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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Предсърдното мъждене е най-честата аритмия при хората. По 

епидемиологични данни през 2010 г. в света е имало над 30 милиона души, при 

които   тази аритмия се е изявила. Прогнозите показват, че броят на пациентите с 

ПМ ще се удвои до 2060 година, което определя ПМ като едно сериозно социално 

значимо заболяване. Тази аритмия е най-честата причина за емболичен инсулт като 

в популацията на Фрамингамското проучване пациентите с ПМ демонстрират 

петкратно завишен риск от инсулт. От друга страна ПМ е и една от водещите 

причини за изява на сърдечна недостатъчност, влошено качество на живот, 

когнитивна дисфункция и депресия. ПМ е и независим предиктор за обща 

смъртност.  

 Огромното социално значение на тази аритмия е причина през последните 

30 години да се работи усилено в посока намиране на способи за лечението ѝ, които 

да дават по-добри резултати от широко прилаганото медикаментозно лечение за 

контрол на ритъма при пациенти с пароксизмално или персистиращо ПМ. През 

1998 година се създава първата методика за транскатетърна аблация при ПМ. 

Впоследствие технологиите и техниката за извършването ѝ еволюират значително, 

така че КА понастоящем е изключително утвърден и много разпространен метод за 

лечение на ПМ с ясни ползи от прилагането ѝ.  

 Въпреки сериозното развитие на технологиите за КА и значителния 

напредък в разбирането ни за механизмите, стоящи в основата на тази аритмия, 

съществуват множество нерешени въпроси.  

 По дефиниция, на повърхностната ЕКГ, ПМ се характеризира с липса на 

организирана предсърдна активност. Първата теория за обяснение на моделите на 

предсърдна активация в условията на ПМ е т.нар. теория на множествените вълни.  

Редица експериментални данни впоследствие налагат нова концепция – роторната 

теория. Тя се изразява в идентифицирането на изцяло нов тип функционално 

риентри, което се базира на изявата на т.нар. ротори или спирални вълни. 

Формирането на ротори най-вероятно се осъществява, когато възбуден фронт 

достигне някаква анатомична или функционална бариера в разпространението му. 

В условията на анатомична или функционална анизотропия в предсърдния миокард 

се създават условия за формирането на ротори, които да се заловят за определени 

зони в предсърдния миокард (напр. остиумите на белодробните вени). Роторите се 

активират с висока и стабилна честота, а останалата част от предсърдията се 

активира по комплексен модел, наречен фибрилаторно провеждане, дължащ се на 

разпадане на вълните и възбудните фронтове. Въпреки привидно хаотичното 

електрическо активиране на предсърдията в условията на фибрилаторно 

провеждане, честотният анализ на електрограмите показва характерно 

разпределение на ДЧ в предсърдията. 
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 Роторната теория изгражда ясна представа за механизмите на поддържане 

на ПМ, но не посочва изцяло факторите, които водят до иницииране на епизодите 

на ПМ. Венозната хипотеза разглежда ролята на белодробните вени в 

инициирането и поддържането на ПМ. Според нея белодробните вени могат да са 

източник на високочестотна активност, която да участва в поддържането на 

фибрилаторния процес, особено ако в това участват всички белодробни вени.  

 Торакалните вени са основните източници на тригери, които инициират 

епизоди на ПМ. На базата на проучвания върху честотното разпределение в 

предсърдията, редица автори стигат до извода, че структурите, изявяващи тригерна 

активност демонстрират и най-високи ДЧ с оформяне на честотен градиент към 

белодробните вени и останалите предсърдни структури.  

Катетърната аблация при ПМ търпи непрекъсната еволюция от момента на 

въвеждането си в клиничната практика. В първоначалния си вид този метод е 

насочен към ектопични импулси, произхождащи от белодробните вени. Поради 

честата изява на стенози на белодробните вени тази методика бива заменена със 

сегментната ИБВ. Впоследствие техниката за КА претърпя допълнителна 

еволюция като се въвежда антралната ИБВ, при която аблацията е насочена към 

предсърдната тъкан в антралната зона на ипсилатералните белодробни вени. 

Антралната ИБВ, документирана с регистрация от многополюсен катетър на 

електрограми от белодробните вени, е основна и в много случаи единствена стъпка 

при КА на ПМ.  

Понастоящем КА се прилага с висок клас индикации за подобряване на 

симптоматиката в случаите на пароксизмално ПМ при симптомни пациенти, при 

които антиаритмичната терапия е неефективна. Според съвременните препоръки 

КА може да се има предвид дори и като първи избор при някои пациенти със 

симптомни епизоди на пароксизмално ПМ. КА също може да се има предвид и при 

пациенти с персистиращо и дълготрайно персистиращо ПМ с цел подобряване на 

симптоматиката като се имат предвид ползите, рисковете и предпочитанията на 

пациента. Тези препоръки се базират на големи рандомизирани проучвания, 

демонстриращи превъзходството на катетърната аблация спрямо антиаритмичната 

терапия.  

 Аблацията при ПМ е процедура, която продължава няколко часа. Когато за 

аблация (ИБВ в най-честия случай) се използва РФ енергия, е необходимо 

изграждане на електроанатомична карта,  върху която в хода на процедурата се 

отбелязват местата на приложение на енергия. Картите, изградени посредством 

наличните в момента системи за триизмерен мепинг, са изключително 

чувствителни на позицията на пациента и малките придвижвания на тялото в хода 

на процедурата могат да променят пространствените съотношения и да направят 

картата неточна. От друга страна, приложението на РФ енергия понякога е свързано 

с неприятни усещания и болка. Поради това повечето пациенти получават някаква 

форма на аналго-седация по време на процедурата или пък процедурата се 
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извършва под ОА. Използването на ОА може да повиши безопасността на 

процедурата при пациенти, при които съществува риск от обструкция на 

дихателните пътища при използването на дълбока седация по време на 

процедурата. Такива са например пациентите с тежка форма на обструктивна сънна 

апнея и пациентите със структурни сърдечни заболявания, които имат ЛК систолна 

дисфункция. Според някои автори ОА може потенциално да повиши честотата на 

езофагеална увреда и изява на атриоезофагеална фистула. По отношение на 

ефективността на КА съществуват лимитирани данни, че приложението на ОА води 

до по-добри отдалечени процедурни резултати при пациенти с пароксизмално ПМ 

в сравнение с приложението само на седация при сравнима честота на 

процедурните усложнения.   
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ІІ. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Въз основа на направения обзор на научната литература могат да се 

определят няколко нерешени въпроси, които са предпоставки за провеждане на 

настоящото проучване.  

1. Извършването на катетърна аблация при ПМ е въведено в България през 

2006 година. До момента в българската научна литература няма 

публикувани резултати по отношение на отдалечените процедурни 

резултати при голяма група пациенти. От интерес е и сравняването на 

резултатите от процедурата, извършена от център в България с 

публикуваните резултати от големи проучвания, обхващащи голям брой 

пациенти от множество центрове с голям обем дейност. Такива данни биха 

спомогнали за затвърждаване на мястото на тази процедура при лечението 

на пациенти с ПМ на местно ниво. 

2. Използването на ОА по време на процедурата остава един недостатъчно 

проучен въпрос. Въпреки, че много центрове в световен аспект извършват 

процедурите под ОА няма достатъчно данни относно използването на този 

подход по отношение на процедурните характеристики и резултатите от 

процедурата.  
3. Интерес представлява въпросът дали честотното разпределение в 

предсърдията в условията на ПМ остава стабилно във времето. Стабилното 

във времето разпределение би могло да се асоциира с наличието на 

локализирани драйвери, които поддържат фибрилаторния процес. 

4. Ако белодробните вени са в основата на поддържането на ПМ, тогава 

възниква въпросът дали централна роля играе една белодробна вена или 

две или повече ипсилатерални белодробни вени или пък се касае за 

взаимодействие между всички белодробни/торакални вени. В последния 

случай последователната изолация на белодробните вени би довела до 

постепенно забавяне на фибрилаторния процес, което предшества 

терминирането му. В другия случай селективната аблация на една вена или 

на антрума на ипсилатералните вени би довел до прекъсване на аритмията. 

 

  

 

 

 

 

  



5 

 

ІІІ. МЕТОДИКА НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

1. ЦЕЛ 

 

 Цел на настоящия дисертационен труд е да се проучат процедурните 

характеристики и  процедурния успех при пациенти с ПМ, лекувани с КА с и без 

използването на ОА, както и да се изясни ролята на структурите, изявяващи 

тригерна активност и индуциращи епизоди на предсърдно мъждене, за поддържане 

на фибрилаторния процес. 

 

 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

1. Да се направи анализ на клиничните и процедурни характеристики на 

кохорта пациенти с ПМ, лекувани с КА, по отношение на общи клинични 

и демографски характеристики, процедурно време, флуороскопско време, 

лъчева доза, брой РФ апликации, общо време на РФ апликациите, честота 

на постигане на процедурен успех и честота на възникване на усложнения. 

2. Да се сравнят някои клинични и процедурни характеристики, както и 

честотата на постигане на процедурен успех при пациенти, лекувани с КА, 

в зависимост от приложението на ОА по време на процедурата. 

3. Да се направи анализ на пространственото разпределение на тригерите на 

епизоди от аритмия в кохорта пациенти с пристъпно ПМ, лекувани с КА. 

4. Да се установи честотното разпределение в предсърдията в условията на 

пароксизмално ПМ и влиянието на структурите, имащи отношение и като 

тригери на ПМ. 

5. Да се изясни ролята на изолацията на белодробните вени по отношение 

промените в честотното разпределение и честотата на терминиране на 

индуцирани епизоди от ПМ. 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ, КОНТИНГЕНТ ПАЦИЕНТИ 

 3.1 Контингент пациенти. 

 За периода март 2009 – юли 2017 г в проучването са включени 193 

пациенти с ПМ от три центъра: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда - София, 

Кардиологичен център към Клиника по Вътрешни Болести в Университета в гр. 

Сегед, Унгария, и Лаборатория по Електрофизиология към Болница на 

Университета в Пенсилвания, Филаделфия, САЩ.  

 3.2 Критерии за включване в проучването. 

• Пациенти със симптомно пароксизмално или персистиращо ПМ, които 

покриват индикациите за катетърна аблация според актуалните към 

момента на включването препоръки. 

• Възраст 18-75 години 

• Подписано собственоръчно информирано съгласие за извършване на 

процедурата. 

 

3.3 Критерии за изключване. 

 

• Предходна КА при ПМ 

• ЛП тромбоза, диагностицирана чрез трансезофагеална ехокардиография 

или компютър-томографска оценка. 

• ЛП размер над 55 mm (парастернална позиция по дългата ос) от 

ехокардиографското изследване. 

• Хемодинамично значима клапна болест 

• Предходна операция на отворено сърце, включваща атриотомия 

• Дълготрайно персистиращо (над 12 месеца) ПМ 

• Контраиндикации за дълготрайна системна антикоагулантна терапия 

• Нелекувана обструктивна сънна апнея 

• Нереваскуларизирана  коронарна болест с клинична симптоматика или 

значима зона на миокардна исхемия от неинвазивните образни методики 

за оценка на исхемията 

• Хипертиреоидно състояние към момента на процедурата 

• Тежки или напреднали системни или онкологични заболявания, 

потенциално ограничаващи очакваната продължителност на живота до 12 

месеца. 
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3.4 Групи пациенти. 

Пациентите бяха разпределени в три групи: 

Група 1: Включва 108 пациенти, при които КА е извършена под ОА.   

Група 2: Включва 59 пациенти, при които е извършена процедура, подобно 

на пациентите от група 1, но в хода на процедурата е използвана само седация. 

Пациентите от горните две групи бяха изследвани ретроспективно като 

всички данни относно клиничните и процедурни характеристики са извлечени 

от архивна медицинска документация, налична основно, но не само  в 

Болничната информационна система на Аджибадем Сити Клиник Болница 

Токуда. 

