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Поотделно са представени съвременните достижения в кардиостимулацията
– кардиовертер-дефибрилаторите и ресинхронизиращата терапия като
алтернативни методи на медикаментозното и хирургичното лечение в
съвременната кардиология. Дидактично са проследени основните принципи,
индикациите и същността на методиките и значението им в лечението на
тежките камерни дизритмии, както и при кардиомиопатии в напреднал стадий
на сърдечна недостатъчност.
Резултатът е увеличена продължителност при по-високо качество на живот и
намаление на инцидентите на внезапна сърдечна смъртност.
Ключови думи: ICD – имплантабилен кардиовертер-дефибрилатор; VF камерни фибрилации; VT – камерни тахикардии; шок; бърст и рамп пейсиране;
CRT – ресинхронизираща терапия

Развитието на кардиостимулацията е непрекъснат процес, плод на постоянните търсения и стремежи към усъвършенстване на биотехнологите в полза на
човешкото здраве и към по-добър живот. Само 22 години ни делят от създаването
на първия стимулатор и неговия най-съвършен прототип в лицето на кардиовертер-дефибрилатора. Усилията на медицинската наука не спират до тук, за да се
роди 10 години по-късно и ресинхронизиращият стимулатор (т.н. мултисайт) като
алтернатива и отлагаща във времето сърдечната трансплантация интервенция.
Ще разгледаме поотделно тези две световни достижения в кардиологията,
както следва:
ИМПЛАНТАБИЛЕН КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР (ICD)
ICD намира своята решаваща и сигурна роля при лечението на малигнените
камерни дисритмии. Началото поставят през месец февруари 1980 г. в Балтимор
(САЩ) д-р М. Mirowski и сътр., които имплантират на пациент с повтарящ се сърдечен арест и камерни тахикардии, рефрактерни на медикаментозно лечение, първия
в света кардиовертер-дефибрилатор. (2,4) Представлява голяма титаниева кутия
с литиева батерия с капацитет до 100 електрошока и живот до 1,5 год. Електродите са два - един трансвенозен в ГПВ и началото на ДП и втори плосък, чашковиден,
поставен около сърдечния връх чрез торакотомия.(6)
В течение на времето дефибрилаторите търпят значими промени от размера
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до функциите и възможностите за терапевтично поведение. Съвременните ICD
са многократно по малки и надеждни, зареждат кондензаторите си за кратко време, освобождават енергия до 30J многократно, реагират посредством три типа на
Тн поведение (бърст, рамп или шок), според настройката и конкретната патология.
Електродите са само ендокардиални, като и двата полюса се намират в проксималната и дисталната част на електрода. Когато липсва проксимална спирала (анод),
нейната роля се поема от активната кутия на дефибрилатора, играеща аноден
полюс. С тази цел тя се поставя винаги вляво, подключично, непосредствено над
сърдечната основа.
Схематично развитието на ICD имлантациите в годините е следното:
имплантация
импл. лекар
размер на ICD
анестезия
операция
време
периоперативна смъртност
болничен престой
живот на батерия
терапия
количество

1980 год.
торакотомия
хирург
120 -140 сс
обща, интубациона
медианна стернотомия
2 – 4 часа
2,5 %
3 – 5 дни
18 месеца (1,5 год.)
шок 30 J
до 1000 имплантации

днес
трансвенозно
инвазивен кардиолог
< 40 cc
локална и седация с Deprivan
инцизия в сулкус брахеоцефаликус
1 час
< 0,5 %
1 ден
9 год.
програмирана Тн - бърст, рамп, шок
около 100000 имплантации в год.

