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медИкаменТоЗно леченИе  
на ТаХИарИТмИИТе
акад. Илия Томов д.м.н.
Национална кардиологична болница

класИфИкацИя на анТИарИТмИчнИТе медИкаменТИ 
(vau�han Wi��ia�s)

• клас I - предимно блокират бързите Na+-канали
– клас I а - редуцират v

�ax
 (фаза 0): хинидин, прокаинамид, дизопирамид

– клас I В - не редуцират v
�ax

: мексилетин; скъсяват акционния потенциал – ди-
офенен, лидокаин;

– клас I С - редуцират v
�ax

, (главно бавната проводимост): флекаинамид, пропа-
фенон, морицизин.

• клас II - блокират β-адренергичните рецептори: пропранолол, тимолол, мето-
пролол и др;

• клас III - предимно блокират к+-канали и удължават реполяризацията: соталол, 
амиодарон, бретилиум;

• клас IV - предимно блокират Са2+-канали (I Ca.l): верапамил, дилтиазем, нифеди-
пин и др. (фелодипин – блокери на I CaR).

сИнУсова ТИХИкардИя (сТ)
отстраняване на причината: напр. хеморагия, стрес, хипертиреоидизъм, ане-

мия, диабет, хиповолемия, никотин, алкохол, кафе, чай, симпатикомиметици (носни 
капки).

медикация при неприемлива сТ:
 Бета-блокери;
 Са2+-канални блокери (клас Iv) (недихидропиридинови) верапамил (II а) дилтиазем 

(противопоказани при миокардна дисфункция);
 Дигиталис при СН. 

ПредсърднИ ексТрасИсТолИ (ПреХ)
По принцип не изискват лечение.
При симптомни пациенти или когато Прех преципитират тахикардии, медика-

ментозното лечение включва:
• Бета-блокер;
• Дигиталис;
• Са2+-канален блокер – верапамил или дилтиазем.

леченИе на Предсърдна ТаХИкардИя (ПТаХ)
1. Дигиталис, β-блокер или Са2+-канален блокер (верапамил или дилтиазем).
2. ако Птах продължи да персистира, трябва да се добави един медикамент от 

клас I а (хинидин, прокаинамид, дизопирамид), IС (пропафенон, флекаинид, мори-
цизин) или ХХХ (соталол, амиодарон).

3. токсични дигиталисови Птах: дигиталисови антитела или KC�, ако нивото на к+ 
е ниско.
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леченИе на фокална 
(авТомаТИчна) Предсърдна ТаХИкардИя
Медикаментозно прекъсване:

 вагусови проби (+ � – – ) 

 аденозин i. v. (+ +)

 верапамил или β-блокер

 клас Iа (хинидин, прокаинамид, дизопирамид) или клас IС (пропафенон, фле-
каинид) могат да бъдат ефективни.

Противорецидивна терапия – медикаментът, с който е прекъсната фт.

леченИе на мУлТИфокална 
ХаоТИчна Предсърдна ТаХИкардИя
често при пулмопатия, метаболитни и електролитни нарушения, белодроб-

на недостатъчност.
лечение на подлежащото заболяване: обструктивна пулмопатия,, дихателна 

недостатъчност, диселектролитемия.
антиаритмичните медикаменти често отказват!
Бета-блокерите често са противопоказани!
ефективни медикаменти: верапамил и амиодарон, к+ и M�2+ заместване. 

Предсърдна ТаХИкардИя с AV-Блок
честота на р΄-вълни 150 – 250 � мин., р΄-вълни с правилен или нерегулярен ри-

тъм, абнормна форма на р΄-вълни �RS-комплекси с честота 75-200�µ�, обикнове-
но с правилен ритъм при липса на медикация или болест, �RS-комплекси с нормална 
форма.

Внезапно забавяне и връщане към нормална честота; но тахикардията на 
предсърдията не се прекъсва от каротиден синусов масаж.

етиология: дигиталисова интоксикация.
лечение: прекъсване на дигиталисовата терапия!
При хипокалиемия: к+.
антидигиталисова медикация.

леченИе на Предсърдно ТреПТене (ПТр)
Прекъсване → въЗсТановяване на сИнУсов рИТъм

1. Метод на начално лечение: кардиоверсио със синхронизиращ прав ток (dC), 
често с релативно ниска енергия (≤ 50 J). ако електрошокът резултира в ПМ, 
прави се втори шок с по-високо ниво на електрическата енергия t de P.

