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Abstrakty
Infective endocarditis related to pacemaker leads – case report
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Background: Infective endocarditis (IE) is an inflammation of the inner layer of
the heart, the endocardium. It usually involves the heart valves (native or prosthetic
valves). Other structures which may be involved include the interventricular septum,
the chordae tendineae, the mural endocardium, or even on intracardiac devices,
especially pacing leads. Endocarditis related to pacemaker (PM)-lead infection is a
rare but serious complication of permanent transvenous pacing.
Clinical case: We present a case of a 58 years old asymptomatic women with
implanted dual chamber pacemaker 4 years ago for complete AV block, which was
admitted to our hospital with a suspicion of IE. Transoesophageal echocardiography
(TEE) was performed and showed a vegetative mass attached to the pacemaker
thickened lead within the right atrium. Coagulase-negative Staphylococcus was
isolated from the hemoculture and antibiotic therapy was administered. The PM
leads was removed first percutaneous by laser – assisted extraction, but for relapsing
of endocarditis with findings of a large persistent vegetation in the right atrium,
finally the thoracotomy with surgical removing was performed. A new PM was
implanted with epimyocardial leads. Twenty-seven days after the operation she was
discharged well and the follow up was uneventfull for 6 month.
Conclusion: PM- lead infection remains a challenging management problem.
TEE can facilitate its diagnosis. Staphylococci are involved in the majority of these
infections. The endocardial system must be entirely removed and appropriate
antibiotic therapy pursued for 6 weeks.The technique of removal (surgical versus
percutaneous) depends on the size of the vegetations, percutaneous removal seems
to be safer when vegetation size is less than 10 mm.

Robotické izolace plicních žil u pacientů s paroxysmální fibrilací
síní – první zkušenosti
Bulava A, Haniš J, Sitek D, Novotný A
Kardiocentrum Nemocnice, České Budějovice
Úvod: Ablace plicních žil (PŽ) patří k úhelnému kameni katétrové léčby
paroxysmální fibrilace síní (FS). V současné době se s cílem elektricky izolovat PŽ
používá celá řada technologií – manuální ablace s aplikací radiofrekvenční energie,
robotické ablace s použitím elektromechanického robotického systému nebo magnetické navigace, cirkumferenční ablační katétry využívající radiofrekvenční energii,
ablace kryobalóny nebo laserovými balóny.
Cíl: Cílem sdělení je prezentovat první zkušenosti autorů s robotickým systémem Sensei® firmy Hansen Medical.
Výsledky: Za období prvních dvou měsíců po instalaci robotického systému v našem
kardiocentru podstoupilo izolaci PŽ pro paroxysmální FS 20 pacientů (13 mužů a 7 žen
prům. věku 59 ± 9 let). Prům. velikost levé síně byla 45 ± 7 mm a ejekční frakce levé
komory 62 ± 9%. Doba nutná pro přípravu robotického sheathu ARTISAN vč. zavedení
do pravé síně činila 7,2 ± 2,2 min (skia čas 1,1 ± 0,4 min) a čas robotické manipulace
nutný pro dosažení levé síně 5,2 ± 3,5 min (skia čas 0,9 ± 0,6 min). Průměrná délka
celého výkonu činila 206 ± 44 min při skiaskopickém čase 19 ± 6 min, z toho doba
vlastní robotické izolace PŽ 77 ± 29 min při skiaskopickém čase 9 ± 5 min. U všech
pacientů byly dokončeny izolace všech plicních žil verifikované cirkulárním mapovacím
katétrem, přičemž nebyly zaznamenány žádné peri- nebo post-procedurální komplikace
po 30-denním sledování. Dvakrát musela být izolace PŽ dokončena manuálně (jednou
pro nemožnost dosažení spodní hrany pravé dolní PŽ a jednou pro poruchu systému).
U třech pacientů byla také současně robotickým systémem provedena linie na kavotrikuspidálním můstku pro dokumentovaný nebo vyvolatelný typický flutter síní.
Závěr: Izolace plicních žil robotickým systémem je bezpečná a schůdná i při
minimálních počátečních zkušenostech při akceptabilní délce výkonu a skiaskopické
zátěži. Délka výkonu a skiaskopický čas se zdá být ve srovnání s manuálně řízeným
výkonem na počátku učební křivky vyšší.

Individual maximum PR interval inferred from the TVI waveform
Neri G1, Masaro G1, Vittadello S1, Vaccari D1, Barbetta A2, Di Gregorio F2
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Medico Spa, Rubano (PD); Italy
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Background: The deleterious hemodynamic effects of RV pacing can increase the
heart stress and the risk of CHF and AF in the long term. Therefore, the incidence
of RV pacing is kept as low as possible if intrinsic AV conduction is present. In case
of 1st degree AVB, the maximum PR interval that can be tolerated must individually
be established. Indeed, an excessively long PR could result in atrial contraction before
the opening of the AV valves, a danger increasing as a function of the cardiac rate.
The choice between intrinsic conduction or RV pacing should depend on the timing
of valve opening, determined by echo-Doppler. An alternative method relying on
pacemaker data would be very useful in the clinical setting.
Methods: TVI is the electric impedance between right atrium and ventricle,
which increases in systole and decreases in diastole. We checked whether the start of
TVI decay does correspond to the onset of the E wave in the tricuspid Doppler flow,
thus indicating the timing of tricuspid opening. The signal waveform was derived
by implanted pacing devices of the Sophòs series (Medico, Italy) and transmitted
to the programmer by real-time telemetry. This pilot experience included 11 SSS
patients, all featuring intrinsic AV conduction with PR interval of 223 ± 37 ms
(range 186-308). Data spread is always reported as ± 1 SD.
Results: With intrinsic AV conduction, the onset of TVI decay and tricuspid
flow E wave showed similar timing in each patient, the main difference being
1 ± 18 ms in the group. The individual difference was in the range of ± 20
and ± 40 ms, respectively, in 69% and 100% of the cases. As a result, the two
parameters were linearly correlated in the patient group (R2 = 0.85; slope =
1.04). The mitral flow E wave onset was delayed with respect to the tricuspid
flow by 35 ± 29 ms.
Conclusions: The time of tricuspid opening can be inferred from the start
of TVI decay with good precision. This information is essential to work out the
maximum PR interval allowed as a function of the cardiac rate.

Ablace dlouhodobě perzistentní fibrilace síní u pacientů nad 65
let – dlouhodobé výsledky a objektivní benefit
Fiala M, Chovančík J, Škňouřil L., Nevřalová R, Dorda M, Gorzolka J, Pindor J,
Bulková V, Jiravský O, Neuwirth R, Wojnarová D, Vavřík D, Krawiec Š, Holek B,
Gajdůšek L, Januška J
Nemocnice Podlesí, Třinec
Cíl: Cílem práce bylo srovnání dlouhodobých výsledků a objektivního klinického benefitu u pacientů podstupujících ablaci pro dlouhodobě perzistentní
fibrilaci síní (DPFS).
Metodika: Ablaci DPFS podstoupilo 101 konsekutivních pacientů (pac). Reablaci
mělo 65 pacientů. Před ablací a za 6 a 12 měsíců po ablaci měli pac transtorakální a
jícnovou echokardiografií, odběr NTproBNP a spiroergometrii. Srovnány byly skupiny
ve věku <65 let (n = 71, 54 ± 7 let) a ≥ 65 let (n = 30, 69 ± 2 roky).
Výsledky: Ve skupině < 65 let vs. ≥ 65 let podstoupilo v době sledování 30 ±
9 (minimum 18) měsíce reablaci 51 (72%) vs. 14 (47%) pac (p = ) a výsledně má
stabilní sinusový rytmus (SR) 61 (86%) vs. 28 (93%) pac (p = ). Při 6- a 12-měsíční
kontrole mělo SR 43 (61%) vs. 22 (73%) pac, resp. 58 (82%) vs. 24 (80%) pac (obě
p = NS). Po roce se výdejová rychlost ouška levé síně (cm/s) se zlepšila ze 48 ± 23
na 61 ± 24 vs. ze 35 ± 15 na 48 ± 22. Tepový objem (ml) se zvýšil ze 64 ± 16 na
80 ± 19 vs. z 52 ±16 na 70 ± 18. EFLK (%) se zvýšila z 54 ± 9 na 59 ± 6 vs. z 54
± 10 na 58 ±7. NTproBNP (pg/ml) se snížilo z 947 ± 761 na 364 ± 637 vs. z 1445
± 1015 na 531 ± 511. VO2 max (ml/kg/min) se zvýšilo ze 21,3 ± 6,1 na 25,1 ± 8,2
vs. ze 17,1 ± 5,1 na 18,9 ± 7,1. Kromě EFLK byly výchozí proměnné ve skupině ≥65
let horší (p ≤ 0,001, 0,001, 0,01, 0,001), ale míra zlepšení se mezi skupinami (kromě
trendu k většímu zlepšení VO2 u pac < 65 let, p = 0,08) statisticky nelišila.
Závěr: Pac ≥ 65 let měli přes menší počet reablací lepší udržení SR. Ačkoli
měli výchozí objektivní parametry vesměs horší, míra jejich klinického zlepšení
byla srovnatelná s pacienty < 65 let.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ NR9143-3/2007.
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Srovnání výsledků ablace dlouhodobě perzistentní fibrilace síní
podle jejího trvání

additional therapy with mexiletine has been started. Subsequent genetic testing
confirmed the infant’s diagnosis of LQT3.

Fiala M, Chovančík J, Škňouřil L, Nevřalová R, Dorda M, Gorzolka J, Pindor J,
Bulková V, Jiravský O, Neuwirth R, Wojnarová D, Vavřík D, Krawiec Š, Holek B,
Gajdůšek L, Januška J
Nemocnice Podlesí, Třinec
Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení dlouhodobých výsledků a objektivního
klinického benefitu ablace u pacientů dlouhodobě perzistentní fibrilaci síní (DPFS
a velmi dlouhým trváním perzistentní fáze FS.
Metodika: Ablaci DPFS podstoupilo 101 konsekutivních pacientů (pac). Před
ablací a za 6 a 12 měsíců po ablaci měli pac transtorakální a jícnovou echokardiografií, odběr NTproBNP a spiroergometrii. Soubor byl rozdělen mediánem trvání
perzistentní fáze FS na skupinu ≤28 měsíců (měs) (n = 53, 58 ± 8 let, trvání 19 ±
5 měs) a skupinu > 28 měs (n = 48,58 ± 10 let, trvání 52 ± 20 měs).
Výsledky: Ve skupině ≤ 28 měs vs. > 28 měs mělo v době sledování 30
± 9 (minimum 18 měs) reablaci 37 (70%) vs. 28 (58%) pac a výsledně vs. 39
(81%) pac. Při 6- a 12-měsíční kontrole mělo SR 36 (68%) vs. 29 (60%) pac,
resp. 46 (87%) vs. 36 (75%) pac (všechna p = NS). Vstupní výdejová rychlost
ouška levé síně (cm/s) byla 46 ± 21 vs. 43 ± 22; tepový objem (ml) 60 ± 19
vs. 61 ± 15; EFLK (%) 54 ± 10 vs. 54 ± 9; NTproBNP (pg/ml) 1154 ± 1023 vs.
1020 ± 652; a VO2 max 20,7 ± 5,8 vs. 19,4 ± 6,4. Po roce se výdejová rychlost
ouška se zlepšila na 57 ± 23 vs. 57 ± 25, tepový objem na 60 ± 19 vs. 61 ± 15;
EFLK na 54 ± 10 vs. 54 ± 9, NTproBNP se snížil na 382 ± 511 vs. 488 ± 702;
a VO2 max se zvýšil na 23,4 ±8,8 vs. 23,3 ± 7,9. Srovnání hodnot výchozích i
po roce, stejně jako míra zlepšení byly bez statistického rozdílu.
Závěr: Pac s velmi dlouho trvající DPFS mají nesignifikantně horší (nicméně
absolutně výborný) výsledek při udržení SR, ale podstoupili méně reablací. Objektivní
benefit byl u nich stejný, jako u pacientů s trváním DPFS 13 – 28 měsíců.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ NR9143-3/2007.

Bezprostřední účinnost a bezpečnost aditivních roztroušených
versus lineárních lézí při ablaci dlouhodobě perzistentní fibrilace
síní – průběžné výsledky prospektivní randomizované studie
Fiala M, Chovančík J, Škňouřil L, Nevřalová R, Dorda M, Gorzolka J, Pindor J,
Bulková V, Jiravský O, Neuwirth R, Vavřík D, Krawiec Š, Holek B, Gajdůšek L,
Januška J
Nemocnice Podlesí, Třinec
Cíl: Cílem práce bylo srovnat přídatné roztroušené léze proti přídatným lineárním lézím při obnovení sinusového rytmu (SR) ablací a současně při ochraně
časné aktivace ouška levé síně (OLS) u pacientů (pac) s dlouhodobě perzistentní
fibrilací síní (DPFS).
Metodika: Randomizováno bylo 42 pacientů (skupina 1) (pac) (60 ± 9 let,
perzistentní FS 41 ± 40 měs), u kterých byly provedeny přídatné roztroušené léze
navigované podle elektrogramu a 37 pac (skupina 2) (59 ± 9 let, perzistentní FS
55 ± 60 měs) (p = NS), u kterých byly provedeny přídatné lineární léze. Přídatné
léze byly provedeny jen u pac s FS pokračující po mandatorní izolaci anter plicních žil (PŽ) a lineárních lézích ve stropě LS a na mitrálním a kavotrikuspidálním
můstku a případně ablaci v koronárním sinu (CS). Ablace kolem aktivační dráhy
od sinusového uzlu k OLS v průběhu Bachmannova svazku byla vynechána resp.
výrazně omezena.
Výsledky: Ve skupině 1 vs. 2 bylo dosaženo SR ablací u 24 (57%) vs. 18 (49%)
pac (p = 0,87) a stačila k tomu mandatorní ablace u 5 vs. 5 pac. Obnovení SR přímo
z FS bylo dosaženo u 7 (29%) vs. 4 (22%) pac (p = 0,74). Ablace samotných PŽ
stačila k obnovení SR nebo konverzi na síňovou tachykardii u 6 vs. 4 pac. Aktivace OLS byla na konci výkonu hodnotitelná u 40 vs. 34 pac. Interval od začátku
aktivace OLS do začátku QRS komplexu (OLS-Q) byl 80 ± 55 vs. 90 ± 65 ms (p
= 0,48), interval OLS-Q ≤ 0 byl přítomen u 4 vs. 3 pac a interval OLS-Q ≤50 ms
u 8 vs. 0 pacientů (p = 0,03).
Závěr: Obě ablační strategie se jeví jako stejně účinné při obnovení SR, roztroušené ablace na přepážce a přední stěně LS mohou více ohrožovat zachování
časné aktivace ouška LS.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ NS/9684-4/2008.

Neonatal Long QT Syndrome Type 3 (LQTS 3)
Gebauer RA, Paech C, Suchowerskyj P
Department of Pediatric Cardiology, University of Leipzig, Heart Center, Leipzig,
Germany
Congenital LQTS are ion channelopathies that predispose the affected individuals
to the characteristic polymorphic ventricular arrhythmia – Torsades de Pointes.
We report of a female neonate presented with bradycardia, a prolonged QT
interval, T wave alternans and Episodes of Torsades de Pointes on the 2nd day of
live. After initiation of betablocker therapy, a lidocaine challenge was performed
with progressive shortening of the QTc interval from 680 ms to 480 ms. The positive
response to lidocaine challenge confirmed the clinical suspicion of LQT3 and the

Možnosti řešení supraventrikulárních arytmií při vrozených
nebo získaných okluzích dolní duté žíly a jejích přítoků
1

Haniš J1, Bulava A1, Sitek D1, Novotný A1, Mokráček A2
Nemocnice České Budějovice a. s., Kardiocentrum – kardiologie, 2Nemocnice
České Budějovice a. s., Kardiocentrum – kardiochirurgie

Úvod: Dolní dutá žíla se formuje v průběhu embryogeneze v šestém až desátém
týdnu z pravostranné vény supracardinalis a vény subcardinalis místo primitivního
oběhu postupně zajišťovaném párovými precardinálními, postcardinálními, supracardinálními a subcardinálními žilami. V případě nesprávného vývoje dochází k
anomálnímu žilnímu systému s nevyvinutou dolní dutou žílou a kolaterálním řečištěm
odvádějícím krev převážně cestou véna azygos a hemiazygos. Anomálie dolní duté
žíly se odhadují v běžné populaci v širokém rozmezí 0,07% až 8,7%.
Popisujeme kazuistické případy pacientů indikovaných k radiofrekvenčním
katétrovým ablacím pro supraventrikulární arytmie (fibrilace síní, flutter síní) u
kterých nemohl být proveden výkon tradičním femorálním či bifemorálním přístupem pro kongenitální nebo získané okluze resp. anomálie žilního řečiště. Sdělení
popisuje nejčastější vrozené anomálie žilního řečiště, které mohou komplikovat
dosažení cílových srdečních oddílů. Popisujeme např. úspěšnou radiofrekvenční
katétrovou ablaci typického flutteru síní cestou pravostranné v. jugularis interna
pod kontrolou intrakardiální echokardiografie a dále aplikaci nově zavedené metody
bilaterální endoskopické izolace plicních žil.
Závěr: S narůstajícím počtem léčby arytmií pomocí invazicních zákroků je
znalost anomálií dolní duté žíly nezbytná k vyloučení případných diagnostických
omylů a zároveň umožňuje zvolit adekvátní terapeutický postup.

Tromboembolické a hemoragické komplikácie pri invazívnych
elektrofyziologických výkonoch – analýza 3-ročného konzekutívneho
unicentrického sledovania
Hlivák P, Bernát V, Svetlošák M, Urban Ľ, Malacký T, Margitfalvi P, Hatala R
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika NÚSCH, a.s. a SZU
Bratislava
Úvod: Tromboembolické (TE) príhody patria k najobávanejším komplikáciám
v invazívnej elektrofyziológii. Ich prevencia si vyžaduje využívať rôzne agresívnu
antitrombotickú terapiu, ktorá súčasne spôsobuje významný nárast rizika hemoragických komplikácií. Práce vo svetovej literatúre z posledného obdobia sú limitované na
opis výskytu TE/hemoragických príhod komplikujúcich katétrovú abláciu fibrilácie
predsiení (FP), pričom konštatujú, že dominantnými komplikáciami sú mozgový
tromboembolizmus a tamponáda srdca. Cieľom našej štúdie bola analýza výskytu
trombotických, TE a hemoragických komplikácií pri všetkých invazívnych elektrofyziologických (EF) výkonoch, t. j. s nízkym, stredným i vysokým rizikom TE.
Súbor a metódy: Retrospektívne sme analyzovali súbor konzekutívnych pacientov, ktorí absolvovali invazívne EF vyšetrenie s/bez následnej katetrizačnej ablácie
na našom oddelení v období 1. 1. 2008 – 31. 10. 2010. Zaznamenali a vyhodnotili
sme všetky vyššie uvedené komplikácie, ktoré si vyžiadali akúkoľvek intervenciu,
predĺženie hospitalizácie alebo invalidizáciu.
Výsledky: V období ostatných 34 mesiacov sme vykonali 1 249 invazívnych
EF výkonov, z toho u 986 pacientov nasledovala po vyšetrení katetrizačná ablačná
liečba. U pacientov s priemerným vekom 50,4 ± 16,3 roka (rozptyl 15 – 85 r., 56
% mužov) sme realizovali abláciu AV nodálnej reentry tachykardie (n = 368), AV
akcesórnej dráhy (n = 180), typického flutteru predsiení (n = 134), FP (n = 160),
atriálnej tachykardie (n 43), komorovej tachykardie (n 35) a neselektívnu abláciu
AV junkcie (n 67). Celkovo sme v našom súbore zaznamenali 5 trombotických
a/alebo TE (0,4 %) a 16 hemoragických (1,3 %) komplikácií (celkovo 1,7 %). Cievna
mozgová príhoda komplikovala výkon u 3 pacientov, embólia do pulmonálnej artérie
s vývojom pľúcneho infarktu u 1 pacienta a trombóza venózneho ileofemorálneho
prechodu u 1 pacienta. Trinásť pacientov malo tamponádu srdca, z nich 12 pri
ľavostranných procedúrach – u 7 intraprocedurálne a 4 po ukončení procedúry (u
2 na druhý deň). Z celkovo vykonaných 252 transseptálnych punkcií pri ablácii pre
FP sme 88 realizovali pod kontrolou intrakardiálnej echokardiografie (ICE), po jej
zavedení do rutinnej praxe sa tamponáda nevyskytla. Okrem toho sme zaznamenali po
jednom prípade: veľký hematóm v mieste punkcie periférnej vény, pseudoaneuryzmu
femorálnej artérie a významnú hematúriu po zavedení permanentného močového
katétra neumožňujúcu ďalšie pokračovanie výkonu.
Záver: Na našom pracovisku zvažujeme antitrombotický manažment v periablačnom období individuálne podľa trombogénneho potenciálu pacienta, typu
a charakteru výkonu a stratifikácii rizika TE vs. rizika krvácania. Z retrospektívneho
hodnotenia vyplýva, že v našom súbore prevládali hemoragické komplikácie pri zákrokoch vyžadujúcich si intenzívny antitrombotický manažment heparínom. Dôsledné
zavedenie intrakardiálnej echokardiografie ako štandardnej súčasti výkonu pri ablácii FP
a redukcia maximálnej aplikovanej rádiofrekvenčnej energie v rizikových lokalizáciách
ĽP prispievajú k eliminácii tamponády srdca ako dominantnej komplikácie.
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Katetrizační ablace paroxysmální formy fibrilace síní kryobalónkovým katetrem za využití termické jícnové sondy
Chitovová Z1 Ahmed H2, Škoda J1, Petrů J1, Šedivá L1, Královec S1, Holý F1,
Brada J1, Michal V3, Cendelínová J3, Mareš K3, Reddy VY2, Neužil P1
1
Nemocnice na Homolce, Praha, 2Mount Sinai Medical Center, New York, USA,
3
Nemocnice na Homolce, Interní oddělení, Praha
Úvod: Kryoablace je stále využívanější metodou v léčbě nemocných s
paroxysmální formou fibrilace síní (FiS) pro své menší riziko trombogenicity,
vývoje stenózy plicních žil (PŽ) atd., ale termický efekt v jícnu není dosud
přesně definován.
Metoda: Celkem 32 pacientům s paroxysmální FiS, kteří podstoupili izolaci PŽ
kryobalókovým katetrem 23 mm nebo 28 mm, byla před procedurou zavedena termická
jícnová sonda (Clever technologies s.r.o.) ke kontinuální monitoraci teplot v jícnu. Elektrická
izolace každé PŽ byla ověřena 20-polárním cirkulárním katétrem (Lasso,Biosense-Webster
Inc), a i v případě dobrého efektu jsme aplikovali další dvě „bonusové“ léze. Aplikace
kryoablace byly 240 – 300 sekund. Pouze v případě, že izolace PŽ nebyla kompletní
jsme použili bodový kvadripolární katetr (Freezor Max™, CryoCath-Technologies, Inc.).
Do skupiny byli zařazeni pouze pacienti u nichž dosáhla minimální teplota naměřená v
jícnu 35°C a méně. Všichni pacienti podstoupili do 72 hodin od procedury endoskopické
vyšetření na našem pracovišti. V případě zjištění ulcerace v jícnu, byla provedena kontrolní
gastroskopie s odstupem 1 – 2 měsíců.
Výsledky: Elektrické izolace bylo dosaženo u všech PŽ (n = 125). U všech
pacientů bylo dosaženo alespoň v jedné PŽ minimální teploty 35 °C a méně (13
PHPŽ, 9 LHPŽ, 10 PDPŽ, 11 LDPŽ). Průměrná naměřená teplota v jícnu 35,1 °C
(0 – 37.2 °C) při průměrné teplotě balonu -45 °C (-24 -(-?) °C). Pouze u 2 pacientů
(u jednoho 0 °C v PDPŽ, u druhého 16 °C v LHPŽ) byla při endoskopii zjištěna
povrchová ulcerózní léze, i při kontrole po 6 týdnech bez vývoje atrio-esofageální
píštěle. U ostatních pacientů, kdy teploty nepoklesly pod 29 °C při nebyla léze v
jícnu gastroskopií prokázána.
Závěr: Na základě našich zkušeností s termickou jícnovou sondou během izolace
PŽ pomocí kryobalónku můžeme teploty do 29 °C považovat za bezpečné z pohledu
vývoje léze v jícnu. Jen u dvou pacientů, u kterých byl pokles teplot v jícnu výrazně
větší, došlo ke vzniku reversibilní ulcerace v jícnu.

Periodická transtelefonní EKG monitorace a asymptomatické
recidivy po ablaci dlouhotrvající perzistentní fibrilace síní
Chovančík J, Bulková V, Fiala M, Pindor J, Gorzolka J, Tolaszová H, Krawiec Š,
Vavřík D, Královec Š, Brada J, Jiravský O, Neuwirth R, Januška J
Nemocnice Podlesí, Třinec
Cílem práce byl objektivní průkaz sinusového rytmu (SR) a asymptomatických
recidiv fibrilace síní (FS) / síňové tachykardie (AT) po ablaci dlouhotrvající perzistentní FS (DPFS) pomocí periodické transtelefonní EKG monitorace.
Metodika: Ze souboru 135 konsekutivních pacientů (pac) všichni ukončili ≥
6 měsíční sledování a 115 pac ukončilo ≥ 12 měsíční sledování po ablaci DPFS.
EKG monitorace byla provedena po uplynutí 6 a 12 měsíců epizodním záznamníkem. Trvání monitorace bylo asi 3 týdny s denním záznamem několika EKG
náhodně nebo při pocitu palpitace. EKG záznamy byly korelovány se záznamem
pocitu arytmie.
Výsledky: První a druhé kolo monitorací po 7±2, resp. 15±7 měsících bylo
zkompletováno u 132, resp. 110 pac. Tři, resp. 5 pac s recidivou perzistentní FS/AT
monitoraci odmítlo. Počet dnů monitorování/pac byl 23 ± 8, resp. 24 ± 7; počet
dnů s odeslanými záznamy/pac byl 21 ± 8, resp. 23 ± 7 (94 ± 15%, resp. 94 ± 18%
ze všech dnů monitorování). Pac odeslali 77 ± 28, resp. 76 ± 31 záznamů, tj. 3,5 ±
1, resp. 3,5 ± 2,5 záznamů/pac/den. SR byl přítomen na 77 ± 39%, resp. 89 ± 29%
záznamů. Pouze SR byla nalezen u 89 (66%), resp. 85 (74%) pac. Pouze perzistentní
FS/AT byla přítomna u 21 (10%) a 9 (8%) pac. Dalších 8 (5%), resp. 5 (4%) pac
měli jednu epizodu FS/AT, která byla ukončena kadioverzí v průběhu monitorace;
2 epizody u 2 pac byly asymptomatické. Spontánně se ukončující paroxysmální/
perzistentní FS/AT (1-13 epizod/pac) byla nalezena u 14 (10%) resp. 11 (10%) pac,
z nichž 3, resp. 4 pac některé epizody arytmie nevnímali.
Závěr: Pac po ablaci DPFS projevili výbornou adherenci k dlouhodobé EKG
monitoraci. Mezi recidivami dominovaly perzistentní symptomatické FS/AT, ale
občasné nepředvídané asymptomatické epizody nelze vyloučit. Existence zřídka se
objevujících spontánně terminujících asymptomatických FS/AT byly obvykle známy
z běžných prostředků sledování.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ NR9143-3/2007, IGA MZ NS/96844/2008, a IGA MZ NS10261-3/2009.