ФУНКЦИИ НА ICD (1)
1. На кардиостимулатор – едно или двукухинен с програмиране на някои важни
параметри:
•	Честота на ритъма 40-120 уд/мин.
• Хистерезис 5-20 % от основния ритъм.
•	Амплитуда на тока във волтове (V) съобразно намерения интраоперативен
праг.
• Сензинг в миливолтове (mV) в зависимост от типа стимулация.
• Пулсова ширина в милисекунди mS.
•	Рефрактерен период.
•	Тип на стимулация – VVI или DDD.
2. На кардиовертер-дифибрилатор (ICD)
А. Детекция на VF, VT, FVT – камерни фибрилации, камерни тахикардии, бързи камерни тахикардии.
На базата на предварително заложени в устройството алгоритми се разпознава и типът ритъмно нарушение, основно по три признака:
• начало на тахикардията – внезапно, рязко.
СЛОЖНИ СИСТЕМИ НА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ – КАРДИОВЕРТЕР ДЕФИБРИЛАТОРИ И РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ
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В своята същност кардиовертер-дефибрилаторът (ICD) представлява сложно
електронно устройство, съчетаващо в себе си едновременно качествата на кардиостимулатор и кардиовертер-дефибрилатор. Целите и задачите на ICD основно са
в две насоки – диагностична и лечебна. Посредством сложни, предварително зададени параметри, апаратът отдефиренцира тежките ритъмно-проводни нарушения и
най-вече хемодинамично значимите животозастрашаващи камерни дисритмии. При
наличието на такива камерни фибрилации VF и/или камерни тахикардии VT се включват лечебните процедури на ICD – бърст, рамп или шок, съобразно предварително
зададената програма.(7,13)
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• честота на камерните съкращения с предварително планувани нива в ms. За
VT честота от 171 до 188 уд./мин. и условия за внезапно начало и стабилност на тахикардията. За VF честота от 188 до 500 уд./мин.
• ниво на стабилност на тахикардията – примерно наличие на повече от 6
или 9 комплекса съобразно настройката на апарата с определена честота и
ширина на комплекса задействат системата на ICD за терапевтично поведение (10,13).
Б.	Терапия – възможни са 4 различни типа на терапевтично поведение – бърст,
рамп, шок и комбинирано.
• бърст и рамп са погасяващ тип на стимулация, чрез нисковолтови импулси,
групирани в краткотрайни откоси (зададен брой). Разликата между двете е,
че в първия случай откосите са на еднакво разстояние един от друг, а във
втория са с постепенно намаляване (сгъстяване) на честотата на импулса.
Параметрите на двата типа погасяващо лечение се задават от имплантиращия кардиолог съобразно патологията и индивидуалните изисквания за
пациента. Този тип лечение се ползва главно като първоначално лечение при
пациенти с VT. При неуспех се преминава на шок терапия.
• шок – средство на избор за лечение на камерни фибрилации VF.(3) Имаме отключване на 6 шока с нарастваща сила от 15 J до 30 J. В над 90% още първият
шок е успешен.
• комбинирана – при пациенти с VT първоначална терапия с бърст – Rx1, последваща Rx2 терапия с рамп и при неуспех Rx3 – Rx6 терапии с шок с 30
J, обикновено дефинитивно приключваща с първия шок. При неуспех имаме
автоматично продължаване на терапията с шок.
3. Холтерна функция на ICD.
С имплантирането на апарата се включва за 6 месеца мониторно проследяване на събитията с пълен интракардиален запис. Имаме запис както на отделното
