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Актуальность темы исследования 

Глобальной медико-экономической проблемой современной медицины 

является хроническая сердечная недостаточность, учитывая все большее 

распространение данного заболевания. Заболеваемость данной патологии 

постоянно растет и риск возникновения неблагоприятных осложнений 

возрастает. Учитывая последние данные экономических анализов, 

изучающих аспекты лечения хронической сердечной недостаточности ( далее 

ХСН), ежегодно порядка 2% всех средств бюджета здравоохранения 

расходуется на ведение данной категории пациентов. Порядка 2/3 от этой 

суммы расходуется на стационарный этап [Lesyuk W., etal., 2018]. 

Распространенным электророфизиологическим маркером ХСНявляется 

нарушения предсердно-желудочковой и межжелудочковой синхронной 

проводимости, которая выявляется у 35% больных (в 90% случаев в форме 

блокады левой ножки пучка Гиса). Доказана связь между длительностью 

комплекса QRS и летальностью среди пациентов этой группы. При 

расширении комплекса QRS более 120 мс у пациентов с ХСН II ФК 

ежегодная смертность составляет 15%, при ХСН III ФК до 25 %, при ХСН IV 

ФК –70% [Бокерия О. Л.  және т. б., 2011]. 

В одном из крупнейших мета анализов, проведенных McAlister F.A. в 

2004 г., с вовлечением 3216 пациентов с ХСН, было установлено, что 

применение кардиоресинхронизирующих устройств доказано увеличивает 

показатели сократимости левого желудочка, улучшает качества жизни 



больных ХСН, кроме того общая летальность  и показатель 

регоспитализаций вследствие декомпенсации ХСН достоверно снижались в 

результате проведенной кардиальной ресинхронизирующей терапии (КРТ) на 

21–32% [LindeC., etal.,2008]. 

Однако 30 % больных ХСН имеет низкий клинический ответ на КРТ, 

несмотря на наличие дисинхронии [Ismail A. M. Z. etal., 2020]. Вполне 

возможно, что ответ или отсутствие ответа на КРТ включает в себя 

несколько взаимосвязанных механизмов, а не единый механизм дисинхронии 

левого желудочка. Имеет место вариабельность строения и 

ангиоархитектоники венечного (или коронарного) синуса, не позволяющие 

провести стимуляционный левожелудочковый электрод до таргетного  

участка. В результате чего проведение электрода в венозную систему левого 

желудочка возможно только после рентгенконтрастного исследования 

коронарного синуса и его ветвей. Манипуляции на уровне венозной системы 

сердца требуют различных специально разработанных устройств и высокого 

уровня эндоваскулярных навыков. В литературе описаны клинические 

примеры «лысого» коронарного синуса с отсутствием боковых ветвей, либо с 

ветвями малого калибра, извитой структуры. Возможно наличие  

постинфарктного трансмурального рубца в месте наиболее удобном для 

расположения левожелудочкового электрода.  Кроме того, достичь место 

приемлемого стимулирования не представляется возможным из-за 

диафрагмального раздражения или неудовлетворительных показателей 

возбуждения и порога стимуляции. Это требует поиска другой локализации 

предполагаемого воздействия на проводящую систему сердца [Бокерия Л. 

және т. б., 2006].  В настоящее время нет оптимальных параметров для 

отбора кандидатов и предсказания ответа на СРТ. 

Несмотря на значительное продвижение исследований по имплантации 

кардиоресинхронизирующих устройств за последние годы, остаётся немало 

спорных моментов по методам стимуляции левого желудочка при различных 

вариациях анатомического строения коронарного синуса.   



 

Цель исследования: Улучшить результаты бивентрикулярной стимуляции 

желудочков сердца при дисинхронии в зависимости от анатомии 

коронарного синуса и его ветвей 

Задачи исследования: 

1. Изучить показатели клинико-функциональных, инструментальных и 

лабораторных тестов, частоту регоспитализации, летальность от всех причин 

при бивентрикулярной стимуляции у больных с дисинхронией желудочков 

сердца при классическом способе имплантации левожелудочкового 

электрода.  

2. Разработать альтернативный способ стимуляции левого желудочка у 

больных с дисинхронией желудочков сердца, в том числе при отсутствии 

анатомических условий для традиционного способа стимуляции. 

3. Разработать алгоритм стимуляции левого желудочка при диcинхронии 

желудочков сердца в зависимости от анатомии коронарного синуса.  

4.Оценить эффективность комплекса мер для улучшения 

бивентрикулярной стимуляции у больных с дисинхронией  желудочков 

сердца в зависимости от анатомии коронарного синуса. 

 

Материалы и методы исследования: 

Объектом исследования стали 63 пациента, госпитализированные в 

кардиоревматологическое отделение Университетского Госпиталя 

Медицинского университета Семей и отделение кардиологии № 2 Больницы 

скорой медицинской помощи г. Семей. Все пациенты поступали в стационар 

с клиникой декомпенсации ХСН, после стабилизации состояния и 

подтверждения дисинхронии миокарда левого желудочка (далее ЛЖ) 

проводилась имплантация кардиоресинхронизирующих устройств согласно 

разработанному альтернативному способу имплантации. В соответствие с 

поставленными задачами у исследуемых групп оценивали длительность 

интервала QRS, фракцию выброса ЛЖ, КДО ЛЖ и КСО ЛЖ, лабораторный 



маркер NTpro-BNP, толерантность физической нагрузке с использованием 

теста 6-минутной ходьбы, частоту повторных госпитализаций и 

выживаемость больных. Указанные конечные точки оценивали в период 

госпитализации, затем на 30-е сутки после операции, а последующем 

интервал наблюдения (follow-up) составил 3, 6, 12 месяцев (0,1,3,6,12).  