2. ибутилид i. v.: успех 80-90 % (t de P). Удължават �-t: t de P. Противопоказан 
при левокамерна дисфункция и СН.

3. Прокаинамид i. v. 50-100 �� през 5 �in (20-50 ����in) поддържаща доза: 1-4 
����in 6-24 часа. Per �s 500 �� през 4-6 часа.

4. Бърз предсърден пейсинг (езофагеален или ДПр).

5. Верапамил: болус 5 или 10 �� i. v., след това трайна инфузия 5 �������in или 
дилтиазем 0.25 ��� �� i. v.

6. Дигоксин или дигитоксин.

7. клас Iа или клас IС медикация за възстановяване и задържане на синусов ри-
тъм. След забавяне: дигиталис (бета-блокер. дигиталис ± бета-блокер).
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фармакологично кардиоверсио на предсърдно мъждене (2005)

медикаменти с доказана ефикасност
Дофетилид NR орален I а

флекаинид NR орален или i.v. I а

ибутилид NR интравенозен I а

Пропафенон орален или i.v. I а

амиодарон орален или i.v. II а а

Хинидин орален II в В

По-малка ефективност или ненапълно проучени медикаменти
Прокаинамид интравенозен II в С

Дигоксин орален или i.v. III а

Соталол орален или i.v. III а

AV-нодална рИенТрИ-ТаХИкардИя ПрИ ЗдравИ сърца
I. Пристъп на тахикардия – прекъсване:

1. Вагусови приоми 30-50 % ефект (валсалва, каротиден масаж).
2. аденозин 6 �� i. v. (62 % успех), ако няма резултат след 2 �in 12 �� i.v. (51 % 

успех).
3. Верапамил 5 до 10 �� i. v. (95 % успех).
4. Пропафенон 1-2 ����� т.т. или соталол или амиодарон, ефективни, но с по-

бавно настъпващ ефект (синусов ритъм).
II. Противорецидивно медикаментозно лечение:

1. Соталол 80 �� 3х дневно.
2. Пропафенон 150 �� 3х дневно.
3. Хинидин депо 1 табл. 2-3 х дневно + верапамил 80 �� 3х дневно.

неПароксИЗмална ТаХИкардИя оТ AV-съедИненИеТо
(JUNCtIoNal taCHYCaRdIa, JUNCtIoNal eCtoPIC taCHYCaRdIa)
често при сериозна патология – ХОББ, миокардна исхемия, СН, хипокалиемия.
често при сериозна патология високостепенна с неправилен ритъм.
Нкт с епизоди на av–дисоциация.
Механизъм: абнормна автоматия или тригерна активност.
Субстрат – пара av-нодална тъкан атриална част, преходни клетки или прок-

симална част на снопа на His.
лечение: корекция на подлежащата патология.

1. Бета-блокери – метод на избор;
2. клас Iа – вариабилен отговор (ефект);
3. RF-аблация: (антеросептално, медиосептално, постеросептално).

Допълнителна AV-проводна връзка (сноп) Локализация на допълнителните проводни връзки

КАМЕРНА ПРЕЕКСЦИТАЦИЯ
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Декриментална или недекриментална проводимост
антеградна или ретроградна проводимост (обикновено бърза недикриментал-

на проводимост). 8 % декриментална антеградна или ретроградна проводимост.

WPW – синдром

Ортодромна AVRT (~90 %) Антидромна AVRT( 5 до10 %) ПМ при WPW-синдром - опасност от КМ

WPW-синдром

синусов ритъм

Надкамерни тахикардии два типа – тесно-, ширококомплексни

ширококомплексни

Състояние на хемодинамиката

Алгоритъм за акутно лечение на пациенти  с AV – нодално–зависима тахикардия

СПЕШНА ТЕРАПИЯ ПРИ WPW-ТАХИАРИТМИИ

НестабилнаСтабилна

Кардиоверсио

Кардиоверсио

Широк QRS-комплексТесен QRS-комплекс (AVRT)

Венозно:
Прокаинамид

наблюдениеDC кардиоверсио

Вагусови проби
Венозно: Аденозин(6-18 мг)

