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Lékařská sekce
Osud pacientů po katetrizační
ablaci pro arytmickou bouři –
zkušenosti jednoho centra
Aldhoon B., Wichterle D., Peichl P.,
Pavlů L., Čihák R., Kautzner J.
Klinika kardiologie, IKEM, Praha, Česká
republika
Úvod: Arytmická bouře (AB) je závažný
stav, který má bez emergentní intervence krajně nepříznivou prognózu. Katetrizační ablace
může představovat život zachraňující výkon.
Cílem této práce bylo sledovat charakteristiky
a osud pacientů, u kterých byla provedena
katetrizační ablace pro AB na Klinice kardiologie IKEM.
Soubor a metodika: Retrospektivně byla
analyzována klinická a procedurální data u pacientů, kteří podstoupili katetrizační ablaci pro
AB v období od března 2006 do prosince 2012.
Výsledky: U 111 pacientů (věk 62 ± 11 let;
91% mužů; EF LK 30 ± 11 %) bylo celkem provedeno 139 ablačních výkonů. Základní onemocnění, která vedla k AB, byla ischemická
kardiomyopatie (76 %), dilatační kardiomyopatie (19 %), arytmogenní dysplazie pravé komory (3 %), pozánětlivá kardiomyopatie (3 %)
a valvulární kardiomyopatie (1 %). 92 % pacientů mělo implantovaný kardioverter-defibrilátor a 44 % pacientů mělo implantovaný přístroj pro resynchronizační terapii. Opakované
výkony pro AB byly nutné u 14,4 % pacientů
s mediánním odstupem 20 (IQR: 3–68) dnů
od předchozí ablace. Epikardiální ablace byla
provedena u 4,3 % a ablace v pravé komoře
u 15,1% výkonů. K rekurenci komorové tachykardie po poslední ablaci došlo u 68 %
pacientů a u 43 % v podskupině zemřelých
pacientů. K signifikantní komplikaci došlo
u 10 % výkonů. V přímé souvislosti s výkonem
nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. V průběhu
sledování po poslední ablaci (medián: 274?
IQR: 15–670 dnů) byla mechanická srdeční
podpora implantována u 5 %, transplantace
srdce provedena u 9 % a k úmrtí došlo u 40 %
pacientů.
Závěr: Navzdory technicky úspěšné katetrizační ablaci zůstává AB velmi závažným stavem
s vysokou střednědobou mortalitou. U části pacientů je potřeba počítat s časnou recidivou AB
a s nutností opakované ablace.

Špecifiká kardiostimulačnej
liečby u seniorov
Bačík P.
SÚSCCh a.s., Banská Bystrica, Slovensko
Incidencia porúch vzniku a vedenia vzruchu u pacientov vo vyššom veku stúpa. Ich
symptomatickosť závisí od ich stupňa, dĺžky trvania, od bradykardizujúcej terapie (u seniorov s polypragmáziou pravdepodobnejšou) a funkčných rezerv pacienta. Odoberanie
anamnézy so zameraním na základné symptómy charakteru synkop alebo vertiga, môže
byť u seniorov problematické. Opierame sa
u nich zväčša o objektívne vyšetrenia. Pre isté
charakteristiky seniora treba venovať zvláštnu
pozornosť pri výbere „na pacienta ušitého“
implantabilného pulzného generátora a zabezpečiť adekvátnu ambulantnú kontrolu, príp.
vytriediť mentálne zdatných geriatrických pacientov, vhodných na domáci monitoring.
V bežnej praxi bradyarytmiami rozumieme poruchy vzniku a vedenia vzruchu, ktoré
rezultujú do pomalej frekvencie komôr. Tá je
jedným z rozhodujúcich faktorov zachovania
adekvátnej perfúzie orgánov. Vo farmakologickej liečbe bradyarytmií nedošlo za posledné
desaťročia k žiadnym podstatným zmenám.
Ich terapia dominantne stále spočíva v nefarmakologickej liečbe pomocou trvalej kardiostimulácie.
V tejto práci sa budeme teda venovať
najmä tzv. bradyarytmiám so zreteľom na ich
výskyt, špecifický klinický priebeh, diagnostiku
a využitie základných, či rôznych prídavných
funkcií KS u seniorskej populácie pacientov, výskytu komplikácií a ovplyvnenie kvality života
v súvislosti s kardiostimulačnou liečbou. V závere
práce budú uvedené štatistické údaje zo súboru
pacientov, liečených IPG v našom ústave.

