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Objektivní hodnocení efektu srdeční resynchronizační léčby je složitý a stále plně nevyjasněný 
klinický problém. Vysokofrekvenční QRS dyssynchronie (DYS) představuje jednoduchou EKG 
metodu, která poskytuje informaci o komorové elektrické depolarizaci, a tudíž by mohla být 
prospěšná v hodnocení srdeční resynchronizační léčbě (SRL). 12-svodové EKG (vz. fr. 
5kHz/24bitů, 5 minut měření) a echokardiografie srdce byly měřeny u 42 konsekutivních 
pacientů podstupujících SRL. Automaticky byly vypočteny průměrné amplitudové obálky u V1-
V6 QRS komplexů z frekvenčních pásem od 150 do 1000Hz. DYS parametr byl stanoven jako 
časový rozdíl mezi nejčasnější a nejpozdnější aktivací mezi V svody. Šířka QRS komplexu byla 
také změřena automaticky. Všechny EKG parametry byly stanoveny před, 1-3 dny po a 6 měsíců 
po implantaci biventrikulárního stimulátoru při vypnuté (SRL-Off) i zapnuté (SRL-On) stimulaci. 
Pacienti s poklesem end-systolického objemu o 10% a více byli označeni za CRT respondéry.U 
30 SRL respondérů byl DYS parametr významně nižší po 6 měsících při SRL-Off v porovnání před 
SRL (-9±19ms, p<0.05), zatímco žádná významná změna DYS nenastala při SRL-On v rámci 6 
měsíců (-1±11ms, NS). Naopak, jasné zkrácení DYS parametru bylo pozorováno po implantaci (-
46±23ms, p<0.000001) a 6 měsíců (-46±21ms, p<0.000001) po implantaci při SRL-On v 
porovnání před SRL. U 12 SRL non-respondérů nebyly nalezeny žádné významné změny DYS 
parametru. Šířka QRS nevykázala žádné významné změny v časovém období u obou skupin SRL 
pacientů.Významná změna DYS parametru rozlišuje úspěšnost SRL ihned po začátku stimulace, 
protože komorová elektrická depolarizace se při SRL s časem podstatně nemění. Reverzní 
elektrická remodelace může být hodnocena porovnáním depolarizačního obrazu při SRL-Off po 
6 měsících a před SRL. Šířka QRS jako deskriptor změn komorového vedení vyvolaného SRL 
nenabízí dostatečně klinicky důvěryhodnou informaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


