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Корица:
Предсърдно мъждене

В рубрика Инвазивна кардиология ви предлагаме обзор на актуализираните американски указания за лечение на остър миокарден инфаркт
със ST елевация (STEMI) и нестабилна стенокардия/остър миокарден инфаркт без ST елевация (UA/NSTEMI). Един от основните изводи в тях е,
че ранното инвазивно лечение с двойна антитромбоцитна терапия остава средство на избор.
Пазарът на медикаменти за терапия на предсърдно мъждене се очаква
да нарасне над седем пъти – от $790 милиона през 2009 на $6.1 милиарда
към 2018, като основна причина за това е застаряването на населението в
развитите страни.
Предсърдното мъждене е и най-честото ритъмно нарушение, което води до повишен риск за инсулт, застойна сърдечна недостатъчност
и тежки нарушения в хемодинамиката. В този брой на списанието може да четете две обзорни статии, посветени на медикаментозната терапия на предсърдното мъждене, както и на комбинираия подход за неговото лечение.
Предлагаме ви в рубрика Кардиохирургия сравнение между стандартите на ACC/AHA и ESC за антитромботична терапия след клапно протезиране. Пет са основните области, в които има принципни различия
между американските и европейските указания в тази важна терапевтична област.
Пет са статиите в рубрика Клинична кардиология, посветени на артериалната хипертония. Този път се спираме на етиологията, диагнозата и
лечението на заболяването при три коренно различни групи пациенти:
бременни жени, болни в млада и напреднала възраст.
Приятно четене на Кардио D

Д-р Ивайло Траянов

Блокери на калциеви канали и clopidogrel
Блокерите на калциевите канали (CCB) са независим предиктор за
намаляване на медиираната от clopidogrel инхибиция на тромбоцитите при пациенти след ангиопластика и стентиране по повод на остри коронарни инциденти, показаха резултатите от проучване, публикувани в
списание Heart (www.heart.bmj.com/content/96/3/186.abstract).
Дихидропиридиновите CCB инхибират цитохром P450 3A4 ензима,
който участва в метаболизирането на clopidogrel (пролекарство) до неговата активна форма.
Авторите са изследвали ADP (аdenosine-5-diphosphate) индуцираната
реактивност на тромбоцитите чрез светлинно трансмисионна агрегометрия и теста VerifyNow P2Y12 при болни след перкутанна коронарна интервенция с имплантиране на стент.
При пациентите, получавали ССВ заедно с clopidogrel, е била установена значимо повишена тромбоцитна реактивност (и с двата теста), в
сравненеие с тези без терапия с ССВ.
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Цена на един компакт диск с
5-годишния архив е 19 лв. (включени са ДДС и куриерските разходи за доставката).
Моля, направете заявките си на
тел. 02/822 04 18 и 928 19 74 или
на e-mail office@protos.bg. Можете да вземете дискове с архива и от редакцията ни на адрес ул.
Осогово 60 (ъгъла с ул. Пиротска),
София 1303.
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Терапия на артериалната хипертония
в напреднала възраст

Болните над 80-годишна възраст с
артериална хипертония (АХ) трябва
да бъдат лекувани по-малко агресивно, отколкото препоръчват текущите
стандарти, според уводна статия в списание BMJ Clinical Evidence (1).
Данните за медикаментозна терапия
в тази възрастова група са ограничени, като американските и британските стандарти препоръчват стратегия
като при по-млади пациенти, прилагане на комбинирана терапия и прицелни стойности на артериалното налягане (АН) <140/90 mmHg (2).
Антихипертензивната терапия при
болни >80 години не е базирана на достатъчно данни от рандомизирани клинични проучвания.
Най-изчерпателният досега метаанализ върху 15 рандомизирани и контролирани проучвания с 21 903 пациенти >60 години с АХ на Mulrow и сътр. е
публикуван през 1998, но се отнася за
болни на възраст от 60 до 80 години (3).
През 1990, Gueyffier и сътр. правят
мета-анализ върху рандомизирани
клинични проучвания с 1670 пациенти на възраст >80 години (4). Данните
сочат, че антихипертензивната тера-

пия намалява сигнификантно честотата на инсулт (8% срещу 10% в контролната група на плацебо), което
обаче не се отнася до общата смъртност (28 срещу 28%).
Незначителните ефекти върху честотата на инсулт и обща смъртност предполагат наличието на негативни ефекти
на антихипертензивната терапия, които надхвърлят ползите от проведеното
лечение. Въпреки това, проучването не
дава достатъчно данни против прилагането на антихипертензивна терапия в
тази възрастова група.
Най-значимото проучване за лечението на АХ при хора >80 години е
Hypertension in the Very Elderly Trial
(HYVET) публикувано през 2008, данните от което бяха включени в метаанализ през 2009 (2, 5, 6).
В подгрупов анализ на осем рандомизирани клинични проучвания с
общо 6701 болни >80 години бе установено, че антихипертензивната терапия намалява значително честотата на фатален и нефатален инсулт или
миокарден инфаркт (МИ), в сравнение
с плацебо (8 срещу 11%). Отново не е
отчетена значителна разлика по отношение на общата смъртност (13 срещу
14% в групата на плацебо).
Как биха могли да се тълкуват тези
резултати?
Намалението на сърдечносъдовите
събития е основно за сметка на намалената честота на фатален и нефатален
инсулт, което представлява редукция
с 4% на абсолютния риск за период от
пет години.
Но след като намалението на фаталните инсулти не е свързано с намаление
на общата смъртност това означава, че
антихипертензивната терапия увеличава честотата на други фатални усложнения, като в крайна сметка влиянието
на негативните ефекти е сходно с влиянието на предимствата от лечението.
Трябва да се има предвид, че по-голямата част от изследваните са били
от Източна Европа и Китай (общо около 20%); 60% са били жени и 90% - без
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предходно сърдечносъдово заболяване.
Средните изходни стойности на АН
са били 175/94 mmHg и 35% са имали
изолирана систолна хипертония. Поради това, данните трябва да се тълкуват
предимно за първична превенция при
популация с умерени и високи стойности на АН (систолно АН >160 mmHg) и
средна възраст 84 години. Резултатите не трябва да се интерпретират за хора с умерена АН (систолно АН 140-160
mmHg), както и за тези с множество
съпътстващи заболявания.
При повечето от болните е използван стъпаловиден подход на лечение,
като в началото е приложен тиазиден
диуретик. 45% от изследваните в активната група не са успели да постигнат прицелни стойности на АН, въпреки максималната медикаментозна
терапия. Както вече беше споменато,
ефектите върху общата смъртност (показател за предимствата и недостатъците на приложеното лечение), са били хетерогенни.
Максималното количество медикаменти в активните групи се е различавало между изследванията. За отбелязване е, че най-значимо намаление на
общата смъртност е регистрирано в две
проучвания (HYVET и SHEP), където е
приложена най-консервативна терапия.
Терапията на АХ при пациенти >80
години е стъпаловидна с прицелни
стойности на АН <150/80 mmHg, което е базирано основно на резултатите
от HYVET (7):
● започва се с най-ниската доза тиазиден или тиазидно-подобен диуретик (в
HYVET е приложен indapamide 1.5 mg
таблетки със забавено освобождаване)
● при необходимост се добавя половината от стартовата доза АСЕ инхибитор (в HYVET е използван
perindopril 2 mg)
● в последствие дозата на АСЕ инхибитора се удвоява
След достигането на максималните
стойности на тази комбинация, на пациентите не се предписват допълнителни антихипертензивни медикамен-
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ти, дори и стойностите на АН да са над
таргетните.
Единствено изключение от това правило са болни със систолно АН >220
mmHg или диастолно >110 mmHg, измерено двукратно през интервал от поне две седмици.
Посочената комбинация изисква
минимално коригиране на дозите, улеснява максимално лечението и редуцира цената на медицинските разходи.

За отбелязване е, че в HYVET прилагането й е довело до постигане на прицелни стойности на АН <150/80 mmHg
при около 50% от изследваните, което
е по-малко от британските стандарти
за качество на крайния изход (Quality
and Outcome Framework), които изискват поне 70% от лекуваните да постигнат терапевтичните цели.
Използвани източници:
1. Wright J. Treating hypertension in the over 80s: putting the

evidence into context http://clinicalevidence.bmj.com
2. Musini V., Tejani A., Bassett K., Wright J. Pharmacotherapy
for hypertension in the elderly. Cochrane Library 2009, Issue 4
www.cochrane.org
3. Mulrow C., Lau J., Cornell J. et al. Pharmacotherapy for
hypertension in the elderly. Cochrane Library 1999, Issue 2
4. Gueyffier F., Bulpitt C. et al. for the INDANA group.
Antihypertensive drugs in very old people: a subgroup metaanalysis of randomized controlled trials. Lancet 1999; 353: 793–
796 www.thelancet.com
5. Beckett N., Peters R., Fletcher A. et al. for the HYVET Study
Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or
older NEJM 2008; 358: 1887–1898 www.nejm.org
6. Bulpitt C., Beckett N., Cooke J. et al. on behalf of the Hypertension
in the Very Elderly Trial (HYVET) Working Group. Results of
the pilot study for the Hypertension in the Very Elderly Trial.
J Hypertens 2003; 21: 2409–2417 http://journals.lww.com/
jhypertension/pages/default.aspx
7. Therapeutics Initiative. Treatment of hypertension in the very
elderly: Less is better. Therapeutics Letter Sept-Oct 2008; 71:
1-2 http://ti.ubc.ca/letter71

Хипертония в млада възраст

Клиничен случай: Пациент на 27
години се оплаква от леко, но прогресиращо главоболие с давност от шест
месеца. При посещение на личния лекар са установени повишени стойности на артериалното налягане (АН)
178/108 mmHg. Мъжът не е имал някакви заболявания, но неговият баща е
бил с високо АН и е починал от инсулт
на 45-годишна възраст.
Физикалният преглед и изследване
са били насочени основно към сърдечносъдовата система, като не са установени изменения при фундоскопия и не
е регистриран шум на бъбречната артерия. Лабораторните резултати като цяло са били нормални: Na 144 mmol/l, K
3.8 mmol/l, креатинин 105 mmol/l, урея
5.4 mmol/l и липса на протеинурия.
Артериалната хипертония (АХ) налага допълнителни изследвания, които да изключат: вторични причини за
наличието на повишено АН при млади (<40 години хора); АН резистентно
на приложената антихипертензивна
терапия; индивиди с фамилна анамнеза за АХ или инсулт <50 годишна
възраст. В социалната анамнеза не
трябва да се изпуска употребата на
алкохол или наркотици (например кокаин), тъй като това са обратими при-
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чини за повишено АН.
Преди провеждането на допълнителни изследвания, диагнозата АХ
трябва да се постави чрез трикратно
измерване на АН със сфигмоманометър с подходяща маншета (по-малките
маншети дават фалшиво по-високи резултати). При необходимост, е уместно
извършването на 24-часово амбулаторно измерване на АН.
На всички болни, диагностицирани с АХ, трябва да се изследват уреята и електролитите, както и урината за
скрининг за хипокалиемия и наличие
на бъбречно заболяване.
Тези изследвания са широко разпространени, евтини и имат добро съотношение цена/ефективност. Макар
само една трета от пациентите с доказан първичен хипералдостеронизъм да
имат хипокалиемия, концентрацията на
калий при останалите две трети обикновено е в долните граници на нормата,
а тази на натрий – във високите.
Наличието на нормална бъбречна функция, електролити и отсъствие
на протеинурия, не потвърждават съществуването на бъбречно паренхимно заболяване, поради което ултразвуковото изследване е с малка полза.
ЕКГ и рентгенографията на белите
дробове могат да са напълно нормални, но при продължително повишено АН е възможно да се открият белези на левокамерна хипертрофия. Тези
изследвания имат минимална стойност при установяване на подлежащата причина.
Първичният хипералдостеронизъм
се счита за най-честата причина за вторична хипертония – около 5-10%. Скри-
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нингът за заболяването е базиран на
наличието на високи плазмени нива на
алдостерон и намалена активност на
плазмения ренин, поради което съотношението на концентрацията на плазмения алдостерон към активността на
плазмения ренин се увеличава.
Макар да липсват точно определени
граници (зависят от използвания лабораторен метод) се счита, че съотношение >750 (алдостерон в pmol/l и плазмена ренинова активност в ng/ml/час)
и концентрация на алдостерон >400
pmol/l е специфично за първичен хипералдостеронизъм.
Антихипертензивната терапия не
трябва да се преустановява при извършването на тези изследвания (с изключение на spironolactone, eplerenone
и amiloride), но при някои пациенти
може да даде фалшиво позитивни или
фалшиво негативни резултати.
Наличието на позитивен тест налага хоспитализация за потвърждаване на диагнозата (обикновено с перорално или интравенозно обременяване
с натрий) и за диференциране на двете основни причини за заболяването –
едностранен алдостерон продуциращ
аденом (или аденом на Conn) и идиопатичен хипералдостеронизъм.
Тумори, продуциращи катехоламини (феохромоцитом или параганглиоми), са редки (0.1-0.6% от болните с
хипертония), макар че са важна част
от диференциалната диагноза особено при наличие на леко главоболие без
други класически симптоми (палпитации, изпотяване, бледност).
Изследването за метанефрини се
счита за най-добрия тест (чувствител-

К Л И Н И Ч Н А К А РД И ОЛ О Г И Я
ност 99%, специфичност 86%), но поради малкото му разпространение,
скринигът се провежда чрез изследване на уринна екскреция на катехоламини (adrenaline, noradrenaline, dopamine,
metanephrine, nermetanephrine) - чувствителност 86%, специфичност 88%.
Фалшиво позитивните резултати
могат да се ограничат чрез избягване
на приема на кофеин, ядки и шоколад
24 часа преди изследването.
Магнитно резонансната ангиография
е образен метод на избор (чувствителност и специфичност >90%) за диагнозата на реноваскуларни аномалии и особено на стенози на бъбречните артерии.

Трябва да се има предвид, че при
липса на установен шум на бъбречна
артерия, магнитно резонансната ангиография трябва да се извършва само
ако лабораторният скрининг за първичен хипералдостеронизъм и феохромоцитом е негативен.
В цитирания клиничен случай,
кръвните изследвания са показали
повишена плазмена концентрация на
алдостерон от 712 pmol/l (нормални
стойности 28-445 pmol/l), потисната
плазмена ренинова актиност от 0.2
ng/ml/час (нормални стойности 0.7-5
ng/ml/час) и съотношение между тях
от 3560 (нормални стойности <750),

което насочва към първичен хипералдостеронизъм.
Плазмената концентрация на алдостерон се е запазила висока (462 pmol/l)
след тест с инфузия на серум, което
потвърждава диагнозата първичен хипералдостеронизъм.
На извършената в последствие компютърна томография е установена
единична лезия на дясната надбъбречна жлеза с размер около 2 cm, която е
била отстранена с лапароскопска адреналектомия. В последствие стойностите на АН са се нормализирали.
Използван източник:
1. Fabian H. et Stewart P. Investigating hypertension in a young
person. BMJ 2009; 338: 885-886 www.bmj.com

Clopidogrel e с намалена ефективност
при пациенти с генетични вариации

FDA (www.fda.gov) промени лекарствената инструкция на clopidogrel
bisulfate, която включва най-тежката форма на предупреждение („black
box”) за намалена ефективност на медикамента при болни с определени генетични вариации (1).
Тази група пациенти с намален метаболизъм и образуване на по-малко
количество активен метаболит, представляват около 2-14% от общата по-

пулация и варират според расовия им
произход (2% от европеидната раса).
Clopidogrel се прилага за намаляване на риска за миокарден инфаркт,
нестабилна стенокардия, инсулт и
сърдечносъдова смърт при болни със
сърдечносъдови заболявания.
След прием, медикаментът се метаболизира в черния дроб от ензима
CYP2C19 до активна форма, на която се дължи антитромбоцитния ефект.
При намалена активност на CYP2C19,
clopidogrel може да не потисне ефективно тромбоцитната функция, което
увеличава риска за сърдечносъдови усложнения.
Промяна в дозировката на clopidogrel
(600 mg натоварваща доза, последвана
от 150 mg поддържаща доза) може да
увеличи ефективността на медикамента при тази група болни, но все още
липсват категорични данни от клинични проучвания.