Katétrové ablácie u detí v súčasnosti
Illíková V, Hlivák P, Hatala R
Detské kardiocentrum a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava
Cieľ: Vyhodnotenie úspešnosti katétrových ablácií tachykardií u detí realizovaných v spolupráci detských a dospelých kardiológov Detského kardiocentra (DKC)
a Národného ústavu srdcových chorôb (NÚSCH).

Cardiology Lett. 2011;20(1):75–92

Pacienti a metodika: V období 3 rokov (sept. 2007 – sept. 2010) sme realizovali 69 katétrových ablácií u 64 pacientov vo veku 7 – 19 r. (33 chlapcov),
10 pac. bolo mladších ako 12 rokov. 41 ablácií sme realizovali v DKC a 25 na
NÚSCH. Najčastejším substrátom pre abláciu boli akcesórne dráhy u 44 pac.,
z toho 31 otvorených (WPW) a 13 skrytých dráh. Ľavostranné akcesórne dráhy
boli prítomné u 17 pacientov, u 15 z nich sme pri ablácii zvolili transeptálny prístup. Ďalším substrátom bola AVNRT u 14 pac. a komorová tachykardia u 4 pac.
Dvaja pacienti mali komplexnú srdcovú chybu po operácii (HLHS, TOF) a dvaja
limitované cievne prístupy (totálna kavo-pulmonálna anastomóza, bilat. obštrukcia
femorálnych vén). 6 pacienti sa prezentovali závažnou symptomatológiou (NKS,
kardiálna dekompenzácia, synkopa).
Výsledky: Akútne úspešnú abláciu arytmogénneho substrátu sme dosiahli
u 57 z celkového počtu 64 pac. (89 %), parciálnu elimináciu substrátu (odstránenie
jednej z dvoch AD) u 2 pac. a u 5 pacientov bola ablácia neúspešná (dvaja z nich
sú od ablácie bez klinickej symptomatológie). Recidíva arytmogénneho substrátu
sa vyskytla u 8 pac. (14 %), pričom 5 absolvovali reabláciu s akútnou úspešnosťou
u všetkých, ale ďalšou včasnou recidívou u 2 z nich. Závažnejšie komplikácie sa
nevyskytli u žiadneho pacienta. Klinicky asymptomatických a bez záchytu arytmie od
ablácie je 54 pacientov (84 %) a 4 pacienti sú na chronickej antiarytmickej liečbe.
Záver: Spojenie skúseností kardiológov pre dospelých v oblasti intervenčnej
elektrofyziológie s poznatkami pediatrických kardiológov so znalosťou špecifík
detského veku a spektra vrodených chýb srdca považujeme za optimálnu cestu pre
zabezpečenie primeranej úspešnosti kauzálnej liečby tachykardií u detí.

Vplyv mimotelového obehu a systémovej zápalovej odpovede na
vznik fibrilácie predsiení po kardiochirurgickej operácii
Jakubová M1, Družbacká Ľ2, Mitro P2 Stančák B2, Hermely A1, Torok P1,
Sabol F3
1
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, 2Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, 3Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., Košice
Úvod: Cieľom štúdie bolo overiť hypotézu o vplyve mimotelového obehu a
zápalovej odpovede na vznik fibrilácie predsiení po kardiochirurgickej operácii.
Metódy: Od januára 2009 do júna 2010 bolo sledovaných 196 pacientov (44
žien a 152 mužov; priemerný vek 62,70 ± 10,06 rokov) s ischemickou chorobou
srdca, ktorí podstúpili chirurgickú revaskularizáciu myokardu. 64 pacientov bolo
operovaných s použitím mimotelového obehu (ECC), 75 pacientov bez ECC a 57
pacientov s použitím tzv. minimálneho mimotelového obehu (MECC). Primárnym
cieľom bolo sledovanie výskytu fibrilácie predsiení počas prvých 3 pooperačných
dní, sekundárnym cieľom bolo stanovenie a sledovanie koncentrácie zápalových
markerov (CRP, leukocyty) počas hospitalizácie na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny.
Výsledky: Demografické údaje a pridružené ochorenia boli v skupinách
podobné. Výskyt pooperačnej FP bol najvyšší pri použití ECC, nižší pri použití
MECC a najnižší v skupine bez ECC (75 % vs. 47 % vs. 46 % , p < 0,001). U týchto
pacientov bola signifikantne vyššia zápalová odpoveď pri použití ECC v porovnaní
s MECC a bez ECC (Leu: 16,55 ± 4,14 vs. 13,53 ± 3,83,p ≤ 0,001; 16,55 ± 4,14 vs.
14,78 ± 4,53, p ≤ 0,05; CRP: 149,61 ± 53,60 vs. 114,59 ± 44,32, p ≤ 0,05; 149,61 ±
53,60 vs. 113,80 ± 47,51, p ≤ 0,05).
Záver: Použitie MECC znižuje výskyt pooperačnej fibrilácie predsiení oproti
použitiu klasického ECC. Jedným z možných vysvetlení je redukovaná systémová
zápalová odpoveď u pacientov s použitím MECC.

Long-term fate of patients with congenital heart disease undergoing cardiac resynchronization therapy
Janoušek J1, Kubuš P1, Krupičková S1, Gebauer RA2
Kardiocentrum and Cardiovascular Research Center, University Hospital Motol,
Prague, 2Department of Pediatric Cardiology, University of Leipzig, Heart Center,
Leipzig, Germany
1

Background: CRT is rarely used in pts with congenital heart disease (CHD)
and follow-up in available studies is too short to assess true clinical impact of
this therapy.
Aim: To evaluate long-term impact of CRT in patients with CHD.
Methods: 33 consecutive pts with structural CHD (32) or congenital AV block
(1) aged median 13 (IQR 8-23) yrs were followed-up after primary (9) CRT-P (29) or
CRT-P/D (4) implantation or upgrade from conventional pacing (24) for >6 (median
50, IQR 38-72) mos. Procedures were performed for treatment of dyssynchronous
heart failure (HF, 29) or to prevent systemic ventricular desynchronization in case
of a bradycardic pacemaker indication (4) and were associated with additional
cardiac surgery in 12 pts. CRT response was defined as improvement of systemic
ventricular EF or fractional are of change (FAC) by >10 points and improved or
unchanged NYHA class at the end of follow-up.
Results: There were 6 adverse outcomes (18.2%) with an actuarial probability
of an uneventful therapy continuation at 5 yrs of 77.0%: 1 HF related and 1 sudden
cardiac death, 1 heart transplant, 1 pat suffering from neurological damage due to
exit block and asystole and 2 therapy terminations because of lead fracture and
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infection, resp.. Among 29 pts treated for dyssynchronous HF (initial median EF or
FAC=23, IQR 16-31%, mean NYHA=2.3) long-term CRT response was observed in
13 (44.8%), was independent of associated cardiac surgery and tended to be more
frequent in pts with a systemic left ventricle (8/12) than in the rest (5/17, P=0.07). 9
surgical CRT system revisions had to be performed in 8 pts (generator replacement
for ERI in 6/9) with a reintervention-free survival probability at 5 yrs of 81.6%.
Conclusions: Long-term CRT leads to sustained improvement of systemic
ventricular function in ~50% of pts with CHD. It is associated with a significant
incidence of adverse events caused by the character of the treated population and
device issues, resp.. Surgical revisions are mainly due to battery depletion.

Biventricular cardioverter-defibrillator implantation via a persistent left superior vena cava with right superior vena cava agenesis
Jiravský O, Chovančík J, Neuwirth R, Fiala M, Branny M
Nemocnice Podlesí, a.s., Třinec
The incidence of persistent left superior vena cava in the population is 0.3%.
Its combination with right superior vena cava agenesis is a much rarer occurrence.
The aim of this poster is to report the case of complete biventricular cardioverter-defibrillator implantation via a persistent left superior vena cava.

Diaľkové monitorovanie pacientov s implantabilným kardioverter-defibrilátorom
Komanová E, Stančák B, Olexa P, Mišíková S, Sedlák J
VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Cieľom diaľkového monitorovania implantabilných kardioverter-defibrilátorov je zvýšenie bezpečnosti pacientov včasnou detekciou technických alebo
klinických udalostí a súčasne zníženie počtu klinických kontrol pacientov.
Cieľ: Retrospektívne analyzovať prínos a spoľahlivosť internetom sprostredkovaného prenosu dát z diaľkového monitorovania pacientov s implantovanými ICD.
Metóda: Súbor pacientov tvorí 95 pacientov, ktorým bol implantovaný
kardioverter-defibrilátor s možnosťou diaľkového monitorovania v rokoch 2006
– 2010 vo VÚSCH a.s. Z celkového počtu pacientov bolo 15 žien a 80 mužov.
Jednodutinový prístroj bol implantovaný u 51 (53,7 %), Dvojdutinový prístroj bol
implantovaný u 13 (13,7 %) pacientov a CRT-D prístroj u 31 (32,6 %) pacientov.
V práci sme sledovali výskyt vážnych technických alebo klinických udalostí ako aj
prerušenie monitorovania.
Výsledky: Počas 5-ročného sledovania boli ku koncu októbra 2010 deaktivované diaľkové prenosy dát u 20 pacientov v dôsledku výmeny prístroja, alebo
smrti pacienta. U zvyšných 75 pacientov boli vykonávané analýzy základných
údajov týkajúcich sa defibrilačnej elektródy, prístroja, výskytu komorových alebo
predsieňových porúch rytmu a výskytu defibrilačných výbojov na základe denného
prenosu týchto dát.
Záver: Diaľkové monitorovanie implantabilných kardioverter-defibrilátorov
umožňuje včasnú detekciu závažných klinických alebo technických príhod u pacientov
s ICD a na základe týchto údajov skorý manažment pacienta. Súčasne umožňuje
lekárovi ako aj pacientovi redukovať počet klinických návštev v prípade optimálnych
parametrov prístroja ako aj dobrého klinického stavu pacienta.

Atrial arrhythmias after surgical treatment of atrial fibrillation
using radiofrequency energy
Krausová R, Čihák R, Peichl P, Wichterle D, Kautzner J, Pirk J, Skalský I,
Malý J
IKEM, Prague
Creation of linear lesions in the left atrium has been suggested as a therapeutic
option for patients (pts) indicated for cardiac surgery for valvular heart disease and/
or coronary artery disease (CAD) and concomitant atrial fibrillation (AF).
The aim of the study was to analyze the heart rhythm after surgical ablation,
especially the clinical and electrophysiologic characteristics and management of
recurrent tachyarrhythmias in symptomatic pts.
Methods: Since August 2000 till November 2010, 768 pts (282 female, mean
age 68,5 years, range 25 – 86 years) with chronic or paroxysmal AF underwent left
atrial (LA) linear endocardial radiofrequency (RF) ablation before valve surgery
and/or coronary artery bypass grafting (CABG). Subjects with symptomatic recurrent atrial arrhythmias resistant to DC shocks and antiarrhythmic drugs underwent
electrophysiologic study. Electroanatomical mapping by CARTO system (Biosence
Webster) was used to guide catheter ablation.
Results: Restoration and maintenance of sinus rhythm after surgical RF ablation
was achieved in 60 to 72% of cases in six months follow up depending on underlying
disease. Majority of the remaining pts have AF. Regular atrial tachyarrhythmias
occurred during follow up in 122 pts (16% of all patients) and were transient in
majority of cases. Thirty one subjects (4%, 10 female), with symptomatic recurrent atrial arrhythmias underwent electrophysiologic study. Eleven pts had typical
right atrial (RA) flutter, thirteen have documented LA macroreentry tachycardia.
In two pts postincisional RA tachycardia was diagnosed. Five pts had multiple

arrhythmias (LA reentry, RA postincisional and typical RA flutter). All of 31 pts
were treated successfully with RF ablation. At follow up 32 (range 2 – 84 months)
were arrhythmia-free without antiarrhythmic drugs.
Conclusions: Atrial flutter seems to be a common finding in this group of
patients. Incomplete left atrial surgical lesions predispose to the development of
post-RF arrhythmias. Catheter-based mapping and ablation of these arrhythmias
is feasible and effective.

18 let katetrizační ablace arytmií u dětí v České republice:
dlouhodobé výsledky
Kubuš P1, Vít P2, Zaoral L2, Peichl P3, Gebauer R.A4, Fiala M5, Janoušek J1
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, FN v Motole,
Praha, 2Dětská kardiologie Pediatrické kliniky FN Brno, 3Klinika kardiologie IKEM,
Praha, 4Department of Pediatric Cardiology, University of Leipzig, Heart Center,
Leipzig, Germany, 5Interní kardiologická klinika FN Brno
1

Cíl: Zhodnotit dlouhodobé výsledky katetrizační RF ablace arytmií u dětí v
České republice.
Metodika: V letech 1993 – 2010 bylo u 625 pacientů <18 let (medián věku při
první ablaci 14,8, IQR 12,4 – 16,5 roku) provedeno celkem 695 ablačních výkonů
(Dětské kardiocentrum Praha 404, Dětská kardiologie Brno 272, IKEM Praha 19)
pro 701 různých substrátů (přídatná spojka 427, AVNRT 203, Mahaim 19, síňový
ektopický fokus 16, komorová tachykardie 16, flutter síní 13, incisionální reentry
tachykardie 4, twin AV nodes 3). U 43 pac. (7,5%) byla přítomna strukturální vrozená
srdeční vada. Indikací výkonu byly preference pacienta (76,6%), refrakternost na léčbu
(14,6%), maligní dysrytmie (6,2%), ostatní (2,1%). Antiarytmika byla před výkonem
podávána u 44,2 % pac. Medián sledování byl 13,6 (IQR 4,3 – 21,1) měsíců.
Výsledky: Akutní/dlouhodobá úspěšnost primoablace všech substrátů byla
89,1/73,% (AVNRT 98,2/80,3%, přídatné spojky 86,9/74,9%, Mahaim 90,0/58,8%,
síňový ektopický fokus 61,1/46,2%, komorová tachykardie 80,0/27,3%, flutter síní
71,4/58,3%, incisionální reentry tachykardie 50,0/25,0%, twin AV nodes 75,0/75,0%).
Reablace byla provedena u 74/170 substrátů po primárně neúspěšném výkonu.
Výsledná dlouhodobá kumulativní úspěšnost byla 533/657 hodnotitelných substrátů
(81,1%). Mezi obdobími 1993 – 2005 a 2006 – 2010 klesla střední délka výkonu ze
154 na 105 a skiaskopie z 24 na 11 min. (P < 0,001 pro oba). Standardní používání
nefluoroskopické navigace pomocí systému LocaLisa na jednom pracovišti od r. 2010
(36 výkonů) vedlo k dalšímu poklesu středního skiaskopického času ze 14 (období
2006 – 2010) na 4 min. (P < 0,001). Závažné komplikace se vyskytly u 9 pacientů
(1,4%): AV blok III. Stupně = 3 [AVNRT 2 (1,0%), WPW 1], neurologická komplikace
= 2, pseudoaneurysma a. femoralis = 3, ruptura a. femoralis = 1.
Závěr: Katetrizační ablace je u dětí bezpečnou a účinnou léčbou arytmií,
efektivita a komplikace odpovídají výkonům u dospělých pacientů. Nejčastější
indikací je volba pacienta.
Podpořeno výzkumným záměrem FN v Motole č. MZOFNM2005.

Dlouhodobé výsledky trvalé epikardiální stimulace u dětí
v České republice
Kubuš P, Materna O, Janoušek J
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, FN v Motole, Praha
Cíl: Zhodnotit dlouhodobé výsledky trvalé epikardiální stimulace u dětí.
Metodika: Výsledky po implantaci epikardiálního stimulačního systému
(N = 119, AAI = 5, VVI = 39, DDD = 75) ve věku < 18 let (medián 1,8, IQR
0,3 – 6,4 roku) byly retrospektivně hodnoceny u všech pacientů v období 1977
– 2009. V průběhu sledování (medián 6,4, IQR 2,9 – 11,1 roku) bylo implantováno 207 generátorů, 89 síňových a 153 komorových elektrod. Indikací byla v 86,6
% AV blokáda, vrozená srdeční vada byla přítomna u 76,5 %. Ztráta funkčnosti
stimulačního systému byla definována jako dosažení některého z endpointů: výměna generátoru a/nebo výměna/revize/opuštění elektrody pro exit blok, nárůst
stimulačního prahu, frakturu, poruchu izolace, růst pacienta, předčasné (< 3 roky)
vyčerpání generátoru a infekci.
Výsledky: 5/10/15 let po primoimplantaci byla pravděpodobnost zachování
funkčnosti stimulačního systému bez nutnosti chirurgické revize pro definované
endpointy 70,9/52,4/29,9% a pravděpodobnost trvající stimulace epikardiálním
systémem 92,8/76,1/58,2%. Použití steroidních elektrod snížilo riziko exit bloku
(HR 0,25, CI 0,11–0,55, P < 0.001) s pravděpodobností jeho absence po 5 letech
95,3 oproti 76,2% (P < 0.001). Ve skupině elektrod Medtronic 4965/4968 (N = 196)
bylo riziko fraktury/porušení izolace nebo nutnosti elektivní revize z důvodu růstu
pacienta nižší u bipolárních než u unipolárních elektrod (HR 0,12, CI 0,02 – 0,73, P
= 0,021) s pravděpodobností absence této komplikace po 10 letech 97,6 proti 80,5%
(P = 0,011). Použití systému AutoCapture™ (HR 0,07, CI 0,02 – 0,34, P < 0,001)
a steroidních elektrod (HR 0,27, CI 0,09 – 0,82, P = 0,02) významně prodloužilo
životnost baterie generátoru. Žádný pacient nezemřel na selhání/infekci systému.
Závěr: Pravděpodobnost trvání epikardiální stimulace je u dětí vysoká (~75
a 60% 10 a 15 let po implantaci) a účinně odsouvá nutnost transvenózní stimulace do
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vyššího věku. Použití bipolárních steroidních elektrod a funkce AutoCapture™ významně
prodlužují životnost stimulačního systému a snižují tak nutnost reintervencí.

The right ventricular lead pacing the right atrium and sensing
signals from the right ventricle – How is it possible?
Lipoldová J, Novák M, Vykypěl T, Dvořák I, Bothová P
I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně
Introduction: Lead dislocation usually manifests by pacing threshold increase
and intrinsic signal amplitude decrease oftenly to non-measurable values and/or lead
impedance increase. Very rarely the lead is dislodged to different heart chamber
– atrial lead do the right ventricle or right-ventricular lead to the right atrium. We
can observe effective pacing and good sensing of the different chamber in such cases.
We describe an unusual case of right ventricular lead dislocation.
Case study: 81-year old patient with permanent atrial pacient for sick sinus
syndrom since 1992, experienced AV block 2nd degree during 2010 with cardiac
insuficiency (with normal systolic function of left ventricle). It was the indication
for the upgrade to dual chamber system with right ventricular lead implantation
in Sept 24th, 2010. At follow-up in Oct 26th, 2010, the patient complaints for
unchanged problems. ECG shows sequential pacing of atria and ventricles but with
ineffective ventricular pacing with spontaneous QRS. The threshold test shows that
right ventricular lead stimulates atria with theshold 1.6 V at 0.4 ms, the Wenckebach
point is 100 bpm. Sensing test (with minimal sensitivity 0.5 mV) shows the sensing
of spontaneous ventricular complexes with amplitude about 2.5 mV. Right ventricular lead impedance decresed from 632 ohm at implantation to 320 ohm. RTG
shows lead dislocation proximally – the tip moved to the level of tricuspid valve.
The threshold test was performed once more and was found the same thresold for
atrial pacing but effective ventricular pacing was found with threshold of 4.1 V at
1.5 ms. The patient was indicated to the surgery reposition.
Conclusion: We describe an unusual case of right ventricular lead dislocation
to the position near tricuspid anulus with possibility to pace atria and ventricles
with different threshold. The solution is reprogramming to high output but with
shortening of the pacemaker longevity or surgery reposition.

Is the assessment of the left ventricle dyssynchrony before CRT
effective?
Lipoldová J, Meluzín J, Novák M, Dvořák I, Vykypěl T, Ozábalová E, Vítovec J
I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně
Introduction: Many trials have demonstrated the effect of cardiac resynchronization therapy (CRT) on functional improvement and reversed left ventricle
remodeling. Meeting contemporary guidelines, approximately 30 – 40% of patients
do not respond to CRT (non-responders).
Aim: To quantify the predictive ability of basal QRS width and basal echocardiographic parameters of left ventricle contraction dyssynchrony in our group of
CRT patients. To compare effectiveness of these parameters assessment in patients
with ischemic (iCMP) and non-ischemic cardiomyopathy (niCMP) and with sinus
rhythm (SR) and atrial fibrillation (AF).
Methods: 194 patients after CRT were evaluated. Evaluation of NYHA class,
QRS width and echocardiographic parameters including parameters of left ventricle
contraction dyssynchrony (SPWMD: septal-to-posterior wall motion delay, Ts-sep-lat:
time interval between maximum of systolic movement of septum and lateral wall
using tissue Doppler imaging, IVMD: interventricular mechanical delay) performed
before implantation and 3 months after implantation of CRT device.
Results: Responder (improved NYHA) rate was 61%. SR patients showed higher
benefit compared to AF patients (63% vs. 52% responders, p<0.05). Narrowing of
QRS width after CRT was observed only in responders. SPWMD and Ts-sep-lat
decreased after CRT in all subgroups. SPWMD dyssynchrony (SPMWD≥130 ms)
reduction after CRT was more expressed in niCMP population. Ts-sep-lat dyssynchrony (Ts-sep-lat≥65 ms) reduction after CRT was more expressed in SR patients.
IVMD (IVMD ≥ 60 ms) significantly decreased in responders and increased in
non-responders. QRS width, SPWMD and Ts-sep-lat showed moderate sensitivity
but poor specificity to predict CRT benefit.
Conclusion: None of tested parameter of left ventricle contraction dyssynchrony showed good sensitivity and specificity to predict CRT benefit. QRS width
as a predictor factor was more beneficial in non-ischemic patients and IVMD in
sinus rhythm patients.

Arytmie multifaktoriálnej genézy – popis prípadu
Macháčová Z, Mišíková S, Komanová E, Stančák B, Olexa P
VÚSCH a.s., Košice
Cieľom nášho zdelenia je popis prípadu 65-ročného pacienta preloženého na
naše oddelenie zo spádového zdravotníckeho zariadenia pre komorové tachykardie
typu torsade de pointes, paroxyzmy supraventrikulárnej tachykardie.
65-ročný hypertonik, diabetik, bol preložený na naše oddelenie zo spádového
zdravotníckeho zariadenia pre komorové tachykardie typu torsade de pointes pri
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dlhom QT intervale. Príčina dlhého QT intervalu nebola zistiteľná. Počas hospitalizácie u nás echokardiografickým vyšetrením bola potvrdená koncentrická hypertrofia
ĽK, s dobrou systolickou funkciou, monitorovaním zachytené striedanie sa sínusovej
bradykardie, s krákymi paroxyzmami nepretrvávajúcej komorovej tachykardie. Po
prijatí pacient zabezpečený dočasnou kardiostimuláciou, pri ktorej už bez komorových dysrytmií. Monitorovaním zachytené paroxyzmy úzkokomplexovej tachykardie,
pacient následne elektrofyziologicky vyšetrený, zistená chronotrópna inkompetencia
SAN, bez zvýšenej vulnerability komôr, počas vyšetrenia indukovaná AVNRT
(identická s klinickou SVT), prečo realizovaná ablácia pomalej dráhy. Po výkone bez
indukcie AVNRT. Pre chronotrópnu inkompetenciu SAN, potrebu dlhodobej liečby
betablokátorom sme pacientovi implantovali TKS v DDDR režime. V chronickej
medikamentóznej liečbe ponechaný ACE inhibítor, betablokátor.

Minimálně invazivní – thorakoskopická implantace stimulačních elektrod na levou komoru – zkušenosti, výsledky
Martinča T, Skalský I
Klinika kardiochirurgie, IKEM, Praha
Cíl: Zhodnotit výsledky a zkušenosti po implantaci epikardiálních stimulačních
elektrod pomocí thorakoskopu. Jedná se především o operační, pooperační komplikace
a funkční parametry elektrod v 3-letém horizontu.
Metodika: Od 12/2006 do 10/2010 jsme provedli 92 thorakoskopických implantací stimulačních elektrod. Elektrody byly umístěny na laterální stěnu LK v úrovni n.
phrenicus. Ve 32 případech se jednalo o reoperaci po předchozím kardiochirurgickém
výkonu. Pro zhodnocení operačních a pooperačních komplikací byly použity operační
protokoly a hospitalizační záznamy. Kontrolu funkčních parametrů provádí kardiologové
v antiarytmické ambulanci.
Výsledky: U 6 pacientů se během výkonu objevila FiK a 3 z nich následně
prodělali krátkodobou KPCR. Žádný pacient nezemřel a všichni byli bez neurologického deficitu. 7 pacientů jsme konvertovali na minithorakotomii (4x zašlá pleura, 2x
nedostatečné technické vybavení, 1x krvácení z povrchové žíly). Průměrná hodnota
pooperačního stimulačního prahu byla 1,4 V, po 3 letech 1,8 V.
Závěr: Miniinvazivní thorakoskopická implantace stimulačních elektrod je bezpečná
metoda s nízkým chirurgickým rizikem a následnými komplikacemi. U naprosté většiny
zkontrolovaných pacientů zůstávají funkční parametry elektrod i po 3 letech dobré a
srovnatelné s operačními hodnotami.