Статистическая обработка данных производилась с помощью программы 

SPSSверсия 20.0. Для проверки нормальности распределения применялся 

критерий Колмогорова-Смирнова. Для поиска статистически значимых 

различий в сравниваемых группах использовался хи-квадрат тест для 

качественных переменных и критерий Манна-Уитни – для количественных. 

Средние и медианы времени дожития для конечных точек выражались в виде 

оценки, стандартной ошибки и 95% ДИ. Для оценки эффективности 

стандартного и альтернативного способов вмешательства строились кривые 

выживаемости с помощью анализа выживаемости методом Каплана-Мейера, 

сравнение которых производилось с применением логрангового критерия в 

сопоставлении с критериями Бреслоу и Tarone-Ware. В результате ROC-

анализа проведена оценка прогностического значения количественных 

признаков. На основании результатов многофакторного регрессионного 

анализа по значениям exp(B) значимых переменных и константы была 

построена прогностическая модель, оценена ее прогностическая значимость. 

Уровень статистической значимости равнялся общепринятому в 

биомедицинских исследованиях значению <0,05, а статистическая мощность 

составила 80%. 

 

Научная новизна исследования 

1. Разработан способ имплантации левожелудочкового электрода с целью 

бивентрикулярной стимуляции при дисинхронии желудочков (патент на 

изобретение №2718311 Российская Федерация;патент на изобретение 

№33868 Республика Казахстан. 



2. Разработан алгоритм стимуляции левого желудочка при дисинхронии 

желудочков в зависимости от анатомии коронарного синуса. 

Рационализаторское предложение №2444 выданное БРИЗ-ом НАО МУС. 

 

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 

1. Клинически обоснована эффективность применения способа 

бивентрикулярной стимуляции сердца у больных с дисинхронией в 

зависимости от анатомии коронарного синуса при ХСН,которыйпозволяет 

улучшить как непосредственные результаты лечения, так и отдаленную 

выживаемость у данной категории больных. 

2. Разработанный и внедренный в работу кардиохирургического 

отделения Университетского госпиталя НАО МУС алгоритм стимуляции 

желудочков сердца при дисинхронии в зависимости от анатомии 

коронарного синуса предлагается внести в соответствующие клинические 

протоколы для использования в практике аритмологических лабораторий и 

отделений. 

 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту: 

1. Способ кардиоресинхронизирующей терапии, учитывающий 

длительность V-V задержки, позволяет идентифицировать оптимальную 

ветвь коронарного синуса при имплантации левожелудочкового электрода. 

2. Имплантация кардиоресинхронизирующего устройства при 

дисинхронии с учетом данных V-V задержки в различных ветвях 

коронарного синуса позволяет отсрочить время повторной госпитализации 

по поводу декомпенсации ХСН и уменьшить частоту летального исхода в 

отдаленном периоде. 

 

 

 



Выводы: 

1. Анализ традиционного применения кардиоресинхронизирующего 

устройства с имплантацией левожелудочкового электрода без учета 

внутрижелудочковой электрической задержки показал регресс длины 

комплекса QRS с 150 до 137мс, количество нон-респондеров и частота 

регоспитализации по поводу усугубления клинической картины ХСН 

составила 15 (29,4%) случаев,летальность от всех причин в 2 (3,9%) 

случаях, динамика ФК ХСН (NYHA)имела регресс с IV до III класса. 

2. Разработанный способ бивентрикулярной стимуляции миокарда левого 

желудочка при анатомически сложных вариантах коронарного синуса с 

учетом оптимальных электрофизиологических и анатомических параметров 

позволяет выбрать оптимальную ветвь коронарного синуса с наибольшим 

значением межжелудочковой задержки, что дает возможность 

прогнозировать ответ на КРТ путем охвата наибольшей массы миокарда 

ЛЖ. 

3. Предложенный алгоритм кардиоресинхронизирующей терапии ХСН 

позволяет оптимизировать тактику ведения пациентов на основе детального 

анализа ангиографических и электрофизиологических особенностей 

анатомии коронарного синуса с интраоперационной маркировкой его 

ветвей, что обеспечивает имплантацию ЛЖЭ в оптимальную ветвь 

коронарного синуса. 

4. Комплекс мер для улучшения бивентрикулярной стимуляции у больных с 

дисинхронией  желудочков сердца в зависимости от анатомии коронарного 

синуса позволил уменьшить продолжительность комплекса QRS с 153 до 

133,5 мс (р=0,002), увеличить толерантность физической нагрузке согласно 

теста 6-минутной ходьбы на 80,5 м (210,5 м до процедуры и 291 м после, 

р=0,016), улучшить показатели глобальной сократимости миокарда по 

данным ЭХОКГ с 25,5% до 39% (р=0,002), достичь положительного 

регресса ФК ХСН (NYHA) с IV до II класса, снизить частоту 

регоспитализаций в 3,87 раз (р=0,019) и увеличить время до повторной 



госпитализации в основной группе практически в два раза в сравнении с 

группой контроля (Ме=10,188 против Ме=5,548), предотвратить 

летальность от всех причин. 

