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Поряд із традиційною електрокардіостимуляцією (ЕКС) при порушеннях ритму серця та
двокамерною ЕКС для корекції гемодинаміки у
разі обструктивної гіпертрофічної кардіоміопатії
останніми роками все ширше при ішемічній та
ідіопатичній дилатаційній кардіоміопатії для лікування серцевої недостатності (СН) застосовують
бівентрикулярну ЕКС, яку називають кардіоресинхронізаційною терапією. При виконанні
бівентрикулярної ЕКС часто виникає необхідність переконатися, чи нав’язується стимуляція
шлуночковим електродом, чи не зміщується
лівошлуночковий електрод відносно початкового місця імплантації, яка доля стимуляції правого
(ПШ) і лівого (ЛШ) шлуночків у зливному збудженні шлуночків. Вичерпна відповідь на ці запитання потребує детального аналізу рентгенограм, електрокардіограм і програми ЕКС, проте
векторний аналіз поверхневої ЕКГ часто забезпечує швидку і надійну відповідь. Основний
принцип векторного аналізу ЕКГ при різних локалізаціях стимулюючого електрода полягає в
тому, що фронт хвилі деполяризації, поширюючись до позитивного полюса відведення, дає
позитивне відхилення комплексу QRS і, навпаки,
поширення хвилі від позитивного полюса відведення дає негативне відхилення комплексу QRS
у цьому відведенні. Принцип такого аналізу при
визначенні локалізації стимулюючого електрода
аналогічний тому, який застосовують для знаходження місця найбільш раннього збудження
шлуночків при синдромі Вольфа – Паркінсона – Уайта і вентрикулярних тахікардіях.
Адекватну діагностику локалізації електрода
може бути здійснено тільки при аналізі 12 відведень ЕКГ [1, 32].

