
АМАРИТОН

Amarhyton 
(Flecainide)  
• 50 mg
• 100 mg
• 150 mg

КАКВО E AMARHYTON (FLECAINIDE)?
Amarhyton e антиаритмичен медикамент от клас I C по класификацията на 
Vaughan-Williams.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА AMARHYTON?
Amarhyton е високоефективен за лечение и/или профилактика на:
	Предсърдно мъждене
	Предсърдно трептене
	Пароксизмална надкамерна тахикардия: 

- Атриовентрикуларна нодална ри-ентри тахикардия
- Атриовентрикуларна ри-ентри тахикардия при допълнителна 

предсърдно-камерна връзка 
- Други надкамерни тахикардии с неуточнен механизъм на възникване

	Профилактика на рецидивите на документирана, 
животозастрашаваща продължителна камерна тахикардия
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ВСИЧКИ ЛИ ПАЦИЕНТИ С ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ АРИТМИИ СА ПОДХОДЯЩИ 
ЗА ЛЕЧЕНИЕ С AMARHYTON?
Подходящи за лечение с  Flecainide (Amarhyton®) са пациенти с пароксизмално или 
персистиращо ПМ, с придружаваща артериална хипертония и ЛКФИ > 35%:

Такива са около 80% от пациентите с пароксизмално и около 50% с персистиращо 
ПМ. Преди започване на лечението е необходимо да се изключат следните 
противопоказания (важи за всички антиаритмични средства от клас I C): 
- Сърдечна недостатъчност – III-IV функционален клас и /или  ЛКФИ ≤ 35%; 
- Остър миокарден инфаркт (до 3 месеца); 
- AV-блок II или III ст.; 
- Десен бедрен блок в съчетание с ляв преден хемиблок; 
- Кардиогенен шок; 
- Тежко бъбречно или чернодробно увреждане (креатининов клирънс ≤ 35 ml/
min/1,73 кв.м. или Child-Pugh class C);  
- Лечение с протеазни инхибитори (ritonavir); 
- Алергия към Flecainide.

КАК ДА ПРИЛАГАМЕ AMARHYTON?
За лечение на пристъп на тахиаритмия:
•	 Обичайната начална доза е 2х50 mg/ден.
•	 Дозата може да се увеличава с 2х50 mg/ден на всеки 4 дни до достигане на 

ефикасната за съответния пациент доза. 
•	 Максималната дневна доза на Flecainide (Amarhyton) е 2х150 mg/ден.

 За профилактика на рецидивите на тахиаритмия:
•	 Обичайната доза е 2х100 mg/ден 
•	 Максималната доза е 2х150 mg/ден

При пациенти с по-редки пристъпи на предсърдно мъждене или друга надкамерна 
тахиаритмия, може да се приложи т.нар. подход „Таблетка в джоба”: 
При пристъп на аритмия, незабавен прием на Amarhyton 300 mg (2 табл. от  
150 мг), последван от 2х50 до 2х150 мг/ден до възстановяване на синусов ритъм. 
Продължителността на лечението трябва да се определи след консултация с 
кардиолог.

КОГА СЕ ПРИЕМА AMARHYTON: ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД ХРАНЕНЕ?
Amarhyton може да се приема с или без храна.

МОЖЕ ЛИ AMARHYTON ДА СЕ КОМБИНИРА С ДРУГИ МЕДИКАМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРИТМИЯ? 
Amarhyton  може безопасно да се комбинира с бета-блокери, verapamil, diltiazem, 
digoxin, магнезиеви препарати. 

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРОСЛЕДИМ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ, ЛЕКУВАНИ С AMARHYTON?
При лечение с Amarhyton, както и с всички други антиаритмици от този клас, е 
уместно да се направи ЕКГ за оценка на сърдечния ритъм и продължителността на 
QRS-комплекса след прием на първите 5 дози на медикамента.
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ  
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С AMARHYTON?
Нежелани лекарствени реакции при лечение с Amarhyton възникват рядко, а когато 
възникнат, обичайно са леко проявени и  преходни:

- Нарушено зрение, световъртеж, слабост,
- Главоболие, нарушена координация, 
- Констипация, гадене, стомашен дискомфорт
- Понижаване на артериалното налягане
- Проаритмия или потискане на миокардния контрактилитет могат  да 

възникнат главно при неспазване на показанията за прилагане на Amarhyton.

