреливане 183 (1.6) 149 (1.3) 1.25 (1.01,1.55)*

Кървене в жизнено
важен орган

91 (0.8) 133 (1.2) 0.69 (0.53,0.91)*

    Интракраниален
     кръвоизлив

55 (0.5) 84 (0.7) 0.67 (0.47,0.93)*

Фатално кървене 27 (0.2) 55 (0.5) 0.50 (0.31,0.79)*

Неголямо клинично 
кървене

1185 (11.8) 1151 (11.4) 1.04 (0.96,1.13)

Популация на безопасност– анализ на лечение; *статистически сигнификантен

ROCKET AF – Анализ на епизоди 
на кървене - безопасност

Голямо ГИ кървене (горно, долно и ректално): 
rivaroxaban = 224 инциденти (3.2%); warfarin = 154 инциденти (2.2%); p<0.001*

Hazard ratio 
 и 95% CI

0.2 0.5 1 2 5
В полза на 
rivaroxaban

В полза 
на 

warfarin
Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print



Сходна обща честота на кървене за големи 
и неголеми инциденти на кървене 

Основната крайна цел за безопасност – 
комбинирана за големи и неголеми клинично 
значими инциденти на кървене – е била сходна и 

за двете терапевтични рамена: Rivaroxaban 
14.91%/година спрямо Warfarin 14.52%/година
• Честотата на големи и неголеми клинично 

значими инциденти на кървене поотделно също 
е била сходна с тази при warfarin



Разлики в типа на настъпилите големи 
епизоди на кървене:

Rivaroxaban е демонстрирал сигнификантно по-
висока степен на понижение на хемоглобина под 
≥2 g/dl (p=0.019) честотата на трансфузии от ≥2 
единици цяла кръв или концентрат еритроцити 
(p=0.044) в сравнение с warfarin
• Пациентите на rivaroxaban са имали повече 

инциденти на мукозно кървене, включващи 
сигнификантно повече епизоди на кървене на 
горния и долния ГИ тракт и ректално кървене 
(3.2% vs 2.2%; p<0.001), както и хематурия в 
сравнение с warfarin



По-малко фатално и 
интракраниално кървене 

Важно е да се отбележи, че пациентите на 
rivaroxaban са имали значително по-малко 
тежки епизоди на кървене: кървене в 
жизено важен орган (в т.ч ИКХ; p=0.007) или 
фатално кървене (p=0.003)
• Пациентите на rivaroxaban са имали 

сигнификантно по-малко инциденти на 
интракраниално кървене (p=0.019) в 
сравнение с warfarin



ROCKET AF – Вторични крайни цели - 
ефикасност

Популация за безопасност – анализ на лечението
*Статистически сигнификантно

Крайни цели

Rivaroxaban 
(N=7061)

Warfarin 
(N=7082)

Hazard ratio 
(95% CI)n (% годишно) n (% годишно)

Комбинирана за инсулт, СЕ извън 
ЦНС, и съдова смъртност

346 (3.1) 410 (3.6) 0.86 (0.74, 0.99)*

Комбинирана за инсулт, СЕ извън 
ЦНС, съдова смъртност и МИ

433 (3.9) 519 (4.6) 0.85 (0.74, 0.96)*

Компоненти на основните 
вторични крайни цели

   Всички причини за инсулт 184 (1.7) 221 (2.0) 0.85 (0.70, 1.03)

   СЕ извън ЦНС 5 (0.04) 22 (0.2) 0.23 (0.09, 0.61)*

   МИ 101 (0.9) 126 (1.1) 0.81 (0.63, 1.06)

   Съдова смъртност 170 (1.5) 193 (1.7) 0.89 (0.73, 1.10)

Обща смъртност 208 (1.9) 250 (2.2) 0.85 (0.70, 1.02)

Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print 



Rivaroxaban Warfarin
p-value*n/N (%) n/N (%)

Общо 189/7061 2.7 243/7082 3.4
CHADS2 0.74
   2 21/922 2.3 24/931 2.6
   3 56/3025 1.9 87/3131 2.8
   4 71/2073 3.4 88/1988 4.4
   5 35/918 3.8 36/875 4.1
   6 6/122 4.9 8/155 5.2
ЗСН 0.66
   Да 106/4428 2.4 141/4409 3.2
   Не 83/2632 3.2 102/2672 3.8
Хипертония 0.85
   Да 174/6372 2.7 223/6429 3.5
   Не 15/689 2.2 20/653 3.1
Диабет 0.60
   Да 70/2842 2.5 94/2793 3.4
   Не 119/4219 2.8 149/4289 3.5
Предш.  МИ 0.25
   Да 25/1169 2.1 46/1269 3.6
   Не 164/5892 2.8 197/5813 3.4
Предшестващ инсулт/ТИА/неЦНС емболизъм 0.04
   Да 136/3881 3.5 151/3869 3.9
   Не 53/3180 1.7 92/3213 2.9
*p-стойност за взаимодесйтвие
Популация на безопасност : анализ на лечението

