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Предсърдното мъждене (ПМ) най-често срещаната в клиничната практика 
аритмия. ПМ е честа причина за хоспитализация, свързана е със значителна забо-
леваемост и смъртност поради възможността за възникване на тромбемболич-
ни усложнения. От друга страна, патофизиологията на това ритъмно нарушение 
се оказва много разнообразна откъм механизми, някои от които все още не са 
напълно уточнени. това до голяма степен ограничава индивидуализирането на ле-
чението към всеки конкретен пациент, което в повечето случаи е медикаментоз-
но. В резултат на редица експериментални постановки върху животински модели 
и проучвания на пациенти с ПМ бяха създадени и немедикаментозни методи за 
повлияване на тази аритмия – хирургични и интервенционални.

Подходът към ПМ е ориентиран в две направления – възстановяване на си-
нусовия ритъм посредством медикаментозни и немедикаментозни методи, с или 
без последваща профилактика на рецидивите и контрол на камерната честота при 
персистиране на аритмията. точно кой подход да бъде избран зависи от конкретния 
случай.

въЗсТановяване на сИнУсов рИТъм
Възстановяването на синусов ритъм може да се осъществи в спешен поря-

дък, когато аритмията влошава хемодинамиката или провокира остра, клинично 
изявена миокардна исхемия, или в планов порядък, при персистираща аритмия в ус-
ловията на антикоагулантна терапия, осъществявана по стандартните схеми. и 
в двата случая кардиоверзията може да бъде медикаментозна или електрическа. 
При подбора на конкретния подход към всеки пациент трябва да се има предвид 
и високата честота на спонтанно възстановяване на синусов ритъм при случаи-
те на пароксизмално ПМ, описана от някои автори – до 71,4% при пациенти без 
структурно сърдечно заболяване и с давност на аритмията под 24 часа (1). 

фармакологична кардиоверзия
фармакологичната кардиоверзия е широко използвана в клиничната практика. 

В някои случаи дори се допуска осъществяването є в амбулаторни условия (подход 
„хапче в джоба”), когато пациентът приема медикамент само когато има оплаква-
ния, асоциирани с пристъп от ПМ. фармакологичната и електрическата кардиовер-
зия не са били сравнявани директно в големи проучвания, като фармакологичните 
подходи са по-прости за изпълнение, но по-малко ефективни от електрическата 
кардиоверзия. фармакологичната кардиоверзия е с най-голям успех, когато бъде за-
почната в рамките на 7 дни от началото на пристъпа и най-вече в първите 24-48 
часа. Основните рискове на фармакологичната кардиоверзия са тромбемболизмът 
и рискът от токсичен или проаритмичен ефект на антиаритмичните медикамен-
ти. Винаги трябва да се има предвид и потенциалната възможност за развитие 
на лекарствени взаимодействия на фармакокинетично или фармакодинамично ниво 
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между антиаритмичните медикаменти и съпътстващата медикаментозна тера-
пия и най-вече с оралните антикоагуланти поради тяхната специфична фармакоки-
нетика. 

 
средства с доказана ефективност за фармакологична кардиоверзия (табл. 1)
���o�aro��
Може бъде прилаган както венозно, така и перорално за кардиоверзия. този 

медикамент е ефективен при ПМ с малка давност, но действа по-бавно и вероятно 
по-неефективно от други медикаменти (2). От друг страна, при персистиращо ПМ 
медикаментът има по-добър ефект в сравнение с други и намира приложение за кон-
версия (3). като странични ефекти от приложението му се наблюдавани хипото-
ния, брадикардия, нарушения в зрението, гастро-интестинални смущения и флебит 
при венозно приложение. 

Dof��t����� 
Дофетилид е по-ефективен от плацебо при конверсията на ПМ с давност до 

7 дни (4), а така също и при ПМ с по-голяма давност (над 7 дни) (5). ефектът зависи 
от дозата, като конверсията при повечето пациенти с малка давност на аритми-
ята настъпва до 36 час. Дофетилид намира приложение и при конверсията на пред-
сърдното трептене. Нерегестриран в България препарат.

���ca�����
широко проучен препарат за възстановяване на синусов ритъм при ПМ с мал-

ка давност и с много по-ниска ефективност при персистиращо ПМ (6). Най-чести 
странични ефекти от приложението на медикамента са „организиране” на ПМ в 
предсърдно трептене с 1:1 аv-провеждане и последващо хемодинамично влошава-

Препарат Начин на 
приложение Доза Странични ефекти

a�i�dar�ne

през устата

Хоспитализирани болни: 1,2-1,8 грама�дн, 
разделени на няколко приема до обща доза 10 
г, след това поддържаща доза от 200-400 ���� 
дневно Хипотония, удължаване на �t-�t--

интервала, t�rsade-de-��intest�rsade-de-��intes-de-��intesde-��intes-��intes��intes 
(рядко), гастроинтестинални 
смущения, запек, флебит (при 
венозно приложение)

амбулаторни болни: 600-800 �� дневно до�� дневно до дневно до 
обща доза 10 г. След това 200-400 �� дневно�� дневно дневно 
поддържаща доза

венозно
5-7 ����� за 30-60 мин. След това 1,2-1,8����� за 30-60 мин. След това 1,2-1,8��� за 30-60 мин. След това 1,2-1,8�� за 30-60 мин. След това 1,2-1,8 за 30-60 мин. След това 1,2-1,8 
г�дневно до обща доза 10 г. След това 
поддържаща доза 200-400 мг�дн.

