
Nowy algorytm służący do oceny w EKG utraty stymulacji jednej z 

elektrod komorowych u pacjentów z implantowanym kardiostymulatorem 

resynchronizującym.  
Na podstawie: Ganière V i wsp.: A new electrocardiogram algorithm for diagnosing loss of 

ventricular capture during cardiac resynchronisation therapy. Europace 2013; 15: 376-381.  
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 Stymulatory resynchronizujące (ang. cardiac resynchronization therapy – CRT) mają 

już ugruntowane miejsce w terapii niewydolności serca, a ich korzystny wpływ na poprawę 

przeżycia został potwierdzony w licznych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania skutecznego leczenia za pomocą terapii 

resynchronizującej jest uzyskanie efektywnej stymulacji obu komorowej. Weryfikacja 

stymulacji jest możliwa nie tylko podczas kontroli urządzenia za pomocą programatora, lecz 

także może być wstępnie oceniona na podstawie EKG, co jest niezwykle ważne w 

przypadkach, w których nie ma możliwości natychmiastowej oceny urządzenia w pracowni 

elektrofizjologii. Niestety każdy z algorytmów rozpoznawania w EKG skutecznej stymulacji 

obu komorowej, bądź utraty stymulacji jednej z elektrod ma swoje ograniczenia.  

 Celem opublikowanego na łamach Europace badania było wynalezienie nowego 

algorytmu, za pomocą którego możliwe będzie zidentyfikowanie na podstawie odprowadzeń 

kończynowych EKG utraty stymulacji obu komorowej i identyfikacja, która z elektrod nie 

stymuluje. Autorzy badania ocenili ponadto czy lokalizacja elektrod urządzenia ma wpływ na 

stworzony algorytm.  

 Badanie podzielono na dwa etapy. W pierwszym retrospektywnym etapie analizowano 

różne parametry EKG, tak aby odnaleźć algorytm pozwalający w odprowadzeniach 

kończynowych zróżnicować stymulację obu komorową od prawo- i lewo- komorowej. EKG 

pochodziło od pacjentów kontrolowanych w Szpitalu Klinicznym w Genewie i rejestrowano 

je w trakcie kontroli progu stymulacji elektrody lewo- i prawo- komorowej, a także podczas 

stymulacji obu komorowej. Analizowano szerokość i oś zespołów QRS w odprowadzeniach 

kończynowych, a także amplitudy załamków Q, R i S w odprowadzeniach I i aVF w trakcie 

stymulacji każdej z elektrod komorowych oraz stymulacji dwukomorowej. W drugim 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gani%C3%A8re%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23054217


prospektywnym etapie testowano wyżej wymieniony algorytm w grupie kolejnych pacjentów 

kontrolowanych w Szpitalu Klinicznym w Grenoble. W tej fazie badania pary EKG, z których 

w jednym była stymulacja obu komorowa, a w drugim brak stymulacji jednej z elektrod 

komorowych, analizowali dwaj niezależni badacze, którzy nie byli poinformowani co do 

sposobu stymulacji (lewo-, prawo-, obu- komorowej). 

 Na podstawie analizowanych EKG uzyskanych od 51 pacjentów w pierwszym etapie 

badania stwierdzono istotne zmiany szerokości zespołów QRS w czasie stymulacji obu- i 

jednokomorowej, a także istotne różnice amplitudy QRS w odprowadzeniu I, co wpływało 

także na oś oraz amplitudę wektora zespołów QRS. Na tej podstawie stworzono 

dwustopniowy algorytm Genewa służący do identyfikowania zmian w stymulacji pomiędzy 

dwoma EKG danego pacjenta, z których w jednym przedstawiona jest stymulacja obu 

komorowa, a w drugim utrata stymulacji prawo- bądź lewo- komorowej. I tak w pierwszym 

etapie algorytm zakłada ocenę szerokości zespołów QRS w odprowadzeniach kończynowych, 

a w drugim etapie ocenę negatywizacji zespołu QRS w odprowadzeniu I (ryc. 1). Zespoły 

QRS są szersze w przypadku stymulacji prawo- bądź lewo- komorowej w porównaniu z 

stymulacją obu komorową, natomiast w odprowadzeniu I zespoły QRS są najbardziej 

negatywne w przypadku stymulacji lewokomorowej, mniejsze w przypadku stymulacji obu 

komorowej i najmniejsze w przypadku stymulacji prawokomorowej a więc negatywność 

narasta w kolejności RV > BV > LV. Dzięki dwóm krokom algorytmu Genewa przy 

dostępności dwóch EKG, z których w jednym obecna jest stymulacja obu komorowa a w 

drugim jej brak, możliwe jest zidentyfikowanie, która z elektrod nie stymuluje prawidłowo.  

