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71-letni pacjent

przyjęty do oddziału kardiologicznego w celu wszczepienia stymulatora z powodu omdleń w 
przebiegu migotania przedsionków i zaawansowanych zaburzeń przewodnictwa  

przedsionkowo-komorowego.



Wywiad

• Acenokumarol;  
• Prestarium;  
• Sortis; 
• Zoxon.

Przyjmowane leki

• Przebyty zawał serca; 
• Angioplastyka prawej tętnicy wieńcowej ze wszczepieniem stentu.



EKG przy przyjęciu

• Migotanie przedsionków z częstością zespołów komorowych 50-70/min;  
• Oś serca pośrednia;  
• Zespoły QRS ~100ms.

24h badanie holterowskie

• Migotanie przedsionków z częstością zespołów komorowych ok. 64/min, (minimalna 
czynność 32/min, maksymalna 128/min); 

• Liczne 5-6 sekundowe pauzy.



Badanie echokardiograficzne – wybrane parametry

• Powiększenie lewej komory serca: LK = 59mm;  
• Grubość przegrody międzykomorowej (PMK) - 12mm;  
• Upośledzona kurczliwość ściany dolnej lewej komory z umiarkowanie obniżoną frakcją 

wyrzucania LK (EF ~ 45%).



Opis zabiegu 1

• Znieczulenie miejscowe; 
• Nakłucie lewej żyły pachowej;  
• Wprowadzenie koszulki naczyniowej 9F; 
• Wprowadzenie zestawu Selectra 3D-65-42 firmy Biotronik do koszulki naczyniowej;  
• Ulokowanie końcówki koszulki Selectra w prawym przedsionku pod kontrolą fluoroskopii;  
• Wykonanie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) ok. 10 obrotów elektrodą Solia S60 do 

całkowitego wysunięcia jej spirali; 
• Wprowadzenie elektrody do koszulki; 
• Wykonanie dodatkowych 9-10 obrotów przy pomocy zielonego ”lejka”; 



Opis zabiegu 2

• Przeprowadzenie koszulki Selectra wraz z elektrodą z prawego przedsionka do prawej komory; 
• Umieszczenie końcówki koszulki na przegrodzie międzykomorowej, ok. 1,5-2 cm poniżej 

okolicy lokalizacji pęczka Hisa; 
• Ocena lokalizacji końcówki koszulki wraz z elektrodą na podstawie obrazów uzyskanych w 

projekcjach: lewy skos - LAO 30o i prawy skos - RAO 30o; 
• Poszukiwanie miejsca implantacji spełniającego określone parametry elektryczne. 



Lokalizacja miejsca stymulacji od strony wsierdzia prawej komory



Opis zabiegu 3

• Wykonanie kilku szybkich obrotów elektrodą w celu jej płynnego „przejścia”                                      
przez wsierdzie RV;  

• Ocena propagacji końcówki elektrody w obrębie przegrody międzykomorowej                                     
na podstawie zmiany kształtu wystymulowanych zespołów komorowych                                               
w odprowadzeniach V6 i V1. 

• Pomiar opóźnień:  
1. Impuls - szczyt załamka R w odprowadzeniu V6 (V6 RWPT)  
2. Szczyt załamka R w V6 - szczyt załamka R w V1 (V6-V1 interpeak interval) 

• Ocena progu stymulacji oraz impedancji.



Stopniowe skrócenie opóźnienia impuls-szczyt załamka R w odprowadzeniu  
V6 (V6 RWPT - 92ms) i pojawienie się załamka R’ w odprowadzeniu V1 
(opóźnienie V6-V1- 34ms)



Zwiększenie opóźnienia V6-V1 do 46ms.



Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa:                                                                                                         
Pierwsze dwie ewolucje – stymulacja selektywna prądem o napięciu 1,3V  - V6 
RWPT - 96ms, kolejne ewolucje - stymulacja nieselektywna w trakcie 
stymulacji prądem o napięciu 3V - V6RWPT - 68ms, V6-V1 - 62ms.



Potwierdzenie parametrów skutecznej stymulacji

• Załamek R – 11,2 mV;  
• Próg 1,2 V/s;  
• Impedancja  594 Ω; 

Zakończenie zabiegu

• Usunięcie koszulki Selectra 3D-65-42;  
• Usunięcie koszulki naczyniowej 9F;  
• Wytworzenie loży stymulatora;  
• Umocowanie elektrody wraz ze stymulatorem w loży;   
• Czas fluoroskopii - 11,27 min.  



EKG po zabiegu

• Migotanie przedsionków z częstością zespołów komorowych 60-80/min;  
• 3 i 8-10 ewolucja – pobudzenia wystymulowane; 
• Pobudzenia wystymulowane: o morfologii RBBB+LAH, szerokość QRS 140 ms  
       (stymulacja okolicy tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa) 



RTG klatki piersiowej po zabiegu



Podsumowanie

Przedstawiono opis wszczepienia stymulatora VVIR i elektrody komorowej w okolicę 

lewej odnogi pęczka Hisa u 71-letniego chorego z omdleniami w przebiegu zaawansowanych 

zaburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego i objawami niewydolności serca. Biorąc 

pod uwagę obecność objawów niewydolności serca, obniżoną  frakcję wyrzucania (ok. 45%) 

oraz potencjalnie wysoki (>20%) odsetek stymulacji u chorego należałoby rozważyć 

wszczepienie układu resynchronizującego. Z kolei nieobecność asynchronii skurczu w badaniu 

echokardiograficznym oraz szerokość zespołów QRS ok. 100ms może prognozować słaby 

efekt resynchronizacji. Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowano o wszczepieniu elektrody 

komorowej w okolicę lewej odnogi pęczka Hisa uzyskując „fizjologiczny” tor aktywacji lewej 

komory. 




