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Santrauka
Prieširdžių virpėjimas (PV) – tai dažniausiai pasi-
taikantis širdies ritmo sutrikimas. Vienas iš PV gy-
dymo būdų – elektrinė kardioversija. Ši procedūra 
padidina trombembolijų riziką, todėl pacientai 3 sa-
vaites prieš ir 4 savaites po kardioversijos turi var-
toti antikoaguliantus. 
Tyrimo tikslas - įvertinti naujojo antikoagulianto – 
dabigatrano – saugumą taikant elektrinę kardiover-
siją pacientams su PV.
Atliktas prospektyvinis tyrimas, išanalizuoti 424 
pacientų duomenys. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi 
grupes: I grupė (n=204) – tiriamieji, kurie prieš kar-
dioversiją vartojo varfariną ir 3 savaites INR (TNS) 
buvo palaikomas 2-3 intervale; II grupė (n=210) 
– tiriamieji, kuriems 21 dieną prieš kardioversi-
ją buvo skiriamas dabigatranas (150 mg du kartus 
per dieną). Tiriamiesiems, vartojusiems dabigatra-
ną, prieš kardioversiją buvo atlikta transezofaginė 
echokardiografija.
Tyrimo rezultatai - transezofaginės echokardio-
grafijos metu intrakardinių trombų II gr. tiriamie-
siems nerasta. Sinusinis ritmas buvo atstatytas 189 
(92,6%) tiriamiesiems, vartojusiems varfariną, ir 
205 (97,6%) tiriamiesiems, vartojusiems dabigatra-
ną. Abiejose grupėse nebuvo nustatyta trombembo-
linių komplikacijų ir kraujavimo.
Išvados - dabigatrano vartojimas prieš elektrinę kar-
dioversiją yra patikimas ir saugus metodas. Transe-
zofaginė echokardiografija nėra indukuotina paci-
entams, vartojantiems dabigatraną. 

Įvadas
Prieširdžių virpėjimas (PV) – tai dažniausiai pasitaikan-

tis širdies ritmo sutrikimas. Jungtinėje Karalystėje atlikto 
tyrimo duomenimis, prieširdžių virpėjimo dažnis vyrensių 
nei 45 metų žmonių populiacijoje siekia 6,9/1000 gyven-
tojų ir didėja su amžiumi – tarp 80-89 m. amžiaus žmonių 
PV nustatomas 25,1/1000 gyventojų [1]. Kasmet 4,5 proc. 
pacientų su PV patiria insultą, daugiau nei pusė iš jų miršta 
arba tampa neįgaliais [2]. 

Vienas iš PV gydymo būdų – elektrinė kardioversija. 
Pacientams, kurių PV užsitęsęs >48 val., bent 3 savaites 
prieš ir 4 savaites po elektrinės kardioversijos rekomenduo-
jama antikoaguliacinė terapija [3]. Jeigu antikoaguliacinė 
terapija yra nepakankama ir pacientas turi rizikos veiksnių 
(vyresnis amžius, cukrinis diabetas, širdies nepakankamu-
mas ir kt.), insulto rizika po kardioversijos siekia net iki 10 
proc., tačiau pasiekus adekvačią antikoaguliaciją, ši rizika 
sumažėja  iki 1 proc. [4].

Vitamino K antagonistas – varfarinas, susintetintas 
prieš daugiau nei 60 metų vis dar laikomas populiariausiu 
antikoaguliantu. Šiuo metu varfariną vartoja 0,5-1,5 proc. 
pasaulio gyventojų, didžioji dalis jų – pacientai su PV [5]. 
Nepaisant didelio varfarino veiksmingumo, siauras tera-
pinis langas, platus dozių variabilumas, dažnos reakcijos 
su kitais medikamentais ir maistu apsunkina varfarino var-
tojimą. Dozės titravimas gali užtrukti ir kelis mėnesius, o 
tuo metu pacientai kenčia dėl padidėjusios kraujavimo ar 
trombembolijų rizikos. Anksčiau varfarinas buvo vieninte-
lis pasirinkimas, tačiau didelės pastangos sukurti geresnį 
antikoaguliantą buvo sėkmingos. Tyrimai buvo nukreipti 
dviem pagrindiniais keliais: kuriami tiesioginiai trombino 
inhibitoriai (ksimelagatranas ir dabigatranas) ir Xa fakto-
riaus inhibitoriai (rivaroksabanas, apiksabanas, edoksaba-
nas ir kt.). 