 Trafność badanego algorytmu w pierwszej fazie badania wynosiła 84 % i nie 

stwierdzono istotnej różnicy tej dokładności u chorych z koniuszkowym czy też 

przegrodowym położeniem elektrody prawokomorowej (79% vs 87%; P=0.22), a także 

(tylno-)bocznym czy przednio-/przednio-bocznym położeniem (92% vs 83% P=0.38). 

Wykazano także porównywalną celność algorytmu u pacjentów z prawdopodobnymi 

pobudzeniami zsumowanymi, jak i u tych bez  wyżej wymienionych pobudzeń (85 % vs 84%; 

P=1.00).  

 W drugim etapie badania analizowano dane 75 pacjentów. Badana na tym etapie 

trafność algorytmu Genewa wynosiła 88% gdy dostępne były wszystkie odprowadzenia 

kończynowe, natomiast nieznacznie spadała do wartości równej 84%, gdy do oceny 

wykorzystywano jedynie odprowadzenie I (P=0.039 w porównaniu z wykorzystaniem do 

oceny wszystkich odprowadzeń kończynowych). Czułość, specyficzność i celność algorytmu 

w diagnozowaniu utraty stymulacji lewokomorowej wynosiła odpowiednio 94%, 96% i 96% i 



poszerzone 

nie tak 

RV > BV LV > BV 

bez zmian 

nie tak 

RV > BV BV > RV 

zwężone 

nie tak 

BV > LV BV > RV 

była wyższa od dwóch innych popularnych algorytmów (Yong’a i Ammann’a; za wyjątkiem 

specyficzności algorytmu Ammann’a, która wynosiła 97%). W tej części badania również 

oceniono trafność nowego algorytmu w zależności od lokalizacji elektrod. W trakcie 

stymulacji elektrody prawokomorowej u pacjentów z koniuszkowym położeniem elektrody 

stwierdzono tendencję do częstszej konfiguracji R/S ≥ 1 w V1 w porównaniu z chorymi z 

przegrodową lokalizacją elektrody (28% vs 18%; P=0.52) i odwrotnie – u chorych z 

przegrodowym położeniem elektrody częściej R/S ≤ 1 w odprowadzeniu I (32% vs 6%; 

P=0.023). Nie stwierdzono natomiast by lokalizacja elektrody prawo- bądź lewo- komorowej 

wpływała w istotny sposób na celność algorytmu Genewa. 

 Algorytm Genewa jest nowym sposobem identyfikacji utraty stymulacji jednej z 

elektrod komorowych u pacjentów z implantowanym CRT. W pierwszej kolejności zakłada 

ocenę szerokości zespołów QRS w odprowadzeniach kończynowych, a w drugim ocenę 

negatywizacji QRS w odprowadzeniu I. Może on być szczególnie przydatny w identyfikacji 

nie stymulującej elektrody komorowej w codziennej praktyce klinicznej, przede wszystkim w 

przypadkach, w których nie jest możliwa natychmiastowa ocena urządzenia w pracowni 

elektrofizjologii.  

Ryc. 1. Algorytm Genewa służący do identyfikowania w jednym z dwóch dostępnych EKG 

utraty stymulacji prawo- bądź lewo- komorowej (warunkiem wykorzystania algorytmu jest 

obecność stymulacji obu komorowej w jednym z EKG).  BV>RV oznacza, że w pierwszym 

EKG jest stymulacja obu komorowa, a w drugim z nim porównywanym jedynie stymulacja 

prawokomorowa, a więc utrata stymulacji lewokomorowej.  
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