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Úvod: Zlatým standartem léčby bradykardií vyžadující trvalou kardiostimulaci je pravokomorová 
stimulace. Nejčastější místo inzerce komorové elektrody je dle zvyklostí pracoviště a preferenci 
operatéra mezikomorové septum nebo hrot pravé komory. Perforace elektrody myokardem je 
jedna z možných komplikací, nejčastější je perforace do perikardu. 
Kazuistika: 87-letá pacientka byla přijata na naše pracoviště pro plnou synkopu v domácím 
prostředí, v úvodu s kompletní AV blokádou, náhradním junkčním rytmem při permanentní 
fibrilaci síní. Pacientka byla bez bradykardizující medikace, anamnesticky opakovaně 
presynkopální stavy v posledním roce. Klinicky v úvodu známky kardiální dekompenzace, 
laboratorně bez iontové dysbalance či jiné patologie.  Indikována tedy implantace trvalé 
kardiostimulace. Bez zjevných komplikací byl zaimplantován jednodutinový kardiostimulátor 
standartním postupem. RTG hrudníku po implantaci prokazuje zvyklou polohu elektrody, na 
EKG po výkonu 100% stimulovaný rytmus komor, morfologie QRS komplexu charakteru RBBB 
bohužel unikla pozornosti mladého ošetřujícího lékaře. Pacientka v dobrém klinickém stavu 
propuštěna do ambulantní péče. Vzhledem k atypickému EKG při komorové stimulaci při dalších 
ambulantních kontrolách pacientka odeslána zpět k dalšímu došetření, dle transthorakální 
echokardiografie zjištěn atypický průběh komorové elektrody patrně skrz foramen ovale do 
hrotu levé komory. Dle kontroly kardiostimulátoru všechny parametry systému v normě, 
pacientka zcela asymptomatická. Pacientka předvedena na mezikomorové komisi 
kardiochirurgů a kardiologů, zvolen konzervativní postup s ohledem na věk, komorbidity a riziko 
případného výkonu, zavedena antikoagulace. Pacientka je dále pravidelně kontrolována a 
sledována.  
Závěr: Perforace myokardu stimulační elektrodou je jednou z poměrně vzácných komplikací 
trvalé kardiostimulace. Požití elektrod s aktivní fixací oproti elektrodám pasivním toto riziko 
mírně zvyšuje, pohybuje se však v desetinách procent. Zcela raritní záležitostí je pak perforace 
komorové elektrody skrz síňové septum a její implantace do levé komory. Ve většině případů je 
indikována extrakce elektrody a reimplantace nové, výjimečně lze postupovat konzervativně.  
 
 