d�feti�ide през устата

 C�cre (����in) Доза мкг�дн в два приемаC�cre (����in) Доза мкг�дн в два приема (����in) Доза мкг�дн в два приема����in) Доза мкг�дн в два приема��in) Доза мкг�дн в два приема�in) Доза мкг�дн в два приема) Доза мкг�дн в два приема
Удължаване на �t-интервала.�t-интервала.-интервала. 
Да се коригира дозата според 
клирънса на креатинина, 
телесната повърхност и 
възрастта

�60 500 

40-60 250

20-40 125

под 20 контраиндициран

F�ecainide
през устата 200-300 �� Хипотония, предсърдно 

трептене с бърз камерен 
отговорвенозно 1,5-3 ����� за 10-20 мин

Ibuti�ide венозно 1 �� за 10 мин.�� за 10 мин. за 10 мин.  
При нужда се повтаря дозата

Удължаване на �t-интервала.�t-интервала.-интервала. 
t�rsade-de-��intes-de-��intesde-��intes-��intes��intes

Pr��afen�ne
през устата 450-600 �� Хипотония, предсърдно 

трептене с бърз камерен 
отговорвенозно 1,5-2 ����� за 10-20 мин

Chinidine през устата 0,75-1,5 г за 6-12 часа. Обикновено заедно с 
медикамент, забавящ av-проводимосттаav-проводимостта-проводимостта

Хипотония, удължаване на �t-�t--
интервала, t�rsade-de-��intest�rsade-de-��intes-de-��intesde-��intes-��intes��intes 
(рядко), гастроинтестинални 
смущения, запек, флебит (при 
венозно приложение)

Табл. 1 дозови режими и странични ефекти на медикаментите, използвани за фармакологич-
на кардиоверзия. Източник: ACC/AHA/ESC guideli��es for the ma��ageme��t of patie��ts with atrialИзточник: ACC/AHA/ESC guideli��es for the ma��ageme��t of patie��ts with atrial 
fibrillatio��, Europea�� Heart Jour��al (2001) 22, 1852–1�23
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не, камерни тахикардии, брадикардия след конверсията, бързопреходна общомозъч-
на симптоматика и др. Неподходящ при пациенти с подлежащо сърдечно заболяване 
и съпътсваща левокамерна дисфункция.

�ropaf���o��
Плацебо-контролирани проучвания посочват ползата от медикамента за въз-

становяване на синусов ритъм при ПМ с малка давност (до 24 часа). Най-добър 
ефект се отчита при приложението на медикамента в първите 2 до 6 часа от 
началото на пристъпа (7). При персистиращо ПМ ефективността на препарата е 
ниска. Страничните ефекти са подобни на тези при F�ecainide, но са по-редки. Непод-
ходящ при пациенти с подлежащо сърдечно заболяване.

C��������
Препарат от клас Iа с ваголитична активност, налагащ задължително забавя-

не на камерната честота посредством повлияване на аv-провеждането преди при-
ложението му. ефективността му е съпоставима с тази на другите медикаменти 
(8), използвани за кардиоверзия. Вероятно е ефективен и при персистиращо ПМ. 
Страничните ефекти от приложението на препарата са удължаване на �t-интер-
вала с възможност за възникване на камерна тахикардия t�rsade-de-��intes, гастроин-
тестинални смущения, хемолитична анемия, алергични реакции, тромбоцитопении. 

I��t�����
Препарат от клас III, все още нерегистриран у нас, с висока активност при 

конверсията предимно на предсърдното трептене, а също и при някои случаи на 
персистиращо ПМ с давност над 7 дни (9). Прилага се само венозно и се асоциира 
с относително висок от t�rsade-de-��intes поради значително удължаване на �t-ин-
тервала при някои болни. Все още нерегистриран у нас.

Бета-блокерите, дизопирамид, калциевите антагонисти и дигиталсовите пре-
парати са средства с ниска, недоказана или спорна ефективност при фармакологич-
ната кардиоверзия. Спорна е ефективността на S�ta��� и Pr�caina�ide при конверси-
ята на ПМ с малка или голяма давност.

изборът на конкретен медикамент зависи от индивидуалния профил на бо-
лния, като зависи от наличието и вида на подлежащото сърдечно заболяване (10) 
(фиг.1).

електрическа кардиоверзия
Включва трансторакално или интракардиално приложение на синхронизиран 

с електрическата активност на сърцето високоенергиен електрически импулс. В 
сравнение с медикаментозната кардиоверзия този метод е по-трудно приложим, 
изисква болнична обстановка и анестезия. ефективността на електрическата кар-

Не (или леко такова)

Propafenone, Flecainide, Sotalol СН ИБС

ЛК хипертрофия над 14 мм

Amiodarone, DofetilideDisopyramide, 
Chinidin, 

Procainamide

Нефармакологични
методи

Amiodarone, Dofetilide, Sotalol Disopyramide, Chinidin, Procainamide

Propafenone, Flecainide Amiodarone

Да

Disopyramide, 
Chinidin, Procainamide 

SotalolAmiodaroneр Dofetilide 

Хипертония

Amiodarone, Dofetilide 

Не

НАЛИЧИЕ НА СЪРДЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

фиг. 1. алгоритъм за подбор на антиаритмичен медикамент в зависимост от подлежащо-
то сърдечно заболяване. Източник: ACC/AHA/ESC guideli��es for the ma��ageme��t of patie��ts with 
atrial fibrillatio��, Europea�� Heart Jour��al (2001) 22, 1852–1�23.р
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диоверзия зависи от редица технически фактори като плътност на тока, размери 
на контактните електроди (лъжици), енергията и формата на импулса (монофазни 
импулси, бифазни импулси, модифицирани бифазни импулси), както и от разположе-
нието на електродите върху гръдната клетка или в сърдечните кухини.

