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Системата за ресинхронизираща терапия (CRT) е метод на лечение при пациенти със сърдечна недостатъчност и камерна
диссинхрония. Транскатетърната аортна клапна имплантация (TAVI) се утвърди като алтернатива на конвенционалното
кардиохирургично лечение на високостепенна аортна стеноза при пациенти с умерен/висок периоперативен риск. Често
усложнение на тази процедура е нарушение в ритъмно-проводната система на сърцето. Високостепенен
атриовентрикуларен блок се наблюдава в 5.7-42% от всички TAVI процедури, което налага имплантация на
конвенционален постоянен електрокардиостимулатор (ПЕКС). Новопоявил се ляв бедрен блок (ЛББ) се наблюдава при
50-70% от всички TAVI процедури. Постпроцедурната имплантация на антибрадикарден ПЕКС може да повлияе
негативно възстановителният процес на пациентите – ранни усложнения, върхова деснокамерна стимулация, т.е.
ятрогенно индуцирана сърдечна недостатъчност. Въпреки ограничения брой пациенти с имплантирано CRT и TAVI,
следва да се има предвид имплантация на CRT при пациенти с QRS комплекс над 130мсек. С морфология на ляв бедрен
блок, левокамерна систолна дисфункция, както и при пациенти индицирани за антибрадикарден ПЕКС с очакван висок
процент стимулация на дясна камера.

Оценка на ползите от предпроцедурна
имплантация на CRT при пациенти показани
за TAVI.

Представяме 11 пациенти на възраст между 66
и 84год. ( 10 мъже и 1 жена) проследени за
периода 2018-2021год. Трима от тях са с
предпроцедурно имплантирано CRT поради
ЛББ и левокамерна систолна дисфункция.
Осем от пациентита са с имплантирано CRT
след TAVI, като шест от тях са с новопоявил
се ЛББ и известна левокамерна систолна
дисфункция, а двама са с необходимост от
имплантация на антибрадикарден ПЕКС и
известна левокамерна систолна дисфункция.
Извършено е проследяване в рамките на 1
година по отношение на функционален клас,
ехокардиографски показатели,
рехоспитализации, усложнения и смъртност.

Двама от пациентите с имплантирано CRT след TAVI и двама с
имплантирано CRT преди TAVI са с подобрение на функционалния клас и
подобряване на левокамерната систолна функция.

При пациенти с имплантирано CRT и TAVI се наблюдава положителен ефект върху функционалния клас
и качеството на живот. На този етап не се наблюдава сигнификантна разлика по отношение на времето на
имплантация на CRT при пациенти показани за TAVI. Смятаме, че предпроцедурна имплантация на CRT
при пациенти индицирани за TAVI крие по-малък риск от усложнения по отношение на ритъмно-
проводни нарушения перипроцедурно, избягва се поставяне на временен трансвенозен кардиостимулатор,
дава се възможност за пейсиране интрапроцедурно и се намалява честотата на имплантация на
ПЕКС(CRT) в условия на спешност.

РЕЗУЛТАТИЦЕЛ

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

• Мъж на 84год. с имплантирано CRT след TAVI
процедура.

• Изходно с ФИ 40%, синусов ритъм с новопоявил
се ЛББ, умерена МиИ, прояви на СН IIIФК по
NYHA.

• При проследяване на първата година с ФИ 53%,
нискостепенна МиИ, прояви на СН I-IIФК по
NYHA.
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• Мъж на 77год. с имплантирано CRT
(надграждане на стимулатор от
конвенционален ПЕКС) преди TAVI процедура.

• Изходно с ФИ 29%, високостепенна МиИ,
прояви на СН IIIФК по NYHA, висок процент
деснокамерна стимулация.

• При проследяване на първата година с ФИ
43%, умерена МиИ, прояви на СН I-IIФК по
NYHA.
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