ROCKET AF – Първична крайна цел 
за ефикасност: подгрупов анализ

Hazard ratio  и  95% CIs

0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
В полза на 
rivaroxaban

В полза на 
warfarinPatel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print



Обобщение

Ефикасност:
• Rivaroxaban е не по-малко ефикасен от warfarin 

за превенция на инсулт и системен емболизъм 
несвързан с ЦНС

• Честотата на инсулти и СЕ е значимо по-малка 
с Rivaroxaban в сравнение с warfarin по време 
на лечението на пациентите

• Rivaroxaban е не по-малко ефикасен, но не 
превъзхожда warfarin в популацията  ITT с 
“намерение за лечение”



Обобщение
Безопасност:

• Сходна честота на епизоди на кървене и 
нежелани реакции

• По-висока честота на гастроинтестинално 
кървене

• По-малко инциденти на интракраниално и 
фатално кървене с rivaroxaban.

Заключение:
• Rivaroxaban е доказана терапевтична 

алтернатива на warfarin при пациенти с 
предсърдно мъждене и умерен до висок риск



Терапевтични показания - Rivaroxaban 
   

Профилактика на инсулт и системен 
емболизъм при възрастни пациенти с 
неклапно предсърдно мъждене с един или 
повече рискови фактори, като застойна 
сърдечна недостатъчност, хипертония, 
възраст ≥ 75 години, захарен диабет, 
предшествуващ инсулт или преходна 
исхемична атака.
Лечение на дълбока венозна тромбоза 
(ДВТ) и белодробен емболизъм (БЕ) и 
профилактика на рецидивиращи ДВТ и (БЕ) 
при възрастни



Защо Rivaroxaban?
Еднократен прием на табл. от 15/ 20 мг
Фиксирана доза независимо от възраст, пол,тегло
При CrСl 30-49ml/min - доза 15 мг
Прием по време на хранене
Предвидим антикоагулантен ефект
Лесен преход от други антикоагуланти - по схема 

Подходящ при пациент с  CHA2DS2 ≥ 2

По-малко инциденти на интракраниално и фатално 
кървене 

Не показва значими лекарствени взаимодействия с най-
често използваните медикаменти



Открити въпроси

Достатъчен ли е натрупания опит с НОАК, какъвто 
имаме с ВитК-ОАК, за да сме спокойни за нашите 
пациенти? 

Кой е най-подходящия НОАК за конкретния пациент 
и знаем ли как да го назначиме и да бъдем 
спокойни?

Имаме ли данни от сравнителни прочвания на 
НОАК?

Необходима ли ни е още информация освен 
препоръките на ESC при преценката на полза/ риск 
при конкретния пациент?



Благодаря Ви 

за  

вниманието





Rivaroxaban: първият орален директен 
инхибитор на фактор Xa 



Rivaroxaba
n

Warfari
n

Първична крайна цел: 
Инсулт или неЦНС системен емболизъм

Таргетно INR : 2.5
 (2.0–3.0 включително)

20 mg веднъж дневно
(15 mg веднъж дневно
При CrCl 30–49 ml/min)

Предсърдно мъждене

Рандомизирано
Двойно-сляпо/ 

двойно заслепено проучване

Ежемесечно мониториране
Придържане към препоръките за 

стандартна грижа

ROCKET AF – Дизайн на проучването 

** по-малко от 10%  са пациентите  с ≤ 2 рискови фактора или без предшестващ инсулт/ТИА,
 или  системен емболизъм несвързан с ЦНС

Рискови фактори
• Инсулт, ТИА или
   системен емболизъм
ИЛИ
• ХСН
• Хипертония 
• Възраст≥ 75 г 
• Диабет

Изискване за
поне 2 или 3
рискови 
фактора*

ROCKET AF Study Investigators. Am Heart J 2010; Patel et al. NEJM 2011, August 10th epub ahead of print 



Терапевтични цели на новите ОАК

 VKA  VKA

Неактивен фактор

Активен фактор

трансформация

катализа

X IX

IXa

тромбин

Xa

фибриноген фибрин

протромбин

VIITF VIIa

 VKA

директни Xa инхибитори
Rivaroxaban

 Apixaban
 Edoxaban
 Betrixaban

директни IIa инхибитори
Dabigatran

II

IIa

Piccini JP et al. Curr Opin Cardiol 2010;25:312–320; Spyropoulos AC et al. Expert Opin Investig Drugs 2007;16:431–440



• Повече от 10 милиона пациенти по света страдат 
от ПМ

• ПМ е една от трите епидемии на 21-и век (заедно 
със СН и захарен диабет). 