Бифазните импулси изискват по-ниска енергия за възстановяване на синусов 
ритъм от монофазните, като приложението им се асоциира с по-висок успех от 
процедурата (11). 

резултатите от много проучвания (12) сочат успешна кардиоверзия в 70 до 
90%. Многофакторните анализи определят предикторите за успех на електриче-
ската кардиоверзия и задържането на синусов ритъм (13). към тях спадат давност-
та на ПМ – по-малко от 6 месеца за успех на кардиоверзията и по-малко от 3 месеца 
за задържането на синусов ритъм, възрастта, размерите на лявото предсърдие 
(според някои проучвания), скоростта на кръвотока в ухото на лявото предсърдие, 
увеличението на скоростта на а-вълната на митралната спектрограма след карди-
оверзия, наличието на хипертония или подлежащо сърдечно заболяване, застойна 
сърдечна недостатъчност с висок клас. Някои автори съобщават за по-висок про-
цент на успех на кардиоверзията при извършването и на фона на предварително 
започнато лечение с антиаритмични медикаменти, което значително намалява чес-
тотата на рецидивите. В тези случаи обикновено се използва амиодарон, хинидин 
или дофетилид.

Подготовката за процедурата включва адекватна антикоагулация с INR в 
границите 2,0 – 3,0 за период от поне 3 седмици, спиране на дигиталисовото ле-
чение поне 48 часа преди процедурата. алтернатива на триседмичната антико-
агулация е започването на антикоагулант непосредствено преди процедурата и 
извършване на тее преди процедурата за оценка на емболичния риск. този подход 
не се асоциира с по-висок риск от тромбемболизъм в сравнение с конвенционалния 
(14). Някои протоколи съчетават двата подхода, като включват антикоагулант-
на терапия за 3 седмици и осъществяване на трансезофагеална ехокардиография 
(тее) преди кардиоверзията за изключване на спонтанен ехоконтраст и тромби в 
лявото предсърдие и ухото му, както и за оценка на скоростта на кръвотока в 
тази структура. 

Началната енергия на кардиоверзията при монофазен импулс обикновено е 50 J 
при предсърдно трептене и 200J при ПМ. енергията се увеличава при всеки следващ 
приложен импулс с около 100J до достигане на �axимална стойност от 400 J. При 
бифазна форма на импулса обикновено се прилагат по-ниски енергии. 

Противопоказания за извършването на елективна екВ са: наличието на бради-
аритмия, необусловена от медикаментозна терапия, дигиталисова интоксикация, 
некоригирана диселектролитемия, наличие на перманентна или пристъпна брадиа-
ритмия (напр асоциирана със синдром на болния синусов възел или високостепенен 
аv-блок), непротектирана от подходящ електростимулатор, хипертиреодизъм, 
активна миокардна исхемия, миокардит, наличие на левопредсърдна тромбоза или 
миксом, остри инфекции или възпалителни заболявания.

Възможни усложнения на електрокардиоверзията са системен емболизъм, ка-
мерни тахиаритмии, синусова или друга брадикардия или брадиаритмия, хипотония, 
белодробен оток и преходни промени в St-сегмента и т-вълната. Миокардното ув-
реждане, даже и на микроскопско ниво, не се потвърждава и вероятно описаното 
повишение на нивото на креатинкиназата няма клинично значение при използване 
на стандартните енергии за кардиоверзия. 

електрическата кардиоверзия може да бъде и интракардиална, при което 
електрическият импулс с енергия 200-300 Дж се прилага между електрод, въве-
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ден в дясното предсърдие, и електрод, разположен на гърба на пациента, както 
се описва в оригиналното съобщение на levy и сътр. (15), а може да се използва 
и двуполюсен интаркардиален метод, при който се прилагат бифазни импулси с 
ниска енергия (до 20 Дж) и с различна форма между два електрода, разположени 
съответно в дясното предсърдие и в коронарния синус или в белодробната ар-
терия. При този метод не се изисква анестезия, а само седиране на пациента. 
резултатите са отлични (16,17).

европейското кардиологично общество и американският колеж по кардиология 
дават следните препоръки за избор на метод за регуларизация:

клас I (доказана в големи проучвания ефективност)
1. Незабавна електрическа кардиоверзия при пациенти с пароксизмално ПМ и бърз 

камерен отговор, при които има екг-критерии за остър миокарден инфаркт, 
симптоматична хипотония, стенокардия или сърдечна недостатъчност, коя-
то не отговаря бързо на приложеното лечение. 

2. кардиоверзия при пациенти без хемодинамична нестабилност, при които симп-
томите, свързани с ПМ, са изразени и неприемливи.

клас II a (с недоказана ефективност в големи проучвания, 
но за които има данни че са ефективни, поради което се прилагат)

1. фармакологична или електрическа кардиоверзия за по-бързо възстановяване на 
синусов ритъм при пациенти с първи епизод на ПМ. 

2. електрическа кардиоверзия при пациенти с персистиращо ПМ с висока вероят-
ност за ранен рецидив на аритмията.

3. Повторна кардиоверзия, последвана от лекарствена антиаритмична профи-
лактика при пациенти с рецидивиращо ПМ в отсъствие на противорецидивно 
лечение при предишна кардиоверзия. 

клас II b (с недоказана ефективност и за които има данни, че са с ниска 
ефективност, поради което има въздържание от прилагането им)

1. Приложение на медикаменти за възстановяване на синусов ритъм при пациен-
ти с персистиращо ПМ

2. извънболнично приложение на антиаритмични медикаменти за регуларизация 
на новооткрито, пароксизмално или персистиращо ПМ при пациенти без сър-
дечно заболяване или когато не е проверена безопасността от приложението 
на медикамента при конкретния пациент.