 

Практические рекомендации 

1. Для улучшения непосредственных результатов лечения при ХСН, 

увеличения отдаленной выживаемости у больных с дисинхронией 

необходимо проведение бивентрикулярной стимуляции сердца с учетом 

анатомических особенностей коронарного синуса и его ветвей. 

2. После катетеризации коронарного синуса и его ангиограммы, 

маркируются все ветви  коронарного синуса, залегающие в оптимальной 

позиции в области боковой стенки ЛЖ. При этом целевыми ветвями 

коронарного синуса  являются ветви средней кардиальной вены  и ветви 

задней кардиальной вены. Большая кардиальная вена не является 

оптимальной, поскольку она проходит по передней стенке ЛЖ, а стимуляция 

передней стенки ЛЖ нежелательна при кардиоресинхронизирующей 

терапии. 

3. Кабели анализатора от предсердного электрода, маркированного как 

ATRIUM, подключаются к правожелудочковому электроду, а кабели от 

желудочкового электрода (VENTRICUL) присоединяются к 

левожелудочковому электроду. Далее на анализаторе-программаторе 

производится измерение расстояния от первого воспринятого сигнала до 

второго на соответствующих каналах эндограмм между артефактами от Atrial 

EGM и Ventricular EGM. Данным способом измеряется межжелудочковая 

задержка во всех доступных ветвях коронарного синуса. Окончательная 

имплантация ЛЖЭ производится в ту ветвь, которая показывает наибольшее 

значение межжелудочковой задержки, что свидетельствует о возможности 

большего охвата миокарда левого желудочка. 

4. Для более точного измерения стандартная скорость движения 

эндограммы должна быть увеличена с 25 мм/с до 50 или 100 мм/с.   Для 



применения данной методики необходимо имплантировать 

правожелудочковый электрод в первую очередь. Правопредсердный электрод 

имплантируется в последную очередь. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 4 научные работы, в том числе 3 в 

журнале, рекомендуемом Комитетом по  обеспечению качества в сфере 

образования и науки Республики Казахстан, 1 статья в журналах с 

индексацией в базе SCOPUS, 1 патент на изобретение Российской 

Федерации, 1 патент на изобретение Республики Казахстан. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 106 страницах компьютерного 

набора, состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, разделов собственных исследований, выводов и 

практических рекомендаций, списка использованных источников, 

включающего 160  наименований, из них 13 источников на русском языке и 

147 на иностранных языках. Содержит 24 таблицы и 31рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6D110100 – «Медицина»мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

дәрежесіне талпынған 

Сабитов Ерсын Тюлютаевичтің 

«Коронарлық синустың және оның тармақтарының анатомиясына 

байланысты дисинхрония кезінде жүрек қарыншаларының 

бивентрикулярлық стимуляциясын жетілдіру» 

диссертациялық жұмысының  

АННОТАЦИЯСЫ 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі 

 Қазіргі уақытта созылмалы жүрек жетіспеушілігі (ары қарай СЖЖ) 

өзекті медициналық-әлеуметтік проблемаларының бірі болыпта былады. Бұл 

оның кең таралуымен, сырқаттанушылықтың тұрақты өсуіне және жағымсыз 

болжамымен байланысты. СЖЖ емдеу елеулі қаржылық шығындарды талап 

етеді. Дамыған елдерде бұл патологияны емдеуге барлық денсаулық сақтау 

қаржыландырудың 1-2% - на дейін жұмсалады. Бұл соманың шамамен 70% - ы 

стационар жағдайында науқастарды емдеуге жұмсалады [Lesyuk W., etal., 2018]. 

Атриовентрикулярлық және интервентрикулярлық өткізгіштіктің бұзылуы СЖЖ 

бар пациенттердің 35%-ында кездеседі (90% жағдайда Гис шоғырының сол 

аяқшасының блокадасы түрінде). Бұл ретте QRS кешенінің ұзақтығы мен осы 

топтағы пациенттер арасындағы өлімділік арасында тікелей корреляциясы бар. 

Сонымен, QRS кешенінің ені 120 мс – тан асқан кезде СЖЖ ФК II бар 

пациенттерде жыл сайынғы өлімділік 5-тен 15% - ға дейін, СЖЖ ФК ІІІ кезінде-

20-дан 25% - ғадейін, СЖЖ ФК IV кезінде - 30-дан  70% - ға дейін құрайды 

[Бокерия О. Л.  және т. б., 2011]. 

 2004 жылы McAlister F. A. жүргізген 9 рандомизацияланған 

зерттеулердің мета – талдауы жүрек-ресинхрондаушы құрылғыларды қолдану 

сол жақ қарыншаның шығарылу үлесін едәуір арттыратынын және жүрек-

қантамырлары ауруларының өмір сүру сапасын жақсартатынын көрсетті, бірақ 

одан да маңыздысы-жүрек-қантамырлары асқынуының салдарынан жалпы өлім 



мен ауруханаға жатқызу саны жүрек ресинхрондаушы терапиясының (ЖРТ) 

әсерінен 21-32% - ға азайды [LindeC., etal.,2008]. 