Група 3: Включва 26 пациенти с пароксизмално ПМ, при които е извършена 

само ИБВ с използването на седация. Пациентите от тази група бяха 

изследвани проспективно в рамките на научен проект с участието на 

центровете в гр. Сегед и гр. Филаделфия. След подписване на информирано 

съгласие при тази група пациенти се проведе индукция на ПМ в хода на 

процедурата, целяща идентифициране на тригерните структури, иницииращи 

епизоди на ПМ. Беше използван и честотен анализ на регистрираните от 

катетрите интракардиални сигнали с цел определяне и анализ на честотното 

разпределение в предсърдията в условията на ПМ. Тази група пациенти не 

беше включена в сравнителния анализ на влиянието на ОА върху процедурните 

характеристики и отдалечените процедурни резултати спрямо приложението 

на седация в хода на процедурата. Протоколът на изследването в тази група 

пациенти е одобрен от локалните етични комисии на двата центъра. 

Използването на данните от този проект за целите на настоящия дисертационен 

труд е на базата на предоставено писмено съгласие от центъра, инициирал 

проекта.  

 3.5. Предпроцедурна подготовка. 

 В деня преди процедурата на всички пациенти бяха извършени рутинни 

лабораторни изследвания, както и стандартна трансторакална 

ехокардиография, насочена и към прецизна оценка на ЛП размери. Бяха 

анализирани следните ехокардиографски характеристики: 

• ЛП размер в мм, измерен в парастернална позиция по дългата ос на сърцето 

• Теледиастолен размер на лява камера (ТДРЛК) в mm, измерен в 

парастернална позиция по дългата ос на сърцето. 

• Теледиастолен обем на лява камера (ТДОЛК) в ml, измерен от апикална 

четирикухинна позиция по Симпсън. 
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• Телесистолен обем на лява камера (ТСОЛК) в ml, измерен от апикална 

четирикухинна позиция по Симпсън. 

• Фракция на изтласкване на ЛК (ЛКФИ) в %, изчислена автоматично на 

базата на измерените ТСОЛК и ТДОЛК по Симпсън. 

• Наличието на ЛК хипертрофия над 14 mm за междукамерния септум или 

задната стена на лява камера, оценена в парастернална позиция по дългата 

ос на сърцето. 

• Наличието на митрална регургитация над умерена степен. 

 

При всички пациенти беше извършена и мултидетекторна компютърна 

томография с контрастно вещество с оглед оценка на анатомията на ЛП и за 

изключване на ЛП тромбоза.  

 

3.6 Анестезия и седация. 

При пациентите от Група 1 процедурата бе осъществена под ОА в режим 

ендотрахеална, инхалационна, многокомпонентна анестезия от екип на Клиника по 

анестезиология и интензивно лечение към Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. 

Индукцията бе осъществена в комбинация от венозен анестетик, опиатен аналгетик 

и недеполяризиращ релаксант в съответните дози, съобразно годините на пациента 

и ASA риск, както следва: Propofol 1 – 1.5 mg/kg за индукция или Etomidate 0.2 – 

0.6 mg/kg, с последваща, поддържаща доза от Propofol в дозов интервал  от 0,025 – 

0.075 mg/kg/min.; Fentanyl 1 – 2 g/kg или Sufentanyl 0.5 – 1.0 g/kg и миорелаксация 

с Tracrium, с индукционен болус от 0.4 – 0.5 mg/kg и поддържаща доза от 0.002 – 

0.0015 mg/kg/min. При така осъществената медикация, на фона на прилаган 

инхалационен анестетик Sevofluran, при съответните нива на минимална 

алвеоларна концентрация на анестетика съобразно възрастта на пациента, при 

затворена анестезиологична система, в режим минимален поток, пациентите бяха 

подготвени за осъществяване на процедурата. При всички пациенти мониторният 

контрол бе осъществен в обем: показатели, свързани с апаратната вентилация, 

функционални параметри – неинвазивно артериално налягане, ЕКГ, кислородна 

сатурация. По преценка на анестезиологичния екип при някои пациенти 

дълбочината на анестезията се мониторираше със система за биспектрален анализ, 

като стойността на биспектралния индекс се поддържаше в диапазона 40-60.   

 При пациентите от групи 2 и 3 процедурата се проведе в лимитиращи дози 

седатив и аналгетик – т.нар. транквил аналгезия. За целта фракционирано бяха 

прилагани интравенозно Fentanyl и Midazolam. Стандартният протокол включваше 

начална апликация на Midazolam 1 mg и Fentanyl 50 g. При необходимост се 

аплицираха допълнителни болуси от горепосочените медикаменти. Мониторният 

контрол бе в обем като при група 1 с изключение на използването на биспектрален 

анализ. 
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3.7 Съдов достъп, катетри и триизмерна картография на сърцето. 

 

 Процедурата при всички пациенти включваше двустранен феморален 

венозен достъп.  

 Използвани бяха следните катетри: 

• Четириполюсен неуправляем диагностичен катетър  

• Десетполюсен управляем диагностичен катетър  

• При всички пациенти се осъществи двойна транссептална пункция. 

Непосредствено след нея (или преди това при използването на интракардиална 

ехокардиография) всички пациенти бяха хепаринизирани с болус от 100 UI/kg 

нефракциониран хепарин. В хода на процедурата активираното време на съсирване 

(АСТ) се мониторираше на 30 мин. При необходимост се прилагаха допълнителни 

болуси хепарин за поддържане на АСТ в диапазона 300-400 sec. След 

осигуряването на транссептален достъп в ЛП бяха въвеждани  също: 

o Десетполюсен циркулярен катетър за регистрация на потенциали 

от белодробните вени.  

o Аблационен катетър със система за отворена иригация и 3,5 или 4 

mm връх.  

• При пациентите от група 3 беше използван и катетър за интракардиална 

ехокардиография с оглед улесняване на транссепталната пункция, точната 

дефиниция на локализацията на остиумите на белодробните вени и контрол на 

позицията и контакта на аблационния катетър с предсърдната стена в хода на 

процедурата.  

 При всички пациенти беше използвана система за триизмерна картография 

на сърцето (EnSite Velocity, Abbott, St. Paul Minnesota или CARTO XP, Diamond Bar, 

California, USA). (Фигура 1).  

Допълнително използвахме предпроцедурно извършената компютърна 

томография с контраст за създаване на триизмерен модел на ЛП. За целта 

изследването беше импортирано в системата за триизмерна картография на 

сърцето. С помощта на наличния при всяка една от тези системи специализиран 

софтуер се извърши процес на сегментация на компютър-томографската 

информация. Крайна цел на този процес беше да се получи триизмерен модел на 

лявото предсърдие, който да даде информация за анатомията на ЛП, броя и 

разположението на белодробните вени.  
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Фигура 1. Представен е модел на анатомията на лявото предсърдие с прилежащите белодробни вени и 

ухото на лявото предсърдие в предно-задна проекция (панел А) и задно-предна проекция (панел В). 

Прозрачността на модела е променена по начин, позволяващ да се изобрази облакът от точки (зелените 

точки), създаден при изграждането на анатомичната карта посредством многополюсния циркулярен 

катетър със системата EnSite Velocity. Панели Б и Г изобразяват завършената анатомична карта на 

лявото предсърдие с прилежащите белодробни вени и ухото на лявото предсърдие съответно в предно-

задна и задно-предна проекция. 

 

3.8. Катетърна аблация. 

 

 При всички пациенти беше извършена антрална ИБВ посредством 

използване на радиофреквентна енергия. За тази цел беше използван аблационен 

катетър със система за отворена иригация, както беше описано по-горе. При 

аблацията бяха използвани следните параметри в режим на контрол на 

температурата: 

• Енергия: 

o  20-25 W по задната стена на ЛП 

o  30-35 W във всички останали зони 

• Температура 42°С 

• Дебит на иригацията – 17 ml/min.  

Посредством точкови апликации с продължителност ненадвишаваща 30 

секунди беше постигнато създаване на циркулярни лезии в зоните на антрумите на 

белодробните вени двустранно (Фигура 2).  
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Фигура 2. Панел А: Представени са циркулярни лезии (белите точки) обхващащи антрума на левите и 

десните белодробни вени. В конкретния случай четирите вени се вливат в лявото предсърдие с отделни 

остиуми. Червените точки обозначават зоните, където е настъпила изолация на съответния антрум или 

една от двете белодробни вени, които прилежат към него. Панел Б: Циркулярни лезии (белите точки), 

обхващащи антрума на левите и десните белодробни вени като в този случай левите белодробни вени 

се вливат в лявото предсърдие с общ остиум. Червените точки обозначават зоните, където е настъпила 

изолация на съответния антрум или на една от двете белодробни вени, които прилежат към него. И за 

двата панела анатомичната карта е представена в задно-предна проекция (ляво), лява латерална 

проекция (в средата) и дясна латерална проекция. 

 

 Точковите апликации бяха маркирани върху триизмерната анатомична 

карта като точки от повърхността или като триизмерни сфери с диаметър 4 мм. 

Лезиите бяха маркирани върху картата ръчно като отразяваха позицията на върха 

на аблационния катетър в момента на маркиране. Изолацията на всяка една от 

белодробните вени в края на процедурата беше обективизирана чрез 

демонстрирането на входен и изходен блок към всяка от вените, верифициран чрез 

поставянето на циркулярния катетър последователно в остиума на всяка една от 

белодробните вени.  

 По преценка на оператора и в зависимост от наличието на допълнителен 

екстрапулмонален аритмогенен субстрат в ЛП се предвиждаше извършването на 

допълнителни апликации, включващи създаването на линейни лезии в ЛП – в 

зоната на митралния истмус (латерален или преден) или пък в зоната на покрива на 

ЛП. Аблация на кавотрикуспидалния истмус се извършваше по преценка на 

оператора основно при документирано на ЕКГ типично предсърдно трептене или 
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при индуциране на такова в хода на процедурата. Крайна точка на всички линейни 

лезии беше постигането и верифицирането на двупосочен блок посредством 

методиката на диференциалната стимулация. Всички останали тахиаритмии, които 

се регистрираха в хода на процедурата, бяха третирани съобразно техния субстрат.  

 При пациентите от група 3 първа стъпка при аблацията беше изолацията 

на антрума, съдържащ тригерната структура. При всички останали пациенти 

аблацията беше стартирана от левия антрум, последван от изолация на десния 

антрум.  

 Анализираха се следните процедурни характеристики на изследваната 

популация: 

• Общо процедурно време, min – дефинирано като времето от започване на 

съдовия достъп до изваждане на катетрите от тялото на пациента.  

• Флуороскопско време, min 

• Произведение доза-площ (DAP), cGy/cm2 

• Брой лезии 

• Кумулативно РФ време, sec 

 

3.9. Индукция на епизоди на предсърдно мъждене, оценка на структурите, 

изявяващи тригерна активност, регистрация и анализ на сигнали. 

 При пациентите от група 3 преди извършване на аблация се проведе 

индукция на епизоди на ПМ с цел определяне на структурите, които изявяват 

залпове на високочестотна предсърдна активност. За целта при пациентите от тази 

група преди създаването на триизмерна анатомична карта на ЛП катетрите се 

позиционираха както следва:  

• Десетполюсният циркулярен катетър се ориентира в антрума на левите 

вени, като покрива циркумференцията както на ЛГБВ, така и на ЛДБВ. 

• Аблационният катетър се ориентира на карината между десните вени.  

• Друг десетполюсен управляем катетър се позиционира по задно-

латералната стена на ДП с дисталната си електродна двойка на прехода 

между ДП и ГПВ. 

• В коронарния синус от самото начало на процедурата се позиционира 

десетполюсен управляем диагностичен катетър, както беше описано по-

горе.  

За верификация на позицията на катетрите в ЛП беше използвана 

интракардиална ехокардиография. 