клас III (доказано неефективни)
1. електрическа кардиоверзия при пациенти, показващи спонтанно алтерниране 

между синусов ритъм и ПМ в рамките на кратки периоди от време. 
2. кардиоверзии при пациенти с краткотрайни епизоди на синусов ритъм, при 

които аритмията рецидивира независимо от многократните кардиоверзии и 
медикаментозната антиритъмна профилактика.

ПоддърЖане на сИнУсов рИТъм
 След възстановяване на синусов ритъм съществува риск от рецидив на 

аритмията. От степента на риска зависи и по-нататъшното поведение – започ-
ване на лечение с цел профилактиране на рецидивите или въздържане от лечение. 
Съществуват два основни подходи към антиаритмичната профилактика – медика-
ментозен и немедикаментозен. р
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медикаментозен подход за профилактика 
на рецидивите на предсърдно мъждене
Преди да се започне лечение с какъвто и да е антиаритмичен медикамент, 

трябва да се елиминират всички коригируеми причини, обуславящи епизода на ПМ. 
Необходимо е да се проведе адекватно лечение на иБС, артериалната хипертония, 
сърдечната недостатъчност, хипертиреодизма, белодробните заболявания и др. 
Обикновено антиаритмична профилактика не е показана при първи пристъп на ПМ. 
антиаритмичните медикаменти могат да бъдат избегнати и при редки и олиго-
симптомни пристъпи на пароксизмално ПМ. интересен е и въпросът за избор на 
най-подходящ антиаритмичен медикамент, който се определя най-вече от наличи-
ето на подлежащо структурно сърдечно заболяване и от конкретния профил на 
пациента – белодробно заболяване, заболяване на щитовидната жлеза в ремисия и 
др. алгоритъм за подбор на антиаритмичен медикамент е показан на фиг. 1. 

Основен недостатък на антиаритмичната терапия остава рискът от про-
аритмия. При всеки преглед трябва активно да се търсят симптоми като синкоп, 
сърцебиене, чувство за прескачане на сърцето. Необходимо е пациентите и лека-
рите да са информирани за приема на други лекарства, повлияващи �t-интервала, 
каквито са много медикаменти, приемани за дълъг период от време за лечение на 
много хронични заболявания - антидепресанти, някои антиастматични β

2
-симпати-

комиметици, антиалергични медикаменти и др. Подробен списък на медикаменти-
те, които удължават �t-интервала, е публикуван в интернет (www.t�rsades.�r�). 
Мониторирането на лечението с антиаритмични медикаменти изисква редовното 
следене на екг за настъпили промени от типа на удължаването на �t-интервала и 
продължителността на �RS-комплекса.

антиаритмичните медикаменти, използвани за поддържане на синусов ритъм, 
техните дозови режими, страничните им ефекти и основните проучвания с тях са 
представени в табл. 2.

немедикаментозни методи за профилактика 
на рецидивите на предсърдно мъждене
Хирургични методи
резултатите от редица животински експерименти и проучвания при хора от-

носно механизмите на инициация и поддържане на предсърдното мъждене показаха 
ролята на предсърдния миокард като аритмогенен субстрат, който, след актива-
цията на тригерните механизми, има важна роля в поддържането на аритмията. На 
базата на тези резултати бяха разработени хирургични методи за модификация на 
този субстрат и изолация на възможните тригери. те включват създаването на 
електрически непроводими бариери в предсърдията, непозволяващи поддържането 
на аритмията и изолиращи потенциалните аритмогенни огнища, локализирани най-
често в белодробните вени. C�x въведе първата операция за създаване на подоб-
ни бариери, която беше наречена лабиринтна процедура (�aze �r�cedure). Същата 
претърпя редица модификации, като понастоящем се използва модифицираната 
процедура – C�x Maze III, при която чрез серия от инцизии и шевове в лявото и 
дясното предсърдие се създават лезии и допълнително се резецират ухото на лП 
и ухото на ДП (18). В дясното предсърдие лезиите свързват свободната стена с 
трикуспидалния анулус и остиума на коронарния синус, двете празни вени, а в ляво-
то предсърдие циркулярно се изолират остиумите на белодробните вени и тази 
циркулярна лезия се свързва с резеционната линия на левопредсърдното ухо, интер-
кавалната линия в ДП и митралния анулус. Възможните усложнения на процедурата 
в съвременната кардиохирургия се сведени до минимум и включват имплантация на 
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пейсмейкър поради синусова дисфункция, задръжка на течности поради намалена 
продукция на атриален натрийуретичен пептид, нарушена транспортна функция 
на предсърдията. алтернатива на C�xMaze III, макар с по-лоши резултати, е кори-
дорната процедура, при която също се извършват инцизии в предсърдията, но се 
оставя „коридор” от тъкан, която да провежда синусовите импулси към аv-възела. 
В последните години бяха разработени и методи, които използват радиофреквент-
на, микровълнова или лазерна енергия вместо класическите инцизии и сутури. При 
тях апликациите се осъществяват откъм ендокарда при отворено сърце. Пове-
чето техники прилагат лезии, подобни на тези при процедурата C�x Maze. Нова 
насока представлява епикардното приложение на фокусиран ултразвук с висок ин-
тензитет, което води до създаване на трансмурални линейни лезии в предсърдния 
миокард с добри резултати.