Defibrillation and pacing parameters in right ventricular septal
pacing site
Minařík T1,2, Břečka D1,2, Grussmannová K1, Táborský M2
1
FN Ostrava, 2FN Olomouc
Introduction: Chronic RV apical pacing has been associated with asynchrony
of ventricular activation and might result in impairment of systolic and diastolic LV
function. Some of long-term studies suggest that RV septal pacing may reduce these
adverse changes. Aim of this study was to dertermine long-term defibrillation and
pacing parameters in RV septal pacing site.
Methods: Thirty-night patients (29 males, age 65,4 + 7,3 years, LVEF 29,9 +
11,9%, LVEDD 64,1 + 8,3 mm, 28 ischemic, 9 dilated cardiomyopathy) undergoing
ICD implantation (22 Atlas+HF and AtlasII+HF, 15 Atlas+DR and AtlasII+DR, SJM)
with RV lead (RIATA 7000, SJM, DURATA 7120, SJM) active positioning on septal
site were studied. At implant and after 10-12 months we evaluated pacing threshold
(V), R wave amplitude (mV), lead impedance (ohm), defibrillation impedance (ohm)
and defibrillation threshold (<22,5 J;>22,5 J).
Results: The leads were successfully placed at high (5)- and midseptal sites in
RV. At implant and 10-12 months parameters were as follows: pacing threshold 0,67
+ 0,19 vs. 0,96 + 0,31 V (p<0,05), R wave amplitude 9,7 + 2,9 vs.8,9 + 0,5 mV (ns),
lead impedance 529,5 + 51,4 vs. 439,4 + 61,5 ohms (p<0,01), defibrillation impedance
41,3 + 4,7 vs. 43,1 + 4,9 ohms (ns). Defibrillation threshold was unchanged in 38
pts, with the value of <22,5 J. Defibrillation threshold was changed in one patient
(2,6 %), was higher than 36 J and solved by change of CD polarity.
Conclusions: Long-term defibrillation thresholds were unchanged in 97 % of pts.
Septally positioned defibrillation leads were stabilized in all pts. We observed only low
increase in chronic pacing threshold and no change in R wave amplitude. These data
demonstrate that RV septal pacing in ICD pts is a save method with a very low risk
of lead complications.

Balóniková kryoablácia paroxyzmálnej fibrilácie predsiení:
výhody a nevýhody
Mišíková S, Stančák B, Spurný P, Komanová E, Olexa P, Sedlák J
VÚSCH a.s., Košice
Cieľ: Jednou z možností katétrovej ablácie paroxyzmálnej predsieňovej fibrilácie (PFI) je balóniková kryoablácia. Cieľom práce bolo zistiť výhody a nevýhody
tejto metódy.
Súbor pacientov a metóda: Balónikovej kryoablácii paroxyzmálnej PFI sa
podrobilo 60 pacientov (40 mužov a 20 žien) s priemerným vekom 57,3 ± 7,9

79

Kardiologia2011_01.indd 79

30.1.2011 21:23:16

Sympózium o arytmiách a kardiostimulácií

Cardiology Lett. 2011;20(1):75–92

rokov. Používali sme katéter s priemerom balónika 28 mm, v niektorých prípadoch
23 mm. Dĺžka aplikácie energie v jednej žile bola 600 – 900 sekúnd. Dosahovaná
teplota počas ablácie sa v jednotlivých žilách nelíšila (- 38 ± 12 vs - 37 ± 11 vs
- 38 ± 9 vs - 37 ± 10 °C). Antiarytmická liečba v prvých mesiacoch po ablácii
nebola prerušená.
Výsledky: S časovým odstupom 6 mesiacov sme hodnotili stav pacientov na
základe opakovaných EKG, klinického vyšetrenia a 24-hodinového EKG monitorovania. 61 % pacientov nemalo pozitívnu anamnézu palpitácií alebo porucha rytmu
na EKG nebola dokumentovaná. U 17 % pacientov sa vyskytli recidívy PFI, ale tieto
boli menej časté a subjektívne lepšie tolerované. 22 % pacientov nevykazovalo zlepšenie stavu. Parézu n. phrenicus sme zaznamenali u 5 pacientov, u 3 došlo k úplnej
reštitúcii, u dvoch nález v miernejšej forme pretrvával dlhšie ako 6 mesiacov.
Záver: Balóniková kryoablácia paroxyzmálnej PFI je podľa nášho názoru
efektívnou liečebnou medódou. Jej veľkou výhodou je možnosť aplikácie energie
súčasne okolo celého obvodu balónika v ústí pľúcnej žily, nevýhodou je nemožnosť
snímania lokálnych potenciálov.

Anamnestický diagnostický skórovací systém v diferenciálnej
diagnostike synkopálnych stavov
Mitro P, Kirsch P, Murín P
III. interná klinika UPJŠ LF a UNLP a Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH a.s., Košice
Cieľ: Kardiogénna synkopa má v porovnaní s nekardiálnou synkopu nepriaznivú prognózu a vysokú mortalitu. Cieľom práce bolo na základe štruktúrovanej
anamnézy vytvoriť diagnostické skóre na identifikáciu pacientov s pravdepodobnou
kardiogénnou synkopou.
Metodika: 248 pacientov s synkopou absolvovalo diagnostický proces, ktorý zahŕňal
u všetkých pacientov anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a EKG a následne podľa potreby
HUT a masáž karotického sínusu (173 pacientov), ECHOkg (138 pacientov), ergometriu
(21 pacientov), TESP (37 pacientov), 24-hodinový EKG Holter monitoring (86 pacientov), EFV (62 pacientov), implatáciu ILR (39 pacientov), neurologické vyšetrenie (35
pacientov) a EEG (38 pacientov). Etiológia synkop bola klasifikovaná ako kardiogénna a
nekardiogénna. Anamnestické údaje boli získavané pomocou štruktúrovaného dotazníka
(70 položiek), ktorý zahŕňal osobnú a rodinnú anamnézu, vyvolávajúce a predisponujúce
faktory synkopy, prodromálne prejavy, údaje z fázy bezvedomia objektivizované očitým
svedkom a údaje zo zotavovacej fázy.
Výsledky: Multiregresnou logistickou analýzou bolo určených 7 nezávislých
anamnestických prediktorov kardiogénnej synkopy – vek nad 55 rokov, stenokardie
v prodromálnej fáze, organické ochorenie srdca, absencia prodromálnych príznakov,
synkopa poležiačky, synkopa po postavení a zotavovacia fáza dlhšia ako 1 minúta. Na
základe regresných koeficientov im bola priradená bodová hodnota. Súčet bodov ≥ 3
svedčí pre pravdepodobnú kardiálnu synkopu, súčet < 3 svedčí pre nekardiálnu synkopu.
Celková diagnostická presnosť skóre je 83,6 %, senzitivita 81,0 %, špecificita 84,8 %,
pozitívna prediktívna hodnota 70,8 % a negatívna prediktívna hodnota 90,7 %.
Regresný koeficient
(SD)

Štatistická významnosť (p)

Body

Vek nad 55 rokov

2,806 (0,775)

< 0,001

3

Stenokardie

2,579 (0,952)

0,007

3

Organické ochorenie srdca

1,959 (0,61)

0,001

2

Absencia prodrómov

1,847 (0,862)

0,032

2

Synkopa v ľahu

1,597 (0,742)

0,032

2

Synkopa po postavení

-2,802 (1,023)

0,006

-3

Zotavenie nad 1 min

-3,131 (0,883)

< 0,001

-3

Záver: Jednoduchý anamnestický skórovací systém umožňuje s vysokou presnosťou identifikovať pravdepodobnú kardiogénnu synkopu a navrhnúť optimálny
diagnostický a terapeutický postup.

Význam viability myokardu pri predikcii odpovede na resynchronizačnú liečbu
Murín P, Mitro P, Valočik G, Stančák B
Kardiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH a.s., Košice
Cieľ: Cieľom štúdie bolo určovanie globálnej kontraktilnej rezervy myokardu
pomocou dobutamínovej echokardiografie a sledovanie jej vzťahu k predikcii
odpovede na resynchronizačnú liečbu (CRT). Pozitívna odpoveď na CRT sa dokumentovala len u 60 – 70 % týchto pacientov.
Súbor a metodiky: 23 pacientov (19 mužov a 4 ženy, priemerný vek 62,39
± 12,11 rokov) s ejekčnou frakciou ≤ 35 %, QRS ≥ 120 ms vo funkčnej skupine
NYHA III absolvovali pred implantáciou biventrikulárneho kardiostimulátora
dobutaminovú echokardiografiu. Rozdiel ejekčnej frakcie pred a na vrchole farmakologickej záťaže dobutamínom určil globálnu kontraktilnú rezervu ľavej komory.
Klinické a echokardiografické ukazovatele odpovede na CRT boli hodnotené po
3 mesiacoch od implantácie. Ako pozitívne odpovedajúci pacienti boli označení
pacienti, ktorých EF vzrástla o 5 % a/alebo enddiastolicky rozmer ĽK sa zmenšil

≥ 15 % (echokardiografickí responderi). Klinickí responderi vykazovali zlepšenie
o jeden stupeň v NYHA klasifikácii.
Výsledky: Echokardiografickí responderi v porovnaní s non-respondermi vykazovali štatisticky signifikante vyššiu globálnu kontraktilnú rezervu (14,00 ± 7,57
% vs. 4,08 ± 6,55 %, p = 0,0075). Kontraktilná rezerva u klinických responderov
sa signifikantne nelíšila od klinických non responderov (11,73 ± 5,92 % vs. 7,95
± 9,5 5%, p = 0,2912).
Záver: Štúdia poukázala na možný prínos určovania globálnej kontraktilnej
rezervy ako faktora predikujúceho skupinu pacientov ktorí profitujú z CRT.

Srovnání různých typů perkutánních mechanických podpor levé
komory pro mapování nestabilních forem komorových arytmií
Neužil P, Ošťádal P, Horáková S, Škoda J, Petrů J, Holý F, Brada J, Holdová K,
Mlček M, Hrachovina V, Kittnar O
Nemocnice Na Homolce, Praha, Fyziologický ústav LF 1 UK, Praha
Úvod: Katertrizační ablace nestabilních forem koromorových tachykardií
(KT) je limitována svoji efektivitou zvláště s ohledem na špatný hemodynamický
stav nemocných.
Metoda: V podmínkách experimentu jsme srovnali tři různé typy perkutánních mechanických podpor levé komory: i. Pravá síň (PS) – descendentní
aorta(AO) – (ECMO Levitronix Centrimag); ii. Levá síň (LS) – descendetní aorta
(AO) – (Tandem Heart CardiacAssist); iii. Levá komora (LK) – ascendentní aorta
(AO) – (Impella 2,5 l Abiomed) a to za různých hemodynamických podmínek.
V celkové anestezii jsme zavedli všechny výše uvedené mechanické podpory a po
10 minutách stabilizace jsme provedli: A) stimulaci levé komory 200/minutu; B)
300/minutu a nakonec C) jsme indukovali fibrilaci komor. Ve všech třech případech
rozdílné hemodynamické kondice jsme po dobu 10 minut sledovali střední hodnotu
krevního tlaku a srdeční výdej.
Výsledky: Testován smerovdli u 4 biomodelů. V anestezii vedené propofolem
a aditivně morfinem se podařilo úspěšně ukončit pokus u všech čtyř biomodelů. Ve
většině z nich bylo také možno provést zdárně konverzi rytmu při fibrilaci komor
zpět na sinusový rytmus. V případě stimulace komor 200/minutu jsme nepozorovali
žádné významné rozdíly, střední tlak byl nad 60 mmHg u všech systémů; v případě
stimulace 300/minutu pouze systém ECMO (PK – AO) udržel střední hodnotu TK >
60 mmHg. Rozdíl oproti systému LS – AO (Tandem Heart) však nebyl signifikantní.
Při indukci fibrilace komor pouze systém PS – AO udržel optimální hemodynamiku,
ostatní systémy nebyly schopny udržet optimální cirkulaci. Pokud jsme však podali
NE došlo v případě použití Impella 2,5 (LK – AO) k signifikantnímu zlepšení
a systém cirkulace pak byl srovnatelný s cirkulační podporou systémem LS – AO.
Závěr: Ověřili jsme účinnost pVAD v experimentu jako dočasné podpory
oběhu v různých hemodynamických situacích – při probíhajícím nestabilním
komorovém rytmu. PS – AO (ECMO) byl superiorní oproti ostatním systémům v
případě indukované fibrilace komor.

Angiografické CT zobrazení u nemocných před ablací fibrilace
síní – přehled použitých metodik
Neužil P, Škoda J, Petrů J, Šedivá L, Plevková L, Holdová K, Brada J,
Královec S, Holý F
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Použití vysokorotační angiografie s rekonstrukcí (Angio CT) lze využívat
jako metodu umožňující provedení rekonstrukce trojrozměrné anatomie levé síně
(LS) v jedné době bezprostředně před zahájením katetrizační ablace pro fibrilaci
síní (FS), což umožňuje optimální integraci s dalšími systémy elektroanatomického
zobrazení.
Metoda: Analýza 150 nemocných indikovaných k ablaci FS nebo levosíňové
tachykardii. Provedení zobrazení AngioCT ve třech různých režimech; i. indirektní
nástřik pulmonální arterie (PA) bez provedení „high rate“ (HR) stimulace z pravé
komory; ii indirektní nástřik PA s provedením HR stimulace pravé komory (200/
minutu); iii direktní nástřik levé síně s provedením HR stimulace pravé komory
(200/minutu). Vyšetření jsme prováděli za pomoci 5 sekundové rotace C ramene
Rtg systému Axiom (Siemens Inc.). Po optimalizaci izocentra a nástřiku kontrastní
látky průtokem kontrastní látky s akvizicí kontrastně naplněné levé síně jsme na
pracovní stnanici Leonardo „off line“ zpracovali 3 D zobrazení levé síně. Porovnávali
jsme kvalitu získané 3D rekonstrukce ve třech škálách kvality – A) optimální; B)
použitelné; C) nepoužitelné. Porovnávali jsme také množstvíé dodané kontratsní
látky a časovou prodlevu v jednotlivých režimech.
Výsledky: Optimální 3 D zobrazení jsme získali při nástřiku PA a LS s využitím
HR stimulace z pravé komory. Indirektní nástřik PA bez použití HR stimulace byl ve
většině případů nepoužitelný. Pokud jsme porovnali oba dva režimy s rychlou stimulací, pak signifikantně lepších výsledků jsme dosáhli při direktním nástřiku levé síně.
Příznivěji také vycházel časový faktor, tj. čas potřebný k přípravě pacienta před vlastním
angio CT vyšetřením a dále vlastním nástřikem kontrastní látky. Nejméně času bylo
potřeba k příprave nemocného při direktním nástřiku levé síně (Ø 16 vs. 24 minut).
Je nutné posuzovat také poměrně dlouhou výukovou křivku a použití detektoru 20 x
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20 cm, který zhoršuje určení izocentra. Signifgikantní zhoršení kvality vyšetření jsme
také pozorovali při vyšetření nemocných s celkovou hmotností nad 110 kg.
Závěr: Prokázali jsme, že přímým nástřikem levé síně za použití vysokofrekvenční stimulace jsme signifikantně zlepšili kvality vyšetření Angio CT, což vede k
přesnější rekonstrukci 3 Dobrazu levé síně a odpovídá tak i aktuální topografii. Lze
ji považovat za alternativní k dnes standardnímu vyšetření víceřádkovým CT.

Katetrizační ablace paroxysmální fibrilace síní – jednorázová
aplikace RF energie
Neužil P, Škoda J, Petrů J, Šedivá L, Plevková L, Holdová K, Brada J,
Královec S, Holý F, Baroch J
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Katertrizační ablace paroxysmální fibrilace síní (PAF) je v současné
době široce akceptovatelná metoda léčby této nejčastější arytmie. Řada limitací
však omezuje její akutní a dlouhodobou efektivitu včetně nutnosti zkrátit dobu
výkonu. V poslední době jsou k dispozici dva systémy jednorázové aplikace RF
energie umožňující okamžitou elektrickou izolaci plicních žil (PŽ).
Metoda: Srovnali jsme použití dvou odlišných systému RF aplikace: i. Ablation
Frontiers – Medtronic (PVACTM); ii. Bard Inc. (Mesh AblatorTM) u celkem 20
pacientů s PAF (Ø věk 54 let). Vyloučili jsme nemocné se společnými žilními odstupy
provedením MSCT nebo AngioCT. Srovnávali jsme celkovou dobu výkonu, dobu
skiaskopie, kvalitu snímání elektrokardiogramu PŽ, teplotní křivku v jícnu během
aplikací RF energie. Dále jsme porovnali okamžitou efektivitu a počet rekurencí
epizod fibrilace síní v době šesti měsíců od provedeného zákroku.
Výsledky: V obou skupinách pacientů jsme docílili elektrické izolace u všech
PŽ (n = 86). Maximální rozměr PŽ nepřesáhl 28 mm. V případě Mesh Ablator jsme
u 4 nemocných zaznamenali nárůst teploty v jícnu přesahující 39 ºC a museli jsme
proto aplikaci několikrát přerušit. Celková doba skiaskopie u systému PVAC a Mesh
Ablator se významně nelišila a ani celková doba výkonu pro oba systémy nebyla
signifikantně rozdílná. V obou skupinách máme průkaz klinické recidivy PAF.
Závěr: Prokázali jsme, že ablace PAF s použitím obou systémů jednorázové
cirkumferentní RF aplikace umožní dosažení okamžité izolace PŽ s dostatečným
dlouhodobým efektem, což se zdá srovnatelné se standardně využívanou fokální
aplikací radiofrekvenční energie.

Subkutánní ICD (S - ICD) jako alternativa transvenózních ICD
systémů
Neužil P, Škoda J, Petrů J, Šedivá L, Chovanec M, Janotka M, Plevková L,
Holdová K, Brada J, Královec S, Holý F
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Použití transvenózních ICD systémů se stalo standardem posledního
desetiletí. Narůstající počet poškození intrakardiálních defibrilačních elektrod (porucha izolace, fraktura vodiče) vedl k vývoji ICD systému, u kterého není nutné
zavádět intrakardiální elektrodu s cílem zjednodušit nejenom vlastní implantaci ale
zvýšit dlouhodobou živostnost celého systému.
Metoda: Systém S-ICD (defibrilátor SQ-RxTM, výrobce Cameron Health Inc.) s
maximální hodnotou energie výboje 80 J, se spolu s elektrodou zavádí bez použití rentgenové skiaskopie; 9 Fr subkutánní singlecoilová defibrilační elektroda (Q-TRAKTM,
výrobce Cameron Health Inc) se zavádí pomocí podkožní tunelizace do parasternální
polohy. Bedrátová telemetrie zajišťuje detekci parametrů přístroje SQ-RxTM, při
testování indukované komorové fibrilace testujeme při energii výboje 60 J.
Výsledky: Implantaci S-ICD jsme provedli u našich prvních 6 nemocných
(všichni muži, Ø věk 62,6 let) v rámci primární prevence náhlé srdeční smrti( NSS)
– 5 nemocných a dále u jednoho nemocného v rámci syndromu uzávěru horní
duté žíly po již provedené chirurgické extrakci elektrod pro infekční endokarditidu
v rámci sekundární prevence NSS. Ani v jednom případě jsme nepoužili RTG
skiaskopii, výkon průměrně trval 21 minut, vždy jsme indukovali fibrilaci komor
a terminovali jsme ve všech případech vždy prvním výbojem 60 J a to opakovaně.
V jednom případě jsme již v rámci sledování registrovali první efektivní výboj
po adekvátní detekci rychlé komorové tachykardie. U jednoho nemocného jsme
4 měsíce po implantaci reponovali distální část Q-TRAK elektrody ( nemocný již
po předchozí sternotomii. Doposud jsme v rámci vlastního výkonu ani v době
sledování nezaregistrovali žádnou závažnější komplikaci.
Závěr: Prokázali jsme, že S-ICD systém je vhodná alternativa u nemocných v
rámci primární prevence NSS, kdy je možné uvažovat použití transvenózní elektrody
jako limitující nebo kdy zavedení transvenózní elektrody je vyloučené.

Prediktory úspěchu kompletní extrakce elektrod
Neužil P, Petrů J, Šedivá L, Škoda J, Šimon J, Chovanec M, Janotka M,
Plevková L, Holdová K, Holý F
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Transvenózní extrakce elektrod je rizikovou metodou. Hlavní indikací
je infekce buď lokální nebo systémová, včetně infekční endokarditidy. Fibrotická
tkáň ovlivňuje nepříznivě efektivitu a rizikovost výkonů.
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Metoda: Retrospektivní studie hodnotí bezpečnost a efektivnost transvenózní
extrakce stimulačních a ICD elektrod s využitím různých technik – mechanické
dissekce, rotační dissekce, radiofrekvenční energie a laseru. Za období 1992 – 2009
hodnotíme orivedení transvenózní extrakce u 1947 stimulačních elektrod a 183 defibrilačních elektrod s úspěšností necelých 89%. S použitím PTFE dilatátorů (COOK
Vascular®), rotační dissekční pistolové zavaděče (EvolutionTM), radiofrekvenční
(EDS) zavaděče – (PerfectaTM) a laserové extrakční dilatátory (Spectranetics®).
Průměrná doba od implantace do provedené extrakce byla 63 ± 15,6 měsíců. Za
kompletní extrakci jsme považovali extrakci, kde došlo ke kompletnímu odstranění
elektrod, nekompletní extrakce – fragment elektrody kratší 40 mm.
Výsledky: Kompletní tj. technicky úspěšné extrakce bylo dosaženo u 79% nemocných při použití posté kontratrakce, použití radiofrekvenčního proudu solitérně
nebo v kombinaci s mechanickou dilatací vedlo k odstranění 91% všech elektrod.
S použitím rotační dissekce stoupla efektivita na 95% a s použitím laseru jsme
dosáhli nejvyšší efektivity – 97%. Zvýšil se však počet komplikací – nejméně jich
bylo se systémem prosté dilatace a EDS – jeden nemocný s nutností chirurgické
revize pro tamponádu, rotační dissekce 1 tamponáda srdce, 1 perforace SVC, laser
5 x srdeční tamponáda. Signifikantně horší efektivita extrakce je spojena s pasivní
fixací elektrod a defibrilační elektrody s dvojitou spirálou. Žádný nemocný nezemřel
bezprostředně z důvodu extrakčního zákroku.
Závěr: Transvenózní extrakce je poměrně bezpečnou nicméně stále rizikovou
procedurou, kde je nutno využívat kombinaci postupů, abychom eliminovali riziko
a snížili nutnost neodkladné indikace kardiochirurgického zákroku. Tyto výkony je
nutné provádět ve vysoce erudovaném centru.

Home Monitoring of PM/ICD Patients – Clinical View
Novak M, Lipoldova J, Dvorak I jr., Vykypel T, Kamaryt P
1st Clinic of Internal Medicine (Cardiology and Angiology), Fac. Hospital St. Ann,
Brno
Aim: Middle-term evaluation of Biotronik Home MonitoringTM (HM) in
our centre.
Group and methods: 187 patients (pt) were included in HM from 2001.
Implants: Cardiac resynchronization therapy-pacemaker (CRT-P): 5, implantable
defibrillator (ICD): single chamber 93, dual chamber 28, CRT-D 61. Retrospective
analysis of internet pt records was performed.
Results: 154 (82%) men and 33 (18%) women were monitored. Average age at
implant 65±10 (32-84) years. Follow-up (FUP) time 22±17 (0-102) months. Diagnosis:
coronary artery disease (CAD) after myocardial infarction (MI) at 106, CAD without
MI 18, CAD+dilated cardiomyopathy (DCMP) 4, DCMP 47, hypertrophic CMP 2,
arythmogenic CMP 3, idiopatic ventricular fibrillation 7 pt. Sudden cardiac death
(SCD) secondary prevention (SP) at 93 pt. Primary SCD prevention (PP): MADIT
I at 25, MADIT II 44, DKMP 20. Left ventricle ejection fraction at implantation:
29±13 (10-65)%. In SP 33±15 (10-65)%, in PP 26±9 (10-60) %.
Records: Ventricular (V) tachycardia/fibrillation in 48 pt (SP 29, PP 19).
Supraventricular (SV) arrhythmias in 43 pt, paroxysmal atrial fibrillation mostly.
Increased pacing threshold: in right ventricle (RV) in 10 pt (not confirmed in clinical
FUP), left ventricle (LV) in 6 pt (in one lead reposition). Low P-wave amplitudes
2 pt (in one lead reposition), low R-wave amplitudes in 18 pt, impedance out of
limits in RV in 3, in LV in 3 and in atrium in 1 pt (without clinical importance).
CRT efficiency under 85% in 13, frequent ventricular extrasystoli in 4, high rest
heart rate in 1 pt. Elective re-implantation indication (ERI) in 3 pt. HM interrupted
for more than 1 week in 60 pt. HM deactivation in 42, permanent in 33 (death 16,
re-implantation 6, heart transplant 8, HM refused by 3), temporary in 9 (hospitalization in 2, without telephone contact in 7 pt).
Conclusions: Biotronik HM helps in early diagnotics of V and SV arrhythmias,
pacing/sensing disturbances, ERI and therapy optimization in heart failure patients.
Well-collaborated pt are necessary.

Proarytmický efekt flekainidu vyvolaný renálnym zlyhaním
– kazuistika
Olexa P
VÚSCH a.s., Košice
Flekainid je vysoko účinné antiarytmikum patriace medzi preparáty triedy
Ic. Na slovenskom trhu je flekainid dostupný len relatívne krátky dobu. Preto
aj klinické skúsenosti s liečbou týmto preparátom sú limitované. Ide o preparát
bezpečný, výskyt EKG známok proarytmie a orgánovej toxicity je pri dlhodobej
liečbe pacienta výnimočný. Práve preto je ich poznanie a schopnosť správnej identifikácie pre kardiológa sledujúceho takto liečených pacientov veľmi dôležitá. Na
arytmologickej ambulancii sme zachytili pacienta s prejavmi toxicity flekainidu, s
typickými EKG znakmi flekainidovej proarytmie. Ide o výnimočný nález, preto si
dovoľujeme tohto pacienta predstaviť formou kazuistiky.
Išlo o 75-ročného pacienta po implantácii TKS v režime DDDR pre dysfunkciu
SA uzla (brady-tachy formu) s opakovanými recidívami fibrilácie (FP) a atypického
flutteru predsiení. Pacient bol dlhodobo liečený flekainidom v dávke 2 x 100 mg
vrámci antiarytmickej profylaxie. Pri tejto liečbe bol chorý dlhodobo bez klinickej
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recidívy FP. Po plánovanej urologickej operácii však došlo k pretrvávaniu nechutenstva, vznikajú hnačky s rozvojom dehydratácie. Pacient udáva extrémnu slabosť,
čkanie a opuchy členkov. Pri vyšetrení na našej ambulancii na EKG verifikujeme
prítomný SR s typickými EKG prejavmi závažnej intoxikácie flekainidom – extrémne predĺženie QRS komplexu, prolongácia QT segmentu. V bioch. náleze vzostup
renálnych parametrov, hyperkaliémia, metabolická acidóza. Pacient bol následne
odoslaný na interné oddelenie, kde bola vykonaná opakovaná dialýza. Po rehydratácii
a dialyzačnej liečbe úplná normalizácia EKG, zúženie QRS, skrátenie QT. Flekainid
bol z liečby vysadený, pacient bol nastavený na liečbu amiodarónom.