След позиционирането на катетрите по описания начин се пристъпваше 

към опит за индукция на залпове на високочестотна предсърдна активност, 

индуцираща предсърдно мъждене. Използвахме инфузия на изопротеренол с 

начална доза 3 µg/min с последващо повишаване с 5 µg/min. Инфузията се 

прекратяваше в следните случаи: 
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• При индукция на ПМ 

• При достигане на максимална доза от 20 µg/min 

• При развитие на страничен ефект от инфузията: хипотония, значими 

камерни тахиаритмии и др.  

Пациентите, които се представиха в лабораторията с епизод на ПМ бяха 

кардиовертирани, преди да се пристъпи към опит за индукция на ПМ. Структурите, 

в които се изявяваше високочестотна предсърдна активност, инициираща ПМ, бяха 

идентифицирани чрез анализ на последователността на предсърдна активация при 

изявата ѝ.  

След индукция на продължително ПМ се пристъпи към регистрация на 

сигнали от структури от ЛП и ДП след 5-минутен период на изчакване за 

стабилизиране на аритмията. Посредством циркулярния десетполюсен катетър 

бяха регистрирани сигнали от белодробните вени и задната стена на ЛП, 

едновременно със запис на сигнали от коронарния синус и ДП. Първоначално се 

регистрира сигнал от ЛГБВ, последван от ЛДБВ. Третата структура, от която се 

направи запис беше задната стена на ЛП, последвана от регистрация от ДГБВ и 

ДДБВ (Фигура 3). Тази последователност беше спазена при всички пациенти от 

група 3, независимо от това коя структура изявява тригерна активност. След 

постигане на стабилна позиция на циркулярния десетполюсен катетър в 

съответната структура, верифицирана чрез интракардиална ехокардиография се 

направи запис на сигнал от всички електродни двойки за поне 30 секунди от всяка 

структура. Всички сигнали бяха регистрирани от дигитална електрофизиологична 

регистрираща система (GE Cardiolab, General Electric, Milwakee, WI, USA)  при 

честота на регистрация 997 Hz/s и запазени за последваща обработка. Същият тип 

електрофизиологична система беше използвана при всички пациенти от 

проучваната кохорта.  Регистрация на сигнали в същата последователност беше 

извършена отново след период на изчакване над 15 минути. 

 

 

 
 

Фигура 3. Последователност на запис на сигнали в условията на ПМ в група 3.  

 

При пациентите, при които се наблюдаваше терминиране на ПМ чрез 

конверсия в синусов ритъм или друга организирана тахикардия (напр. типично 
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предсърдно трептене) по време на апликация на РФ енергия се отчете терминиране 

на ПМ в хода на аблацията. Като спонтанно прекъсване на ПМ и конверсия в 

синусов ритъм или друга организирана тахикардия се отчетоха случаите, в които 

аритмията прекъсва, но не по време на апликация на РФ енергия. В случай, че не 

настъпи терминиране на аритмията, след изолирането на антрума, съдържащ 

тригерна активност се регистрираха сигнали за поне 30 секунди от всички полюси 

на катетъра в коронарния синус. Сигнали от всички полюси на катетъра в 

коронарния синус бяха регистрирани и в случай, че ПМ персистира и след изолация 

на контралатералния антрум, след което пациентите бяха кардиовертирани. 

Пациентите, при които се наложиха допълнителни апликации на енергия за 

завършване на изолацията на антрумите на белодробните вени след възстановяване 

на синусов ритъм с електрическа кардиоверзия бяха изключени от по-нататъшен 

анализ.  

Интракардиалните сигнали, регистрирани по начина описан по-горе, бяха 

анализирани след завършването на процедурата. За целта използвахме специално 

създадено софтуерно приложение, изградено на базата на софтуерен пакет LabView 

(National Instruments, Austin, Texas, USA), което беше използвано за извършване на 

FFT на регистрираните интракардиални сигнали (Фигура 4). На FFT, след 

съответна предварителна обработка, бяха подложени два последователни отрязъка, 

всеки с продължителност от 5 sec, на сигналите от всички електродни двойки на 

всички катетри, регистриращи сигнали от структурите, посочени по-горе. 

 

 
Фигура 4. Изглед на работните екрани на специално създаденото приложение за честотен анализ (FFT). 

Вляво е представен един сигнал във времевия домен, а вдясно честотния спектър на същия сигнал след 

съответната обработка, описана по-долу в текста. В случая това е сигнал от проксималната електродна 

двойка на катетъра в коронарния синус (както е обозначено в горния ляв ъгъл на всеки един от двата 

панела и подчертано с малката жълта елипса на десния екран). Виждат се плъзгачите за настройка на 

честотния диапазон и времевия отрязък от сигнала, който да се анализира. В долната лявата част на 

всеки един от екраните се виждат двата прозореца, които отразяват ДЧ на съответния сигнал и OI  – в 

случая съответно 6,6 Hz и 0,775 (голямата жълта елипса). 
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След извършване на анализа и получаване на честотния спектър, ДЧ за 

всеки сигнал се определи като пикът от честотния спектър с най-голяма сила. За 

всеки получен честотен спектър беше изчислен и OI като процентното 

съотношение на  площта под пика на ДЧ и нейните хармоници към площта под 

цялата крива на честотния спектър. Стойностите на ДЧ от двата 5-секундни 

епизоди от сигнала бяха усреднени. Най-високата ДЧ от всички електродни двойки 

за всяка отделна структура беше приета за ДЧ на тази структура и се използва по-

нататък в анализа. Всички записи с OI < 0,25, ниско отношение сигнал-шум или 

тези с налична камерна електрограма с голяма амплитуда бяха изключени от 

анализа. Изключени бяха и сигналите, при които се регистрира сериозно 

несъответствие на усредения CL на ПМ от времевия домен, измерен ръчно.  

 

3.10. Постпроцедурна грижа и проследяване. 

 Вечерта след процедурата при всички пациенти без контраиндикации беше 

приложен нискомолекулярен хепарин в редуцирана терапевтична доза (например 

0,5 mg/kg подкожно за еноксапарин). Пероралната антикоагулация беше 

възстановена на следващата сутрин в стандартна доза. При всички пациенти се 

започна антиаритмична терапия с медикаменти от клас IC (най-често пропафенон) 

или III (амиодарон или соталол). Същата беше продължена за поне 3 месеца, след 

което беше преустановена по преценка на наблюдаващия електрофизиолог. 

Антикоагулантната терапия беше продължена за 3 месеца при всички пациенти. 

След изтичането на този период приложението на перорален антикоагулант беше 

продължено при пациентите с повишен емболичен риск.  

 Всички пациенти бяха системно проследени чрез клиничен преглед и 

серийни Холтер ЕКГ записи с продължителност 24 часа или 7 дни. Първото 

проследяване след процедурата с клиничен преглед и ЕКГ се осъществи в рамките 

на 7-10 дни след процедурата, след което бяха осъществени прегледи (с Холтер 

ЕКГ) на 3-ти, 6-ти, 9-ти и 12-ти месец, след което пациентите бяха наблюдавани 

веднъж годишно чрез клиничен преглед или чрез телефонно интервю. 

Проследяването се извършваше от лекари-електрофизиолози от екипите на всеки 

един от трите центъра.  

 За рецидив на аритмията беше приет всеки документиран епизод на ПМ, 

предсърдна тахикардия или предсърдно трептене с продължителност над 30 

секунди, независимо от симптоматиката. Първите три месеца след процедурата 

бяха разглеждани като заслепен период и регистрираните продължителни 

предсърдни тахиаритмии в този период не бяха третирани като рецидиви във 

връзка с анализа на крайните точки. Пациентите с регистрирани рецидиви на 

аритмията извън заслепения период бяха насочени за повторна процедура.  
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3.11. Крайни точки за успех. 

 

 Дефинирахме следните крайни точки за успех: 

1. Процедурен успех след една процедура: липса на аритмии след една 

процедура без нужда от съпътстващо антиаритмично лечение 

2. Финален процедурен успех: липса на аритмии след повече от една 

процедура без нужда от съпътстващо антиаритмично лечение 

3. Финален клиничен успех: липса на аритмии след една или повече 

процедури с или без съпътстващо антиаритмично лечение.  

 

По отношение на т. 2 и 3. успехът беше изчислен спрямо последната 

проведена аблация.  

 

3.12. Статистически методи. 

 

Използвани са следните статистически методи: 

1. Дескриптивен анализ – данните за непрекъснатите променливи са 

представени с показателите на централната тенденция:  средна стойност ± 

SD (минимална-максимална стойност) или медиана (IQR 25-75 персентил). 

Данните за категорийните променливи са представени като (брой, %).  

2. Тестове за нормалност на разпределението на непрекъснатите променливи 

– тест на Kolmogorov-Smirnov.  

3. Тестове за сравнение на свързани или несвързани извадки с нормално 

разпределение – Student’s t-test, ANOVA (с post-hoc анализ след корекция 

на Bonferroni), repeated measures ANOVA.   

4. Тестове за сравнение на свързани или несвързани извадки с разпределение, 

различно от нормалното – Mann-Whithney, Wicoxon, Kruskall-Wallis 

5. Тестове за сравнение на категорийни променливи – използвахме χ2 теста и 

теста на Fischer.  

6. По отношение на всяка една от трите крайни точки се осъществи оценка 

на преживяемостта без изява на аритмии посредством Kaplan-Meier анализ. 

Времето на експозиция на цялата кохорта се определи като времето от 

извършване на процедурата до рецидив на аритмия или това до последния 

контакт с пациента в хода на проследяването. Аритмиите, възникващи в 

периода от 3 месеца, непосредствено след процедурата не се включваха в 

анализа за преживяемостта. За сравнителния анализ на пациентите от 

Група 1 и Група 2 използвахме log-rank теста. 

7. За оценка на влиянието на различните клинични, ехокардиографски и 

други параметри върху изявата на рецидиви на аритмията използвахме 

логистичен регресионен анализ.  
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8. ROC анализ беше използван за определяне на диагностичната стойност на 

някои от идентифицираните чрез логистичния регресионен анализ 

предиктори.  

В настоящия дисертационен труд приехме ниво на статистическа значимост 

P<0,05. За статистическа обработка и създаване на диаграмите, илюстриращи 

резултатите, използвахме SPSS v.16, MedCalc v.19 и Microsoft Excel 2016. 

 

 

ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1. Демографски и клинични характеристики на пациентите. 

 Изследваната група пациенти включваше 193 пациенти на средна възраст 

57,30±9,67 (28-79) години. Включването на пациенти, по-възрастни от 75 години 

ставаше само след обсъждане с пациента и неговите близки. Въпреки, че данните 

от проучванията от КА при пациенти над 80 години показват приемлива 

безопасност, в настоящата кохорта пациенти приехме описаната възрастова 

граница поради докладваните по-лоши отдалечени процедурни резултати. Като 

цяло в настоящото проучване средната възраст на пациентите е по-ниска в 

сравнение с големите рандомизирани проучвания. От изследваните пациенти 129 

(66,8%) са мъже и 64 (33,2%) - жени. Превалирането на мъжкия пол е находка, която 

изцяло съответства на данните от публикуваните големи студии. Обобщените 

клинични характеристики на изследваната група пациенти са представени на 

Таблица1.  

  

Таблица 1. Клинични характеристики на изследваната кохорта пациенти 

 

Пол м/ж, бр. (%) 129 (66,84)/64 (33,16) 

Възраст, год 57,30±9,67 (28-79) 

Тип предсърдно мъждене 

• Пароксизмално, бр. (%) 

• Персистиращо, бр. (%) 

 

173 (89,64) 

20 (10,36) 

Давност на оплакванията, мес 48,00  (24-96) 

Приемани антиаритмични медикаменти, 

бр.  