Алайда, СЖЖ бар науқастардың 30% дисинхронияның болуына қарамастан  

ЖРТ - на бәрібір жауап бермейді [Ismail A. M. Z. etal., 2020]. ЖРТ-ға жауап беру 

немесе жауап бермеу сол жақ қарыншаның дисинхрониясының бірыңғай 

механизмін емес, бірнеше өзара байланысты механизмдерді қамтуы мүмкін. Сол 

жақ қарыншалық электродты "оңтайлы" аймаққа орналастыру мүмкін болмаған 

кезде коронарлық синустың анатомиялық құрылымы мен орналасуының 

нұсқалары бар, сондықтан сол жақ қарыншаның (СҚ) ынталандыру орны 

коронарлық синустың контрасты зертеуінен кейін ғана анықталады. Жүректің 

веноздық жүйесінің дистальды бөліктеріне ену көбінесе әр түрлі техникалық 

құрылғыларды, хирургиялық табылыстарды және хирургтың жеке тәжірибесін 

қажет етеді. Сол жақ қарыншаның бүйір немесе артқы жағында веноздық 

бұтақтар мүлдем болмаған жағдайлар бар, егер бар болса, олар ерекше нәзіктік 

пен қолайсыздықпен  ерекшеленеді. Миокард инфарктісін бастан өткерген 

пациенттерде ынталандыру неғұрлым тиімді болатын орын миокардтың 

некротикалық немесе фиброзды-өзгерген учаскесінде болуы мүмкін. Сонымен 

қатар, көбінесе оңтайлы орынға жеткенде, ынталандыру көкеттік нервке жақын 

немесе сезімталдықтың және қозғыштықтың қанағаттанарлықсыз 

параметрлеріне байланысты алынып тасталады. Мұндай жағдайларда оңтайлы 

орынды іздеу веноздық синус жүйесінің басқа тармақтарында жалғасады 

[Бокерия Л. және т. б., 2006]. Қазіргі уақытта пациенттерді  іріктеудің және ЖРТ-

ға жауапты болжаудың оңтайлы параметрлері жоқ. 

Коронарлы синустың құрылымының алуан анатомиялық нұсқалары 

кезіндегі, СҚ - ны стимуляцияның әдісі жөнінде, сонғы ЖРТ-ға байланысты 

көптеген зерттеулердің алға тартылуына қарамастан біршама даулы мәселелер 

қалып отыр.  

 



Зерттеудің мақсаты: коронарлық синус пен оның тармақтарының 

анатомиясына байланысты дисинхронияда жүрекқ арыншаларын 

бивентрикулярлық ынталандыру нәтижелерін жақсарту 

 

Зерттеу міндеттері: 

1. Клиникалық - функционалдық, аспаптық және зертханалық сынақтардың 

көрсеткіштерін, ауруханаға жатқызу жиілігін, сол жақ қарыншалық электродты 

имплантациялаудың классикалық әдісімен жүректің қарыншалық 

дисинхрониясы бар науқастарда бивентрикулярлық қоздыру кезіндегі барлық 

себептерден өлімді зерттеу.  

2. Жүректің қарыншалық дисинхрониясы бар науқастарда, оның ішінде 

дәстүрлі ынталандыру әдісі үшін анатомиялық жағдайлар болмаған кезде сол 

жақ қарыншаны ынталандырудың балама әдісін жасау. 

3. Коронарлық синустың анатомиясы набайланысты жүректің қарыншалық 

дисинхрониясын да солжақ қарыншаны ынталандыру алгоритмін жасау. 

4. Коронарлық синустың анатомиясына байланысты жүрек қарыншаларының 

дисинхрониясы бар науқастарда бивентрикулярлық ынталандыруды жақсарту 

үшінш аралар кешенінің тиімділігін бағалау. 

 

Зерттеу материалдары мен әдістері: 

Зерттеу нысаны «Семей медициналық университетің» Университеттік 

госпиталінің кардиоревматологиялық бөлімшесіне және Семей қаласының жедел 

медициналық жәрдем ауруханасының, № 2 кардиология бөлімшесіне 

жатқызылған 63 пациент болды. Барлық пациенттер СЖЖ декомпенсация 

клиникасымен стационарға түсті, жай-күйі тұрақтанғаннан және миокард 

дисинхрониясы расталғаннан кейін имплантацияның әзірленген баламалы 

тәсіліне сәйкес кардиоресинхрондау құрылғылары имплантацияланды. 

Қойылған міндеттерге сәйкес зерттелетін топтарда QRS аралығының ұзақтығы, 

СҚ шығарындыларының фракциясы, СҚ СДК және СҚ ССК, NT pro-BNP 

зертханалық маркері, 6 минуттық жүру тестін қолдана отырып, дене жүктемесіне 



төзімділік, қайта ауруханаға жатқызу жиілігі және науқастардың өмір сүруі 

бағаланды. Көрсетілген соңғы нүктелер емдеуге жатқызу кезеңінде, содан кейін 

операциядан кейін 30-шы тәулікке бағаланды, ал кейінгі бақылау аралығы 

(follow-up) 3, 6, 12 айды (0,1,3,6,12) құрады. 

