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Stanovení komorové dyssynchronie při multisite a singlesite biventrikulární stimulaci 
Lipoldová J (1), Matejková M (1), Leinveber P (1), Halámek J (2), Plešinger F (2), Jurák P(2), Nagy 
A (1), Novák M (1) 
 (1) ICRC, FN u sv. Anny, Brno, ČR  
(2) ÚPT AV ČR, Brno, ČR 
 
Úvod: Vysokofrekvenční EKG (ultra-high-frequency ECG – UHF ECG) je dobře popsaná metoda 
pro kvantifikaci elektrické komorové dyssynchronie. Autoři využili této metody k porovnání 
standardní biventrikulární stimulace (single site pacing, SS) s biventrikulární stimulací ze dvou 
míst v levé komoře (multisite pacing, MS). 
Metodika: Z recipientů CRT přístrojů s možností multisite pacingu byli vybráni ti, u kterých bylo 
možné MS naprogramovat (příhodný stimulační práh z více míst, nepřítomnost parakardiální 
stimulace). U těchto pacientů bylo pomocí UHF ECG optimalizováno AV a VV zpoždění při 
multisite pacingu. Následně byly při stejných parametrech AV a VV zpoždění otestovány i 
jednotlivé SS konfigurace. Pro každého pacienta byly otestovány 2 SS konfigurace (SSa, SSb), MS 
konfigurace a stav bez stimulace (OFF). Pro každou konfiguraci byl získán parametr E-DYS 
(dyssynchronie podle UHF ECG) a rozdíl preejekčních časů levé a pravé komory (IVD) získaný PW 
dopplerovskou echokardiografií. Výsledky byly statisticky zpracovány. 
Výsledky: U 15 pacientů (11 mužů) byla průměrná hodnota E-DYS v SS 28±36 ms, v MS 18±31 
ms (p=0,07), v OFF 41±26 ms (p<0,01 oproti MS i SS), průměrná hodnota IVD v SS 29±23 ms, v 
MS 19±23 ms (p=0,005), v OFF 61±27 ms (P<0,01 oproti MS i SS). Při porovnání SS versus MS z 
30 záznamů byla SS lepší v parametru E-DYS u 3 pacientů (u 1 pac. v obou SS konfiguracích), v 
parametru IVD u 7 pacientů (u 2 pac. v obou SS konfiguracích). Při srovnání SS/MS versus OFF 
bylo ze 45 záznamů bylo OFF lepší v parametru E-DYS ve 3 konfiguracích SS u 3 pacientů, v 
parametru IVD v 7 konfiguracích u 4 pacientů (u 3 pac. v SS konfiguracích, u 1 pacienta v jedné 
SS a v MS konfiguraci). 
Závěr: Zapnutí multisite pacingu je limitováno technickými možnostmi. Pokud je možné ho 
použít, je u většiny pacientů spojen se zmírněním komorové dyssynchronie ve srovnání se single 
site biventrikulární stimulaci. UHF ECG umožňuje stanovení optimální stimulační konfigurace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