1,68±0,62 (0-4) 

Сърдечна недостатъчност, бр (%) 6 (3,1) 

Артериална хипертония, бр (%) 143 (74,1) 

Захарен диабет, бр. (%) 26 (13,5) 

Преживян системен емболизъм, бр. (%) 6 (3,1) 

Съдово заболяване, бр (%) 13 (6,7) 

Анамнеза за коронарна болест, бр. (%) 15 (7,8) 

Хипертрофична кардиомиопатия, бр. (%) 2 (1%) 
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Анамнеза за заболяване на щитовидната 

жлеза, бр. (%) 

37 (19,2%) 

Сбор по CHA2DS2-VASc скалата 1,54±1,15 (0-5) 

Сбор по HAS-BLED скалата 0,79±0,79 (0-3) 

Серумен креатинин, µmol/l 81,5±16,79 (51-175) 

eGFR, ml/min/1,73m2 86,43±18,7 (35-136) 
еGFR – скорост на гломерулна филтрация 

                                                                                                                   

При 43 пациенти се установиха и други съпътстващи аритмии. Сред тях 

най-честата форма е типичното предсърдно трептене, което беше регистрирано при 

35 пациенти (18,13%) (Таблица 2).   

 

 

Таблица 2. Съпътстващи аритмии, установени в изследваната група пациенти 

 

                                                 

Преди насочването им за катетърна аблация пациентите от изследваната 

кохорта са имали оплаквания в широк времеви интервал: 48,00 (24-96) месеца 

(Фигура 5A). През този период пациентите са лекувани със средно 1,68 

антиаритмични медикаменти (Фигура 5Б) като най-често пациентите са приемали 

до 2 медикамента. По-дългата анамнеза за изява на аритмията и по-големият брой 

приемани антиаритмични медикаменти е в противоречие с наличните в 

литературата данни от рандомизирани проучвания и от проучвания от реалната 

практика. Едно потенциално обяснение за тази разлика е по-дългият период на 

изчакване преди насочване на пациента за електрофизиологична процедура в 

нашата страна по времето на извършване на процедурата в настоящата работа. В 

настоящата работа преобладават пациентите с пароксизмално ПМ. Този резултат 

също не съответства на публикуваните данни от регистри и от проучвания от 

реалната практика, при които делът на пациентите с непароксизмално ПМ е 

значително по-висок. Тази тенденция може да бъде обяснена с напредването на 

технологиите и на разбирането за механизмите на възникване и поддържане на ПМ, 

което позволява на все повече оператори да извършват тази процедура при 

Тип аритмия Брой (%, спрямо общия брой пациенти) 

Атипично предсърдно трептене 2 (1,04%) 

AV нодална риентри тахикардия 4 (2,07%) 

Предходна КА на 

кавотрикуспидалния истмус  
26 (13,47%) 

Типично предсърдно трептене 9 (4,66%) 

Фокална предсърдна тахикардия 1 (0,52%) 

WPW-синдром 1 (0,52%) 
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пациенти с персистираща аритмия. Предоминирането на пациентите с 

пароксизмално ПМ в настоящия труд се обяснява и с по-строгата селекция на 

пациентите, по-младата възраст на изследваната популация, както и с изричната 

необходимост за включване на пациенти с пароксизмално ПМ в група 3. Възможно 

е също големият дял пациенти с пароксизмално ПМ в нашата страна в този период 

и известните ограничения по отношение на финансирането на процедурата да са 

оказали влияние върху подбора на пациентите и оттам и върху докладваните  

резултати. 

 

                

 
Фигура 5. Панел А: Хистограма на разпределението по давност на оплакванията в месеци. 

Разпределението на тази променлива е различно от нормалното. Панел Б: Разпределение по брой 

приемани медикаменти преди процедурата.        

 

 По отношение на емболичния риск и риска от кървене, оценени съответно 

чрез CHA2DS2-VASc и HAS-BLED скалите, разпределението на пациентите е 

показано на Фигура 6. По-голямата част от изследваните пациенти са били с нисък 

към умерен емболичен риск – до 2 точки по CHA2DS2-VASc. Такива са били 157 

(81,32%) от изследваните пациенти. По отношение на риска от кървене огромната 

част от изследваните лица са демонстрирали нисък към умерен риск от кървене – 

до 2 точки по HAS-BLED  скалата.  

 Налична коронарна болест, изразяваща се в история за стеноза на поне 

един голям епикарден коронарен съд с над 50%, установена чрез предходна СКАГ 

или проведена в миналото перкутанна коронарна интервенция е установена при 15 

пациенти (7,8%). По отношение на наличието на тиреоидна патология всички 

пациенти са били еутиреоидни в момента на включването в проучването. Анамнеза 

за предходна тиреоидна дисфункция (включително и хипотиреоидизъм, налагащ 

хормонозаместителна терапия) са имали 37 (19,2%) пациенти 
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 Фигура 6. Разпределение по CHA2DS2-VASc (Панел А) и HAS-BLED (Панел Б). 

 

. 

 При всички пациенти преди процедурата се проведе трансторакална 

ехокардиография. Всички анализирани непрекъснати променливи (ЛП размер, 

ТДРЛК, ТДОЛК, ТСОЛК и ЛКФИ) показват нормално разпределение (Таблица 3). 

  

Таблица 3. Основни ехокардиографски характеристики на изследваните пациенти  

ЛК – левокамерна, ЛКФИ – левокамерна фракция на изтласкване, ЛП – левопредсърден, ТДОлк – 

теледиастолен обем на лява камера, ТДРлк – теледиастолен размер на лява камера, ТСОлк – 

телесистолен обем на лява камера.  

 

Прави впечатление, че изследваната кохорта демонстрира запазени 

размери на ЛП, недилатирана ЛК с нормална функция. Всъщност най-големият ЛП 

размер регистриран в изследваната популация е 53 mm. Максималните стойности 

на ТДРЛК, ТДОЛК и ТСОЛК са съответно 71 mm, 259 ml и 102 ml. Най-ниската 

стойност на ЛКФИ е 40%. Левокамерна хипертрофия и умерена и високостепенна 

митрална регургитация се срещат при относително малка част от пациентите. В 

този аспект изследваната група пациенти е със сходни характеристики спрямо тези 

от публикуваните големи регистри при пациенти с ПМ. 

 

Параметър Стойност 

ЛП размер, mm 40,94±4,65 (28-53) 

ТДРлк, mm 49,17±5,24 (34-71) 

ТДОлк, ml 113,48±29,43 (50-259) 

ТСОлк, ml 42,01±13,83 (16-102) 

ЛКФИ, % 62,6±5,58 (40-72) 

ЛК хипертрофия > 14 mm, бр. (%) 26 (13,5%) 

Умерена и високостепенна митрална 

регургитация, бр. (%) 
7 (3,6%) 
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2. Процедурни характеристики и усложнения от процедурата. 

 

 При всички пациенти от изследваната кохорта се извърши ИБВ. При част 

от пациентите в хода на същата процедура беше извършена и аблация на 

допълнителни субстрати (Таблица 4). В преобладаващата част от пациентите 

(83,9%) е извършена само ИБВ като единствена стъпка. Най-честата допълнителна 

аритмия, която се е изявила в изследваните пациенти, е типичното предсърдно 

трептене, наложило аблация на кавотрикуспидалния истмус с последваща 

верификация на двупосочен истмус блок. Линейни лезии в ЛП са били осъществени 

при четирима пациенти поради изява на макрориентри тахикардии в хода на 

процедурата или като стратегия за субстратна модификация при един пациент с 

персистиращо ПМ. И в четирите случая е осъществено верифициране на 

двупосочен блок през линейните лезии посредством картография или чрез 

методиката на диференциална стимулация. При един пациент се е наложила и 

изолация на горна празна вена поради данни за ектопична активност с вероятен 

произход от тази структура, възникваща репродуцируемо при манипулиране на 

катетрите и водеща до иницииране на епизоди на ПМ. 

 

Таблица 4. Типове извършени процедури при изследваната кохорта пациенти в 

зависимост от наличието на допълнителни субстрати 

 

Тип процедура, бр. (%) 

ИБВ като единствена стъпка 162 (83,9%) 

ИБВ и аблация на кавотрикуспидалния истмус 21 (10,9%) 

ИБВ и линейни лезии в лявото предсърдие 4 (2,1%) 

ИБВ и аблация на бавния път в AV възела 3 (1,6%) 

ИБВ и изолация на горна празна вена 1 (0,5%) 

ИБВ и аблация на фокална предсърдна тахикардия 1 (0,5%) 

ИБВ и аблация на допълнителна проводна връзка 1(0,5%) 

Общо 193 

ИБВ – изолация на белодробните вени 

 

            От изследваните процедурни характеристики общото процедурно време, 

флуороскопското време и DAP  демонстрират разпределение, различно от 

нормалното, а останалите две (брой лезии и кумулативно РФ време) са нормално 

разпределени. 

            Процедурните характеристики на цялата изследвана група пациенти са 

представени на Таблица 5: 
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Таблица 5. Процедурни характеристики 

 

DAP – произведение доза-площ, РФ – радиофреквентно 

 

Пълна антрална ИБВ беше постигната при 190 пациенти (98,4%), 

верифицирана за всяка една от вените по посочения по-горе начин. При трима 

пациенти (1,6%) се постигна изолация само на единия антрум. Причина за това в 

два от случаите беше настъпилото сериозно усложнение (перикардна тампонада), 

налагащо прекратяване на процедурата. При третия случай, въпреки екстензивната 

аблация на антрума на десните белодробни вени, не се постигна входно-изходен 

блок към ДГБВ. Докладваната висока честота на постигане на пълна ИБВ в хода на 

процедурата е сравнима с публикуваните данни от проучванията от реалната 

клинична практика. 

 Усложнения от процедурата наблюдавахме при 13 пациенти от 

изследваната кохорта (6,7%). Разпределението на усложненията по видове е 

показано на Таблица 6. 

 

Таблица 6. Усложнения от процедурата, наблюдавани в изследваната група 

 

 Сърдечните усложнения и усложненията на съдовия достъп са с почти 

равен дял. В изследваната група наблюдавахме два случая на перикардна 

тампонада, протекли с внезапен срив на хемодинамиката в хода на терапевтичната 

част на процедурата при нанасяне РФ лезии в зоната на задната стена на ЛП около 

левите белодробни вени при единия случай и при работа в зоната на ЛП хребет при 

другия пациент. И в двата случая не са наблюдавани внезапни промени в 

Процедурни характеристики Стойност 

Общо процедурно време, min 155 (130-207) 

Флуороскопско време, min 26 (21-38) 

DAP, cGy/cm2 4190,40 (1856,40-12654) 

Брой лезии 57,73±24,30 (12-147) 

Кумулативно РФ време, sec 2744,06±1031,91 (905-7219) 

Усложнение Честота, бр. (%) 

Артериовенозна фистула 6 (3,1%) 

Перикарден излив 4 (2,1%) 

Перикардна тампонада 2 (1%) 

Атриоезофагеална фистула с фатален изход 1 (0,5%) 
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параметрите на аблацията по време на приложението на лезиите, предхождащи 

развитието на перикардната тампонада. Не сме наблюдавали и характерните 

звукови феномени, описвани в тези случаи – т.нар. audible pop, насочващ към 

прегряване на тъканта. След установяването на хемодинамичния срив и 

диагностициране на перикардна тампонада посредством трансторакална 

ехокардиография се пристъпи към незабавна перикардиоцентеза, която и в двата 

случая доведе до стабилизиране на хемодинамичните параметри. При липса на 

данни за продължаващо кървене перикардните дренове бяха премахнати в рамките 

на 48 часа. При четиримата пациенти с перикарден излив същият беше установен 

постпроцедурно, като в хода на проследяването при никой от пациентите не се 

установиха белези на тампонада или претампонада и те бяха лекувани 

консервативно.   

 От съдовите усложнения наблюдавахме шест случая на артериовенозна 

фистула, които бяха диагностицирани постпроцедурно поради наличен шум на 

пункционното място или други обективни находки. Всички пациенти със съмнение 

за усложнение на съдовия достъп бяха изследвани чрез Дуплекс-Доплер 

сонография от ангиолог. При пациентите с установена артериовенозна фистула се 

проведе оперативна интервенция.  

