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Pacienti s kompletní BLRT lépe profitují ze srdeční resynchronizační léčby (CRT). Časově 
prostorová distribuce vysokofrekvenčních potenciálů v QRS komplexu reprezentuje evoluci 
depolarizace iniciující mechanickou aktivaci. Cílem je srovnat elektrické depolarizační mapy s 
inicializací mechanické aktivace srdečních komor.2D Speckle tracking echokardiografie (STE) 
byla použita pro stanovení míry synchronie mechanické aktivace levé komory. Pro každý 
segment korespondující se svody V1–V6 byla změřena mechanická aktivace STE a z 
elektrických depolarizačních map i depolarizace ve třech frekvenčních pásmech HF(150-
250Hz), VHF(250-500Hz), UHF(500-1000Hz). Časy odpovídající maximálním amplitudám ve V 
svodech (A_max) a 20% integrálu (I_20%) resp. 50% integrálu (I_50%) amplitud byly 
stanoveny. Reproducibilita tvaru dyssynchronie byla testována porovnáním min. dvou měření 
u každého pacienta. Poté bylo provedeno srovnání časových průběhů mechanické iniciace a 
elektrické depolarizace pomocí korelační analýzy.U 5 pacientů s BLRT indikovaných k CRT 
bylo změřeno speciální HD-EKG. Výsledky jsou prezentovány jako střední hodnoty/STD přes 
pacienty. Reproducibilita tvaru dyssynchronie definovaná korelací – mechanická 0,96/0,06, 
elektrická v rozsahu 0,91/0,13 (A_max pro UHF pásmo) až 0,99/0,01 (I_50% přes všechna 
pásma). Srovnání elektrické depolarizace a mechanické iniciace komorové kontrakce pomocí 
korelační analýzy se pohybuje v rozsahu 0,74/0,15 (A_max ve VHF pásmu) až 0,91/0,04 
(I_20% v UHF pásmu).Srovnání aktivace elektrické depolarizace pomocí depolarizačních map 
a iniciace mechanické kontrakce komor pomocí STE demonstruje podobný tvar. Elektrické 
depolarizační mapy nemohou nikdy nahradit hodnocení mechanické funkce komorového 
myokardu, protože elektrická depolarizace představuje pouze malou část - izovolumickou 
kontrakci. Informace získaná s téměř nulovým úsilím, jako přidaná hodnota ke 12 svodovému 
EKG, může sloužit jako robustní marker distribuce elektrické depolarizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