Графіка комплексу QRS при стимуляції
правого шлуночка
Стимуляція ПШ, незалежно від місця стимуляції формує графіку блокади лівої ніжки пучка
Гіса у грудних відведеннях (відсутність позитивного комплексу у відведенні V1, записаному з
четвертого або п’ятого міжребер’я) [6, 7, 9].
Стимуляція з верхівки ПШ формує негативні
комплекси QRS у нижніх відведеннях (II, III, aVF),
тому що збудження поширюється знизу вгору.
Електрична вісь комплексу QRS у фронтальній
площині орієнтована завжди вгору, частіше в
лівий, рідше у правий верхні квадранти.
Стимуляція з вихідного тракту правого
шлуночка
Початкове розміщення стимулюючого електрода у вихідному тракті ПШ (ВТПШ), у перегородці або при зміщенні його з верхівки в напрямку
до ВТПШ зміщує електричну вісь QRS у фронтальній площині у лівий нижній квадрант, і її орієнтація не відрізняється від осі нормально проведеного комплексу QRS [6]. Нижні відведення стають
позитивними. Якщо стимулюючий електрод зміщувати вверх, наближаючи до клапана легеневої
артерії, то електрична вісь зміщується у правий
нижній квадрант. При незмінно домінантних зубцях R у нижніх відведеннях стимуляція ВТПШ
може формувати комплекси qR, QR, або Qr у відведеннях І і aVL. Інколи при незначному зміщенні
стимулюючого електрода з верхівки ПШ до ВТПШ
відведення І і aVL можуть формувати комплекс qR
у поєднанні з типовими для стимуляції з верхівки
ПШ негативними комплексами у нижніх відведеннях. Таку графіку qR у відведеннях І і aVL не слід
розглядати як ознаку інфаркту міокарда.
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Комплекси qR і Qr у нижніх і прекардіальних
відведеннях
Будь-яка локалізація стимуляції ПШ ніколи не
формує комплекси qR у відведеннях V5, V6 без
наявності інфаркту міокарда або зливного зі спонтанно проведеним комплексом QRS. Комплекси
qR або Qr (але не QS) в прекардіальних і нижніх
відведеннях при стимуляції ПШ з будь-якого
місця є завжди патологічними. Навпаки, зубці q є
типовими для латеральних відведень (І, aVL, V5 і
V6) при неускладненій бівентрикулярній стимуляції (ПШ стимулюють з верхівки) і не мають інтерпретуватися як ознаки інфаркту або зміщення
стимулюючого електрода з верхівки в напрямку
ВТПШ. З іншого боку, неускладнена стимуляція з
верхівки ПШ зрідка формує комплекс qR у відведенні І (але не aVL) [9, 29].
Домінантний зубець R комплексу QRS
у відведенні V1 при традиційній стимуляції
з верхівки правого шлуночка
За наявності домінантного зубця R у відведенні V1 при стимуляції ПШ часто вживають термін «графіка блокади правої ніжки пучка Гіса»,
проте цей термін у цьому випадку вводить в
оману, бо така графіка може не бути зумовлена
запізнюванням збудження ПШ. При неускладненій верхівковій стимуляції ПШ домінантний R у
відведеннях V1 і V2, знятих у четвертому міжребер’ї, спостерігають у 8–10 % випадків [7, 29].
Точки реєстрації грудних відведень завжди мають
уточнюватися, бо домінантний R інколи може реєструватися у відведеннях V1–V2, знятих у третьому або другому міжребер’ях. При реєстрації відведень V1–V2 на одне ребро нижче (з п’ятого
міжребер’я) негативний комплекс QRS майже
безсумнівно вказує на локалізацію стимулюючого
електрода у верхівці або дистально-септальній
частині ПШ. Однак домінантний зубець R може не
завжди зникати у відведенні V1, знятому у п’ятому
міжребер’ї, якщо ПШ стимулюється із середньосептальної ділянки. Більше того, в нормальній
ситуації при стимуляції з ПШ і графіці ЕКГ за
типом блокади правої ніжки пучка Гіса позитивний зубець змінюється на негативний у відведенні
V3. Тому високий зубець R у відведеннях V3 і V4
свідчить, що стимулюючий електрод більш вірогідно не розташований у ПШ, за умови виключення шлуночкового злиття зі спонтанним атріовентрикулярним проведенням. При цьому лівошлуночкова стимуляція, яка формує позитивний
комплекс у відведенні V1, не обов’язково поєдну-
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ється з позитивними комплексами у відведеннях
V2 і V3. Чітко задню стимуляцію ПШ не завжди
розцінюють як потенціальну причину високого
зубця R у відведенні V1. Ніколи не спостерігають
графіки за типом блокади правої ніжки пучка Гіса
у відведенні V1 при неускладненій стимуляції
ВТПШ. Відхилення електричної осі вправо при
стимуляції шлуночків з формуванням глибокого
зубця S у відведеннях І і aVL не вважають типом
блокади правої ніжки пучка Гіса без аналізу відведення V1.
Значення малого зубця r у відведенні V1 при
неускладненій стимуляції правого шлуночка
Невисокий ранній зубець r (часом широкий)
може інколи виникати у відведенні V1 при неускладненій стимуляції ПШ з верхівки або з ВТПШ.
Не доведено, що цей зубець відображає порушення проведення виходу з місця локалізації
стимулюючого електрода. Більше того, початковий зубець r при бівентрикулярній стимуляції не
вказує на попереднє збудження ЛШ [10].
Графіка комплексу QRS при стимуляції
лівого шлуночка через коронарну венозну
систему
При локалізації стимулюючого електрода у
задній або задньо-латеральній венах у коректно
розміщеній позиції відведення V1 майже без
винятку реєструють графіку за типом блокади
правої ніжки пучка Гіса [2, 5, 7, 9, 15, 19, 28, 29].
Відведення V2 і V3 можуть бути або не бути позитивними. При апікальному розміщенні стимулюючого електрода типовими для відведень V4–V6
є негативні комплекси QRS, а при базальному
розміщенні V4–V6 відведення дають позитивне
відхилення. Стимуляція із середньої кардіальної
вени або з великої (передньої) вени може зрідка
формувати комплекси за типом блокади лівої
ніжки пучка Гіса залежно від місця стимуляції.
Стимуляція ЛШ з традиційного місця при ресинхронізації формує шлуночкові комплекси за
типом блокади правої ніжки пучка Гіса у відведенні V1 фактично без винятку. Причиною формування негативного комплексу QRS у відведенні V1 можуть бути: некоректне розміщення ЕКГ
електрода (надто високе розміщення позиції
V1); стимуляція середньої або великої передньої
кардіальних вен; невідомий механізм, що потребує додаткового з’ясування. У фронтальній площині електрична вісь часто орієнтована у правий
нижній квадрант, менш типовою є орієнтація осі
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у правий верхній квадрант. Зрідка у пацієнтів з
неускладненою стимуляцією ЛШ і типовою графікою комплексу QRS за типом блокади правої
ніжки пучка Гіса у відведенні V1 електрична вісь
може бути орієнтованою у лівий нижній або у
лівий верхній квадранти. Причина такої нетипової орієнтації осі залишається неясною.
Графіка комплексу QRS при
бівентрикулярній стимуляції
До цього часу загальна оцінка графіки ЕКГ
при бівентрикулярній стимуляції в основному
була зосереджена на одночасній стимуляції ПШ і
ЛШ [4, 9, 17, 29]. Базові 12 відведень ЕКГ мають
бути зареєстровані під час імплантації з оцінкою
незалежних порогів захоплення ПШ і ЛШ для
визначення специфіки морфології стимульованого комплексу QRS у багатьох відведеннях [10].
Пацієнт має бути під’єднаним до 12 відведень
під час імплантації. Обов’язково потрібні чотири
записи у 12 відведеннях: 1) власний ритм і комплекс QRS перед стимуляцією, 2) комплекс QRS
при стимуляції ПШ, 3) комплекс QRS при стимуляції ЛШ, 4) комплекс QRS при бівентрикулярній
стимуляції (рис. 1–4). Всі чотири записи мають
бути проаналізовані з виявленням очевидної від-