Detekce mozkových
mikroembolizací
pomocí transkraniální
dopplerovské ultrasonografie
v průběhu radiofrekvenční ablace
fibrilace síní
Bláha M., Peichl P., Wichterle D.,
Šramko M., Čihák R., Kautzner J.
Institut klinické a experimentální
medicíny, Praha, Česká republika
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Úvod: Katetrizační ablace fibrilace síní (FS)
může být spojena s rozvojem asymptomatických
mozkových lézí, které lze prokázat při vyšetření
magnetickou rezonancí (MRI). V průběhu ablace
lze detekovat mikroembolizační signály (MESs) pomocí transkraniální dopplerovské ultrasonografie.
Metody: Prospektivně jsme vyšetřili 12
pacientů s FS (7 perzistentní, 5 paroxyzmální)
podstupujících radiofrekvenční ablaci pomocí
katétru s proplachovaným hrotem (IRFA) a 4
pacienty s paroxyzmální FS podstupující radiofrekvenční ablaci pomocí multielektrodového
katétru bez irigace (PVAC). Ve všech případech
byla provedena izolace plicních žil. U skupiny
pacientů s perzistentní FS byla doplněna o lineární ablace v levé síni a v koronárním sinu.
Výkony byly prováděny za navigace intrakardiální echokardiografií a při plné warfarinizaci.
Heparin byl aplikován před transseptální punkcí
s cílovými hodnotami aktivovaného koagulačního času 300–350 s. MESs byly monitorovány
v obou arteriae cerebri mediae a přepočítány
na jednu tepnu, protože u některých pacientů
se nepodařilo insonovat tepny bilaterálně.
Výsledky: Ve skupinách IRFA vs. PVAC byl
celkový počet MESs během výkonu 121 ± 77
vs. 599 ± 226 (p < 0,0001). Některé MESs byly
falešně detekovány při rychlém proplachu transseptálních zavaděčů (84 ± 70 vs. 73 ± 47, p =
0,7). Při aplikaci radiofrekvenční energie jsme
zaznamenali 29 ± 20 vs. 507 ± 192 MESs (p <
0,0001). Četnost MESs na minutu aplikace energie byla 0,84 ± 0,31 vs. 18,48 ± 11,15 (p < 0,0001).
Ve srovnání s literárními daty jsme zaznamenali
významně nižší výskyt MESs ve skupině IRFA.
Toto pozorování je v souladu s nízkým výskytem
nových asymptomatických mozkových lézí při
MRI v naší nezávislé studii u pacientů po IRFA.
Závěry: Konzervativní IRFA, navigovaná intrakardiální echokardiografií, má při adekvátním
režimu antikoagulace velmi nízké riziko mikroembolizací do mozku. Toto riziko je výrazně vyšší
při použití PVAC.

Komplikácie balónikovej
kryoizolácie pľúcnych žíl:
skúsenosti jedného centra
Bohó A., Mišíková S., Spurný P., Hudák M.,
Kerekanič M., Stančák B.
Klinika kardiológie VÚSCH a.s., Košice,
Slovensko

Abstrakta

Úvod: Balóniková kryoizolácia pľúcnych žíl (PŽ)
patrí k najkomplexnejším elektrofyziologickým
procedúram a môže byť spojená so zvýšeným
rizikom vzniku peri- a post-procedurálnych komplikácií. Cieľom tejto retrospektívnej štúdie bolo
detailné zhodnotenie výskytu komplikácií spojených s danou metódou a analýza prediktívnych
faktorov spätých so zvýšeným rizikom ich vzniku.
Metodika a výsledky: Do štúdie bolo zapojených 158 pacientov s vysoko symptomatickou paroxyzmálnou (73,3 %) alebo perzistujúcou fibriláciou predsiení (FP), u ktorých bola
dokumentovaná intolerancia alebo refrakterita
na liečbu minimálne jedným antiarytmikom
I a III triedy. Celkovo bolo v peri- alebo post-procedurálnom období zaznamenaných 29 komplikácií, z čoho 8 (5,1 %) bolo podľa všeobecne
uznaných kritérií hodnotených prívlastkom „významné“. Nezaznamenali sme žiadnu smrteľnú
komplikáciu, ani komplikáciu spojenú s trvalým
poškodením zdravia. Multivariantná logistická
regresia odhadila, že prítomnosť FP počas procedúry bola signifikantne spojená so zvýšeným
rizikom vzniku významných komplikácií (OR =
5,0; ± 95 % CI: 1,14–21,97, P = 0,033), zatiaľ čo nízka
výška pacientov sa ukázala byť v našej štúdii nezávislým prediktorom vzniku akýchkoľvek komplikácií (OR = 0,95; ± 95 % CI: 0,91–0,99, P = 0,026).
Výška 162 cm bola definovaná ako tzv. „cut off“
bod a predstavuje hranicu nadmerne sa zvyšujúcej incidencie komplikácií (OR = 3,13; ± 95 %
CI: 1,17–8,38, P = 0,023). Embolické komplikácie
boli signifikantne spojené s peri-procedurálnou
fibriláciou predsiení (Kendallovo tau-b = 0,234, P =
0,004), kým pacienti s malou výškou mali zvýšené
riziko vzniku parézy pravostranného frenického
nervu (Kendallovo tau-b = -0,136, P = 0,042).
Záver: Naša štúdia preukázala, že balóniková kryoizolácia PŽ nie je spojená s vysokým
rizikom život ohrozujúcich komplikácií. Zároveň
definuje rizikové faktory, ktorých zohľadnenie,
prípadne odstránenie, môže prispieť k zníženiu
incidencie komplikácií spojených s touto metódou liečby FP.