Šiuo metu trys naujieji antikoaguliantai yra patvirtinti 
kaip varfarino alternatyva pacientams su nevožtuviniu PV, 
tai – dabigatranas, rivaroksabanas ir apiksabanas. Įrodyta, 
kad naujieji antikoaguliantai yra tokie pat efektyvūs kaip 
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ir varfarinas, be to, jie pradeda veikti greičiau ir juos var-
tojant nereikalingas nuolatinis monitoringas [6]. Tačiau 
didžioji dalis tyrimų atlikta su pacientais, vartojančiais 
antikoaguliantus ilgą laiką, o duomenų apie trumpalaikį 
naujųjų antikoaguliantų vartojimą ir efektyvumą taikant 
kardioversiją stinga. 

Tyrimo tikslas – įvertinti naujojo antikoagulianto – da-
bigatrano – saugumą taikant elektrinę kardioversiją paci-
entams su PV.

Tyrimo metodika
Atliktas prospektyvinis tyrimas. Į tyrimą įtraukti 424 

tiriamieji, kuriems buvo diagnozuotas PV ir planuojama 
atlikti elektrinę kardioversiją. Tiriamieji buvo suskirstyti į 
dvi grupes: I grupė (n=204) – tiriamieji, kurie prieš kar-
dioversiją vartojo varfariną ir 3 savaites INR (TNS) (angl. 
International Normalized Ratio, liet. Tarptautinis norma-
lizuotas santykis) buvo palaikomas 2-3 intervale; II grupė 
(n=210) – tiriamieji, kuriems 21 dieną prieš kardioversiją 
buvo skiriamas dabigatranas (150 mg du kartus per dieną). 
Tiriamiesiems, vartojusiems dabigatraną, prieš kardiover-
siją buvo atlikta transezofaginė echokardiografija. Elektri-
nė kardioversija buvo atlikta su bendrąja propofolio anes-
tezija 1mg/kg į/v±0,5.

Tyrimo rezultatai
I grupėje tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 58 ± 11 metų, 

78% tiriamųjų sirgo hipertenzija, 18% - cukriniu diabetu, 
CHA2DS2-VASc skalėje tiriamieji surinko vidutiniškai 2 
± 1,5 balo. II grupėje tiriamųjų amžiaus vidurkis – 60 ± 12 
metų, 80% jų sirgo hipertenzija, 21% - cukriniu diabetu, 
CHA2DS2-VASc skalė – 2 ± 1,5.

Tiriamiesiems, vartojusiems dabigatraną, atliktos tran-
sezofaginės echokardiografijos metu intrakardinių trombų 
nebuvo rasta. Sinusinis ritmas buvo atstatytas 189 tiriamie-

siems, vartojusiems varfariną (n=204), ir 205, vartojusiems 
dabigatraną (n=210) (1 pav., 2 pav.). Abiejose tiriamųjų 
grupėse nebuvo nustatyta trombembolinių komplikacijų ir 
kraujavimo.

Aptarimas
Elektrinė kardioversija jau nuo 1962 metų naudojama 

sinusiniam ritmui grąžinti pacientams su PV [7]. 1969 
metais Bjerkelund ir Orning [8] pirmieji pademonstravo 
antikoaguliacinės terapijos prieš kardioversiją svarbą. Po 
to atlikti kiti tyrimai patvirtino varfarino vartojimo taikant 
kardioversiją rekomendacijas. Tačiau daugiau nei 20 proc. 
pacientų, kuriems planuojama elektrinė kardioversija, ji 
neatliekama, nes INR nepavyksta išlaikyti terapinėse ribo-
se tris savaites [9].

Mūsų tyrimas parodė, kad naujasis antikoaguliantas – 
dabigatranas – yra toks pat efektyvus, kaip ir daugelį metų 
vartojamas varfarinas. Po 3 savaičių dabigatrano vartojimo 
atlikus transezofaginę echokardiografiją, trombų nebuvo 
rasta nei vienam tiriamajam. Tyrimo laikotarpiu abiejose 
grupėse nebuvo stebėta trombembolinių ar kraujavimo 
komplikacijų. Keliuose panašiuose dabigatrano efekty-
vumo tyrimuose pacientai po elektrinės kardioversijos 
buvo stebimi tam tikrą laiką. Pavyzdžiui, RE‐LY studijo-
je (Randomized Evaluation of Long Term Therapy) [10], 
kuria remaintis FDA (Food and Drug Administration) pa-
tvirtino dabigatraną kaip efektyvų ir saugų medikamentą 
pacientams su PV, tiriamieji po elektrinės kardioversijos 
buvo sekami 30 dienų. Iš tyrime analzuotų 18133 tiriamųjų 
(amžiaus vidurkis 72 metai), kuriems atsistiktinės atrankos 
principu buvo skiriamas varfarinas arba dabigatranas, 1270 
tiriamųjų buvo atliktos 1983 kardioversijos. Į tyrimą nebu-
vo įtaukti pacientai su inkstų funkcijos nepakankamumi bei 
pacientai, anksčiau patyrė insultą. Per 30 dienų laikotarpį 
po kardioversijos insultas ar sisteminė trombembolija buvo 