Хирургичните методи в повечето случаи се прилагат в комбинация с други опе-
ративни корекции при редица структурни сърдечни заболявания. резултатите от 
подобна интервенция са отлични, като задържане на синусов ритъм се постига в 75 

Препарат доза странични ефекти Проучвания и резултати

a�i�da-r�ne 100- 
400 ��

фоточувствителност, 
пулмотоксичност, полиневропатия, 
гастроинтестинални смущения, 
брадикардия, хепатотоксичност, 
влияние върху функцията на 
щитовидната жлеза

CtaF - амидарон превъзхожда соталол и - амидарон превъзхожда соталол и 
пропафенон при случаи с пароксизмално 
и персистиращо ПМ; SaFe-t - амиодаронSaFe-t - амиодарон-t - амиодаронt - амиодарон - амиодарон 
превъзходжа соталол по отношение на 
антиаритмичната профилактика, но 
не и по отношение на конверсията при 
персистиращо ПМ

Бета 
блокери  

Проводни нарушения, брадикардии, 
нарушено либидо, влияние върху 
метаболитния контрол при 
диабетици, влияние върху серумните 
липиди

Малко проучвания

Chinidine 600- 
1500 ��

t�rsade-de-��intes,-de-��intes,de-��intes,-��intes,��intes,, 
гастроинтестинални смущения, 
ускоряване на av-проводимосттаav-проводимостта-проводимостта 
(ваголитик)

Малки проучвания, при които се 
документира повишена смъртност. Juu�-Juu�--
M���er et a� (29) - ефективност, сравнима et a� (29) - ефективност, сравнимаet a� (29) - ефективност, сравнима a� (29) - ефективност, сравнимаa� (29) - ефективност, сравнима (29) - ефективност, сравнима 
със соталол след електрокардиоверзия

dis��y-
ra�ide

400- 
750 ��

t�rsade-de-��intes, негативен-de-��intes, негативенde-��intes, негативен-��intes, негативен��intes, негативен, негативен 
инотропен ефект, глаукома, ретенция 
на урина, сухота в устата (ваголитик)

PRodIS (30) (30) - дизопирамидът е еднакво 
ефективен с пропафенон, но се толерира 
по-лошо. липсват големи проучваниялипсват големи проучвания

d�feti�ide 500- 
1000 мкг t�rsade-de-��intes

SaFIRe-d (5) и eMeRald - дофетилид-d (5) и eMeRald - дофетилидd (5) и eMeRald - дофетилид (5) и eMeRald - дофетилидeMeRald - дофетилид - дофетилид 
превъзхожда соталол при профилактика 
на рецидивите като ефективността му е 
дозозависима.

F�ecainide 200- 
300 ��

камерна тахикардия, организиране 
на аритмията с изява на 1:1 аvv 
провеждане, 

Naccare��i et a� (31) - ефективност, по- et a� (31) - ефективност, по-et a� (31) - ефективност, по- a� (31) - ефективност, по-a� (31) - ефективност, по- (31) - ефективност, по- 
добна на хинидина, но с по-малко  
странични явления van ge�der et a�van ge�der et a� ge�der et a�ge�der et a� et a�et a� a�a�  
(32) - превъзхожда хинидина и плацебо

Pr�caina-
�ide

1000- 
4000 ��

t�rsade-de-��intes, медикаменто--de-��intes, медикаменто-de-��intes, медикаменто--��intes, медикаменто-��intes, медикаменто-, медикаменто- 
зен лупус еритематодес, гастро-
интестинална симптоматика

липсват големи проучвания

Pr��a-
fen�nе

450- 
900 ��

камерна тахикардия, организиране 
на аритмията с изява на 1:1 аvv 
провеждане, 

UK PSvt (33) - по-ефективен спря- PSvt (33) - по-ефективен спря-PSvt (33) - по-ефективен спря- (33) - по-ефективен спря- 
мо плацебо CtaF - ефективност, сходнаCtaF - ефективност, сходна - ефективност, сходна 
със соталола, но по-слабо изразена от 
тази на амиодарона

S�ta��� 240- 
320 ��

t�rsade-de-��intes, сърдечна недос- 
татъчност, брадикардия, изост- 
ряне на съществуваща ХОББ

CtaF и SaFe-t

azi�i�ide 50- 
125 �� Нисък проаритмичен риск aSaP - по-ефективен от плацебо при - по-ефективен от плацебо при 

профилактика на рецидивите на ПМ

dr�ne-
dar�ne 800 ��

Нисък проаритмичен риск, 
много малко странични ефекти. 
електрофизиологичен аналог на 
амиодарона

adoNIS и eURIdIS - по-ефективен от и eURIdIS - по-ефективен отeURIdIS - по-ефективен от - по-ефективен от 
плацебо, но с гранична значимост daFNedaFNe 
(34) - по-ефективен от плаце- 
бо по отношение на профилактиката на 
рецидивите на ПМ. 

Табл. 2. дозови режими, странични ефекти и основни проучвания с медикаментите, изпол-
звани за противорецидивна терапия.р

И
Т

ъ
м

н
И

 н
а

р
У

ш
е

н
И

я



2�7Предсърдно мъЖдене –  
леченИе И ПрофИлакТИка

р
И

Т
ъ

м
н

И
 н

а
р

У
ш

е
н

И
я

до 95% от пациентите при проследяване при запазване на транспортната функция 
на предсърдията в над 70% от пациентите. Оперативната смъртност е под 2-3%.