Приемът на omeprazole намалява ефективността на
clopidogrel, предупреди FDA. Пациентите с риск за миокарден инфаркт или инсулт, които взимат медикамента, могат
да не получат желания антитромботичен ефект, ако успоредно с това са на терапия с omeprazole.
FDA аргументира становището си с данните от нови проучвания, в които е изследвано количеството активен метаболит на clopidogrel в кръвта и ефектите му върху
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Друг вариант е прилагането на алтернативни антитромбоцитни медикаменти. Съществуват тестове за определяне на генотипа на CYP2C19 (с цена
около $500), които могат да помогнат
за диагнозата.
През ноември миналата година бе
съобщено и за намаление на ефекта на
медикамента при съвместен прием с
някои инхибитори на протонната помпа (omeprazole).
Промяната в лекарствената инструкция ще има негативно влияние върху
продажбите на медикамента, който в
Европа вече се конкурира с редица генерични аналози, а в САЩ ще загуби
патентната си защита през 2012. Според анализатори, това ще даде шанс на
Effient (prasugrel) на Eli Lilly/Daiichi
Sankyo, който се предлага на фармацевтичния пазар от миналата година.
Използван източник:
1. www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020839s042lbl.pdf

тромбоцитите при самостоятелно приложение или при едновременен прием с omeprazole.
Резултатите показват, че по време на терапия с omeprazole
нивата на активните метаболити на clopidogrel намаляват с
45%, в сравнение с пациентите, които не получават PPI.
Използван източник:
1. Updated safety information about a drug interaction between clopidogrel bisulfate (marketed as Plavix) and
omeprazole (marketed as Prilosec and Prilosec OTC) www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSaf
etyInformationforPatientsandProviders/DrugSafetyInformationforHeathcareProfessionals/ucm190787.htm
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Exforge е ефективен като интензивна
терапия при неконтролирана
хипертония с диастолна дисфункция

Диастолната дисфункция може да
предхожда развитието на сърдечна недостатъчност при хипертензивни пациенти и е важен показател на таргетно
органно увреждане при неконтролирана хипертония. Засега не е ясно до каква степен интензивният контрол на артериалното налягане може да подобри
тези показатели.
В проучване на Solomon и сътр., публикувано наскоро в сп. Hypertension, са
включени 228 болни с неконтролирана
хипертония, запазена фракция на изтласкване и диастолна дисфункция (1).
Те са били разделени в две групи: интензивна терапия (с прицелни стойно-

сти на систолното АН <130 mmHg) или
стандартно лечение (с прицелни стойности на систолното АН <140 mmHg)
с Exforge 5/160 mg или 10/320 mg плюс
допълнителни антихипертензивни медикаменти при необходимост. Ехокардиографска оценка на диастолната
функция е извършена в началото и на
24 седмица.
Резултатите показват, че стойностите на АН са се понижили сигнификантно и в двете групи от 161/90 на
130/75 mmHg (при интензивната терапия) и от 162/94 на 137/80 mmHg (при
стандартната терапия). Скоростта на
миокардна релаксация също се е подобрила значително от 7.6 на 9.2 cm/s
(при интензивната терапия) и от 7.5 на
9.0 cm/s (при стандартната терапия).
Степента на подобрение на скоростта на ануларна релаксация е била свързана със степента на намаление
на систолното АН, като пациентите с
най-ниски стойности на систолното
АН са имали най-високи скорости на
диастолна релаксация.
Ефективността на интензивната те-

рапия с Exforge за подобрение на диастолната функция при болни хипертония е доказано и в проучването
EXCEED (2). Изследването е проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо и
има за цел да установи дали агресивната антихипертензивна терапия е свързана с по-значимо подобрение на диастолната функция при 228 болни с АХ
стадий II и запазена систолна функция
(EF >50%).
Пациентите са били разделени според избраните две терапевтични стратегии: таргетно систолно АН <140
mmHg или <130 mmHg. Резултатите
показват подобрение на диастолната
функция, оценена с ехокардиография,
в групата с интензивна антихипертензивна терапия с Exforge.
Exforge (amlodipine/valsartan) 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg и 10
mg/160 mg на Novartis е регистриран в България
Използвани източници:
1. Solomon S., Verma A., Desai A. Effect of intensive versus
standard blood pressure lowering on diastolic function
in patients with uncontrolled hypertension and diastolic
dysfunction. Hypertension 2010; 55 (2): 241-248 http://hyper.
ahajournals.org
2. Hassanein A., Desai A., Verma A. et al. EXCEED: Exforgeintensive control of hypertension to evaluate efficacy in
diastolic dysfunction: study rationale, design, and participant
characteristics. Ther Adv Cardiovasc Dis 2009; 3 (6): 429-439
http://tak.sagepub.com/current.dtl

Rasilez осигурява по-ефективен
антихипертензивен контрол в
сравнение с ramipril
Rasilez (aliskiren) на Novartis – първият представител на нов клас антихипертензивни медикаменти директни инхибитори на ренина, осигурява
по-значим антихипертензивен ефект
от ACE инхибитора ramipril при пациенти >65 години с артериална хипертония (АХ), показаха резултати
от проучването AGELESS (1).
Около 70% от индивидите >60 го-

Брой 1, 2010

дини имат повишено артериално налягане (АН). Високото систолно АН е
най-честият вид неконтролирана хипертония при тази възрастова група,
което е свързано с увеличен риск за
сърдечносъдови събития (инсулт, миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност).
„Артериалната хипертония се превръща във все по-значим проблем,
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поради застаряване на населението
или в комбинация с други лекарства,
Дозата може да бъде увеличена до
в развитите страни от Европа и Сее сравнен също с други медикамен300 mg веднъж дневно при пациенти,
верна Америка, което се очаква да
ти за лечение на АХ. Комбинираничието кръвно налягане не се контросе удвои през следващите 30 годите проучвания разглеждат aliskiren,
лира подходящо. Rasilez не се препони. От особена важност е лекарите
сравнен с ACE инхибитор (ramipril),
ръчва при болни на възраст <18 года разполагат с ефективни средства
с ARB (valsartan), с бета-блокер
дини поради липсата на информация
като aliskiren за повлияване на раз(atenolol), с CCB (amlodipine) и един
за безопасност и ефективност в тази
лични групи пациенти, включителдиуретик (hydrochlorothiazide). Извъзрастова група.
но и тези в напреднала възраст”, заследванията са с продължителност
Активното вещество aliskiren е
яви проф. Daniel Duprez, директор на
6- 52 седмици, а основен показател за
инхибитор на ренина. Той блокира
Rasmussen Center for Cardiovascular
ефективност е промяната в АН (сисдействието на човешкия ензим реDisease Prevention, University of
толно и диастолно).
нин, участващ в производството на
Minnesota, САЩ.
ангиотензин І в организма. Това
Резултатите от проучванепричинява вазодилация и спадане
то показват, че приложението на
на АН, което намалява рисковете
aliskiren за период от 12 седмици
за сърдечносъдови събития.
Ренин
е било свързано с 2.3 mmHg доНаличните данни сочат, че
пълнително намаление на систолRasilez е по-ефективен от плацебо
ното АН, с сравнение с ramipril
и също толкова ефективен, колкото
Aliskiren
(първична крайна точка на изслед- Ангиотензин
контролните терапии за намаляваването). Това е третото изследване на кръвното налягане. При анане, което доказва, че aliskiren има
лиз на резултатите от петте проучпо-ефективен антихипертензивен
вания, сравняващи самостоятелния
ефект в сравнение с ACE инхибиприем на Rasilez с плацебо, се устатора ramipril, който се задържа за
новява, че пациентите на възраст
период >24 часа.
<65 години имат среден спад на диAGELESS включва 900 пациенДосега са публикувани резултатиастолното АН с -9.0 mmHg след осемти със систолна АХ на възраст >65
те от други три изпитвания:
седмичен прием на Rasilez 150 mg при
години, които са били разделени в
● AVOID установи, че aliskiren насредно 99.4 mmHg в началото на продве групи: aliskiren 150-300 mg дневмалява албуминурията (ключов
учването. Това е сравнено със спад от
но или ramipril 5-10 mg дневно. Даиндикатор за бъбречно заболява-5.8 mmHg при начално 99.3 mmHg за
нните сочат сигнификантно намалене) с допълнителни 20% при болни
пациентите, приемащи плацебо.
ние на систолното АН с 13.6 mmHg
с диабет тип 2 и АХ, които са на
По-големи редукции се наблюда(при aliskiren) срещу 11.3 mmHg (при
максимална стандартна терапия.
ват при болни на възраст >65 години
ramipril) (р=0.0001). Намалението на
● ALOFT доказа, че добавянето
и при пациенти, приемащи по-голедиастолното АН също е било сигна aliskiren към стандартна терами дози Rasilez. Rasilez намалява сънификантно по-значително в групапия за сърдечна недостатъчност е
що АН при болни с диабет и наднорта с aliskiren (-4.8 mmHg срещу -3.5
свързано с почти пет пъти по-голямено тегло. В две от проучванията
mmHg, p<0.0001). Най-честите нежемо намаление на мозъчния натриефектите на медикамента се запазват
лани странични ефекти от терапияуретичен пептид (BNP) (маркер за
до една година. Проучванията показта с медикамента са били главоботежестта на сърдечна недостатъчват също, че когато се приема в комлие, световъртеж, диария, инфекции
ност), в сравнение с плацебо.
бинация с други лекарства (особено
на горните дихателни пътища, каш● ALLAY показа, че aliskiren е едhydrochlorothiazide), Rasilez може да
лица, назофарингит и гадене.
накво ефективен по отношение напредизвика допълнително намаляAGELESS е част от програмата
малението на левокамерната хиване на АН. Aliskiren е регистриран
ASPIRE HIGHER, която е най-голяпертрофия (LVF) с ангиотензин
през 2007 в Европа с търговското име
мото изследване за кардиореналнирецепторния блокер (ARB) losartan
Rasilez и като Tektura в САЩ.
те протективни ефекти при болни с
(златен стандарт за лечението на
Rasilez (aliskiren) на Novartis е регистриран в България
АХ. Програмата включва 14 клиничLVF при болни с АХ). Комбинира(www.bda.bg)
ни проучвания с повече от 35 000 пането на aliskiren с losartan редуциЗа допълнителна информация: Медицинска база Dанни
(http://mbd.protos.bg):
циенти, от които 10 000 с есенциална
ра допълнително (макар и несигОт полза ли е двойната блокада на РААС при диабет тип 2 и
нефропатия? MD 2008, Брой 5 (септември)
АХ. В тринадесет от тях са включенификантно) LVH.
Rasilez (aliskiren) – първият представител на групата на
директните инхибитори на ренина. MD 2008, Брой 4 (юни)
ни пациенти с лека до средна АХ, а в
Препоръчителната доза на Rasilez
Очаква се нов клас антихипертензивен медикамент. MD
2006, Брой 5 (юли)
едно – пациенти с тежка АХ. В пет от
е 150 mg веднъж дневно, самостояИзползвани източници:
проучванията ефектите на aliskiren,
телно или в комбинация с други ле1. Duprez D. et al. The AGELESS Study: The effect of aliskiren
vs ramipril alone or in combination with hydrochlorothiazide
приеман самостоятелно, са сравнени
карства за терапия на АХ. Трябва да
and amlodipine in Patients > 65 Years of age with systolic
hypertension. Oral presentation at the American Heart
с плацебо.
се приема с лека храна, за предпочиAssociation 2008 Scientific Sessions.
2. w w w.emea.europa.eu / humandocs/ PDFs/ EPAR /rasilez/ HAliskiren, приеман самостоятелно
тане по едно и също време всеки ден.
780-en1.pdf
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Бременност и
хипертония

Хипертонията е най-честото съпътстващо заболяване по време на бременността, което се среща при около
10% от жените. Указанията за лечението й са базирани на стандартите на
Join National Committee on Prevention,
Detection, Evaluation and Treatment of
High Blood Pressure (JNC7) (1).
Хипертонията по време на бременност налага диференцирането на съществуваща (хронична) хипертония от
индуцирана от бременността хипертония (гестационна хипертония или прееклампсия). Друга особеност е, че за
разлика от стандартната класификация на стадии, при бременни хипертонията се определя като лека (140150/90-109 mmHg) или тежка (>160/110
mmHg) (Таблица 1).
Докато стандартите за хипертония
акцентират основно върху важността на систолната хипертония, при бременни по-голямо внимание се обръща
върху диастолните стойности на артериалното налягане (АН). Трябва да се
има предвид, че леките и умерени фор-

ми на хипертония през бременността
рядко водят до дългосрочни усложнения и терапията е фокусирана основно
върху тежките форми.
Основна цел на лечението е да се
профилактира тежката хипертония,
сърдечносъдовите усложнения, да се
удължи гестационната възраст на
плода и да се минимализира периодът на експозиция на антихипертензивни медикаменти.
Изборът на антихипертензивни медикаменти обикновено е лесен, тъй като една част не са изследвани, а друга по-голяма част са противопоказани
през бременността, което оставя малко
лекарства за приложение.
По време на бременността се срещат
четири основни типа хипертензивни
нарушения, които имат специфични
патофизиологични механизми:
● Хроничната хипертония се дефинира като повишени стойности на
АН >140/90 mmHg, установени преди
забременяването или преди 20 гестационна седмица (г.с.), която се среща
при около 3% от жените. Най-често се
развива при жени в по-напреднала възраст или със затлъстяване. Бременни
със стадий 1 есенциална хипертония,
които са в добро общо здраве и нямат
увреждане на таргетните органи, са с
много добра прогноза.
Макар че имат риск за суперпонирана пре-еклампсия, физиологичното
понижение на АН по време на бременността обикновено прави излишно медикаментозното лечение. Необходимо е
жените да се проследят за риск за прееклампсия, но досега липсват специфични таргетни стойности на АН или
медикаменти, които да модифицират
този риск при бременни с хипертония.
● Пре-еклампсията и еклампсията е синдром, който се манифестира с новопоявила се хипертония след
20 г.с., която е свързана с протеинурия (1+ на тест-лента или >300 mg в

Таблица 1. Класификации на хипертонията при бременни
JNC7 не-бременни

NHBPEP* бременни

Норма <120/80 mmHg

Норма <140/90 mmHg

Пре-хипертония 120-139/80-89 mmHg
Стадий 1 140-159/90-99 mmHg

Лека хипертония 140-150/90-109 mmHg

Стадий 2 160-179/100-110 mmHg

Тежка хипертония >160/110 mmHg

Стадий 3 180-209/110-119 mmHg
 NHBPEP – National High Blood Pressure Education Program Working Group Report on High Blood Pressure in Pregnancy www.nhlbi.
nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm

*
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24-часова урина).
Заболяването се среща при 5-8% от
бременните и най-вероятно се дължи
на нарушения в кръвоносните съдове
на плацентата, което води до намален
кръвоток и освобождаване на фактори,
които предизвикват промени в ендотела в различни органи.
Най-често заболяването се проявява
с повишено АН, протеинурия, мозъчна
симптоматика (главоболие, оток, гърчове) и чернодробна дисфункция (хемолиза, повишени чернодробни ензими и
тромбоцитопения – HELLP* синдром).
Счита се, че хипертонията при прееклампсия е вторична в резултат на
плацентарна хипоперфузия, поради
което намалението на стойностите на
АН не повлиява първичния патологичен процес, а антихипертензивните
медикаменти не „лекуват” и не водят
до обратимост на заболяването.
От друга страна, повишеното АН
при млади нормотензивни жени крие
риск за сърдечносъдови усложнения и
налага медикаментозна терапия.
● Суперпонираната пре-еклампсия засяга около 25% от бременните с
хронична хипертония, което е значително по-висок риск от този на общата
популация. Принципите на лечение са
същите, макар че при тази група болни по-често се налага комбинирана
терапия за превенция на тежката хипертония.
● Гестационната хипертония се
среща при около 6% от жените, обикновено в напредналите етапи на бременността и не е свързана със системни ефекти (протеинурия).
Окончателната диагноза обикновено се поставя при наличието на нормални лабораторни изследвания и нормализирането на стойностите на АН
след раждането. В предходните стандарти този тип хипертония се означаваше като „транзиторна”.
Жените с гестационна хипертония
трябва да се преценяват за риск за прееклампсия, която може да се развие дори през първата седмица след раждането. От 15 до 45% от бременните с
гестационна хипертония развиват прееклампсия, което е по-често при ранно
повишение на АН, предходен спонтанен аборт, хипертония при предходна
бременност. Както и при пациентките с хронична хипертония, антихипер-
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тензивната терапия има за цел да се намали риска за тежка хипертония.
Възможно е част от жените с гестационна хипертония да останат с повишени стойности на АН и след раждането. В повечето случаи това е
съществуваща хронична хипертония,
която не се е проявила в ранните етапи на бременността, поради физиологичната вазодилатация и понижение
на системното АН.
Еволюцията на хипертонията в
постпарталния период и максималното време за нормализиране (след което
да се постави диагнозата хронична хипертония) не са ясни. Прието е за хронична хипертония да се определи повишение на АН >140/90 mmHg след
третия месец след раждането.
Макар че и четирите форми на хипертония по време на бременността
могат да повлияят негативно крайния
изход за майката и плода, с най-голямо
значение са пре-еклампсията и тежката хипертония (независимо от типа).
Най-тежките усложнения за бременната са отлепване на плацентата, бързо
влошаващата се хипертония и таргетното органно увреждане (бъбречна недостатъчност и гърчове). Рисковете за
плода включват рестрикция на растежа и преждевременно раждане, поради
влошено състояние на бременната.

соки от американските (препоръчваните от JNC7).
В САЩ се препоръчва лечението да започва при АН >160/105 mmHg
без да се посочват определени прицелни стойности; в Канада като граница
за започване на терапията са стойности от >140/90 mmHg с таргетни стойности на диастолното АН между 80-90
mmHg; в Австралия съответните показатели са >160/90 mmHg и около 110
mmHg средно АН.
Скорошен обзор върху 29 пациентки
с инсулт на фона на пре-еклампсия показа, че причината за инсулт обикновено е артериален кръвоизлив при стойности на АН 159-198/81-133 mmHg.
За отбелязване е, че систолната хипертония (155-160 mmHg) е била почеста, отколкото диастолната (при повечето бременни тя не е надвишавала
110 mmHg). Натрупаният опит предполага антихипертензивна терапия да се
започва при стойности на АН >150/90100 mmHg.
● При пре-еклампсия, антихипертензивната терапия се определя от гестационната възраст на плода и степента на повишение на АН

Таблица 2. Медикаменти при гестационна или хронична хипертония през
бременността**
Медикамент

Терапия на леките
и умерени форми
на хипертония през
бременността
Предимствата на антихипертензивната терапия при леки и умерени форми на хипертония през бременността
(<160/110 mmHg) - хронична или индуцирана от бременността - не са доказани в клинични проучвания.
Наличните данни (включително мета-анализ) не дават отговор на съотношението полза/риск при стойности на
АН 140-169/90-109 mmHg. Антихипертензивната терапия при тази група болни е намалила риска за тежка хипертония, но не е променила крайния изход
по отношение на пре-еклампсия, неонатална смърт, преждевременно раждане
и малки за възрастта новородени.
Международните стандарти се различават по отношение на прага за започване на терапията и прицелните
стойности на АН, и като цяло са по-ви-
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● При развитие на заболяването на
термин, антихипертензивното лечение може да се отложи, освен ако не
се касае за тежка хипертония, и да
се преоцени след раждането
● При по-ранно развитие на прееклампсията, се започва антихипертензивна терапия с цел намаление
на стойностите на АН до <140/90 с
перорални медикаменти
Засега не съществуват дефинирани
от стандартите за лечение граници на
прицелни стойности на АН, но обикновено се препоръчват нива на АН, които
да не са рискови за остри сърдечносъдови инциденти (обикновено в границите на 140-155/90-105 mmHg).
При антихипертензивна терапия по
повод пре-еклампсия е уместно мониторирането на детските сърдечни тонове за превенция на фетален дистрес в резултат на плацентарна хипоперфузия.
При ранна пре-еклампсия (<34 г.с.)
се налага внимателното приложение
на антихипертензивни медикаменти,
почивка, хоспитализиране за наблюдение на майката и плода, последвано
от извършване на раждане според конкретната ситуация. Този подход е с до-

Доза

Забележка

0.5-3.0 g дневно
на две дози

Средство на избор; безопасен през първия триместър

Labetalol

200-1200 mg дневно
на 2-3 дози

Може да доведе до рестрикция на феталния растеж

Nifedipine

30-120 mg таблетки със
забавено освобождаване

Може да инхибира процеса на раждане
и има синергичен ефект с MgSO4; липсва опит с другите блокери на калциевите канали

Hydralazine

50-300 mg дневно
на 2-4 дози

Полезен е в комбинация със симпатолитични средства; може да предизвика фетална тромбоцитопения

Бета-блокери

В зависимост от
избрания медикамент

Могат да намалят утероплацентарния
кръвоток; могат да променят феталния
отговор на хипоксия; риск за рестрикция на феталния растеж през първия
и втория триместър (atenolol); във високи дози могат да доведат до фетална хипогликемия

Hydrochlorothiazide

12.5-25 mg дневно

Полезен е в комбинация с methyldopa и
вазодилататор за намаляване задръжката на течности; може да доведе до електролитни нарушения

Предпочитан медикамент
Methyldopa
Втора линия терапия*

Контраиндицирани са ACE
инхибиторите и ARB
*

Свързани са със сърдечни дефекти на
плода, фетопатия, олигохидрамнион, рестрикция на феталния растеж, бъбречна
агенезия, неонатална анурична бъбречна недостатъчност

 изключени са някои медикаменти (clonidine и алфа блокери) поради липса на достатъчно опит с тях при хронична хипертония
при бременни

Брой 1, 2010

К Л И Н И Ч Н А К А РД И ОЛ О Г И Я
казан успех за отлагане на раждането
със средно две седмици, което е свързано с по-добър краен изход за плода.
При леки и умерени форми на хронична хипертония може да се очаква,
че стойностите на АН ще намалеят поради физиологичната вазодилатация.
При липса на таргетно органно увреждане, антихипертензивната терапия може да се преустанови при условие, че
пациентките се проследяват редовно.
Терапията може да се поднови при
повишение на АН 140-150/90-100
mmHg, а при наличие на бъбречна
дисфункция – и при по-ниски стойности. Налице са редица перорални антихипертензивни медикаменти, които
могат да се прилагат по време на бременността (Таблица 2). Първа линия
терапия при леки и умерени форми на
хипертония са methyldopa и labetalol, а
втора линия – nifedipine.