Статистикалық мәліметтерді өңдеу SPSS 20.0 нұсқасы арқылы жүргізілді. 

Таратудың қалыпты жағдайын тексеру үшін Колмогоров-Смирнов критерийі 

қолданылды. Салыстырылған топтардағы статистикалық маңызды 

айырмашылықтарды табу үшін сапалық айнымалылар үшін хи-квадраттық тест 

және сандық үшін Манн-Уитни критерийі қолданылды. Соңғы нүктелер үшін 

орташа және орташа өмір сүру уақыты бағалау, стандартты қате және 95% ДИ 

түрінде көрсетілген. Араласудың стандартты және балама әдістерінің тиімділігін 

бағалау үшін Каплан-Мейер әдісімен тірі қалуды талдау арқылы өмір сүру 

қисықтары құрылды, оларды салыстыру бреслоу және Тарон-Вар өлшемдерімен 

салыстырғанда логранг критерийін қолдану арқылы жүргізілді. ROC талдау 

нәтижесінде сандық белгілердің болжамды мәні бағаланды. Exp(B) маңызды 

айнымалылар мен тұрақтылар мәндері бойынша көп факторлы регрессиялық 

талдау нәтижелері негізінде болжамдық модель құрылды, оның болжамдық мәні 

бағаланды. Статистикалық маңыздылық деңгейі биомедициналық зерттеулерде 

жалпы қабылданған <0,05 мәніне тең болды, ал статистикалық қуат 80% - ды 

құрады. 

 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы 

1. Қарыншалардың дисинхрониясы кезінде бивентрикулярлық 

ынталандыру мақсатында сол жақ қарыншалық электродты имплантациялау 

тәсілі алғаш рет әзірленді (Ресей Федерациясы №2718311 өнертабысқа патенті; 

Қазақстан Республикасы №33868 өнертабысқа патенті. 

2. Коронарлық синустың анатомиясына байланысты қарыншалардың 

дисинхрониясы кезінде сол қарыншаны ынталандыру алгоритмі жасалды-  

№2444 рационализаторлық ұсыныс. 

 



Диссертациялық зерттеудің ғылыми-практикалық маңыздылығы 

1. Дисинхрониясы бар науқастарда жүректің бивентрикулярлық 

стимуляциясы әдісін қолданудың тиімділігі клиникалық негізделген, бұл 

емдеудің тікелей нәтижелерін де, пациенттердің осы санатында ұзақ өмір сүруді 

жақсартуға мүмкіндік береді. 

2. КеҚА «СМУ»-нің университеттік госпиталінің кардиохирургиялық 

бөлімшесінің жұмысына әзірленген және енгізілген коронарлық синустың 

анатомиясына байланысты дисинхрония кезінде жүректің қарыншаларын 

ынталандыру алгоритмін аритмологиялық зертханалар мен бөлімшелерді 

практикада пайдалану үшін тиісті клиникалық хаттамаларға енгізу ұсынылады 

 

Қорғауға шығарылатын диссертациялық зерттеудің негізгі ережелері: 

1. V-V кідірістің ұзақтығын ескеретін кардиоресинхрондық терапия әдісі 

сол қарыншалық электродты имплантациялау кезінде коронарлық синустың 

оңтайлы тармағын анықтауға мүмкіндік береді. 

2. Коронарлық синустың әртүрлі тармақтарындағы V-V кідірістер 

деректерін ескере отырып, дисинхрония кезінде кардиоресинхрондау 

құрылғысын имплантациялау СЖЖ декомпенсациясы бойынша қайта емдеуге 

жатқызу уақытын кейінге қалдыруға және алыс кезеңде өлім жиілігін азайтуға 

мүмкіндік береді. 

 

Қорытындылар: 

1. Қарыншаішілік электрлік кідірісті есепке алмағанда, сол жақ 

қарыншалық электродты имплантациялаумен кардиоресинхрондау құрылғысын 

дәстүрлі қолдануды талдау QR кешені ұзындығының 150-ден 137 мс дейінгі 

регрессін көрсетті, нон-респондент саны және СЖЖ  декомпенсациясы бойынша 

қайта емдеуге жатқызу жиілігі 15 (29,4%) жағдайды құрады, барлық себептерден 

өлім-жітім 2 (3,9%) жағдайда, СЖЖ ФК (NYHA) динамикасында IV-тен III-ке 

дейін регрессия болды. 



2. Оңтайлы электрофизиологиялық және анатомиялық параметрлерді 

ескере отырып, коронарлық синустың анатомиялық күрделі нұсқаларында сол 

жақ қарынша миокардын бивентрикулярлық ынталандырудың дамыған әдісі 

коронарлық синустың қарыншалық кідірістің ең үлкен мәні бар оңтайлы 

тармағын таңдауға мүмкіндік береді, бұл миокардтың ең үлкен массасын қамту 

арқылы CRT-ға жауап болжауға мүмкіндік береді. 

3. Ұсынылған СЖЖ-нің кардиоресинхрондық емінің алгоритмі 

коронарлық синус анатомиясының ангиографиялық және электрофизиологиялық 

ерекшеліктерін егжей-тегжейлі талдау негізінде пациенттерді жүргізу 

тактикасын оның тармақтарын интраоперациялық таңбалаумен оңтайландыруға 

мүмкіндік береді, бұл СҚ электродын  коронарлық синустың оңтайлы тармағына 

имплантациялауды қамтамасыз етеді. 