Катетърни методи
Пристъпите от ПМ често се инициират от спонтанно активиращи се огнища, 

локализирани в някои области – белодробни вени, лигамент на Маршал, коронарен 
синус, crista ter�ina�is, горна и долна празни вени. Най-честата локализация са бело-
дробните вени (19). Повтарящи се епизоди на високочестотна активност от тези 
огнища могат да бъдат причина за възникване на пристъпи от ПМ, а продължи-
телната активност на тези огнища се свързва с персистиращо или перманентно 
предсърдно мъждене, което се определя като фокално ПМ. В този случай аблация, 
насочена към елиминиране на тези огнища, би довела до премахване едновременно 
на тригерите и на аритмогенния субстрат. На базата на тези данни се създаде 
първият подход за катетърна аблация при ПМ – фокалната аблация на тригерите в 
пулмоналните вени. При него активно се търсят зоните на най-ранна активация по 
време на предсърдна ектопия, при което потенциалът на някоя от белодробните 
вени предхожда началото на активацията на останалата част от предсърдията. 
Основни недостатъци на метода са зависимостта от спонанната ектопична ак-
тивност, която в много случаи липсва по време на процедурата или не се индуцира 
репродуцируемо, както и възможността за възникване на огнищна активност в 
повече от една белодробна вена. По-нататъшните проучвания в тази насока дове-
доха до въвеждането на нов подход – сегментната изолация на всички белодробни 
вени. тя се осъществява чрез лезии, насочени към зоната с най-ранна активация (най-
ранен потенциал) на пулмоналните вени в условията на синусов ритъм. При това 
се цели постигането на пълна електрическа изолация на тези структури. резулта-
тите от този подход са по-добри. Недостатък на метода е възможността за въз-
никване на стеноза на белодробните вени и за възстановяване на провеждането, 
което да доведе до рецидив на аритмията. Двата описани подхода са насочени към 
повлияване на тригерите на аритмията и при тях не се постига модифициране на 
аритмогенния субстрат. В резултат на търсенето на подход, целящ едновремен-
ното повлияване на аритмогенния субстрат и елиминирането на тригерите, беше 
създаден методът за циркумферентна аблация на левопредсърдния миокард в зо-
ната около остиумите на белодробните вени (20), а впоследствие и с добавяне на 
допълнителни линейни лезии в лявото предсърдие, свързващи циркумферентните 
лезии помежду им и с митралния анулус. този подход намери широко приложение при 
случаи на пароксизмално, персистиращо и перманентно ПМ със липса на рецидиви в 
над 75% от случаите и със значимо по-добро качество на живот при третираните 
пациенти. Потенциални усложнения са тези, свързани с транссепталната пункция, 
емболизъм, сърдечна тампонада, пареза на n. �hrenicus и перфорация на лявото пред-
сърдие към хранопровода – животозастрашаващо усложнение. 

Показани за катетърна аблация са пациенти с чести пристъпи на предсърдно 
мъждене, при които медикаментите нямат добър ефект, дават странични ефекти 
или са противопоказани. Някои пациенти с персистиращо и дори перманентно ПМ 
също имат показания за тази процедура. 

Предсърдна стимулация
редица проучвания върху режима на стимулация при пациенти с индикации 

за имплантиране на електрокардиостимулатор (напр. синусова дисфункция) и съ-
пътсващо ПМ сочат, че имплантацията на пейсмейкър с възможност за предсърд-
на стимулация е свързана със значимо намаление на пристъпите от ПМ (21), до-
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като нарастването на времето на камерна стимулация се асоциира с нарастване 
на честотата на пристъпите на ПМ. това вероятно се дължи на редуциране на 
паузите в предсърдния ритъм, потискане на предсъдната ектопия и намаляване 
на предсърдното обемно обременяване във връзка с предсърдно-камерната дис-
синхрония. 

При органично променен предсърден миокард се създават условия за удължа-
ване на предсърдната електрическа активация и за дисперсия в рефрактерността 
на предсърдията, което представлява предпоставка за възникване и подържане на 
предсърдно мъждене. На базата на това наблюдение се въведоха техники за пред-
сърдна стимулация, която да „ресинхронизира” предсърдията посредством едно-
временно пейсиране на лявото и дясното предсърдие. В едно голямо многоцентрово 
проучване двуточковата предсърдна стимулация намалява честотата на симптом-
ните и асимптомните епизоди на ПМ (22). разработени са и методики за едното-
чково пейсиране в зоната на междупредсърдния септум и лигамента на Маршал. 
Първоначалните резултати показват полза от такава стимулация при пациенти, 
индицирани за имплантация на пейсмейкър, но липсва голямо проучване, което да 
демонстрира предимствата на този тип пейсиране. В модерните стимулатори са 
включени и много алгоритми за превенция на предсърдното мъждене като например 
стимулация с честота малко по-висока от синусовата. Все още липсват големи про-
учвания, доказващи ползата от такива алгоритми.

Вътрешни предсърдни дефибрилатори
Повечето разработени устройства работят с бифазни импулси и енергии от 

порядъка на 3-5 Дж. Подобни енергии ефикасно прекратяват ПМ и са доказано без-
опасни. ефективността на вътрешни предсърдни дефибрилатори е изследвана в 
няколко проучвания, при които честота на конверсия към синусов ритъм е била над 
90% (23). Съществен недостатък на тези устройства е болезнеността на шоко-
вете при пациенти в съзнание, което налага търсене на нови форми на импулса, 
които да са с по-добра поносимост.

конТрол на камернаТа чесТоТа 
алтернатива на задържането на синусов ритъм при пациенти с много чести 

и продължителни пристъпи, които трудно се повлияват медикаментозно, както 
и при пациенти в персистиращо и перманентно ПМ, е контролът на камерната 
честота. По този начин се постига подобряване на симптоматиката и хемодинами-
ката, превенция на тахикардно-индуцираната кардиомиопатия при персистиране на 
аритмията на предсърдно ниво, но за сметка на емболичен риск и необходимост от 
трайно антикоагулантно лечение. за да се счита камерната честота за адекватно 
контролирана, камерният отговор в покой трябва да е в границите 60-80 уд�мин, а 
при умерени физически усилия да не надвишава 115 уд�мин. Допълнителни критерии 
могат да бъдат камерният отговор по време на работна проба и вариациите в 
камерния отговор по време на 24-часов Холтер екг-запис. 