Терапия на тежката
хипертония през
бременността
Тежката хипертония по време на
бременността, дефинирана като стойности на АН >160/110 mmHg, налага
терапия поради риск за мозъчен кръвоизлив, хипертензивна енцефалопатия
и еклампсия.
Цел на лечението е да се намали
средното артериално налягане с 25%
за кратко време като се постигнат постоянни стойности <160/100 mmHg.
При терапията на тежката пре-еклампсия е необходимо да се избегнат епизодите на хипотония, тъй като не са ясни
границите на авторегулация на плацентарния кръвоток, което може да доведе до фетален дистрес.

При пре-еклампсия, първоначалната терапия за остра хипертония трябва да е в по-ниски дози, тъй като тези
пациентки са обикновено хиповолемични и с повишен риск за хипотония.
Към момента не е ясно кой медикамент
е най-ефективен за спешна терапия на
тежка хипертония по време на бременността (Таблица 3).

Избор за
антихипертензивен
медикамент през
бременността
По-голяма част от антихипертензивните медикаменти, прилагани при
бременни, попадат в категория С на
FDA. Това означава, че за тях няма
проведени клинични проучвания при
хора, а опитите при животни сочат потенциални рискове за плода (или липса за такива), поради което медикаментът трябва да се прилага само когато
предимствата от терапията надхвърлят риска за усложнения. По-голямата
част от натрупаните знания са базирани на резултати от клинични случаи,
малки проучвания и мета-анализи.
1. Инхибитори на симпатиковата
система
● Methyldopa е един от най-често използваните медикаменти за терапия на хипертония по време на
бременността. Той представлява централно действащ алфа-2 адренергичен агонист, който се метаболизира до
alfa-methyl noradrenaline, като по този
начин замества noradrenaline в нервосекреторните везикули на адренергичните нервни терминали.
Понижението на АН е постепенно, в
рамките на 6-8 часа, поради индирект-

Таблица 3. Медикаменти за бърз контрол при тежка хипертония при бременни
Медикамент

Дозировка

Забележка

Labetalol

10 или 20 mg интравенозно, след което 20-80 mg на всеки 20-30 min; за продължителна инфузия – 1-2 mg/min

По-нисък риск за хипотония от
hydralazine; да се избягва при жени с
астма или конгестивна сърдечна недостатъчност

Hydralazine

5 mg интравенозно или интрамускулно, след което 10-20 mg на всеки 20-40
min; за продължителна инфузия –
0.5 -10 mg/час

Средство на избор според NHBEP; има
добър профил безопасност/ефикасност

Nifedipine

10-30 mg per os; при необходимост
дозата се повтаря след 45 min

За предпочитане са лекарствените форми с удължено действие

Diazoxide

30-50 mg интравенозно на всеки
5-15 min

Може да предизвика хипогликемия и
спиране на контракциите

Nitroprusside

0.25-5 mcg/kg/min продължителна инфузия

Риск за цианидна токсичност при приложение >4 часа; последно средство
на избор
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ния механизъм на действие на медикамента. Methyldopa няма тератогенен
ефект, което е доказано в клиничната
практика през последните 40 години.
Лечението с медикамента води до
превенция на последваща прогресия
на тежката хипертония, като в същото време няма неблагоприятен ефект
върху утероплацентарния кръвоток
или хемодинамиката на плода. Не са
установени отклонения в теглото при
раждане, неонатални усложнения, нарушения в телесното и интелектуално
развитие до първите седем година от
живота на деца, чиито майки през бременността са лекувани с methyldopa.
Неблагоприятните странични ефекти са в резултат на централния алфа-2
агонизъм или намаления периферен
симпатиков тонус. Methyldopa действа
на мозъчната кора като намалява вниманието и влошава съня, което води до
чувство на умора или депресия при някои пациентки.
В редки случаи се наблюдава намалена саливация с ксеростомия.
Methyldopa може да повиши чернодробните ензими при около 5% от пациентките, като са съобщени отделни
случаи на хепатит и чернодробна некроза.
● Clonidine е селективен алфа-2
агонист, който действа подобно на
methyldopa и има сходен профил на
безопасност и ефикасност. Обикновено той се прилага като трета линия терапия при резистентна хипертонията през бременността в комбинация с
други медикаменти (според данните
от малко проучване, експозицията на
clonidine може да води до нарушения
на съня при новородените).
2. Периферно действащи адренергични рецепторни антагонисти
● Бета-блокерите са изследвани
задълбочено при бременни, въпреки
което все още съществуват неясни области като например доколко тази група медикаменти води до новородени с
ниско тегло. Нито един представител
на бета-блокерите не е свързан с тератогенност.
Наличните данни сочат, че ефектите на отделните бета-блокери върху плода не се различават съществено,
с изключение на atenolol, който в едно
проучване е свързан с рестрикция на
растежа и намалено тегло на плацента-
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та. Тези резултати са подкрепени и от
следващи изследвания, където atenolol
е сравнен с алтернативна терапия.
Пероралното приложение на бетаблокери е свързано с незначителна фетална брадикардия, макар че според
някои проучвания labetalol (подобно на
methyldopa, nifedipine или hydralazine)
няма подобен ефект.
Парентералното прилагане води до
риск за неонатална брадикардия, която
налага терапия при едно на шест новородени. Деца на майки, които по време
на бремеността са получавали atenolol,
не показват отклонение в развитието
при проследяване за една година след
раждането.
Приложението на бета-блокери е
свързано с по-добър краен изход за
бременните, което се изразява в ефективен антихипертензивен контрол, намалена честота на тежка хипертония и
хоспитализация по време на бременността. Според резултати от обзор на
10 клинични проучвания, бета-блокерите са по-ефективни от methyldopa за
контрол на АН.
Labetalol е неселективен бета-блокер, който предизвиква вазодилатация
чрез блокиране на съдовите алфа-1 рецептори. Медикаментът се прилага
често при бременни за терапия на хронична хипертония, като има подобна
на methyldopa ефикасност и безопасност, макар че при високи дози са описани случаи на неонатална хипогликемия. При тежка хипертония може да се
прилага парентерално, поради нисък
риск за хипотония.
Неблагоприятни странични ефекти
на бета-блокерите са: отпадналост, летаргия, периферна вазоконстрикция,
нарушения на съня (при по-липидоразтворимите медикаменти), бронхоконстрикция и намален толеранс на
физическо натоварване (поради бета-2
блокада в съдовете на скелетната мускулатура). Въпреки това, честотата на
преустановяване на терапията поради
нежелани странични ефекти е ниска.
Периферно действащите алфа адренергични антагонисти са втора линия антихипертензивна терапия при
не-бременни пациентки. По време на
бременността, те са индицирани за лечение на хипертония при съмнение за
феохромоцитом (основно prazosin и
phenoxybenzamine). Поради малък оп-
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ит с тези медикаменти, е трудно да се
направят препоръки за приложението
им при бременни.
3. Блокерите на калциевите канали (CCB) се прилагат за лечение
на хронична хипертония, лека прееклампсия и купиране на хипертоничен пристъп при пре-еклампсия.
Перорално приложените nifedipine
и verapamil нямат тератогенен ефект
през първия триместър. Повечето изследвания са за nifedipine, макар че има
проучвания за nicardipine, isradipine,
felodipine и verapamil; amlodipine все
още не е изследван при бременни.
Нежеланите странични ефекти на
CCB включват: тахикардия, палпитации, периферни отоци и главоболие.
Nifedipine не намалява съществено
утеринния кръвоток.
Кратко действащите дихидропиридинови CCB, особено когато се прилагат сублингвално, не се препоръчват за
лечение на хипертония при не-бременни пациенти, поради данни за миокарден инфаркт и смърт при хипертензивни пациенти с коронарна болест.
Прилагането на кратко действащ
перорален nifedipine е свързано с хипотония на бременната и фетален дистрес. При необходимост от бърз антихипертензивен ефект, се препоръчва
парентерално labetalol или hydralazine,
до постигане на прицелните стойности
на АН.
Резултати от проучване показаха, че използването на дълго действаща лекарствена форма на перорален
nifedipine е ефективно и безопасно при
бременни жени с тежка хипертония, и
е за предпочитане пред кратко действащите лекарствени форми.
Проблем при приложението на CCB
за контрол на АН при пре-еклампсия е
успоредното използване на MgSO4 за
превенция на екламптични гърчове.
Комбинираният ефект на nifedipine и
MgSO4 може да доведе до нервно-мускулна блокада, миокардна депресия
и циркулаторен колапс. Клиничният
опит обаче е показал, че съвместното
приложение на тези медикаменти не
крие сериозен риск за бременните.
4. Диуретиците са често предписвани при есенциална хипертония и според указанията на NHBPEP могат да се
използват самостоятелно или в комбинация с други антихипертензивни ме-
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дикаменти.
Hydrochlorothiazide може да се прилага при бременни в ниски дози (12.525 mg дневно) за намаляване на нежеланите метаболитни ефекти – нарушен
глюкозен толеранс и хипокалиемия.
Triamterene и amiloride нямат тератогенен ефект, а spironolactone не се препоръчва поради антиандрогенния ефект
по време на феталното развитие.
5. Serotonin-2 рецепторни блокери. Serotonin индуцираната вазодилатация се медиира от серотонин-1
рецепторите с последващо освобождаване на prostacyclin и NO.
Ендотелната дисфункция и загубата на ендотелните S1 рецептори позволява serotonin, чиито нива са значително повишени през бременността, да
взаимодейства само със S2 рецепторите, което води до вазоконстрикция и
тромбоцитна агрегация.
Ketanserin е селективен S2 рецепторен блокер, който намалява систолното и диастолното АН при не-бременни
пациенти с остра или хронична хипертония. Медикаментът не е тератогенен
и е изследван първоначално в малки
проучвания в Австралия и Южна Африка. Предполага се, че ketanserin може да се използва за лечение на хронична хипертония през бременността,
пре-еклампсия и HELLP синдром.
6. Директните вазодилататори
● Hydralazine релаксира селективно гладките мускули в стената на артериолите по все още неясен механизъм. Най-често се прилага за спешен
контрол на тежка хипертония или като
трета линия терапия при многокомпонентна терапия на рефрактерна хипертония. Медикаментът е ефективен при
перорално, интрамускулно и интравенозно приложение.
Нежеланите странични ефекти се
дължат на ексцесивна вазодилатация
и симпатикова активация и включват главоболие, гадене и палпитации.
Продължителният прием може да предизвика в редки случаи полиневропатия или имунологични реакции (включително медикаментозно индуциран
lupus синдром).
Hydralazine е използван през всички
етапи на бременността, при което не е
установена тератогенност, макар че са
съобщени случаи на неонатална тромбоцитопения и lupus. Медикаментът се

К Л И Н И Ч Н А К А РД И ОЛ О Г И Я
прилага често при хронична хипертония през втория и третия триместър.
За спешен контрол на тежка хипертония в напреднала бременност,
hydralazine интравенозно е свързан с
повече неблагоприятни ефекти върху майката и плода (хипотония, абрупцио на плацентата, олигурия, нисък APGAR скор), отколкото labetalol
или пероралния nifedipine. Освен това
честите усложнения (главоболие, гадене и повръщане) могат да имитират
симптоми на влошена пре-еклампсия.
Ефектите върху утеро-плацентарния
кръвоток са неясни, може би поради
вариации в степента на рефлексната симпатикова активация. Резултати от скорошен мета-анализ
сочат, че при тежка хипертония
през бременността парентералният labetalol или пероралният
nifedipine са предпочитани средства на първи избор, а hydralazine
е втора линия терапия.
● Isosorbide dinitrate e донор
на NO, който е изследван в малки проучвания при гестационна
хипертония и пре-еклампсия. Установено е, че медикаментът не
променя мозъчното перфузионно налягане, въпреки значителното намаление на системното АН.
● Sodium nitroprusside е директен донор на NO, който е неселективен (артериален и венозен) вазодилататор. Прилага се чрез продължителна
интравенозна инфузия, което улеснява
лесното му титриране. Има бързо начало на действие и кратка продължителност на действие (около 3 min).
В процеса на метаболизиране се отделя цианид, който може да достигне токсични нива при висока скорост
на инфузия. Цианидът се метаболизира до тиоцианат, поради което токсичността обикновено се развива след 2448 часа.
Медикаментът се прилага рядко при
бременни, обикновено при случаи на
животозастрашаваща рефрактерна хипертония непосредствено преди раждането. Неблагоприятните странични
ефекти включват ексцесивна вазодилатация и кардионеврогенен синкоп
(с парадоксална брадикардия) на фона
на хиповолемия при бременни с прееклампсия.
Все още не е напълно ясен рискът за

цианидна токсичност при плода. Като се има предвид значителният опит
с другите антихипертензивни медикаменти, sodium nitroprusside е последно
средство на избор за повлияване на хипертония през бременността.
7. ACE инхибиторите и ARB са
противопоказани през бременността,
поради риск за тежки усложнения: намалена перфузия на бъбреците на плода; фетопатия; бъбречна дисгенезия;
олигохидрамнион; белодробна хипоплазия; интраутеринна рестрикция на
растежа; неонатална анурична бъбречна недостатъчност; фатален изход...

Приложението на ACE инхибитори през първия триместър е свързано с
повишена честота на малформации на
сърдечносъдовата и нервната системи
на плода. Не е ясно дали тези ефекти
се дължат на хемодинамични промени
или на необходимостта от ангиотензин
II за феталното развитие.
Рискът за фетални малформации
при жени на терапия с ACE инхибитори през първия триместър е 3-7%, макар че текущата практика не препоръчва извършването на аборт при тази
група пациентки. Предполага се, че
ефектът на директните ренинови инхибитори ще е подобен, макар че досега липсва натрупан опит.

Терапия на
постпарталната
хипертония
В постпарталния период, при нормотензивни пациентки се наблюдава
повишение на АН, което достига максимум на петия постпартален ден. Резултати от изследване сочат, че 12% от
жените са имали повишени стойности
на диастолното АН >100 mmHg. Счита
се, че това се дължи на физиологично
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преразпределение на телесните течности в постпарталния период.
Засега не са ясни прогресията на
гестационната хипертония и прееклампсията в постпарталния период
и максималният интервал, след който
трябва да се постави диагнозата хронична хипертония.
Липсват указания за приложението на антихипертензивни медикаменти в този случай, но според някои
автори, те трябва да се предписват
през първите четири дни след раждането, ако АН надвишава стойности
от 150/100 mmHg.
Изборът на антихипертензивно лекарство в ранния постпартален период се определя от съвместимостта му с кърменето.
Медикаментозното лечение може
да се преустанови при нормализиране на стойностите на АН. Това
може да се случаи дни или седмици по-късно, поради което се препоръчва проследяване на АН в домашни условия.
При жени с тежка пре-еклампсия, кратък курс с furosemide може да е от полза в първите дни
след раждането, особено при хипертония съчетана с белодробен или периферен оток.
Установено е, че нестероидните
противовъзпалителни средства могат
да повишат АН в постпарталния период, поради което трябва да се прилагат
с повишено внимание и по възможност
да се избягват.

Антихипертензивна
терапия по време на
кърменето
Съществуват многобройни проучвания, които са установили неонаталните ефекти на приложените на
майката и отделени с кърмата антихипертензивни медикаменти. Фактори, които улесняват преминаването на лекарствени средства в кърмата
са: малък обем на разпределение, нисък процент на свързване с плазмените
протеини, висока липоразтворимост и
липса на йонизирани форми при физиологично рН.
Дори и преминали през кърмата,
крайните ефекти на антихипертензивни медикаменти се определят от поетия обем, интервалът на приложение и
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кърмене, пероралната бионаличност и
способността на новороденото да метаболизира и отдели медикамента.
Неонаталната
експозиция
на
methyldopa чрез кърмата е ниска
и като цяло се счита за безопасна.
Atenolol и metoprolol достигат концентрации в кърмата, които могат
да имат ефект върху плода. От друга страна експозицията на labetalol и
propranolol е ниска.
Въпреки че концентрацията на диуретиците се счита за ниска, тези медикаменти могат да намалят значително
продукцията на кърма. Описани са случаи на преминаване на ССВ през кърмата, но без неблагоприятни ефекти.
Съществуват достатъчно данни за
captopril и enalapril, като се счита че
концентрацията на captopril в новороденото е около 1% от концентрацията в кръвта на майката, т.е. новороденото получава около 0.03% от
общата доза.
Подобни са и фактите за enalapril.
Въз основа на тези данни, American
Academy of Pediatrics считат двата ACE
инхибитора за съвместими с кърменето. Поради наличието на ограничени
данни за ARB, за тази група медикаменти не могат да се изработят специфични препоръки.

