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Значение на атрио-
вентрикуларната 
синхронност
Синхронизираната дейност между предсърдия и 

камери осигурява:

Увеличава УО по механизма на Frank-Starling

Ефективна работа на атрио-вентрикуларните клапи

поддържане на ниско предсърдно налягане и 
подпомагане на венозното пълнене



Налягане във феморалната артерия

Ellenbogen Cardiac Pacing and ICDs



Синдром на пейсмейкъра

Всяка комбинация от симптоми и физикални 
находки, появяващи се в резултат на нарушаване на 
AV синхронността  и която преминава след  
възстановяване й

синкоп, слабост, палпитации, ортопнея, 
пароксизмална нощна диспнея, периферни отоци

Най-честата причина за нетолериране на 
електрокардиостимулацията

Може да се предизвика от всеки режим на 
стимулация, който нарушава AV синхронността



DANPACE: The Danish multicenter 
randomised trial on AAIR versus VVIR 
pacing in sick sinus syndromeСравнение между AAIR срещу VVIR при пациенти 

със СБСВ

Първична крайна цел – обща смъртност

1900 пациента при среден период на проследяване 
5,5 години

Няма разлика по отношение на преживяемост при 
сравнение между AAIR и VVIR

Стимулация в режим AAIR повече не трябва да се 
използва



Обща смъртност

Предсърдно Мъждене

Инсулт

Реоперация

Andersen HR et al., Lancet 1997



Препоръки на ESC за избор 
на пейсиране при СБСВ



MOST (Mode Selection Trial)
Сравняване между двукухинна честотно-

модулирана стимулация (DDDR) срещу 
еднокухинна камерна стимулация (VVIR) при 
пациенти със СБСВ

2010 пациента при среден период на проследяване 
2,7 години

Несигнификантна разлика по отношение на 
комбинирана първична крайна цел (нефатален 
инсулт и смърт) между двете групи (p=0.32)

Хоспитализация за СН при DDDR (10.3%) ; VVIR 
(12.3%, p=0.021)

Демонстрира силна асоциация между процента на 
камерна стимулация и риска от влошаване на СН и 
поява на ПМ

>40% камерна стимулация при DDDR и >80% при 
VVIR се асоциира с повишен риск от влошаване на 
СН съответно (HR:2.60, 95% CI:1.05 – 6.47; p<0.05) и 
(HR: 2.50; 95% CI: 1.44 – 4.36; p<0.05) 



CTOPP (Canadian Trial of 
Physiological Pacing )Connoly et al. 2000г

2568 пациента (средна възраст 73 години) със 
симптоматична брадикардия при AVB I и II ст, 
налагаща постоянна електрокардиостимулация, са 
рандомизирани на предсърдно базирана(АAI/R, 
DDD/R) или камерна (VVI/R)

При период на проследяване от 3 години - Няма 
разлика при комбинирана първична крайна цел – 
инсулт или сърдечно-съдова смърт – 4,9% при 
предсърдно-базирана и 5,5% при еднокухинна 
камерна стимулация (p=0.33)

Не се наблюдава разлика и при период на 
проследяване от 8 години



 MOST trial CTOPP trial



Време до първа 
Хоспитализация за СН

Време до новоре-
гистрирано ПМ

MOST trial

Chronic right ventricular apical pacing: Adverse effects and current therapeutic strategies to minimize them
Finn Akerström, Marta Pachón, Alberto Puchol.  2014 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved



DAVID (Dual Chamber and VVI 
Implantable Defibrilator) trial506 пациента със стандартни индикации за 

имплантируем дефибрилатор, но без показания за 
антибрадикардна терапия

двукухинната стимулация (DDD/R) с минимална 
честота 70 удара/минута в сравнение с 
еднокухинната камерна стимулация (VVI) с честота 
40 удара/минута



JAMA. 2002;288(24):3115-3123

A,        .  P = .02;  P = .03. B,  Преживяенмост до смърт или първа хоспитализаиця за СН Некоригирано коригирано Преживяемост
        . P = .07. C,     P = .15.до първа хоспитализация за новопоявила се или влошена СН Преживяемост до обща смъртност