 Общата честота на усложненията е до голяма степен сравнима с 

проучванията от реалната практика, но надвишава значително тази, докладвана в 

големи рандомизирани проучвания. Потенциално обяснение за това е, че в 

последните обикновено са включват центрове с голям обем дейност и значителен 

изследователски и практически опит.  

 Перипроцедурната смъртност в изследваната кохорта е 0,5%. Тя е в 

резултат от настъпило тежко фатално усложнение от аблацията – атриоезофагеална 

фистула при един пациент. Касае се за пациент на 62 години, който се презентира 

на 21-ви постпроцедурен ден след ИБВ под ОА в коматозно състояние, фебрилитет 

и остър коронарен синдром със СТ елевация. Проведеното компютър-томографско 

изследване на главен мозък без контраст обективизира масивни газови колекции в 

церебралните артерии (Фигура 7). Компютър-томографското изследване на 

сърцето с контраст, проведено впоследствие,  обективизира въздушна колекция на 

върха на лявата камера. Установи се също излив на контрастна материя в 

периезофагеалните тъкани, както и масивна тромбоза на ЛП, захваната за задната 

му стена в близост до антрума на ЛДБВ (Фигура 8). Извърши се езофагоскопия с 

използването на въглероден диоксид, която обективизира дълбока разязвена лезия 

по предната стена на хранопровода с активно кървене, съответстваща на 

атриоезофагеална фистула (Фигура 9). Предвид тежкото клинично състояние не се 

предприе оперативно лечение и пациентът загина с картината на тежък 

медиастинит.  
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Фигура 7. Нативна компютърна томография на главен мозък, демонстрираща газови колекции в 

церебралните артерии (стрелките).  

 

   

 

 

 
Фигура 8. Компютърна томография на сърце с контрастно усилване. Панел А: Срез в хоризонталната 

равнина, демонстриращ газова колекция на върха на лява камера (стрелката). Панел Б: Сагитален срез 

на ниво лява камера – ляво предсърдие, демонстриращ екстравазация на контрастна материя в 

периезофагеалните тъкани (стрелката). В този срез също се изобразява газовата колекция на върха на 

лява камера, описана в панел А (триъгълника). Панел В: Фронтален срез на ниво ляво предсърдие. 

Визуализира се интракавитарна тромбоза заловена за задната стена на лявото предсърдие в близост до 

антрума на лявата долна белодробна вена. Ао – аорта, ДК – дясна камера, ДП – дясно предсърдие, ЛК – 

лява камера, ЛП – ляво предсърдие.  
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Фигура 9. Горна ендоскопия, демонстрираща дълбока улцеративна лезия по предната езофагеална стена, 

съответстваща на атриоезофагеална фистула.  

 

Атриоезофагеалната фистула е много сериозно и често фатално усложнение от 

процедурата, което според публикуваните данни се изявява изключително рядко – 

в 0,02 до 0,11% от случаите. Поради ниската си честота на изява стратегиите за 

ранна диагностика и ефективно лечение и най-вече превенция не са проучени в 

детайл. Според препоръките превенцията на развитието на езофагеална увреда се 

основава най-вече на ограничаване на мощността на апликациите по задната стена 

на ЛП, както и на приложение на методи и средства за мониториране на 

езофагеалната температура, охлаждането на хранопровода или механичното му 

изместване. В настоящия труд превенцията на атриоезофагеалната фистула се 

осъществяваше чрез редукция на прилаганата мощност по задната стена на ЛП, 

както и чрез ограничаване на продължителността на отделните апликации.  

Според някои проучвания извършването на КА под ОА е един от 

факторите, свързани с увреда на хранопровода (но не и с повишена честота на 

атриоезофагеалната фистула). Възможните механизми, свързани с по-честото 

настъпване на езофагеална увреда при използването на ОА, са най-вече намалената 

болкова перцепция, която може да послужи за сигнал за спиране или намаляване 

на подаването на РФ енергия, намалената подвижност на хранопровода и 

потискането на гълтателния рефлекс. Въпреки всички тези съображения и поради 

липсата на сигурни данни за по-висока честота на изява на атриоезофагеална 

фистула извършването на процедурата под ОА продължава да бъде рутинно 

прилагана практика в някои центрове.  
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  3. Отдалечени процедурни резултати. 

  

 Пациентите бяха проследени за период от 20 (8-41) месеца (Фигура 10). 

Максималната продължителност на проследяването е била 96 месеца при един 

пациент. В хода на проследяването всички пациенти от изследваната кохорта са 

имали средно 1,5±0,68 (1-5) процедури. Фигура 10 представя разпределението по 

брой аблации при пациентите от изследваната група. Най-често пациентите са 

имали една процедура – 111 пациенти (57,5%), а при 72 пациенти (37,3%) са били 

извършени две процедури. Броят на случаите, в които са извършени 3 процедури е 

8 (4,1%), а при двама пациенти (1%)  се е наложило провеждането на общо 5 

процедури. 

 
Фигура 10. Процентно съотношение на броя проведени процедури в изследваната група пациенти.  

 

Данни за процедурния успех след една или повече процедури  са налични 

съответно при 176 пациенти (91,2%) и при 171 пациенти (88,6%). Останалите 

пациенти не са се явили на преглед или не са отговорили на телефонното 

проследяване. По отношение на дефинираните крайни точки за целия период на 

проследяването наблюдавахме следните резултати (Таблица 7).  

  

Таблица 7. Резултати от процедурата по отношение на трите дефинирани крайни 

точки за целия период на проследяването. 

 

  Проведохме анализ на преживяемостта на цялата кохорта пациенти по 

отношение на всяка една от дефинираните крайни точки. Кривите на Каплан-

Крайна точка Честота, бр. (%) 

Процедурен успех след една процедура 80 (45,5%) 

Процедурен успех след повече от една процедура 132 (77,2%) 

Финален клиничен успех 146 (85,4%) 



27 

 

Майер, представени на Фигура 11 показват, че след една процедура свобода от 

аритмии на първата, втората и петата година от проследяването е постигната 

съответно при 49,9%, 37,2% и 22,4% от пациентите. По отношение на резултата 

след повече от една процедура установихме, че на първата, втората и петата година 

от проследяването липса на аритмии е постигната съответно при 84,2%, 71,8% и 

59,3%. Резултатите при анализа на финалния клиничен успех сочат, че на първата, 

втората и петата година от проследяването съответно 91,6%, 84,2% и 72,5% са били 

без изява на продължителни предсърдни тахиаритмии. 

 Получените резултати са отчасти сравними с тези от публикуваните 

големи серии пациенти в рандомизирани проучвания, в проучвания от реалната 

клинична практика и регистри. Всъщност, данните в този дисертационен труд сочат 

по-висок успех от процедурата на първата година в сравнение с данните от големи 

регистри и рандомизирани проучвания. Едно потенциално обяснение за този 

резултат е по-големият дял пациенти с пароксизмално ПМ в изследваната серия. 

Друга възможност е разликата в методиката на проследяване на пациентите. При 

проследяване над 12 и 24 месеца установихме по-ниска честота на успех след една 

процедура и сравнима или по-ниска честота на постигане на финален клиничен 

успех спрямо публикуваните данни. Трябва да се отбележи обаче, че резултатите 

от този труд трябва да се интерпретират с внимание поради относително малкия 

брой пациенти, проследени до 60-ти месец.  

 Проведохме и логистичен регресионен анализ с оглед определяне на 

потенциалните предиктори за успех от процедурата, дефинирани чрез трите 

описани крайни точки за ефективност.  

• По отношение на процедурния успех след една процедура от 

проведените тестове с  χ2-тест, t-тест и непараметричен Mann-Whitney анализ, 

идентифицирахме единствено стойността на HAS-BLED сбора като променлива, 

която да бъде включена като предполагаем фактор в последваща процедура на 

логистичен регресионен анализ.  

При описания единствен предполагаем фактор проведохме логистичен 

регресионен анализ, при което идентифицирахме HAS-BLED сбора като предиктор 

за процедурен успех след една процедура, както в еднофакторния анализ, така и в 

многофакторния анализ (стъпкова процедура) след добавяне на фактори пол и 

възраст (Таблица 8): 
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 Фигура 11. Каплан-Майер криви на преживяемост по отношение на липса на аритмии при 

проследяване за всяка една от дефинираните крайни точки. Прекъснатите вертикални линии на всеки 

панел обозначават съответно времевите точки – 12 м, 24 м и 60 м. Обозначен е и процентът пациенти 

оставащи свободни от аритмия във всяка една от времевите точки.  



29 

 

   

 

Таблица 8: Предиктори на процедурен успех от една процедура, определени чрез 

логистична регресия. 

 

Еднофакторна логистична регресия 

Променлива PE SE P-value OR 95% CI 

Сбор по 

HAS-BLED 

скалата 

-0,564 0,213 0,008 0,569 0,375 0,863 

Многофакторна логистична регресия (добавени фактори пол и възраст) 

Сбор по 

HAS-BLED 

скалата 

-0,505 0,213 0,018 0,604 0,397 0,917 

PE – вероятна грешка, SE – стандартна грешка, P – ниво на статистическа значимост, OR – отношение на шансовете, 

95% CI – 95% интервал на доверителност 

 

 

• По отношение на финалния процедурен успех от проведените 

тестове с χ2-тест, t-тест и непараметричен Mann Whitney анализ идентифицирахме 

възраст над 65 години, наличието на захарен диабет, наличието на  левокамерна 

хипертрофия, възрастта като непрекъсната променлива и стойността на CHA2DS2-

VАSc и HAS-BLED сбора като променливи, които да бъдат включени като 

предполагаеми фактори в последваща процедура на логистичен регресионен 

анализ.  

 На базата на тези резултати проведохме еднофакторен и многофакторен 

логистичен регресионен анализ с идентифицираните предполагаеми фактори, при 

което идентифицирахме възрастта като непрекъсната променлива, възрастта над 65 

години, наличието на захарен диабет, наличието на ЛК хипертрофия, CHA2DS2-

VАSс и HAS-BLED сбора като предиктори на успеха от еднофакторния логистичен 

регресионен анализ. След добавяне на фактори пол и възраст и при многофакторен 

логистичен регресионен анализ (стъпкова процедура), значими предиктори на 

процедурен успех след множество процедури остават наличието на ЛК 

хипертрофия и HAS-BLED сборът, Таблица 9:  

• По отношение на финалния клиничен успех проведените тестове с 

критерий χ2, t-тест и непараметричен Mann Whitney анализ идентифицираха пола, 

наличието на  левокамерна хипертрофия, и стойността на CHA2DS2-VASc и HAS-

BLED сбора като променливи, които да бъдат включени като предполагаеми 

фактори в последваща процедура на логистичен регресионен анализ 
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Таблица 9. Предиктори на финален процедурен успех, определени чрез логистична 

регресия. 

 

Еднофакторна логистична регресия 

Променлива PE SE P OR 95% CI 

Възраст над 65 г. -0,984 0,397 0,013 0,374 0,172 0,814 

Захарен диабет -1,099 0,486 0,024 0,333 0,129 0,864 

Левокамерна 

хипертрофия 
-1,848 0,474 <0,001 0,158 0,062 0,399 

Възраст -0,058 0,022 0,010 0,943 0,903 0,986 

Сбор по CHA2DS2-

VАSC скалата 
-0,574 0,158 <0,001 0,563 0,413 0,768 

Сбор по HAS-

BLED скалата 
-1,124 0,259 <0,001 0,325 0,195 0,540 

Многофакторна логистична регресия (добавени фактори пол и възраст) 

Левокамерна 

хипертрофия 
-1,784 0,513 0,001 0,168 0,061 0,459 

Сбор по HAS-

BLED скалата 
-1,089 0,272 <0,001 0,336 0,197 0,574 

Използваните съкращения са както е посочено в Таблица 8 

 

 На базата на тези резултати проведохме еднофакторен и многофакторен 

логистичен регресионен анализ с идентифицираните предполагаеми фактори, при 

което определихме мъжкия пол, наличието на ЛК хипертрофия, CHA2DS2-VАSс и 

HAS-BLED сборовете като предиктори на финалния клиничен успех от 

еднофакторния логистичен регресионен анализ. След добавяне на фактори пол и 

възраст и при многофакторен логистичен регресионен анализ (стъпкова процедура) 

значими предиктори на финален клиничен успех остават наличието на ЛК 

хипертрофия и HAS-BLED сборът, Таблица 10:  

 След идентифицирането на HAS-BLED сбора като предиктор на изхода от 

процедурата по отношение на всяка една от трите дефинирани крайни точки се 

проведе ROC анализ с оглед идентифицирането на стойност на HAS-BLED, която 

да служи за предпроцедурен индикатор на шанса за постигане на успех от 

процедурата. Резултатите от анализа са представени на Фигура 12 и Таблица 11. 