мінності кривих за різних станів (при відключеному стимуляторі, при стимуляції тільки ПШ, при
стимуляції тільки ЛШ і при бівентрикулярній стимуляції). Ці ЕКГ мають бути використані впродовж процедури імплантації як моніторинг з
поверхні тіла для досягнення коректної локалізації стимулюючих електродів. Якщо втрачається
захоплення стимуляцією одного шлуночка, то
морфологія стимульованого комплексу у 12 відведеннях стає подібною до морфології комплексу QRS при стимуляції тільки ПШ або при стимуляції тільки ЛШ. Виявлення зміщення електричної осі у фронтальній площині може бути корисним для підкріплення факту відсутності захоплення одним шлуночком [5, 9, 15]. Якщо окремо
стимульовані QRS і бівентикулярно стимульований QRS є відносно вузькими, то розширення
стимульованого QRS вказує на втрату захоплення одного шлуночка при ефективності іншого.
Тривалість стимульованого QRS
і стан механічної вентрикулярної
ресинхронізації
Стимульований при бівентрикулярній стимуляції QRS є часто вужчим від комплексів окремо
стимульованого ПШ або ЛШ. Тому вимірювання

Рис. 1. Електрокардіограма пацієнта В. у 12 відведеннях до імплантації кардіостимулятора (блокада лівої ніжки пучка Гіса).

Огляди
тривалості QRS при спостереженні є корисним
для аналізу адекватних бівентрикулярних захоплень і зливання зі спонтанним QRS [5, 15, 19].
Якщо бівентрикулярна ЕКГ є ідентичною до ЕКГ
при стимуляції окремо ПШ або окремо ЛШ і причину не знайдено, то це ще не означає, що один
із стимулюючих електродів не робить свій внесок у бівентрикулярну деполяризацію, тому для
цього потрібна детальна оцінка стимулюючої
системи.
Тривале спостереження показує що ступінь
звуження стимульованого QRS є ненадійним
предиктором механічної кардіоресинхронізаційної відповіді [15, 18]. Іншими словами, ступінь
звуження QRS або його відсутність не корелюють з віддаленим гемодинамічним ефектом
бівентрикулярної стимуляції, оскільки стимульований QRS не відображає рівень механічної
десинхронії [15, 18]. З’ясували, що деякі пацієнти з монокамерною стимуляцією ЛШ демонструють однаковий або навіть кращий ефект механічної ресинхронізації порівняно з бівентрикулярною стимуляцією, незважаючи на дуже широкий
стимульований комплекс QRS [15, 23]. Окрім
аналізу полярності окремих зубців у різних відведеннях, для встановлення локалізації стиму-
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люючого електрода суттєву роль відіграє визначення електричної осі стимульованого комплексу QRS у фронтальній площині.
Діагностична цінність аналізу електричної
осі стимульованого комплексу QRS
у фронтальній площині
Важливим є визначення електричної осі
стимульованого комплексу QRS для встановлення місця стимуляції під час програмування
бівентрикулярної стимуляції [9, 15, 29].
Зміщення електричної осі у фронтальній площині під час програмування шлуночкового стимулу допомагає вибрати місце стимуляції у
пацієнтів з імплантованими приладами першого покоління, в яких не було можливості програмувати окремо правошлуночкові й лівошлуночкові стимули.
Бівентрикулярна стимуляція з верхівковою
локалізацією правошлуночкового
стимулюючого електрода
Електрична вісь у фронтальній площині зміщується вгору проти годинникової стрілки з лівого боку (при апікальній стимуляції ПШ) до правого верхнього квадранта (при бівентрикулярній

