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оБЩИ даннИ 
радиофреквентната аблация е инвазивен метод за лечение на сърдечните 

аритмии, при който се пропуска високочестотен ток в сърцето чрез катетър, 
въведен под рентгенов контрол в специализирана лаборатория през венозен и�
или артериален съд след локална анестезия. Пропуснатата електрическа енергия 
води до нагряване на върха на катетъра, чрез което се постига аблация, т.е. от-
страняване на клетки, които са причина за ритъмното нарушение на сърдечната 
дейност.

Методът е приложен за първи път успешно при лечение на сърдечна арит-
мия през 1986 г. (1). радиофреквентната аблация на сърдечни аритмии е въведена 
в България през 1993 г. в Националната кардиологична болница, София. Сега е ру-
тинна процедура и лечебно средство, което може напълно да излекува повечето 
видове нарушения на сърдечния ритъм. Не е необходим последващ прием на лекар-
ства. като метод за трайно излекуване, катетърната аблация има:
• висока социална значимост (осигуряване на живот и на по-добро качество на 

живот за значителна част от населението, като на лечение подлежат деца, 
млади хора и такива в активна възраст);

• голямо съотношение ефект�цена в дългосрочен план (постигане на оконча-
телно излекуване без необходимост от приемане на медикаменти до края на 
живота). Осигуряват се значителни спестявания на финансови средства за 
здравно-осигурителната система.
Процедурата е с продължителност от 3 до 7 часа. Общият престой в бол-

ницата е 3 дни при липса на усложнения. В лаборатории с малък опит са възможни 
сериозни усложнения (смъртен изход, инфаркт, инсулт, преходни нарушения на мо-
зъчното кръвообращение, пълен аv-блок с последващо имплантиране на постоянен 
електрокардиостимулатор, белодробен тромбемболизъм, разкъсване на сърдечна 
кухина с последващо оперативно лечение). В лаборатории с голям опит степента 
на успешно лечение надвишава 90%, а усложненията и рецидивите са с много нисък 
процент.
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Статията разкрива някои особености на радиофреквентната лезия. 
Очертан е кратък обзор на настоящото клинично приложение на 
радиофреквентната катетърна аблация. Представени са резултати от 
катетърна аблация на базата на 11-годишен опит. Крайният успех се е 
оказал общо 8�.��% за следните сърдечни аритмии: АV-нодална и АV-риентри 
тахикардия, предсърдно трептене, идиопатична камерна и ектопична 
предсърдна тахикардия.



305

р
И

Т
ъ

м
н

И
 н

а
р

У
ш

е
н

И
я

леченИе на сърдечнИТе  
арИТмИИ с радИофреквенТна каТеТърна аБлацИя

особености на радиофреквентната лезия 
Пропускането на алтерниращ ток от генератор през катетър в сърцето 

води до възникване на висока температура при върха на катетъра и увреждане на 
аритмогенния субстрат. електрическата енергия се разпространява от жичките 
на катетъра, които имат нисък импеданс, към тъкан с висок импеданс. Появата на 
съпротивление води до нагряване (резистивно нагряване), дълбочината на което е 
около 2 мм (фиг.1) (2).

При температура над 50 ºС се нарушава активността на трансмембранната 
калциева помпа и буферната способност на клетките за намаляване на калция. На-
стъпва хипердеполяризация, клетъчна контрактура и смърт. клетките стават не-
възбудими и настъпва необратим блок в провеждането (5, 6).

електрофизиологично изследване 
електрофизиологично изследване на сърцето се извършва непосредствено 

преди аблацията. Състои се от регистриране на интракардиални електрограми (ен-
докардни електрически потенциали) (фиг.2) и от програмирана електростимулация 
(подаване на слаби електрически импулси в сърцето) (фиг. 3). По този начин се оце-
нява проводната система в антероградна и ретроградна посока и се предизвиква 
ритъмното нарушение.

