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 Rozruszniki serca są obecnie powszechnie stosowane zarówno u dorosłych jak i u 

dzieci w leczeniu takich schorzeń kardiologicznych jak np. zespół chorego węzła zatokowego 

czy blok przedsionkowo-komorowy (ang. atrioventricular – AV) III stopnia. Ostatnie badania 

wykazały jednakże niekorzystne efekty związane ze stymulacją prawej komory serca. Ma to 

niewątpliwie istotne znaczenie wśród najmłodszych pacjentów, którzy narażeni są na 

wieloletnią stymulację prawej komory.  

 Celem opublikowanego w Circulation wieloośrodkowego badania była ocena wpływu 

lokalizacji elektrody komorowej i stymulacji różnych miejsc na funkcję lewej komory u 

dzieci z blokiem przedsionkowo-komorowym i strukturalnie zdrowym sercem. Do badania, w 

którym uczestniczyło łącznie 21 ośrodków (17 w Europie i 4 w Ameryce Północnej), 

włączono pacjentów spełniających następujące kryteria:  

 blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia wymagający implantacji 

kardiostymulatora i stałej stymulacji (co najmniej 70 % wystymulowanych pobudzeń 

komorowych), 

 wiek < 18 roku życia w czasie pierwszorazowej implantacji rozrusznika, 

 brak istotnej strukturalnej choroby serca i innej choroby ogólnoustrojowej, która 

mogłaby wpływać na pracę serca, 

 co najmniej roczny okres trwania stymulacji, 

 brak zmian lokalizacji elektrody komorowej i miejsca stymulacji komory w trakcie 

okresu obserwacji. 

 Do badania włączono 178 pacjentów (96 dziewcząt, 82 chłopców), u 171 chorych 

występował całkowity blok AV, średni wiek badanych w czasie implantacji rozrusznika 

wynosił 3.2 lata (IQR 0.2-7 lat). Wrodzony blok AV stwierdzono u 138 pacjentów, natomiast 
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u pozostałych 40 był on zdiagnozowany w dzieciństwie. U 9 dzieci występował dodatkowo 

przetrwały przewód tętniczy Botalla, który u wszystkich badanych został zamknięty 

interwencyjnie przy użyciu coila, przy czym u 3 dzieci jego zamknięcie wykonano przed, u 3 

pacjentów w trakcie, a u pozostałej trójki po zabiegu implantacji kardiostymulatora.  

 Badanych w zależności od lokalizacji elektrody komorowej podzielono na następujące 

grupy: chorych o lokalizacji elektrody prawokomorowej (RV) na wolnej ścianie drogi 

odpływu (RVOT; n=8), na bocznej ścianie prawej komory (n=44), w koniuszku prawej 

komory (n=61), na przegrodzie po stronie prawej komory (n=29), w okolicy koniuszka lewej 

komory (LV; n=12), na bocznej ścianie lewej komory (n=17) i w okolicy podstawy lewej 

komory (n=7).  

 Średni czas stymulacji wynosił 5.4 lat (IQR 3.1-8.8 lat). Średni wiek badanych w 

okresie, gdy uzyskiwano dane odnośnie badanych parametrów wynosił 11.2 lat (IQR 6.3-15.0 

lat). U 97 chorych urządzenia były implantowane epikardialnie, a u 81 endokardialnie. 

Pacjenci, u których miejscem stymulacji był koniuszek LV byli młodsi oraz mieli krótszy 

okres obserwacji i węższe zespoły QRS.  

 W zależności od miejsca stymulacji stwierdzono różnice w frakcji skracania, frakcji 

wyrzutowej lewej komory (ang. left ventricular ejection fraction – LVEF) oraz wskaźniku 

objętości końcowoskurczowej lewej komory (ang. left ventricular end-systolic volume index – 

LVESVi), natomiast nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w wskaźniku objętości 

końcoworozkurczowej (ang. left ventricular end-diastolic volume index – LVEDVi) oraz 

wymiarach końcoworozkurczowych lewej komory w zależności od różnej lokalizacji 

elektrody komorowej. Wśród badanych, u których elektroda komorowa zlokalizowana była 

na koniuszku LV oraz na bocznej ścianie LV stwierdzono istotnie wyższą frakcję skracania 

oraz LVEF w porównaniu z chorymi, u których elektroda była zlokalizowana w prawej 

komorze. Nie stwierdzono natomiast różnic w LVEF pomiędzy chorymi, u których elektroda 

była na przegrodzie RV i w koniuszku RV. Wśród chorych z elektrodami na wolnej ścianie 

RVOT oraz na bocznej ścianie RV obserwowano największą rozbieżność wyników LVEF (u 

chorych z elektrodą na wolnej ścianie RVOT dolny kwartyl LVEF wynosił < 38 %). 

