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Сърдечната електрокардиостимулация е резултат от прогреса на биомедицинската инженерна наука, развила се изключително бързо в последните 40 години. За начало на тази дейност се приема 1958 година, когато е създаден първият
пейсмейкър от шведския инженер Elmquist и имплантиран на пациент от Senning.(2)
Оттогава сърдечната електрокардиостимулацията е средство на избор при лечението на пациенти с трайни брадикардии и брадиаритмии, при високостепенни
проводни нарушения, както и хемодинамични ритъмни състояния.
Конструктивно сърдечният стимулатор представлява система от два свързани елемента – пулсов генератор и един или два (в случаите на CRT и CRTD и три)
електрода, въведени в сърцето.
Сърдечният стимулатор е малък имплантабилен продукт с обем от няколко
десетки кубически см (средно около 30), има външна метална обвивка от титаниева сплав, която има защитна функция, а в по-голямата част от моделите служи за
втори полюс, затварящ електрическата верига.
Кардиостимулиращата система се състои от две основни части: кардиостимулатор и електрод.
В кутията на пейсмейкъра (hоusing) са разположени неговите основни съставни части: система за анализ и контрол на сърдечния ритъм, съставена от безброй
микропроцесори и литиево-йонна батерия – енергиен източник на системата.
Електродите представляват двойка изолирани една от друга спирални проводници, покрити с полиуретанова или силиконова обвивка. Електродите провеждат
информация от сърцето до кардиостимулатора (сензинг) и прехвърлят електрическия импулс от генератора до сърцето, за да се произведе сърдечно съкращение
тогава, когато то е необходимо (пейсинг) (1).
Трета, извънтелесна част от системата, е програматор на сърдечния стимулатор, чрез който лекарят променя различни параметри на сърдечния стимулатор
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Разглеждат се основните насоки, същността и принципите на съвременната
кардиостимулация, индикациите по нозологични единици, както и изборът на
подходящ тип кардиостимулатор според ЕКГ-диагнозата.
Накратко са изложени методите на имплантация и същността на
интервенцията.
Особено внимание се обръща върху проследяването във времето на
пациентите, носители на кардиостимулатори, видовете усложнения и
неблагоприятните въздействия на обкръжаващата среда.
Ключови думи: кардиостимулатор; VVI - камерен, AAI - предсърден, DDD двукухинен стимултор.

и получава информация за неговото състояние (фиг. 1).
Насоките в развитието на кардиостимулацията вървят към:
• Подобряване на комфорта на живот на пациента
• Оптимална адаптация на сърцето към нуждите на организма, особено при физическо усилие.
• Удължаване на продължителността на живот както на пациента, така и на
стимулатора, чрез нови технологии.
Това би могло да се получи само в условие на индивидуална оптимизация на
типа (mode) на стимулация, както и от прецизни пред и след оперативни изследвания и настройки.(7)
Необходими изследвания, потвърждаващи индикациите и необходимостта от
имплантация на постоянен кардиостимулатор.
• подробна анамнеза насочена към синкопални прояви
• неколкократни ЕКГ – търсене на проводно-ритъмна патология
• Холтер ЕКГ
• тест с натоварване – велоергометрия, тредмил
• тилд тест – при свръхчувствителен синус каротис и неясни синкопи
• електрофизиологично изследване
• ехоКГ
ИНДИКАЦИИ
Според AHA - Американската сърдечна асоциация, EWGCP - Европейската работна група по кардиостимулация, и ACC - Американския колеж по кардиология, се
вземат под внимание 2 основни критерия (6,7):
• клинични критерии
•	ЕКГ-критерии по нозологични единици
и 2 класа индикации:
• първи клас – абсолютни индикации (безспорни)
• втори клас – относителни (дискутабилни), стимулацията приемлива, но не задължителна.
КЛИНИЧНИ КРИТЕРИИ
МАС синдром
МАС еквиваленти – световъртеж, притъмняване
паузи над 3 сек. и брадикардии под 40 уд./мин.
сърдечна декомпенсация с екстремна брадикардия
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•
•
•
•