Prediktory neúspechu elektrickej kardioverzie pre perzistentnú fibriláciu a flutter predsiení
Olexa P, Stančák P, Macháčová Z
VÚSCH, a.s., Košice
Elektrická kardioverzia (EKV) je v súčasnosti významnou súčasťou terapie
chorých s fibriláciou a flutterom predsiení (FP). EKV má vysokú úspešnosť nastolenia
sínusového rytmu. Avšak u skupiny pacientov ku konverzii napriek opakovaným
aplikáciám elektrickej energie nedochádza, resp. vzniká recidívy FP bezprostredne
po výkone (do niekoľko hodín).
Cieľom našej práce bolo identifikovať potenciálne rizikové faktory, ktorých prítomnosť u chorého by mohla predikovať neúspech EKV ešte pred jej vykonaním.
Metodika: V práci sme retrospektívne analyzovali databázu pacientov hospitalizovaných na našom pracovisku v období rokov 1998 až 2010 s cieľom EKV
pre perzistujúcu FP. Do analýzy boli zaradení len tí pacienti, u ktorých nedošlo k
navodeniu sínusového rytmu, resp. do 6 h po výkone u nich došlo k včasnej reverzii
FP. V oboch skupinách sme sledovali výskyt nasledovných potenciálne rizikových
faktorov: vek nad 60 rokov, pohlavie, BMI > 30 kg/m2, prítomnosť diabetes mellitus, resp. závažnej formy ischemickej choroby srdca (IM, resp. PCI v anamnéze),
niektoré ECHOKG parametre (EF, dilatovaná ĽP > 4,2 cm), energiu bifázického
výboja, už opakovaná EKV, druh antiarytmickej liečby a prítomnosť ACEi, resp.
statínu v liekovej anamnéze chorého.
Výsledky: Do analyzovanej skupiny bolo zaradených 53 pacientov. Priemerný
vek chorých bol 66 (medián 66) rokov, muži tvorili 80 %. Výskyt sledovaných
rizikových parametrov sme vyjadrili v percentách. Výsledky ukázali, že medzi
potenciálne markery neúspechu plánovanej EKV u chorých v našom súbore
patrí: mužské pohlavie (80 %), vek nad 60 rokov (70 % chorých), významná
obezita s BMI > 30 (68 %), dilatovaná ĽP (až 82 % s diametrom ĽP > 4,2 cm),
ako aj „nepredliečenie“ pacienta antiarytmikami I. alebo III. skupiny pred
plánovanou EKV (67 %). Naopak, diabetes mellitus, ICHS so známym IM alebo
PCI v anamnéze (12 a 15 % pacientov), chýbanie ACEi v liečbe (30 %), známa
mitrálna regurgitácia II. a vyššieho st. (u 58 %), nízka EF< 40 % (len 10 %),
energia elektrického výboja < 200 J (10 %), ako aj už realizovaná elektrická alebo
medikament. kardioverzia v minulosti (45 %) pravdepodobne nepatria medzi
rizikové faktory neúspechu EKV. Amiodarón bol po neúspechu EKV pridaný
do liečby u 60 % sledovaných pacientov, následná EKV po nasýtení pacienta
už mala takmer 76 % úspešnosť.
Záver: Na základe našich výsledkov môžeme predpokladať, že plánovaná EKV
pre perzistujúcu FP má nižšiu šancu na úspech u starších, výrazne obéznych mužov
nad 60 rokov, s dilatovanou ĽP, bez liečby antiarytmikami I. alebo III.skupiny v
anamnéze. Drastická redukcia hmotnosti a eventuálne absolvovanie nasycovacej liečby
amiodaronom šancu na úspech plánovanej EKV významne zvýši. Na potvrdenie
týchto výsledkov sú potrebné ďalšie štúdie s väčším súborom pacientov.

Incidence převodních poruch u pacientů po náhradě aortální
chlopně protézou CoreValve
Osmančík P, Heřman D, Štros P, Kočka V, Toušek P, Línková H, Rýzlová M
III. interní – kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta UK a FNKV Praha
Úvod: Nové možnosti nechirurgické náhrady aortální chlopně sebou často
přinášejí poruchy převodního systému. Cílem naší práce bylo popsat incidenci, typy
a rizikové faktory vzniku převodních poruch u našich pacientů po transfemorální
implantaci aortální chlopně (TAVI) systémem CoreValve.
Metodika: Retrospektivně byly analyzovány klinické, echokardiografické a
EKG parametry od pacientů s aortální stenózou, kteří podstoupili TAVI v našem
kardiocentru v r. 2009 a 2010. Sledována byla incidence převodních poruch (nový
LBBB, AV blokády, šíře QRS, délka PQ) při propuštění a nutnost implantace kardiostimulátoru ve vztahu k těmto parametrům
Výsledky: TAVI byla provedena v daném období u 34 pacientů, 5 z nich již
byl implantován kardiostimulátor v minulosti a byli z analýzy vyloučeni. Poruchy
vedení po implantaci CoreValve byly velmi časté, zcela bez poruchy vedení bylo
po TAVI 11 pacientů z 29 analyzovaných (38%). Nově vzniklý LBBB se objevil u
17 (59%), AV bl. III. st. u 6 (21%), AB bl. I.st. u 10 (34%) pacientů. Implantace
kardiostimulátoru byla indikovaná u 8 pacientů (28%). PQ interval se prodloužil
z 183,2+31,8 na 215,5+49,9 ms (p<0.05), šíře QRS z 108,4+21,9 na 128,8+28,5 ms
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(p<0.001). Pacienti s a bez nutnosti implantace PM se nelišili EF, velikostí prstence,
bulbu či junkce výtokového traktu l. komory, předoperační incidencí raménkového
bloku či šířkou QRS komplexu. Parametry, které se signifikantně lišily mezi pacienty
s a bez potřeby implantace kardiostimulátoru byly šířka mezikomorového septa
LK před implantací (15,1+2,0 vs. 13,2+1,7 mm, p=0.015), hodnota kreatininu
(173,2+142,5 vs. 86,6+20,5 μmol/l, p=0,01), předoperační délka PQ (203,1+36,9
vs. 173,4+26,4 ms, p=0,039) a hloubka implantace chlopně do LVOT (8,87+3,1 vs.
5,85+3,1 mm, p=0,026).
Závěr: Poruchy vedení jsou přítomny u většiny pacientů po TAVI protézou
Core-Valve. Mechanický útlak AV uzlu při hlouběji zavedené chlopni a větší šíři
mezikomorového septa hrají zřejmě nejvýznamnější roli.

Změny sérových koncentrací markerů apoptózy u responderů
biventrikulární stimulace
Osmančík P, Vondrák K, Heřman D, Štros P
III. interní – kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV Praha
Úvod: Zvýšená aktivita apoptózy již byla dokumentována u pacientů se srdečním
selháním. Vysoká sérová koncentrace solubilního receptoru Fas („receptor smrti) a
nízká koncentrace receptoru TRAIL („negativního“ markeru apoptózy) jsou spojeny
s horší prognózou pacientů s chronickým srdečním selháním. Cílem naší práce bylo
zjistit, zda srdeční resynchronizační léčba (CRT) je spojena se změnou sérových
koncentrací těchto apoptotických markerů.
Pacienti a metodika: Do studie bylo zařazeno 40 pacientů se srdečním selháním,
kandidátů CRT dle platných guidelines ČKS. Úspěch CRT byl vyhodnocen za půl
roku po implantaci na základě přítomného klinického (dotazník kvality života) a
echokardiografického (ejekční frakce levé komory(EF LK)) zlepšení. Krevní odběry
byly provedeny před implantací a za 6 měsíců po ní, sérové koncentrace Fas a
TRAIL byly stanoveny ELISA metodou.
Výsledky: 25 pacientů bylo hodnoceno jako respondeři CRT (R), 15 bylo
neresponderů (NR). Obě skupiny se nelišily věkem, pohlavím, vstupní EF LK, (R
= 24,4+5,3% vs. NR = 24,3+7,3%), vstupní šíří QRS komplexu (R = 164,1+15 ms
vs. NR = 156,5+24,6 ms) a předoperačními koncentracemi sledovaných molekul.
Zatímco koncentrace Fas signifikantně poklesla ve skupině responderů (10019+3265
ng/ml před implantací vs. 8281+3058 ng/ml za 6 měsíců po ní; p<0.01), nebyly pozorovány změny v koncentraci této molekuly ve skupině neresponderů. Koncentrace
TRAIL poklesla ve skupině neresponderů (81,4+26 vs. 64,5+29 ng/ml; p<0.05) a
zůstala nezměněna u responderů.
Závěr: Uvedené změny koncentrací Fas a TRAIL u responderů CRT svědčí
pro pozitivní efekt CRT na procesy apoptózy u pacientů se srdečním selháním.
Pokles apoptózy může být jedním z patofyziologických vysvětlení příznivého
efektu CRT.

Přínos systému telemonitoringu v dlouhodobém sledování
pacientů s ICD
Ošmera O, Bulava A, Řehoušková K, Karpianus D
Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.
Úvod: Indikace pro implantace kardioverterů-defibrilátorů (ICD) byly rozšířeny
o pacienty v primární prevenci náhlé srdeční smrti. S rostoucím počtem implantátů narůstá i náročnost následné ambulantní péče a počet pacientů vyžadujících
speciální péči kardiocenter. Řada společností vyrábějících ICD vyvíjí a zdokonaluje
technologie pro dálkovou monitoraci. Nejpokročilejším systémem v ČR je Home
Monitoring (HM) BIOTRONIK.
Cíl: Zhodnocení přínosu systému telemonitoringu v dlouhodobém sledování
pacientů s ICD, ovlivnění kvality života pacientů a pracovní zátěže kardiocentra
v ambulantní péči.
Soubor a metodika: V prospektivním sledování hodnotíme 198 pacientů
(67,0±11,8 roků, 80,8% mužů), kterým byl v letech 2008-2009 implantován jednodutinový nebo dvoudutinový ICD (165/35), v primární nebo sekundární prevenci
(74/124). Pacienti byli randomizováni do skupiny sledované standardním způsobem
ambulantních kontrol (HM-) a skupiny telemetricky sledované systémem HM
(HM+). Hodnoceny byly plánované a mimořádné návštěvy, hospitalizace pro události
související s ICD, udělené šokové terapie a jejich adekvátnost.
Výsledky: Vstupní demografické i klinické charakteristiky obou souborů byly
srovnatelné, signifikantní byl rozdíl pouze v zastoupení jedno- a dvoudutinových
přístrojů. Délka sledování byla v průměru 620±215 dní a celkem bylo provedeno
621 ambulantních kontrol – 226 v souboru HM+ a 395 v HM-. Plánované kontroly
byly redukovány o 42,8%. Signifikantně vyšší byl počet mimořádných kontrol ve
skupině HM+ s přispěním lékařem vyzvaných kontrol na základě hlášení HM.
Srovnatelný byl počet pacientů, kteří prodělali šokovou terapii (16 vs. 20) adekvátní
nebo neadekvátní, mortalita obou skupin a počet pacientů, kteří byli v souvislosti
s ICD hospitalizováni. Signifikantně se ale podařilo snížit podíl neadekvátních
šoků ve skupině HM+.
Závěr: Systém HM umožňuje efektivní a bezpečné sledování pacientů s ICD. V
dlouhodobém follow-upu přispívá ke snížení počtu ambulantních návštěv a redukci
neadekvátních šokových terapií.
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Long term follow-up of patients with implantable cardioverter-defibrillator
Pařízek P, Tauchman M, Tušl Z, Měšťan M, Vyletová L, Čermáková E,
Haman L
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové
The aim of the observational, single-center study, was to assess survival, efficacy and complication rate in patients with implantable cardioverter-defibrillator
(ICD).
All patients with implanted ICD in years 1996 – 2005 were analyzed. There
were 206 patients (174 men, 32 women), mean age 62 years. Previous myocardial
infarction was the most frequent diagnosis (66.6%). In 80% of patients was ICD
implanted as secondary prevention of sudden cardiac death. The mean follow-up
was 69 months (range from 19 days to 171 months).
The appropriate therapy was documented in 54% of patients, inappropriate
therapy in 27% of patients. Mean period from primoimplantation to first appropriate
therapy was 26 months (range from 4 days to 124 months). 93 patients (43%) had
died by the date of 31 October 2010. Mean period from primoimplantation to the
death was 44 months (ranging from 19 days to 124 months). Five-year mortality
rate was 33%. Heart failure was the most common cause of death (39%), followed
by malignancies (14%). An autopsy was performed in 32 cases (34%).
Appropriate, resp. inappropriate therapy was delivered by ICD in 54%, resp.
27% of cases in our group of patients who were followed at least for 5 years from
primoimplantation ICD. Five-year mortality rate was 33%.

Katetrizační ablace fokálně spouštěné polymorfní komorové
tachykardie/fibrilace komor: analzýza dlouhodobého sledování
Peichl P, Čihák R, Wichterle D, Kautzner J
IKEM, Praha
Úvod: Běhy polymorfních komorových tachykardií/fibrilace komor (pKT/FiK)
mohou být spouštěny monomorfní komorovou ektopickou aktivitou, kterou lze odstranit katetrizační ablací. Cílem práce bylo analyzovat naše zkušenosti s mapováním
a katetrizační ablací fokálně spouštěné pKT/FiK.
Metody: Náš soubor zahrnuje 15 pacientů (3 ženy, průměrný věk 57±13 let),
u kterých byla provedena ablace fokální ektopické aktivity spouštějící běhy pKT/
FiK. U dvou pacientů nebylo přítomno žádné srdeční onemocnění, u 13 pacientů
byla základním onemocněním ischemická choroba srdeční. Výkon byl proveden
pomocí elektroanatomického mapovacího systému (CARTO, Biosense Webster).
Pro mnohočetné běhy pKT/FiK charakteru arytmické bouře musel být výkon v 9
případech (60%) proveden na řízené plicní ventilaci. Po výkonu byl u všech pacientů
implantován kardioverter-defibrilátor.
Výsledky: Komorová ektopie vycházela ve všech případech s výjimkou jednoho
z převodního systému srdce, u pacientů po infarktu myokardu vždy z okraje jizvy.
Potlačení pKT/FiK bylo dosaženo u 14/15 pacientů (93%), ve 3 případech však bylo
výkon nutno časně opakovat pro recidivu ektopické aktivity. Doba sledování byla
24±14měsíců. U 12/14 pacientů (86%) nebyly během této doby zachyceny žádné
recidivy KT. V jednom případě došlo k recidivě pKT/FiK spouštěné ektopickou
aktivitou jiné morfologie, u jedné pacientky došlo k běhům monomorfních KT. V
obou případech byl stav řešen reablací. Tři pacienti (20%) během sledování zemřeli,
většinou časně na progresi srdečního selhání.
Závěr: Katetrizační ablace spouštějící komorové ektopie dlouhodobě účinně
brání recidivám pKT/FiK. V delším odstupu dochází k recidivě KT pouze sporadicky. Prognosa těchto pacientů je dána především mírou pokročilosti srdečního
selhání.

Doterajšie výsledky liečby perzistentnej a permanentnej fibilácie
predsiení miniinvazívnou chirurgickou kryoabláciou
Petrus J, Černý Š, Michel M, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Katetrizačná ablácia dosahuje v liečbe paroxyzmálnej fibrilace predsiení
(FP) výborné výsledky, zatiaľ čo u perzistentnej a permanentnej formy sú výsledky
katetrizačnej ablácie už menej uspokojivé. Vzhľadom k významnému progresu
miniinvazívnych techník v kardiochirurgii ďalšiu z liečebných možností predstavuje
chirurgická miniinvazívna endokardiálna kryoablácia (miniMAZE).
Súbor a metodika: Retrospektívne zhodnotenie vlastného súboru 28 pacientov,
ktorí podstúpili izolovaný Cryo MAZE na mimotelovom obehu pri kardioplegickej
zástave cestou limitovanej pravostrannej minithorakotómie (n = 26) alebo za použitia robotického systému Da Vinci® (n = 2). V období od 7/2008 do 8/2010 sme
vykonali 28 chirurgických ablácií FP. U 25 pacientov (89 %) bola FP klasifikovaná
ako permanentná, u 3 pacientov (11 %) ako perzistentná. Priemerná doba trvania
arytmie pred zákrokom bola 86,3 mesiacov (9 – 432 mesiacov). U 15 chorých (54 %)
sa jednalo o výkon v oboch predsieňach. Neboli zaznamenané žiadne závažnejšie
pooperačné komplikácie, mortalita bola nulová. So sínusovým rytmom (SR) alebo
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pravidelným stimulovaným rytmom opustilo nemocnicu 93 % pacientov. Priemerná doba sledovania bola 11,6 mesiacov (0 – 25). Po 6 mesiacoch malo pri
klinickej kontrole 86 % pacientov (18/21) stále SR, po 12 mesiacoch malo SR 93
% nemocných (13/14).
Záver: Chirurgická kryoablácia FP cestou minithorakotómie alebo s pomocou
robotického systému Da Vinci® predstavuje na základe krátkodobých výsledkov jednu
zo sľubných alternatív katetrizačnej ablácie permanentnej a persistentnej formy FP.
Umožňuje okrem samotnej ablácie výkon rozšíriť aj ďalšie zákroky (oklúzia uška
ľavej predsiene alebo jej volumredukciu bez stereotomie).

Antiarrhythmic effects of omega-3 fatty acids demonstrated in
rat model of type 2 diabetes
Radosinska J1,2, Bacova B1, Dosenko V3, Barancik M1 Navarova J4,
Tribulova N1
1
Institute for Heart Research, SAS, Bratislava, 2Faculty of Med., CU, Bratislava,
3
Bogomoletz Inst. Physiology, Kyiv, Ukraine, 4Inst. Exper. Pharmacol. Toxicol, SAS,
Bratislava
Cardiac dysfunction and heart rhythm disturbances are frequent complications
of diabetes mellitus in human, while impaired cell-to-cell electrical coupling ensured
by connexin (Cx) channels may be involved. Omega-3 fatty acids (omega-3) have been
reported to reduce cardiovascular diseases and arrhythmias. The purpose of the study
was to investigate whether myocardial Cx43 expression is altered in spontaneously
diabetic rats and whether they may benefit from omega-3 supplementation.
Half of rats at early stage of diabetes and age-matched controls were treated
for 2-month with omega-3 (200mg/day, Vesteralens, Norway). Selected biochemical
and biometrical parameters were registered. Left ventricles were taken for Cx43
mRNA gene and protein expression as well as for the expression of protein kinase
C-ε (which phosphorylates Cx43). The isolated perfused heart was used to examine
its susceptibility to aconitine-induced VF.
Omega-3 significantly suppressed elevated BP, CHOL and TG in spontaneously diabetic rats. Myocardial Cx43 mRNA and total protein levels were higher in
diabetic than non-diabetic rats and enhanced due to omega-3 in diabetic as well as
non-diabetic rats. However, ratio of phosphorylated (functional) to non-phosphorylated form of Cx43 was lower in diabetic than healthy rats while increased due to
omega-3 that was accompanied with elevation of PKC-ε. Diabetic rat hearts were
more prone to VF compared to healthy and particularly omega-3 rats.
In conclusion, diabetic rats benefit from omega-3 supplementation in part due
to up-regulation of Cx43 that was linked with decreased arrhythmia susceptibility.
Findings challenge to investigate the effect of omega-3 intake itself or in combination
with anti-diabetic drugs in clinic.

Predsieňová stimulácia v oblasti Bachmannovho zväzku – úvodné aspekty
Sedlák J, Olexa P, Komanová E, Sudzinová A, Macháčová Z, Spurný P,
Mišíková S, Stančák B
VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Predsieňová stimulácia v ušku pravej predsiene (PP) môže mať proarytmický efekt v zmysle fibrilácie predsiení. Táto stimulácia predĺžuje čas predsieňovej
aktivácie a zvyšuje disperziu predsieňovej refrakterity v porovnaní so sinusovým
rytmom. Preto sa hľadajú iné optimálne miesta stimulácie v PP. Cieľom tejto práce
je porovnať intraatriálnu vodivosť pri stimulácii v ušku PP, v oblasti Bachmannovho
zväzku (BZ) a pri sinusovom rytme , zhodnotiť technické aspekty stimulácie BZ
v krátkodobom sledovaní.
Metódy: U 30 pacientov indikovaných na trvalú kardiostimuláciu sme vykonali
stimuláciu PP v ušku a následne v oblasti BZ. Intraatriálnu vodivosť sme hodnotili
dĺžkou trvania P vlny na povrchovom 12-zvodovom EKG. Posudzovali sme implantačné parametre (stimulačný prah, senzitivitu, impedanciu) perimplantačne, po
6-tich týždňoch a 6-tich mesiacoch.
Výsledky: V súbore bolo trvanie P vlny pri sinusovom rytme 113 ± 17 ms,
pri stimulácii v ušku sa predĺžilo na 133 ± 19 ms (p < 0,005), v oblasti BZ sa
skrátilo na 107 ± 19 ms (p < 0,01). Stimulačný prah perimplantačne bol 0,86 ±
0,38V, senzitivita 2,71 ± 1,08 mV, impedancia 588 ± 79 Ohm. U troch pacientov sa
nepodarilo adekvátne fixovať elektródu v oblasti BZ (10 %). Implantačné parametre
boli stabilné pri 6-týždňovej i 6-mesačnej kontrole: prah 0,83 ± 0,39 V a 0,75 ± 0,28
V, senzitivita 3,17 ± 1,95 mV a 2,83 ± 1,29 mV, impedancia 572 ± 87 Ohm a 635
± 93 Ohm. U jedného pacienta (4 %) došlo k makrodislokácii elektródy .
Záver: 1. Stimulácia uška PP vedie k predĺženiu intraatriálnej vodivosti oproti
sinusovému rytmu (18 %). 2. Stimulácia v oblasti BZ vedie k výrazne kratšej predsieňovej aktivácii oproti ušku PP, dokonca kratšej ako pri sinusovom rytme (7 %). 3.
Parametre pri stimulácii BZ sú porovnateľné s parametrami v ušku PP a sú stabilizované v krátkodobom sledovaní 6-tich mesiacov, porovnateľný je aj výskyt dislokácie. 4.
Súbor pacientov bude sledovaný z hľadiska výskytu fibrilácie predsiení v porovnaní
so stimuláciou uška PP.
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Three dimensional rotational atriography, first experiences with
X-ray imaging system Philips Allura Xper FD 10
Stárek Z, Lehar F, Jež J, Zaoral L, Wolf J
Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno
3D X-ray picture of the heart, in practice mostly CT, has been used to support
electrophysiology procedures for a long time, mainly in case of ablation in left atrium.
Nowadays a new method is beeing evolved, 3D rotational atriography of left atrium,
creating 3D picture of left atrium directly in the electrophysiology laboratory by means
of X-ray imaging system with special software. The principle is injection of contrast agent
directly to right or left atrium and scanning of series of images in time of rotation of C
arm. Those images are worked up to 3D picture of left atrium. These 3D pictures can
be fused with live skiascopy or used in 3D electroanatomical systems for creating 3D
electroanatomical maps and so facilitate navigation of catheters in left atrium.
From August to November 2010 we accomplished the total of 37 3D rotational
atriographies of left atrium. Total succes, defined as a creation of quality picture of left
atrium usable for navigation of catheters in time of electrophysiology procedure, was
53%. We tried to analyze factors influencing succes rate of the procedure. The place
of injection of the contrast agent was of the most important influence. Patients were
randomly divided to left and right atrium group. In case of right approach the succes
rate was 50%, in case of left approach the succes rate was 93%, p < 0.001. Succes rate
in case of patients with BMI > 30 was 43%, in case of patient with BMI < 30 the
succes rate was 77%, p < 0,01. The rest of the factors: blood pressure, heart frequency,
rhythm in time of injection didnt influence the succes rate of atriography.
3D rotational atriography is a promising new imaging method comparable with
CT picture of the heart. We can explicitly recommend left approach. Learning curve
in the case of left approach is relativly short. In the case of right approach we presume
improvement of results with more experiences and after optimalization of protocol.
In the case of extremely obese patients is probably better to use CT scan.

Intervencie automatického implantovateľného kardiovertera-defibrilátora a prognóza pacientov v rámci sekundárnej prevencie
náhlej kardiálnej smrti po infarkte myokardu
Svetlošák M1, Šašov M1, Mabo P2, Leclercq Ch2, Martins R2, Daubert JC2,
Hatala R1
1
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava, 2Service de Cardiologie
et CIT-IC 804, LTSI INSERM U 642, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes, France
Úvod: Výskyt adekvátnej (AI) alebo neadekvátnej (NI) intervencie automatického
implantovateľného kardiovertera-defibrilátora (ICD) zhoršuje prognózu pacientov,
implantovaných v rámci primárnej prevencie (PP) náhlej kardiálnej smrti (NKS) po
infarkte myokardu (IM). Existuje však len málo prác, venujúcich sa tejto problematike
u pacientov implantovaných v rámci sekundárnej prevencie (SP) NKS v ére modernej
farmakologickej a reperfúznej liečby IM. Našim cieľom bolo analyzovať vzťah medzi
výskytom intervencií ICD a celkovou mortalitou v takejto populácii pacientov.
Súbor a metodika: Retrospektívne sme skúmali údaje zo zdravotnej dokumentácie 148 konzekutívnych pacientov po IM, ktorým bol v rokoch 2000 – 2007 vo
fakultnej nemocnici CHU Rennes v rámci SP NKS prvoimplantovaný ICD (93 %
mužov, priemerný vek 65 ± 10 rokov, priemerná ejekčná frakcia ľavej komory 33 ±
8 %). Analyzovali sme celkovú mortalitu u pacientov s AI, (resp. NI) v porovnaní
s ostatnými pacientmi. Za AI sme považovali elektrický výboj alebo antitachykardickú stimuláciu ICD pre spontánne neterminujúcu komorovú tachykardiu alebo
fibriláciu, ostatné intervencie ICD sme hodnotili ako NI.
Výsledky: Po priemerne 51 ± 27 mesiacoch sledovania sme zaznamenali AI
u 96 (65 %) a NI u 37 (25 %) pacientov, 27 (18 %) z nich malo AI aj NI. V súbore
zomrelo spolu 37 (25 %) pacientov. Mortalita v skupine s AI (31 %) bola v porovnaní s ostatnými pacientmi (14 %) signifikantne vyššia (OR 2,92 s 95 % intervalom
spoľahlivosti 1,18 – 7,23; P = 0,02). Pri analýze skupín v závislosti od výskytu NI
sme štatisticky významný rozdiel v mortalite nezaznamenali, i keď u pacientov s
NI bola mierne vyššia (32 % vs. 23 %; P = 0,23).
Záver: V našom súbore konzekutívnych pacientov s ICD, implantovanom
v rámci SP NKS po IM, sa výskyt AI spájal s vyššou mortalitou. Toto zistenie je
v súlade s poznatkami zaznamenanými v populáciách s ICD, indikovaným v kontexte
primárnej prevencie NKS po IM a zdôrazňuje potrebu zodpovedného sledovania
a kvalitného manažmentu základného kardiálneho ochorenia u pacientov s AI.