4. Коронарлық синустың анатомиясына байланысты жүрек 

қарыншаларының дисинхрониясы бар науқастарда бивентрикулярлық 

ынталандыруды жақсартуға арналған шаралар кешені QRS кешенінің ұзақтығын 

153-тен 133,5 мс (р=0,002) дейін азайтуға, 6 минуттық жүру тестіне сәйкес 

физикалық жүктемеге төзімділікті 80,5 м-ге (рәсімге дейін 210,5 м-ге дейін және 

кейін 291 м-ден кейін, р=0,016) арттыруға, ЭХОКГ деректері бойынша 

миокардтың жаһандық жиырылу көрсеткіштерін 25,5% - дан 39% - ға дейін 

(Р=0,002), ФК ХСН (NYHA) ІV-дан ІІ сыныпқа дейін оң регрессияға қол жеткізу, 

регоспитализация жиілігін 3,87 есеге (р=0,019) төмендету және бақылау тобымен 

салыстырғанда негізгі топта қайта госпитализацияға дейін уақытты екі есеге 

ұлғайту (Ме=10,188 Ме=5,548 қарсы), барлық себептерден өлімнің алдын алу. 

 

Практикалық ұсыныстар 

1. СЖЖ кезінде емдеудің тікелей нәтижелерін жақсарту, дисинхрониясы бар 

науқастарда ұзақ өмір сүруін арттыру үшін коронарлық синустың және оның 

тармақтарының анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жүректің 

бивентрикулярлық стимуляциясын жүргізу қажет. 



2. Коронарлық синусты және оның ангиограммасын катетеризациялағаннан 

кейін, коронарлық синустың барлық тармақтары СҚ-ның бүйір қабырғасының 

аймағында оңтайлы күйде болады. Бұл жағдайда коронарлық синустың мақсатты 

тармақтары-ортаңғы жүрек венасының бұтақтары және артқы жүрек венасының 

тармақтары. Үлкен жүрек венасы оңтайлы емес, өйткені ол өтіріктің алдыңғы 

қабырғасынан өтеді, ал өтіріктің алдыңғы қабырғасын ынталандыру 

кардиоресинхрондау терапиясында қажет емес. 

3. ATRIUM деп белгіленген атриальды электродтан анализатор кабельдері 

оң жақ қарыншалық электродқа, ал қарыншалық электродтан (VENTRICUL) 

кабельдер сол жақ қарыншалық электродқа қосылады. Әрі қарай, анализатор-

бағдарламашыда Atrial EGM және Ventricular EGM артефактілері арасындағы 

эндограммалардың тиісті арналарында бірінші қабылданған сигналдан 

екіншісіне дейінгі қашықтық өлшенеді. Осы әдіспен коронарлық синустың 

барлық қол жетімді бұтақтарындағы интервентрикулярлық кідіріс өлшенеді. СҚ 

электроды соңғы имплантациясы қарыншааралық кідірістің ең үлкен мәнін 

көрсететін тармаққа жасалады, бұл сол жақ қарыншаның миокардын көбірек 

қамту мүмкіндігін көрсетеді. 

4. Дәлірек өлшеу үшін эндограмманың стандартты қозғалыс жылдамдығын 

25 мм/с-тан 50 немесе 100 мм/с-қа дейін арттыру керек. Оң жүрекшелік электрод 

соңғы кезекте имплантацияланады. 

 

Жарияланымдар 

Диссертация тақырыбы бойынша 4 ғылыми жұмыс, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету 

комитеті ұсынған журналда 3 жұмыс, SCOPUS базасындағы индекстелген 

журналдарда 1 мақала, Ресей Федерациясының өнертабысына 1 патент, 

Қазақстан Республикасының өнертабысына 1 патент жарияланды. 

 

Диссертацияның көлемі мен құрылымы 



Диссертация компьютерлік жиынтықтың 101 бетінде жазылған, кіріспеден, 

әдебиеттерді шолудан, зерттеу материалдары мен әдістерінің сипаттамасынан, - 

жеке зерттеулердің бөлімдерінен, қорытындылар мен практикалық 

ұсынымдардан, 160 атауды қамтитын пайдаланылған дереккөздердің тізімінен, 

оның ішінде 13 дереккөз орыс тілінде және 147 шет тілінде. Диссертация  24 

кестеден және 31 суреттен тұрады. 
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Relevance of the research topic 

Currently, chronic heart failure (CHF) is one of the most pressing medical and social 

problems. This is due to its wide prevalence, a constant increase in the incidence and an 

unfavorable prognosis. The treatment of chronic heart failure requires significant 

financial costs. In developed countries, up to 1-2% of all health care funds are spent on 

the treatment of this pathology. Approximately 70% of this amount is used to pay for 

the treatment of patients in a hospital setting [Lesyuk W., et al., 2018]. Disorders of 

atrioventricular and interventricular conduction occur in 35% of patients with CHF (in 

90% of cases, in the form of blockage of the left leg of the Gis bundle). At the same 

time, there is a direct correlation between the duration of the QRS complex and 

mortality among patients in this group. Thus, with a QRS complex width of more than 

120 ms in patients with CHF II FC, the annual mortality rate is from 5 to 15%, with 

CHF III FC-from 20 to 25 %, with CHF IV FC - from 30 to 70% [Bokeria O. L. et al., 

2011].  