Програмиращо устройство

Сърдечен стимулатор
Контрол и
обратна връзка

Електрод
Стимулация

Лечение

Сензиране

Диагностика
Проследяване, програмиране,
извеждане на данни/документация

Фиг. 1
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Обработка
на сигналите

Информация
от сензора

• силно снижен функционален капацитет, вследствие брадикардия под 40 уд./мин.
• нервно-мускулна дистрофия – синдром на Steinert
Достатъчен е един от тези критерии, за да са налице показания за трайно
пейсиране.
ЕКГ-КРИТЕРИИ ПО НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ
при високостепенен АV-блок – симптоматичен
при АV-блок след инфаркт
при би- и трифасцикуларни блокове
при синдром на болния синусов възел – SSS
при хиперсензитивен синус каротис – синус каротис синдром
Ще разгледаме поотделно тези критерии за индикациите по нозологични единици.
•
•
•
•
•

ИНДИКАЦИИ ПРИ ПЪЛЕН АV-БЛОК
Първи клас – абсолютни показания
1. Високостепенен АV-блок III степен, симптоматичен
• придобит
• вроден • следоперативен
2. АV III степен при предсърдно мъждене – синдром на Фредерик - симптомен
3. АV II степен, симптомен – тип Mobitz, Wenckebach
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1. АV III степен, асимптомен – придобит или следоперативен
2. АV II степен, асимптомен – тип Mobitz II
3. АV II-III степен при физическо усилие и възраст под 50 години.
ИНДИКАЦИИ ПРИ АV-БЛОК СЛЕД ИНФАРКТ НА МИОКАРДА
Първи клас индикации – абсолютни
1.	АV II-III степен, персистиращ 15 до 21 дни след ИМ
2. Новопоявил се бедрен блок плюс преходен АV II-III степен
3. Симптоматична брадикардия

ИНДИКАЦИИ ПРИ БИ-И ТРИФАСЦИКУЛАРНИ БЛОКОВЕ
Първи клас индикации – абсолютни
1. Би- или трифасцикуларни блокове + АV II-III степен интермитентен, симптомен
2. Симптомни болни с блок дистално от снопа на Хис при предсърдно пейсиране
на ЕФИ с честота под 100-120 за мин.
3. Симптомни болни с удължен НV-интервал след ЕФИ
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1. Симптомни болни с бедрени блокове, независимо от нормалния НV-интервал
2.	Асимптомни болни с фасцикуларен блок и АV II степен интермитентен.
ИНДИКАЦИИ ПРИ БОЛЕСТ НА СИНУСОВИЯ ВЪЗЕЛ
Първи клас индикации – абсолютни
1. Симптомна брадикардия и брадикардия при бради-тахи синдром.
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Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1.	АV II-III степен, персистиращ, надхисов на ЕФИ
2. Новопридобити бифасцикуларни блокове.