Идентифицира се стойност на сбора по HAS-BLED скалата от 1, над която с 

приемлива сензитивност и специфичност се идентифицират случаите, при които 

има вероятност да не се постигне успех от процедурата дефиниран чрез всяка една 

от крайните точки на проучването. 
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Таблица 10. Предиктори на финален клиничен успех, определени чрез логистична 

регресия. 

 

Еднофакторна логистична регресия 

Променлива PE SE P OR 95% CI 

Пол (M) 0,857 0,438 0,051 2,355 0,998 5,559 

Левокамерна 

хипертрофия 
-1,474 0,512 0,004 0,229 0,084 0,624 

Сбор по CHA2DS2-

VASc скалата 
-0,434 0,173 0,012 0,648 0,462 0,909 

Сбор по HAS-BLED 

скалата 
-0,882 0,272 0,001 0,414 0,243 0,706 

Многофакторна логистична регресия (добавени фактори пол и възраст) 

Левокамерна 

хипертрофия 
-1,319 0,534 0,014 0,267 0,094 0,762 

Сбор по HAS-BLED 

скалата 
-0,825 0,285 0,004 0,438 0,251 0,766 

 

  

 

 
Фигура 12. ROC криви на сбора по HAS BLED скалата по отношение на трите дефинирани крайни точки 

от проучването 

 

Идентифицирането на предиктори на рецидивите на аритмия след КА при 

ПМ е обект на множество проучвания. В повечето от тях като предиктори на 

аритмията са идентифицирани основни клинични характеристики: персистиращо 

или дълготрайно персистиращо ПМ, размер на ЛП, наличието на артериална 

хипертония, възраст, захарен диабет, исхемична болест на сърцето или наличието 

на ЛП фиброза и др. В настоящия дисертационен труд като предиктори на  

процедурен успех се извеждат липсата на ЛК хипертрофия и HAS-BLED сборът. 

Интересно е, че логистичната регресия не извежда като предиктори ЛП размер или 
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фенотипната изява на ПМ. Едно потенциално обяснение за това би могло да се крие 

зад селекцията на пациентите, които са включени в настоящата кохорта. Това са 

предимно пациенти с пароксизмално ПМ, персистиращите случаи са малко и това 

не позволява извършването на достоверен статистически анализ. По аналогичен 

начин може да се интерпретира и липсата на предиктивна стойност на ЛП размер. 

Демонстрираната в настоящия труд предиктивна роля на ЛК хипертрофия 

се потвърждава и в други проучвания, демонстриращи по-изразено структурно и 

електрическо предсърдно ремоделиране, както и по-лоши резултати от КА при ПМ.  

Интересен резултат по отношение на клиничния изход от процедурата е ролята на 

сбора по HAS-BLED скалата като предиктор на финалния процедурен успех и 

финалния клиничен успех. До момента в литературата няма данни относно ролята 

на тази рискова скала за оценка на хеморагичния риск по отношение на 

дългосрочните резултати от КА при ПМ.  

 

Таблица 11. Резултати от ROC анализа на сбора по HAS-BLED за всяка една от 

крайните точки. 

Крайна 

точка 

AUC (95% CI),    

Р 

HAS-

BLED 

сбор 

Сензитивност 

(95% CI) 

Специфичност (95% 

CI) 

Процедурен 

успех след 

една 

процедура 

0,615                               

(0,532-0,698)                                    

Р = 0,009 

0 1,0 (96,2 - 100) 0,00 (0,0 - 4,5) 

1 0,67 (0,57-0,77) 0,51 (0,40-0,63) 

2 0,21 (0,13-0,30) 0,91 (0,83-0,96) 

3 0,03 (0,006 - 0,9 0,98 (0,91-0,99) 

Финален 

процедурен 

успех 

0,742                         

(0,661-0,824)                                   

Р = 0,0001 

0 1,00 (0,91-1,00) 0,00 (0,0 - 0,003) 

1 0,92 (0,79-0,98) 0,49 (0,40-0,58)  

2 0,33 (0,19-0,50) 0,89 (0,83-0,94) 

3 0,05 (0,06-0,17) 0,98 (0,94-0,99) 

Финален 

клиничен 

успех 

0,702                            

(0,605-0,800)                                   

Р = 0,001  

0 1,00 (0,91-1,00) 0,00 (0,0-0,03) 

1 0,92 (0,74-0,99) 0,45 (0,37-0,54) 

2 0,28 (0,12 - 0,49) 0,86 (0,79 - 0,91) 

3 0,08 (0,01 - 0,26) 0,98 (0,94-0,99) 
AUC – площ под ROC кривата, Р – ниво на статистическа значимост, 95%СI – 95% интервал на 

доверителност 

 

 4. Влияние на ОА. 

 

С оглед изследване на влиянието на ОА по отношение на процедурните 

характеристики и резултати са разгледани две групи пациенти (група 1 и група 2). 

Група 1 включва 108 пациенти, при които процедурата се извърши на фона на ОА, 

група 2 се състои от 59 пациенти, при които процедурата беше проведена на фона 

на седация. Разпределението на пациентите във всяка една от двете групи се 

осъществи на базата на принципите на обсервационните нерандомизирани 

проучвания. Основните характеристики на пациентите от двете групи са 

представени на Таблица 12. Двете групи не се различават значимо по повечето 
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клинични и ехокардиографски характеристики. Статистически значима разлика 

между двете групи се наблюдава по отношение на броя приемани антиаритмични 

средства, които са повече в група 2, както и по отношение на HAS-BLED сбора, 

който е по-висок при пациентите от група 1. Откриваме разлика със статистическа 

значимост по отношение на ТДОлк и ТСОлк, които показват значимо по-високи 

стойности в група 1. Тази разлика, обаче, не се репродуцира при анализа на ЛКФИ.  

На таблица 13 са представени резултатите от сравнителния анализ на 

процедурните характеристики при пациентите от Група 1 и Група 2. Установява се 

значимо по-кратко общо процедурно време, флуороскопско време, както и по-

ниска обща лъчева доза. Използването на ОА се асоциира  и с по-малък брой лезии 

за постигане на изолация на белодробните вени, както и с по-кратко кумулативно 

РФ време на лезиите. 

 Сходни резултати по отношение на процедурните характеристики (общо 

процедурно време, флуороскопско време и лъчева доза) при приложение на ОА в 

сравнение с използването само на седация се докладват и от публикуваните до 

момента рандомизирани проучвания, но не и от някои обсервационни проучвания. 

Най-вероятното обяснение за тези различия е различната методика за отчитане на 

продължителността на процедурата. Възможно е времето, което е необходимо за 

осъществяване на анестезията, да компенсира по-кратката продължителност на 

процедурата. Публикуваните до момента данни (основно от обсервационни 

проучвания) не репродуцират установените в настоящия труд по-кратко 

кумулативно РФ време и по-малкия брой РФ лезии.   

 

 

 

Таблица 12. Клинични и ехокардиографски характеристики на пациентите в група 

1 и група 2. 

 

 Група 1 (N=108) Група 2 (N=59) Р 

Пол м/ж, бр. (%) 70 (64,8)/38 (35,2) 46 (78)/13 (22) 0,082 

Възраст, год. 57,49±9,69 (28-75) 57,59±10,02    (29-79) 0,949 

Тип предсърдно мъждене:    

Пароксизмално/персистиращо,  

бр. (%) 
95 (88)/13 (12) 52 (88,1)/7 (11,9) 0,592 

Съпътстващи аритмии, бр. (%) 30 (27,8) 12 (20,3) 0,192 

Давност на оплакванията, мес. 36 (22,5-84) 60 (24-96) 0,091 

Брой антиаритмични медикаменти 1,64±0,57 (0-3) 1,88±0,62 (1-4) 0,012 

CHA2DS2-VASc сбор 
2 (1-2),  

мин-макс  (0-5) 

1 (1-2),  

мин-макс (0-4) 
0,102 

HAS-BLED сбор 

1 (0-1),  

мин-макс (0-3), 

средно 0,98±0,74 

0,5 (0-1),  

мин-макс (0-3)                                                                                                                                                

средно 0,66±0,79 

0,005 
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Анамнеза за коронарна болест, бр 

(%) 
10 (9,3) 5 (8,5) 0,551 

Анамнеза за заболяване на 

щитовидната жлеза, бр. (%) 
27 (25) 10 (16,9) 0,158 

ЛП размер, mm 40,45±4,78 (28-53) 41,12±4,26 (30-49) 0,374 

ТДРлк, mm  48,88±4,84 (34-60) 49,26±4,83 (35-58) 0,631 

ТДОлк, ml  114,47±25,67 (56-180) 105,48±26,66 (50-165) 0,04 

ТСОлк, ml  42,79±13,12  (16-102) 37,89±11,14  (19-60) 0,02 

ЛКФИ, %  62,44±5,94 (40-74) 62,81±5,20   (48-75) 0,689 

Левокамерна хипертрофия 18 (16,7) 7 (12,1) 0,291 

Умерена и високостепенна 

митрална регургитация, бр. (%) 
3 (2,8) 4 (6,8) 0,201 

Серумен креатинин, µmol/l 80,09±15,17 84,13±19,33 0,141 

еGFR, ml/min/1,73m2 86,81±19,28 85,72±17,73 0,724 

Използваните съкращения са както е посочено в таблица 1 и таблица 3 

  

 

Таблица 13. Сравнителен анализ на процедурните характеристики при пациентите 

от Група 1 и Група 2 

 

Процедурни 

характеристики 

Група 1 Група 2 Ниво на 

статистическа 

значимост 

Общо процедурно време, 

min 

149,52±41,31 (72-

305) 

208,23±77,10  

(72-380) 
Р<0,0005 

Флуороскопско време, min 24 (20-31,75) 36 (22,50-46,50) P<0,0001 

DAP, cGy/cm2 
3230     

(1660,00 – 6793,20) 

13880           

(4215-21324) 
P<0,0001 

Брой РФ лезии 
52,49±19,36        

(14-120) 

68,33±30,74    

(12-147) 
Р=0,001 

Кумулативно РФ време, sec 
2499,20±824,17 

(428-5113) 

3220,00±1357,26 

(865-7219) 
Р<0,0001 

Използваните съкращения са както е посочено в Таблица 5 

 

   

 Анализът на влиянието на приложението на ОА по отношение на крайните 

точки за  процедурен успех показа следното (Фигура 13): 

 

• Данни за процедурен успех от една процедура са налични при 99 

от 108 пациенти от група 1 (91,67%). В рамките на група 2 информация относно 

процедурния успех от една процедура е налична за 51 от 59 пациенти (86,44%). 

Тази крайна точка е посрещната при 48 от 99 пациенти (48,5%) в група 1 и при 16 
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от 59 пациенти в група 2 (31,4%). При това разликата между двете групи 

демонстрира цифрово превъзходство в група 1, но не достига статистическа 

значимост (Р=0,056).  

