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Имплантация на двукухинен пейсмейкър на пациент с един 
горен крайник и портакат на имплантационното място

Мъж на 60 години с дилатативна кардиомиопатия след

химиотерапия по повод малигнен фиброзиращ

хистоцитом на лява ръка наложил над раменна

ампутация. Пациентът бе индициран за имплантация на

двукухинен пейсмейкър предвид пристъпно

тахифреквентно предсърдно мъждене и високостепенен

АV блок на фона на антиaритмични терапия с бета-

блокер. Предвид ампутация на ляв горен крайник над

нивото на раменната става единственото място за

имплантация бе в дясно подключично. Съдовия достъп

за въвеждане на електродите на пейсмейкъра

допълнително бе усложнен от наличието стар портакат

в дясно подключично.

Проведе се вeнография от vena cubiti dextra с данни за

стеноза на ниво vena subclavia dextra.

Проведоха се серия балонни дилатации с балон

6.0/120mm на vena subclavia dextra.

Интродукция

Процедура

Дискусия и заключение
Процедурата премина без усложнения. Чрез така проведената

процедура се избегна алтернативни, значително по-сложни и

рискови достъпи за имплантация на пейсмейкъра.

Ежегодно в нашата клиника се провеждат над 150 процедури чрез

достъп от кубитална вена. Това включва всякакви видова дясно

сърдечна катетаризация за пулмоангиография, селективна

фибринолиза и тромбфрагментация при БТЕ, пласиране на електрод

за временна електрокардиостимулация при TAVI процедурите и

много други. Достъпът е лесен, свързан с по-малко усложнения и е

по-удобен за пациента от колкото феморалния достъп. В конкретния

случай през достъпът от v. cubiti dex. се проведе ангиография и

балонна дилатация на v. subclavia dex.

Пристъпи към имплантацията на пейсмейкъра. Отвори се

препекторален подкожен джоб в дясно подключично.

Двукратно се пунктира vena axillaris dextra и се въведоха

водачи.

През 7F дезиле дяснокамерния електрод се позционира средно

сeптално в дясна камера.

Въвеждането на 7F дезиле за имплантация на дясно предсърдния

електрод бе затруднено. Наложи се серия предилатации със съответно

8 и 9 F дилататори, след което се отдаде имплантацията на дясно

предсърдния електрод.