или Верапамил(5-10 мг), Предсърден пейсинг,
DC кардиоверсио

Персистиране 
на тахикардията

WPW-сИндром
дълготрайна профилактична фармакологична терапия на AVRT

1. Медикаменти, потискащи проводимостта на нивото на av-възела:
Недихидропиридинови Са2+-канални блокери (верапамил, дилтиазем)
Бета-блокери
Дигоксин или
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2. Медикаменти, които потискат проводимостта през предсърдията, камерите 
или допълнителния път:
клас Iа (прокаинамид)
клас IС (пропафенон) или 
клас III (амиодарон)
антиаритмични медикаменти 

II. камерни тахиаритмии (кТах)
камерни екстрасистоли
камерна тахикардия
акцелериран идиовентрикуларен ритъм
t�rsades de P�itntes
Удължен �t-синдром
камерно трептене и фибрилация
Дефиниция: ктах са всички тахиаритмии, произлизащи от камерите и МкС под 

снопа на Хис. 

лечение на камерни екстрасистоли
Повечето пациенти с единични екстрасистоли, бигеминия или тригеминия 

обикновено няма продължителна кт и не се нуждаят от лечение, специално ако ня-
мат остър коронарен синдром (ОкС)
• забавената и ускорената сърдечна дейност може да провокира появата на кех. 

При ОкС кех трябва да бъдат подтиснати с лидокаин i. v. в първите 24-48 часа 
на ОМи.

• Прокаинамид i. v. идва на втори план, ако лидокаин в �axимална доза не даде 
ефект.

• Пропранолол трябва да бъде приложен, ако другите антиаритмици не дадат 
ефект.

• Магнезият i. v. може да бъде полезен.
• за дълготрайно орално приложение на медикаментите от другите класове I, II и 

III могат да бъдат използвани за превенция на Окт при пациенти с чести кех.
• клас I С антиаритмични медикаменти (пропафенон, флекаинид, морицизин) са 

особено успешни за супресия на кех, но последните два медикаменти повиша-
ват смъртността при ОМи!

• амиодарон е доста ефективен при ОМи и сега има значително приложение при 
ОкС с кех. 

камерни тахикардии (кТ)
електрогенеза: риентри, нериентри – автоматични или тригерни (пускови)
класификация
По локализация: бедрени, фасцикуларни, от изхода на Дк, септални или перифер-

ни (камерна стена – апикални, базални, париетални, мрежа на Pur�inje).
По етиология: иБС остра (исхемия, некроза);
хронична (исхемия, цикатрикс, некроза).
Неисхемични ± камерна дисфункция, ± СН
кардиомиопатии
 миокардити - остри, хронични
 дисплазия – Дк изходен път
 идиопатични генетично детерминирани (фамилни)
 синдром на удължен �t-интервал
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 при нормален �t-интервал
 синдром на Bru�ada
 Диселектролитемии
 интоксикации – дигиталис, алкохол, никотин и др.
 проаритмии – медикаментозни: t�rsade de P�intes (t de P). 

лечение на кТ
• Драматични промени – напредък след големи клинични опити: медикация, елек-

трошок и ICd.
• акутно лечение на продължителна кт със стабилна хемодинамика: амиодарон, 

прокаинамид, соталол, бретилиум тосилат.
• амиодарон i. v. – ефективен (++ � +++).
• Начална натоварваща доза 15 ����in за 10 мин. След това i. v. инфузия на 1 

����in за 6 часа и след това поддържаща доза 0.5 ����in за останалите 18 часа 
и за следващите няколко дни, ако е необходимо при непрекъсната кт или ако тя 
рецидивира – повторна, „натоварваща” доза.

• рядко настъпва Sa-брадикардия или av-блок хипотония.
• Бретилиум: рядко се прилага (i. v.), по-малка ефективност. Същото се отнася за 

Соталол.
• ако амиодарон не даде ефект или когато кт причини хипотония, шок, ангина, 

зСН или церебрална хипоперфузия, незабавно трябва да се направи ДС кардио-
версио! 

кТ – дълготрайна терапия за превенция на рецидиви и всс
• При симптоматична, непродължителна кт β-блокерите са ефективни за пре-

венция на рецидиви. При рефрактерност към β-блокери, клас III медикамент 
– соталол или амиодарон �er �s, могат да бъдат ефективни.

• клас III медикаменти трябва да се избягват при структурна СБ, специално при 
каБ!