Rizikové faktory zvyšujúce
pravdepodobnosť potreby
reizolácie pľúcnych vén
Bou Ezzeddine H., Vachulová A.,
Svetlošák M., Urban L´., Hatala R.
NÚSCH, a.s., Bratislava a LF Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, Slovensko
Izolácia pľúcnych vén (IPV) je invazívnou metódou, ktorá sa zameriava na terapiu atriálnej fibrilácie. Cieľom našej štúdie bolo zistiť prítomnosť

štatisticky významných faktorov, ktoré majú vplyv
na potrebu opakovania danej terapeutickej metódy – takzvanej reizolácie pľúcnych žíl (re-IPV).
Sledovali sme skupinu 131 pacientov (58,7 ±
9,07 rokov, 82 % mužov), ktorých sme na základe
počtu podstúpených IPV (1 výkon), resp. re-IPV
(2 a viac výkonov) rozdelili do 2 skupín. V daných
skupinách sme potom skúmali, či existuje faktor,
ktorý má vplyv na potrebu reizolácie. Pozorovali
sme nasledujúce faktory: vek, pohlavie, počet
elektrických kardioverzií pred výkonom, dĺžka trvania atriálnej fibrilácie pred izoláciou pľúcnych žíl, váha, body mass index, veľkosť ľavej
predsiene, enddiastolický objem ľavej komory,
ejekčná frakcia ľavej komory, počet izolovaných
pľúcnych vén, hypertenzia, koronárna choroba
srdca v jednotlivých skupinách pacientov.
Spojité premenné sme vyjadrili ako priemer
± smerodajná odchýlka a diskrétne premenné
ako frekvenciu výskytu javu. Pre porovnanie spojitých dát sme použili Studentov t-test a pre porovnanie diskrétnych dát chi-kvadrát test. Zo sledovaných dát sme zistili, že štatisticky významný
je vyšší priemerný vek pacientov, ktorí podstúpili
opakovaný výkon (re-IPV) oproti pacientom,
ktorí podstúpili len jeden výkon (IPV). Z toho
vyplýva, že potreba vykonať tento výkon prvýkrát vo vyššom veku je menej pravdepodobná.
Zistili sme aj závislosť medzi hodnotou body
mass indexu viac ako 30 a potrebou opakovania
výkonu (re-IPV). Pri ďalších vyššie popísaných
sledovaných faktoroch sme nezistili významnú
štatistickú závislosť. Predmetom ďalšieho skúmania bude zistenie vplyvu aplikácie lineárnych
lézií na zníženie rekurencie atriálnej fibrilácie.

Torakoskopická ablace izolované
fibrilace síní – sedmileté zkušenosti
v Kardiocentru FNKV
Budera P., Straka Z., Osmančík P.
Kardiochirurgická klinika FNKV, Praha,
Česká republika
Úvod: Unilaterální pravostranná torakoskopická chirurgická ablace izolované fibrilace síní (FiS)
se provádí v našem kardiocentru od listopadu 2006.
Prezentujeme postupný vývoj strategie léčby, indikací a výsledky jednotlivých souborů pacientů.
Metodika: U prvního souboru pacientů byla
používána mikrovlnná (MW; Flex 10, Guidant)
a unipolární radiofrekvenční (RF; Cobra XL, Estech)
energie, indikováni byli pacienti se všemi typy
FiS. V roce 2013 byl zahájen program hybridních
ablací pro pacienty s perzistentní a dlouhodobě perzistentní formou. Používáme bipolární
RF katétr nové generace (Cobra Fusion, Estech)

a pacienti po dvou měsících podstupují elektrofyziologické (EF) vyšetření s případnou RFA.
Rytmus je ověřován opakovanými holter EKG
a po 6 měsících týdenním EKG záznamníkem.
Výsledky: Od roku 2006 jsme operovali 50
pacientů. Prvních 38 pacientů podstoupilo ablaci
MW (26 pacientů) či unipolární RF (12) energií.
V prvních 30 dnech nikdo nezemřel, u jednoho
pacienta byla nutná konverze na sternotomii pro
krvácení. Po roce přetrvával sinusový rytmus (SR)
u 53 % pacientů. V dalším průběhu docházelo
k pozdním recidivám, 7 pacientů podstoupilo
dodatečnou RFA. Po 2,5 letech má SR 43 % pacientů, pouze 20 % pacientů je od výkonu bez
recidiv FiS či další RFA. V roce 2013 jsme operovali
12 pacientů s použitím nového bipolárního RF
katétru. Operace i pooperační průběh byly bez
komplikací. Pacienti s recidivou FiS jsou s odstupem 2 měsíců zváni k EF vyšetření a dodatečné
RFA. Z dostupných výsledků přetrvává SR u 88 %
pacientů s průměrnou dobou sledování 5 měsíců.
Závěr: Pravostranná torakoskopická ablace
se stala na našem pracovišti standardní metodou léčby izolované FiS. Unipolární RF a MW
energie byly opuštěny pro nízkou efektivitu.
Moderní bipolární sondy v kombinaci s EF ověřením (event. dokončením) bloku vedení v druhé
době však představují velmi nadějnou metodu
léčby perzistentní a dlouhodobě perzistentní
formy FiS. Dle nového protokolu jsou nyní zváni
k EF vyšetření i pacienti s přetrvávajícím SR.