контролът на камерната честота се основава на медикаментозни и немедика-
ментозни методи.

Медикаментозни методи за контрол на камерната честота
те се базират основно на забавяне на проводимостта през аv-възела и се осъ-

ществяват с медикаменти, повлияващи автономните влияния върху тази струк-
тура. този подход може да бъде приложен както в условията на пароксизмално ПМ 
с интравенозни апликации, така и с перорално прилагане на медикаментите и дъл-р
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госрочно лечение. Медикаментите, които се използват най-често за контрол на 
камерната честота, са представени на табл. 3. 

При подбора на медикамент съществуват някои особености, които следва да 
се вземат предвид. широко използваните дигиталисови препарати контролират 
добре камерната честота в покой и поради положителния си инотропен ефект са 
показани при пациенти със сърдечна недостатъчност. При усилие, поради превали-
ращият симпатиков тонус, тези препарати не са достатъчни и се налага добавяне-
то на бета-блокер, който най-ефективно контролира камерната честота при тези 
условия. От тях в комбинация с дигоксин най-изразен ефект имат атенолол и пин-
долол. калциевите антагонисти от недихидропиридинов тип ефективно контроли-
рат камерната честота както в покой, така и при физическо усилие. те са ефикасни 
при пациенти с ХОББ, но трябва да се има предвид техния негативен инотропен 
ефект. комбинират се с дигоксин. амиодарон и соталол имат бета-блокираща ак-
тивност и блокираща активност върху калциевите канали, поради което могат да 
влязат в съображение. амиодарон не е достатъчно проучен за тази индикация и 
носи значителен риск от странични ефекти. 

Особеност представлява и контролът на камерната честота при пациенти 
с преексцитирано ПМ в рамките на WPW-синдром. При тях потискането на про-
веждането през аv-системата може да доведе до парадоксално ускоряване на ка-
мерната честота и до нарастване на преексцитацията с риск от възникване на 
високочестотни камерни тахиаритмии. Поради това при тези пациенти контро-
лът на камерната честота следва да се осъществява с медикаменти, потискащи 
провеждането по допълнителната връзка – IС и III клас по vau�han Wi��ia�s. 

Немедикаментозни методи за контрол на камерната честота.
Пейсирането на камерите с честота, близка до средната честота на камерния 

отговор, при спонтанно аv-провеждане може да доведе до регуларизиране на сър-
дечната честота. този феномен се основава на скритото ретроградно провеждане 
на пейсмейкърните импулси през av-възел, които при това водят до удължаване на 
рефрактерния му период. По този начин се модулира av-проводимостта като се 
предотвратява провеждането с къс RR-интервал и елиминира RR-интервалите, по-
дълги от цикъла на стимулатора. този подход може да бъде от полза при пациенти 
с варираща в широки граници камерна честота, както и при тези, които развиват 
брадикардия в покой на базата на антиаритмична терапия (24). този подход не е 
изследван в големи проучвания.

Друг популярен метод за немедикаментозен контрол на камерната честота 
представлява катетърната аблация на аv-възела или снопа на Хис с предизвикаване 
на пълен аv-блок и имплантация на постоянен електрокардиостимулатор. Показани 
за лечение посредством този метод са пациенти с рефрактерно на медикаментоз-
но лечение пароксизмално ПМ или такива с непостижим контрол на камерната чес-
тота при перманентно ПМ. При тези групи пациенти има изразена симптоматика 
и�или структурни промени, характерни за тахикардно-индуцираната кардиомиопа-
тия. Проучванията показват значимо повишаване на качество на живот и подо-
бряване на показателите на камерната функция (25). Важен е подборът на типа 
пейсмейкър, като по-добри резултати се получават с двукухинните стимулатори 
с възможност за смяна на режима. Недостатък на метода е трайната зависимост 
от кардиостимулатора, както и необходимостта от трайна антикоагулация. Ме-
тодът за модификация на провеждането през аv-възела чрез осъществяване на ра-
диофреквентни лезии в задно- и средносепталната зона на трикуспидалния анулус, 
където се локализират тези зони от аv-възела, които провеждат с къс рефракте-
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рен период не намери широко приложение. Основно предимство на метода е избяг-
ването на зависимостта от пейсмейкър. тази техника е свързана с висок риск от 
развитие на пълен аv-блок и се асоциира с парадоксално увеличаване на сърдечната 
честота през първите месеци след процедурата поради вагалната денервация на 
възбудно-проводната система, която се наблюдава с този подход. В бъдеще, с раз-
витието на методите за контрол на ПМ посредством аблация в лявото предсър-
дие, приложението на аблацията на аv-системата ще се прилага все по-рядко. 

