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Porovnanie multisite a singlesite biventrikulárnej stimulácie 
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Úvod: Vysokofrekvenčné EKG (ultra-high-frequency ECG - UHFECG) je dobre popísaná metóda 
pre kvantifikáciu elektrickej dyssynchrónie. Táto metóda bola použitá k porovnaniu štandardnej 
biventrikulárnej stimulácie (single site pacing, SS) s biventrikulárnou stimuláciou využívajúcou 
dve stimulačné miesta ľavokomorovej elektródy (multisite pacing, MS). 
Metodika: Z recipientov CRT prístrojov s možnosťou multisite biventrikulárnej stimulácie boli 
do porovnania zahrnutí tí, u ktorých bolo možné MS naprogramovať (mali príhodný stimulačný 
prah z viacero miest so súčasnou neprítomnosťou parakardiálnej stimulácie).  U týchto 
pacientov bolo pomocou metódy UHFECG optimalizované AV a VV oneskorenie pri multisite 
biventrikulárnej stimulácii. Ďalším krokom bolo testovanie jednotlivých SS konfigurácií pri 
zachovaní rovnakých AV a VV oneskorení ako pri MS. U každého pacienta boli samostatne 
testované 2 SS konfigurácie (SSa, SSb), MS konfigurácia a stav bez stimulácie (OFF). Pre každú 
konfiguráciu bol následne vypočítaný parameter E-DYS (parameter elektrickej dyssynchrónie 
podľa UHFECG) a odmeraný rozdiel preejekčných časov ľavej a pravej komory (interventricular 
delay - IVD) získaný PW Dopplerovskou echokardiografiou.  
Výsledky: U 15 subjektov (11 mužov) bola priemerná hodnota E-DYS v SS 28±36ms, v MS 
18±31ms (p = 0,07), v OFF 41±26ms (p<0,01 oproti MS i SS). Priemerná hodnota IVD v SS bola 
29±23ms, v MS 19±23ms (p<0,01), v OFF 61±27ms (p<0,01 voči MS i SS). Pri porovnaní SS voči 
MS bola konfigurácia SS z 30 záznamov lepšia v parametre E-DYS u 3 pacientov (u 1 pacienta v 
oboch SS konfiguráciách), v parametre IVD u 7 pacientov (pričom u 2 pacientov v oboch SS 
konfiguráciách).  
Záver: Zapnutie multisite biventrikulárnej stimulácie bolo obmedzené technickými možnosťami. 
Ak ju však bolo možné použiť, v porovnaní so singlesite biventrikulárnou stimuláciou, jej 
zapnutie bolo u väčšiny pacientov spojené so znížením komorovej dyssynchrónie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