Рис. 2. Електрокардіограма пацієнта В. у 12 відведеннях при стимуляції правого шлуночка.
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стимуляції), якщо шлуночкова маса деполяризується переважно від лівошлуночкового стимулюючого електрода [5, 9, 15]. Інколи електрична
вісь при неускладненій бівентрикулярній стимуляції орієнтована у лівий верхній квадрант.
Комплекс QRS при бівентрикулярній стимуляції
часто позитивний у відведенні V1, якщо ПШ стимулюється з верхівки. Негативний QRS у цьому
відведенні може формуватися при таких обставинах: некоректне (надто високе) розміщення
позиції електрода відведення V1 на грудній клітці, відсутність захоплення ЛШ, зміщення позиції
стимулюючого лівошлуночкового електрода,
виражена латентність лівошлуночкової стимуляції (блокада виходу або запізнювання з місця
стимуляції, важливого але погано вивченого
феномену при лівошлуночковій стимуляції),
злиття з проведеним комплексом QRS, при стимуляції з середньої кардіальної вени (також з
передньої кардіальної вени), або навіть незапланована стимуляція ПШ з двох місць [3, 20].
Негативний комплекс QRS у відведенні V1 при
неускладненій бівентрикулярній стимуляції
правдоподібно відображає неоднакову активацію гетерогенного бівентрикулярного субстрату

(ішемія, рубець, роль системи Гіса – Пуркіньє у
варіантах лівошлуночкової активації при спонтанній блокаді лівої ніжки пучка Гіса) і не
обов’язково вказує на недостатній внесок (електричний або механічний) лівошлуночкової стимуляції.
Бівентрикулярна стимуляція з локалізацією
стимулюючого правошлуночкового
електрода у вихідному тракті
При бівентрикулярній стимуляції, коли стимулюючий електрод ПШ розміщено у вихідному
тракті, комплекс QRS у відведенні V1 часто негативний, а електрична вісь у фронтальній площині
часто орієнтована у правий нижній квадрант.
Проте необхідні подальші дослідження для підтвердження цих попередніх даних і визначення
важливості варіантів графіки ЕКГ при бівентрикулярній стимуляції відповідно до локалізації
стимулюючого електрода ПШ.
Конфігурації Q, або q і QS у відведенні І
У більшості випадків при бівентрикулярній
стимуляції у відведенні І реєструють зубець q
[16], у той час як при неускладненій стимуляції