БЕЗОПАСЕН ЛИ Е AMARHYTON ПРИ БРЕМЕННИ ЖЕНИ  
С НАДКАМЕРНА/КАМЕРНА АРИТМИЯ?
Да, Amarhyton се приема за сравнително безопасен при бременни с надкамерна/
камерна тахикардия, без или с минимални структурни сърдечни промени. Препоръчва 
се лечението да започне след първия триместър на бременността и след 
консултация с кардиолог.

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ AMARHYTON ПРЕД AMIODARONE?
•	  Антиаритмичната ефективност на Amarhyton и Amiodarone при пристъп 

на надкамерна тахиаритимия при пациенти без или с минимални структурни 
сърдечни промени, е сравнима.

•	 Ефектът на Am arhyton при орален прием настъпва бързо, в рамките на часове 
и е сравним с ефективността на медикамента при венозното му приложение. 
Ефектът от оралния прием на Амиодарон настъпва бавно, в рамките на дни и 
седмици, поради което е необходимо първоначално парентерално насищане.

•	 При профилактика на рецидивите, двата медикамента имат сходна 
ефективност, а според някои проучвания Amarhyton  има превъзходство 
пред Amiodarone: При 6-месечно проследяване на пациенти с възстановен 
синусов ритъм след пристъп на предсърдно мъждене, рецидив на аритмията 
е възникнал при 38% от лекуваните с Amarhyton и 47% от лекуваните с 
Amiodarone. (Levy S et al. Eur Heart J 1998;19:1294–320)

•	 Дългосрочното лечение с Amiodarone е свързано с риск от възникване на 
сериозни, често – необратими странични лекарствени ефекти –  
при >10% от всички пациенти: 
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- Белодробна токсичност (при 5-7%), 
- Хипертиреоидизъм (3-10%), 
- Фотосенсибилизация (10-75%), 
- Нарушения в съня (до 40%), 
- Паметови нарушения (3-40%), 
- Отлагания в роговицата и нарушение на зрението (>10%), 
- Брадикардия или синусов арест (5%), 
- Токсичен хепатит и чернодробна цироза (3%),  

хемолитична/апластична анемия и др.
•	 Рискът от описаните странични ефекти при лечение с Amiodarone 

нараства значимо след 2-ия месец

ЗАЩО ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ AMARHYTON ПРЕД PROPAFENONE И SOTALOL?
•	По-удобен двукратен прием на Amarhyton пред трикратния прием на 

Propafenone
•	  Amarhyton е по-ефективен от Propafenone за лечение на пристъп на 

аритмия: 
При орален прием на начална натоварваща доза Amarhyton 300 mg, 50-60% 
от пациентите възстановяват синусов ритъм до 3-ия час и 75-91% до 6-8-
ия час. Ефектът от натоварваща доза Propafenone настъпва по-късно, 
а процентът пациенти, възстановили синусов ритъм на 6-8-ия час е по-
нисък – 72-76%. (R. McNamara et al. Ann Intern Med. 2003;139(12):1018-1033)

•	Оралният прием на Sotalol е подходящ само за профилактика на 
рецидивите, но не и за лечение на пристъп на надкамерна/камерна 
тахиаритмия.

•	  Amarhyton е по-ефективен от Propafenone и Sotalol за профилактика на 
рецидивите на предсърдно мъждене и други надкамерни тахиаритмии: При 
6-месечно проследяване на пациенти с възстановен синусов ритъм след 
пристъп на предсърдно мъждене, рецидив на аритмията е възникнал при 
38% от лекуваните с Amarhyton спрямо 58% от лекуваните със Sotalol и 
61% от лекуваните с Propafenone. (Levy S et al. Eur Heart J 1998;19:1294–320)

www.tchaikapharma.com