A meta-analysis of 9 randomized trials conducted by McAlister F. A. in 2004, which 

included data on 3,216 patients with CHF, showed that the use of cardioresynchronizing 

devices significantly increased the left ventricular ejection fraction and improved the 

quality of life of patients with CHF, but more importantly, overall mortality and the 

number of hospitalizations due to exacerbation of CHF significantly decreased under 

the influence of cardiac resynchronization therapy (CRT) by 21-32% [Linde C., et al., 

2008].  

However, 30% of patients with CHF do not respond adequately to CRT therapy, 

despite the presence of disynchrony [Ismail A.M. Z. et al., 2020]. It is possible that the 



response or lack of response to CPT involves several interrelated mechanisms, rather 

than a single mechanism of left ventricular dissynchrony. There are variants of the 

anatomical structure and location of the coronary (or coronary) sinus, when it is 

impossible to conduct the left ventricular electrode to the "optimal" area, so the place of 

LV stimulation is determined only after contrasting the coronary sinus. Penetration into 

the distal parts of the venous system of the heart often requires various technical 

devices, surgical findings and extensive individual experience of the surgeon. There are 

cases when venous branches are generally absent in the lateral or posterolateral parts of 

the left ventricle, and if they are present, they are characterized by unusual thinness and 

tortuosity. In patients who have had a myocardial infarction, the place where stimulation 

would be most effective may be in a necrotic or fibrotic-altered area of the myocardium. 

Moreover, often when the optimal location is reached, stimulation is excluded due to 

proximity to the phrenic nerve or unsatisfactory sensitivity and/or stimulation 

parameters. In such cases, the search for the optimal location continues in other 

branches of the venous sinus system [Bokeria L.A et al., 2006]. Currently, there are no 

optimal parameters for selecting candidates and predicting the response to CPT. 

Despite the significant progress in research on the implantation of 

cardioresynchronizing devices in recent years, there are still many controversial points 

on the methods of stimulating the left ventricle with various variations in the anatomical 

structure of the coronary sinus. 

 

Objective: to improve the results of biventricular stimulation of the ventricles of the 

heart in disynchrony, depending on the anatomy of the coronary sinus and its branches 

Objectives of the study: 

1. To study the indicators of clinical and functional, instrumental and laboratory tests, 

the frequency of hospitalization, mortality from all causes in biventricular stimulation in 

patients with ventricular disynchrony in the classical method of implantation of the left 

ventricular electrode.  



2. To develop an alternative method of left ventricular stimulation in patients with 

cardiac ventricular disynchrony, including in the absence of anatomical conditions for 

the traditional method of stimulation. 

3. Develop an algorithm for stimulating the left ventricle in case of cardiac 

ventricular disynchrony, depending on the anatomy of the coronary sinus.  

4. To evaluate the effectiveness of a set of measures to improve biventricular 

stimulation in patients with ventricular disynchrony, depending on the anatomy of the 

coronary sinus. 

 

Materials and methods of research: 

The object of the study was 63 patients hospitalized in the Cardiorheumatology 

Department of the University Hospital and the Cardiology Department No. 2 of the 

Semey Emergency Hospital. All patients were admitted to hospital with clinical 

decompensation in patients with CHF after the stabilization and confirmation of 

disynchrony LV myocardium were implanted cardiac devices according to the 

developed alternative methods of implantation. In accordance with the tasks set, the 

duration of the QRS interval, LV ejection fraction, LV FDW, and LV FSW, the 

laboratory marker NT pro-BNP, exercise tolerance using the 6-minute walk test, the 

frequency of repeated hospitalizations, and patient survival were evaluated in the study 

groups. These endpoints were evaluated during hospitalization, then on the 30th day 

after surgery, and the subsequent follow-up interval was 3, 6, 12 months (0,1,3,6,12).  

Statistical data processing was performed using the SPSS program version 20.0. To 

check the normality of the distribution, the Kolmogorov-Smirnov test was used. The 

chi-square test for qualitative variables and the Mann-Whitney test for quantitative 

variables were used to find statistically significant differences in the compared groups. 

The mean and median survival times for the endpoints were expressed as an estimate, 

standard error, and 95% CI. To assess the effectiveness of the standard and alternative 

methods of intervention, survival curves were constructed using the Kaplan-Meyer 

survival analysis, which were compared using the logrange criterion in comparison with 

the Breslow and Tarone-Ware criteria. As a result of the ROC analysis, the prognostic 



value of the quantitative characteristics was evaluated. Based on the results of 

multivariate regression analysis on the exp(B) values of significant variables and 

constants, a predictive model was constructed and its predictive significance was 

evaluated. The level of statistical significance was equal to the generally accepted value 

in biomedical research <0.05, and the statistical power was 80%. 

 

Scientific novelty of the study  

1. First to develop a method of implantation of left ventricular electrode with the aim 

of biventricular stimulation with disynchrony ventricular (patent for the invention 

№2718311 Russian Federation patent for invention No. 33868 the Republic of 

Kazakhstan.  

2. The algorithm was developed to stimulate the left ventricle with ventricular 

disynchrony depending on the anatomy of the coronary sinus. Rationalization proposal 

No. 2444 was given by BRPAI of MUS. 