Рис. 3. Електрокардіограма пацієнта В. у 12 відведеннях при стимуляції лівого шлуночка.
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ПШ з верхівки зубець q у відведенні І є рідкісним
явищем. Відсутність зубця q у відведенні І є
100 % предиктором відсутності лівошлуночкового захоплення. Тому вважають, що аналіз зубців
Q/q або QS може бути надійним шляхом для
оцінки захоплення ЛШ при бівентрикулярній стимуляції.
Зливні шлуночкові комплекси при
фізіологічному проведенні
При синусовому ритмі і відносно короткому
інтервалі PR при бівентрикулярній стимуляції
шлуночковий комплекс, який зливається з конкуруючим фізіологічно проведеним, може спричинити помилкову інтерпретацію ЕКГ, тому укорочення QRS завжди вимагає виключення злиття
із спонтанним.
У пацієнтів із синусовим ритмом і відносно
коротким інтервалом PR шлуночкове злиття з
конкуруючим спонтанним проведенням під час
бівентрикулярної стимуляції може бути причиною помилкової інтерпретації ЕКГ та неправильної оцінки при спостереженні за приладом.
Укорочення QRS дозволяє виключити шлуночкове злиття зі спонтанним комплексом QRS, осо-
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бливо при встановленні відносно короткого
інтервалу PR. Наявність шлуночкового злиття
потрібно виключати, спостерігаючи морфологію
стимульованого QRS упродовж прогресивного
укорочення інтервалу AS-VP (передсердне
сприйняття–шлуночкова стимуляція) при режимі
VDD або інтервалу AP-VP (передсердна стимуляція–шлуночкова стимуляція) при режимі DDD.
Інтервал AS-VP має бути запрограмованим із
забезпеченням бездоганної бівентрикулярної
стимуляції при обставинах, які можуть укоротити
інтервал PR, наприклад, підвищення циркуляції
катехоламінів. Важливо пам’ятати, що дуже
вузький стимульований комплекс QRS може
відображати шлуночкове злиття (можливо поєднане із субоптимальною гемодинамічною відповіддю) з проведеним комплексом QRS більш
вірогідно, ніж майже ідеальну електричну шлуночкову ресинхронізацію. Також значне звуження стимульованого QRS комплексу виникає при
тришлуночковій стимуляції (дві точки стимуляції
ПШ і одна точка стимуляції ЛШ), що пропагується французькою групою для пацієнтів із СН, у
яких виникла рефрактерність до загальноприйнятої бівентрикулярної стимуляції.

Рис. 4. Електрокардіограма пацієнта В. у 12 відведеннях при бівентрикулярній стимуляції.
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Електрокардіографічне спостереження
після імплантації стимулятора
Низкою спостережень показано, що тривалість комплексу QRS після імплантації стимулятора не зміниться, доки лівошлуночковий стимулюючий електрод не зміститься відносно точки
початкової фіксації [15, 27]. Тому поверхнева
ЕКГ повинна періодично проводитися, оскільки
лівошлуночковий стимулюючий електрод може
зміщуватися в колатеральні гілки коронарного
синуса. Це може призводити до втрати захоплення ЛШ і появи електрокардіографічної графіки стимуляції ПШ із збільшенням тривалості
QRS і відхиленням електричної осі вгору. R. Ricci
[27] вважає, що варіації тривалості QRS можуть
відігравати вирішальну роль при кореляції з ехокардіографічними параметрами ремоделювання
шлуночків. Періодично необхідно записувати
базову ЕКГ спонтанного комплексу для підтвердження наявності порушення внутрішньошлуночкового проведення за типом блокади лівої
ніжки пучка Гіса. В цьому відключення ЕКС може
потенційно поліпшити функцію ЛШ і зменшити
прояви СН у пацієнтів, в яких зникли затримка
внутрішньошлуночкового проведення або блокада внаслідок ремоделювання шлуночків.
Іншими словами, спонтанне звуження QRS є
кращим, ніж бівентрикулярна стимуляція.
Анодна стимуляція при бівентрикулярній
системі
Хоча анодне захоплення може виникати при
високому виході традиційної біполярної правошлуночкової стимуляції, цей феномен майже
завжди непомітний на ЕКГ. Бівентрикулярна система стимуляції може використовувати однополюсні електроди для стимуляції ЛШ через коронарні вени. Кінець лівошлуночкового електрода
є катодом, а проксимальний полюс біполярного
правошлуночкового електрода часто відіграє
роль анода для лівошлуночкової стимуляції. Таке
розташування формує спільний анод для стимуляції ПШ і ЛШ. Висока щільність струму (з двох
джерел) на спільному аноді впродовж бівентрикулярної стимуляції може стати причиною анодного захоплення, що виявляється як стимульований комплекс QRS, форма якого дещо відрізняється від конфігурації, зумовленої суто бівентрикулярною стимуляцією [11, 31]. Анодне захоплення під час бівентрикулярної стимуляції зникає при зменшенні викиду стимуляції ЛШ або
коли прилад (навіть при високому викиді) запро-