• ПМ е най-честата продължителна аритмия (2 % 
от населението) за България  - 3,14 %.

* AF prevalence data incl. Europe and US 
Source: Wolf et al. 1991, Marini et al 2005, Kannel et al. 2008, Miyasaka et al 2006



ПМ има тежки усложнения

• Независим рисков фактор за инсулт 
– 5 кратно повишен риск 1

– 1 на 6 инсулта се получава при пациенти с ПМ2

– Инсултите свързани с ПМ са по-тежки 3,4

– Риска от инсулт е непроменен дори при пациенти с 
асимптомно или преходно ПМ5

• Независим рисков фактор за смърт
– Двукратно повишен риск6

• Независим рисков фактор за сърдечна 
недостатъчност 
– сърдечната недостатъчност влошава ПМ и прогнозата7

1. Wolf PA et al. инсулт 1991;22:983–988; 2. Fuster V et al. Circulation 2006;114:e257–e354; 3. Lin HJ et al. инсулт 
1996;27:1760–1764; 4. Jørgensen HS et al. инсулт 1996;10:1765–1769; 5. Page RL et al. Circulation 2003;107:1141–
1145; 6. Benjamin EJ et al. Circulation 1998;98:946–952; 7.Wang T et al. Circulation 2003;107:2920–2925



Честота на ПМ при лица на възраст 
65-84 години (Framingham)

Chugh, S. S. et al. J Am Coll Cardiol 2001;37:371-378

Честотата на ПМ 
нараства с възрастта 

Честотата на ПМ 
нараства и независимо 

от възрастта

Честота на ПМ в 4 
епидемиологични проучвания



РФ, които увеличават риска от инсулт при ПМ

 Stroke Risk in Atrial Fibrillation Working Group, 2007; 2. Lip et al, 2010 

РФ RR
Преживян инсулт/ TIA 2.5
 Възраст 1.5
 АХ 2.0
 ЛК дисфункция 2.5
 Захарен диабет 1.7
 Женски пол 2.5
Съдово заболяване 2.3



CHADS2 скор и риск от инсулт при ПМ

Congestive 
heart failure 
-ЗСН

1

H-Хипертония 1

Age ≥75  1

D- Диабет 1

Stroke/TIA- 
инсулт/ПНМК 2

CHADS2 

6

5

4

3

2

1

0

Сбор от 
точките

Gage BF et al. JAMA 2001;285:2864–2287 

Честота на  инсулта 
(95% CI)*

18.2 (10.5–27.4)

12.5 (8.2–17.5)

8.5 (6.3–11.1)

5.9 (4.6–7.3)

4.0 (3.1–5.1)

2.8 (2.0–3.8)

1.9 (1.2–3.0)

*Per 100 patient-years without antithrombotic therapy



CHA2DS2-VASc скор и риск от инсулт при ПМ

Преживян 
инсулт или 
TIA или СЕ

2

Възраст ≥75 
год. 2

СН* 1

Хипертония 1

Диабет 1

Възраст 65–74 
години 1

Женски пол 1

Съдово 
заболяване 1

CHA2DS2-
VASc

1-год. 
честота на 

ИМИ
9 23.64%
8 22.38%
7 21.50%
6 19.74%
5 15.26%
4 9.27%
3 5.92%
2 3.71%
1 2.01%
0 0.78%

*намалена систолна функция (ЛК ФИ ≤40%)
Olesen JB et al. BMJ 2011;342:d124; Camm AJ et al. Eur Heart J 2010;31:2369–2429 

Сбор от 
точките



CHADS2 в сравнение с CHA2DS2-VASc при 
пациентите от Euro Heart AF survey

ТЕ риск
Предсказваща 

стойност

нисък умерен висок C-статистика

CHADS2

 Пациенти (%) 20.4 34.9 44.7 0.586

 TE събития (%/г.) 1.4 1.9 3.1

CHA2DS2-VASc

 пациенти  (%) 9.2 15.1 75.7 0.606

 TE събития (%/г.) 0.0 0.6 3.0

Lip et al, 2010



Антитромбозна терапия при ПМ – с 
какво разполагахме до скоро...