Обсъждане
За сега липсват категорични данни,
че терапията на леките и умерени форми на АХ при бременни жени може да
доведе до превенция на развитието на
пре-еклампсия, която е свързана с най-

Антихипертензивни медикаменти, съвместими с кърмене:
captopril, diltiazem, enalapril, hydralazine, hydrochlorothiazide, labetalol,
methyldopa, minoxidil, nadolol, nifedipine,
oxprenolol,
propranolol,
spironolactone, timolol, verapamil.
Диуретиците (furosemide, hydrochlorothiazide и spironolactone)
могат да намалят продукцията на
кърма. Metoprolol се класифицира
като съвместим с кърменето, макар че се излъчва във високи концентрации с кърмата. Acebutolol и
atenolol не трябва да се прилагат на
кърмещи жени.
тежките сърдечносъдови усложнения.
Тъй като АН се понижава в началните периоди на бременността, намаление и дори спиране на антихипертензивната терапия е възможно при някои
пациентки с леки и умерени форми на
заболяването.
Поради липсата на достатъчно данни, настоящите указания препоръчват като гранични стойности на АН
за започване на антихипертензивна

терапия 140-150/95-100 mmHg за превенция на влошаване на състоянието.
Най-често използваните медикаменти са methyldopa, labetalol и nifedipine
в стандартни дозировки.
Atenolol трябва да се избягва, тъй
като е свързан с ниско тегло при раждане. ACE инхибиторите и ARB са
противопоказани през бременността, тъй като водят до фетопатия, неонатална бъбречна недостатъчност
и фатален изход. За бърз контрол на
тежките форми на хипертония найефикасни са labetalol интравенозно,
nifedipine перорално или hydralazine
интравенозно**.
Все още e под въпрос правилното
поведение в периода преди забременяване при пациентки с хипертония, както и изборът на специфична терапия и
най-оптималните прицелни стойности
на АН.
Не е напълно изяснено и съотношението между ползата от антихипертензивната терапия и крайния изход за
плода, което налага извършването на
изследвания, свързани с комбинираното съотношение полза/риск при майката и плода.
Д-р Ивайло ТРАЯНОВ
*
**

 HELLP - Hemolytic anemia, Elevated Liver enzymes, Low
Platelet count
 За напредък в областта на хипертонията и пре-еклампсията
са необходими големи, многоцентрови изследвания.
За да се прецени необходимостта от приложението на
антихипертензивна терапия с цел намаление с 20% на
относителния риск за пре-еклампсия или интраутеринна
ретардация на плода, е необходимо провеждането на
рандомизирано клинично проучване при 1000-3000
бременни с хронична хипертония.

Използван източник:
1. Polymow T. et August P. Update on the use of antihypertensive
drugs in pregnancy. Hypertension 2008; 51: 960-969 http://
hyper.ahajournals.org

Вестникът,
четен от вашите пациенти с диабет,
предлага новости и за лекарите
Излиза шест пъти в годината (на два месеца)
Информация за абонамент:
Тел. 822 04 18; 928 19 74
Е-mail: diabet@protos.bg
Адрес на редакцията:
София 1303, ул. „Осогово“ 60
Приемно време от понеделник до петък от 14 до 17 ч.

Абонамент в пощите: Каталожен номер
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Медикаментозна
терапия на
предсърдното
мъждене
Предсърдното мъждене (ПМ) е най-честата форма на ритъмна
патология, която е причина за една трета от хоспитализациите по
повод на нарушения в сърдечния ритъм. С напредването на възрастта честотата нараства от 0.5% (във възрастовата група 50-59 години) до почти 9% (при пациенти на 80-89 години). Поради това се
счита, че напредналата възраст е сериозен рисков фактор за ПМ (1).
ПМ често е свързано с подлежащи сърдечни заболявания,
макар че при около 30% от засегнатите не се установява друга сърдечна патология (изолирано ПМ).
Сърдечносъдови причини за ПМ са: артериална хипертония (АХ); сърдечна недостатъчност (СН); диабет; исхемична
болест на сърцето (ИБС); клапни пороци; дилатативна, хипертрофична, рестриктивна или вродена кардиомиопатия.
Не-сърдечни причини за ПМ са: остри инфекции (особено пневмония); електролитни нарушения; рак на белите
дробове; белодробна емболия; тиреотоксикоза…
Пациентите с ПМ имат двойно по-голям риск за фатален
изход, в сравнение с хората с нормален синусов ритъм, основно поради висок риск за инсулт. Рискът за инсулт при
ПМ е седем пъти по-висок, отколкото в общата популация, а
6-24% от исхемичните инсулти са в резултат на ПМ.
ПМ има разнообразни клинични прояви:
● новодиагностицирано ПМ - регистриран само един епизод
● пароксизмално ПМ - рекурентни епизоди, които отзвучават спонтанно след по-малко от седем дни
● персистиращо ПМ - рекурентни епизоди, които продължават
повече от седем дни и налагат да се проведе електрическо или
медикаментозно лечение за възстановяване на ритъма
● перманентно ПМ - продължителен епизод, при който кардиоверзиото е неуспешно или невъзможно
Фармакологичната терапия остава средство на първи избор при различните клинични форми, като са лицензирани
няколко групи антиаритмични средства, които имат различни профили на ефективност и безопасност.
При липса на ефект или при противопоказания за прилагане
на медикаментозна антиаритмична терапия, както и при някои
отделни случаи (млади пациенти със силно изразена симптоматика, която налага възстановяване на синусовия ритъм) могат да се прилагат нефармакологични методи (аблация).

Терапия на ПМ
Основни цели на терапията на ПМ са стабилизиране на
хемодинамиката и превенция на емболичните усложнения.

За нормализиране на хемодинамиката се извършва контрол
на сърдечната честота и/или ритъм, а за превенция на инсулт се прилагат антитромботични средства.
Изборът на стратегия за контрол на сърдечната честота или
на сърдечния ритъм зависи от конкретната клинична ситуация,
вида и продължителността на ПМ, тежестта на симптоматиката,
наличието на сърдечносъдово заболяване, възрастта на пациента, наличието на други клинично значими заболявания…
Нормализирането на сърдечната честота, прилагането на
антикоагуланти и последващото възстановяване на синусовия
ритъм са подходящи краткосрочни и дългосрочни цели при болни със симптоматично ПМ с голяма давност. Ако ПМ е свързано с хипотония и влошаване на СН, по-подходящо е ранното
кардиоверзио за бързо възстановяване на синусовия ритъм.
Теоретично, контролът на сърдечния ритъм би трябвало
да е с предимство пред контрола на сърдечната честота, тъй
като възстановяването на синусовия ритъм подобрява хемодинамиката, физическия капацитет и качеството на живот.
При персистиране на ПМ настъпва патологично ремоделиране на предсърдията и камерите, при което възстановяването
на синусовия ритъм може да доведе до забавяне или обратимост
на предсърдната дилатация и левокамерната дисфункция.
Поради това се счита, че възстановяването на синусовия
ритъм е с по-голяма важност, а контролът на сърдечната честота е от значение при невъзможност за възстановяване на
сърдечния ритъм.
Резултати от няколко рандомизирани клинични проучвания (RACE, AFFIRM, PIAF, STAF, HOT и CAFÉ) обаче показаха, че възстановяването и поддържането на синусов ритъм
не подобрява заболеваемостта, смъртността и качеството на
живот, в сравнение с контрола на сърдечната честота. Не са
установени сигнификантни разлики и в преживяемостта
или риска за инсулт между двете стратегии.

Контрол на сърдечната честота
Опитът за контрол на сърдечната честота цели намаление
на камерната честота <100 удара/min. Медикаментите, използвани за тази цел, действат основно на ниво атрио-вентрикуларен (АV) възел като увеличават степента на блока в
този възел и това води до намаляване на броя на импулсите,
провеждани към камерите.
Бета-блокерите, недихидропиридиновите блокери на калциевите канали (CCB), digoxin и amiodarone са най-често пред-
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новите ССВ, поради по-бавното начало на действие (около
60 min) и слабия му ефект върху AV проводимостта.
Медикаментът не е ефективен за контрол на сърдечната
честота по време на физически усилия, поради което може
да се използва при пациенти със заседнал начин на живот.

писваните антиаритмични медикаменти за тази цел (Таблица 1). С изключение на amiodarone, нито едно от посочените
средства не е ефективно и за контрол на синусовия ритъм.
Таблица 1. Неблагоприятни ефекти на медикаментите,
използвани за контрол на сърдечната честота
Медикамент

Неблагоприятни ефекти

amiodarone

хипотония, сърдечен блок, белодробна токсичност, диспигментация на кожата, хипотироидизъм, хипертиреоидизъм, корнеални депозити, невропатия на n. opticus,
взаимодействие с warfarin, синусова брадикардия

digoxin

дигиталисова токсичност, сърдечен блок, брадикардия

esmolol

хипотония, сърдечен блок, брадикардия, астма, СН

metoprolol

хипотония, сърдечен блок, брадикардия, астма, СН

propranolol

хипотония, сърдечен блок, брадикардия, астма, СН

diltiazem

хипотония, сърдечен блок, СН

verapamil

хипотония, сърдечен блок, СН

Digoxin е първа линия терапия за контрол на сърдечната
честота при ПМ със СН или левокамерна дисфункция.
Amiodarone е ефективен за контрол на камерната честота
при ПМ тъй като притежава едновременно симпатолитични и блокиращи калциевите канали ефекти. Медикаментът
обикновено се запазва за пациенти, които не толерират или
не се повлияват от други антиаритмични средства.
Резултати от клинични проучвания доказаха, че ефикасността на антиаритмичните медикаменти, прилагани за контрол на сърдечната честота при болни с ПМ, е около 80%.
Като усложнения от терапията с бета-блокери, amiodarone,
digoxine или не-дихидропиридиновите ССВ могат да се наблюдават левокамерна дисфункция, брадикардия или сърдечен блок, особено при пароксизмално ПМ или при пациенти
в напреднала възраст.

ACC/AHA/ESC* препоръчват бета-блокерите и недихидропиридиновите CCB като първа линия терапия за
контрол на сърдечната честота при ПМ. Тези медикаменти имат бързо начало на действие и са ефективни в покой
и при физическо усилие.

Контрол на сърдечния ритъм
Цел на контрола на сърдечния ритъм е да възстанови синусовия ритъм с кардиоверзио (електрическо или медикаментозно)
и/или да поддържа синусов ритъм с медикаментозни средства.
Макар че фармакологичното кардиоверзио не е сравнявано директно с електрическото, то е по-лесно за изпълнение (не налага
седиране или анестезия), но е по-малко ефикасно. Медикаментозното кардиоверзио е ефективно в около 40% от случаите, като една година по-късно около половината пациенти са отново с ПМ.
За фармакологично кардиоверзио на ПМ се прилагат няколко
медикамента (quinidine, flecainide, propafenone, sotalol, dofetilide
и dronedonate). Amiodarone и други антиаритмични средства се
прилагат off-label с доказана клинична ефикасност.

Макар че проучването AFFIRM установи предимства на
бета-блокерите пред CCB, наличието на съпътстваща СН или
избор на определен път на приложение (перорален или интравенозен) са фактори, които могат да окажат влияние върху избора между двата класа антиаритмични медикаменти.
Бета-блокерите и ССВ трябва да се прилагат с повишено внимание при наличието на хипотония или СН, като последните се предпочитат при болни с ПМ и съпътстващ
бронхоспазъм или ХОББ.
Digoxin е по-малко ефективен за контрол на камерната
честота в сравнение с бета-блокерите и не-дихидропириди-

Фигура 1. Антиаритмична медикаментозна терапия за поддържане на синусов ритъм при рецидив на пароксизмално
или персистиращо ПМ.
Поддържане на синусов ритъм

Липса на сърдечно
заболяване

Хипертония

Коронарна артериална
болест

Сърдечна
недостатъчност

Flecainide
Propafenone
Sotalol

Значима
хипертрофия на ЛК

Dofetilide
Sotalol

Amiodarone
Dofetilide

Amiodarone
Dofetilide

Катетeрна
аблация

Да

Не

Flecainide
Propafenone
Sotalol

Amiodarone

Amiodarone
Dofetilide
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Фармакологично кардиоверзио
Flecainide, dofetilide, propafenone или ibutilide са найефикасните медикаменти за фармакологично кардиоверзио при ПМ, което е доказано в клиничната практика, като
amiodarone е разумна алтернатива.
Макар че quinidine или procainamide също могат да се използват за фармакологично кардиоверзио, има по-малко
доказателства в подкрепа на тяхната ефективност. Sotalol
и digoxin не се препоръчват, дори има данни за негативни
ефекти при такава употреба.
Тъй като кардиоверзиото носи риск за тромбемболизъм, е
необходимо започването на антикоагулантна профилактика
преди процедурата. Рискът за тромбемболизъм е най-висок
при персистиране на ПМ >48 часа.

Безопасност на антиаритмичните
медикаменти
Антиаритмичните медикаменти модулират отварянето
на йонните канали, променят функцията на мембранните
помпи и активират/блокират мембранните рецептори. Те се
класифицират според първичния антиаритмичен механизъм
на действие (Таблица 2). Dronedarone има множество електрофизиологични ефекти и попада в клас IV.
Таблица 2. Класификация на Vaughan Williams на антиаритмичните медикаменти
Клас

Поддържане на синусовия ритъм
Мета-анализ върху 45 рандомизирни клинични проучвания доказа, че disopyramide, quinidine, flecainide, propafenone, amiodarone,
dofetilide и sotalol са ефективни за намаляване на рецидива на ПМ.
В зависимост от приложения медикамент, честотата на рецидив
на ПМ е била намалена с 20-50% в сравнение с плацебо.
Трябва да се има предвид, че въпреки приложената терапия, рецидив на ПМ ще има при 42-67% от лекуваните пациенти. При избора на медикамент трябва да се имат предвид
бъбречната и чернодробната функции, наличието на съпътстващи заболявания, вероятни лекарствени взаимодействия, както и сърдечносъдовата функция.
Въз основата на резултати от клинични проучвания и като
се има предвид ефикасността и безопасността на антиаритмичните медикаменти, ACC/AHA/ESC са изработили препоръки за
терапия и дългосрочно поддържане на синусов ритъм (Фиг. 1).
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Disopyramide, Procainamide, Quinidine

IB

Lidocaine, Mexiletine

IC

Flecainide, Propafenone

II

Бета-блокери

III

Amiodarone, Bretylium, Dofetilide, Ibutilide Sotalol

IV

Не-дихидропиридинови блокери на калциевите канали
(verapamil and diltiazem)

Тъй като антиаритмичните медикаменти променят мембранните свойства, те имат про-аритмичен ефект. Могат да влошат
налични ритъмни нарушения или да провокират нови. Лекарствените взаимодействия (включително с антитромботични
средства), както и екстракардиалните странични ефекти са чести при класическите антиаритмични средства (Таблица 3).
Таблица 3. Потенциални неблагоприятни странични
действия на антиаритмичните медикаменти

Основните препоръки:
● при липса на данни за структурни сърдечни заболявания, като първа линия терапия се препоръчват flecainide,
propafenone и sotalol, а amiodarone или dofetilide могат да
се считат като подходяща алтернатива
● при АХ и значима левокамерна хипертрофия, като първа линия терапия може да се избере amiodarone
● при АХ без левокамерна хипертрофия, като първа линия терапия се препоръчват flecainide, propafenone и
sotalol, a като втора линия – amiodarone или dofetilide
● при коронарна болест, като първа линия терапия се препоръчват dofetilide и sotalol, а като втора линия – amiodarone
● при СН, като първа линия терапия се препоръчват
amiodarone или dofetilide
Dronedarone бе одобрен през 2009, но мястото му в алгоритмите за лечение все още се обсъжда. Медикаментът осигурява контрол едновременно върху сърдечната честота и
ритъм, а проучванията DAFNE и EURIDIS/ADONIS доказаха неговата ефективност за превенция на рецидив на ПМ.
Резултатите от ATHENA показаха, че dronedarone удължава периода до първа сърдечносъдова хоспитализация или
смърт (първична крайна точка) с 24% в сравнение с плацебо
(р<0.001). Неговото приложение води до намаление на хоспитализациите поради сърдечносъдови причини (с 25%) и
особено на хоспитализациите по повод на ПМ (с 37%).

Антиаритмични медикаменти

IA

Медикамент

Неблагоприятни странични ефекти

Amiodarone

Фоточувствителност, белодробна токсичност, полиневропатия, нарушения на стомашночревния тракт, брадикардия, torsades de pointes (рядко), чернодробна токсичност, тиреоидна дисфункция, очни усложнения

Disopyramide

Torsades de pointes, СН, глаукома, ретенция на урина,
сухота в устата

Dofetilide

Torsades de pointes

Dronedarone

Удължение на QT интервала, нарушения на стомашночревния тракт, брадикардия, фоточувствителност, диспигментация на кожата, увеличен серумен креатинин

Flecainide

Камерна тахикардия, СН, конверсия към предсърдно
трептене с бързо провеждане през AV възела

Propafenone

Камерна тахикардия, СН, конверсия към предсърдно
трептене с бързо провеждане през AV възела

Sotalol

Torsades de pointes, СН, брадикардия, изостряне на
ХОББ или бронхоспастично заболяване

Д-р Ивайло ТРАЯНОВ
Акроними на проучвания:
ACE - Rate Control vs Electrical Conversion
AFFIRM - Atrial Fibrillation Follow-up of Rhythm Management
PIAF - Pharmacological Intervention in Atrial Fibrillation
STAF - Strategies of Treatment of Atrial Fibrillation
HOT-CAFÉ - How to Treat Chronic Atrial Fibrillation
ATHENA - A Placebo-Controlled, Double-Blind, Parallel Arm Trial to Assess the Efficacy of
Dronedarone 400 mg BID for the Prevention of Cardiovascular Hospitalization or Death From any Cause
in Patients With Atrial Fibrillation/Atrial Flutter
ANDROMEDA - Anti-arrhythmic Trial With Dronedarone in Moderate to Severe Heart Failure
Evaluating Morbidity Decrease
DAFNE - Dronedarone Atrial Fibrillation Study After Electrical Cardioversion
EURIDIS - European Trial in Atrial Fibrillation or Flutter Patients Receiving Dronedarone for the Maintenance of Sinus Rhythm
ADONIS - American-Australian-African Trial with Dronedarone in Atrial Fibrillation/Flutter Patients
for the Maintenance of Sinus Rhythm
 ACC/AHA/ESC - American College of Cardiology/American Heart Association/European Society of Cardiology

*

Използван източник:
1. Paul-Pletzer, K. Pharmacological management of atrial fibrillation, 2009 www.theheart.org/documents/
sitestructure/en/content/programs/989287/writtenpiece.pdf