грамований на дійсну уніполярну систему, спільним анодом у якій є корпус кардіостимулятора.
Таку функцію не можна застосувати у приладах з
кардіовертером-дефібрилятором. Анодне захоплення розпізнавали при застосуванні бівентрикулярних трансвенозних ритмоводіїв першого
покоління (без окремого програмування правошлуночкового і лівошлуночкового викиду) за
наявності трьох різної форми стимульованих
(виключаючи зливний із спонтанним) комплексів
QRS: бівентрикулярне анодне захоплення (з
високим викидом), бівентрикулярне (з низьким
викидом), і правошлуночкове (без захоплення
ЛШ) або, рідше, лівошлуночковое (без захоплення ПШ). Такі форми анодної стимуляції можуть
також виникати під час бівентрикулярної стимуляції сучасними приладами лише при загальному аноді на правошлуночковому електроді.
Різні форми анодного захоплення включно з
кільцевим електродом біполярного правошлуночкового електрода можуть також виникати при
бівентрикулярній стимуляції сучасними кардіостимуляторами з окремим програмуванням шлуночкових викидів. Під час однокамерної лівошлуночкової стимуляції з відносно високим викидом
правошлуночкове анодне захоплення формує
стимульований комплекс QRS, що не відрізняється за формою при бівентрикулярній стимуляції. Інколи такий тип анодного захоплення не дає
задокументувати на ЕКГ чисту лівошлуночкову
стимуляцію, якщо поріг лівошлуночкової стимуляції є вищим, ніж правошлуночкової анодної
стимуляції. Така анодна стимуляція може
ускладнювати визначення порогу і не повинна
хибно інтерпретуватися як порушення роботи
приладу. Окрім того, якщо поріг лівошлуночкової
стимуляції не є надто високим, коректне програмування викиду стимулятора повинно виключити анодну стимуляцію у більшості випадків.
Використання відповідних біполярних лівошлуночкових електродів виключає всі форми правошлуночкової анодної стимуляції.
Графіка ЕКГ при регулюванні
міжшлуночкової затримки інтервалу VV
під час бівентрикулярної стимуляції
Графіку ЕКГ при змінах збудження ПШ і ЛШ
під час програмування інтервалу VV за допомогою найновіших бівентрикулярних приладів ще
детально не вивчено. Сучасні бівентрикулярні
прилади дозволяють програмувати мішжлуночковий інтервал збудження поступово від +80 мс
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(ЛШ перший) до –80 мс (ПШ перший) для оптимізації гемодинаміки. За відсутності анодної
стимуляції збільшення інтервалу VV поступово
до 80 мс (ЛШ перший) прогресивно збільшується тривалість стимульованого комплексу QRS,
змінюється його форма із збільшенням зубця R
у відведенні V1, що вказує на більш домінантну
деполяризацію ЛШ [30]. Кореляції між варіантами конфігурації комплексу QRS у відведенні
V1 при різних інтервалах VV і гемодинамічною
відповіддю ще не проведені. Анодна стимуляція
ПШ під час бівентрикулярної стимуляції негативно втручається у програмовану міжшлуночкову (VV) затримку (часто програмується раніше збудження ЛШ, ніж ПШ), спрямовану на
оптимізацію серцевої ресинхронізації, оскільки
анодне захоплення ПШ приводить до одночасного збудження ПШ і ЛШ (інтервал VV стає
нульовим). За наявності анодної стимуляції
морфологія і тривалість ЕКГ не змінюються,
якщо прилад запрограмований на інтервал VV
80, 60, і 40 мс (ЛШ раніше від ПШ). Затриманий
катодний викид (80, 60, і 40 мс) потрапляє на
рефрактерний період міокарда, ініційований
попередньою анодною стимуляцією. При інтервалах VV менше 20 мс стимульований QRS
може змінитися, бо короткий інтервал ЛШ–ПШ
запобігає проведенню збудження від місця ПШ
анодного захоплення вчасно, зумовлюючи рефрактерність катодної зони. Таким чином, катод
також захоплює ПШ і робить внесок у деполяризацію ПШ, яка починається з двох місць: ПШ
анода і ПШ катода [30].