2. Симптомна синусова брадикардия, следствие на медикаментозна терапия –
продължителна и наложителна, без алтернатива.
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1. Синусови паузи над 3 сек. или периоди на документирана брадикардия под 40
уд./мин. през будния период без мозъчни симптоми.
ИНДИКАЦИИ ПРИ СИНУС КАРОТИС СИНДРОМ
Първи клас индикации – абсолютни
1.	Рецидивиращи МАС при дразнене на синус каротис + асистолия над 3 сек. при
масаж на каротиса.
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1.	Рецидивиращи МАС без очевидна провокативна връзка със синус каротис, но
при масаж на СК с положителен отговор и симптоми.
Отделна и особено важна група представляват индикациите при деца. При
тях изискванията, както и изследванията и подходът са значително по-прецизни,
подготовката и самата интервенция протичат различно и в строго профилирана
детска кардиологична клиника. Самата операция се извършва под пълна анестезия
и от лекар със значим опит в областта на кардиостимулацията. Последващото
поведение и контроли са по-чести поради повишените изисквания в режима на работа на кардиостимулатора, а от тук следват и по-честите смени на генератора
вследствие на преждевременно изчерпване на заряда на батерията.
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ИНДИКАЦИИ ПРИ ДЕЦА
Първи клас индикации – абсолютни
1. Симптомен АV II-III степен или АV II-III степен с непоносимост при усилие
2. SSS при симптомна брадикардия
3. Вроден АV с широк камерен комплекс.
4.	АV II-III персистиращ 14 дни след сърдечна хирургия.
5. Бифасцикуларен блок + офталмоплегия – Синдром на Kearns.
Втори клас индикации – стимулацията приемлива
1.	Тахи-бради налагащ терапия
2. Преходен АV след сърдечна хирургия + бифасцикулерен блок.
3.	АV II-III, степен със средна камерна честота 45/мин.
4. Синдром на QT Long
5.	АV II-III степен или синусова брадикардия, провокираща камерни аритмии.
В ежедневната практика често се сблъскваме с трибуквено съкращение отговарящо на типа (mode) на стимулация. Буквите се подреждат според следните
правила: на първа позиция се слага буквата на кухината която се стимулира – V
за камера, А за предсърдие, D за двете – предсърдие и камера. На второ место е
кухината, от която стимулатора черпи информация, или на езика на стимулацията
– сензираната кухина – V за камера, А за предсърдие, D за двете. На трето място е
типът на работа на стимулатора – I значи, че работи в деманд режим (инхибиране),
на изчакване според собствения пулс на пациента, като стимулаторът се включва
при спадане на пулса под определена зададена стойност - примерно под 60 уд/ мин. Т
означава, че работи в тригериран режим, т.е. налице са охранителни сигурни спайкове на стимулатора, дори и при добър собствен ритъм на пациента. Този режим се
използва при някои видове медицински процедури при пациенти с кардиостимулато314
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ри - при работа с електронож, при литотрипсия и др. На трето место е възможно
и да стои буквата D – което значи че работи в комбиниран режим на инхибиране и
тригериране. На четвърта позиция обикновено е буквеното означение за някои поспецифични функции на стимулатора, като рейтреспонсивна (честотно реагиращ
стимулатор) - R.(1,6)
Прието е за по-голяма яснота кардиостимулаторите да се класифицират в
следните видове:
1. Обикновени еднокухинни SSI (VVI, AAI)
2.	Честотно реагиращи (рейт респонсивни) – SSIR, DDDR, VDDR
3. Двукухинни (P-синхронизирани) – DDD, VDD
4. Сложни, високо технологични кардиостимулатори
• ICD – кардиовертер-дефибрилатори
• CRT – ресинхронизираща сърдечна терапия
ИЗБОР НА ТИП (MODE) НА СТИМУЛАТОР
Целта е на всеки пациент да се предложи най-доброто и физиологично пейсиране, адаптирано към подобряване и нормализиране на хемодинамиката, съобразено
с (8):
• патологията и генезата на ритъмно-проводното нарушение;
• възстановяване или запазване на предсърдната активност (синусова дейност)
и нормалния АV-синхронизъм. От тук и избора на еднокухинен или двукухинен Р
синхронизиращ кардиостимулатор (9);
• отчитане на хронотропната активност – избор на рейтреспонсивен РМ;

3-LETTER NBG PACEMAKER CODE (1987)
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VP=Ventricular Pace
VS=Ventricular Sense

AP=Atrial Pace
AS=Atrial Sense

Фиг. 2. Трибуквено кодово означение на типовете стимулация с пример за камерна (VVI),
предсърдна (AAI) и двукухинна (DDD) стимулация.
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SINGLE CHAMBER OPERATION