Брой 1, 2010

И Н ВАЗ И В Н А К А РД И ОЛ О Г И Я

Актуализирани
указания за
лечение STEMI

В новите указания на Американския колеж по кардиология, Американската сърдечна асоциация и Американското
общество за сърдечни ангиографии и интервенции* за лечение на остър миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI)
и нестабилна стенокардия/остър миокарден инфаркт без ST
елевация (UA/NSTEMI), ранното инвазивно лечение с двойна антитромбоцитна терапия остава средство на избор (1).
Препоръките бяха публикувани през декември миналата
година в списание Circulation и засягат основно:
● ранното интервенционално лечение, извършено след
оценка на коронарния резерв
● приложение на тромбаспирация
● обсъждане на стратегията при стеноза на ствола на лява
коронарна артерия
● приложение на новото поколение антикоагуланти и антитромботични медикаменти (особено GP IIb/IIIa инхибитори)
За оценка на ефекта на интравенозните GPIIb/IIIa са разгледани данни от най-малко три проучвания, изследвали
действието им при първична ангиопластика (PCI) на остър
миокарден инфаркт (МИ).
В проучването BRAVE-3 са включени 800 болни с давност на STEMI до 24 часа, получили предварителна висока
натоварваща доза от clopidogrel 600 mg, рандомизирани на
две групи – на лечение с abciximab или плацебо преди осъществяване на първична PCI.
Първичната крайна точка на изследването е оценка на
размера на инфаркта чрез еднофотонна емисионна компютърна томография (SPECT). На 30-я ден композитният краен
критерий е бил смъртност, рекурентен МИ, инсулт или неотложна реваскуларизация на инфаркт-свързаната артерия
(IRA). В края на проучването не е регистрирана съществена
разлика в размерите на инфаркта между двете групи.
Тези резултати не потвърждават необходимостта от приложение на GP IIb/IIIa рецепторният антагонист abciximab
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при използването на натоварваща доза clopidogrel.
ON-TIME 2 е рандомизирано, плацебо-контролирано
мултицентърно европейско проучване, включващо 491 болни на терапия с високи дози tirofiban и 493 пациенти, получили плацебо, средно 76 минути от началото на симптомите
на STEMI. Първата група са получили допълнително болусна доза нефракциониран хепарин (UFH) 5000 UI, clopidogrel
600 mg и ацетил-салициловa киселина (ASA).
В първата група е регистриран изразен спад на ST сегмента на ЕКГ след приложението на tirofiban един час преди интервенцията. Въпреки това, няма разлика между коронарния кръвоток (TIMI 3) и честотата на значимо или
незначително кървене, общата смъртност, рекурентния миокарден инфаркт или спешната реваскулaризация на таргетния съд (TVR).
В проучването HORIZONS-AMI пациентите след PCI поради STEMI са рандомизирани на UFH + GPIIb/IIIa инхибитор (abciximab или двойна болусна доза eptifibatide) или
bivalirudin с GPIIb/IIIa инхибитор. Преди катетеризация са
дадени ASA и thienopyridine. Честотата на кървене е била
по-голяма при първата комбинация.
В два мета-анализа на рандомизирани проучвания са сравнени ефектите на нискомолекулните GPIIb/IIIa инхибитори
(eptifibatide и tirofiban) с abciximab при пациенти подлежащи
на PCI. Резултатите от тях показват, че няма статистически
значима разлика по отношение на 30-дневната смъртност или
в честотата на реинфаркт, или на голямо кървене, като данните са идентични и след осеммесечно проследяване.
Няма статистически значима разлика и в постпроцедурния коронарен кръвоток TIMI 3 или резолюцията на ST сегмента. На базата на тези и данни от други проучвания, се
приема, че различните представители на GPIIb/IIIa инхибиторите имат сходен ефект при приложението им в
рамките на първична PCI.
Проучването FINESSE изследва времето за въвеждане на
GPIIb/IIIa инхибитори в рамките на първична ангиопластика. Проучването е двойно-сляпо, рандомизирано и плацебоконтролирано. Включва 2453 болни със STEMI, разделени
на три групи – пре-PCI терапия с половината от стандартната доза фибринолитик + abciximab; приложение само на
abciximab преди PCI и abciximab по време на процедурата.
Първичната крайна точка е композитният критерий от обща смъртност, камерно мъждене повече от 48 часа след рандомизацията, кардиогенен шок и конгестивна сърдечна недостатъчност през първите 90 дни след рандомизацията. Данните
показват тенденция за увеличаване на епизодите на кървене
при въвеждане на abciximab преди хоспитализацията.
Според авторите, няма полза от въвеждане на медикамента (самостоятелно или в комбинация с фибринолитик) в извънболнични условия преди PCI. На базата на
тези данни и докладът от ON-TIME 2, настоящите указания приемат, че ефектът на GPIIb/IIIa инхибитори, въведени преди PCI, е несигурен.

Тиенопиридини
В проучването TRITON-TIMI 38 са включени 13 608 болни с умерено до високорисково протичане на остър коронарен синдром (3534 със STEMI), разделени на две групи. В
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първата (n=6813) са получавали prasugrel 60 mg натоварваща
доза и 10 mg поддържаща доза, a във втората (n=6795) са били на ASA 300 mg натоварваща и 75 mg поддържаща доза за
среден период на проследяване 14.5 месеца. ASA е предписан в рамките на 24 часа от PCI. Критериите за оценка са на
30 и 90 ден, като след това болните са проследявани на всеки три месеца до 15-ия месец.
Резултатите показват, че prasugrel се асоциира със сигнификантна (2.2%) и относителна (19%) редукция на първичния композитен критерий за оценка, включващ смъртност
поради кардиоваскуларно заболяване (аритмия, конгестивна сърдечна недостатъчност, кардиогенен шок, внезапна
сърдечна смърт), нефатален МИ или инсулт през периода на
проследяване, в сравнение с другата група.
Медикаментът редуцира честотата на кардиоваскуларна
смъртност, МИ и инсулт, както и МИ с последващ летален
изход. Разликата между двата медикамента се дължи главно
на спада на честотата на нефаталния миокарден инфаркт.
Prasugrel се асоциира със значимо увеличаване на честота
на кървене, поради което, според новите указания за лечение
на МИ при болни, планувани за PCI с предхождаща анамнеза за транзиторна исхемична атака или исхемичен мозъчен
инсулт, не се препоръчва.
Независимо от повишаване на честотата на кървене (несигнификантно, фатално или кървене при малкото на брой
пациенти в проучването, при които е осъществен аортокоронарен байпас – CABG), изследването доказва предимството на медикамента.
Ползата е доказана и при коронарно болни, подлежащи
на първична ангиопластика, които са с диабет тип 2 – честотата на последваща in-stent тромбоза е много по-малка. От
друга страна, пациентите с анамнеза за исхемичен мозъчен
инсулт или транзиторна исхемична атака, хората над 75 години и тези с телесно тегло под 60 kg нямат полза от приложението на prasugrel и той трябва да се избягва при тях.
Фармакокинетичен анализ доказа, че активният метаболит на медикамента е в по-големи количества в организма
на пациенти под 60 kg или на възраст над 75 години.
FDA одобри prasugrel през юли 2009 за приложение при
остър коронарен синдром, уточнявайки повишения риск за
кървене при посочените три групи от болни.
Проведеният анализ на TRITON-TIMI 38 само за подгрупата с остър миокарден инфаркт със ST елевация показа, че
горепосоченият първичен композитен критерий на 30 ден е
по-нисък при групата с prasugrel.
Идентични са и данните за вторичния критерий от сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт или спешна реваскуларизация на таргетния съд (TVR). Особено са изразени ползите на prasugrel при преден STEMI.
Имайки предвид ползите от лечението и страничните
ефекти на тиенопиридините, при хоспитализирани пациенти със STEMI, които са планувани за CABG, терапията с
clopidogrel трябва да се спре пет дни преди операция, а прилагането на prasugrel - една седмица преди това.
Препоръчително е да се изследва лабораторно тромбоцитната функция и ако тя е нормализирана, CABG може да
се осъществи по-рано. Ако има епизод на рекурентна исхемия в рамките на този период на изчакване, може да се обсъ-

ди повторна инхибиция на тромбоцитната функция с GPIIb/
IIIa инхибитор. Най-важният критерий за преценка на съотношението полза/риск от оперативната интервенция остава
клиничният статус на пациента.
Резултатите от TRITON-TIMI 38 доведоха до оптимизиране на дозите на тиенопиридините – натоварваща и поддържаща. При първична PCI и STEMI натоварващата доза на
prasugrel е 60 mg, а поддържащата - 10 mg дневно. Болните,
планувани за интервенция поради рекурентна исхемия или
друга причина с известна коронарна анатомия, са лекувани
по същата схема.
В предишни проучвания двойната антитромбоцитна терапия с ASA и clopidogrel бе асоциирана с увеличаване на
риска за кървене при анамнеза за инсулт или транзиторна
исхемична атака.
По данни от проучването MATCH**, рискът за кървене се
увеличава значително при посочената двойна терапия, която не носи предимства пред самостоятелното приложение
на clopidogrel 75 mg.
Въпреки, че комбинацията clopidogrel + ASA е с доказани
ползи за редукция на повторните коронарни инциденти, отговорът към тази терапия е различен и понякога се наблюдава резистентност към clopidogrel.
Резистентността се дължи на генетични нарушения в кодирането на CYP450 2C19. Носителите на това генетично нарушение имат значително понижени нива на метаболитите
на clopidogrel, намалена тромбоцитна инхибиция и увеличена честота на кардиоваскуларните събития, включително
тромбоза на стента.
Засега остава неясна дозата (натоварваща или поддържаща) на clopidogrel за постигане на оптимална антиагрегация.
Освен това до отделяне на активния метаболит на медикамента трябва да преминат няколко часа.
Приложението на clopidogrel след фибринолиза при пациенти под 75 години със STEMI се свързва с подобряване
на прогнозата, основно поради профилактика на повторната оклузия на IRА, отколкото заради подпомагане на ранната реперфузия.
За пациентите след фибринолиза, при които е планувана PCI
в рамките на 24 часа, натоварващата доза на clodidogrel може да
бъде 300 mg. Ако болният е получил фибрин-специфичен фибринолитик и са изминали 24 часа от началото на инцидента,
натоварващата доза трябва да бъде от 300 до 600 mg. Същата е
дозата, ако са изминали повече от 48 часа и фибринолизата е
извършена с фибрин-неспецифичен фибринолитик.
Настоящите указания не препоръчват конкретен тиенопиридин при STEMI. Причините за това са по-добрият ефект, но
и по-голямата честота на кървене при prasugrel, като данните
се базират на единственото проведено голямо рандомизирано проучване - TRITON-TIMI 38. Освен това, натоварващата
доза на clopidogrel е била по-малка в това проучване и липсва
достатъчно голям клиничен опит с prasugrel.

Инхибитори на протонната помпа
Инхибиторите на протонната помпа (PPI) често се предписват преди започване на терапия с антиагреганти за профилактика на гастроинтестиналното кървене, но те повлияват метаболизма на clopidogrel.
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Засега липсват проучвания, доказващи значими лекарствени реакции между тези две групи, независимо от докладите за повишаване на смъртността или рехоспитализациите при едновременен прием на clopidogrel и PPI.
Според някои автори, подобни резултати могат да бъдат
обяснени чрез инхибицията, която някои представители на
PPI (omeprazol, lansoprazole, rabeprazole) осъществяват върху CYP450 2C19 и която води до намаляване на ефекта на
clopidogrel върху тромбоцитната агрегация.
Предполага се, че pantoprazole не потиска този алел. Според други автори, едновременната терапия с PPI и prasugrel
не води до повишаване на честотата на нежеланите кардиоваскуларни събития, което се асоциира с по-незначителния
ефект върху CYP450 2C19.
FDA препоръчва избягването на медикамента при доказано нарушение във функцията на CYP450 2C19 или при болни, които приемат лекарства, потискащи функцията му.
Алтернатива, с цел избягване на страничните ефекти от
комбинацията, е приложението на H2 антагонисти, независимо от по-малката им ефективност.
По данни от проучването FAMOUS,*** което е двойно-сляпо, рандомизирано плацебо-контролирано, famotidine, предписан при пациенти с анамнеза за коронарна болест, диабет
тип 2 или цереброваскуларни заболявания, които са на лечение с ниски дози ASA, води до намаляване честотата на
пептична язва, доказано чрез фиброгастроскопия 12 седмици след старта на приема.
Независимо от това, на този етап няма достатъчно проучвания, които да обосноват препоръката или отказа от профилактика с PPI или други антиацидни средства при остър
коронарен синдром.

Приложение на парентерални
антикоагуланти
Освен нефракционирания хепарин, други антикоагуланти, прилагани при остър МИ, са bivalirudin, dabigatran и
rivoraxaban. В рандомизираното мултицентърно проучване HORIZONS-AMI са включени 3062 болни със STEMI с
проведена PCI. Те са рандомизирани на терапия с GP IIb/
IIIa инхибитор и heparin или на втора група, лекувана само с
bivalirudin (при нужда е добавен abciximab и eptifibatide).
Първичната крайна точка е композитен критерий от масивно кървене и други главни кардиоваскуларни събития (кардиоваскуларна смърт, реинфаркт, реваскуаларизация на таргетния съд поради исхемия и инсулт в рамките на 30 дни).
Терапията с bivalirudin води до по-ниска честота на събитията в края на първия месец и първата година, показват резултатите. Повишаването на честотата на in-stent тромбоза в
първите 24 часа при групата с bivalirudin е несигнификантно, но все още новите антикоагуланти не могат да бъдат използвани при остър миокарден инфаркт.
След публикацията на предишните указания за лечение на остър МИ през 2007, бяха оповестени резултатите от
две нови проучвания за приложението на мануалната тромбаспирация.
TAPAS е едноцентрово рандомизирано клинично проучване, сравняващо два катетер-базирани метода за реперфузия при 1071 болни. Преди коронарна ангиография, пациен-

26

тите са рандомизирани на група с мануална тромбаспирация
преди PCI (55.1% с директно стентиране, 28.6% с балонна ангиопластика последвана от стентиране, 10.1% със стентиране без тромбаспирация) или конвенционална PCI с балонна
ангиопластика без стентиране, като при 92% от случаите е
имплантиран обикновен метален стент (BMS).
Всички болни са лекувани с ASA, clopidogrel 600 mg, нефракциониран хепарин и abciximab, освен ако за последния
няма контраиндикации. След тромбаспирация процентът на
спад на ST сегмента в първата група е 56.6 срещу 44.2% при
втората група.
Смъртност, реинфаркт и TVR са без сигнификантна разлика
в двете групи в края на първия месец, но след една година ползите от тромбаспирация са по-отчетливи – сърдечната смърт е
3.6 срещу 6.7% без осъществяване на тромбаспирация.
EXPIRA е по-малко проучване със 107 пациента, което
сравнява тромбаспирацията и конвенционалната PCI при
болни с TIMI кръвоток 0 или I. Резултатите показват отново предимство на новия метод за лечение пред стандартния
– по-голям процент спад на ST елевацията, по-добър коронарен кръвоток и по-малка зона на инфаркта след магнитнорезонансно изследване.

BMS или DES?
На този етап нито едно от проведените проучвания по темата не показва категорично предимство на единия или други вид стент, но плюс на медикамент-отделящите стентове
(DES) остава по-малкият процент на последваща реваскуларизация (при проведена достатъчно продължителна терапия с clopidogrel).
При пречки от финансов характер или необходимост от
продължителна двойна антитромбоцитна терапия, DES не
трябва да се прилагат поради липса на комплаянс от страна
на пациентите и in-stent тромбоза.
Ако болният има хронично бъбречно заболяване, без необходимост от хронична диализа, трябва да се използват
изоосмоларни контрастни вещества или нискомолекулни
такива.
Коронарната ангиография в условията на спешност е процедура, която се провежда без предварителна подготовка.
Освен това, при многоклонова болест често виновната лезия
трудно се определя. Независимо, че реваскуларизацията на
таргетната лезия носи определени клинични ползи, то ефектът от дилатацията на стеноза, но не и на остра лезия на коронарен съд, остава неясен.
Целта на проучването FAME е сравняване на клиничните
резултати от проведена PCI на артерия, определена според
конвенционалните методи и чрез частичния коронарен кръвоток (fractional flow reserve – FFR). Рандомизираното проспективно мултицентърно проучване включва 1005 болни
след скриниране на 1905 пациента от 20 медицински центъра, рандомизирани на две групи – PCI след FFR или ангиографска оценка на съда.
Първичната крайна точка на проучването е смъртност,
нефатален МИ и повторна реваскуларизация до една година. Провеждането на FFR води до статистически достоверна редукция на тези показатели в края на първата година с
около 5%.

Брой 1, 2010

И Н ВАЗ И В Н А К А РД И ОЛ О Г И Я
Това означава, че при възможност, FFR винаги трябва да
се провежда при многоклонова коронарна болест. За установяване на ефекта на този метод на оценка върху лезии с над
90% стеноза са необходими още проучвания.
Независимо, че стентирането на ствола на лява коронарна артерия е препоръчано като клас III индикация при стабилна стенокардия, напоследък интервенциите в тази анатомична зона нарастват.
Настоящото обновяване на указанията се базира на рандомизираното проучване SYNTAX, което включва 1800 пациенти с триклонова болест и/или стеноза на ствола на лява
коронарна артерия, подлежащи на CABG или PCI.
Първична крайна точка е бил композитният критерий от
смърт, инсулт или реваскуларизация след 12 месеца. 97% от
болните с CABG са били с най-малко един артериален графт.
По данни от проучването, за подгрупата със стволова стеноза видът реваскуларизация не повлиява прогнозата при
болните, независимо от по-високата честота на повторна интервенции и по-ниския процент на исхемичен инсулт при
PCI рамото.
Определянето на SYNTAX скор (различни критерии за
анатомичната особеност и тип стенози на коронарните съдове, www.syntaxscore.com) е важно при тези болни, тъй като
по-ниският скор определя и терапевтичната стратегия – при
подходяща анатомия PCI на ствола води до по-добра прогноза в сравнение с CABG.
Нежеланите кардиоваскуларни събития са настъпили при
8.5% (при CABG) и при 7.1% (при PCI), като съотношението се е запазило същото при засягане и на още една от коронарните артерии.
За болните с двуклонова или триклонова коронарна бо-

лест и засягане на ствола, оперативната реваскуларизация
носи по-големи предимства пред PCI. Според резултатите
от това проучване, пациентите със стволова стеноза и подходяща анатомия подлежат на PCI на ствола (клас IIb), освен ако не се прецени, че CABG в случая би донесъл по-големи ползи.
Инвазивното лечение на нестабилна стенокардия или остър миокарден инфаркт води до подобряване на прогнозата
при тези болни, но засега остава неясно оптималното време
за провеждането на PCI след поставяне на диагнозата.
Ранната интервенция е свързана с профилактика на исхемичните събития, които могат да настъпят докато пациентът чака за процедурата. Освен това, двойната антитромбоцитна терапия може да доведе до намаляване на честотата
им, като интервенцията също може да се извърши при „стабилизирана” плака.
Пациентите подлежат на двойна антитромбоцитна терапия с ASA и clopidogrel, като prasugrel е подходяща алтернатива на последния (ниво на доказателственост А). При високорискови болни с доказана или високо суспектна UA/
NSTEMI, PCI трябва да бъде проведена в рамките на 12-24
часа след хоспитализация. Стратегията е приложима и при
болни с по-нисък риск (ниво на доказателственост В).
Д-р Олберк ИБИШЕВ
*
**
***

 American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines/
Society for Cardiac Angiography and Interventions
 Management of atherothrombosis with clopidogrel in high-risk patients with TIA or stroke
 Famotidine for the Prevention of Peptic Ulcers in Users of Low-Dose Aspirin

Използван източник:
1. Kushner et al. 2009 focused updates; ACC/AHA guidelines for the management of patients
with ST elevation myocardial infarction (updating the 2004 guideline and 2007 focused
update) and ACC/AHA/SCAI guidelines on percutaneous coronary intervention (updating
the 2005 guideline and 2007 focused update). Circulation 2009; 120: 2271-2306 http://circ.
ahajournals.org

Комбиниран
подход при лечение
на предсърдно мъждене
Бъдещето на терапията на предсърдното мъждене е в
комбинираният подход за лечение на придружаващите заболявания, ранен и правилен контрол на ритъма, камерната
честота и сърдечната функция, както и адекватна профилактика на съпътстващите усложнения, според обзорен анализ
на Европейската асоциация за сърдечни аритмии (EHRA) и
Немската асоциация за поведение при предсърдно мъждене
(AFNET), публикуван в European Heart Journal (1).
Предсърдното мъждене (ПМ) се среща при около 1% от
хората в Европа, като се очаква броят на болните да се удвои
и дори да се утрои през следващите две-три десетилетия, ос-

новно поради застаряване на европейското население.
Поради неизяснените механизми и етиология на заболяването, засега не може да се осъществи първичната му профилактика – възможна е превенцията на исхемичен инсулт,
подобряване на физическия капацитет на болните и намаляване на броя на хоспитализациите.
Смята се, че изясняването на патофизиологичните механизми на ритъмното нарушение може да доведе до по-добра
превенция на усложненията, свързани с него. Новият консенсус предлага следната (предимно по патогенетични механизми) класификация:
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Тип предсърдно мъждене

Клинични или ЕКГ белези, типични за този тип ПМ

Клинични примери
Идиопатично ПМ

Фокално предсърдно мъждене

ПМ в резултат на отделни тригерни зони, най-често в областта на пулмоналните вени

Често предсърдна ектопия (спонтанно възникване, различна морфология на р- вълната)

Пациентите са подходящи за радиофреквентнааблация
ПМ при пациенти с наследствени кардиомиопатия
Генетична предразположеност
Наследствено ПМ

Причината за ритъмното нарушение варира според генетичния дефект

ЕКГ белези за кардиомиопатия (абнормна хипертрофия, промени в QT-интервала).