шлуночків, за критеріями ЕКГ може не бути гемодинамічно оптимальним під час стимуляції при
обструктивній гіпертрофічній кардіоміопатії. При
пошуку коротшої кращої атріовентрикулярної
затримки 12 відведень ЕКГ є необхідними для
верифікації відсутності шлуночкового злиття
[14]. Недостатній позитивний ефект може
потребувати за допомогою ехокардіографії
репозиції ПШ електрода для забезпечення дистальної апікальної його локалізації. Флюороскопія і морфологія QRS у 12 відведеннях під час
стимуляції не є точними маркерами локалізації
позиції електрода.

Стимуляція на тлі аритмії

На ЕКГ з одним відведенням важко оцінити
захоплення передсердя. У звичайних двокамерних системах стимуляції конфігурація, тривалість і затримка (і ступінь передсердної латентності) стимульованого зубця Р мають бути скрупульозно проаналізовані у 12 відведеннях ЕКГ,
щоб довести захоплення і міжпередсердну
затримку проведення (де стимульований
зубець Р захований у комплексі QRS) [13, 26].
ЕКГ у 12 відведеннях, знята за подвійним стандартом, часто виявляє нечіткі передсердні зубці
у стандартних записах. Затримка міжпередсердної провідності потребує перепрограмування атріовентрикулярної затримки або додаткового другого передсердного електрода для
біатріальної стимуляції, щоб забезпечити оптимальну механічну атріовентрикулярну синхронію
лівої частини серця [12].

Наявність постійної форми фібриляції
передсердь часто погано розпізнається при
постійно стимульованому ритмі, і в результаті з
відмовою від антикоагулянтної терапії. Клінічний
досвід свідчить, що фібриляцію передсердь правильно розпізнавали тільки у 20 % пацієнтів з
постійною стимуляцією і у 40 % з періодичною
стимуляцією. Одноканальна ЕКГ однозначно
ненадійна для діагностики, в той час як рутинні 12
відведень ЕКГ можуть забезпечити діагноз наявної фібриляції передсердь у більшості пацієнтів, і
перепрограмування водія ритму зазвичай не є
потрібним при постійно стимульованому ритмі.
Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія
Вибір найдовшої атріовентрикулярної затримки, при якій досягається повне захоплення

Альтернація при кардіостимуляції
Альтернація QRS при стимуляції виявляється альтернуючими змінами морфології стимульованого комплексу QRS. Причинами можуть
бути респіраторні коливання, перикардіальний
випіт, механічний альтернуючий пульс, що веде
до електричної альтернації, зумовленої варіаціями деполяризації і справжня інтравентрикулярна
альтернація з місця стимуляції. Альтернацію
можна діагностувати лише після заперечення
шлуночкової бігемінії або альтернуючих зливних
комплексів, змінюючи частоту стимуляції.
Справжня альтернація є формою «блоку виходу»
(не зникає при зміні частоти ритму) і спостерігається лише при тяжких захворюваннях міокарда
за обставин, які також спричиняють латентність і
блокаду виходу з місця стимуляції 2-го ступеня
типу Венкебаха.
Передсердне захоплення і ресинхронізація