T - Triggers pacing
I - Inhibits pacing
D - Dual
O - None

• възрастта на пациента и физическата му активност.
При сравнителна оценка на пациенти - носители на кардиостимулатори тип
DDD и VDD с VVI се отбелязва ясно едно сигнификантно увеличение на капацитета
при усилие с 25-30% в полза на Р-синхронизираната стимулация тип - DDD и VDD.
Тези отлични постижения се дължат от една страна на възстановения АV-синхронизъм и увеличената сила на предсърдната систола, както и на възможността
сърцето да се води в активността си от синусовия възел – най-физиологичния
водач, отговарящ напълно на метаболитните нужди на организма.(4,10)
Извод – DDD, респективно VDD, е идеалният физиологичен тип стимулация,
освен в случаите на пациенти в абсолютна аритмия (табл.1). (3,6)
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА БРОЯ ИЗПОЛЗВАНИ КАРДИОСТИМУЛАТОРИ
До 1990 г. у нас се имплантират около 100-150 броя стимулатори на милион
население, при средна европейска норма за това време 250-300 на милион.
От 1990–2000 г. опит за достигане на 200-250 имплантации на милион в единични години.
От 2000-2005 г. драстично намаление на доставките от централизираните
търгове от МЗ до 50-100 имплантации на милион срещу средно 500 до 1000 имплантации на милион в Европа за същия период.
СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ПО ТИПОВЕ СТИМУЛАТОРИ
По типове стимулатори:
В БЪЛГАРИЯ: SSI, SSIR – 85–90%.
DDD, VDD - 10–15% Само DDD – до 5%.
Сложни типове ICD, CRT, закупени за период от 7 г – 15 бр.
В ЕВРОПА: SSIR, SSI – 40%.
DDD, VDD – 55–60%. Само DDD над 40%.
Сложни типове ICD, CRT между 100–200 на милион население.
Избор на оптимален тип кардиостимулатор според ЕКГ-диагнозата:
ЕКГ-диагноза
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Синусови дисфункции
- Без предсърдни аритмиии
- С бради-тахи синдром или
пароксизмални надкамерни аритмии
АV-блок
- Постоянен
- Интермитентен

Оптимален вид
стимулация

Приемлив вид
стимулация

AAI(R), DDD(R) със спец.
алгоритъм или DDI(R)
DDD(R) със спец
AAI(R)
алгоритъм или DDI(R)

VVI(R)
VDD(R)
VVI(R), VDD(R), DDD(R)
без спец алгоритъм

DDD
VDD
AAI(R), VVI(R), DDI(R)
DDD със спец. лгоритъм DDD или VDD при AAI(R), VVI(R), DDI(R)
нормален SA

Бинодални заболявания
- без предсърдни аритмии

DDD(R) или DDD(R) със
спец. алгоритъм
- с пароксизмални предсърдни
DDD(R) със спец.
аритмии, след аблация на АV-възела с алгоритъм
пароксизмални предсърдни аритмии
Хронично предсърдно трептене/
VVI(R)
мъждене с нарушено АV-провеждане
Синус каротис синдром и вазоDDD със спец.
вагални синкопи
алгоритъм
Хипертрофична обструктивна
DDD(R) със DAV, VVI(R)
кардиомиопатия
ако има предсърдна
аритмия

DDD

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

AAI(R), VDD(R)
VVI(R), AAI(R), VDD(R),
DDI(R), DDD(R) без
спец. алгоритъм
AAI(R), VDD(R), DDD(R)

DDI+hysteresis
DDD+hysteresis

Табл. 1. Избор на тип стимулация според нозологичната единица (6)
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Противопоказан вид
стимулация

AAI(R), VDD(R), VVI(R)
AAI(R), VVI(R) ако има
синусов ритъм,
DDI(R), VDD(R)

ИМПЛАНТАЦИОННА ТЕХНИКА
• Подходяща подготовка на пациента с клиничен минимум.
•	Извършване на операцията в стриктно определена за целта оборудвана операционна, отговаряща на стандартите по хирургия, снабдена с подходящ рентгенов апарат с електронен преобразувател – тип ангиограф със С рамо.
• Мониторен контрол, пулсоксиметрия и наличност на дефибрилатор.
• Набор от определени хирургични инструменти.
•	Задължителна контролно измервателна апаратура – PSA-апарат и кабели за измерване интраоперативно на праговите величини на стимулатора и сърцето.
• Подготвен екип с опит в кардиостимулацията: лекар кардиолог или сърдечносъдов хирург, както и операционни сестри - за инструментатор и за работа с
контролно измервателната апаратура.
• Да се има готовност за извършване на место на голяма хирургична интервенция, както и за поставяне на торакален дренаж с аспирация и евентуална апаратна вентилация.