ПМ може да бъде единствения белег на кардиомиопатията
Мултифокално предсърдно мъждене
ПМ, резултат от скъсяване на предсърдния ефективен рефрактерен период
(AERP)

Тахикардия-индуцирано предсърдно мъждене
Ранни рецидиви на ПМ след кардиоверзио

Инвазивна оценка или ехокардиографски
анализ на предсърдната дейност по време на
пристъп от ПМ

ПМ, резултат от нарушения в проводимостта

Пациенти с тежка хипертония без голямо увеличаване
на предсърдията

Увеличена продължителност на р вълна на
ЕКГ (стандартно или сигнал-усилено)

ПМ, резултат от увеличено предсърдие
и „електрическа фрагментация” на предсърдията

Тежка митрална клапна болест и увеличено предсърдие;
мултифокалният характер може да се дължи на увеличения предсърден размер, отколкото на други причини

ЕКГ белези за увеличено ляво предсърдие

ПМ дължащи се на един или няколко реентри механизма

'„Еднофокално” ПМ или „едровълново” по реентри механизъм след изолиране на пулмоналните вени

Едровълново ПМ с различими F-вълни на
ЕКГ. Този тип предсърдно мъждене изисква
инвазивна диагностика.

ПМ при възрастни

Ултраструктурни или структурни промени са честа
причина

Напреднала възраст

Различните патофизиологични механизми предполагат
различен тип терапия на ПМ. Еднофокалната активност в
пулмоналните вени инициира заболяването, предимно при
пациенти с пароксизмално, най-често идиопатично предсърдно мъждене.
Въпреки опитите в някои изследвания да се изяснят аритмогенните механизми в пулмоналните вени и миокарда около тях, ролята на тези структури за възникване на ритъмното нарушение все още не е описана.
Ако стане ясен механизмът за възникване на еднофокалното ПМ е възможно създаването на по-добри терапевтични
стратегии – консервативна или нови аблационни техники.
Бързата активация на предсърдията води до скъсяване на
предсърдния акционен потенциал и на рефрактерния период, като нарушава честотната адаптация. Това предотвратява
клетъчната смърт, резултат от вътреклетъчно натрупване на
калций, въпреки, че се отключва функционално реентри.
Обратимостта на електрическото ремоделиране е основният резултат от приложението на блокиращите йонни канали
медикаменти. Последните удължават предсърдния рефрактерен период и могат да спрат персистиращото предсърдно
мъждене, да улеснят кардиоверзиото и да предотвратят възникване на повторни епизоди на ПМ след кардиоверзио.
Има все повече данни за важната роля на интрацелуларния калций за електрическото ремоделиране, тригерирана
активност и множествени реентри механизми при предсърдното мъждене.
Повишеният вътреклетъчен калций първоначално се компенсира от електрическото ремоделиране и деактивирането
на Са канали тип L. Постепенно адаптивни механизми променят функционалния статус на Са-свързаните протеини,
повлиявайки последователно генната транскрипция, протеинова експресия и регулация на функцията на транскрипцията и експресията.
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Предстоящото изясняване на ролята на калциевите йони
за възникване на ПМ може да доведе до създаване на нови
възможности за лечение.
Увеличеното предсърдно налягане и обем, резултат от
структурни промени, артериална хипертония, напреднала
възраст или генетична обусловеност, води до ултраструктурни промени в сърцето. Този процес настъпва в резултат
на или независимо от ПМ.
Активирането на фибробластите, повишеното натрупване
на колаген и фиброза, променят мускулните влакна, водят до
хетерогенност в провеждането, улеснявайки отключването
на ПМ и чрез по-малки по амплитуда импулси. Този вид ПМ
настъпва независимо от електрическото ремоделиране.
„Наследственият” тип ПМ вероятно се дължи на дефекти
в различните йонни канали или на полиморфизъм на гените,
отговарящи за ранните етапи на сърдечната морфогенеза.

Контрол на ритъма при ПМ
Всяка аритмия с ЕКГ характеристиките на предсърдно
мъждене с продължителност над 30 секунди се дефинира
като предсърдно мъждене. Вземайки предвид честотата на
асимптомните епизоди и риска за усложнения при ПМ, това
определение е подходящо за ритъмното нарушение и база за
бъдещи изследвания.
Модерните техники за продължително ЕКГ мониториране увеличават чувствителността за регистриране на краткотрайни епизоди на ПМ. Пейсмейкър мониториране на
предсърдния ритъм доказва, че само епизоди на ПМ с продължителност над пет минути се асоциират с кардиоваскуларни усложнения.
Скрининг за асимптомно ПМ при високорискова популация позволява идентифициране на пациентите, при които са
чести компликациите като инсулт. Тези болни са подходящи за антитромботична терапия или за ранна интервенция с
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цел предотвратяване на рекурентни епизоди на ПМ.
Въвеждането на ново поколение различни йонни блокери (dronedarone, vernakalant hydrochloride) води до удвояване на честотата на възстановяване на синусовия ритъм. Но
използването им налага мониториране за ефикасност и безопасност (2).
Все още е спорен въпросът за продължителността на антиаритмичната терапия след възстановяване на синусов ритъм. Обикновено при високорисковите пациент тя трябва да
продължи около един месец до пълната обратимост на електрическото ремоделиране.
Това може рязко да намали честотата на усложненията,
свързани с лекарствения прием. Независимо от това, прекратяването на антиаритмичния медикамент понякога е
свързано със сериозни последствия като рецидив на
ПМ или свързани с него усложнения, което също трябва да бъде обект на бъдещи
изследвания.
Аблацията на пресърдното
мъждене е много ефективна
при идиопатична или фокална пароксизмална форма, но
обикновено не води до 100%
излекуване (70-85% възстановяване на синусов ритъм и
1-3% тежки усложнения).
Често при инвазивното
лечение пулмоналните вени
не остават изолирани и линеарните левопредсърдни
лезии не водят до константен блок на провеждането. За супресия на ПМ е необходимо пълно изолиране на белодробните вени.
Различните допълнителни аблационни техники се въвеждат с цел осигуряване на по-добра изолация на тригерните
зони и възстановяване на синусовия ритъм, независимо, че
досега не е установен универсален метод.
В експериментални проучвания е доказано, че фокални
зони на ПМ, стабилни или нестабилни реентри кръгове могат да бъдат изолирани след аблация на пулмоналните вени, снопа на Bachmann, лигамента на Marshall или долносепталната зона.
„Стандартната” аблация на пулмоналните вени може да
доведе до разрушаване на парасимпатикусови ганглии или
да блокира други механизми, причиняващи предсърдно
мъждене.
Блокирането на системата ренин-ангиотензин-алдостерон
(РААС, renin-angiotensin-aldosterone system - RAAS) може да
предотврати появата на ПМ при структурно сърдечно заболяване, при болни със запазена левокамерна функция и с риск за
ритъмното нарушение, както и при пациенти с ПМ подлежащи на кардиоверзио, но не и при идиопатична форма.
Предсърдното мъждене е хронично прогресираща аритмия и ефектът на ранното започване на антиаритмична терапия (например при първи документиран епизод) трябва да
бъде изследван в клинични проучвания, включително и ком-

бинираният ефект от приложението на медикаменти заедно
с инвазивното лечение. Имайки предвид, че механизмът за
възникването е многофакторен, антиаритмичната терапия
трябва да има инвазивна и консервативна компонента.

Профилактика на усложненията на ПМ
CHADS-2 скорът в голяма степен определя риска за инсулт. По-голямата част от болните влизат в така наречената група на интермедиерния риск, което отлага старта на антикоагулантната терапия. Съществуващите класификации
трябва да бъдат преразгледани с цел по-добро дефиниране
на рисковите фактори за инсулт при ПМ.
Напоследък честотата на инсулт при ПМ намалява. При
по-голямата част от болните, ползите от антитромботичната терапия надхвърлят риска
за хеморагични усложнения,
още повече, че критериите
за последните също изискват
ревизия.
Освен това, ацетил-салициловата киселина може да
увеличи риска за кървене в
еднаква степен с приема на
антикоагулант, като колебанията в стойностите на INR
при някои болни могат да
бъдат преодолени с ниски
дози витамин К, най-често дължащи се на нарушен
метаболизъм на warfarin,
междулекарствени взаимодействия или намалена екскреция на антикоагуланта.
Въпроси, свързани с предсърдното мъждене, които все
още търсят своя отговор:
? какви са честотата, продължителността и типът на рецидивите при ПМ
? каква е минималната продължителност на пристъпа с прогностично значение, при използване на модерните дългосрочни техники на ЕКГ мониториране
? свързани ли са честотата и продължителността на ПМ с
броя на усложненията
? може ли антиаритмичната медикаментозна терапия да се
подобри след създаване на нови медикаменти и схеми за
терапия
? може ли аблацията на пулмоналните вени да бъде усъвършенствана като метод, за да се прилага при повече болни
? коя е причината за рецидиви след аблация и кои са медикаментите за предотвратяването им
? води ли „екстензивната” аблация (допълнителни линеарни лезии, аблация на ганглионирани плексуси и антрум)
до по-добри терапевтични резултати
Д-р Олберк ИБИШЕВ
Използвани източници:
1. Kirchhof P., Bax J., Blomstrom-Lundquist C. et al. Early and comprehensive management of atrial
fibrillation: executive summary of the proceedings from the 2nd AFNET-EHRA consensus conference
“Research perspectives in AF”. European Heart Journal. 2010; 30 (24): 2969-77c www.eurheartj.
oxfordjournals.org
2. Roy D., Pratt C., Torp-Pedersen C. et al. Vernakalant hydrochloride for rapid conversion of atrial
fibrillation: a phase 3, randomized, placebo-controlled trial. Circulation 2008; 117: 1518-1525 www.
circ.ahajournals.com
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Антитромботична
терапия след клапно
протезиране – сравнение
между американските
и европейските указания
Протезирането на сърдечни клапи
се извършва от 50 години, а приложението на пероралния антикоагулант
warfarin – от около 60 години.
Макар че е натрупан значителен опит
в антикоагулацията след клапно протезиране, стандартите на American College
of Cardiology/American Heart Association
(ACC/AHA), приети през 2006, и тези на
European Society of Cardiology (ESC),
одобрени през 2007, се различават в някои основни пункта (1, 2, 3).
И двата стандарта приемат за основа на интензитета на антикоагулантната терапия локализацията на клапната протеза и степента на риска, като
в момента при повечето болни се препоръчва по-малко агресивна антикоагулация, в сравнение с прилаганата в
миналото.
Индивидуалните рискови фактори
са важни, като американските стандарти ги използват за корекция на антикоагулантната/антитромботична терапия, а европейските подчертават
важността на намалението/третирането им като важна част от антитромботичната терапия.
Рискови фактори при антитромботична терапия:
1. Тромботични рискови фактори, свързани със състояния на нисък
сърдечен дебит:
● предсърдно мъждене
● увеличение на размерите на лява
предсърдие (>5 cm)
● нарушена левокамерна функция
(ФИ <35%)
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● NYHA клас IV
2. Тромботични рискови фактори,
свързани с артериално заболяване
или с ендотелна дисфункция:
● системна хипертония
● диабет
● аортен или каротиден атером
3. Тромботични рискови фактори,
свързани с повишена коагулация и/
или тромбоцитна агрегация:
● диабет
● тютюнопушене
● хиперлипидемия
● хронично възпаление/инфекция
● хронична хемолиза
● състояния на хиперкоагулация
● злокачествени заболявания
Съществуват пет основни области, в
които има принципни различия между
американските и европейските стандарти за антикоагулация след клапно
протезиране:
● класификация на механичните протези по отношение на оценката на
риска
● антитромботична терапия при пациенти с биологични протези през
първите три месеца след имплантацията
● мястото на антитромботичната терапия като допълнение на антикоагулацията
● поведение при емболизация въпреки наличието на терапевтична антикоагулация
● промяна в антикоагулацията при
необходимост от несърдечни операции
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Класификация на
маханичните протези
според тромботичния риск
Тромбогенността на механичните клапни протези зависи основно от
дизайна и използваните материали.
Всички механични протези имат различен от нормалния кръвоток и зони
на забавена скорост, свързани с повишена активация на тромбоцитите.
Американските указания опростяват класификацията като слагат в една категория с нисък тромбогенен риск
всички клапни протези с две платна
(плюс Medtronic Hall протезата с отварящ се диск) (снимка 1).
Американските стандарти са създадени за приложение в САЩ и се отнасят за продукти, одобрени от FDA!
Европейските
указания
също
включва Medtronic Hall в нискорисковия клас, в който обаче не влизат всички клапни протези с две платна.
Всички механични клапи с две
платна имат три отвора, като по-значителна част от кръвотока преминава
през по-големите странични отвори.
Местата за прикрепване на платната са
в централната част, където има забавен и дори обратен кръвоток. Начинът
на закрепване се различава значително между протезите и е основен фактор за тромбогенността на протезата
(снимка 2).
Пример за значението на тромбогенността на клапата е оттеглянето от
пазара на Medtronic Parallel, която бе-
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ше с отлични хемодинамични качества, но със сложно закрепване на платната и висок риск за тромбогенност.
За оценка на риска за тромбогенност
от най-голяма полза са базите-данни, в
които има едновременно дългосрочна
информация за честотата на това усложнение и индивидуалните рискове
фактори.
Новите механични клапни протези,
за които все още липсват дългосрочни
данни трябва да се поставят в междинна рискова категория, до натрупването
на достатъчно информация.
Механичните клапни протези с
две платна не трябва автоматично
да се свързват с нисък риск за тромбогенност.

Антитромботична
терапия при пациенти с
биологични протези
Въпреки че биологичните протези
се считат за по-малко тромбогенни от
механичните, при тях също се наблюдава натрупването на тромботичен материал едновременно по платната и
пръстена, особено в първите няколко
месеца след операцията.
Тромб на биологична протеза се
образува по-често на митрална позиция и при произведените от свински
материал, отколкото когато е използван перикард. Основни рискови фак-

тори в тези случаи са наличието на
нисък сърдечен дебит и съхраняване на хордите след митрално клапно
протезиране.
Процесът на заздравяване при механичните и биологичните клапи е
сходен и започва с образуването на
фин тромб, който в последствие се организира. Фибробласти мигрират от
околната ануларна тъкан, настъпва
диференциация на моноцитите и покриване на пръстена на клапата с колаген. Този слой колаген по-късно се
покрива с ендотел за период от около
три месеца.
Ранни проучвания сочат, че дебелината на покриващата тъкан зависи основно от дебелината на покриващия първоначален тромб, което може
да се редуцира с подходяща антикоагулация.
Натрупването на голямо количество тъкан върху пръстена (панус)
уврежда както механичните, така и
биологичните клапи, тъй като в последствие се прехвърля и върху платната, с което директно нарушава
функцията на клапата.
Това, заедно с риска за емболизация от тромботичния материал върху пръстена, са основните причини
за изработването на препоръки за антикоагулация през първите три следоперативни месеца (при биологични
протези).
През последните години настъпиха
промени в стандартите за антикоагулация, които наблягат на риска за кървене, свързан с антикоагулацията, особено при възрастни пациенти.
Натискът на здравноосигурителните системи за съкращаване на болничния престой доведе до тенденцията при болни с биологични протези
(аортни и митрални) и липса на допълнителни индикации за антикоагулация все по-често да се предписва
acetylsalicylic acid (ASA).
В противоречие на американските
указания, проучване (проведено през
2008 в Европа, Близкия изток, Канада
и Азия) установи, че през първите три
месеца след аортно протезиране с биологична протеза, 43% от центровете
са предписвали warfarin (или еквивалент), 20% - warfarin плюс ASA, 33% само ASA, а 4% не са предписвали антитромботична терапия.
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Не са посочени данни за крайния изход, но това изследване подчертава необходимостта от големи рандомизирани клинични проучвания.
До провеждането на тези проучвания, препоръките са базирани на някои основни принципи и резултати от
обсервационни изследвания.
Европейските стандарти от 2007
препоръчват (при липса на противопоказания) използването на ниско
интензивна антикоагулация (INR
2.5) за всички пациенти с биологични протези през първите три месеца.
При болни, при които се прилага
само ASA, е необходимо стриктното
проследяване за последващо развитие
на предсърдно мъждене. В даден момент около една трета от пациентите
с аортно клапно протезиране (AVR) и
повече от половината с митрални протези (MVR) ще имат нужда от дългосрочна антикоагулация основно поради предсърдно мъждене.