 

Scientific and practical significance of the dissertation research 

1.The effectiveness of the method of biventricular cardiac stimulation in patients with 

disynchrony, depending on the anatomy of the coronary sinus in CHF, is clinically 

justified, which allows to improve both the immediate results of treatment and the long-

term survival in this category of patients. 

2. Developed and introduced to the work of the Department of cardiac surgery, 

University hospital. The algorithm for stimulation of the ventricles of the heart in 

desynchrony depending on the anatomy of the coronary sinus are proposed in the 

appropriate clinical Protocol for use in the practice of the ACCA laboratories and 

offices 

 

The main provisions of the dissertation research submitted for defense: 

1. The method of cardioresynchronizing therapy, taking into account the duration of 

V-V delay, allows identifying the optimal branch of the coronary sinus during 

implantation of the left ventricular electrode. 



2. Implantation of a cardioresynchronizing device in case of dysynchrony, taking into 

account the data of V-V delay in various branches of the coronary sinus, allows 

delaying the time of re-hospitalization for decompensation of CHF and reducing the 

frequency of death in the long-term period. 

 

Conclusions: 

1. An analysis of the traditional use of a cardioresynchronizing device with 

implantation of a left ventricular electrode without intraventricular electrical delay 

showed a regression in the length of the QRS complex from 150 to 137 ms, the number 

of non-responders and the frequency of repeated hospitalization for decompensation of 

CHF was 15 (29.4%) cases, mortality from all causes in 2 (3.9%) cases, the dynamics of 

CHF FC (NYHA) had a regression from class IV to class III. 

2. The developed method of biventricular stimulation of the left ventricular 

myocardium in anatomically complex variants of the coronary sinus, taking into account 

the optimal electrophysiological and anatomical parameters, allows you to choose the 

optimal branch of the coronary sinus with the highest value of interventricular delay, 

which makes it possible to predict the response to CRT by covering the largest mass of 

the LV myocardium. 

3. The proposed algorithm for cardioresynchronizing therapy of CHF allows 

optimizing the management of patients based on a detailed analysis of angiographic and 

electrophysiological features of the anatomy of the coronary sinus with intraoperative 

marking of its branches, which ensures the implantation of LVH in the optimal branch 

of the coronary sinus. 

4. A set of measures to improve biventricular stimulation in patients with ventricular 

disynchrony, depending on the anatomy of the coronary sinus, reduced the duration of 

the QRS complex from 153 to 133.5 ms (p=0.002), increased exercise tolerance 

according to the 6-minute walk test by 80.5 m (210.5 m before the procedure and 291 m 

after, p=0.016), improved global myocardial contractility according to 

echocardiography from 25.5% to 39% (p=0.002), achieved positive regression of FC 

CHF (NYHA) from class IV to class II, reduce the frequency of rehospitalizations by 



3.87 times (p=0.019) and increase the time to rehospitalization in the main group almost 

twice in comparison with the control group (Iu=10.188 vs. Iu=5.548), prevent mortality 

from all causes. 

 

Practical recommendations 

1. To improve the immediate results of treatment in CHF, to increase the long-term 

survival in patients with dissynchrony, it is necessary to conduct biventricular cardiac 

stimulation, taking into account the anatomical features of the coronary sinus and its 

branches. 

2. After catheterization of the coronary sinus and its angiogram, all branches of the 

coronary sinus lying in the optimal position in the area of the lateral wall of the LV are 

marked. In this case, the target branches of the coronary sinus are the branches of the 

middle cardiac vein and the branches of the posterior cardiac vein. The large cardiac 

vein is not optimal because it runs along the anterior wall of the LV, and stimulation of 

the anterior wall of the LV is not desirable in cardioresynchronizing therapy. 

3. The analyzer cables from the atrial electrode labeled as ATRIUM are connected to 

the right ventricular electrode, and the cables from the ventricular electrode 

(VENTRICUL) are connected to the left ventricular electrode. Next, the distance from 

the first perceived signal to the second is measured on the corresponding endogram 

channels between the artifacts from the Atrial EGM and Ventricular EGM on the 

analyzer-programmer. This method measures the interventricular delay in all available 

branches of the coronary sinus. The final implantation of the LVH is performed in the 

branch that shows the highest value of interventricular delay, which indicates the 

possibility of greater coverage of the left ventricular myocardium. 

4. For a more accurate measurement, the standard endogram movement speed should 

be increased from 25 mm / s to 50 or 100 mm/s.   To apply this technique, it is 

necessary to implant the right ventricular electrode first. The right-atrial electrode is 

implanted in the last place. 

 

Publications 



On the topic of the dissertation published 4 scientific works, including 3 in the 

journal recommended by the Committee for control in the Field of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan, 1 article in journals indexed in the database 

SCOPUS, and 1 patent for invention of the Russian Federation, 1 invention patent of the 

Republic of Kazakhstan. 

 

Scope and structure of the dissertation 

Dissertation set out on pages 103 the computer consists of introduction, literature 

review, description of materials and methods study areas private research, insights and 

practical recommendations list of references, including the name of 160, 13source in the 

Russian language and 147 foreign languages. The dissertationcontains 24 tables and 31 

figures. 

 