Lokalita infarktu myokardu a výskyt malígnych arytmií v jeho
akútnej fáze súvisí s časovou distribúciou následných závažných
arytmických príhod
Svetlošák M1, Mabo P2, Leclercq Ch2, Martins R2, Šašov M1, Daubert JC2,
Hatala R1
1
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava, 2Service de Cardiologie
et CIT-IC 804, LTSI INSERM U 642, Centre Hospitalier Universitaire, Rennes, France
Úvod: Efektívna stratifikácia rizika náhlej kardiálnej smrti (NKS) u pacientov
po infarkte myokardu (IM) a predikcia výskytu malígnych arytmií [komorovej fibrilácie (KF) a komorovej tachykardie (KT)], predstavujúcich najvýznamnejšiu príčinu

NKS v tejto populácii, nie je uspokojivo vyriešená. Hoci je riziko NKS najvyššie
v prvých mesiacoch po IM, nedokážeme zatiaľ spoľahlivo identifikovať vhodných
kandidátov na včasnú primárne preventívnu liečbu automatickým implantovateľným
kardioverterom-defibrilátorom (ICD).
Cieľ: Analyzovať populáciu pacientov s ICD po IM so známym časovým
intervalom od posledného IM po prvú závažnú arytmickú príhodu (PZAP) a
porovnať klinický profil pacientov, u ktorých došlo k PZAP v priebehu prvých 3
mesiacov po IM a neskôr.
Súbor a metodika: Retrospektívnou analýzou zdravotnej dokumentácie konzekutívnych pacientov po IM, ktorým bol v rokoch 2000 – 2007 prvoimplantovaný
ICD, sme identifikovali 166 pacientov so známym časovým intervalom medzi PZAP
(odvrátenou NKS, hemodynamicky významnou KF/KT, synkopou, spôsobenou
pravdepodobne KF/KT alebo prvou adekvátnou intervenciu ICD) a predchádzajúcim IM. Porovnávané parametre boli zaznamenané pri implantácii ICD. Zahŕňali
demografické, anamnestické a klinické parametre, vrátane lokality IM a výskytu
KF/KT v jeho akútnej fáze.
Výsledky: V skupine s včasným výskytom PZAP (n = 21) prekonalo signifikantne menej pacientov diafragmový IM (33 % vs. 63 %, OR 0,29 95 % IS 0,11
– 0,76, P = 0,02). Akútny IM v nej bol častejšie sprevádzaný KT/KF (24 % vs. 8 %,
OR 3,81 IS 1,17 – 12,36, P = 0,03).
Záver: Parametre, súvisiace v našom súbore so skorším (≤ 3 mesiace) výskytom PZAP po IM (anamnéza iného ako diafragmového IM a/alebo KT/KF
v akútnej fáze IM), by mohli pomôcť lepšie identifikovať pacientov s rizikom
včasného výskytu malígnych arytmií a arytmicky podmienenej NKS po IM
a prispieť tak ku selekcii vhodných kandidátov na včasnú primárne preventívnu
implantáciu ICD. Ich validitu je však potrebné overiť v rozsiahlejších, randomizovaných a prospektívnych štúdiách.

Analýza potreby resynchronizačnej liečby u pacientov so srdcovým zlyhávaním vo funkčnej triede NYHA I-II
1

Šašov M1, Líška B1, Svetlošák M1, Margitfalvi P1, Hatala R1, Goncalvesová E2
NÚSCH a.s., Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Bratislava, 2NÚSCH a.s., Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Bratislava

Úvod: Resynchronizačná liečba (CRT) u selektovaných pacientov so srdcovým
zlyhávaním (SZ) v triede NYHA I-II redukuje morbiditu na SZ. Cieľom štúdie
bola analýza potreby CRT na základe aktuálnych odporúčaní ESC z roku 2010 a
sledovanie vývoja SZ v selektovanej skupine pacientov NYHA I-II.
Metódy: Retrospektívne sme analyzovali dokumentáciu 207 p so systolickou
dysfunkciou ĽK hospitalizovaných na oddelení zlyhávania a transplantácie srdca v
rokoch 1999 – 2009. Aktuálne odporúčania ESC pre CRT v štádiu NYHA II (EFĽK
≤ 35 %, QRS ≥ 150 ms, SR) spĺňalo 12 p (5,8 %). Selektovali sme skupinu pacientov
v štádiu NYHA I-II s EFĽK ≤ 35 %, QRS ≥ 130 ms, ktorú tvorilo 34 p (16,4 %).
Ďalší vývoj SZ sme hodnotili u 20 p v tejto skupine. Priemerný vek v súbore bol
51,5 roka, mužov bolo 19 (95 %). Etiologicky DKMP malo 11 p (55 %), KACH 5 p
(25 %), hypertenznú KMP 4 p (20 %). Iniciciálne boli v triede NYHA I 3 p, NYHA
II 17 p, permanentnú fibriláciu predsiení malo 5 p (20 %), BĽTR 15 p (75 %).
Výsledky: V skupine pacientov NYHA I-II s EFĽK ≤ 35 %, QRS ≥ 130 ms
aktuálne indikačné kritériá pre CRT iniciálne spĺňalo 7 p (35 %). Počas priemerného
sledovania 2,1 roka progredovali symptómy SZ u 17 p. Progresiu SZ do funkčnej
triedy NYHA III malo 15 p (75 %) v priemere za 1,6 roka. Na konci sledovania
spĺňalo aktuálne indikačné kritéria pre CRT 19 p (95 %). Pri štatistickej analýze (Chi-kvadrát test, Studentov t-test) sme nezistili štatisticky významný prediktor progresie
SZ. CRT bolo zrealizované u 10 p, 2 p boli indikovaní na transplantáciu srdca.
Záver: 6 % pacientov so SZ spĺňa novú indikáciu CRT vo funkčnej triede
NYHA II. V súbore pacientov NYHA I-II s EFĽK ≤ 35 %, QRS ≥ 130 ms sme zistili
frekventnú včasnú progresiu klinickej triedy NYHA a následné splnenie indikačných
kritérií pre CRT. V tejto skupine pacientov pri indikácii ICD je potrebné posúdiť aj
indikáciu CRT s cieľom minimalizovať včasné reimplantácie ICD za CRT-D.

Izolace plicních žil – nová role aplikace radiofrekvenční energie:
lineární aplikace PVAC Ablation Frontier a ablačním systémem Mesh
Šedivá L, Neužil P, Janotka M, Chovanec M, Plevková L, Petrů J, Škoda J
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Katetrizační ablace fibrilace síní – izolace plicních žil se v posledních
letech stala rutinním léčebným zásahem ve světě i v České a Slovenské republice.
Stále se hledá jednoduchá, rychlá, bezpečná metoda, kterou by se izolace plicních
žil dala provádět v širokém měřítku, tak aby bylo možno tento zákrok nabídnout
stále většímu počtu nemocných. Nedílnou podmínkou je udržení ekonomické
únosnosti prováděného výkonu.
Metoda: Ve svém sdělení uvádíme výsledky provedených izolací plicních žil
metodou lineární aplikace radiofrekvenční energie PVAC katetrem – ablační systém
Ablation Frontier a malý soubor nemocných u kterých jsme izolaci provedli aplikací
RF energie Mesh ablátorem. V letech 2009 – 2010 jsme léčili prvním systémem 34
nemocných, druhým systémem bylo léčeno celkem 24 nemocných. Jedná se tedy o
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malé soubory nemocných, s průměrnou dobou sledování 13, resp 8 měsíců. Uvádíme
akutní výsledky, komplikace, úskalí výkonu a střednědobé výsledky sledování
Výsledky a závěr: Z akutních výsledků i výsledků střednědobého sledování
vyplývá bezpečnost obou metod, úspěšnost je srovnatelná s ostatními metodami
používanými k izolaci plicních žil. Obě metody z našeho pohledu výkon zjednodušují, zkracují dobu procedury a předpokládáme, že jejich použití povede k
rozšíření možnosti provádět izolaci plicních žil v menších centrech a tím provedení
nefarmakologické léčby fibrilace síní většímu počtu nemocných.

Rizika perforace myokardu kardiostimulačními elektrodami
Šimon J, Neužil P, Kupec J, Petrů J, Šedivá L, Škoda J, Janotka M,
Chovanec M, Vopálka R, Henyš P
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Perforace myokardu je vzácná, ale velmi závažná komplikace při implantaci
kardiostimulačních či defibrilačních elektrod.Výskyt této komplikace se udává 0,4%
– 1.2%. Dle časového výskytu se rozlišuje perforace akutní,subakutní a pozdní.
Cíl: Rozbor a řešení těchto komplikací na kardiologickém oddělení Nemocnice
Na Homolce.
Metodika: Analýza těchto komplikací u pacientů implantovaných na kardiologickém odd.NNH či na jiných pracovištích, odeslaných k řešení této komplikace.
Možnosti prevence a stratifikace rizikových pacientů. Analýza komplikací za období
36 měsíců (2008 – 2010).
Výsledky: Ve sledovaném období bylo implantováno na našem odd. celkem
768 implantabilních kardioverterů defibrilátorů a 1392 kardiostimulátorů. Bylo
zaznamenáno 26 symptomatických perforací myokardu. 4 pacienti byli odesláni k
vyřešení z jiných pracovišť.
Závěr: Incidence perforací myokardu stimulačními elektrodami je na našem
pracovišti nízká. Vždy se jednalo o elektrody s aktivní fixací a 1x o dočasnou
kardiostimulační elektrodu. Ve 24 případech šlo o penetraci komorové elektrody.Z
toho byly 2 defibrilační. 1x perforaci způsobila síňová elektroda. Rizikovými faktory
pro srdeční perforaci jsou: oslabená stěna pravé komory, léčba steroidy, vyšší věk
pacienta, ženské pohlaví, antikoagulační léčba, BMI pod 20. Důležitou roli hraje
zkušenost implantujícího lékaře.

Neadekvátna terapia ICD – rizikové faktory, príčiny, riešenia
Škamla M, Kaliská G, Rybár I, Bystriansky A, Šípka J
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica
Cieľ: Identifikácia výskytu, príčin, rizikových faktorov a možných riešení
neadekvátnej terapie ICD.
Súbor: Retrospektívne sme analyzovali ambulantnú dokumentáciu 150
pacientov (38 žien, priemerný vek 60 rokov) s implantovaným ICD Priemerná
doba sledovania 35 mesiacov (min. 8, max. 144 mesiacov). Sledované parametre:
príčiny neadekvátnej terapie; jej výskyt v závislosti od LVEF, triedy NYHA, veku,
anamnézy SVT/AF, základnej diagnózy, implantovaného systému; efektivita SVT
diskriminátorov; proarytmia neadekvátnej terapie
Výsledky: V súbore 150 pac. sa v sledovanom období neadekvátna terapia ICD
vyskytla u 30 pac. (20 %). Ako príčiny sme identifikovali:atriálna fibrilácia (36,7 %),
sínusová tachykardia (16,7 %), atriálny flutter (13,3 %), oversenzing T vlny (13,3 %),
supraventrikulárna tachykardia (10 %), double counting R vlny (6,7 %), atriálna
tachykardia (3,3 %). U 3 pacientov bola príčinou tachyfibrilácie predsiení tyreotoxikóza (amiodarón). V skupine pac. s neadekvátnou terapiou je v anamnéze až u 20
(66,7 %) dokumentovaná AF/SVT. U 2 pacientov bola príčina oversenzingu T vlny
hyperkalémia navodená spirolaktónom. Proarytmiu neadekvátnych zákrokov ICD
sme detekovali u 5 pacientov (16,6 %), kedy po aplikácii výboja supraventrikulárna
arytmia degenerovala do polymorfnej VT a VF. Vo funkčnej triede NYHA I-II (n =
74, 49,3 %) sa neadekvátna terapia vyskytla u 21 pac. (28,4 %), vo funkčnej triede
NYHA III-IV (n = 76, 50,6 %) len u 9 pac. (11,8 %), p < 0,05. V skupine pac. pod
50 rokov (n = 26, 17,3 %) sa neadekvátne zákroky diagnostikovali až u 14 pac. (53,8 %),
v skupine nad 50 rokov (n = 124, 82,7 %) u 16 pac. (12,9 %).
Záver: Potvrdil sa vysoký výskyt neadekvátnej terapie (20 % pac.). Ako najvýznamnejšie rizikové faktory sa javia nízky vek pacienta, nízka funkčná trieda
(NYHA I,II) ,AF/SVT v anamnéze, zachovaná systolická funkcia ĽK. U rizikových
pacientov je na zníženie rizika neadekvátnej terapie nutné strategické programovanie
ICD s využitím všetkých dostupných informácií (záťažový test, Holterov monitoring,
dokumentované dysrytmie).

Katetrizační ablace komorových tachykardií se strukturálním
postižením srdce, využití systému dálkové magnetické navigace
1

Škoda J1, Neužil P1, Petrů J1, Šedivá L1, Reddy VY2
Nemocnice Na Homolce, Praha, 2MountSinai Hospital NewYork

Prezentujeme soubor 67 pacientů s ischemickým (44) a neischemickým postižením myokardu s průměrnou EF LK 33%, indikovaných ke katetrizační ablaci
komorové tachykardie (VT) s využitím systému dálkové magnetické navigace v
období 11/2007 – 10/2010.

Cardiology Lett. 2011;20(1):75–92

S ohledem ke stabilitě mapovacího katetru byl preferován transvenózní – transseptální přístup do levé komory angulovaným zavaděčem, resp. epikardiální přístup
v indikovaných případech. Po úvodním elektroanatomickém mapování s průběžnou
proplachovou RF ablací zón nízkovoltážové fragmentace a pozdní aktivace lokálního
signálu, byla snaha mapovat a eliminovat zóny shodného pacemappingu dle VT
morfologií a optimálně i skrytého entrainmentu dle hemodynamické tolerance.
U hemodynamicky nestabilních pacientů byl využíván systém mimotělní podpory
oběhu s umělou plicní ventilací.
Akutní úspěch výkonu – noninducibilita VT, byl zaznamenán u 48 pacientů
(nutnost ablace více morfologií VT), v dalším sledování 8 pacientů zemřelo bez přímé
souvislosti s provedeným výkonem, resp. došlo recidivě VT s nutností opakování
výkonu (12) u jednoho pacienta byla k eliminace VT úspěšná až po superselektivní
instilaci etanolu (balon 1.5 mm) v terminálním větvení levé koronární tepny (RMS).
Komplikace výkonu – hematom v třísle 1x, hemodynamická nestabilita vyžadující
protrahovanou oběhovou podporu 1x.
Uzavíráme, že systém dálkové magnetické navigace je účinným a bezpečným
systémem ke katetrizační ablaci komorových tachykardií se strukturálním postižením srdce.

Impact of ablation on atrial fibrillation burden: pre-post comparison
Urban L1, Hatala R1, Margitfalvi P1, Hlivak P1, Jongen T2, De Melis M2,
Corbucci G2
1
NÚSCH a.s., Bratislava, 2Medtronic BRC, Maastricht, The Netherlands
Aim of the study was to compare atrial fibrillation (AF) burden pre vs post-Ablation in highly symptomatic and drug refractory patients continuously monitored
through a subcutaneous device.
Methods: AF burden (AF%) was defined as the percentage of time in AF
during each follow-up (FU) period. AF monitoring was performed through the
Insertable Cardiac Monitor Reveal XT (Medtronic), which allows automatic
detection of AF episodes, measures continuously AF% and stores the ECGs
corresponding to the episodes for verification. The device was implanted in each
patient before ablation and results were evaluated after at least 9 months post-procedure. We defined Responders to Ablation those patients with AF%<0.5%,
corresponding to more than 99.5% of time in sinus rhythm, during the 6
months of the FU period.
Summary of Results: Up to now we analyzed 34 patients (57±11yrs, range:
34-78; 26 Males). CHADS2 score was 1.2±0.8 (range: 0-4) and patients with a
score=1 accounted for 74%. All patients suffered of paroxysmal AF and 22 (65%)
had also history of persistent AF. The mean pre-Ablation monitoring period for
baseline assessment was 3±2 months. Post-Ablation data were collected 12±3
months after the procedure. Ablation consisted on PVI only in 20 (59%) patients.
Linear lesions were added in 14 (41%). Ablation dramatically decreased AF%:
27±25% (median: 19%) vs 4±7% (median: 0.18%) (P<0.00001) respectively pre
vs post Ablation. Patients with AF%<0.5% (Responders) accounted for 21 (62%),
while 13% had AF% in the range 0.5-3% and 25% had AF% in the range 3-30%.
Patients with AF%<30% before Ablation were more likely to respond to therapy
compared to those with a higher AF%: 71% vs 40% respectively.
Conclusion: Ablation is highly effective to treat AF as objectively shown by the
dramatic drop of AF%. Responders can be rigorously and easily identified through
subcutaneous and continuous AF monitoring.

Která oblast pravé komory je hemodynamicky nejvýhodnější
pro stimulaci z pravé komory srdeční?
Vančura V1, Wichterle D2, Melenovský V2, Kautzner J2
1
FN Plzeň, 2IKEM, Praha
Cíl: Stimulace z hrotu pravé komory (PK) navozuje dyssynchronii stahů komorové
svaloviny a snižuje efektivitu kontrakce. Jednou z cest, jak navození dyssynchronie co
nejvíce omezit, je nalézt místa, která jsou ke stimulaci z PK vhodnější. Cílem této studie
bylo proto porovnat mezi sebou různá místa ke stimulaci z PK z hlediska dopadu na
kontraktilitu levé komory (LK).
Metody: Měření bylo prováděno u nemocných bez známek závažnějšího organického srdečního onemocnění indikovaných ke katetrizační ablaci pro persistující
fibrilaci síní. Tlak v LK se měřil tipmanometrickým katétrem. Hodnota dP/dtmax
reprezentující konkrétní místo stimulace v PK byla získána zprůměrováním dP/dt
signálu při stimulaci z CARTO katétru po dobu nejméně 30 sec. Ke srovnání
hodnot mezi pacienty byly získané hodnoty dP/dtmax jednotlivých bodů děleny
průměrným dP/dtmax pro každého konkrétního pacienta. Následně byly jednotlivé
stimulační body analyzovány ve skupinách podle toho, do které oblasti v CARTO
mapě PK patřily.
Výsledky: Studovanou populaci tvořilo 6 mužů a 2 ženy ve věku 58 ± 6,5 roků.
Inferiorně umístěné stimulační body dosáhly 95 ± 6,8% průměru dP/dtmax, což
bylo významně horší ve srovnání se všemi ostatními body (p < 0,001). V septální
oblasti bylo naměřeno 100 ± 9,8% průměru a tak se tato oblast nelišila od míst
umístěných mimo septum (p = ns.), body v laterální oblasti měly 98,1 ± 8,5%
průměrného dP/dtmax, což byla významně horší hodnota ve srovnání se skupinou
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tvořenou všemi ostatními stimulačními body (p < 0,03). Při vertikálním rozdělení
PK na oblast bazální, střední a apikální nebyl zjištěn žádný významný rozdíl
mezi jednotlivými oblastmi. Septální oblast byla ještě rozdělena na část inferiorní,
středního septa a superiorní zahrnující výtokový trakt PK. Nejlepší hodnoty byly
naměřeny u bodů superiorně ve srovnání s ostatními septálními (103,1 ± 9,8% vs.
97,8 ± 9,2%, p < 0,002).
Závěr: Nejvyšší kontraktility v LK bylo dosaženo při stimulaci z horní části
mezikomorového septa a septální části výtokového traktu PK.

The divergent impact of left and right pulmonary vein ablation
on indices of cardiac autonomic regulations
1,2

1

2

2

2

2

Wichterle D , Peichl P , Šimek J , Havránek Š , Bulková V , Čihák R ,
Kautzner J1
1
Department of Cardiology, IKEM, Prague, 2Department of Cardiology and Angiology, First Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Purpose: Circumferential pulmonary vein
isolation (PV) produces significant attenuation
of cardiac vagal reflexes due to the ablation of
epicardial ganglionic plexi. The study was aimed
at investigating the differential effect of ablation
around the left and right PVs.
Methods: Pacing protocol consisting of 10-15
isolated right ventricular extrastimuli with short coupling interval delivered every 20 seconds in sinus
rhythm was performed in patients with paroxysmal
atrial fibrillation at baseline, after the ipsilateral
left or right PVs isolation, and at the end of the
procedure. Mean RR interval (RRi) and heart rate
turbulence slope (TS) were assessed from digital
recordings by purpose-made software.
Results: Analyzable data (mean 10.1±2.6 post-extrasystolic episodes with coupling interval 41±9%) were obtained in 38 patients.
The left PVs isolation was performed first in 27 patients (Group 1). The reverse order
was used in 11 patients (Group 2). The PVI resulted in significant suppression of
cardiac autonomic modulation (mean RRi: 1014±109 vs. 842±111ms; TS: 19.7±16.7
vs. 6.4±7.7ms/RRi, both p<0.00001). This overall effect was significantly associated
with right PVs ablation in both groups of patients (p<0.0001 for mean RRi and
p<0.05 for TS). The ablation around left PVs had non-significant impact (p>0.60 for
mean RRi and p>0.50 for TS) on cardiac autonomic regulations (Figure).
Conclusion: Considerable vagal withdrawal was observed during right PVs
ablation only while the left PVs ablation did not provide additive effect. This may
be due to greater accumulation of ganglionic plexi around right PVs ostia together
with relative vicinity of sinus node compared to left PVs.

Katetrizační uzávěr ouška levé síně u nemocných s fibrilací síní
a vysokým rizikem tromboembolie
Zdráhalová V, Janotka M, Mráz T, Škoda J, Petrů J, Šedivá L, Chovanec M,
Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Fibrilace síní (FiS) je nejčastěji se vyskytující arytmií v populaci. Postihuje cca 1% dospělé populace. Nemocní s FiS mají až pětkrát vyšší riziko mozkové
příhody. Embolická cévní mozková příhoda je také považována za nejzávažnější
komplikaci fibrilace síní FiS. Přesto, že antikoagulační léčba výrazně snižuje riziko
tromboembolických komplikací, v řadě případů je její podávání neschůdné nebo
kontraindikováno. Až 92% trombů způsobujících systémové embolizace vzniká
vychází z ouška levé síně (LAA), a proto jednou z možností účinné prevence je
mechanická okluze LAA.
Soubor nemocných a metodika: Analyzujeme soubor 60 nemocných (29%
ž/71% m, 48% > 70 let) s FiS a vysokým rizikem tromboembolie, u kterých jsme
od roku 2004 provedli katetrizační okluzi LAA [systém PLAATO (2004 – 2005)
a Watchman (2005-2009)]. Výkon se provádí pomocí transseptální punkce. 14 Fr
zavaděč slouží k zavedení balónkového okluderu. Je dostupný v různých velikostech
podle velikosti LAA. Celý výkon se provádí za kontroly jícnového echokardiografického monitorování (TEE). Na našem pracovišti jsme ke kontrole zavádění použili
k monitoraci výkonu intrakardiální echokardiografického vyšetření (ICE).
Výsledky: Ve všech případech jsme mechanický okluder zavedli úspěšně.
Průměrná doba implantace okluderu byla 42 minut. Kontrolu a měření velikosti
LAA jsme prováděli opakovaným nástřikem kontrastu do dutiny LAA, TEE a ICE.
Okluder PLAATO okamžitě po implantaci – u 50% nemocných bez následného
leaku, systém Watchman – u 41% nemocných bez leaku. Následující kontroly od
implantace (60 dní pro PLAATO a 45 dní pro WATCHMAN) při jícnové echokardiografii byl prokázán leak leak menší než 3 mm u 9% nemocných. Ve 2 případech
byl výkon komplikován srdeční tamponádou (vždy PLAATO) a v jednom případě
embolizací okluderu Watchman do descendenntí aorty s časnou retrakcí okluderu.

U 1 nemocného jsme diagnostikovali přítomnost trombu na povrchu okluderu. U
4 nemocných po implantaci PLAATO došlo k drobné mozkové příhodě.
Závěr: Uzavíráme, že okluze LAA je přínosnou metodou u nemocných s
FiS ve vysokém riziku tromboembolie. Prokázali jsme možnost použití ICE k
monitoraci výkonu.

Sesterské abstrakty
Měření kontaktní síly při katetrových ablacích
Baroch J, Brada J, Holý F, Královec S, Plevková L, Holdová K, Mráček M,
Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha
V naší práci srovnáme parametry dostupných ablačních systémů s možností
měření kontaktní síly katetru. Jednotlivé výrobky zmíníme s ohledem na princip
jednotlivých technologií a vliv na kvalitu dosažených RF lézí.

Riziko infekčních komplikací u implantace ICD. Vyšetřování
fokusů ano či ne?
Boušková E, Vyletová L
I. interní klinika, FN Hradec Králové
Implantace ICD je v současné době ověřená a účinná prevence náhlé srdeční
smrti. Počty výkonů se v posledních deseti letech více jak zdesetinásobily, což s sebou
přináší i nárůst incidence infekčních komplikací. Incidence infekcí PM/ICD systémů
udávaná v různých literárních pramenech široce kolísá (0,13 – 19,9%), nejnovější
studie ji odhadují na cca 1,9 případu na 1000 nemocných za rok. S cílem snížit
riziko zánětlivých komplikací bylo zavedeno do praxe našeho pracoviště vyšetřování
možných infekčních fokusů (ORL a stomatologie). V období od 1. 8. 2008 do 31. 7.
2010 bylo na našem pracovišti provedeno 233 primoimplantací a reimplantací ICD.
Ošetření infekčních fokusů před implantací bylo provedeno se souhlasem pacienta
u 76% nemocných. Cílem práce bylo zhodnocení účinnosti tohto preventivního
opatření. Výskyt infekčních komplikací byl u skupiny nemocných s vyšetřenými
a sanovanými fokusy 5,6%, u skupiny nemocných bez vyšetřených fokusů 3,6%.
Výsledky ukazují, že vyšetření a sanování infekčních fokusů před implantací ICD
nepřineslo pokles výskytu zánětlivých komplikací.

