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Stimulace levého raménka Tawarova transeptálním přístupem jako alternativní způsob 
fyziologické stimulace 
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Souhrn: Stimulace Hisova svazku představuje fyziologický způsob trvalé kardiostimulace. 
Metoda má svoje limitace, které jsou dány anatomickými poměry v oblasti trikuspidálního anulu 
a pokročilostí postižení převodního systému. Stimulace levého raménka Tawarova 
transeptálním přístupem byla pospána teprve v posledních letech a může představovat 
alternativu stimulace Hisova svazku.  
Metody: Provedli jsme retrospektivní analýzu pacientů s jednou ze stimulačních elektrod 
implantovanou do oblasti levého raménka Tawarova od 2018-2019. Byla analyzovány indikace 
ke stimulaci, důvody levoraménkové stimulace, perioperační charakteristiky, hodnoty 
stimulačního prahu, sensingu a komplikace v období po operačním zákroku.  
Výsledky: V uvedeném období jsme provedli stimulaci levého raménka Tawarova u 25 pacientů. 
U 15 pacientů byla indikací stimulace pokročilá převodní porucha a u 10 raménková blokáda se 
srdečním selháním. Důvod změny ze stimulace Hisova svazku na stimulaci levého raménka byla 
infrahisální blokáda s vysokými nároky na stimulační energii Hisova svazku u 14 pacientů, 
nenalezení Hisova svazku u 6 pacientů a nemožnost stabilní fixace elektrody v oblasti Hisova 
svazku u 3 pacientů. Dva nemocní měly postižení aortální chlopně s možnou intervencí v 
budoucnosti. Průměrný stimulační práh den po zákroku byl 0,5V (min. 0,25 – max. 1,25 V) na 
0,4 ms a hodnota sensingu 10 mV (min. 6 – max. 21 mV). V sledovaném období (prům. 3,6 
měsíce; min. 1 – max. 10 měsíců) jsme nepozorovali nárůst stimulačního prahu o více 0,75V u 
žádného pacienta (nejvyšší stim. prah byl 1,25 V na 0,4 ms), žádnou dislokaci či selhání 
elektrody. Jeden nemocný zemřel na sepsi nejasné etiologie do 30 dnů po operačním zákroku.  
Závěr: Stimulace levého raménka Tawarova může být alternativním způsobem fyziologické 
stimulace u pacientů s neúspěšnou stimulací Hisova svazku. Je spojena s příznivými hodnotami 
stimulačního prahu a sensingu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


