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Souhrn: Pravokomorová stimulace vede k zpomalené aktivaci srdečních komor. Stimulace 
Hisova svazku představuje fyziologický způsob jejich aktivace. Vysokofrekvenční EKG (UHF EKG) 
je nová zobrazovací metoda, schopna podrobně zobrazit průběh komorové depolarizace.  
Cíl: Popsat pomocí vysokofrekvenčního EKG charakter komorové depolarizace při spontánním 
rytmu, stimulaci Hisova svazku (selektivní i neselektivní) a myokardiální stimulaci pravé komory 
srdeční.  
Metody: Do projektu bylo zařazeno čtyřicet šest pacientů s QRS bez raménkové blokády a se 
stimulační elektrodou v oblasti Hisova svazku. Pomocí 12 - svodového EKG byly určeny 
stimulační prahy pro uchvácení Hisova svazku a myokardiální stimulaci parahisální oblasti. Poté 
byly provedeny nahrávky UHF EKG v průběhu spontánního rytmu a jednotlivých typů komorové 
aktivace a byl hodnocen parametr mezikomorové dyssynchronie. 
Výsledky: Celkem bylo analyzováno 133 UHF EKG nahrávek u 46 pacientů během 44 
spontánních rytmů, 28 selektivních, 43 neselektivních stimulací Hisova svazku a 18 
myokardiálních stimulací parahisální oblasti. Průměrné trvání QRS komplexu bylo 117 ms v 
průběhu spontánniho rytmu, 119 ms při selektivní, 135 ms při neselektivní a 165 ms při 
myokardiální stimulaci (p <0,05 pro neselektivní proti selektivní stimulaci Hisova svazku a 
spontánnímu rytmu; p <0.0001 pro myokardiální stimulaci proti každému z ostatních typů 
komorové aktivace). Parameter mezikomorové dyssynchronie byl statisticky identický pro 
selektivní a neselektivní stimulaci Hisova svazku (16 ms vs 15 ms, p = 1), ale značně prodloužen 
v průběhu myokardiální stimulace parahisální oblasti (38 ms vs 16 ms vs 15 ms; p < 0,0001 proti 
každému z ostatních). 
Závěr: U pacientů bez raménkové blokády, vede stimulace Hisova svazku, v porovnání s 
myokardiální pravokomorovou stimulací, k více fyziologické aktivaci srdečních komor. 
 

 
 