Komplexne o kvalite života pacienta po odvrátenej náhlej kardiálnej smrti – implantovateľný kardioverter-defibrillator
Čipaková J, Palaštová J
NÚSCH, a. s. Bratislava
Náhla kardiálna smrť (NKS) je celosvetovo na prvom mieste v hierarchií príčin
úmrtia. Najčastejšou príčinou NKS sú v 85 % malígne komorové arytmie. Implantácia
implantovateľného kardioverter-defibrilátora (ICD) môže byť zmysluplná a efektívna
jedine vtedy, ak bude súčasťou komplexnej stratégie kardiologickej liečby, život
ohrozujúcej arytmie u daného pacienta. ICD je spolu s optimálnou medikamentóznou
liečbou najúčinnejšou prevenciou a liečbou NKS. V súčasnosti došlo k masívnemu
rozmachu implantácii ICD v rámci sekundárnej prevencie NKS.
Súčasné trendy v hodnotení zdravotníckej starostlivosti sa orientujú na pacienta
ako na individualitu, od predĺženia života k zlepšeniu jeho kvality, od objektívnych
k subjektívnym ukazovateľom, akým je práve kategória kvalita života. V živote
pacienta implantácia ICD po odvrátenej NKS sa považuje za stresujúcu udalosť, čo
môže ovplyvniť jeho fyzickú, psychickú aj sociálnu kvalitu života. Kvalita života nie
je stacionárna, ale ako multidimenzionálny, dynamicky sa meniaci stav ovplyvňuje
komplex klinických, osobných a sociálnych činiteľov. Jej podpora sa stáva jedným
z cieľov terapeutickej a ošetrovateľskej intervencie. V našej práci sme ako meradlo
kvality života u pacientov po odvrátenej NKS s implantovaným ICD použili ako
metodiku Bechovu škálu – PCASEE. Položky sú skórované od 0 do 5, pričom vyššie
skóre indikuje vyššiu kvalitu života.
Na záver možno povedať, že v súčasnosti narastá záujem o sociomedicínske
ukazovatele, ktoré hodnotia zdravie v zmysle kvality života jednotlivcov. Vnímanie
vlastného zdravia jednotlivcom predstavuje podstatný príspevok k tradičným
ukazovateľom hodnotenia zdravotného stavu a potreby zdravotníckej starostlivosti.
Pacient participuje na zdravotníckej starostlivosti, tak sa stáva spolutvorcom a spoluzodpovedným a zároveň sa podieľa na skvalitnení svojho života.

Je periprocedurální recidiva vedení kavotrikuspidálním isthmem
prediktorem recidivy flutteru síní?
Dostálová H, Duda J, Haman L
I. interní klinika, FN Hradec Králové
Úvod: Radiofrekvenční ablace flutteru síní (FLS) isthmus dependentního patří
v dnešní době ke standardní léčebné metodě a stává se léčbou první volby.
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Cíl: Zjistit, zda je časná recidiva vedení kavotrikuspidálním isthmem (CTI)
prediktorem recidivy FLS. Určit optimální dobu čekání po radiofrekveční ablaci
(RFA) CTI.
Metodika: Soubor A tvoří pacienti (pt.), kterým byla provedena RFA CTI
pomocí katetru s chlazeným tipem. Soubor B tvoří pt., kterým jsme provedli první
RFA CTI v rámci RFA pro fibrilaci síní (FiS).
Výsledky: Soubor A tvořilo 380 pt., 289 mužů, 91 žen, ø věk 62 let, ø čas
výkonu 109 min, ø skia čas 14 min, ø počet aplikací 16, ø doba čekání od dosažení
bidirekčního bloku vedení 46 min. K časné recidivě vedení došlo u 83 pt. (21,8%),
ø čas do časné recidivy vedení CTI byl 21 min. (Z toho v době < 15 min. u 29
pt. = 34,9%, 16 – 30 min. u 43 pt. = 51,8%, > 30 min. u 11 pt. (13,3%). Všem
nemocným byla dokončena úspěšná RFA CTI.
Recidivu FLS mělo 12 pt.(3,2%), ø doba do reablace 19 měsíců. Z těchto
nemocných 4 pt. měli časnou recidivu vedení CTI při první RFA. Porovnáním dat
jsme zjistili, že časná recidiva vedení CTI není prediktorem klinické recidivy FLS
(p = NS). 30 pt. ze souboru A se v dalším období prováděla RFA FiS, u 18 pt. se
provedla kontrola vedení CTI. 5 pt. (27,8%) mělo recidivu vedeni CTI (neměli
recidivu FLS), u 13 pt. trval blok CTI.
Soubor B tvořilo 61 pt., 44 mužů, 17 žen, ø věk 57 let. Doba čekání od dosažení bidirekčního bloku vedení CTI u těchto nemocných nepřesáhla 5 minut. FLS
isthmus dependentní byl dokumentován u 12 pt., ostatním byla provedena RFA
CTI v rámci RFA pro FiS.
Z tohoto souboru jsme 24 pt. při některé z dalších RFA pro FiS provedli
kontrolu vedení CTI. 7 pt. (29,1%) mělo recidivu vedení CTI a u 17 pt. trval blok
CTI, žádný pacient neměl recidivu FLS.
Závěry: Optimální doba čekání po RFA CTI je 30 minut. Počet reablací je
nízký (3%) a časná recidiva vedení není prediktorem vzniku recidivy FLS. Pozdních
recidiv vedení CTI je jistě více, ale ne všechny vedou k recidivě FLS.

Provokační testy v elektrofyziologii
Duda J
I. Interní klinika FN, Kardiocentrum Hradec Králové
Farmakologické provokační testy jsou nedílnou součástí rutinní elektrofyziologie. Nitrožilní podávání preparátů především ze skupiny katecholaminů může být
přínosné při snaze o indukci obtížně vyvolatelných arytmií a zejména při ověřování
efektu provedeného léčebného zákroku. K provokačním testům je nejčastěji využívána intravenózní infuze isoprenalinu. Ne vždy je však působení tohoto preparátu
optimální či dostatečné.
Autor uvádí čtyři kazuistiky z vlastního pracoviště, kdy infuze isoprenalinu nepřinesla uspokojivý výsledek. Pro indukci či ozřejmění typu arytmie musela být použita
kombinace více preparátů či odlišné provokační postupy včetně zcela netradičních.
Ve všech případech použitý postup vedl ke stanovení či upřesnění diagnozy
a umožnil provedení radiofrekvenční ablace.
Uvedené kazuistiky prokazují, že v ojedinělých případech je během elektrofyziologických procedur a provokačních testů nutné také improvizovat s využitím
nemalé dávky kreativity.

Dynamika implantácií CRT v podmienkach kardiovaskulárneho
ústavu
Duchoňová A, Gedeonová A, Kupecová A, Tóthová B, Mišíková S, Stančák B
VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Resynchronizačná liečba srdcového zlyhávania je v súčasnosti zlatým
štandardom nefarmakologického prístupu. Z procedurálneho hľadiska ide o časovo,
technologicky, personálne a finančne náročný výkon. V podmienkach Slovenska sa tieto výkony sústreďujú len na niekoľkých pracoviskách s najväčšími skúsenosťami.
Metodika: Vzhľadom na evidentný nárast počtu implantácií resynchronizačného
systému v uplynulých rokoch sa práca zameriava na analýzu počtu implantácií v
rokoch 2005 – 2010. V uplynulých rokoch bolo implantovaných 394 biventrikulárnych
systémov, z toho 252 ICD a 142 kardiostiumulátorov. Kým v počiatkoch sledovaného
obdobia počet výkonov stagnoval na nízkej úrovni, v posledných 3 rokoch došlo
k významnému vzostupu ročného počtu implantácií, pričom medziročný nárast
predstavoval 22 – 48 %.
Záver: Koncepcia sústreďovania náročných arytmologických výkonov len v
najlepšie vybavených centrách považujeme za opodstatnenú a zároveň vhodnú
na elimináciu sklzu počtu implantácií resynchronizačných systémov v porovnaní
s najvyspelejšími krajinami Európskej únie. Úspešnosť implantačných výkonov a
výskyt komplikácií je v podmienkach vysoko objemového centra porovnateľná s
poprednými pracoviskami v zahraniční.

Katétrová transseptálna punkcia pod ultrazvukovou kontrolou
Gedeonová A, Duchoňová H, Kupecová A, Tóthová B, Mišíková S, Stančák B
VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Ablácia v oblasti ľavej predsiene sa stáva široko významnou metódou
zvlášť pri nefarmakologickej liečbe predsieňovej fibrilácie. Transseptálna punkcia
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je nevyhnutným predpokladom správneho a úspešného zavedenia katétra/katétrov
do oblasti ľavej predsiene. Existuje viacero štandardných postupov na efektívne
vykonanie transerptálnej punkcie.
Súbor: U 92 pacientov sme vykonali transseptálnu punkciu pod intrakardiálnou
ultrazvukovou (USG ) kontrolou s cieľom ablácie substrátu tachykardie v oblasti
ľavej predsiene, alebo ľavej komory. USG kontrola punkcie sme vykonávali za použitia prístroja SIPRES a ultrazvukovej sondy Acunav 10, alebo 8 F. Po zvládnutí
nábehovej častí učiacej krivky došlo ku stabilizácii času potrebného na punkciu
septa na 02,2 ± 5,4 min, pričom neboli evidované žiadne komplikácie v súvislosti
s výkonom, aj keď zavedenie USG katétra vyžaduje istý čas, zvýšenie bezpečnosti
zákroku, skrátenie samotnej punkcie procedúry a optimalizácia miesta vpichu v
závislosti na cieľovom substráte túto stratu vysoko nahrádza.
Záver: Transseptálna punkcia pod USG kontrolou je rýchla a bezpečná procedúra umožňujúca lokalizáciu optimálneho miesta vpichu. Používanie USG nevedie
k predĺženiu precedurálneho ani fluoroskopického času.

Intrakardiální echokardiografie při katetrizačních ablacích
Grofková H, Skála T, Šimková D, Ondrejková J, Klimeš D
I. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Intrakardiální echokardiografické vyšetření je katetrizační metoda, sloužící k
dokonalejší orientaci, navigaci a přesnějšímu rozlišení intrakardiálních struktur.
Hlavními indikacemi k použití ICE v elektrofyziologii je transseptální punkce a
ablace komplexních arytmogenních substrátů – především fibrilace síní. Důležitou
rolí ICE je časná detekce a prevence komplikací invazivních výkonů. ICE přináší
zkrácení skiaskopických časů.
V našem sdělení se podrobněji zabýváme využitím nové zobrazovací metody
– intrakardiální echokardiografie (ICE).

Možnosti nastavení implantabilního kardioverter-defibrilátoru u
pacientů s výboji
Hanyášová L
IKEM, Praha
Cíl: Objasnit obecné možnosti nastavení implantabilních kardioverter-defibrilátorů a snížit výskyt neadekvátních terapií výbojem a terapií komorových tachykardií,
které mohou být zrušeny pomocí ATP.
Metodika: Implantace kardioverter-defibrilátoru se stala metodou volby u
pacientů, u kterých je riziko výskytu maligních arytmií. Počet pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem neustále roste, v minulých letech hlavně proto,
že implantace kardioverter-defibrilátoru se stala léčebnou metodou také u pacientů
s rizikem náhlé srdeční smrti, kteří mají sníženou funkci levé komory. Výboje u
těchto pacientů je možné rozdělit na výboje adekvátní, tedy na výboje pro maligní
arytmii, a nebo výboje neadekvátní, tedy výboje v případech, kdy není pacient
ohrožen maligní arytmií. Tyto případy mohou být způsobeny nesprávnou detekcí
supraventrikulárních arytmií, špatnou interpretací signálu, poruchou elektrody a nebo
elektromagnetickým rušením. Terapie výbojem je pro pacienta bolestivá a může být
doprovázena diskomfortem pacienta – úzkostí, depresí a je tedy vhodné tuto terapii
minimalizovat v případech, kde je to možné.
Závěr: Cílem tohoto sdělení je shrnutí možností programace implantabilních
kardioverter-defibrilátorů tak, aby byla minimalizována bolestivá, a v mnoha případech zbytečná terapie výbojem, a také dalších možností léčby v případě, že jsou
možnosti ovlivnění nežádoucích výbojů programací vyčerpány.

Druhy katétrové ablace v léčbě fibrilace síní
Holdová K, Kleinhamplová K, Plevková L, Holý F
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Fibrilace síní je celosvětově rozšířená chronická porucha rytmu, alternativní metodou léčby fibrilace síní (FiS) jsou katetrizační techniky, které se
používají v intervenční kardiologii a srdeční elektrofyziologii. Principem katétrové
ablace je elektrická izolace aktivních ložisek v plicních žilách od ostatních částí
svaloviny levé síně.
Metodika: Základní metodou léčby FiS je radiofrekvenční ablace, v dnešní době
prakticky vždy s pomocí elektroanatomického mapování (Carto, NaveX) a event. i
robotické navigace (Hansen-Sensei, Niobe-Stereotaxis). Další metodou o které se zmiňujeme je kryoablace, při které namísto radiofrekvenční energie provádíme kryotermickou
destrukci arytmogenního substrátu. Používá se speciální balónkový katétr, který vytváří
ablační léze „mražením“ okolní tkáně. Další balónkovou metodou je laser, kdy se užívá
speciální balónkový katétr využívající laserové technologie. Na našem pracovišti též využíváme radiofrekvenční metodu izolace plicních žil pomocí systému Ablation Frontiers.
Jedná se o metodu, kdy používáme multielektrodovou aplikaci radiofrekvenční energie.
Poslední metodou je tzv. MESH technologie, jedná se o radiofrekvenční metodu se
speciálním multielektrodovým katétrem.
Závěr: Rozsah katétrové ablace záleží na typu FiS, délce jejího trvání a míry
celkového srdečního postižení. S tím souvisí i předpokládaný efekt a úspěšnost vý-
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konu. V závislosti na anatomických poměrech plicních žil a strukturálním postižení
srdce volíme metodu katetrizační technologie.

Intervence v arytmologii a antikoagulační a antitrombotická
léčba periprocedurálně. Zkušenosti z pohledu sestry.
Homolová L, Trávníčková O, Šimurdová M
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Počet invazivních výkonů v arytmologii vzhledem k technologickému
pokroku narůstá. Roste počet nemocných indikovaných ke katetrizačním ablacím
(zejména ablace pro fibrilami síní), stejně tak se pozvolna navyšuje počet nemocných
indikovaných k implantacím KS/ICD. Část těchto nemocných je indikována také k
antikoagulační terapii. Vedení takového nemocného bývá složité, neboť doporučení
jsou často protichůdná
Soubor nemocných a metodika: Ve svém sdělení předkládáme retrospektivní
analýzu komplikací vznikajících v důsledku antitrombotické a antikoagulační léčby
periprocedurálně. Uvádíme zvyklosti našeho pracoviště s managementem takových
pacientů. V naší prezentaci také ukazujeme některé raritní komplikace
Závěr: Ačkoli je indikace kombinované antiagregační terapie či antikoagulační léčba před a po výkonech v arytmologii poměrně častá a zvišuje riziko
komplikací, pečlivé vedení a individuální přístup udržuje počet komplikací na
uspokojivé míře.

Léčba nedomykavosti mitrální chlopně neoperativní cestou
pomocí perkutánní transvenózní mitrální anuloplastiky
Jansová H, Sedláček K, Bláhová M, Tanzerová M
IKEM, Praha
Nedomykavost mitrální chlopně je onemocnění srdce, při kterém cípy chlopně
nedovírají dostatečně těsně a dochází tak ke zpětnému toku krve do levé síně a plic.
Druhotná mitrální nedomykavost se objevuje v důsledku rozšíření vazivového prstence
chlopně při selhávání levé komory. Cílem perkutánní transvenózní mitrální anuloplastiky
(PTMA) je zmírnění nedomykavosti mitrální chlopně u pacientů se srdečním selháváním.
Výhodou nové metody v porovnání s operačním řešením je snížení rizika komplikací,
krátká doba hospitalizace a rychlý návrat do běžného života. Klinika kardiologie IKEM
provádí PTMA v rámci mezinárodní klinické studie PTOLEMY 2.
PTMA je katetrizační metoda prováděná v lokální anestezii, při které se z podklíčkové žíly zavádí do koronárního sinu speciálně vyvinutý katétr, do nějž jsou vkládány
tenké kovové pruty z nitinolu s rozdílnou tuhostí. Pruty s tvarovou pamětí tlačí z povrchu srdce na zadní část roztaženého prstence chlopně a dokáží tak snížit stupeň její
nedomykavosti. PTMA lze kombinovat i se srdeční resynchronizační léčbou srdečního
selhání, kdy se k synchronizaci stahování obou srdečních komor používá biventrikulární
kardiostimulace.
Klinickou studii PTOLEMY 2 provádí americká firma Viacor, která nové zařízení
pro PTMA vyvinula. Studie probíhá v 13 evropských a 3 kanadských centrech a počítá
se zařazením nejméně 30 nemocných, kteří budou následně sledováni po dobu nejméně
jednoho roku. IKEM je jediným českým pracovištěm, kde se v rámci této mezinárodní
studie výkony provádějí. Kritéria pro zahrnutí do studie jsou: věk nad 50 let, střední
funkční mitrální regurgitace, NYHA třídy II-IV, ejekční frakce levé komory v rozmezí
25% až 50% nebo dilatace mitrálního anulu. Od září 2010 byla na našem pracovišti
metoda použita u devíti pacientů, čtyř mužů a pěti žen, o průměrném věku 67 let.
V sedmi případech byl výkon úspěšný. U dvou pacientů se nepodařilo pruty do koronárního sinu umístit v důsledku nevhodné žilní anatomie.
Závěr: Cílem studie PTOLEMY 2 je posoudit redukci mitrální regurgitace a
léčbu srdečního selhání pomocí perkutánní transvenózní mitrální anuloplastiky.
Předběžné hodnocení dosavadních zkušeností naznačuje, že metoda je bezpečná a
vede u 3 ze 4 nemocných k významnému snížení nedomykavosti dvojcípé chlopně
a tudíž i ke zlepšení kvality života. PTMA je alternativní léčbou ke kardiochirurgickému našití umělého prstence, který umožňuje zmenšit plochu chlopně. Pro
pacienty s pokročilým srdečním selháváním či přidruženými onemocněními, jež
jsou kontraindikací k chirurgické léčbě, je PTMA jediným možným řešením.

Katetrizační ablace komorových arytmií na našem pracovišti
Karpíšková M, Dostálová H
I. Interní klinika, FN Hradec Králové
Cílem sdělení je analyzovat soubor pacientů (pt.) indikovaných ke katetrizační
radiofrekvenční ablaci (RFA) pro komorové arytmie na našem pracovišti.
Soubor tvoří 58 pt. (18 žen, 40 mužů, průměrný věk 55 let) u kterých jsme
provedli RFA pro symptomatické komorové extrasystoly (KES), nebo dokumentované
komorové tachykardie (KT). Soubor A tvoří pacienti se strukturálním srdečním
onemocněním. Soubor B tvoří pacienti s idiopatickými komorovými arytmiemi.
Soubor A tvořilo 28 pt., 4 ženy, 24 mužů, průměrný (Ø) věk 65 let, Ø ejekční
frakce (EF) levé komory (LK) byla 30% a 11 pt. mělo implantovaný kardioverter
defibrilátor (ICD). Z tohoto souboru mělo ICHS 23 pt., DKMP 3 pt., ARVC 1 pt.,
non kompakci PK 1 pt. Původ arytmií byl u 21 pt. (75%) z LK, u 3 (11%) z PK a
4 (14%) měli raménkovou reentry KT. Ø čas výkonu 205 min, Ø skia čas 26,9 min.

Reablaci pro recidivu arytmie jsme provedli 1 pt., 3 pt. byla provedena v další době
RFA pro KT jiné morfologie. Jedinou komplikací bylo pseudoaneurysma v třísle. Ø
doba sledování po RFA byla 19 měsíců. Palpitace uváděli 2 pt. (7%), u kterých byla
v době obtíží dokumentována sinusová tachykardie, 2 pt. (7%) nepociťovali žádné
zlepšení, v době obtíží jim byl dokumentován sinusový rytmus bez výskytu KES.
Soubor B tvořilo 30 pt., 14 žen, 16 mužů, Ø věk 46 let, Ø EF LK 52%. Idiopatické
KT byly u 26 pt. (87%) původem z RVOT, u 4 pt. (13%) z LK. Ø čas výkonu 151
min, Ø skia čas 12,8 min. U jednoho pt. jsme museli přerušit RFA pro perforaci
stěny pravé komory. Reablaci pro recidivu arytmie jsme provedli u 3 pt., u 1 pt.
byla provedena v další době RFA jiné morfologie KES. Ø doba sledování po RFA
byla 24 měsíců. Palpitace uváděli 3 pt. při dokumentované sinusové tachykardii, 1
pt. při recidivě KES (preferoval antiarytmika před reablací).
Úspěšnost RFA u pacientů se strukturálním srdečním onemocněním byla 96%,
u pacientů s idiopatickými komorovými arytmiemi 97%. Potvrdili jsme úspěšnost
RFA u pacientů s komorovými arytmiemi bez ohledu na přítomnost strukturálního
srdečního onemocnění.

Využití defibrilátoru se subkutánní elektrodou v praxi
Klozová H, Fišerová V, Ostrihoňová J
IKEM, Praha
Defibrilátor Cameron – přístroj se subkutánní elektrodou se využívá v praxi
hlavně v případech, kde anatomické parametry či infekční komplikace nedovolují
zavést elektrody do srdečních oddílů. Uvádíme dvě kazuistiky pacientů, kdy se na
našem pracovišti přistoupilo k implantaci defibrilátoru Cameron.
L. H., 1973 – dg. vrozená srdeční vada, plicní arteriální hypertenze, paroxysmální
fibrilace síní – od roku 2008 přešla do chronické formy. Na naší ambulanci sledován pro nepravidelnosti srdečního rytmu. Pacient opakovaně udával stavy slabosti,
prekolapsové stavy. 9/2009 implantován záznamník Reveal. V paměti přístroje byla
zachycena v 6/2010 KT fr. 230/min. Pacient indikován k implantaci ICD. Vzhledem
k nepříznivé anatomii srdce pacient indikován k implantaci subkutánního defibrinačního systému.
J. T., 1954 – dg. stp. IM přední stěny 3/2005, stp. KPCR pro fibrilaci komor
3/2005. Následně pacient indikován k implantaci ICD ze sekundární prevence.
10/2006 fraktura komorové elektrody, její explantace a implantace nové. 9/2010
neadekvátní výboje, zjištěna fraktura defibrilační elektrody, která chirurgicky extrahována. 9/2010 nově zjištěna rozsáhlá trombosa v. subclavia vlevo. Vzhledem k
přítomnosti trombosy a opakovaným frakturám elektrod byla indikována implantace
defibrinačního systému se subkutánní elektrodou.
Z výše uvedeného vyplývá, že defibrilační systém se subkutánní elektrodou je
u vybraných nemocných jednoznačně indikován.

Pacemakerová tachykardie
Kopečný M, Popelka J
I. interní klinika FN, Kardiocentrum Hradec Králové
Již uplynulo více než 50 let, kdy byl poprvé implantován první kardiostimulátor.
Jednalo se o neprogramovatelný jednodutinový přístroj, který pracoval v asynchronním režimu. S rozvojem mikroprocesorové techniky se posléze na trhu začaly
objevovat dvoudutinové (v posledních letech i třídutinové) multiprogramovatelné
přístroje s řadou automatických funkcí. Mezi základní automatické funkce patří i
ochrana (resp. detekce a řešení) kardiostimulátorem zprostředkované tachykardie
(v odborné literatuře uváděné jako Pacemaker Mediated Tachycardia - PMT).
PMT představuje reentry tachykardii, kde je jednou z částí okruhu implantovaný
kardiostimulátor. Vzniká u nemocných, kteří mají přítomné pomalé retrográdní vedení a implantovaný přístroj je programován v dvoudutinovém stimulačním režimu
DDD či VDD. V těchto případech je komorová stimulace retrográdně převáděna na
síně. Tato aktivace síní, která je již vnímána mimo nastavenou refrakterní periodu
síňového kanálu, opět spouští komorovou stimulaci – vzniká nekonečná smyčka.
Autor sdělení se věnuje objasnění základního principu vzniku PMT. Dále rozebírá základní vlastnosti algoritmů pro detekci a řešení PMT. Poukazuje na možná
nevhodná nastavení přístroje a zároveň v kasuistice uvádí příklad jejího řešení.

Exposure of implantable cardiac devices to ionizing and non-ionizing radiation
1

Korpas D1, Penhaker M2
Boston Scientific, 2VŠB TU Ostrava

As implantable cardiac devices are objects to exposure of ionizing and non-ionizing radiation from intended and unintended sources, evaluation of their radiation
safety become an important requirement of healthcare practice. Confirmations about
radiation safety are often part of tender requirements.
Implantable cardiac devices consist of sensitive semiconductor components.
Ionizing radiation is energetic enough to detach electrons from atoms or molecules,
thus ionizing them and producing charged ions. The implantable cardiac devices can
be thus irradiated mostly from medical sources or from nature. Non-ionizing radiation
refers to any type of electromagnetic radiation that does not carry enough energy
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per quantum to ionize atoms or molecules but has sufficient energy for excitation.
The most common effects of non-ionizing field are current induction and heating.
Nevertheless, different biological effects are observed for certain types of non-ionizing
radiation. The implantable cardiac devices can be thus irradiated from electronic
equipment in hospital area, in household, workplace or from radio transmitters. In
serious cases, the device irradiation can cause the device reset, tachycardia mode
switch, pacing inhibition, asynchronous pacing or device malfunctions.
Device design and evaluation is controlled by technical and law requirements.
All CE mark devices follow these requirements. For implantable cardiac devices,
the standards EN 45502-2-1 and EN 45502-2-2 apply and together with general
standard EN 60601-1 determine the requirements for irradiation safety.
For verifying, the experiment of device ionization irradiation by linear accelerator was made. We did not notice any influence on the device activity up to dose of
10 Gy. The total destruction dose was determined too. The results indicate that the
recommendation used until now for treating the patients with implantable devices
are too conservative and the risk of device failure is not so high.

Katetrizační ablace ischemické komorové tachykardie
Královec S, Brada J, Holý F, Baroch J, Plevková L, Holdová K, Mráček M, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha
V naší práci shrneme a na několika kauzuistikách zdokumentujeme přístup
našeho pracoviště k pacientům s indikovaným katetrizačním výkonem pro komorové
tachykardie v terénu ischemického substrátu. Zmíníme technologie použité pro
mapování a ablace. Jednotlivé elektrofyziologické postupy pro identifikaci arytmogenního substrátu, voltážové mapování lokálního signálu, pace mapping, aktivační
mapování.

Zkušenosti s analgosedaci při dlouhodobých výkonech v IKEM Praha
Kubelková M, Lásková H, Janoušková Š, Linhartová R
IKEM, Praha
Prvopočátky anesteziologie spadají do starověku. V Egyptě a Sýrii používali
lékaři odvary z opia a mandragory k potlačení bolesti.
V krátkosti si připomeneme, co vlastně znamená anestezie, analgezie a
analgosedace, užívaná farmaka a jejich dávkování, včetně nežádoucích účinků a
antagonistů.
Nahlédnem do historie katetrizačních sálů, jak probíhaly první výkony RF ablací
a immplantací kardiostimulátorů na našem pracovišti. Zaměříme se na dlouhodobé
výkony RF ablací pro Fis, na 3D mapovacích systémech a robotické navigaci, při
nichž je analgosedace nezbytná.