• Внимание със соталол – удължава �t-интервала, опасност от t de P кт!
• Непродължителна кт след Ми при лоша лк-функция – повишен риск за ВСС. (иф 

<35 %).
• ICd – значимо редуцира смъртността при исхемична кМП с лкиф < 30 %.
• Вторична превенция на продължителна кт или кардиак арест: амиодарон; им-

плантиране на дефибрилатор (ICd) (добър резултат).
• RF катетърна аблация.

Бидирекционна (двупосочна) кТ
• рядък тип на кт с �RS-комплекси с ДББ-форма, алтерниращ поляритет в F-рав-

нина от 60–90� до 120–130� и правилен ритъм.
• камерната честота е между 140 и 200 уд�мин.
• етиология: дигиталисов ексцес при тежка миокардна болест и лоша прогноза.
• катехоламиновата полиморфна кт може да се представи като бидирекционна 

кт.
• лечение: Дигоксин – свързващи антитела (di�ibind), за лечение на дигиталисова 

токсичност се прилагат лидокаин, калий, фенитоин и пропранолол при ексцес 
на дигиталисов прием. 

Torsade de Poi��tes (T de P)
конгенитална брадикардия, к+-загуба, медикаменти клас I а, I с и III
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t de P е кт с �RS-комплекси, които се променят по амплитуда, и изглежда се 
огъват около изоелектричната линия с честота 200-250�мин. След лечение с амио-
дарон �t-интервалът се удължава (~ 640 мили�сек) и може да се появи епизод на кт 
тип t de P.

Всички пациенти с t de P се влошават от клас Iа медикаменти и възможно ня-
кои от клас IС и III антиаритмици (амиодарон, соталол) удължават �t и влошават 
аритмиите!

лечението включва: i. v. магнезий - начална терапия на t de P и временен камерен 
или предсърден пейсинг.
• изапреналин i. v..: внимание, може да екзацербира t de P! Може да се приложи, ако 

има пейсинг за повишаване на Сч.
• лидокаин, мексилетин или фенитоин (дифенин) може да бъдат опитани.
• Медикаменти, отварящи к+-канали, могат да бъдат полезни!
• Причината за удължения �t-интервал трябва да се определи и премахне, ако е 

възможно!
• t de P, резултат на конгенитално удължен �t-синдром, се лекува с: β-блокери, 

оперативна симпатикусова интеррупция (прекъсване), пейсинг и имплантиране 
на дефибрилатор. 

синдром на Brugada
форма на идиопатично км при пациенти с дББ и ST ↑ в отв. V1-V3
Отвеждания без данни за структурна сърдечна болест. Мутация в ген, от-

говорен за Na+-канали. Млади хора от югоизточна азия: 40-60 % от всички случаи 
с идиопатично кМ. фармакологична терапия без ефект за превенция на кМ. ICd е 
единственото ефективно лечение.

идиопатични кт
Два типа на параксизмална кт от Дкит (лББ във v1 и долните отвеждания във 

F-равнината). Вагусовите прийоми и аденозинът прекъсват кт, докато при стрес, 
изопреналин и бърза стимулация се инициира и задържа кт.

лечение: Бета-блокери или верапамил, прогнозата е добра.
RF-катетърната аблация премахва кт.

лечение на камерно трептене и камерно мъждене
Следват се препоръките за начина на живот при кт и кМ (guide�ines basic �ife 

su���rt).
Незабавно несинхронизиран dC електрически шок с 200 до 400 J при кМ и кт. 

използва се автоматичен външен дефибрилатор �axимално рано.
затворен торакален масаж с изкуствена вентилация, ако кръвообращението 

е неадекватно въпреки възстановен синусов ритъм (затворен торакален масаж с 
изкуствена вентилация).

анестезия при електричен шок не се изисква при пациент в безсъзнание.
След възстановяване на синусов ритъм и мониториране на ритъма продължа-

ва (опасност от чести рекуренции) – отново адреналин или дефибрилация.
Метаболитна ацидоза – лечение с Na+-бикарбонат.
изкуствена вентилация с плътно прилепена маска и аМВи или дишане уста 

към уста.
кМ. за превенция на рекуренция на кт�кМ се прилага i.v. амиодарон, лидокаин, 

бретилиум или прокаинамид. Най-ефективен е амиодарон!
имплантиране на дефибрилатор – основа на съвременното лечение (профилак-

тика на кМ�кт).

медИкаменТоЗно леченИе  
на ТаХИарИТмИИТе
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