фиг. 1. Тъканите в дълбочина се нагряват чрез провеждане и отдаване на топлината (кон-
дуктивно нагряване). необратима тъканна некроза възниква при 50 ºс. съответно на това 
границата на лезията се определя като 50-градусова изотермична линия. циркулиращата 
кръв разсейва топлината, възникваща в резултат на резистивното и кондуктивното нагря-
ване (конвективно охлаждане). Поради тази причина диаметърът на лезията на повърхност-
та е по-малък от този в субендокардния слой. електрическият кръг на катетърната аблация 
се затваря с неутрален електрод, поставен на кожата на болния. Този електрод има голяма 
площ и затова плътността на тока там е ниска, а затоплянето на кожата е минимално.
Прогресията на лезията преминава през стадии на възпаление, мастна инфилтрация и фи-
броза (3). липсват зони с нееднаква фиброза и това е причината за отсъствие на проарит-
мия след радиофреквентна аблация (2). микроскопски централната зона се характеризира 
с типична коагулационна некроза с базофилни струпвания и пикноза на ядрата. електрон-
номикроскопските промени се състоят в клетъчна и органелна дезинтеграция. При това 
промени се откриват на разстояние до 6 мм извън границата на лезията (4).
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клИнИчно ПрИлоЖенИе на радИофреквенТнаТа аБлацИя
радиофреквентната катетърна аблация се прилага при лечението на всички 

видове аритмии. През последните 10 години се регистрира рязко нарастване на 
приложението й до такава степен, че тя се превърна в основно средство за лече-
ние на голям брой сърдечни аритмии. 

Представлява първоетапно средство за лечение на аv-нодалната риентри та-
хикардия. Успехът от лечението достига 100%, а рискът от възникване на аv-блок 
при аблация на бавния път е под 1% (7, 8, 9). 

радиофреквентната катетърна аблация е метод на избор при лечение на болни 
с аv-риентри тахикардия с участие на допълнителна проводна връзка. Постига се 
пълно излекуване в дългосрочен план с висок процент успех (95%) при нисък дял на 
усложненията (10, 11). Най-тежките усложнения са тампонада (<1%) и тромбембо-
лични инциденти (1-2%). рецидивите са при по-малко от 5% от лекуваните болни 
(12).

При перманентната форма (�12 часа дневно) на нодална реципрочна тахикар-
дия (PJRt или непрекъсната тахикардия) единственият ефективен начин за лечение 
е катетърната аблация. Обикновено PJRt е резистентна на медикаментозна те-
рапия (13). Може да се усложни с възникване на аритмогенна кардиомиопатия. При 
повече от 80% от болните се доказва бавно провеждаща допълнителна проводна 
връзка в близост до остиума или в самото начало на коронарния синус. екг-белезите 
са: тесен камерен комплекс, начало с удължаване на PR-интервала, аv-провеждане 
1:1, RP-интервал � PR-интервал, негативирани р-вълни в отвеждания II, III и avF (14) 
(фиг. 4).

фиг. 2. Интракардиални електрограми от: HRA – дясно предсърдие; dCS – дистална част 
на коронарния синус; pCS – проксимална част на коронарния синус; HBE – трикуспидалния 
анулус в близост до снопа на Хис; RV – дясна камера. с а, H и V са означени съответно потен-
циали от дясното предсърдие, снопа на Хис и дясната камера.
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катетърната аблация е метод на избор за лечение и при типичното предсърд-
но трептене (с участие на кавотрикуспидалния истмус). През 2000 г. проспективно 
рандомизирано проучване доказа предимствата на катетърната аблация в сравне-
ние с медикаментозната терапия по отношение на резултата от лечението, ка-
чеството на живот, рецидивите на пристъпи от предсърдно мъждене и повторни 
хоспитализации (15). 

Проучвания през последните години доказват ползата от катетърната абла-
ция при пароксизмално предсърдно мъждене и по-ограничената й стойност при 
персистиращо предсърдно мъждене (16, 17). Прилага се електрическо изолиране на 
белодробните вени от лявото предсърдие, като успехът от лечението достига 
73% в отсъствие на антиаритмична терапия след аблацията (18). Не е доказана 
подобрена преживяемост, нито намален риск от емболични инциденти. Въвеждат 
се нови технологии, които увеличават ефикасността на аблацията (19, 20).

Доказана е ползата на катетърната аблация при т. нар. идиопатични камерни 
тахикардии, които настъпват в структурно нормални сърца (21, 22). Утвърдено 
е и приложението й при камерна риентри-тахикардия в проводните бедра. кате-
търната аблация засега е вариант за лечение на исхемична мономорфна камерна 
тахикардия при строго подбрана група пациенти (23). Методът може да бъде живо-
тоспасяващ при пациенти с почти непрекъсната камерна тахикардия. 

