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ÚVOD: Rozdílný vliv bipolární oproti unipolární stimulaci z pravé komory srdeční na 
hemodynamiku nebyl dosud podrobněji zkoumán. Cílem této pilotní studie bylo proto zjistit, 
zda mezi oběma způsoby stimulace skutečně existuje nějaký rozdíl. 
METODY: Do studie byli náhodně vybrání pacienti s fibrilací síní, implantovaným 
kardiostimulátorem a pomalou vlastní komorovou frekvencí. K analýze bylo použito 
dvousvodové EKG a digitalizovaný krevní tlak z přístroje Finometer PRO. Všichni pacienti měli 
v průběhu měření nastavenu stimulační frekvenci na 100/min., použité stimulační napětí se 
rovnalo dvojnásobku stimulačního prahu v daném režimu (jiné v bipolární a jiné v unipolární 
stimulaci). U všech nemocných byl opakovaně měněn stimulační režim z unipolárního na 
bipolární a naopak. Změny systolického tlaku (sTK) byly analyzovány v oblasti ±5 cyklů kolem 
oblasti přechodu. Cílem měření bylo získat alespoň 20 přechodů u každého jedince. 
VÝSLEDKY: Celkem bylo do studie zařazeno 17 nemocných (74,3 ± 5,7 roků, 6 žen). Dva 
pacienti měli signifikantní vzestup sTK (11,39 ± 20,11 mm Hg, p = 0,0329 a 21,99 ± 30,14 mm 
Hg, p = 0,0066) a 1 pacient signifikantní pokles sTK při bipolární oproti unipolární stimulaci (-
30,53 ± 40,21 mm Hg, p = 0,0024). Analýza celé skupiny srovnávající pacienty pouze podle 
znaménka změny (vzestup či pokles sTK) prokázala signifikantní vzestup sTK při bipolární 
oproti unipolární stimulaci (vzestup u 14 pacientů, p = 0,013). 
ZÁVĚR: Bipolární stimulace je při krátce trvajícím experimentu z hemodynamického hlediska 
výhodnější. Klinický význam by bylo třeba ověřit větší studií. Rozdílný vliv unipolární a 
bipolární stimulace je však třeba zohlednit při optimalizaci stimulace složitějších systémů, než 
je stimulace z pravé komory srdeční v režimu VVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