Антитромботична
терапия след клапно
протезиране
Тромбоцитите играят важна роля в
тромбообразуването при изкуствени
сърдечни клапи. Те се депонират върху
плазмените протеини, покриващи повърхността на протезата и се активират както от изкуствената повърхност,
така и от силите на механично движение на клапата.
Счита се, че антитромбоцитните средства биха имали благоприятен
ефект след клапно протезиране в ранния следоперативен период при найголямото струпване на тромбоцити
върху протезния пръстен, което постепенно отзвучава с времето.
Важно е да се прави разлика между
механизмите на действие на антитромбоцитните средства.
Счита се, че ASA не потиска в значима степен агрегацията на тромбоцитите върху повърхността на протезата.
От друга страна, dipyridamole намалява не само адхезията на тромбоцитите върху изкуствената повърхност, но
и проагрегаторния ефект на ADP, освободен от тромбоцитите и еритроцитите, в резултат на висок механичен стрес. Поради това, резултати от
клинични проучвания с ASA не тряб-
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ва да се обобщават заедно с тези за
dipyridamole.
Комбинирането на антикоагуланти
с антиагреганти крие риск за кървене,
като ефектът е най-значим при ASA.
Антикоагулацията е много по-ефективна за превенция на клапна тромбоза, отколкото антитромбоцитните
средства. При клапни протези с нисък
тромботичен риск е отчетена много ниска честота на тромбоза при самостоятелното прилагане на антикоагуланти.
Когато се правят препоръки за приложението на антитромбоцитните
средства, е важно да се прави разлика
между положителните ефекти на тази
група медикаменти при сърдечносъдови заболявания и тези при клапно протезиране, като се отчете съотношението полза/риск.
Изводи от изследвания,
които показват предимства
на антитромботична терапия при съдови заболявания
или при комбинация от клапно протезиране и съдово заболяване, не трябва да се отнасят механично и за болни
с клапно протезиране, но без
съдово заболяване.
Прилагането на антитромбоцитни средства като
допълваща терапия към пероралните антикоагулантни при пациенти с механични клапни протези все още
е сфера на значими противоречия, които се засилват
и от разликите в стандартите от двете страни на Атлантика.
Американските стандарти препоръчват добавянето на ASA към
warfarin при всички болни с механични протези, макар че данните, подкрепящи тази практика, не са много убедителни. Остава загрижеността за
високия риск за хеморагични мозъчни инсулти при използването на тази
комбинация, дори когато се предписват ниски дози ASA.
В Европа ентусиазмът за комбинирането на перорален антикоагулант
с ASA е значително по-слаб. Наскоро публикуваните резултати от Euro
Heart Survey on Valvular Heart Diseases
в 25 страни показват, че само 9.2% от
пациентите приемат тази комбинация
в извънболнични условия. Стандарти-
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те от 2007 отразяват този скептицизъм
като препоръчват комбинацията да се
предписва само при болни с точно определени индикации.
Европейските стандарти препоръчват добавянето на антитромбоцитно средство към антикоагулантната терапия да става на
индивидуална основа, като внимателно се прецени съотношението
полза/риск и се прилага ниско интензивна антикоагулация (INR <3).
Относителните индикации включват съдово заболяване (особено коронарна болест) и рецидив на емболизъм, но след провеждането на пълни
изследвания и оптимизиране на антикоагулантната терапия.

Тройна комбинация warfarin, ASA
и clopidogrel може да се използва при
имплантирането на стент, но рискът
за кървене е по-висок, отколкото при
двойна комбинация.
Поради това, поставянето на медикамент-отделящи стентове (DES) трябва
да се избягва по възможност при пациенти с клапни протези, за да се намали
продължителността на тройната антитромботична комбинация. При тази
група болни е необходимо стриктното
мониториране на INR за избягване на
прекалената антикоагулация.
Относителни противопоказания за
приложението на ASA са: предходно
кървене от стомашно-чревния тракт;
недобре контролирана хипертония или
пациенти, които приемат комбинира-
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на антихипертензивна терапия; болни,
при които се налага провеждането на
често антибиотично лечение, невъзможност за редовно проследяване на
INR. Чести епизоди на висок INR увеличават риска за кървене, ако warfarin
е комбиниран с ASA.

Емболични
инциденти по време
на антикоагулантна
терапия
Въпреки наличието на терапевтична антикоагулация, малък процент от
пациентите развиват емболични инциденти. В това отношение отново има
различие между американските и европейските указания. Американските
стандарти препоръчват увеличение на
антикоагулацията и/или добавяне на антитромбоцитно
средство, докато европейските подчертават важността на идентифициране на
причината за емболизация.
Докато клапната протеза
е най-очевидния източник на
емболи, реално съществуват
и други локализации – тромб
в ляво предсърдие или лява
камера, аортен атером, каротидна стеноза…
Ако причината е от артериален произход, се препоръчва обмислянето на антитромботична терапия, при
внимателна преценка за риска за кървене. Ако източник е клапната протеза, важно е да се установи подлежащият
механизъм - незараснал пръстен или
тромб, който нарушава движението на
платната.
Малките ограничения в движението на клапните платна понякога трудно се установяват с ехокардиография.
За митрални протези се предпочита
ТЕЕ, тъй като малките тромби могат
да се пропуснат с транс-торакална ехокардиография.
Малките тромби могат да се лизират с heparin интравенозно и/или с интензивна антикоагулация. Наличието
на големи тромби, които са свързани с
дисфункция на протезата, налагат реоперация. Не трябва да се забравя, че
еднокардитът, макар и рядко, също може да е причина за емболизация.
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Тригериращи фактори за емболизация са: повишение на плазмения
вискозитет; белодробни инфекции;
развитие на предсърдно мъждене
(особено при биологични протези) и
субтерапевтична антикоагулация
За съжаление, пероралната антикоагулация понякога е с трудно предвидим ефект, а warfarin е несъвършен индиректен антикоагулант. Въпреки че
въвеждането на INR като стандартизиран метод за мониториране на антикоагулацията бе крачна напред, той
също не е идеална мярка. Измерването
на INR на една и съща проба в различни лаборатории може да даде отклонение от 0.5.
Недостатъчното потискане на нивата на фактор VII, въпреки наличието на „терапевтична” антикоагулация,
е доказан рисков фактор за емболизация след митрално клапно протезиране. Поради тези причини, преди увеличение на таргетните стойности на INR
е уместно честото измерване на нивата
на фактор VII.
Лошият комплаянс и нередовният
контрол са чести причини за варирането на INR, което води до риск за емболизация или кървене и е предиктор
за намалена преживяемост след клапно протезиране.
Счита се, че стриктният контрол на
INR e от по-голяма полза, отколкото
увеличение на прицелните стойности,
освен при наличието на протезен или
интракардиален тромб.
Редовното лабораторно проследяване е свързано с повече измервания
на INR в терапевтичната област, пониска честота на емболизация и пониска смъртност.

Прекъсване на
антикоагулацията
при необходимост от
несърдечни операции
Временното преустановяване на антикоагулацията, поради необходимост
от оперативни интервенции, е честа причина за тромбоза на клапна протеза.
С повишен риск са: операции по повод злокачествени заболявания; наличие на инфекции; състояния на хиперкоагулация; клапни протези с по-висок
риск за тромбогенност; митрално клап-

но протезиране; наличие на протромботични състояния като предсърдно
мъждене, увеличено ляво предсърдие
или нарушена левокамерна функция.
Американските и европейските указания са на общо мнение, че при висок
риск за тромбоза на клапна протеза,
когато INR падне <2.0 трябва да се започне heparin интравенозно до 4-6 часа
преди операцията, който се подновява
веднага когато е възможно в следоперативния период до постигането на
INR в терапевтични граници.
Съществуват обаче разлики по отношение на пациентите с нисък риск,
които американските указания дефинират като болни с двуклапни аортни
протези и липса на рискови фактори.
Те препоръчват спирането на
warfarin докато стойностите на INR
спаднат <1.5 и подновяване на антикоагуланта 24 часа след операцията без
да се прилага heparin. Тази препоръка
е базирана на изчисляване на емболичния риск както следва: рискът за емболизация без warfarin е 10-20% годишно, т.е. за три дни е 0.08-0.16%.
Съществуват някои проблеми, свързани с този подход:
● рискът за клапна тромбоза е по-съществен от риска за емболизация
през посочения тридневен период
● наличието на двуклапна протеза
не се свързва автоматично с нисък
тромботичен риск
● подновяването на приема на warfarin
24 след оперативна интервенция може да е трудно, особено след коремни операции
● стойностите на INR няма да са в терапевтични граници за няколко следоперативни дни
● „rebound” ефектът на хиперкоагулация след спирането на warfarin ще
се комбинира с хиперкоагулацията, свързана с големи оперативни интервенции, което прави невъзможно предвиждането на тромботичния
риск. При стойности на INR <1.5, концентрациите на фактор VII са над
нормата, а стойностите на фибриногена се удвояват в първите 24 часа след
големи оперативни интервенции.
Европейските стандарти препоръчват при необходимост от временно
преустановяване на антикоагулацията, при болни с механични протези да
се приложи heparin интравенозно за
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периода на субтерапевтични стойности на INR. При малки интервенции
(например екстракция на зъб) не е необходимо прекъсването на антикоагулацията.
И американските, и европейските
указания се отнасят с повишено внимание към използването на нискомолекулни хепарини (LMWH) за периода
на прекъсване на пероралната антикоагулация.
Макар че това е често срещана практика, която е наложена от съкращаване на болничния престой и избягване
на честото мониториране на аPTT, безопасността на LMWH в тези случаи не
е доказана, особено при пациенти с висок риск за клапна тромбоза.
Решението за преустановяване на
антитромботичната терапия преди
хирургични интервенции зависи от
индикациите за включването й и вида на операцията. Ако ASA е добавена само заради наличието на изкуствена клапна протеза, спирането й е
безопасно преди големи оперативни
интервенции, което се препоръчва от
американските стандарти. Ако ASA
се прилага поради наличието на артериално заболяване (особено коронарна болест) е по-добре приемът да не се
преустановява.
По отношение на clopidogrel (рядко
предписван заедно с warfarin) трябва
внимателно да се прецени съотношението между риска за остър коронарен
инцидент и риска за кървене, в зависимост вида на операцията. Този проблем не се разглежда в европейските
указания.
Все още съществуват редица неясноти по отношение на антитромботичната терапия при пациенти с клапно
протезиране, което налага провеждането на мащабни рандомизирани клинични проучвания в противоречивите
области. Наличието на нови директни
инхибитори на фактор Xa ще наложи
разглеждането им като алтернатива на
warfarin в тези случаи.
Д-р Ивайло ТРАЯНОВ
Използвани източници:
1. Butchart E. Antithrombotic management in patients with
prosthetic valves: a comparison of American and European
guidelines http://heart.bmj.com
2. American College of Cardiology/American Heart Association
Task Force on Practice Guidelines. ACC/AHA 2006 guidelines
for the management of patients with valvular heart disease J Am
Coll Cardiol 2006; 48: e1–148 http://content.onlinejacc.org
3. The Task Force on the Management of Valvular Heart Disease
of the European Society of Cardiology. Guidelines on the
management of valvular heart disease Eur Heart J 2007; 28: 230–
268 http://eurheartj.oxfordjournals.org
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Предсърдно
мъждене след
сърдечни операции
Предсърдното мъждене (ПМ) е найчестото ритъмно нарушение след сърдечни операции. Болни, които развиват следоперативно ПМ, са с повишен
риск за инсулт, конгестивна сърдечна
недостатъчност и тежки нарушения в
хемодинамиката.
ПМ в този случай е свързано със
значителна заболеваемост на пациентите, удължен престой в интензивното отделение и повишени болнични
разходи (1).
Честотата на ПМ е 30-40% след аорто-коронарен бай-пас (CABG) и достига до 64% при комбинация с клапно
протезиране.
В проспективно обсервационно
проучване върху 4657 пациенти след
CABG е установено, че пикът на ПМ
е на 2-3 следоперативен ден, като около 60% от епизодите на ПМ са на втория ден. Около 57% от болните са имали само един епизод на ПМ по време
на болничния престой.
Рискови фактори за следоперативно ПМ са: напреднала възраст; мъжки
пол; комбинация с клапно протезиране; анамнеза за предходно ПМ; левокамерна дисфункция; ХОББ; преустановяване на терапията с бета-блокери;
продължителност на Р-вълната >116
ms, като най-важен независим рисков
фактор е напредналата възраст.
Проучване на Zaman и сътр. установи, че само 3.4% от пациентите на въз-
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раст 50-54 години развиват следоперативно ПМ, в сравнение с 42.2% във
възрастовата група 70-74 години.
Рискът нараства 1.48 пъти на всеки
пет години от живота. Със застаряването на населението и увеличението
на възрастните пациенти, подложени на сърдечни операции, се очаква
постоперативното ПМ да стане все почест проблем.
ПМ се дължи на re-entry механизъм, предизвикан от локални тригериращи фактори (надкамерна тахикардия и надкамерни екстрасистоли),
които се срещат често в следоперативния период.
Бързото неритмично съкращение на
камерите може да доведе до конгестивна сърдечна недостатъчност, хипотония и миокардна исхемия.
В етиологията на ПМ роля играят и
множество преходни следоперативни
фактори като: увеличени нива на катехоламините; повишен симпатиков и
парасимпатиков тонус; преразтягане
на предсърдията; трансцелуларен дисбаланс на вода и електролити; метаболитни нарушения; възпаление и перикардит.
В повечето случаи диагнозата на
ПМ е лесна при наличието на телеметрично мониториране и ЕКГ. Чести сърдечни ритми, които могат да
затруднят разпознаването на ПМ, са
предсърдно-камерно
секвенциално
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пейсиране, камерно пейсиране или ускорен нодален ритъм.
Първоначалната терапия зависи
от бързата оценка на хемодинамичния
статус. Ако ПМ е съпътствано с исхемия, хипотония или конгестивна сърдечна недостатъчност, се налага извършването на кардиоверзио.
Първоначалната енергия трябва да
е 300-360 J (при монофазна вълна) или
200 J (при бифазна). Кардиоверзиото е
свързано с >95% успех за конверсия от
ПМ в синусов ритъм.
Необходимо е да се прави разлика между неуспешно кардиоверзио
и ранен рецидив на ПМ:
● в първият случай след кардиоверзиото не се установява нито един
комплекс на синусов ритъм
● във втория – кардиоверзиото е
успешно, но ПМ възниква отново след кратък период (понякога
след един-два комплекса на синусов ритъм)
Това е важно, защото в първият случай може да се опита увеличение на
приложената енергия или повторно
кардиоверзио след приложение на антиаритмичен медикамент.
Във втория случай извършването
на кардиоверзио би било излишно, поради ранен рецидив на ПМ, като поуместно би било прилагането на антиаритмичен медикамент и корекция на
вторичните етиологични фактори. В
повечето случаи, използването на антиаритмичен медикамент е свързано с
успех и намалява необходимостта от
последващо кардиоверзио.
Контролът на сърдечната честота
в ранния следоперативен период може
да е труден. Необходимо е да се неутрализират всички вторични причини
за увеличено AV провеждане (болка,
анемия, хипоксия, хиповолемия).
Повлияването на тези фактори е от
особено значение за постигане на контрол на камерната честота. За целта
могат да се прилагат различни антиаритмични средства.
Медикаменти, прилагани за контрол на ПМ след сърдечни операции:
1. Интравенозни медикаменти:
● diltiazem 0.25 mg/kg болус за около
2 min; продължителна инфузия 5-15
mg/min според сърдечната честота и
артериалното налягане
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● verapamil 0.075 -0.15 mg/kg болус
за около 2 min; не се препоръчва за
продължителна инфузия
● metoprolol 2.5-5 mg болус за около 2
min; могат да се приложат до три дози, ако стойностите на кръвното налягане позволяват; не се препоръчва
за продължителна инфузия
● esmolol 0.5 mg /kg болус за около 1
min; продължителна инфузия 0.060.2 mg/kg според сърдечната честота и артериалното налягане
● digoxin 0.25 mg на всеки 2-3 часа до
1.25 mg за 24 часа; поддържаща доза
0.125-125 mg дневно
● amiodarone 150 mg болус за около 10
min; продължителна инфузия 1 mg/
min за шест часа, след това 0.5 mg/min
за 18 часа или докато пациентът може
да приема таблетки през устата
2. Перорални медикаменти:
● metoprolol tartrate 50-450 mg дневно
разделен на 2-3 дози
● diltiazem 120-360 mg дневно; ако се
преминава от интравенозна инфузия обичайната доза се определя по
формулата {скорост на инфузията
(mg/час) х 3 + 3} х 10
● verapamil 80-480 mg дневно разделено на няколко приема; обикновено се започва с 40-80 mg два пъти
дневно
● digoxin 0.5 mg еднократно, след това 0.25 mg на всеки шест часа за 2-3
дни, последвани от поддържаща доза 0.25 mg дневно; дозата се коригира при бъбречна недостатъчност
или възрастни пациенти
Пациенти с хипотония, които не могат да се кардиовертират успешно, са
предизвикателство за терапията. При
тях може да се приложи amiodarone
или digoxin интравенозно.
В клинично изследване 60 пациенти със сърдечна честота >120 удара/мин са били разделени в три групи: diltiazem интравенозен болус,
последван от продължителна инфузия; amiodarone интравенозен болус;
amiodarone интравенозен болус, последван от продължителна инфузия.
Amiodarone интравенозен болус,
последван от продължителна инфузия,
е довел до сходно намаление (с около 30%) на сърдечната честота, както
и diltiazem интравенозно, последван
от продължителна инфузия (70 срещу
75%, р=0.38). В групата с diltiazem е