Features of QT interval change after sudden heart rate change
Kunáková Š1, Černošková L1, Lipoldová J1, Halámek J2, Jurák P2, Vondra V2,
Novák M1
1
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny v Brně, 2AV ČR Brno, Ústav
přístrojové techniky
Introduction: Ventricle repolarization time (QT interval) is essential for diagnostics of congenital and acquired forms of long QT syndrome and for prediction
of possible undesirable drug effects. QT interval to RR interval correction (deltaQT/
deltaRR) is usually done by a static model like Bazett or Fredericia formula.
Aim: We describe dynamic change of QT interval after sudden RR interval
change in model group of patients (pts) with permanent pacing.
Patients and methods: During period 4/2007 – 10/2008, 52 pts with permanent pacemaker or ICD, with spontaneous rhythm bellow 60 bpm, were examined.
Digitalized 6-lead ECG and continuous blood pressure measurement was recorded
for every patient during pacing rate of 60, 80, 100, 120 ppm, for 6 minutes for
each pacing rate. Change of QT interval was measured after sudden pacing rate
change in sequences 60-80, 80-60, 80-100, 100-80, 80-120 a 120-80 ppm with 2
sequences retest.
Results: QT interval change after sudden RR interval change has approximately exponential shape and can be described by following parameters: GainF
(could be interpreted as QT change divided by RR change in first changed RR
interval) 0.040±0.018, GainL (relation of QT change and RR change in steady state)
0.197±0.035, Tau (time to 90% of steady state) 170±45 beats. These parameters were
calculated by regress analysis of detected QT intervals. Measured QTc (QT in pacing
rate of 60 ppm) was 450±36 ms. No significant relation between QT parameters and
LV ejection fraction, medication or laboratory findings was discovered.
Conclusion and discussion: The precise description of QT interval contains
not only QTc interval but 3 other individual parameters (GainL, GainF, Tau) which
were described in previously published transfer function (Halámek et al. 2007). This
formula is generally applicable in experimental model of sudden heart rate change
in pts with permanent pacing. Relation of QT parameters with clinically relevant
features was not found due to small and heterogeneous group of pts.

Cardiology Lett. 2011;20(1):75–92

Elektronická repozícia ako nástroj eliminácie nežiaducich
dopadov CRT
Kupecová A
VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Implantácia biventrikulárneho kardioveter-defibrilátora u pacienta so
srdcovým zlyhaním je prínosom prevencií náhlej kardiálnej smrti a za účelom
zmiernenia symptómov srdcového zlyhania .
Metodika: Pri implantácii ľavokomorovej stimulačnej eletródy do žilového, koronárneho systému môžu nastať kompikácie. Práca sa zameriava na analýzu možnosti
elektrickej repozície pri suboptimálnej lokalizácii ľavokomorovej elektródy. Vetvy koronárneho sínusu sú špecifické svojou morfológiou, zakrivením a rôznym lumenom.
Záver: Súčasné unipolárne, alebo bipolárne ľavokomorové stimulačné eleltródy
poskytujú v spojení s vhodným biventrikulárnym kardiostiumulátorom-defibrilátorom technológie na minimalizáciu nežiaduceho vysokého stimulačného prahu a
stimuláciu, ktorá dráždi bránicový nerv. Táto vlastnosť súčasných generátorov sa
volá elektrická repozícia. Pomocou programátora generátora impulzu sa nastaví
stimulácia v rôznych vektoroch. V súčastnosti existuje pri určitom druhu biventrikulárneho defibrilátora až 6 stimulačných vektorov.

Prevence náhlé srdeční smrti u dospívajících: Kdo rozhodne?
Ludvíková M, Řezníčková A, Hojerová J, Spurná O
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, FN v Motole, Praha
Úvod: Aniž by překročili práh vlastní plnoletosti jsou ohroženi náhlou arytmickou smrtí. Do jaké míry mají právo rozhodovat o vlastním osudu?
Kazuistika 1: Čtrnáctiletá dívka po operaci defektu komorového septa v kojeneckém věku zkolabovala při chůzi do schodů, následovala úspěšná resuscitace s
opakovanou defibrilací při dokumentované fibrilaci komor. Po vysvětlení situace byla
s informovaným souhlasem matky provedena sekundárně preventivní implantace
jednodutinového ICD. Po měsíci byla pacientka přijata s teplotami a infekcí v kapse
implantovaného ICD (Staphylococcus aureus) a byla provedena explantace systému.
Přes opakovaný rozhovor s lékaři a psychology (pravděpodobnost život ohrožující
arytmie je v této situaci kolem 10 % za rok) odmítly pacientka i její matka implantaci nového systému, kterou považovaly za vyšší riziko než samotnou arytmii.
Při ambulantních kontrolách je však patrný vývoj k názorové diskrepanci pacientky
(spíše pozitivní) a matky (nadále negativní) ohledně implantace nového ICD.
Kazuistika 2: Při pravidelné kontrole u sportovního lékaře byl u 14-letého
výkonnostního sportovce při ergometrickém vyšetření diagnostikován syndrom
dlouhého QT intervalu (QTc až 540 ms, negativní osobní i rodinná anamnéza).
Byla důrazně doporučena primárně preventivní léčba beta-blokátory (riziko
vzniku život ohrožující arytmie je bez léčby do věku dovršených 16 let 30
– 60 %), ukončení výkonnostního sportu, genetické vyšetření a předán seznam
potenciálně nebezpečných léků. Rodiče pacienta následně telefonicky oznámili,
že léčbu beta-blokátory odmítají. Při novém pohovoru jim byly bezvýsledně
znovu předloženy informace o charakteru nemoci a vysokém riziku náhlé
arytmické smrti.
Závěr: Je pravděpodobné, že výše zmínění dospívající pacienti zaujmou po
dovršení plnoletosti k léčbě své život ohrožující arytmie jiná stanoviska, než jejich
rodiče. Uvedené kazuistiky ukazují na významný, málo diskutovaný a právně a
psychologicky někdy obtížně řešitelný aspekt prevence náhlé srdeční smrti u dětí.

Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory srdeční – kazuistika
Musilová L, Tanzerová M
IKEM, Praha
Objective: Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)
is a disease characterized by the replacement of ventricular muscle fibres by
fibrotic and fat tissues, typically on the right ventricular free wall. Clinically
it is manifested by ventricular arrhythmias, which may lead to syncope and
sudden cardiac death. The symptoms of right heart failure are less common.
The aim of this report was to document various aspects of the treatment
of this disease, which often requires combination of pharmacological and
non-pharmacological treatments reaching the limit of therapeutic options of
contemporary medicine.
Methods: We documented the case of 36-year-old man who was diagnosed with a
developed form of ARVC 13 years ago. Since then he has been observed in IKEM.
Results: The first symptom of the disease in our patient was cardiac arrest
during sports activities that required cardiopulmonary resuscitation. As a result of
resuscitation the patient had a mild form of hypoxic brain damage. After resuscitation the patient was examined in IKEM and subsequently underwent an ICD
implantation. Despite the treatment by Sotalex, frequent shocks appeared. Thus
the patient had to undergo a radiofrequency ablation of arrhythmogenic substrate.
After a transition period which was without major problems, the relapse of shocks
reappeared. It required reablation 3 years ago. The effect of repeated ablation has
remained until today. Despite all the problems which the disease caused to the
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Cardiology Lett. 2011;20(1):75–92

patient, it is referred that he can do easier work and can lead normal life with only
minimum restrictions now.
Conclusion: The diagnosis of ARVD is a huge interference in patients´ lives.
Comprehensive approach to heart disease in the centre which offers modern
treatment options enables patients even with advanced disease almost complete
return to their normal lives.

ablace v koronárním sinu (CS) ve 49% při 1. reablaci a v 60% při 2. reablaci. Mezi
lokalizovaným zdroji dominovala hrana LS, CS a Marshallovo ligamentum a síňová
přepážka. Na konci sledování má v celé skupině pac stabilní SR 85% (65% bez
antiarytmik) a ve skupině pac s reablací má SR 87% (68% bez antiarytmik).
Závěr: Obnovení SR ablací a dosažení nevyvolatelnosti při reablaci DPFS je
vysoké, s opakovanými reablacemi nabývají na významu lokalizované zdroje arytmie
a celkový klinický výsledek je příznivý.

Komplexní katetrizační ablace s využitím angiografického 3D
CT zobrazení

Levosíňová proti biatriální ablace pro dlouhodobě perzistentní
fibrilaci síní – dlouhodobé výsledky randomizovaného srovnání

Plevková L, Holdová K, Holý F, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Komplexní katetrizační zákroky prováděné v levé síni s sebou
přinášejí nutnost porozumění a orientace v anatomii levé síně. A to nejen z
hlediska bezpečnosti a lepší orientace katétrů musíme znát strukturu levé síně a
ústí plicních žil. Doposud jsme využívali CT a MR skeny pro 3D rekonstrukci
levé síně, v poslední době využíváme 3D angiografický počítačový tomograf
(ACT). Proto se zobrazovací techniky stale častěji uplatňují jako nezbytná součást
ablace srdečních arytmií.
Metodika: K rychlému 3D zobrazování využíváme systému ACT s vysokofrekvenční rotací (DynaCT Cardiac; Siemens AG) s pomocí kterého provádíme
po kontrastním nástřiku levé síně okamžitou 3D rekonstrukci. Tím by měla být
zaručena vysoká míra shody všech důležitých anatomických bodů a navigace katétru
je pak přesnější ve srovnání s integrací běžného víceřádkového CT. ACT systém
využívá menší digitální detector a k navigaci je pak použita magnetická navigace
od firmy Stereotaxis.
Závěr: Ověřili jsme použitelnost metody ACT, které umožní zpřesnit mapování
a také urychlit provádění katetrizačního výkonu. Limitací je hmotnost nemocného,
kdy jsme prokázali u nemocných nad 110 kg významné zhoršení kvality 3D rekonstrukce ACT. Tato nová metoda by mohla nahradit MSCT a mohla by snížit dávku
záření na pacienta. Jedná se o velmi rychlou metodu, kdy akvizice trvá 5 sekund
a rekonstrukce levé síně 30 sekund.

Rusnoková R, Rotter N, Sikorová M, Zoubková R, Kotasová R, Szwanczarová E,
Vavřík D, Krawiec Š, Gorzolka J, Pindor J, Bulková V, Wojnarová D, Fiala M
Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
Cílem práce bylo srovnání levosíňové (LS) a biatriální (BA) ablace pro dlouhodobě perzistentní fibrilaci síní (DPFS).
Metodika: Ablaci podstoupilo v prospektivní randomizované studii 101
konsekutivních pacientů (pac) (24 žen, 59 ± 9 let, trvání perzistentní FS 34 ± 22
měsíce). Pacienti byli randomizováni k ablaci v LS, kavotrikuspidálního isthmu
(CTI) a případně koronárního sinu (CS) (skupina LS, n = 51) nebo k ablací v LS,
CTI, případně CS a další přídatné ablaci v pravé síni (PS) (skupina BA, n = 50).
Opakovaná ablace byla možná za 6 měsíců.
Výsledky: V LS vs BA skupině byl sinusový rytmus (SR) obnoven první ablací
u 22 (43%) versus 26 (52%) pac (u 4 pac v PS) (p = 0,37). V prvním roce byla
BA ablace účinnější co do počtu recidiv arytmie po jedné ablaci, ale tento rozdíl
se rozmělnil v další době sledování. Poměr dnů se SR v prvním roce byl nesignifikantně vyšší u pac s BA ablací. Opakovanou ablaci podstoupilo 33 (65%) versus
32 (64%) pac. SR byl obnoven reablací u 54 (83%) pac a nevyvolatelnosti arytmie
po reablaci bylo dosaženo u 52 (80%) pac. Na konci sledování 30 ± 9 měsíce má
stabilní SR 45 (88%) versus 44 (88%) pac.
Závěr: BA ablace byla v prvním roce spojena s mírně lepším klinickým
výsledkem, který se ale s časem v obou skupinách vyrovnal. Po reablacích je efekt
ablace DPFS vysoký.

Arytmická bouře – kazuistika

Venous anomaly as a complication of pacemaker implantation
– case report

Porkertová I, Hlavatá K
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Co je arytmická bouře? 68 letý muž hospitalizován opakovaně na naší klinice
pro ICHS, stp. IM, chronická fibrilace síní, arteriální hypertenze, stp. primoimplantaci
kardioverteru 5.5.2010 v primární prevenci.
18.8.2010. doma synkopa, ztráta vědomí, opětovné výboje. Na kardio jip
zahájena léčba amiodaronem. Velmi důležitá psychologická podpora a profesionální přístup všech zdravotníků během léčby arytmické bouře, která se na našem
oddělení stává standardem.

Alternativní možnosti implantace levokomorové elektrody
Rohánek P, Fedorco M, Kvapilová V, Rec L
I. Interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Srdeční resynchronizační léčba je dnes standardní nefarmakologickou léčbou
pokročilého srdečního selhání. Principem je resynchronizování komorové systoly
zavedením stimulačních elektrod pro pravou a levou komoru. Standardně se pro
LK zavádí endokardiální elektroda transvenozně, do cílové větve koronárního sinu.
I přes technologický pokrok ve vývoji endokardiálních elektrod a zaváděcích systémů a zkušenosti implantujících je v 8-10% endokardiální implantace LK elektrody
neúspěšná. Autoři přináší ucelený pohled na alternativní možnosti implantace
levokomorové elektrody.

Opakovaná ablace pro dlouhodobě perzistentní fibrilaci síní
– elektrofyziologické nálezy a dlouhodobé klinické výsledky
Rotter N, Rusnoková R, Sikorová M, Zoubková R, Kotasová R, Szwanczarová E,
Vavřík D, Krawiec Š, Gorzolka J, Pindor J, Bulková V, Wojnarová D, Fiala M
Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení elektrofyziologických nálezů a klinických
výsledků reablace pro dlouhodobě perzistentní fibrilaci síní (DPFS).
Metodika: Do studie bylo zahrnuto 213 pacientů (pac) (58 ± 10 let) s DPFS,
nichž 113 pac (56 ± 9) podstoupilo reablaci (36 pacientů mělo 2 reablace a 4
pacienti měli 3 reablace).
Výsledky: Klinické recidivující arytmie byly následující: při 1. reablaci byla
FS u 50% pac, 1 síňová tachykardie (AT) u 36% pac a ≥ 2 AT u 14%; při 2. resp.
3 reablaci byla přítomna 1 AT u 75% pac a ≥ 2 AT u 25% pac. Obnovení sinusového rytmu ablací bylo při 1., 2., a 3. reablaci dosaženo u 81%, 86% a 100% pac,
nevyvolatelnosti arytmie bylo dosaženo u 75%, 81% a 100% pac. Makroreentry AT
(kromě flutteru síní i. typu) vs. lokalizované zdroje byly nalezeny při 1. reablaci
49% vs. 51% pac, při 2. reablaci u 31% vs. 69% pac a při 3. reablaci u 0% vs.
100% pac. Mezi makroreentry AT dominovala perimitrální AT, která vyžadovala

1

Skálová M1, Smejkalová M1, Lipoldová J1, Vykypěl T1, Feitová V2, Novák M1
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny v Brně, 2Klinika zobrazovacích
metod FN u sv. Anny v Brně

Introduction: Pacing leads are usually introduced from subclavicular region
via venous system to right heart chambers. Venous anomaly can disallow standard
implantation. Pacing leads are then introduced epimyocardially with surgical
approach.
Case report: 53-year old man was proposed to dual chamber pacemaker (PM)
implantation for sick sinus syndrome and AV block 1st degree. Standard approached
through subclavian region was chosen. V. cephalica was preparated but pacing
lead cannot be introduced. V. subclavia l.dx. was punctured without problems,
guiding lead at X-rays goes to left side of the chest and bends toward heart. The
implantation was interrupted. Performed CT angiography shows venous anomaly
– upper caval vein is created from right and left v. subclavia and goes down left off
the heart, ventrally from aortic arch and a. pulmonalis l.sin, along lateral contour
of left atrium, ventrally off v. pulmonales l.sin, then bends to the right and joins
right atrium on basal side.
New attempt was performed. Ventricular lead enters right atrium from caudal
side, then bends around atrial ceiling and aims through tricuspid anulus to right
ventricle apex. Atrial lead enters right atrium as ventricular lead and is screwed to
anterolateral side near the auricle. Pacing parameters are acceptable. Dual chamber
PM was connected as usual.
Conclusion: Venous anomaly can be detected by abnormal course of guiding
lead during implantation. CT angiography with computer reconstruction is very
useful method which enables implantation even at venous anomaly situation.

Kvalita života u dětí s implantovaným kardiostimulátorem
Skolilová J1, Hojerová J1, Spurná O1, Kubuš P1, Borská A2
Dětské kardiocentrum a Centrum výzkumu chorob srdce a cév, FN v Motole,
Praha, 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
1

Cíl: Zmapovat kvalitu života u dětí s implantovaným kardiostimulátorem.
Metodika: Formou anonymního dotazníku byli osloveni rodiče 40 konsekutivních pacientů ve věku 6 – 18 let, vyšetřených v ambulanci Dětského kardiocentra
v období 12/2009 – 4/2010 v rámci pravidelné kontroly kardiostimulátoru. Celkem
20 otázek se kromě identifikačních údajů (věk, pohlaví, věk při implantaci) týkalo
fyzického, psychického a sociálního aspektu života pacientů před a po implantaci
kardiostimulátoru, a dále subjektivního hodnocení kvality zdravotní péče. Většina
odpovědí byla strukturována jako výběr z několika možností dle míry jednotlivých
omezení (ano – spíše ano – spíše ne – vůbec ne). Návratnost dotazníků byla 72,5%
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(15 chlapců, 14 dívek). Střední věk pacientů při implantaci byl 6 let, při dotazování
12,5 roku. Přítomnost strukturální srdeční vady nebyla hodnocena.
Výsledky: Fyzickou přítomnost kardiostimulátoru ve svém těle vůbec nebo spíše
nepociťovalo 80% dětí (86% dívek, 74% chlapců). Významně jeho přítomnost pociťovalo
7% dívek a žádný z chlapců. U 90% pacientů nebyly nebo spíše nebyly narušeny běžné
denní aktivity, 7% z nich naopak pociťuje toto narušení jako významné (většinou
nutnost změny navštěvovaných kroužků). Celkem 90% z pacientů se po implantaci
cítilo bezpečněji po zdravotní stránce. Žádný z pacientů nepociťoval negativní změny
chování okolí vůči své osobě. Kvalitu života dítěte hodnotilo jako výbornou či velmi
dobrou před/po implantaci 45/87% rodičů. Ve 34% rodiče označili dojíždění na kontroly kardiostimulátoru jako náročné (z důvodu dojezdové vzdálenosti). Spokojenost
s přístupem zdravotníků vyjádřilo > 90% respondentů.
Závěr: Přestože implantace kardiostimulátoru u dětí je prakticky vždy určitým
zásahem do kvality života, u většiny z nich nebývá důvodem pro větší omezení v
běžných aktivitách. Pacienti mohou, byť za určitého přizpůsobení se novým podmínkám, prožívat svůj život a těšit se z něj stejně jako zdravé děti. Přístup sociálního
okolí je hodnocen v naprosté většině případů pozitivně.

Hojení rány po implantaci kardiostimulátorů a ICD přístrojů
– úloha sestry v prevenci komplikací
Slížková A, Fišerová Š
I. Interní klinika – arytmologie, FN Plzeň
Infekční komplikace při implantaci kardiostimulátoru nebo ICD systému jsou
spojeny s nezanedbatelnou morbitidou a v některých případech i mortalitou. V
neposlední řadě rovněž zvyšují náklady na léčbu nemocných vyžadujících implantaci
přístrojů k řízení srdečního rytmu. Jejich výskyt i přes pokrok v medicíně neklesá,
naopak podle publikací z USA spíše narůstá. Role sester v omezení výskytu infekčních
komplikací je zásadní. Spolu s lékařem pacienta před výkonem poučují. Následně
dbají o dodržení základních hygienických opatření před výkonem, o celotělovou
očistu pacienta i o přípravu k vlastnímu výkonu. Příprava k vlastnímu výkonu
spočívá v aplikaci antibiotik, která by měla být širokospektrá a pokrývat hlavně
gram pozitivní mikroby. Současně je třeba dbát na dostatečnou hydrataci – pacienti,
kteří se na výkon chystají, by měli mít od parenterální suplementaci tekutin v den
výkonu od rána až do příchodu na sál. Na implantačním sále operační pole často
rovněž připravují sestry aplikací vhodného desinfekčního prostředku, kterým je
u nás většinou jodovaný povidon, existují však důkazy, že lepších výsledků při
chirurgických výkonech se dosahuje použitím jiných preparátů. V průběhu výkonu
pak může nedodržení zásad sterility zhatit jinak úspěšný výsledek. Celkově hladký
průběh výkonu a správná monitorace vitálních funkcí rovněž přispívá k prevenci
infekcí, neboť jedním z významných faktorů přispívajících ke vzniku komplikací
je délka výkonu. Významnou úlohu má sestra i v následné péči o nemocného. Po
dimisi je obvykle první, kdo se telefonicky dozvídá o možné komplikaci hojení
rány. Pak záleží především na tom, zda se jí podaří pacienta přesvědčit k urychlené
návštěvě kardiostimulačního centra. Benigní zánět stehu se při nedostatečně rychlé
intervenci může dostat do kapsy přístroje a vést k zánětlivé komplikaci vyžadující
explantaci systému. Edukovaná sestra s pochopením psychologie pacienta je tedy
rozhodujícím článkem v úspěšném završení procedury implantace systému kardiostimulátoru nebo ICD přístroje.

Vliv sociálního statusu na vznik infekčních komplikací
u nemocného s implantovaným ICD
Šikorská L, Galčanová M
I. interní kardiologická klinika, FN Olomouc
V kazuistice je popsán případ mladé romské ženy (24-leté) pocházející z
velmi nízkého sociálního prostředí, které byl v r. 2006 implantovaný ICD pro
dokumentovanou idiopatickou fibrilaci komor. Na kontroly ICD se pacientka
dostavovala ve velmi zanedbaném stavu a velmi sporadicky. Za nějaký čas je tato
žena přebírána ze spádové nemocnice pro nakupené výboje ICD. Po absolvování
elektrofyziologického vyšetření a nastavení vhodné terapie je propuštěna. Další
hospitalizace byla plánovaná pro nízkou životnost baterie. Výměna ICD proběhla
bez komplikací a po kontrole funkce přístroje a rány hojící se per primam se
propustila. Za měsíc při rutyní kontrole je zjištěn dekubit a sekrece na dolním
polu rány. Žena zpětně přiznává 3 týdenní zvýšenou TT i sekreci z rány – ošetření
rány ve spádu + ATB terapii kterou nedobrala. Mikrobiologický stěr prokazuje
Staphylococcus aureus, hemokultury negativní. Reimplantace ICD byla provedena
do druhého podkličku s kombinovanou ATB terapií. Po měsíci je nemocná opět
přijata s febrilijemi a vegetacemi na ECHO vyšetření a hemokulturami positivní
mi na Staphylococcus aureus. Tato situace se zopakovala ještě 3x i přes chirurgickou explantaci elektrod a různé kombinace antibiotické léčby se nedařilo
zjistit bakteriální centrum. Řady různých vyšetření nakonec odhalilo bakteriální
ložisku a to chronická gingivitis+caries na všech zubech. Po extrakcí zubů a
sanací kazů s ATB lécbou se přistoupilo k nové implantaci ICD s tunelizováním
elektrod. Nemocná byla propuštěná až po úplném zhojení rány. Zde je skutečný
důkaz, že lidé s nižším soc. statusem jsou spojováni s velkým rizikem infekčních
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a bakteriálních onemocněním a vysokou expozicí infekčního agenc. Tito lidé s
nízkým zdravotním uvědoměním, mají silnou víru v to, že náhoda ovlivní jejich
zdraví, méně myslí na budoucnost a méně očekávají od života. Tyto faktory jsou
v přímém vztahu s volbou nezdravého způsobu chování.

Príčiny arytmickej búrky a ich riešenie
Tóthová B
VÚSCH a.s., Košice
Cieľ: Arytmická búrka predstavuje emergentný a život ohrozujúci nález i
napriek implantácii kardiovertera-defibrilátora (ICD). Pre jej úspešné zvládnutie je
nevyhnutné vydiferencovanie substrátu komorovej tachykardie/komorovej fibrilácie,
vydiferencovanie bezprostrednej vyvolávajúcej príčiny a adekvátnu liečbu.
Súbor: V rokoch 2009 – 2010 zo súboru 450 pacientov, ktorým bol implantovaný kardioverter-defibrilátor, bolo na JIS arytmologického oddelenia VÚSCH
hospitalizovaných 10 pacientov s arytmickou búrkou. Priemerný vek pacientov bol
62,5 ± 14,5 roka, z toho 8 mužov a 2 ženy. Úpravu arytmickej búrky dosiahli u 3
pacientov úpravou hladiny kália, u 2 pacientov zvýšením dávky betablokátorov a
u 5 pacientov intravenóznou aplikáciou amiodarónu.
Záver: Liečba musí zahŕňať vynechanie farmák potencionálne navodzujúcich
arytmickú búrku, korekciu elektrolytovej disbalancie, antitachykardickej stimulácie
a prípadne emergentnú katétrovú abláciu, koronárnu intervenciu alebo chirurgickú
liečbu komorovej dysrytmie.

Změny v úloze kardiostimulačního technika za posledních 35 let
Vavruněk J
1. interní klinika, FN Plzeň
Zkušenosti z našeho pracoviště ukazují, že úloha kardiostimulačního technika
při sledování nemocných po implantaci kardiostimulátoru se za posledních 35 let
zásadně změnila. V 70. letech byla v popředí snaha o získání maxima informací
z EKG křivky a impulzoskopie prováděné na osciloskopu. Impulzoskopicky bylo
možno zjišťovat tvar stimulačního impulsu, jeho šířku a použitím čítače impulsů
měřit stimulační frekvenci. Tyto postupy vyžadovaly především technickou erudici. Další generace přístrojů, které se daly již jednoduše programovat magnetem,
diagnostiku správné funkce přístroje příliš nezjednodušovaly. Následovala generace
přístrojů, které již umožňovaly pomocí programeru měnit řadu stimulačních parametrů. U nich bylo možno měřit jak hodnoty prahů stimulačních, tak snímacích,
dále impedance elektrod a napětí či impedanci baterie. V této době se již začaly
u kardiostimulátorů objevovat paměťové funkce vypovídající o srdečním rytmu
a funkci přístroje v období mezi kontrolami. Od techniků byly již vyžadovány
určité základní znalosti biofyziky a fyziologie srdeční činnosti. V poslední době
disponují sofistikované kardiostimulátory řadou funkcí, umožňujících na změny
prahů stimulace či snímání samy reagovat. Někteří výrobci pak zavádějí možnost
dálkového monitorování funkce implantátů, které upozorní na dosažení kritické
hodnoty sledovaných parametrů elektronickou poštou či cestou SMS. Narůstá však
podíl ukazatelů, vypovídajících o činnosti srdce mezi kontrolami, o fyziologických
dějích mezi kontrolami a ukazatelů vypovídajících o komplexnějších poruchách
rytmu či cirkulace jako celku. U techniků je proto kladen stále větší důraz na
chápání fyziologických pochodů, patofyziologie srdečních chorob i nemocí celého
srdečního oběhu. Výsledky monitorace přístrojem pak technik pomáhá lékaři
interpretovat tak, aby nejen nastavení kardiostimulátorů, ale i další související
léčebné postupy vedly k co největšímu prospěchu všech nemocných.