Клас 
медикамент агент

Предимства и 
недостатъци

Антикоагуланти  VKA: warfarin, 
acenocoumarol, 
phenprocoumon

Ефективни, но с много 
недостатъци и ниска 
използваемост1,2

Антитромбоцитни ASA По-слабо ефективен от 
VКА2

Clopidogrel Добавянето към ASA 
увеличава ефективността, 
но и кървенето3

1. Finsterer J and Stöllberger C. Neth J Med 2008;66:327–333; 2. Hart RG et al. Ann Intern Med 
2007;146:857–867; 3. ACTIVE Investigators. N Engl J Med 2009;360:2066–2078



Сравнение
No. 

проучвания
No. 

болни

⇓ RR 
инсулт 
95% CI

INR- ВКА  vs placebo 6 2900  
64 %

(49-74)

антиагреганти vs placebo 8  4876  
 22 %

 (6-35) 

INR- ВКА vs антиагреганти 12     12,721   
39 % 

(27-49)

Hart RG, et al. J Thromb Thrombolysis. 2008; 25: 26-32

Сравнение между различните 
антитромбозни терапии при ПМ



ВКА: ограничения

 Тесен терапевтичен прозорец (INR 2–3)
• Нужда от често мониториране и смяна на дозите

 Значими вариации в отговора на пациентите 
към една и съща доза поради:

• Взаимодействия с храни и медикаменти
• Непредсказуема фармакокинетика
• Ко-морбидност 

 Страх от предписване на VKA
• Особено при възрастни пациенти, които имат повишен 

риск от кървене
• Страх от интракраниална хеморагия

47
Ansell et al. 2008; Ogilvie et al. 2010; Nieuwlaat et al. 2005, 2006, 2007



ВКА имат тесен терапевтичен прозорец

48Fuster et al. Circulation 2006

5.0 6.0 8.01.0 2.0 3.0 4.0 7.0

5

15

10

1

20

O
R

International normalized ratio

INR < 2.0 води до 
повишен риск от 

инсулт
INR>4 води до повишен риск от 

мозъчна хеморагия



ВКА при предсърдно мъждене – 
ограниченията водят до неадекватно лечение

49
Samsa GP, et al. Arch Intern Med 2000;160:967–73

6%

над целевия INR 

13%

под целевия INR 

 15% в 
целевия INR 

65% 
прекъсват 
терапията
с warfarin
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Идеалният антикоагулант- характеристики

Перорален прием/веднъж дневно Лесно приложение в болнични и амбулаторни уловия

Предвидима ФК и  ФД Безопасно и ефективно контролиране на 
коагулацията

Широк терапевтичен прозорец Добър профил на безопасност в широк обхват от 
терапевтични дози

Фиксирана доза Предвидим резултат без нужда от корекции на 
дозата

Без нужда от лабораторен контрол Спестява средства ,удобен за пациента и лекаря

Нисък риск от  взаимодействия с 
храни и
 л-ва

Лесно и сигурно приложение ,минимум  
взаимодействия с   храни и съпътстващи л-ва



Предимства на новите ОАК

Подобрен 
комплаянс

Подобрена 
ефективност и 
безопасност

По-малко 
влияят на 

ежедневния 
режим

Подобрено 
качество на 

живот

По-малко 
изследвания

По-ниска       
цена

По-малко 
взаимодействие 

с храни и 
медикаменти

Ansell J et al. Chest 2004;126:204S–33S; Mueck W et al. Int J Clin Pharmacol Ther 2007;45:335–344;
Mueck W et al. Clin Pharmacokinet 2008;47:203–216; Mueck W et al. Thromb Haemost 2008;100:453–461;

Raghavan N et al. Drug Metab Dispos 2009;37:74–81; Shantsila E and Lip GY. Curr Opin Investig Drugs 2008;9:1020–
1033 

Прост режим на приложение, без 
ограничения в диетата, единичен 

таргет в хемостазната каскада, 
предсказуема антикоагулация, 
фиксирана доза, без нужда от 

мониториране. 