събитие, така и на проведената терапия и ефекта от нея. Всичко това е представено графично и таблично и може да бъде възпроизведено във всеки един момент
при проследяването.
4. Диагностична функция на ICD.
В кардиовертер-дефибрилатора са заложени алгоритми, позволяващи извършването и на някои диагностични процедури. Има възможности за :
• провеждане на ЕФИ.
• предизвикване (индукция) на камерни фибрилации (VF)
• оценка на възможностите за подтискане на VT със скениращи бърстове
• преценка на капацитета на батерията и скоростта на зареждане на кондензаторите
• указания за ефективна реимплантация (ERI).
Типове ICD според използваните кухини:
• еднокухинни – с един електрод, въведен венозно на върха на дясната камера.
На ниво горна празна вена (ГПВ) е разположен единият полюс на електрода.
Другият полюс е в дисталната част на върха на електрода. Възможен е и вариант с един полюс на върха на електрода, като роля на втори полюс играе
активната кутия на ICD (12).
• двукухинни – с два електрода, един в дясното предсърдие (ДП) и един в дясната камера (ДК). Служи и за възстановяване на синусовия ритъм чрез кардиоверзио, както и за лечение и профилактика на предсърдни дисритмии (10,11).
• мултикухинни – с три електрода в дясното предсърдие, дясната камера и
в синус коронариус. Използва се при пациенти с високостепенна сърдечна
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Схема на електродите в дясното предсърдие, дясната камера и левокамерния коронарен синус
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слабост, при тежка кардиомиопатия с ритъмна патология. (5,8,9)
В резултат на обобщен опит и дългогодишни наблюдения се оформят следните групи основни индикации за имплантация на ICD - според Американската кардиологична асоциация и Европейската работна група по кардиостимулация и електрофизиология. (2,4)
Клас 1 индикации – безспорни индикации:
• Сърдечен арест (Cardiac arrest), дължащ се на камерни фибрилации или камерни
тахикардии, които не са последица на преходно или ревирзибилно състояние.
• Спонтанни упорити камерни тахикардии.
• Припадъци с неясен произход при пациенти с провокирани на ЕФИ упорити VF
и VT. Медикаментозното лечение е без ефект или е с непоносимост към медикаментите.
• Преходни камерни тахикардии с коронарна болест, прекаран миокарден инфаркт, левокамерна дисфункция и провокиращи се на ЕФИ VF и VT, не подтискани от клас първи антиаритмици.
Подходът към пациентите, потенциални носители на ICD, е унифициран в световен аспект. При всички се извършват следните задължителни процедури (4,10):
- клиничен преглед с клиничен минимум на изследвания
- хоспитализация в специализирана кардиологична клиника
- многократни ЕКГ-записи
- 24-часов Холтер
- ехокардиография
-	ЕФИ – задължително, доизясняване на типа камерно нарушение чрез възпроизвеждането му в лабораторни условия.
- медикаментозно тестване и изясняване на рефрактерност и чувствителност
към антиаритмичната терапия.
След изясняване и доказване на индикациите за ICD се пристъпва към самата
оперативна методика (1). Под обща анестезия през лявата вена цефалика или субклавия се въвеждат 1 или 2 електрода съответно в дясната камера и дясното
предсърдие. Измерва се прагът на възбудимост, импедансът и амплитудата на R- и
P-вълните в mV. След установяването на добри параметри на пейсиране и сензиране се свързват електродите към апарата и той се поставя в ложето му субпекто-