• Крайната точка  процедурен успех от повече от една процедура се 

дефинира при 96 от 108 пациенти в група 1 (88,89%) и при 49 от 59 пациенти от 

група 2 (83,05%). Процедурен успех от повече от една процедура е отчетен при 72 

от 96 пациенти (75,5%) в група 1 и при 37 от 59 пациенти (75,5%) в група 2. Не се 

открива разлика по отношение на тази крайна точка в двете групи (Р=1,00). 

• Крайната точка финален клиничен успех се дефинира при 96 от 

108 пациенти (88,89%) от група 1 и при 49 от 59 пациенти от група 2 (83,05%). Тази 

крайна точка е посрещната от 82 от 96 пациента от група 1 (85,4%) и при 41 от 59 

пациенти от група 2 (83,7%) като разликата между двете не е статистически 

значима (Р=0,809). 

 

              

 
Фигура 13. Процедурни резултати по отношение на трите крайни точки в група 1 и група 2.  

 

При проведения анализ на преживяемостта с оглед оценката на влиянието 

на ОА по отношение на трите дефинирани крайни точки за успех от процедурата  

не се установява разлика в изявата на рецидиви на аритмия при сравнение с log-

rank тест. Каплан-Майер кривите от този анализ за всяка една от дефинираните 

крайни точки са показани на Фигура 14.  
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В двете изследвани групи усложнения, свързани с процедурата, са 

наблюдавани съответно в 5 от 108 пациенти (4,6%) от група 1 и в 8 от 59 пациенти 

от група 2 (13,6%) (Р=0,066). Разпределението  на усложненията по типове 

(сърдечни и съдови) е представено на Фигура 15. Не се открива статистически 

значима разлика в честотата на сърдечните и съдовите усложнения в двете групи.  

Единственото усложнение, довело до летален изход (атриоезофагеална фистула), е 

настъпило при пациент от група 1.  

Докладваните резултати не посочват ясно предимство на използването на 

ОА по отношение на трите дефинирани крайни точки. Публикуваните до момента 

данни от рандомизирани и обсервационни проучвания посочват по-добри 

резултати от една електрофизиологична процедура при използването на ОА. 

Разликата вероятно се дължи на различните протоколи и технология при 

провеждането на аблацията. Докладването на процедурни резултати по отношение 

на две допълнителни крайни точки добавя допълнителни данни към наличните 

данни за приложението на ОА при КА при ПМ.  
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Фигура 14. Каплан-Майер криви на преживяемост по отношение на липса на аритмии при проследяване 

за всяка една от дефинираните крайни точки в зависимост от използването на обща анестезия.  

 

 

 
 
Фигура 15. Честота на сърдечните и съдовите усложнения в двете групи 

  

  

5. Роля на тригерните структури в поддържането на пароксизмалното ПМ. 

 

 В група 3 изследвахме 26 пациенти с пароксизмално ПМ, при които в хода 

на процедурата извършихме индукция на епизоди на ПМ и анализ на 

интракардиални сигнали, регистрирани от различни предсърдни структури в 

условията на ПМ както е описано по-горе.  

 

5.1. Индукция на епизоди на ПМ и разпределение на тригерните структури. 

 

 При изследваните 26 пациенти се приложи инфузия на изопротеренол в 

описаните дози. При изследваната група пациенти, индукция на ПМ се постигна 

след приложение на средно 11,1±4,8 µg/min изопротеренол. Минималната доза, с 

която се постигна индукция на продължителен епизод на ПМ беше 3 µg/min, а 

максималната доза, която използвахме беше 20 µg/min при един пациент. При 

трима пациенти индукцията на аритмията настъпи не по време на пиковата доза, а 

в т.нар. washout период, непосредствено след прекратяване на инфузията. При 

двама пациенти, които са изключени от всички анализи на настоящия 

дисертационен труд се наложи прекратяване на инфузията без индукция на 

продължителни епизоди на аритмия.  

  При разгледаните 26 пациенти, епизодите на пароксизмално ПМ се 

индуцираха от ектопична активност от белодробните вени при 24 пациенти и от 



38 

 

зоната на връзката между ГПВ и ДП при двама пациенти. От тригерите, 

произхождащи от белодробните вени установихме 11 (42,3%) с произход от ЛГБВ, 

а двама пациенти (7,7%) демонстрираха ектопична активност от ЛДБВ. При 4 

пациенти (15,5%) от изследваната кохорта тригерната структура бяха десните 

белодробни вени. При 7 от пациентите (26,9%) ектопичната активност 

произхождаше от зоната на карината между ЛГБВ и ЛДБВ (Фигура 16).  

 

              
Фигура 16. Схематично представяне на двете предсърдия и коронарния синус, гледани откъм задната 

стена на ляво предсърдие. Обозначена е локализацията на тригерните структури при пациентите от 

група 3.  

 

При всички пациенти епизодите на ПМ бяха индуцирани от залпове от 

високочестотна ектопична активност. Когато тригерната структура беше някоя от 

белодробните вени, се установи обръщане на секвенцията на активация в сравнение 

с тази в синусов ритъм, така че PVP предхождаха електрограмите на локалната 

предсърдна активация (Фигура 17). 

 Подобно разпределение на тригерните структури е описано в наличните 

публикувани данни, които демонстрират най-честа изява на тригери от ЛГБВ и 

лявата и дясната карина. В настоящия труд, за разлика от повечето публикувани 

вече проучвания, не се наблюдава изява на повече от една тригерна структура. 

Разликата вероятно се дължи на различия в протокола на изследването като в 

настоящото проучване не е била провеждана на електрокардиоверсия и повторна 

индукция на ПМ с цел изява на повече тригери на ПМ.  
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Фигура 17. Индукция на епизод от продължително ПМ от залп на ектопична предсърдна активност с 

произход от антрума на левите белодробни вени. Показани са повърхностни ЕКГ отвеждания I, II, V1 и 

V6 заедно с интракардиални записи от десетполюсен катетър в ДП (RA), циркулярен десетполюсен 

катетър (Ls), разположен в антрума на левите белодробни вени, аблационен катетър на карината между 

десните белодробни вени (Map) и десетполюсен катетър в коронарния синус (CS). След един синусов 

комплекс се регистрира залп на високочестотна активност като PVP предхождат локалната 

електрограма от предсърдията. Най-ранната ектопична активност от белодробната вена (*) се 

регистрира от средните полюси на циркулярния катетър (Ls 5-6, Ls 6-7), чиято локализация в случая 

отговаря на карината между двете вени. Скорост на записа 200 мм/сек.  

  

5.2. Пространствено разпределение на ДЧ в предсърдията. 

 

 При изследваните 26 пациенти бяха анализирани общо 10880 

петсекундни записа на интракардиален сигнал. От тях 4008 (37%) бяха изключени 

от анализа поради посрещане на изключващи критерии. Пропорцията 

интракардиални сигнали, изключени от анализ не показа значима разлика 

междувсяка една от изследваните структури.   

 Според протокола при всички пациенти се извърши двукратно регистрация 

на сигнали от предсърдни структури в описаната последователност. За всяка 

структура се определи максималната ДЧ, съгласно описаната методика. 

Статистическият анализ демонстрира нормално разпределение на стойностите на 

ДЧ за всяка отделна структура за всеки един от направените два записа на 

интракардиални сигнали в двете последователни времеви точки. 

При първия запис се установи значим градиент на ДЧ от тригерните 

структури към белодробните вени, задната стена на ЛП, коронарния синус и ДП. 



40 

 

Регистрираните стойности на ДЧ бяха съответно 8,07±1,5 (5,60-11,40) Hz за 

тригерните структури, 6,65±1,36 (4,60-11,20) Hz за белодробните вени, 6,06±0,7 

(5,00-7,30) Hz за задната стена на ЛП, 6,01±0,68 (4,57-7,08) Hz за коронарния синус 

и 5,93±0,78 (4,57-7,08) Hz за ДП. 

Разликата между всички изследвани структури достигна статистическа 

значимост при Р<0,0001. Последващият post-hoc анализ демонстрира значимо по-

висока ДЧ за тригерните структури. Спрямо белодробните вени средната разлика е 

1,42±0,27 Hz, Р<0,0001. Сравнено със задната стена на ЛП разликата беше 

изчислена на 2,02±0,32 Hz, Р<0,0001. Спрямо коронарния синус и ДП също се 

установиха значими разлики, възлизащи съответно на 2,07±0,32 Hz  и 2,15±0,35 Hz, 

и двете с голяма статистическа значимост – Р<0,0001. Белодробните вени 

демонстрираха значимо по-висока ДЧ в сравнение със задната стена на ЛП като 

средната разлика възлизаше на 0,59±0,27 Hz, Р=0,029. При сравнение с ДЧ на 

коронарния синус и ДП също се установиха значимо по-високи стойности в 

белодробните вени, съответно 0,65±0,27 Hz, P=0,016 и 0,73±0,27, P=0,009. При 

сравнение на ДЧ на коронарния синус, задната стена на ЛП и ДП не установихме 

значими различия. Описаният честотен градиент остана запазен и при втория запис 

на интракардиални сигнали. Регистрираните ДЧ при втория запис бяха съответно 

7,33±1,60 (5,30-11,10) Hz за тригерните структури, 6,35±1,42 (4,20-11,00) Hz за 

белодробните вени, 5,49±0,72 (4,50-6,72) Hz за задната стена на ЛП, 5,38±0,67 (4,34 

– 6,64) Hz за коронарния синус и 5,49±0,64 (4,26-6,92) Hz за ДП. Разликата между 

всички изследвани структури остана статистическа значима  при Р<0,0001. Както и 

при първия запис, тригерните структури отново демонстрираха значимо по-високи 

стойности на ДЧ в сравнение с белодробните вени при средна разлика от 0,98±0,29 

Нz, Р=0,001 при post-hoc анализ. Значима разлика установихме и в сравнение с 

останалите изследвани структури. Средната разлика с ДЧ на задната стена на ЛП 

беше 1,96±0,35 Hz, Р<0,0001, с коронарния синус установихме разлика от 1,84±0,35 

Hz, Р<0,0001, а с ДП разликата възлизаше на 1,99±0,35 Hz и също показа 

статистическа значимост при Р<0,0001. Белодробните вени демонстрираха значимо 

по-висока ДЧ в сравнение с коронарния синус (средна разлика 0,86±0,29 Hz, 

P=0,003), задната стена на ЛП (средна разлика 0,97±0,29 Hz, P=0,001) и ДП (средна 

разлика 1,01±0,29 Hz, Р=0,001). Не установихме значима разлика между ДЧ на 

задната стена на ЛП, коронарния синус и ДП. Фигура 18 представя разпределението 

на ДЧ в предсърдията в графичен вид при първия и втория запис на сигнали.  

При анализа на разпределението на ДЧ установихме, че тригерните 

структури са имали най-висока стойност на ДЧ при 22 от 26 пациенти (84,6%) в 

хода на първия запис и при 18 от 26 пациенти (69%) в хода на втория запис. В това 

число се включват и двамата пациенти, които демонстрираха тригерни структури с 

произход от ДП. При останалите пациенти белодробните вени, неизявяващи 

залпове на ектопична активност, индуцираща епизоди на ПМ, демонстрираха по-

висока ДЧ в сравнение с тригерните структури. 
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Фигура 18. Честотно разпределение в предсърдията по време на първия запис (панел А) и на втория 

запис (панел Б). И при двата записа е налице значим честотен градиент от тригерните структури към 

белодробните вени и останалите предсърдни структури. За подробности относно статистическите 

зависимости между отделните структури в двата записа виж текста.  

                   

 На Фигура 19 е представено едно типично пространствено разпределение 

на ДЧ на пациент от изследваната кохорта.  