Kombinovaná chirurgická
a katetrová ablace dlouhodobé
perzistující fibrilace síní: současné
výsledky sekvenčního hybridního
přístupu v jednom centru
Bulava A., Haniš J., Eisenberger M.,
Kurfirst V., Mokráček A.
Kardiocentrum Nemocnice České
Budějovice, a.s., Česká republika,
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
Úvod: Pacienti s dlouhodobou perzistující
fibrilací síní (DPFS) představují skupinu, u níž
má radiofrekvenční (RF) katetrová ablace nejnižší úspěšnost. Teprve opakované zákroky
(ev. potencované antiarytmickou léčbou) mohou zvýšit úspěšnost těchto výkonů nad 60 %.
Chirurgické techniky v posledních letech vyspěly
do podoby miniinvazivních torakoskopických
výkonů s nízkým počtem komplikací.
Cíle: Cílem práce je zhodnotit úspěšnost
jediného výkonu pro DPFS ve formě sekvenční
hybridní operace.
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Metody: Pacienti s DPFS podstoupili torakoskopickou RF epikardiální ablaci s cílem vytvořit
kolem plicních žil cirkulární ablační lézi za použití
bipolárních ablačních kleští, lineární léze izolující
zadní stěnu levé síně (LS), ablaci gangliových
plexů, ablaci Marshallova ligamenta a klipování
ouška. Za 8–12 týdnů po chirurgickém výkonu
podstoupili všichni pacienti elektrofyziologické
vyšetření a RF katetrovou ablaci za použití 3D
mapovacího systému CARTO3. Při tomto výkonu byla provedena ablace kavotrikuspidálního
můstku, ablace všech spontánních i vyvolatelných supraventrikulárních tachykardií a kontrola
úplnosti všech chirurgicky provedených lézí.
Výsledky: Výkon podstoupilo celkem 38
pacientů prům. věku 62 ± 8 let (26 mužů) s prům.
velikostí LS 48 ± 5 mm. V úvodu katetrové části
hybridní procedury mělo SR 29 pacientů (76 %).
27 pacientů (71 %) mělo izolovány všechny 4
PŽ, 14 pacientů (37 %) mělo izolovanou zadní
stěnu LS. U všech pacientů byly endokardiálně
úspěšně dokončeny cílové ablační momenty
během procedury trvající prům. 148 ± 40 min
(skia čas 9,1 ± 3,6 min). Aditivní ablaci pravo- nebo levosíňových tachykardií bylo nutno provést
u celkem 14 pacientů (37 %). Za 6 měsíců po dokončení hybridní procedury mělo 92 % pacientů
stabilní SR bez antiarytmické medikace.
Závěr: Sekvenční hybridní přístup spočívající
v epikardiální chirurgické RF ablaci a odložené
endokardiální RF katetrové ablaci je u pacientů
s DPFS vysoce efektivní v udržení SR.

Implantabilní kardioverterdefibrilátor u pacientů
s komorovými arytmiemi po operaci
na otevřeném srdci
Eisenberger M., Bulava A., Haniš J.,
Novotný A., Sitek D.
Kardiocentrum České Budějovice,
Česká republika
Úvod: Pacienti po operaci na otevřeném srdci
mají zvýšené riziko vzniku komorových tachykardií (KT) nebo fibrilace komor (FiK). Dosud nebyly
identifikovány žádné rizikové faktory, které by
bylo možné použít ke stratifikaci rizika recidivy
maligní arytmie a k posouzení nutnosti zavedení
implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD).
Metoda: Ze skupiny 698 pacientů, kteří měli v letech 2008 až 2011 zavedený ICD
v Kardiocentru České Budějovice, byli k další
analýze vybráni pacienti, kteří byli implantováni
pro epizodu KT nebo FiK vzniklou 1–7 dní po kardiochirurgické operaci. Za pomoci multivariantní
logistické regrese byly identifikovány rizikové

faktory, které byly spojeny s přiměřenou ICD terapií (výboje nebo antitachykardický pacing).
Výsledky: 13 pacientů (1,8 %) mělo ICD zavedený pro epizodu maligní tachyarytmie 4,0 ±
2,3 dní po srdeční operaci. Jediným nezávislým
rizikovým faktorem schopným předpovědět
přiměřenou ICD terapii byla ejekční frakce levé
komory ≤ 40%; ostatní hodnocené parametry
(věk, pohlaví, šířka QRS, typ maligní tachyarytmie a sérová hladina kreatininu) se ukázaly jako
nevýznamné.
Závěr: Snížená ejekční frakce levé komory
je jediným prediktorem přiměřené ICD terapie
u pacientů s maligními arytmiemi po operaci
na otevřeném srdci.