Sledovanie pacientov s arytmickou búrkou
Vojteková M, Hudčeková M, Galovičová D
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava
Úvod:Arytmická búrka je jednou z najzávažnejších komplikácií u pacientov
s implantovaným defibrilátorom (ICD) .So zlepšením manažmentu pacientov so
srdcovo-cievnymi chorobami súvisí nárast počtu pacientov s arytmickou búrkou
hospitalizovaných v posledných rokoch.
Metodika: Retrospektívna analýza dokumentácie 19 pacientov hospitalizovaných pre arytmickú búrku v rokoch 2000 – 2010 na OAKS NÚSCH. Priemerný
vek pacientov bol 62,3 ± 13,0 rokov, 17 mužov, 2 ženy. 10 pacientov malo diagnózu
DKMP, 7 KACH a 2 inú KMP.
Výsledky: V skupine pacientov s DKMP (10 pacientov) sme u 3 realizovali
RFKA KT. V priebehu sledovania 4 pacienti mali HTx, 4 pacienti sú ambulantne
sledovaní bez HTx, 2 pacienti zomreli. V skupine KACH (7 pacientov) sa u 2 pacientov realizovala RFKA KT, 2 pacienti sú ambulantne sledovaní, 2 pacienti počas
sledovania zomreli a osud jedného pacienta v posledných rokoch nepoznáme. 2
pacienti s KMP nejasnej etiológie prekonali arytmickú búrku, ktorá bola manažovaná konzervatívne a sú ďalej ambulantne sledovaní. Celkové prežívanie po prvej
arytmickej búrke bolo krátke. 7 z 19 pacientov žilo so svojím chorým srdcom menej
ako dva roky (3 mali HTx do 2 rokov od prvej arytmickej búrky, 4 zomreli do 2
rokov). Len 1 pacient v súbore žil 5 rokov po prvej arytmickej búrke, potom mal
HTx. 11 pacientov žije bez HTx a sú sledovaní menej ako 2 roky.
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Záver: Väčšina pacientov s arytmickou búrkou hospitalizovaných na našom
oddelení mala diagnózu DKMP. Pacienti po arytmickej búrke mali veľmi krátke
prežívanie, frekventne mali opakované epizódy arytmickej búrky, dlhodobo prežívali
len pacienti s HTx.

Moderní 3D RTG zobrazovací metody v elektrofyziologii –
využití v praxi
Wolf J, Stárek Z, Lehar F, Jež J, Zaoral L
Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno
Three-dimensional rotational atriography (3DATG) is a modern imaging
method that expands the spectrum of current imaging techniques. 3DATG was
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developed to supplement two-dimensional fluoroscopy with three-dimensional
volume reconstruction of the left atrium (LA) and other structures. There are
two main approaches – left-sided and right-sided. In our statement we have
evaluated accomplishment of left-sided and right-sided approach. Next we have
created our own scan exposure protocols, methods, timing and amount of contrast agent that we compare to protocols used in other centers. One part of our
project demonstrates that diagnostic value of 3DATG is comparable to that of
CT imaging. The final results of our project are scan exposure parameters for
3DATG, comparison of radiation ballast and contrast agent for patient between
3DATG versus CT imaging and evaluation quality view of left-sided approach
(about 93%) versus right-sided approach (about 50%).

Poznámka redakcie: Súhrny z prednášok z vedeckých podujatí neprechádzajú jazykovou ani obsahovou korektúrou, preto za ich odbornú a jazykovú úroveň zodpovedajú
autori.
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Cardiology Letters
Odborný a vedecký multilingválny časopis
Časopis vydáva Slovenská kardiologická spoločnosť

Dovoľujem si na prahu nového roka napísať niekoľko
viet aj vzhľadom na isté zmeny v našom časopise. Nie sú to
vety, ktoré by mali iba príchuť novosti bez obsahu. Slovenská
kardiologická spoločnosť a kardiológovia potrebujú komunikačný prostriedok pre tok informácií, pre výmenu názorov
a aj pre prezentáciu vlastnej úrovne zvládnutia všetkého, čím
sa hrdí svetová kardiológia. Tieto skutočnosti sú základom
môjho záujmu napísať niekoľko viet pre autorov a čitateľov
nášho časopisu.
Časopis Cardiology Letters je výnimočný svojím zameraním. Jeho cieľom je prinášať skúsenosti kardiológov z každodennej činnosti, z uvádzania nových prípravkov do praxe a
s novými liečebnými postupmi. Okrem toho časopis vytvára
priestor na prezentáciu názorov, ktoré by mohli byť zmysluplné
v blízkej i vzdialenej budúcnosti. Súčasne publikuje ustálené
názory a odporúčania, ktoré vznikli v riadených procesoch
a stotožnili sa s nimi renomovaní odborníci. Odporúčania
sú zaväzujúce, aj keď nemajú charakter zákona. Spolu s vymenovanými zameraniami sa usilujeme priblížiť vedecké
poznanie a najnovšie poznatky vedeckého bádania, ktorých
cieľom je pochopiť zložitosť procesov v ich podstate. Nebývajú
to poznatky, ktoré majú charakter návodu na konanie, skôr
odhaľujú zložitosť procesov, ktorých pochopenie je najmä
v kardiológii nespochybniteľné. Takéto, praktické a vedecké
zameranie časopisu predstavuje obrovskú šírku a výnimočnosť medzi časopismi aj z celosvetového pohľadu. Náš záber
dokumentuje záujem publikovať v časopise problémy a skúsenosti „od palpácie pulzu až po najnovšie poznatky týkajúce
sa konformácie molekúl“. Nie sme časopisom, ktorý by sa
venoval iba niektorej oblasti v kardiológii. Aj preto máme
záujem o prehľadové články, v ktorých autori prezentujú súčasné názory pertraktované v najnovšej svetovej časopiseckej
literatúre. Týmto sa usilujeme o to, aby čitateľ nášho časopisu
mal dostatok poznatkov aj z tých oblastí kardiológie, ktoré nie
sú jeho špecifickým zameraním. Chceme, aby bol náš časopis
„intelektuálnou poživňou“ pre všetkých jeho čitateľov.
Často to tak býva, že nielen začínajúci autor, ale aj ten
najskúsenejší s napätím očakáva zverejnenie vlastného textu,
vlastných názorov, alebo výsledkov pozorovaní. Myslím si,
že by som mohol povedať, že v tomto prípade ide o „vyššie
emócie“, ktoré prevyšujú radosť z videného a počutého, ak nie
sme autormi prezentovaného. Možno, že uverejnenie vlastných
„podpísaných“ názorov je súčasťou súboru početných znakov

našej existencie. Ak sa nám zámer podarí, obyčajne máme
radosť, alebo emócie, ktoré sme si „privodili“ bez pričinenia
iných. Znásobujú sa aj preto, že obyčajne nejde o pekuniárny
proces, z ktorého by sme mohli materiálne zbohatnúť.
V terajšom čase je svet presýtený „hovoreným slovom“,
ale aj „na mieru spracovanými klipmi“, aby som sa vyjadroval v smere súčasnej módnosti. Medicína sa vždy spájala so
skúsenosťou, ktorá sa „odovzdávala“ z pokolenia na pokolenie
a s „písaným slovom“. Veľmi krátko po tom, čo Gutenberg
zdokonalil kníhtlač, bola už v roku 1491 vytlačená prvá
lekárska kniha „Fasciculus medicinae“. Bola to vzácna kniha, ktorá obsahovala medicínske pravidlá, ale aj schémy a
diagramy. Lekárske knihy sa však písali a prepisovali dávno
pred Gutenbergom. Fascinuje nás to, že po stáročia zhromažďované a usporadúvané poznatky v medicíne obsahujú opis
príznakov, priebehu chorôb, čo bolo v minulosti v medicíne
základom všetkého.
Pokrok medicíny nespočíva iba v presnejšom opise symptómov chorôb, ale vo vysvetľovaní a vedeckom chápaní toho,
čo je v starých múdrych knihách napísané.
Súčasný pohľad smeruje najmä k príčinám chorôb a mechanizmom ich vzniku a rozvoja. Súčasťou chorôb sú a vždy
budú nielen „omyly prírody“, ktoré medicína „napráva“.
Historické začiatky písanej medicíny sú obdivuhodné.
Napríklad Hippokrates v diele o chorobách v VII. zväzku
nazvanom „Prognosis“ píše: „Bolestivý a nevýrazný opuch
indikuje nebezpečenstvo, že smrť môže prísť v blízkej budúcnosti. Mäkký a nebolestivý opuch, ktorý ustúpi pod tlakom
prsta, má častejšie chronický charakter“. Hippokrates, jeho
súčasníci ani nasledovníci nemali vedu, potrebný nástroj pre
medicínu. Vychádzali teda z toho, čo mali – z pozorovania
a mytológie. Históriu nespomínam preto, aby som ju sprítomňoval, ale aby sme si pripomenuli, že v každom čase tí,
ktorí sa venovali liečeniu a klinickému pozorovaniu, prinášali
niečo užitočné a zovšeobecňujúce. Ak niečo napísali, nerobili
to ako sebaprezentizmus, ale ako dôkaz ich umenia a odkaz
pre budúcich.
Roky šli a medicína sa obohacovala o nové a nové poznatky. V roku 1855 vyšla kniha Claudea Bernarda Úvod do
štúdia experimentálnej medicíny. Znamenala skutočný zlom
v lekárstve. Experimentálna medicína posunula medicínu z
polohy empírie a umenia do polohy vedy a umenia. To trvá
až doposiaľ.
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Keď Henry Dale, slávny britský lekár a vedec, prišiel do
Nemocnice sv. Bartolomeja ako študent medicíny v roku
1900, stretol svojho klinického učiteľa Samuela Geeho,
ktorý mu povedal: „Kolega, medicína nie je iba veda, ale
aj empíria a umenie!“ Toto je napísané v najrozsiahlejšej učebnici medicíny na svete – v „Oxford textbook of
medicine“ z roku 1996. Ďalej sa na tom istom mieste ale
píše: „Snemovňa Lordov konštatovala, že mnohí pacienti
zomierajú aj preto, že sa lekári spoliehajú na informácie
zo zastaraných kníh, čím je poznačená aj výučba. Uvedené
konštatovanie bolo stimulom, aby vydávaniu lekárskych kníh
vo Veľkej Británii svitlo na lepšie časy“. S časopismi boli
na tom neporovnateľne lepšie. Vo Veľkej Británii vychádza
najstarší medicínsky časopis na svete – The New England
Journal of Medicine. Prvé číslo vyšlo v januári roku 1812.
Približne jeden rok „chýba“ do dvoch storočí vydávania
tohto časopisu. Nie je bez zaujímavosti ani to, že v prvom
čísle bola uverejnená úvaha – poznámky Johna Warrena
„na tému“ angína pektoris. Priložený obrázok (obrázok
1) dokumentuje túto skutočnosť. O dve storočia neskôr

je vidieť (obrázok 2) z niekoľkých viet v publikácii v tom
istom časopise, „že nielen čas pokročil“, ale že kardiológia
sa od poznámok posunula k analýzam a stratégiám pri
riešení zložitých problémov. Tieto skutočnosti spomínam
najmä preto, že nielen ich obsah obohacuje ľudstvo, ale že
nám pomáha precítiť a uvedomiť si, že sme súčasťou veľmi
zložitého procesu zdokonaľovania a obohacovania medicíny
o nové poznatky. Všetci kardiológovia sú prostredníctvom
odborných spoločností, prostredníctvom kongresov, časopisov a aj osobných stretnutí akoby zosieťovaní a tvoria
komunitu, ktorá rieši problémy primerane k súčasnému
poznaniu a možnostiam.
Na Slovensku vychádzajú Bratislavské lekárske listy od
akademického roka 1921/1922. Ako časopis všeobecného
biomedicínskeho zamerania prinášal a prináša nové poznatky
aj z oblasti kardiológie. Už pri zrode tohto časopisu sa objavili
viaceré publikácie s kardiologickou problematikou. Založenie
časopisu na podnet profesora Kristiána Hynka a jeho vydávanie
už takmer deväť desaťročí poskytuje obraz o rozvoji medicíny
na Slovensku.

REMARKS ON ANGINA PECTORIS.
BY JOHN

In

WARREN,

M. D.

inquiries into any particular subject of Medicine, our
generally be shortened and directed to their proper
objects, by a knowledge of preceding discoveries.
our

labours will

When Dr. Heberden, in the London Medical Transactions,
first described a disease under the name of Angina Pectoris, so
little had it attracted the attention of physicians, that much surprise was excited by the communication. From the most striking and distressing symptoms, with which it was attended, pain
and stricture about the breast, it received from him its denomination ; and he soon after published farther remarks on this
subject, with the history of a case and appearances on dissection.
That all the cases which this author had noticed as accompanied with affections of a somewhat similar nature, Were instances
of true Angina Pectoris, is by no means probable ; for not
less than one hundred of those were supposed by him to have
fallen under his observation. Of those, three only were women,
one a boy ; all the rest were men, and about the
age of fifty.
In the same work were communicated some observations
on this disease made by Dr. Wall, who likewise added a case
of dissection.
Dr. Fothergill, in the fifth volume of the London Medical Observations and Inquiries, 1774, published his remarks upon An-
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List * Letter

Obdivuhodná iniciatíva docenta Gabriela Kamenského
vyústila do založenia časopisu s kardiologickým zameraním.
Prekonal všetky problémy, nástrahy a znášal aj útrapy v prvých
rokoch vydávania tohto časopisu. Po 19-tich rokoch dosiahol
časopis úroveň, ktorá je komparabilná s národnými časopismi iných štátov. Docentovi Kamenskému patrí naša trvalá
vďačnosť za založenie časopisu a aj za jeho vydávanie. Verím,
že tento nezmazateľný heroický počin si bude kardiologická
spoločnosť trvale a opakovane pripomínať.
V súčasnosti sa z celosvetového hľadiska odborná a vedecká časopisecká literatúra stala doslova „kolbišťom“ nielen
pre prezentáciu výsledkov vedeckého bádania a názorov, ale
aj pre komparáciu odbornosti a úspešnosti, ktorá sa premieta
do viacerých výsledkov a parametrov. Časopisecká literatúra
stratila určitú časť z pôvodného významu, ktorý spočíval
v prezentácii názorov autorov. Najmä od polovice uplynulého
storočia sa parametre evaluácie publikácií využívajú na priznanie vedeckých hodností, na získanie finančných prostriedkov
na riešenie grantových úloh, na prezentáciu pracovísk, získanie
statusu excelentných pracovísk a na komparáciu úspešnosti
jednotlivcov, kolektívov a pracovísk. Je to mimoriadne dokonale prepracovaný systém.
Moderné vedecké a odborné časopisy v súčasnosti „súťažia
medzi sebou“ o prestíž. Ide o samoregulujúci proces, do ktorého vstupujú pravidlá a parametre aktualizované súčasnými
potrebami a najmä perspektívou v oblasti, do ktorej patria.
Sumárom týchto snáh je kvalita časopisu. Neprekvapuje nás,
že aj kvalita a jej hodnotenie majú svoje východiská. Vedecká a odborná literatúra je neporovnateľná s beletriou alebo
módnymi časopismi, ktorých cieľom je zabávať a modulovať
názory pospolitosti. Pri vedeckých a odborných časopisoch sa
ustálili názory a princípy na posudzovanie ich kvality. Hlavnými súčasťami alebo východiskami pre hodnotenie kvality
časopisov je ich obsah. Avšak aj tento je hierarchizovaný.
Z celosvetového hľadiska sa kvalita časopisov posudzuje podľa
obsahu, v ktorom dominujú nasledovné skutočnosti:
1. Vedecké práce experimentálneho charakteru sú na prvom
mieste. Rukopisy obsahujúce výsledky vedeckých experimentov zvyšujú akceptovateľnosť časopisu najmä preto, že
sa očakáva, že z tejto oblasti budú aj naďalej prichádzať
nové poznatky a východiská pre nové postupy pri riešení
problémov. V časopisoch sú vysoko hodnotené najmä preto, že v súčasnosti sa musia experimenty robiť za striktne
stanovených podmienok pod dohľadom nad zásadami
exaktnej vedeckej experimentálnej práce.
2. Originálne klinické štúdie. Ide o výsledky vopred premyslených sledovaní, ktoré majú nadnárodný charakter.
Pozorovania sa robia na viacerých pracoviskách, ktoré
nie sú organizačne alebo systémovo prepojené. Príprava
takýchto projektov je mimoriadne zložitá a časovo náročná. Výsledky medzinárodných trialov sa spracúvajú
do publikácií, ktoré sa uverejňujú pod dohľadom autorov
projektov. Takéto rukopisy sú z hľadiska významu časopisu

komparabilné s výsledkami experimentálnych vedeckých
sledovaní.
3. Filozofické analýzy. Pri týchto ide o nové teórie, alebo
perspektívy, ku ktorým dospel jednotlivec alebo kolektív
autorov. Majú mimoriadnu cenu v tom, že na ich základe
sa môžu konštruovať návrhy na grantové projekty, ale aj
veľké trialy.
4. Kritické prehľadové články. V súčasnosti si najvýznamnejšie časopisy objednávajú kritické prehľadové články.
Chronologický opis publikovaných poznatkov na vybranú
tému je už minulosťou. O čisto „chronologické prehľady“
nemajú záujem kvalitné časopisy. Prehľadové články by
mali byť koncipované tak, aby prinášali nový pohľad alebo
perspektívu v danej oblasti.
5. Metaanalýzy. Je to v podstate sumarizácia poznatkov „na
určitú tému“, ktorú „metaanalytik“ predloží spolu s vlastným záverom, ktorý prináša nový pohľad. Metaanalýzy sa
v súčasnosti považujú za mentálne produkty s osobitne
vysokým prínosom.
6. Metodiky. Majú význam najmä nové a užitočné metodiky.
Vyžaduje sa rýchlosť, dostupnosť zariadení pre využitie
nových metodík a aj ich užitočnosť pre vedecké bádanie
a v klinickej medicíne.
7. Kazuistiky a diskusie. V súčasnosti sú zaujímavé tie kazuistiky, ktoré prinášajú nové pohľady, alebo objasnenia
mechanizmov v opisovanom prípade. Rarita prípadu
sama o sebe nie je postačujúca pre akceptovanie rukopisu.
Kazuistiky by mali dominovať nie tým, že ide o raritný
nález, ale že nález umožňuje pochopiť niečo podstatné
v opísanom prípade. Uverejňovať rarity bez ozrejmenia
niektorého fenoménu sa dnes neakceptuje. Diskusie sa
týkajú poväčšine organizačných otázok v klinickej praxi.
Vzhľadom na akceptovateľnosť časopisu a jeho hodnotenie
nadobúda veľký význam zameranie rukopisov. Väčší význam
a tým aj záujem redakcií sa týka takých tém, ktoré sa v iných
časopisoch uverejňujú zriedkavejšie. To, o čom píšu mnohí,
nie je pre časopis veľmi prínosné. Originálne rukopisy sú
vyššie cenené ako čisté deskripcie. V dobrom časopise by mala
mať redakčná rada dobré parametre podľa kritérií Institut for
Scientific Informations. Technické a polygrafické spracovanie
časopisu by nemalo zaostávať za svetovým priemerom. Zaujímavá je aj čitateľská obec a extenzia časopisu s cudzojazyčnými
abstraktmi publikovaných prác.
Časopis Cardiology Letters má za cieľ zdokonaľovať sa
z obsahovej stránky. Preto sa budeme usilovať systematicky
zvyšovať nároky na spracovanie rukopisov. Medzinárodnú akceptáciu časopisu potrebujeme ako autori a aj ako spoločnosť.
Preto sme začali proces akceptácie medzinárodného názvu
časopisu, ktorý bude aj medzinárodne chránený. Cardiology
Letters majú za cieľ perspektívnu medzinárodnú akceptáciu.
Z celosvetového pohľadu je teraz veľký záujem publikovať
rukopisy skôr stručnejšie ako tie, ktoré nadmieru rozoberajú
známe a menej známe skutočnosti. Teda nejde o zdôrazňo95
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vanie literárnej formy, ale viac obsahu samotného rukopisu.
Stručnosť sa stáva dominantnou požiadavkou. Opakovanie
známych skutočností v rukopise oslabuje jeho význam.
Úvod rukopisu by nemal byť historickým prehľadom
všetkého. Skôr by to malo byť poukázanie na najdôležitejšie
skutočnosti bez ich chronologického zoradenia.
V metodickej časti sa treba sústrediť iba na podstatné.
V súčasnosti sa nepreferujú detailné opisy metodík. Tie sú
zaujímavé iba pre čitateľa, ktorý by chcel zopakovať pokusy,
alebo použiť tú istú metodiku. Pri súčasných možnostiach
komunikácie sa čitateľ v prípade záujmu o metodiku obráti
priamo na autora, ktorého e-mailová adresa je uvedená v publikácií. Autor má právo zaslať svoju prácu v PDF formáte
záujemcom bezplatne v elektronickej forme.
Čitateľ chce rýchlo získať informácie o nových skutočnostiach, o tom, čo autor zistil. Preto nie je potrebné siahodlho
opisovať štatistické metódy, hodnotenia a skutočnosti, ktoré
nemajú zásadný význam, aj keď ich autor hodnotil. Množstvo
štatistických a číselných údajov s uvádzaním rozptylu hodnôt
oslabuje význam práce a najmä oslabuje záujem čitateľa. Čitateľ
sa chce dozvedieť najmä podstatné. Číselné údaje, ktoré neboli
zmenené, alebo sa ukázali ako nesignifikatne zmenené, stačí
uviesť vo verbalizovanej forme.
Obrázky by mali byť veľmi jednoduché, ľahko čitateľné,
zrozumiteľné, ktoré objasňujú problém. Uvádzanie percentuálneho zastúpenia formou „zákuskových (tortových)
obrázkov“ je na hranici dehonestácie autora a podceňovania
predstavivosti čitateľa.
Všetky získané parametre uvádzané v tabuľkách, ktoré
obsahujú viac ako deväť údajov, sú pre recipienta ťažko
prijateľné. Tabuľky presahujúce tretinu tlačenej strany čitateľ
obyčajne vôbec neberie do úvahy.
Diskusia by sa mala týkať prezentovaných výsledkov. Nemal
by to byť iba prehľad názorov iných autorov. Pri spracovaní
diskusie sa prejavuje zrelosť autora rukopisu.
Mimoriadne náročné je spracovanie abstraktu práce.
Považuje sa nielen za najnáročnejšiu, ale aj za najvýznamnejšiu súčasť vedeckej práce. Celosvetový prieskum potvrdil,
že abstrakt je najčítanejšou časťou vedeckej práce. Čitateľ
niekedy prečíta iba abstrakt a nie celý článok. Nielen preto
by mal byť jasný, zrozumiteľný a ľahko čitateľný. Na konci
abstraktu by mali byť dve až tri vety, v ktorých je objasnený
„prínos rukopisu“. Skúsený pracovník aj abstrakt často „číta od
konca“. Veľmi erudovaní autori často konštatujú, že napísanie
dobrého abstraktu trvá dlhšie ako príprava celého rukopisu
práce. Rukopisy, v ktorých autor v závere konštatuje, že sa
potvrdili výsledky meraní iných autorov, alebo že na objas-

nenie problému budú potrebné ďalšie merania a pozorovania,
je pre recipienta nezaujímavý. Skôr svedčí o nezrelosti autora
zaujať vlastné stanovisko skromnejším, menej extenzívnym
spôsobom. Mnohoslovné, ale málo obsahové vety v závere
abstraktu skôr znižujú význam prezentovaného.
Ku kultúre vedeckej a odbornej spisby patrí aj citovanie
tých prác, ktoré boli uverejnené na rovnakú alebo podobnú
tému v časopise, do ktorého rukopis so žiadosťou o uverejnenie posielame.
Viem, že súčasný príval informácií je obrovský. Mnohé
informácie sú redundantné a iné sú pre nás irelevantné. Už
nepostačuje ani prezentácia najnovšieho. Existujú časopisy,
ktorých obsah je zameraný na budúcnosť. Od roku 2005
vychádza časopis Future Cardiology. Nie je to jediný medicínsky časopis, ktorého názov začína slovom „Future“. Aj
toto je obrazom obrovskej akcelerácie všetkého. Kardiológ
však „nemá na starosti iba štúdium najnovších poznatkov“.
Myslím si, že v budúcnosti by mohol náš časopis prinášať
výber najnovších poznatkov zo svetovej časopiseckej literatúry. Vedeckí redaktori časopisu by mohli pripájať k týmto
poznatkom vlastný komentár.
Moja snaha, nech by bola akokoľvek mohutná a nadrozmerná, nemôže sama o sebe zmeniť kvalitu nášho časopisu.
Kvalitu „tvoria“ rukopisy, ich prínos a medzinárodná akceptovateľnosť. Ako redaktor sa usilujem o „vybudovanie ciest“,
po ktorých pobežia najmä vytrvalci, bežci na dlhé trate. Teda
autori rukopisov. Viem, že na medzinárodných súťažiach bývajú
úspešní najmä tí, ktorí mimoriadne usilovne trénovali „na
domácej pôde“. Viem, že obrovský význam nášho časopisu
je nespochybniteľný. Očakávam, že každý, kto dokáže napísať hodnotný rukopis prispeje vlastným dielom k dvíhaniu
kvality časopisu.
V dlhšom časovom priereze časopis a hodnotné publikácie sú silnejším dôkazom na aréne svetovej vedy a medicíny
ako vravnosť „ovenčená farebnosťou a svetelnosťou“. Viem,
že mnohí, ak nie všetci kardiológovia sú „majiteľmi“ skvelých
myšlienok. Od myšlienky po napísanie rukopisu však vedie
dlhá cesta. Držím palce všetkým, ktorí „tento beh nevzdajú“
a dobehnú. Byť majiteľom myšlienok môže byť povznášajúce,
ale byť autorom týchto myšlienok uverejnených je určite ešte
oveľa viac. Želám „to oveľa viac“ všetkým, ktorí podporujú
úprimnú snahu o vysokú kvalitu časopisu, ktorou sa nechceme
hrdiť. Chcel by som, aby sme ňou dokazovali a aj ukazovali
úspešnosť domácich, ale aj zahraničných autorov. No a je tu
aj snaha dobiehať. Ak nie New England Journal of Medicine,
tak sa aspoň usilovať o paralelný beh, nie mohutnosťou, ale
skromnosťou a pritom s vysokou kvalitou.

Ivan Hulín (šéfredaktor)
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