1 pav. Ritmo atstatymas tiriamiesiems, 
vartojusiems varfariną

2 pav. Ritmo atstatymas tiriamiesiems, varto-
jusiems dabigatraną

92,60%
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nustatyta 0,77% tiriamųjų, vartojusių dabigatraną 110 mg 
x2k./d., 0,30% - vartojusių dabigatraną 150 mg x2k./d.ir 
0,60% - vartojusių varfariną, šie skirtumai nebuvo statis-
tiškai reikšmingi. Taip pat nesiskyrė trombembolijų daž-
nis tarp tiriamųjų, kuriems prieš kardioversiją buvo atlikta 
transezofaginė echokardiografija ir pacientų, kuriems ši 
procedūra neatlikta. Dar keli vėliau vykdyti tyrimai taip 
pat patvirtino dabigatrano saugumą ir efektyvumą taikant 
elektrinę kardioversiją [11-13]. 

Rivaroksabanas ir apiksabanas – tai kiti naujieji antiko-
aguliantai, kurie taip pat gali būti skiriami pacientams prieš 
ir po elektrinės kardioversijos. Rivaroksabano saugumą ir 
efektyvumą pagrindžia didžiulė metaanalizė [14]. Tiria-
mieji, vartoję rivaroksabaną, lyginant su tiriamaisiais, var-
tojusiais varfariną, patyrė mažiau insulto ir trombembolijos 
epizodų po kardioversijos, o kraujavimo dažnis išliko vie-
nodas abiejose grupėse.  Apiksabano pranašumą, lyginant 
su varfarinu, buvo siekiama įrodyti ARISTOTLE (Apixa-
ban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic 
Events in Atrial Fibrillation) studijos metu [15]. Įvertinus 
tiriamųjų grupę, kuriems buvo atlikta kardioversija, nusta-
tyta, kad insulto ir trombembolijos dažnis po kardioversi-
jos tiriamiesiems vartojantiems varfariną ir vartojantiems 
apiksabaną, nesiskyrė. 

 
Išvados
1. Dabigatrano vartojimas prieš elektrinę kardioversiją 

yra patikimas ir saugus metodas. 
2. Transezofaginė echokardiografija nėra indikuotina 

pacientams, prieš kardioversiją vartojantiems dabigatraną. 
3. Remiantis literatūros duomenimis, kiti naujieji an-

tikoaguliantai (rivaroksabanas ir apiksabanas) taip pat yra 
saugūs ir efektyvūs ir gali būti skiriami pacientams su PV 
renkantis elektrinės kardioversijos taktiką. 
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NEW ORAL ANTICOAGULANT – DABIGATRAN – 
SAFETY AND EFFICIENCY IN PATIENTS RECEIV-

ING ELECTRICAL CARDIOVERSION
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Summary
Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia. One 

of the AF medical treatment option is electrical cardiovertion. This 
procedure may cause ischaemic thromboembolic complications, 
therefore patients have to use anticoagulants. The main aim of our 
study was to establish the safety of new anticoagulant dabigatran 
in electrical cardioversion.

Methods and results: we analyzed 424 patients with atrial 
fibrillation who received electrical cardioversion. Patients were 
divided into two groups: I group (n=204) – patients who received 
warfarin and had INR range 2-3 for 3 weeks; II group (n=210) – 
patients who received dabigatran 150 mg twice a day for 21 days 
before cardioversion. I group patients average age was 58±11 years, 
78% of them had hypertension and 18% diabetes. II group patients 
average age was 60±12 years, 80% had hypertension and 21% 
diabetes. Precardioversion transesophageal echocardiography was 
performed in dabigatran group patients. No intracardiac thrombus 
were observed. In warfarin group sinus rhythm was converted in 
189 patients (92,6%), whereas in dabigatran group 205 patients 
(97,6%) accordingly. There were no thromboembolic or bleeding 
complications observed in both groups.

Conclusions: dabigatran is a safe medication before cardiover-
sion and the transesophageal echocardiography is not indicated.
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