препоръките на ESC за 
поведение при предсърдно 
мъждене



ESC 2012 

Клас Определения Предлагана формулировка

 I Доказателство и/или общо съгласие, че дадено лечение или процедура е  
полезно, приложимо, ефективно

препоръчително/посочено

II Противоречиво доказателство и/или отклонение от мнение за 
използваемостта/ефикасността на дадено лечение или процедура 

IIa Тежестта на доказателство/мнение е в подкрепа на 
използваемостта/ефикасността

Трябва да се има предвид

IIb Използваемостта/ефикасността са по-слабо установени чрез 
доказателство/мнение

Може да се има предвид

III Доказателство или общо съгласие, че дадено лечение или процедура не е 
използваемо/ефективно и в някои случаи може да бъде вредно

Не се препоръчва

Нива на доказателства
A Данни, произлизащи от множество  рандомизирани клинични проучвания или мета- 

анализи

B Данни, произлизащи от едно рандомизирано клинично проучване или големи 
нерандомизирани проучвания

C Консенсус на мнения на експерти и/или малки проучвания, ретроспективни проучвания, 
регистри

Camm AJ et al. Eur Heart J 2012



Препоръки на ESC 2012 г.: CHA2DS2-VASc за 
оценяване на риска от инсулт

Препоръки за идентифициране на пациенти с предсърдно 
мъждене с ‘наистина нисък риск’ от инсулт: 

•CHA2DS2-VASc за оценяване на риска от инсулт при 
предсърдно мъждене (препоръка IA)

– CHA2DS2-VASc =0: не се препоръчват никакви антиагреганти 
(например при възраст<65 години и единичен епизод на предсърдно 
мъждене; препоръка IA)

– CHA2DS2-VASc  = 1: ОАК /Перорални антикоагуланти/ въз основа на 
оценяване на риска (с изключение на жени <65 години само с 
единичен епизод на  предсърдно мъждене; препоръка IA)

– CHA2DS2-VASc ≥ 2: NOAC /Новите перорални антикоагуланти/ са за 
предпочитане пред VKA /антагонисти на витамин К/ (препоръка IA)



Препоръки на ESC 2012 г.: HAS-BLED скала за 
оценяване на риска от кървене

• HAS-BLED скала за идентифициране на риска от кървене 
и повишаване осведомеността за променливи рискови 
фактори (т.е. кръвно налягане, лабилен INR и съпътстващи 
лекарства; препоръка IIa B)

• HAS-BLED ≥3: показва висок риск от кървене и изисква 
редовни прегледи и внимание

• HAS-BLED не трябва да се използва, за да се изключват 
пациенти от OAC /перорални антикоагуланти/ (препоръка 
IIaB)
– Пациенти с по-високи HAS-BLED стойности могат да имат 

полза от по-голямо абсолютно намаление на риска от инсулт 
спрямо тези с нисък риск от кървене



Препоръки на ESC 2012 г.: избор на пациенти за 
OACs /Перорални антикоагуланти/

Неклапно предсърдно мъждене Клапно предсърдно мъждене

< 65 години и единичен пристъп на
мъждене, вкл. жени

Оценяване на риска от инсулт 
CHA2DS2-VASc 

0 1 ≥2

Оценяване на риска от кървене (HAS-BLED стойност); 
вземат се предвид стойностите на пациента/предпочитания

Нови перорални антикоагуланти; 
Антагонисти на витамин КБез антиагрегантна

 терапия

Перорален антикоагулант

Да

Camm AJ et al. Eur Heart J 2012
Стрелка- за предпочитане; пунктирна линия - алтернатива



Препоръки на ESC 2012 г.: поведение при кървене с 
NOACs /Нови перорални антикоагуланти/

Пациент на NOAC с кървене 

Проверка на хемодинамичния статус, основните коагулационни тестове
за да се оцени антикоагулационния ефект

Нисък

Много тежък

• Отлагане на следващата доза 
или прекратяване на лечението

• Симптоматично/поддържащо лечение
• Механична компресия
• Замяна на течности
• Трансфузия на кръв
• Перорален активен въглен, ако е приет скоро

• Вземете под внимание rFVIIa или PCC
• Филтрация с активен въглен
• Само дабигатран: хемодиализа

Умерен

Camm AJ et al. Eur Heart J 2012



В заключение

• Старите ОАК – VKA имат редица практически ограничения 
• Фактор Xa е атрактивен таргет на антикоагулантната терапия
• Rivaroxaban е орален директен инхибитор на фактор Xa
• rivaroxaban с широк терапевтичен прозорец 
• ФИ и ФД на rivaroxaban не се влияят съществено от възраст, 

пол и телесно тегло 
• Клирънсът на rivaroxaban намалява значимо при бъбречна 

недостатъчност. Това налага промяна в дозата при пациенти 
с бъбречна недостатъчност

• Rivaroxaban не показва значими лекарствени 
взаимодействия с най-често използваните медикаменти 
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