Dislokace kardiostimulačních
a defibrilačních elektrod –
klasifikace, příčiny a opatření
ke snížení výskytu
Fedorco M., Břečka D.,
Doupal V., Táborský M.
I. interní klinika – kardiologická
FN Olomouc, Česká republika
Cíl: Cíle práce je metodicky popsat a ilustrovat různé typy a mechanizmy vzniku dislokací
kardiostimulačních a defibrilačních elektrod.
Metodika: S nárůstem počtu implantovaných kardiostimulátorů a defibrilátorů narůstá
i počet komplikací spojených s implantovanými
systémy. Mezi neinfekční komplikace počítáme
i dislokace elektrod. Klinicky významné jsou
pouze dislokace vedoucí k poruše stimulačnímu systému. Podle času vzniku rozdělujeme
dislokace na časné a pozdní, podle rentgenové
pozice na mikro a makro dislokace. Autoři formou kazuistik popisují mechanizmus vzniku
dislokací elektrod, především twiddler´syndrom,
reel syndrom nebo ratchet syndrom. Analyzují
příčiny vzniku a navrhují opatření snižující pravděpodobnost vzniku dislokace.
Závěr: Dislokace kardiostimulačních a defibrilačních elektrod jsou relativně časté komplikace
po implantaci kardiostimulátoru nebo defibrilátoru.
Znalost mechanizmu vzniku různých typů dislokací a opatření snižující pravděpodobnost výskytu
komplikací můžou snížit množství těchto příhod.

Extrakce stimulačních
a defibrilačních elektrod –
3leté zkušenosti nového centra
Fedorco M., Táborský M., Břečka D.,
Skála T., Moravec O.
I. interní klinika – kardiologická
FN Olomouc, Česká republika
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Cíl: Cílem práce je retrospektivní hodnocení
úspěšnosti a bezpečnosti extrakce stimulačních
a defibrilačních elektrod.
Metody: Retrospektivně jsme analyzovali
všechny pacienty, u kterých byla provedená extrakce stimulačních nebo defibrilačních elektrod.
Do analýzy jsme zahrnuli pacienty extrahovana
od ledna 2011 do prosince 2013.
Výsledky: Extrakce byla provedena u 44 pacientů, z toho 16 žen, průměrný věk pacientů byl
64,3. Indikaci k extrakci elektrod byla nejčastěji
infekce kapsy přístroje (19 ×), infekční endokarditida (11 ×), dysfunkce elektrody (9 ×) a perforace
nebo penetrace (4 ×). 20 elektrod bylo síňových,
23 elektrod pravokomorových stimulačních, 14
defibrilačních a 4 elektrody byly levokomorové.
Průměrné stáří všech extrahovaných elektrod
bylo 100,9 měsíců. U 10 pacientů byla k extrakci použita prostá trakce, u 16 pacientů laserový
extraktor, u 12 pacientů mechanický extraktor
a u 7 pacientů jsme byli nuceni použít kombinaci mechanického a laserového extraktoru. U 38
pacientů byla extrakce kompletní transvenózní
cestou (86,36 %), u 2 pacientů zůstal v srdci fragment elektrody a 4 pacienti byli indikování ke kardiochirurgické extrakci. Žádný pacient nezemřel,
nezaznamenali jsme ani srdeční tamponádu či
hemotorax. V jednom případě byla diagnostikovaná parciální trombóza podkličkové žíly.
Závěr: Transvenózní extrakce stimulačním
a defibrilačních elektrod s použitím mechanického a/nebo laserového extraktoru je účinná
a relativně bezpečná metoda pro řešení jejích
infekčních a mechanických komplikací.