138

Огляди

Латентність
Часовий проміжок від артефакта стимулу до
початку шлуночкової деполяризації називається
латентністю. Ізоелектричний початок комплексу
QRS в одному або декількох відведеннях може
імітувати латентність. Отже, для діагностики
латентності необхідний аналіз 12 відведень ЕКГ.
Нормальна величина латентності становить
менше 40 мс. Латентність може прогресувати до
блокади виходу 2-го ступеня типу Венкебаха з
поступовим подовженням інтервалу від артефакту стимулу до деполяризації шлуночків з
можливим фіналом неефективного стимулу [21,
22]. Латентність може бути оцінено лише при
перегляді 12 відведень ЕКГ після заперечення
наявності ізоелектричної початкової частини
комплексів QRS.
Причини латентності: інфаркт міокарда ПШ;
передня локалізація інфаркту міокарда; тяжке
захворювання міокарда; гіперкаліємія; токсична
дія антиаритмічних препаратів; варіантна стенокардія Принцметала.
Такі відхилення, як правило, виникають у
термінальних ситуаціях, часто в комбінації ішемії, ацидозу, гіпоксії, дії антиаритмічних препаратів і гіперкаліємії. Часом латентність і блокада
виходу другого ступеня виникають вторинно
внаслідок потенційно зворотних причин, таких як
гіперкаліємія і токсична дія антиаритмічних препаратів. При бівентрикулярній стимуляції латентність з місця стимуляції ЛШ може зумовити
субоптимальну гемодинаміку і картину ЕКГ,
характерну для стимуляції ПШ, оскільки лівошлуночкова деполяризація затримується і перекривається потенціалами стимульованого ПШ.
Електричні і гемодинамічні проблеми часто
можуть бути скориговані вдосконаленням лівошлуночкової стимуляції шляхом програмування
міжшлуночкової затримки (інтервалу VV), яке
можливе тільки при використанні сучасних приладів.
Гіперкаліємія
При гіперкаліємії стимульований комплекс
QRS розширюється. До інших частих причин, що
розширюють QRS, належать терапія аміодароном і тяжкі захворювання міокарда. Гіперкаліємія може зумовити блок стимулятор–міокард,
який може бути зворотним з впливом токсичної
дії антиаритмічних препаратів, особливо агентів
групи ІА, або без такого [25]. Може виникати
блокада виходу (латентність) 1-го ступеня і бло-

када виходу з місця локалізації стимулятора 2-го
ступеня типу Венкебаха, яка при прогресуванні
переходить у повний блок виходу з тотальною
втратою захоплення міокарда. У двокамерних
приладах гіперкаліємія може спричинити відсутність передсердного захоплення і неможливість
шлуночкової стимуляції [25]. Різний ефект
передсердної і вентрикулярної збудливості при
стимуляції можна пояснити відомим клінічним і
експериментальним спостереженням, що міокард передсердь є більш чутливим до гіперкаліємії, ніж міокард шлуночків. У цій ситуації втрата
передсердного захоплення повинна бути продемонстрована при максимальній програмованій атріовентрикулярній затримці для виключення латентності.
Тривалість стимульованого QRS під час
звичайної стимуляції правого шлуночка
При тривалій стимуляції тривалість QRS є
важливим незалежним предиктором госпіталізації з приводу СН у пацієнтів з дисфункцією
синусового вузла.
F. Miyoshi та співавтори [24] виявили, що
збільшення тривалості комплексу QRS ( 190 мс)
пов’язано із значним підвищенням захворюваності на СН. На підставі цього серійне визначення тривалості стимульованого QRS може бути
клінічно корисним для оцінки функції ЛШ і ризику
розвитку СН.

Висновок
Реєстрація ЕКГ стимульованих комплексів у
12 відведеннях є важливим методом оцінки
функції імплантованих електрокардіостимуляторів. В ідеалі таку реєстрацію необхідно завжди
виконувати під час імплантації електрокардіостимуляторів і при подальшому спостереженні
після імплантації, особливо у пацієнтів, яким
проводиться кардіоресинхронізаційна терапія.
Аналіз одноканальної ЕКГ не може дати адекватної оцінки різноманітних клінічних ситуацій, можливих при кардіостимуляції, тому перспективним є створення програматорів, що включають
12-канальну реєстрацію ЕКГ і усувають потребу
в додатковому електрокардіографічному обстеженні.
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Vector analysis of 12-lead electrocardiogram in diagnosis of ventricular localization of stimulation
lead during conventional and biventricular pacing
G.V. Knyshov, Ye.O. Bilynskyi, B.B. Kravchuk, V.P. Zalevskyi, O.V. Rasputniak
The paced 12-lead ECG is a valuable tool in the assessment of patients with pacemakers. Ideally it should be
recorded routinely at the time of implantation and during follow-up. It has become particularly important in
patients undergoing cardiac resynchronization. Vector analysis of 12-lead ECG allows diagnosis of localization
and possible dislocation of stimulating leads. The multiplicity of clinical situations highlights pitfalls of using a
single ECG lead in the overall evaluation of pacemaker patients. The design of programmers capable to register
12-lead ECG would improve the care of pacemaker patients.

