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Wiggers et al, 1925

• Камерната стимулация нарушава 
нормалната последователност на 
електрическа активация и 
контракция, тъй като 
стимулираният електрически 
импулс се провежда бавно през 
работния миокард, а не през Хис-
Пуркиние системата.

• Променената камерна активация 
води до потискане на помпената 
функция

Хемодинамични ефекти на камерната стимулация от върха 
на ДК.
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Ellenbogen, Wood, 2005
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Nahlawi et al, 2004
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Ellenbogen, Wood. , 2005
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Reynolds et al, 1984
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Nishimura et al, 1995
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Намалена 
помпена функция

Диастолна
дисфункция

Нарушена AV 
синхронност

Увеличаване на 
митралната 

недостатъчност

Сърдечна 
недостатъчност
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DAVID Trial
JAMA 2002;288:3115-23

Негативните ефекти на ДК стимулация са по-изразени при пациенти с 
напреднала ЛК дисфункция (такива с индикации за ICD)

Danish Pacemaker Study
Andersen HR, et al. Lancet 1997;350:1210-16

AAI vs. VVI for SSS
Предсърдната стимулация при запазено AV провеждане се асоциира с по-добра 

преживяемост и по-ниска честота на СН. 

MOST Trial 
Sweeney M, et al.  Circulation 2003; 107: 2932

(mode selection trial in sinus-node dysfunction)
Честотата на хоспитализациите не е асоциирана с режима на стимулация, 

а с необходимостта от ДК стимулация в над 40% от времето. 
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Стратегии за редукция на деснокамерната стимулация

• Възстановяване на синхронната контракция на ЛК

• Подобряване на систолната функция

•  Подобряване на диастолната функция

•  Редукция на митралната регургитация

•   Подобряване на хемодинамиката

•  увеличаване на LV dP/dTmax

•  увеличаване на ударния обем

•  повишаване на пулсовото налягане

•  Обратно структурно ремоделиране на ЛК
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Синдром на пейсмейкъра

Д:  Симптоми и признаци от страна на сърдечно-съдовата и централната 
нервна система, дължащи се на загуба на AV синхронност

Сърцебиене
Лесна 

уморяемост
Кашлица

Гръдна опресия 
или болка

Задух
Главозамайване

Ортопнея
Промени в 

съзнанието

Пресинкоп
Синкоп

Белодробен оток

•  VVI – при запазено или липсващо VA провеждане 
•  AAI -  при случаи на удължено AV провеждане
•  AV – блок I ст със силно удължен PR - интервал
•  DDD – при неоптимално AV време
•  CRT – при неоптимално AV време
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Синдром на пейсмейкъра

Ellenbogen, Wood, 2005
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Синдром на пейсмейкъра

Ellenbogen, Wood, 2005
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Синдром на пейсмейкъра

Патофизиология:

•  Хемодинамични фактори
• Намален минутен обем
• Повишено налягане в ЛП и PCWP

•  Неврохуморални фактори
• ANP

•  Фактори от парасимпатиковата нервна система.
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Заключение

• Кардиостимулацията от върха на дясната камера води до асинхронна 
електрическа активация на лявата камера и се асоциира с неблагоприятни 
хемодинамични ефекти и клиничен резултат.

•  Режимите на стимулация запазващи AV синхронността се асоциират с по-
слабо изразен негативен ефект върху хемодинамиката.

•  Разработени са редица алгоритми за намаляване честотата на 
деснакамерна стимулация.

•  Ресинхронизиращата терапия е най-ефективният начин за избягване на 
хроничната деснокамерна стимулация.

• Синдромът на пейсмейкъра e състояние, което настъпва в резултат на 
загуба на AV синхронност.



Благодаря за вниманието!
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