Úspěšná katetrová ablace
komorové ektopické aktivity
z AV septa v blízkosti AV uzlu
předznamenaná indukcí junkčního
rytmu se štíhlým QRS komplexem –
nepopsaná arytmie
Fiala M.1, Toman O. 2, Januška J. 2, Špinar J. 2
1
Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika
2
I. Interní klinika FN Brno, Česká republika
Cíl: Prezentujeme soubor 3 pacientů s incesantní komorovou ektopickou aktivitou vycházející s atrioventrikulárního (AV) septa v těsné
blízkosti AV převodního systému.
Metodika: Soubor tvoří dvě ženy (56 a 60
let) a jeden muž (79 let). Klinickou arytmií byla
symptomatická incesantní monomorfní komorová extrasystolie (KES) rezistentní na antiarytmika u 2 pacientů resp. incesantní repetitivní
nesetrvalá komorová tachykardie (KT). Pacientka
s KT měla před ablací zhoršení funkce levé ko-
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mory (LK) se srdečním selháním při známé
dřívější normální funkci LK, echokardiografický
nález byl normální u ostatních pacientů a koronarografický nález byl bez významných stenóz
u všech pacientů.
Výsledky: Na povrchovém EKG měla komorová ektopická aktivita stejnou osu QRS
komplexu jako štíhlý sinusový QRS komplex
(0–30°) s přechodovou zónou ve svodech V2–3.
Elektroanatomická rekonstrukce obou komor
při KES ukázala nejčasnější aktivaci v komorové
přepážce těsně pod místem registrace Hisova
svazku. Ve dvou případech byla lokální aktivace
vůči počátku QRS komplexu časnější na levé
straně přepážky (-40 ms) a v jednom případě
na pravé straně přepážky (-36 ms). V místě ablace nebyl registrován potenciál Hisova svazku.
Efektivní aplikace radiofrekvenční energie byla
ve všech případech typicky spojená se vznikem
junkčního rytmu se štíhlým QRS indikujícím lokalizaci zdroje v AV septu v těsné blízkosti AV
uzlu. Výsledkem ablace byla trvalá eliminace
ektopické aktivity bez vzniku AV převodní poruchy. Po dobu 42, 25 a 6 měsíců sledování nedošlo k recidivě arytmie, systolická dysfunkce LK
u pacientky s KT se zcela upravila.
Závěr: Komorová ektopie z AV septa je vzácná a potenciálně závažná arytmie. Na blízkost AV
uzlu ukazuje ablací v komoře indukovaný junkční
rytmus se štíhlým QRS komplexem. Přes rizikovou lokalizaci je ablace této arytmie proveditelná
účinně a bezpečně.

Opakované výkony po ablaci
paroxyzmální fibrilace síní odhalují
limity izolace plicních žil: dlouhodobé
výsledky u 758 pacientů
Fiala M., Chovančík J., Neuwirth R.,
Jiravský O., Škňouřil L., Dorda M., Januška J.
Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika
Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení opakovaných výkonů po ablaci původně paroxyzmální
fibrilace síní.
Metodika: Z 1 188 pacientů s ablací pro
fibrilaci síní v letech 2003–9/2013 podstoupilo
ablaci pro paroxyzmální FS (PFS) 758 pacientů
(57 ± 10 let, 249 žen).
Výsledky: Při prvním výkonu byla prostá
izolace plicních žil (PŽ) případně spojená s ablací
kavotrikuspidálního isthmu provedena u 484
(64 %) pacientů, přídatné ablace v levé síni (LS),
v LS a koronárním sinu (CS), resp. v LS, CS a pravé
síni byly potřebné u 26 %, 10% a 0,4 % pacientů.
Jeden, dva, tři, resp. čtyři výkony podstoupilo
548 (72 %), 170 (22 %), 27 (4 %) a 13 (2 %) pacientů.

PFS, Perzistentní FS, paroxyzmální síňová tachykardie (AT), perzistentní AT, resp. typický flutter
síní byly klinickou recidivující arytmií u 70 %,
11 %, 3 %, 13 %, resp. 3 % pacientů při první reablaci (n = 210), u 37 %, 18 %, 5 %, 40 %, resp. 0 %
při druhé reablaci (n = 40) a u 23 %, 8 %, 23 %,
46 %, resp. 0 % při třetí reablaci (n = 13). Význam
prosté reizolace PŽ se snižoval s počtem výkonů,
pouze lokalizované zdroje, pouze makroreentry
AT, resp. obojí se vyskytovaly u 35 %, 22 %, resp.
43 % pacientů při druhé reablaci a u 62 %, 0 %,
resp. 38 % při třetí reablaci. Lokalizované zdroje
byly nalezeny v antrech PŽ, stropu LS, septu LS,
hraně LS, bazi ouška, resp. kolem/v CS, LS v 32 %,
18 %, 5 %, 5 %, 0 %, resp. 41 % případů při druhé
reablaci a v 8 %, 17 %, 0 %, 17 %, 8 %, resp. 50 %
při třetí reablaci.
Závěr: Význam prosté izolace PŽ v léčbě
PFS je omezený, kromě potřeby odstranit mimoplicní zdroje už v první fázi léčby dominují
při dalších výkonech odmaskované lokalizované
zdroje z jiných míst, zvláště z CS, manifestující
se často jako reziduální AT.

Prediktory hemodynamického
a funkčního zlepšení po katetrové
ablaci dlouhodobé perzistentní
fibrilace síní
Fiala M.1, Wichterle D. 2, Škňouřil L.1,
Bulková V.1, Nevřalová R.1, Toman O.4,
Januška J.4, Špinar J.4
1
Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika
2
Klinika kardiologie, IKEM, Praha,
Česká republika
3
II. Interní klinika, VFN Praha, Česká republika
4
I. Interní klinika FN Brno, Česká republika
Cíl: Cílem práce bylo zhodnotit prediktory signifikantního zlepšení ejekční frakce levé
komory (EFLK), maximální spotřeby O2 při spiroergometrii (VO2max) a NT-proBNP, tří zásadních
prediktorů kardiovaskulární mortality, po ablaci
dlouhodobé perzistentní fibrilace síní (DPerzFS).
Metodika: Z 203 pacientů s ablací DPerzFS (59
± 9 let, 22 % žen) bylo hodnoceno 184 pacientů
se sinusovým rytmem (SR) při poslední kontrole (po roce nebo s odstupem po pozdější
reablaci) a provedenou echokardiografií, spiroergometrií a NT-proBNP. U těchto pacientů byla
vypočítána procentuální změna LVEF, VO2max
a NT-proBNP proti výchozí hodnotě, která byla samostatně pro EFLK, VO2max a NT-proBNP
rozdělena do kvartilů a každému kvartilu byly
přiřazeny 0 (nejhorší) – 3 (nejlepší) body. Tyto
body byly sečteny do výsledného skóre nabývajících hodnot 0 až 9. Na základě tohoto skóre