ПрИлоЖенИе на каТеТърнаТа аБлацИя в БългарИя 
В периода август 1994 г. – октомври 2004 г. в Националната кардиологична 

болница са подложени на радиофреквентна аблация 676 болни (336 мъже и 340 жени). 
Мъжете са на възраст 40.6±15.9 г. (6-80 г.), а жените са на възраст 41.7±14.8 г. (7-78 
г.). 55 от 676 болни (8% ) са деца на възраст 15±2.8 г. (6-18 г.). Броят на лекуваните 

фиг. 3. Интракардиални електрограми по време на тахикардия с тесен камерен комплекс и 
честота 200 уд/мин. активирането на снопа на Хис (н) е последвано от почти едновремен-
но активиране на предсърдията (а) и камерите (V). Петият камерен комплекс е стимулиран 
(S) при рефрактерен сноп на Хис. При това не се регистрира преждевременно активиране на 
предсърдията. Тахикардията е аV-нодална риентри. 
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болни според вида на ритъмните нарушения е както следва: 290 с допълнителна 
проводна връзка, 277 с аv-нодална риентри-тахикардия, 39 с камерна тахикардия или 
камерни екстрасистоли от висок клас, 34 с предсърдно трептене, 19 с ектопична 
предсърдна тахикардия, 17 с Хис-аблация при високочестотно предсърдно мъжде-
не.

Успехът от радиофреквентната аблация е 80.2% през първите 5 години от 
приложение на методиката и 89.8% през следващите 6 години. Успехът от лече-
нието с радиофреквентна аблация по видове ритъмна патология е постигнат при 
236 от 290 (81.4%) допълнителни проводни връзки, 271 от 277 ( 97.8% ) болни с аv-
нодална риентри-тахикардия, при 26 от 39 (66.7%) болни с камерна тахикардия или 
камерни екстрасистоли, 29 от 34 ( 85.3%) болни с типично предсърдно трептене. 
Успеваемостта при ектопична предсърдна тахикардия и Хис-аблация е съответно 
68.4% (13 от 19) и 94.1% (16 от 17). 

Дялът на рецидивите през първите 5 години от приложение на методиката е 
14.4%, а през следващите 6 години е 7.8%. Първичен успех при лечение на сърдечни 
аритмии чрез радиофреквентна аблация е постигнат при 595 от 676 болни (88%). 
крайният успех от приложение на радиофреквентна аблация е 87.4%. При изчис-
ляване на крайния успех са включени данните за успешно извършените повторни 
аблации и за дяла на рецидивите.

регистрирани са единични случаи на сериозни усложнения, свързани с катете-
ризацията на сърцето или с аблацията – пневмоторакс, перикарден излив с претам-
понада, пулсиращ хематом, миокарден инфаркт, преходна мозъчна исхемия, пълен 
аv-блок с последващо имплантиране на постоянен електрокардио-стимулатор, бе-
лодробен тромбемболизъм, мозъчен инсулт с хемипареза. 

ИЗводИ
1. радиофреквентната катетърна аблация е високоефективен метод за радикал-

но лечение на сърдечните аритмии при нисък дял на рецидивите и усложнения-

фиг. 4. непрекъсната тахикардия – PJRT.
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та и високо съотношение полза�цена в дългосрочен план.
2. радиофреквентната катетърна аблация в България е рутинен метод за лече-

ние на следните видове тахиаритмии – аv-нодална риентри, аv-риентри по 
допълнителна проводна връзка, предсърдно трептене, идиопатична камерна и 
ектопична предсърдна тахикардия. 

3. катетърната аблация има потенциал да се превърне в метод на избор при ле-
чението на всички сърдечни аритмии поради високата си ефективност и бър-
зото развитие на нови технологии – вътресърдечна ехография, аблационни 
системи с ултразвук или с триизмерен компютърен модел на електрическото 
активиране на сърцето, алтернативни начини за въздей-ствие (криоаблация, 
ултразвук, микровълни). 

резултатите от катетърната аблация в България са получени след дългого-
дишна работа на екип от Национална кардиологична болница в състав: проф. т. 
Даскалов, д-р П. Величков, д-р т. Балабански, д-р ч. шалганов, д-р В. Бъчваров, д-р и. 
илиев, доц. цв. кътова, д-р В. Йотова, д-р и. иванов, д-р В. трайков, д-р Б. Динов, доц. 
Н. арнаудов, д-р и. Велковски. 
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