 Няколко проучвания с близък до настоящото проучване дизайн, докладват 

сходни резултати въпреки наличните известни разлики в протоколите за запис и 

честотен анализ на сигналите. Тези разлики се отнасят най-вече към методиката за 

регистрация на сигнали. Независимо от различията в дизайна наличието на 

честотен градиент от тригерните структури към белодробните вени и останалата 

част от предсърдията насочват към една и съща находка, а именно че при повечето 

пациенти с пароксизмално ПМ тригерните структури участват също и в 

поддържането на фибрилаторния процес. 
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Фигура 19. Типично честотно разпределение в предсърдията при пациент, при когото за тригерна 

структура е определена лява горна белодробна вена (*). Схематично са представени двете предсърдия и 

коронарния синус, гледани откъм задната стена на лявото предсърдие. За всяка една от структурите е 

представен честотен спектър, заедно със съответстващия му сигнал във времевия домен, както и 

стойностите на ДЧ и организационния индекс. DF – доминантна честота, OI – организационен индекс.  

 

  

 

5.3. Времева стабилност на вътрепредсърдния честотен градиент. 

 

 В изследваната кохорта времето между двата записа беше 28±5 (19,6-39) 

минути. Фигура 20 демонстрира промените във времето от първия до втория запис 

на ДЧ на всички отделни структури, от които извършихме регистрация на сигнали 

съгласно предварително зададения протокол.  

 Както е видно, индивидуалните стойности на ДЧ на всяка една от 

изследваните структури демонстрират липса на времева стабилност като намаляват 

значимо за времето от първия до втория запис. Статистическата значимост се 

запазва както за всяка отделна структура, така и за всички структури, анализирани 

заедно: 6,34 (5,74-7,14) Hz за първия запис, сравнено с 5,77 (5,10-6,52)  Hz за втория 

запис, Р<0,0001. Извършихме анализ чрез теста Repeated measures ANOVA за 

оценка на разликата в темпа на промяната на ДЧ за времето от първия до втория 

запис. Установихме, че независимо от наблюдаваната липса на времева стабилност 

по отношение на ДЧ на всяка една от изследваните структури няма значима разлика 
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в темпа на промяната на ДЧ за всяка една от структурите (Р=0,847 за влиянието на 

структурата, от която се регистрират сигнали върху фактора време). 

 

        
Фигура 20. Стойности на доминантната честота за всяка една от изследваните структури в първия и 

втория запис.  

  

Този резултат сочи, че честотният градиент в предсърдията остава 

непроменен във времето (в рамките на периода на изчакване от 28±5 (19,6-39) 

минути), независимо от промяната на индивидуалните стойности на ДЧ на 

различните предсърдни структури за един продължителен интервал от време.  

В литературата данните по отношение на времевата и пространствената 

стабилност на ДЧ при хора са разнопосочни. Много проучвания с неголям брой 

пациенти демонстрират краткосрочна (в рамките на секунди до няколко минути) 

времева стабилност на стойностите на ДЧ, измерени последователно от различни 

структури. Няколко проучвания, използващи едновременна регистрация на 

предсърдни сигнали от многополюсни катетри, демонстрират, че наблюдаваните 

зони на висока ДЧ, заобиколени от зони на по-ниска ДЧ показват времева 

нестабилност. Резултатите от настоящата работа са в подкрепа на тези проучвания, 

тъй като демонстрират, че индивидуалните стойности на ДЧ не показват 

стабилност във времето. За разлика от това, обаче, резултатите от настоящото 

проучване показват, че в рамките на значителен времеви интервал (28±5 минути) 

промяната на стойностите на ДЧ за отделните структури следва еднакъв темп. 

Поради това честотното разпределение остава непроменено въпреки промяната на 

ДЧ на отделните структури. Наличното несъответствие на резултатите от 

настоящата работа с проучванията, посочващи времева стабилност на ДЧ за 

отделните структури, може да бъде обяснено с по-дългия период на изчакване, по-
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големия брой включени пациенти и повечето структури, от които е извършена 

регистрация и анализ на сигнали. 

 

 5.4. Роля на изолацията на белодробните вени върху динамиката на 

доминантната честота на коронарния синус и терминирането на аритмията. 

 

 При 24 от изследваните в група 3 пациенти за тригерни структури бяха 

определени белодробните вени. При 5 от тях (21%) наблюдавахме спонтанно 

терминиране на аритмията в хода на процедурата. Терминиране на ПМ в хода на 

аблацията беше регистрирано при 14 (74%) от останалите 19 пациенти. От тях при 

9 (64%) пациенти се наблюдава терминиране на ПМ при постигане на изолация на 

антрума, съдържащ тригерната белодробна вена. При 10 от 19 пациенти (53%) 

аритмията персистира въпреки изолирането на тригерната белодробна вена. При 

това изолацията на контралатералния антрум като втора стъпка по време на 

процедурата доведе до терминиране на аритмията при 5 пациенти (26%). При други 

5 пациенти аблацията не доведе до терминиране на аритмията и се наложи 

провеждане на електрокардиоверзио за възстановяване на синусов ритъм. След 

конверсия в синусов ритъм беше установено, че при един от тези пациенти се 

налагат допълнителни апликации за постигане на ИБВ. Този пациент беше 

изключен от по-нататъшен анализ. При останалите пациенти  изследвахме ДЧ на 

коронарния синус след изолиране на антрума, съдържащ тригерната белодробна 

вена и след последваща пълна ИБВ. Динамиката в ДЧ, регистрирана от катетъра в 

коронарния синус е представена на Фигура 21. Наблюдавахме значимо намаляване 

на  ДЧ на коронарния синус след изолиране на антрума, съдържащ тригерната 

белодробна вена: от 6,32±0,39 (5,70-6,58) Hz на 5,66±0,76 (4,51-6,77) Hz, P=0,012. 

Установихме и по-нататъшна значима редукция на ДЧ след постигане на изолация 

и на контралатералния антрум при пациентите, при които аритмията персистира 

независимо от постигането на цялостна ИБВ. Наблюдаваната редукция беше от 

5,66±0,76 (4,51-6,77) Hz до 5,00±1,08 (3,80-6,40) Hz, P=0,033. 

  Резултатите от настоящия анализ, а и вече публикувани проучвания 

демонстрират висока честота на терминиране на ПМ в хода на аблация на зони с 

висока ДЧ. Според някои проспективни проучвания аблацията в зона на висока ДЧ 

като първа стъпка от процедурата се асоциира с прекъсване на ПМ, което се 

предшества от елиминиране на честотния градиент между ЛП и ДП при голяма част 

от пациентите. Също така, публикуваните данни сочат, че аритмията е по-вероятно 

да терминира при изолацията на белодробна вена, която демонстрира висока ДЧ, а 

също и при аблация в зоната на белодробната вена, идентифицирана като тригерна 

структура.    
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Фигура 21. Стойности на доминантната честота на коронарния синус преди процедурата, след изолация 

на антрума, идентифициран като тригерна структура (при непостигане на терминиране на аритмията в 

хода на тази стъпка)  и след изолация на четирите белодробни вени при пациентите, при които не е 

регистрирано прекъсване на аритмията и се е наложило провеждане на електрокардиоверзио.  

 

Резултатите от настоящия дисертационен труд също подкрепят водещата 

роля на тригерните белодробни вени за поддържането на ПМ, тъй като по-голямата 

част от случаите на терминиране на ПМ (64%) са наблюдавани при изолация на 

тригерната белодробна вена като първа стъпка на КА.  Независимо от това, 

резултатите от настоящото проучване сочат също, че белодробните вени, които не 

са тригерни структури, имат по-висока ДЧ от останалата част от предсърдията. 

Това насочва към тяхната роля на „вторични“ драйвери на ПМ. Тези вторични 

драйвери могат да участват в поддържането на ПМ при по-ниска ДЧ след като е 

постигната изолация на тригерната белодробна вена. В подкрепа на тази концепция 

е редукцията на ДЧ в коронарния синус след изолация на тригерната белодробна 

вена, което се наблюдава при настоящата кохорта пациенти. Вследствие на 

изолацията вероятно настъпва преразпределение на ДЧ в предсърдията, при което 

белодробните вени, несъдържащи тригери, поемат фибрилаторния процес. При 

една малка част от пациентите от изследваната серия аритмията персистира след 

изолация на двата антрума. При това се наблюдава допълнително понижение на 

ДЧ, регистрирана на коронарния синус. Това най-вероятно се дължи на наличието 

на аритмогенен субстрат извън антрумите на белодробните вени, който е в 

състояние да поддържа фибрилаторния процес при още по-ниска ДЧ. 
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V. ИЗВОДИ  

 

1.  В популация пациенти с ПМ катетърната аблация се асоциира с висока 

вероятност за  процедурен успех и финален клиничен успех. Честотата на контрол 

на аритмията е по-висока в първата година и намалява при  проследяване над 12 

месеца. Допълнителното лечение с антиаритмици подобрява отдалечените 

процедурни резултати.   

2. По-ниският сбор по HAS-BLED скалата е предиктор за финален процедурен 

успех след една или повече процедури, както и за финалния клиничен успех.  

Наличието на ЛК хипертрофия се асоциира с по-ниска вероятност за финален 

процедурен успех от повече от една процедура, както и за финален клиничен успех.  

3. Приложението на ОА по време на процедурата се асоциира с по-малка 

продължителност на процедурата, по-ниска лъчева доза, по-малък брой лезии и по-

ниско кумулативно РФ време.  Приложението на ОА не води до по-добри 

отдалечени процедурни резултати и показва  сходна честота на сърдечните и 

съдовите усложнения в сравнение с приложението на седация. 

4. Най-висока честота на изява на тригерна активност, инициираща пароксизми от 

предсърдно мъждене се наблюдава от лявата горна белодробна вена и лявата 

карина.  

5. В условията на индуцирани епизоди на ПМ в предсърдията се наблюдава 

характерно честотно разпределение, при което тригерните структури се активират 

с най-висока ДЧ и създават честотен градиент към белодробните вени и останалите 

предсърдни структури.  

6. Честотното разпределение в предсърдията показва отлична времева стабилност 

и се запазва въпреки промените в абсолютните стойности на доминантната честота 

на отделните структури. 

7. Изолацията на антрума, съдържащ тригерната белодробна вена като първа стъпка 

на процедурата се асоциира с терминиране на индуцираните епизоди от ПМ в 64% 

от пациентите от изследваната кохорта, което потвърждава ролята на тригерните 

структури в поддържането на фибрилаторния процес. 

8. Белодробните вени, неизявяващи тригерна активност  също участват в 

поддържането на ПМ, тъй като демонстрират по-висока ДЧ от останалите 

предсърдни структури. Изолацията им води до терминиране на ПМ при 26% от 

пациентите, а когато такова не се постигне,  се наблюдава значим спад в ДЧ, с която 

се активира коронарният синус.  
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VІ.ПРИНОСИ 

 

С теоретичен характер 

 

Изяснява се ролята на тригерните структури за поддържането на фибрилаторния 

процес. 

 

Чрез методите на честотния анализ, извършен чрез специално създадено софтуерно 

приложение, се представя честотното разпределение в предсърдията в условията на 

индуцирани пристъпи от аритмия при пациенти с пароксизмално предсърдно 

мъждене. 

 

Демонстрира се добра времева стабилност на честотното разпределение в 

предсърдията. 

 

Демонстрира се ролята на белодробните вени за поддържане на процеса на 

предсърдно мъждене.  

 

 

С научно-приложен и потвърдителен характер 

 

Установяват се резултати по отношение на процедурни характеристики, 

процедурен успех и честота на усложнения при голяма за България серия пациенти 

с предсърдно мъждене, при които е извършена катетърна аблация.  

 

Установяват се предсказващи фактори за процедурен успех, сред които нов, 

недокладван до момента в литературата е сборът по HAS-BLED скалата.    

 

Представят се доказателства за предимство на приложението на обща анестезия по 

отношение на редукция на процедурно време, лъчева доза, флуороскопско време, 

брой радифреквентни апликации и кумулативно радиофреквентно време. 

 

Утвърждава се ролята на катетърната аблация при лечението на пациенти с 

предсърдно мъждене в нашата страна. 
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