byly srovnány jednotlivé klinické a procedurální
faktory mezi podskupinami rozdělenými podle
mediánu (≤ 4 nebo > 5).
Výsledky: Skupiny se < 4 body (2,7 ± 1,2 bodů, 86 pacientů) vs. > 5 body (6,4 ± 1,2 bodů, 93
pacientů) se lišily věkem (61 ± 8 vs. 56 ± 9 let, p =
0,0007), zastoupením žen (29 vs. 12 %; p = 0,007),
výskytem hypertenze (66 vs. 52 %; p = 0,047, stupněm mitrální regurgitace (1,5 ± 0,8 vs. 1,3 ± 0,6;
0,03), vstupní EFLK (56 ± 9 vs. 50 ± 11 %; p = 0,0002),
výskytem EFLK < 40 % (10 vs. 29 %; 0,002) a end-diastolický rozměr LK (51 ± 6 vs. 54 ± 7; p = 0,03).
Pacienti s větším benefitem méně často užívali
antiarytmika (42 vs. 24 %; p = 0,009), měli menší
opoždění aktivace ouška levé síně (echo LAA-QRS
interval 34 ± 64 vs. 54 ± 46 ms; p = 0,02).
Závěr: Největší hemodynamický a funkční
benefit byl zaznamenán mezi mladšími muži
s dysfunkcí LK. Benefit byl snižován užíváním
antiarytmik a opožděním aktivace ouška levé
síně po ablaci.

Implantace kardiostimulátorů
a defibrilátorů u dětí a pacientů
s vrozenou srdeční vadou
Gebauer R.A., Paech C.
Heart Center Leipzig, University of Leipzig,
Germany
Implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů
je standardní součástí terapie poruch srdečního
rytmu u dospělých pacientů. U dětí a pacientů
s vrozenými srdečními vadami jsou možnosti implantace těchto přístrojů limitované často velikostí
pacienta či dostupností žilního přístupu k srdci.
Autoři uvádějí přehled alternativních možností
implantace kardiostimulátorů a ICD v této skupině
pacientů vč. rizik a komplikací s tím spojených.

Riziko tromboembolizmu a potreba
antikoagulačnej liečby po úspešnej
katétrovej ablácii fibrilácie predsiení
Gladišová K., Bou Ezzedine H., Bernát V.,
Hlivák P., Margitfalvi P., Svetlošák M.,
Šášov M., Urban Ĺ., Vachulová A., Hatala R.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie,
Národný ústav srdcových a cievnych
chorôb, Bratislava, Slovensko
Cieľom retrospektívnej analýzy bolo zhodnotenie bezpečnosti prerušenia orálnej antikoagulačnej terapie (OAT) po úspešnej katétrovej
ablácii fibrilácie predsiení (FP).
Metódy a pacienti: Zaradených bolo 95
pacientov (priemerný vek v čase výkonu 56,28
± 8,23 roka) s paroxyzmálnou (68,42 %) a perzis-
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tujúcou (31,58 %) FP, ktorí v období 2 rokov podstúpili katétrovú abláciu FP. Riziko tromboembolizmu sme stanovili na základe skórovacieho systému CHA2DS2VASc. Priemerné CHA2DS2VASc
skore bolo 1,44, z toho CHA2DS2VASc skore 0–1
malo 65,26 % a CHADSVASc skore 2 a viac malo 34,74 % pacientov. Ako úspešnú katétrovú
abláciu FP sme hodnotili absenciu akejkoľvek
epizódy FP počas celého sledovaného obdobia.
Všetci pacienti užívali antikoagulačnú liečbu
minimálne 1 mesiac pred a 3 mesiace po katétrovej ablácii FP.
Výsledky: Počas sledovaného obdobia (priemer 23,58 ±10,42 mesiaca) pretrvával sínusový
rytmus u 41,05 % pacientov. Z toho 74, 36 % malo
CHA2DS2VASc skore 0–1. V tejto skupine pacientov bola antikoagulačná liečba prerušená
(priemerne o 9,4 ± 5,3 mesiaca) u 96,55 % pacientov. Po prerušení antikoagulačnej liečby sa ani
u jedného pacienta s CHA2DS2VASc skore 0–1
nevyskytla tromboembolická príhoda.
Záver: Z výsledkov našej analýzy vyplýva,
že vynechanie OAT po úspešnej katétrovej ablácii
FP u pacientov s CHA2DS2VAsc skore 0–1 nebolo
spojené s výskytom tromboembolickej príhody.