новИ насокИ в леченИеТо на ПредсърдноТо мъЖдене
Контрол на ритъма или контрол на честотата
Профилактиката на рецидивите от ПМ води до редица хемодинамични предим-

ства – запазва се ролята на предсърдната контракция за подържане на сърдечния 
дебит, сърдечните съкращения са ритмични, елиминира се възможността за въз-
никване на тахикардно-индуцирана кардиомиопатия. Освен това се премахват част 
от симптомите на пациентите, свързани с аритмията. този подход има и своите 
недостатъци – съществува риск от развитие на страничен ефект от медикамен-
тите при дългото им прилагане, като най-сериозен е рискът от проаритмии. Освен 

ПреПараТИ За ИнТравеноЗно ПрИлоЖенИе

Препарат насищаща доза начало на 
ефекта

Поддържаща 
доза основни странични ефекти

di�itiaze� 0,25 ����� iv в рамките 
на 2 мин 2-7 мин 5-15 ���h iv 

инфузия
Хипотония, проводни нарушения, 
сърдечна недостатъчност

es����� 0,5 ����� iv 
за 1 мин 5 мин 50-200 �������in 

iv инфузия 

Хипотония, проводни нарушения, 
брадикардия, сърдечна 
недостатъчност, бронхоспазъм

Met��r����

2,5-5 �� iv за 1-2 мин. 
Max. до  

трикратно прило- 
жение в тази доза

5 мин не се прилага
Хипотония, проводни нарушения, 
брадикардия, сърдечна 
недостатъчност, бронхоспазъм

Pr��ran���� 0,15 ����� iv 5 мин не се прилага
Хипотония, проводни нарушения, 
брадикардия, сърдечна 
недостатъчност, бронхоспазъм

vera�a�i� 0,075-0,15 ����� iv за 2 
мин 3-5 мин не се прилага Хипотония, проводни нарушения, 

сърдечна недостатъчност

di��xin 0,25 �� iv на всеки 2 часа 
до обща доза 1,5 �� 2 часа 0,125-0,25 �� iv 

дневно
Дигиталисова токсичност, 
брадикардия, проводни нарушения

ПреПараТИ За Перорално ПрИлоЖенИе

Препарат насищаща доза начало на 
ефекта

Поддържаща 
доза основни странични ефекти

di��xin 0,25 �� �.�. на всеки 2 
часа до обща доза 1,5 �� 2 часа 0,25-0,375 �� �.�. 

дневно
Дигиталисова токсичност, 
брадикардия, проводни нарушения

di�itiaze� не се прилага 2-4 часа

120-360 �� 
дневно, 

разпределени в 
няколко приема. 

Хипотония, проводни нарушения, 
сърдечна недостатъчност

Бета-блокери не се прилага   
Хипотония, проводни нарушения, 
брадикардия, сърдечна 
недостатъчност, бронхоспазъм

vera�a�i� не се прилага 1-2 часа

120-360 �� 
дневно, разпре- 

делени в някол-ко 
приема.

Хипотония, проводни нарушения, 
сърдечна недостатъчност

a�i�dar�ne

800 �� дневно за 7 дни; 
600 �� дневно за 7 дни; 

400 �� дневно за 4-6 
седмици

1-3 седмици 200 �� дневно

Белодробна токсичност, 
щитовидна дисфункция, депозити 
в роговицата, невропатия на 
зрителния нерв

Табл. 3. дозови режими на медикаментите за контрол на камерната честота. Източник: 
ACC/AHA/ESC guideli��es for the ma��ageme��t of patie��ts with atrial fibrillatio��. Europea�� Heart 
Jour��al (2001) 22, 1852–1�23.р
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това, невинаги е възможно и оправдано спирането на антикоагулантната терапия 
при тези пациенти. От друга страна, ако се използва контролът на камерната чес-
тота при тези пациенти, нуждата от антикоагулант остава, понякога персисти-
рат и оплакванията, макар и по-слабо изразени, и благоприятният хемодинамичен 
ефект не е така изразен. кой от двата подхода да изберем е въпрос, частичен от-
говор на който дават няколко рандомизирани проучвания, най-голямото от които е 
aFFIRM (26), при което се сравняват двата подхода. резултатите сочат, че антиа-
ритмичната терапия за профилактика на рецидивите не е свързана с благоприятен 
ефект върху смъртността, напротив - има тенденция към по-висока смъртност в 
тази група, както и по-голяма честота на хоспитализациите. честотата на тром-
бемболичните мозъчни инциденти не е по-висока в групата с контрол на камерната 
честота, а зависи само от оптималното ниво на антикоагулация. тези проучвания 
обаче обсъждат предимно антиаритмичната профилактика с медикамент, не са 
правени големи проучвания при по-широко прилагане на немедикаментозните ме-
тоди за поддържане на синусов ритъм – радиофреквентната аблация. Вероятно 
тогава резултатите биха били различни.

Ролята на някои „ритъмно неутрални” медикаменти 
върху честотата на предсърдното мъждене
аСе-инхибиторите и блокерите на ангиотензиновите рецептори могат да 

намалят честотата на пристъпите на ПМ посредством хемодинамични и струк-
турни промени в предсърдията – намаляване на стреса на предсъдната стена, нама-
ляване на левопредсърдното налягане, потискане на развитието на фиброзни про-
мени в предсърдния миокард. тези данни се основават на резултати от животински 
експерименти и малки проучвания при хора. един наскоро публикуван метаанализ 
разглежда въпроса като посочва 28% редукция на риска от ПМ при лечение с тези 
медикаменти при много голям брой болни с разнообразни профили, налагащи лечение 
с тези медикаменти (27).

Място на радиофреквентната катетърна аблация 
в лечението на предсърдното мъждене
Все още не е изяснено в големи проучвания кой подход дава по-добри резултати 

– радиофреквентната аблация на белодробните вени, съчетана с антиаритмична 
терапия, или антиаритмичната терапия сама по себе си. Наскоро публикуваното 
проучване CaCaF демонстрира по-добрите резултати от радиофреквентната 
аблация със значимо редуциране на рецидивите на ПМ в рамките на едногодишно 
проследяване (28).

След издаването на ръководните линии на европейското кардиологично обще-
ство и американския колеж по кардиология през 2001 г., се натрупаха много данни, 
които може би ще послужат като основа за създаването на нови ръководни линии, 
в които поведението спрямо тази честа аритмия да е радикално променено. 
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