рално. Дотук операцията е като имплантация на едно- или двукухинен кардиостимулатор. Разликата е в големината на уреда, дебелината на електродите и тяхната
ригидност. Следва съществената част – тестване на системата. На фона на обща
анестезия под ЕКГ-мониторно наблюдение и готовност за външна дефибрилация
сърцето се въвежда в камерни фибрилации чрез бърст пейсинг върху Т-вълната,
отключена чрез моментна настройка на апарата от имплантиращият кардиолог.
След индукцията на камерната фибрилация от самият апарат, той превключва на
детекция и разпознава фибрилациите, с което се задейства терапевтичната програма и устройството освобождава шок с определена енергия, обикновено 15 джаула. Тази процедура на тестване се извършва трикратно през няколко минути. Така
се определя прагът на дефибрилация (фиг. 1). (1)
Следва послойно зашиване, превръзка и програмиране на апарата съобразно
типа ритъмно нарушение.
Проследяването на пациентите става на 1 ден, 2 ден, 12 ден при сваляне на конците, 1 месец и последващо през 3 месеца. Посредством телеметричния и холтеров контрол се добива представа за изминалите събития, включването на апарата
и видовете терапевтично поведение.

р ит ъ м н и н а р у ш е н и я

РЕСИНХРОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ
Сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT), наричана още бивентрикуларно
пейсиране, е нова форма на сърдечна стимулация, прилагана за лечение на сърдечната недостатъчност, причинена от дилатативна кардиомиопатия.
Ресинхронизиращата терапия, същността на която е прилагането на бивентрикуларно пейсиране (в дясната и лявата камера) е насочена към пациенти с намалена фракция на изтласкване и изразена камерна дизсинхронизация (QRS-комплекс,
разширен над 120 ms), при които пациенти има изразена застойна сърдечна недостатъчност (NYHA III – IV), резистентна на оптимална медикаментозна терапия със
задълбочаване на симптомите.
Приложението на бивентрикуларното пейсиране (CRT) намалява тежестта на
симптомите, повишава фракцията на изтласкване, редуцира честотата на хоспитализацията на тези пациенти и чувствително повлиява смъртността. Интра- и
периоперативната смъртност при процедурата е под 1%. Ефектът на този вид
електротерапия при пациенти със сърдечна недостатъчност при дилатативна

Фиг. 2. Схема на електродите в дясното предсърдие, дясната камера и левокамерния коронарен синус
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кардиомиопатия се потвърждава от мултицентровите проучвания Companion и
CARE – HF trial.(14,15)

Фиг. 3. Реално разположение на 3 електрода
при пациент с CRT и двуклапно протезиране

Фиг. 4. Електрод за синус коронариус (ЛК)
при ресинхронизираща терапия
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Същност на метода
CRT е имплантация на специализиран пейсмейкър, който координира и синхронизира работата на дясната и лявата камера при пациенти със сърдечна недостатъчност и дилатативна кардиомиопатия (фиг. 2).
Наблюденията показват, че около 30-35% от пациентите със сърдечна недостатъчност и дилатативна кардиомиопатия имат нарушения в проводната система, по-точно забавено вътрекамерно провеждане – ляв бедрен блок. Поради тази
причина се наблюдават асинхронни контракции на двете камери. CRT терапията
синхронизира съкращенията на двете камери чрез програмирана двукамерна стимулация.
Като критерии за приложение на CRT се приема наличието на:
• разширен QRS-комплекс на ЕКГ над 120 ms при пациенти с дилатативна кардиомиопатия;
• застойна сърдечна недостатъчност ( NYHA III-IV Ф.К. ), резистентна на медикаментозна терапия (приложение на ACE-инхибитори, диуретици, дигиталис);
• левокамерна фракция на изтласкване (LVEF ≤35 %) (фиг. 3).
Някои от показаните за ресинхронизираща терапия пациенти са изложени на
повишен риск от ВСС в резултат от бързи камерни аритмии. За тези пациенти
специализираните CRT стимулатори са избор на животоспасяващо лечение за предпазване от камерните ритъмни нарушения, когато са комбинирани с дефибрилираща функция. В този случай стимулаторите съчетават стандартния имплантабилен кардиовертер-дефибрилатор (ICD) с CRT пейсмейкър, като сигнатурата на
този стимулатор е CRT–D.
Най-новите мултицентрови изследвания показват, че приложението на този
метод значително редуцира морталитета и степента на сърдечната недостатъчност (Companion – Comparison of Medical Therapy, Pacing and Defibrillation in Heart Failure
Trial) (15). Това голямо изследване показва, че сърдечната ресинхронизираща терапия, приложена в комбинация с оптимална фармакологична терапия, чувствително
повлиява качеството на живот, редуцирайки степента на сърдечната недостатъчност, и увеличава продължителността на живота на голяма група пациенти

със сърдечна недостатъчност: при приложение на CRT-Р – 19%; CRT -D – 20% в
комбинация с оптимална фармакологична терапия (фиг. 4).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ICD се очертава като необходима добавка или алтернатива на медикаментозната терапия. Имплантацията на ICD е животоспасяваща оперативна интервенция с почти 100% терапевтичен ефект, като е налице подобрена хемодинамика,
комфорт на живот и самочувствие, особено при двукухинното ICD.
CRT е идеалното решение при пациенти с тежки, рефрактерни на лечение КМП
и потенциални кандидати за трансплантация – алтернативен метод, отлагащ във
времето сериозната хирургична намеса при подобрена хемодинамика и ФК по NYHA.
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