Większość chorych, u których stwierdzono obniżoną LVEF < 55 % miała elektrodę 

zlokalizowaną w RV, bądź w okolicy podstawy LV. Co istotne, większość badanych z 

elektrodą w okolicy koniuszka lub ściany bocznej LV miało zachowaną LVEF. 

 W porównaniu z wartościami sprzed implantacji rozrusznika spadek frakcji skracania 

był istotny wśród wszystkich dzieci z elektrodą zlokalizowaną w RV, podczas gdy u 

pacjentów z elektrodą zlokalizowaną w obszarze LV nie uległ istotnemu pogorszeniu. 



Porównując najbardziej optymalne i najczęstsze ułożenie elektrody w obrębie RV tj. w 

koniuszku RV z wspólnymi danymi uzyskanymi dla lokalizacji elektrod w okolicy koniuszka 

i ściany wolnej LV uzyskano również istotnie lepsze wyniki stymulacji w obrębie LV. 

 Miejsce stymulacji było ponadto jedynym predyktorem wpływającym na LVEF i 

frakcję skracania (P<0.0001). Umiejscowienie elektrody w obrębie RVOT oraz bocznej 

ściany RV było niezależnym czynnikiem wpływającym na spadek LVEF (LVEF < 45 %; OR 

10.72, CI 2.07-55.60; P=0.005), podczas gdy zlokalizowanie elektrody w zakresie koniuszka 

LV i ściany bocznej LV było związane z zachowaniem funkcji LV na wyjściowym poziomie 

(LVEF ≥ 55 %; OR 8.26, CI 1.46-47.62, P=0.018). Obecność matczynych autoprzeciwciał, 

wiek w czasie implantacji, płeć, czas trwania stymulacji, tryb DDD stymulacji, a także czas 

trwania zespołów QRS nie miały istotnego wpływu na zmiany LVEF.  

 Nie stwierdzono ponadto różnic istotnych statystycznie w uzyskanych wynikach 

funkcji LV w przypadku porównania epi- i endokardialnej stymulacji RV, natomiast zarówno 

u chorych, u których elektroda RV była zlokalizowana epi- jak i endokardailne LVEF oraz 

frakcja skracania była istotnie gorsza w porównaniu z badanymi, u których elektroda była 

zlokalizowana w obrębie LV. Opóźnienie międzykomorowe i śródkomorowe również istotnie 

różniło się w zależności od lokalizacji stymulacji. W grupie chorych z elektrodami 

zlokalizowanymi w zakresie koniuszka i ściany bocznej LV dyssynchronia była minimalna, 

natomiast wśród dzieci z elektrodą umieszczoną w obrębie RV obserwowano istotną 

dyssynchronię, a LVEF była zależna od stopnia dyssynchronii lewej komory (R=0.08, 

P=0.031).   

 Głównym ograniczeniem badania była nierówna liczba pacjentów w każdej z grup, 

duża rozbieżność wieku pacjentów w trakcie implantacji stymulatora oraz duże różnice 

okresu obserwacji i retrospektywna ocena miejsca stymulacji i lokalizacji elektrody 

komorowej.  

 Podsumowując, miejsce stymulacji komorowej ma istotny wpływ na funkcję lewej 

komory serca u dzieci, które wymagają wieloletniej stymulacji. Spośród badanych miejsc 

stymulacji najbardziej optymalną lokalizacją była okolica koniuszka i ściany bocznej LV, 

podczas gdy lokalizacja w obrębie RVOT bądź ściany bocznej RV była związana z wysokim 

ryzykiem upośledzenia funkcji LV.  
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