Индуцирана диссинхрония
Импулсът се провежда бавно през работният миокард

Електрическата активация е подобна на тази при ЛББ

Интервентрикуларна диссинхрония

Интравентрикуларна диссинхрония – обратен модел на камерна 
активация – от върха към базата, вместо от базата към върха

Хетерогенно разпределение на работата – по-нисък стрейн в 
зоните с по-ранна активация

Ранно активираните региони изтъняват, докато в по-късно 
активираните се наблюдава хипертрофия за сметка на миоцитите

Ремоделиране на камерата – редуцирана на цялостната 
функционална ефективност на ЛК



Схематично представяне на интервентрикуларната диссинхрония при стимулация от върха на ДК.

Laurens F.  Tops , Martin J.  Schalij , Jeroen J.  Bax

 The Effects of Right Ventricular Apical Pacing on Ventricular Function and Dyssynchrony : Implications for Therapy

Journal of the American College of Cardiology, Volume 54, Issue 9, 2009, 764 - 776

Интервентрикуларна диссинхрония



Схематично представяне на интравентрикуларната диссинхрония при стимулация от 
върха на ДК. Интравентрикуларната диссинхрония е представена като забавяне на 
механичната активация между рализчни сегменти на ЛК.

Laurens F.  Tops , Martin J.  Schalij , Jeroen J.  Bax
 The Effects of Right Ventricular Apical Pacing on Ventricular Function and Dyssynchrony : Implications for Therapy
Journal of the American College of Cardiology, Volume 54, Issue 9, 2009, 764 - 776

Интравентрикуларна диссинхрония на 
ЛК



 Eхокардиографски анализ на острa  настъпила ЛК диссинхрония  индуцирана при 
апикална ДК стимулация. Анализ на ЛК диссинхрония при собствен ритъм(A) и веднага 
след появата на ДК апикална стимулация (B).  Сигнификантна разлика между (130мсек) 
между time-to-peak стрейн на антеросептален и постеролатерален сегмент на ЛК.

Laurens F.  Tops , Martin J.  Schalij , Jeroen J.  Bax

 The Effects of Right Ventricular Apical Pacing on Ventricular Function and Dyssynchrony : Implications for Therapy

Journal of the American College of Cardiology, Volume 54, Issue 9, 2009, 764 - 776



Ограничаване на вредните 
ефекти от продължителната 
ДК стимулация
Използване на алтернативни места за стимулация

Среден септум

Базален септум

Изходящ тракт на ДК

Ограничаване на ДК стимулация чрез използване 
на различни режими

Надграждане до сърдечна ресинхронизираща 
терапия (CRT)



Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ЕSC)за кардиостимулация и рсинхронизираща терапия 2013)  



Препоръки при пациенти със сърдечна 
недостатъчност и индикации за кардиостимулатор



При избор на 
ресинхронизираща терапияВажно е разграничаване доколко симптоматиката 

се дължи на брадиаритмия и доколко на ЛК 
дисфункция

Преминаването към CRT е свързано с висока 
честота на усложнения – до 18.7%

Решението за преминаване към CRT или de novo 
имплантация на CRT следва да бъде взето според 
индивидуалният случай след преценка на 
отношението риск-полза



Изводи

Двукухинната стимулация е приета преди повече 
от 30 години като “физиологичен режим на 
стимулация”

Хроничната ДК стимулация води до влошаване на 
ЛК функция и развитие на СН

Стремеж към минимална ДК стимулация

Трябват допълнителни изследвания за 
алтернативни места за стимулация

Допълнителният ефект от CRT трябва да се обсъди 
при всеки пациент, при който се налага честа ДК 
стимулация поради брадикардия и имат 
симптоматична СН 

Решението за преминаване към CRT или de novo 
имплантация на CRT следва да бъде взето след 
преценка на отношението риск-полза

Необходимо е откриване на предиктори за 
пейсмейкър индуцирана кардиомиоптатия



Благодаря за вниманието !
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