ПРОГРАМАБИЛНИ ПАРАМЕТРИ НА РМ
•	Тип (mode) на стимулацията
•	Честота
- хистерезис
•	Амплитуда на тока
• Пулсова ширина
• Сензинг
•	Рефрактерен период
• Поларитет на стимулацията – според електродите (фиг. 3).
Като всяка хирургична интервенция и вмешателство в организма, имплантацията на постоянен кардиостимулатор не е безобидна процедура. Най-често срещаните усложнения, наблюдавани в практиката, са както следва:
УСЛОЖНЕНИЯ
Хирургични
• Декубитус
• Супорация на раната
• Хематом
ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
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СЪЩНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА
Под локална анестезия в десния или левия сулкус брахеоцефаликус се извършва
венесекция на съответната вена цефалика, която се лигира дистално. При отсъствие или невъзможност за проникване се пунктира вена субклавия. Вкарване на електродите по венозен път до ДК и/или ДП и фиксирането им.
Измерване на праговите величини на пейсиране и сензиране/амплитуда на тока,
сензинг на Р и V, съпротивление, амплитуда на Р и V, честота на пейсиране.
оформяне на ложе (джоб) на стимулатор в пространството между кожа и
мускул в съответната пекторална област. Зашиване послойно на минимум 2 етажа
+ кожен шев. Превръзка.
Програмиране на стимулатора съобразно изискванията на пациента.
Сваляне на конците на 12 ден от операцията. Контролни прегледи на 3 месец и
последващи през 6 месеца.
В хода на проследяването се обръща внимание на следните параметри на стимулатора, които от своя страна са и програмабилни, т.е. подлежат на промяна
(препрограмиране) при необходимост.

• Пневмоторакс
От страна на стимулатора
• Нарушена стимулация
• Нарушен сензинг
• Преждевременен отказ на батерията
От страна на електрода
• Дислокация на електрода
•	Фрактура на електрода
•	Загуба на поларитет
• Блок на изхода на електрода
• Нарушена изолация на електрода
•	Инфекция на електрода
• Диафрагмална стимулация
От страна на пациента
•	Ритъмни разстройства
• Венозна тромбоза
•	Алергия
• Пейсмейкъров синдром
•	Електромускулна инхибиция
• Хронотропна недостатъчност

р ит ъ м н и н а р у ш е н и я

Извън горе описаните усложнения по време на контролните прегледи се търсят и:
•	ЕКГ-нарушения
• Нарушения от страна на програмираните функции
• Данни за ERI и EOL
• Нарушения в статуса на оперативното ложе
Разгледани по отделно:
ЕКГ-нарушения
• Наличие или липса на стимулиран ритъм
• Нарушения в стимулацията
• Нарушен сензинг

Фиг. 3. Същност на функцията хистерезис
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•	Електромускулни инхибиции (фиг. 4)
Нарушения от страна на програмираните функции – установени чрез телеметрия:
•	Честота на стимулация
•	Тип на стимулация
• Пулсова ширина
• Съпротивление
•	Заряд на батерията
• Поларитет на електродите (фиг. 5)
Данни за ERI и EOL – параметри, говорещи за смяна на наличния кардиостимулатор:
• Спадане на програмираната честота на РМ с 10%
•	Разширяване на пулсовата честота (фиг. 6)
В своя живот носителите на кардиостимулатори са изложени на редица неблагоприятни въздействия, свързани с околната среда. Те по един или друг начин
оказват влияние и при определени условия променят работата и настройките на
стимулаторите. (5)
ОТ КАКВО ДА СЕ ПАЗИ НОСИТЕЛЯТ НА КАРДИОСТИМУЛАТОР
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Външни електровъздействия
• Високо електромагнитно поле
•	Защитни охранителни сигнални устройства

Фиг. 4. Пример за нарушен сензинг и стимулация
ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
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• Портативни телефони
Индустриална среда
• високооборотни машини
• електрожен
Медицинска среда
•	Електронож
•	Електрошок
•	Литотрипсия
• Магнитно ядрен резонанс
•	Физиотерапия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имплантацията на РМ е от малкото терапевтични процедури със 100% резултат на момента.
Животоспасяваща, спешна и неотложна интервенция, особено за индикациите
от I група – абсолютни.
Води до значително намаляване на разходите по лечение, разсрочено във времето.
Поради унифициране на методиката, възможност на пациентите, независимо
къде са оперирани, да получат адекватно наблюдение и лечение във всеки един специализиран център по кардиостимулация.
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