отчетена по-висока честота на прекратяване на терапията поради хипотония, в сравнение с amiodarone (30 срещу 5%, р=0.01).
При по-голямата част от пациентите, ПМ преминава спонтанно в синусов ритъм в рамките на 24 часа. Поради това при болни, които толерират
хемодинамично ПМ и сърдечната честота е добре контролирана, е възможно
изчакване от 24 часа за настъпване на
спонтанно кардиоверзио, преди прилагането на електрическа или на медикаментозна интервенция.
През този период е препоръчително да се коригират всички променливи
фактори, които биха могли да предизвикат ПМ (болка, оптимизиране на хемодинамиката, намаление на дозите на
катехоламините, корекция на електролитните и метаболитните нарушения,
анемията и хипоксията).
Давността на ПМ е важна, когато се
обмисля прилагането на кардиоверзио. Най-общо, пациенти с ПМ >48 часа са с повишен риск за инсулт, поради
което трябва да получат терапевтична
антикоагулация в рамките на 48 часа.
Ако ПМ е с давност >48 часа или
точното начало не е ясно, е необходимо да се извърши трансезофагеална
ехокардиография (ТЕЕ) за изключване
на тромб в ляво предсърдие преди кардиоверзиото.
Ако пациентът е с ПМ >24 часа, се
предприемат действия за корекция на
ритъма (обикновено между 24-36 час)
преди изтичането на 48 часа, за намаляване на риска за инсулт.
Медикаментозните средства за корекция на ПМ след сърдечни операции
са ограничени, поради риск за неблагоприятни лекарствени взаимодействия и проаритмични ефекти при болни
с исхемични и структурни сърдечни
заболявания.
В повечето случаи amiodarone интравенозно е средство на избор, макар
че неговата ефективност при спешно
кардиоверзио на ПМ е ограничена. Поради това, най-ефективното средство
за постигане на синусов ритъм при
болни с персистиращо ПМ е кардиоверзиото. Процедурата е високо ефективна и е свързана с ниска честота на
усложнения.
Правилата за антикоагулация при
ПМ след сърдечни операции са бази-
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рани на стандартите при ПМ, което не
е свързано с кардиохирургични интервенции. При вземането на решение за
антикоагулация, клиницистите трябва да преценят риска за кървене в следоперативния период. В повечето случаи този риск е по-нисък от риска за
инсулт при персистиращо ПМ.
При болни, които са кардиовертирани в рамките на 48 часа след началото
на ПМ и са без данни за рецидив, не се
налага извършването на антикоагулация. При персистиране на ПМ >48 часа или при пациенти, за които не е ясна
давността на ПМ, се препоръчва интравенозна антикоагулация с heparin,
последвана от перорални антикоагуланти.
Опити за кардиоверзио в тези случаи може да се направят, след отхвърлянето чрез ТЕЕ на наличието на
тромб в ляво предсърдие. Антикоагулацията трябва да продължи минимум
3-4 седмици.
Решението за прилагане на антиаритмични медикаменти за вторична превенция на ПМ се определя от
рисковите фактори, броят епизоди
на ПМ и наличието (или отсъствието) на хемодинамични нарушения по
време на ПМ.
При пациенти без рискови фактори
за ПМ, които са имали единичен епизод без тежки хемодинамични нарушения, не се налага използването на
антиаритмични средства, тъй като поголямата част от тях (около 60%) не
развиват следващи епизоди на ПМ.
Въпреки че при следоперативно ПМ
са прилагани различни антиаритмични медикаменти, най-често използваните са amiodarone и sotalol. Прилагането на sotalol налага всекидневно
мониториране на QT интервала при
първите пет дози.
По време на периода на натоварване с медикамента, sotalol трябва да се
спре ако коригираният QT интервал
надвиши 480 ms или има данни за проаритмичен ефект.
Тъй като медикаментът се екскретира основно през бъбреците, той е противопоказан при болни с бъбречна
дисфункция. При пациенти с тежка левокамерна дисфункция и конгестивна
сърдечна недостатъчност, amiodarone е
средство на избор.
Стратегиите за превенция на сле-
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доперативното ПМ включват основно
приложението на бета-блокери и антиаритмични средства.
Натрупани са достатъчно данни,
според които бета-блокерите са ефективни за намаляване на риска за ПМ
след сърдечни операции. Редица медикаменти (atenolol, metoprolol tartrate,
timolol, propranolol и carvedilol) са изследвани за тази цел. В различните
проучвания се съобщава за съществени разлики по отношение ефективността им.
Като цяло се счита, че бета-блокерите намаляват с около 30% риска
за следоперативно ПМ, което означава, че немалка част от пациентите
ще развият ПМ въпреки приложената терапия.
Въз основа на наличните данни, могат да се направят следните изводи за
постоперативните ефекти на бета-блокерите:
● бета-блокерите намаляват в определена степен честотата на ПМ след
CABG, клапно протезиране и комбинация от CABG и клапно протезиране
● преустановяването на терапията с
бета-блокери е значим рисков фактор
за развитие на следоперативно ПМ
● включването на бета-блокери трябва да става възможно най-рано в
следоперативния период
Интравенозното приложение на
metoprolol или esmolol осигурява поефективна серумна концентрация и
дава по-голяма възможност за контрол
при нестабилна хемодинамика и риск
за брадикардия
American College of Cardiology/
American Heart Association/European
Society of Cardiology (ACC/AHA/
ESC) определят клас I индикация на
бета-блокерите за превенция на следоперативно ПМ.
Приложението на антиаритмични
медикаменти е ограничено при пациенти, подложени на сърдечни операции, поради наличието на коронарна болест, структурни заболявания
или нарушена левокамерна систолна
функция.
Освен това, рисковете за лекарствени взаимодействия, променената абсорбция, метаболизъм, свързване с
плазмените протеини, обем на разпре-
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деление и понякога трудно предвидимата фармакокинетика и бионаличност ограничават приложението им в
ранния следоперативен период.
Изброените фактори носят риск за
проаритмичен ефект, особено при блокерите на натриевите и калиевите канали. От всички антиаритмични медикаменти, най-ефективни и безопасни
за намаляване на риска за следоперативно ПМ са amiodarone и sotalol.

Amiodarone е клас III антиаритмично средство, поради което може да удължи QT интервала. Въпреки това, проаритмичният ефект на
медикамента е слаб дори при болни
с исхемична болест или структурни
сърдечни заболявания. Amiodarone се
метаболизира в черния дроб и участва в редица лекарствени взаимодействия, важността на които често се подценява от клиницистите.
Независимо от избраната дозировка, amiodarone намалява честотата на
следоперативно ПМ. В проучване на
Daoud и сътр., което включва 124 пациенти с CABG (със или без клапно
протезиране) са сравнение ефектите
на amiodarone (200 mg три пъти дневно
за една седмица, последвано от 200 mg
дневно) с плацебо.
Честотата на ПМ е била сигнификантно по-ниска в групата с amiodarone
(25 срещу 53%, р=0.003). Лекуваните с
amiodarone пациенти са имали сигнификантно по-кратък болничен престой
(6.5 срещу 7.9 дни, р=0.04) и по-малки
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болнични разходи, в сравнение с плацебо-групата.
В голямо рандомизирано изследване с участието на 601 болни, са сравнени ефектите на amiodarone (10 mg/kg
дневно, започнат шест дни преди операцията и продължен до шестия следоперативен ден) с плацебо.
Резултатите показват значително
по-ниска честота на ПМ в групата с
amiodarone (16 срещу 29.5%, р<0.001).
Рискът за продължителна камерна аритмия също е бил по-нисък при
amiodarone (0.3 срещу 2.6%, р=0.04).
Мета-анализ върху 18 клинични проучвания с 3295 пациенти показа, че amiodarone намалява честотата на следоперативно ПМ (19.8 срещу
33.2% в контролната група на плацебо). Amiodarone е бил свързан с по-голяма честота на брадикардия и по-ниска честота на камерна тахикардия и
камерна фибрилация.
Проучването AFIST II изследва
160 пациенти, подложени на сърдечни операции и разделени в две групи:
amiodarone или плацебо. Терапията е
започната от шестия следоперативен
час, като amiodarone е приложен като интравенозна инфузия за първите
24 часа (1050 mg общо), последвано от
перорален прием за четири следоперативни дни (общо 4800 mg).
Бета-блокери са използвани и в двете групи (80.5 и 83.1% съответно). В
сравнение с плацебо, amiodarone намалява честотата на следоперативно
ПМ с 42.7%. Резултатите са от особена важност, тъй като те доказват, че
amiodarone е свързан с допълнително
намаление на ПМ, което е независимо
от ефектите на бета-блокерите.
Като цяло, изследванията за приложение на amiodarone показват, че медикаментът намалява с около 50% честотата на следоперативно ПМ. Тази
редукция е сходна при прием на медикамента перорално една седмица преди оперативната интервенция или започнат интравенозно непосредствено
след операцията.
Ефективността най-вероятно е свързана с общата натоварваща доза, поради голям обем на разпределение.
Amiodarone осигурява допълнително
намаление на честотата на ПМ, когато
е добавен към терапия с бета-блокери.
Sotalol e клас III антиаритмично
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средство (блокер на калиевите канали
и бета-блокер), който е изследван в редица проучвания за превенция на ПМ
след сърдечни операции.
Мета-анализ върху 14 клинични изпитвания установи, че sotalol намалява значително честотата на ПМ (с 33.7
срещу 16.9% в контролната плацебо
група). В проучвания, които сравняват
sotalol с бета-блокери, ПМ е било намалено в по-голяма степен в групите
със sotalol (с 25.7 срещу 13.7%).
Sotalol не трябва да се използва
при пациенти с тежка левокамерна
дисфункция или при тежко бъбречно увреждане (излъчва се основно
през бъбреците). Медикаментът може да удължи QT интервала и да доведе до torsade de pointes. Поради това,
продължителността на QT интервала
трябва да се мониторира по време на
прилагането на първите пет дози от
медикамента.
ACC/AHA/ESC определят клас
IIb индикация на sotalol за първична
превенция на следоперативно ПМ.
Като се има предвид важната роля
на възпалението и оксидативния стрес
при ПМ след сърдечни операции, се
счита че редица противовъзпалителни средства и антиоксиданти биха
намерили приложение при лечението
му. Към тях спадат статините, омега-3
мастните киселини, НСПВС и кортикостероидите.
В проучване са изследвани 200 пациенти, подложени на сърдечни операции
и разделени в две групи: atorvastatin 40
mg дневно или плацебо за период от
седем дни предоперативно.
Резултатите показват, че atorvastatin
е свързан със сигнификантно намаление на честотата на ПМ, в сравнение
с плацебо (35 срещу 57%). Болните,
които освен atorvastatin са получавали и бета-блокери са имали намаление с 90% на относителния риск за ПМ
(р<0.0001).
В рандомизирано изследване са
анализирани ефектите омега-3 мастните киселини за превенция на ПМ.
На 160 пациенти са приложени пoлиненаситени мастни киселини (PUFA,
2 g дневно) или плацебо. Терапията
е започната пет дни предоперативно
и е продължена до момента на дехоспитализация.

В групата с PUFA е имало сигнификантно по-ниска честота на следоперативно ПМ (15.2 срещу 33.3%, р=0.013)
и по-кратък болничен престой (7.3 срещу 8.2 дни, р=0.017).
В проучване, methylprednisolon, последван от dexamethasone, са приложени при 88 пациенти за 24 часа следоперативно. На всички изследвани е даван
бета-блокер следоперативно.
Болните, на които е прилаган кортикостероид, са имали сигнификантно
по-ниска честота на следоперативно
ПМ (21 срещу 51%, р=0.03), в сравнение с плацебо. Макар че използването
на тази група медикаменти изглежда
обещаващо, са необходими допълнителни клинични изследвания, преди
те да се препоръчват за рутинна профилактика и лечение.

Препоръки за
превенция и терапия на
следоперативно ПМ
Публикувани са няколко стратегии
за превенция и терапия на следоперативно ПМ. Следоперативно приемът
на бета-блокери трябва да се поднови
веднага след спирането на инотропните средства.
В идеалния вариант, бета-блокерите трябва да се започнат интравенозно
като пациентите се мониторират внимателно за епизоди на хипотония. Преминаването към таблетни форми се извършва веднага след като пациентът е
в състояние да приема през устата.
Болни с висок риск за ПМ трябва
да получават антиаритмичен медикамент. Amiodarone е средство на избор,
но като алтернатива може да се използва и sotalol.
Дозировки на atenolol и sotalol за
първична превенция на следоперативно ПМ:
Amiodarone
1. Ако пациентът е консултиран
една седмица преди операцията:
● 400 mg два пъти дневно перорално
или 200 mg дневно перорално една
седмица предоперативно
● 200 mg дневно перорално в следоперативния период до дехоспитализацията или до един месец следоперативно
2. Ако amiodarone е започнат следоперативно:
● 150 mg интравенозен болус за около 2
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min, последван от 1 mg/min за 6 часа,
а след това – 0.5 mg/min за 18 часа. В
последствие се преминава на 400 mg
дневно перорално до дехоспитализацията или 200 mg дневно перорално
за един месец след изписването
Sotalol
● 80 mg два пъти дневно перорално
(при пациенти <70 kg)
● 120 mg два пъти дневно перорално
(при пациенти >70 kg)
● да се използва с повишено внимание
при бъбречна недостатъчност
● терапията се продължава до момента на дехоспитализация или до един
месец следоперативно
Ако давността на ПМ е неясна или е
над 48 часа, пациентите са с повишен
риск за инсулт след кардиоверзио, поради което трябва да се антикоагулират в терапевтични дози с heparin интравенозно.
Опитът за кардиоверзио трябва да се
извърши само след изключването чрез
ТЕЕ на тромб в ляво предсърдие. Болни с ПМ <48 часа, при които се поддържа успешно синусов ритъм, не се
нуждаят от антикоагулант.
При рецидив на ПМ или тежки нарушения на хемодинамиката, е необходимо да се приложи антиаритмичен
медикамент (amiodarone e средство на
избор в този случай).
Продължителността
на
антиаритмичната терапия след сърдечни
операции е спорна. Тъй като вероятността за развитие на ПМ след седмия
следоперативен ден е минимална, някои препоръчват антиаритмичната терапия да е с продължителност една
седмица.
Болни с предходна анамнеза за ПМ
или такива, които трудно толерират
рецидивите, могат да се нуждаят от
по-продължително лечение, което се
преценява на базата на индивидуалните особености. При рецидив на ПМ
е уместно да се обмисли и прилагането на антикоагулант за период от поне
3-4 седмици.
amiodarone е регистриран в България (www.bda.bg) с търговските имена
Amiodarone Sopharma (на Sopharma) и Cordarone (на Sanofi-Aventis)
sotalol e регистриран в България с търговските имена Darob (на
Abbott), Sotalex (на BMS), Sotanorm (на Actavis), Sotagamma (на
Woerwag Pharma), Sotahexal (на Hexal )
metoprolol tartrate e регистриран в България с търговските
имена Betalok Zok (на AstraZeneca), Egilok (на Egis), Metoprolol
Stada (на Stada), Vasocardin (на Zentiva), Corvitol (на BerlinChemie), Metocor (на Адифарм)
Използван източник:
1. Rho R. The management of atrial fibrillation after cardiac
surgery. The Heart 2009; 95: 422-429 www.theheart.org
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Micardis с новa
индикация за
приложение
Micardis* (telmisartan) на Boehringer
Ingelheim бе одобрен от Европейската
лекарствена агенция (EMEA) за намаление на сърдечносъдовата заболеваемост
при болни с повишен сърдечносъдов
риск, поради манифестно сърдечносъдово заболяване (коронарна артериална
болест или перифернa съдовa болест)
или диабет тип 2 с документирано увреждане на таргетни органи.
Одобрението идва скоро след като
същата индикация за приложение бе
регистрирана и от FDA в САЩ.
Сърдечносъдовите заболявания са
причина за почти половината (48%) от
смъртните случаи в Европа. Около половината от фаталните изходи поради
сърдечносъдови заболявания са в резултат на коронарна болест, а една трета – от инсулт. Годишно около 15 милиона души преживяват инсулт, а пет
милиона са трайно инвалидизирани.
Telmisartan е първият представител
на групата на ангиотензин рецепторните блокери (ARB), за който е доказано
че осигурява сърдечносъдова протекция
при пациенти със висок сърдечносъдов
риск. Новите данни сочат, че медикаментът може да профилактира едно на всеки
пет сериозни сърдечносъдови събития.
„Новата индикация за приложение
е значителен напредък за превенция на
сърдечносъдови събития при високорискови пациенти, което е водеща причина за смъртност в развитите страни,” заяви проф. Giuseppe Mancia от
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University of Milan.
Положителното становище на ЕМЕА
е базирано на резултатите от клинични
проучвания върху 25 620 пациенти, които показват, че telmisartan е единственият представител на групата на ARB, който притежава протективен ефекти при
болни с висок сърдечносъдов риск. Освен това медикаментът е толериран подобре от ramipril и е бил свързан с по-висок комплаянс от страна на пациентите.
Micardis е едно от най-изследваните антихипертензивни средства, чиято
ефективност и безопасност е проучена
при над 58 000 пациенти в клиничните
програми ONTARGET, PROTECTION
и PRoFESS.
*

 Micardis (telmisartan) на Boehringer Ingelheim (www.
micardis.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

Увеличава
се пазарът на
медикаментите за
предсърдно мъждене
Пазарът на медикаменти за терапия
на предсърдно мъждене (ПМ) се очаква
да нарасне над седем пъти – от $790 милиона през 2009 на $6.1 милиарда към
2018, показа анализ на консултантската компания Decision Resources (www.
decisionresources.com), направен през
януари 2010.
Продажбите във водещите икономики (САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и
Япония) ще се движат основно от новорегистрирани медикаменти като антикоагулантите Pradaxa (dabigatran
etexilate) на Boehringer Ingelheim и
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Xarelto (rivaroxaban) на Bayer и Johnson
& Johnson, както антиаритмичния
Multaq (dronedarone) на Sanofi Aventis.
Boehringer Ingelheim представи в
края на 2009 данни върху 18 000 пациенти от проучването RE-LY, които сочат значително предимство на Pradaxa
(dabigatran) пред warfarin по отношение
превенцията на инсулт при ПМ. Публикуваните наскоро резултати от друго
мащабно проучване (RE-COVER) показа, че медикаментът е еднакво ефективен (и дори може би по-добър) за терапия на живото застрашаващи тромбози.
Най-вероятно в близко бъдеще Pradaxa
ще започне да измества warfarin като
средство на избор за превенция и терапия на тромботични усложнения.
През май 2009 FDA одобри почти единодушно Xarelto (rivaroxaban) на
Bayer за превенция на дълбока венозна
тромбоза и белодробна емболия при болни, подложени на коленно или ставно
протезиране. Регулаторният орган изиска допълнителни данни от компаниите
производителки, включително от постмаркетингови проучвания в страните, в
които медикаментът вече се продава.
Прогнозни данни сочат, че Multaq
(dronedarone) на Sanofi-Aventis може да
заеме около 11% от пазара на лекарства
за лечение на ПМ и да достигне продажби от $660 милиона към 2018. Медикаментът е първото антиаритмично
лекарствено средство, за което е доказано, че намалява риска за хоспитализация при болни с пароксизмално или
персистиращо ПМ. Multaq е и първият
нов антиаритмичен медикамент, одобрен за приложение в Европейския съюз за последните десет години.
Kynapid (vernakalant) на Cardiome и
Astellas може би ще се превърне в атрактивна алтернатива на електрическото кардиоверзио особено в САЩ,
където пазарът на лекарствени средства за интравенозно кардиоверзио е
доминиран от брандови медикаменти.
През 2009 Merck & Co придоби
ексклузивните глобални права за продажба на перорална лекарствена форма
на Kynapid, предназначена за поддържане на синусов ритъм при пациенти с
епизоди на ПМ, а MSD (това е името на
фирмата извън САЩ и Канада) - за продажба на интравенозната форма, предназначена за бърза конверсия от остро
ПМ към нормален синусов ритъм.

