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Souhrn: Stimulace z oblasti Hisova svazku je metoda pravokomorové stimulace umožňující 
nejvíc fyziologickou aktivaci myokardu u nemocných indikovaných k implantaci 
kardiostimulátoru. Měla by minimalizovat riziko vzniku stimulací indukované kardiomyopatie.    
Metodika: Pacienti se závažnou převodní poruchou, indikovanou k implantaci DDD 
kardiostimulátoru, byly randomizováni v poměru 1:1 do větve s pravokomorovou elektrodou 
umístěnou do oblasti Hisova svazku a oblasti septa pravé komory srdeční. Skupiny byly 
porovnány s ohledem na: úspěšnost umístění elektrody ve vybrané lokalitě, trvání zákroku, 
radiační dávku (měřena jako celkové DAP) a rozvoj stimulací indukované kardiomyopatie za 6 
měsíců od randomizace. 
Výsledky: Celkem bylo randomizováno 25 pacientů (13 stimulace z oblasti Hisova svazku a 
12 z oblasti septa). Elektroda byla umístěna do oblasti Hisova svazku u 8 pacientů z první 
skupiny proti 11 pacientům s elektrodou v septu ve 2. skupině (p=0,08). Implantace do oblasti 
Hisova svazku byla spojena se signifikantně delší průměrnou dobou zákroku (78 vs. 63 minut, 
p=0,02) a větší průměrnou radiační dávkou (celkové DAP 8,6 vs. 4,7 Gy.cm-2, p=0,035). Šesti 
měsíční sledování dosud ukončilo 17 pacientů. K rozvoji stimulací indukované kardiomyopatie 
došlo u 2 pacientů se stimulací z oblasti septa, proti žádnému nemocného se stimulací z 
oblasti Hisova svazku.  
Závěr: Stimulace z oblasti Hisova svazku je u nemocných se závažnou převodní poruchou 
možná, je ale spojena jak s delším časem výkonu, tak větší radiační zátěži. Zdá se, že u 
některých nemocných může zabránit rozvoji stimulací indukované kardiomyopatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