Nefarmakologická léčba
supraventrikulárních tachykardií
v kardiocentru České Budějovice
– 5 let rutinně prováděných
katétrových ablací
Haniš J.1, Bulava A. 2, Eisenberger M. 2,
Sitek D. 2, Novotný A. 2, Toušek F. 2
1
Kardiocentrum, Nemocnice České
Budějovice, a.s., Česká republika
2
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
Úvod: Od roku 2008 se v našem kardiocentru rutinně provádějí katetrové ablace arytmií.
Cíl: Cílem práce je retrospektivní zhodnocení nefarmakologické léčby nejčastěji se vyskytujících supraventrikulárních tachykardií – SVT
(typický flutter síní, AV nodální reentry tachykardie, AV reciproční tachykardie a fibrilace síní)
pomocí radiofrekvenční katétrové ablace (RFA).
Výsledky: V uvedeném období jsme provedli více než 2 200 zákroků pro SVT. Provedli jsme
analýzu 644 výkonů pro typický flutter síní, 383
výkonů pro AVNRT, 141 ablací přídatných drah
a 1 056 selektivních ablací pro fibrilaci síní. Ve skupině „konvenčních“ RFA jsme zhodnotili akutní
úspěšnost zákroků a počty reablací: typický flutter
– akutní úspěšnost 99, 7 %, reablace do 1 %, AVNRT
– 98,5 %, resp. 2,6 %, RFA přídatných drah – 98 %,
resp. 4 %. Úspěšnost léčby paroxyzmální fibrilace

síní je v našem souboru 75 % (12 M sledování bez
recidivy arytmie bez antiarytmik), s antiarytmiky
85 %, úspěšnost po opakované RFA je blízká 90 %.
U perzistentních forem s dilatovanou levou síní je
12 M úspěšnost bez AA je kolem 50 %, úspěšnost
po 3 RFA stoupá k 80 % (s antiarytmiky). Zavedením
hybridního sekvenčního postupu (chirurgická endoskopická epikardiální ablace následovaná RF katetrovou ablací s odstupem 2–3 měsíců po zhojení
primárních lézí) zvyšuje úspěšnost léčby na 92 %.
Všechny zákroky u „konvenčních“ arytmií se obešly bez významných komplikací, u zákroků pro
fibrilaci síní se malé komplikace vyskytly do 1 %,
velké komplikace do 0,5 % (1 × sepse, 2 × nevýznamná stenóza PŽ, 1 × KCH revize, 1x vaskulární
komplikace). Získaná data o úspěšnosti a výskytu
komplikací jsou zcela ve shodě, a často i příznivější,
v porovnání s literárně uváděnými údaji.
Závěr: V uvedeném souboru nemocných
hodnotíme akutní a dlouhodobou úspěšnost
procedur, výskyt komplikací, přínosnost technologického pokroku na délku a kvalitu výkonů. U indikovaných nemocných se SVT je nefarmakologická
léčba efektivní a bezpečnou metodou volby.

Porovnání empirického a cíleného
chirurgického zavedení
levokomorové elektrody
Hanuliaková J.1, Polášek R.1, Kučera P.1,
Martinča T. 3, Skalský I. 2, Wichterle D. 3
1
Kardiologie, Krajská Nemocnice Liberec,
Česká republika
2
Kardiochirurgie IKEM, Praha,
Česká republika
3
Klinika kardiologie IKEM, Praha,
Česká republika
Úvod: Zpoždění lokálního elektrogramu
v místě zavedené levokomorové (LK) elektrody
od začátku QRS komplexu (QLV) je silným prediktorem odpovědi na srdeční resynchronizační
léčbu. Záměrem naší práce bylo porovnat polohu
kardiochirurgicky (KCH) zaváděné epikardiální LK
elektrody dvěmi metodami: skupina A – elektroda cílená do oblastí maximálního QLV, skupina
B – empirická.

Metodika: U skupiny A byla k nalezení
segmentu LK s maximálním QLV využita nová
metoda periprocedurálního mapování spontánní aktivace LK. Tuto skupinu jsme porovnali
s kohortou pacientů, u kterých byla elektroda
zavedena standardně bez elektrofyziologického mapování, tedy empiricky – skupina B.
Deklarovaným cílem pro empirické zavedení
LK elektrody byla laterální stěna. Do porovnání
jsme zařadili všechny pacienty s LBBB nebo IVCD,
u kterých bylo dostupné měření QLV LK elektrody. Provedli jsme porovnání QLV dvojvýběrovým
T-testem a anatomické polohy LK elektrody. Pro
zjednodušení jsme standardizovali QLV na trvání
QRS komplexu: QLV ratio = QLV/QRSd.
Výsledky: Skupina A – 13 pacientů implantováno torakoskopicky. Skupina B – 16 pacientů
implantováno na 3 různých pracovištích, 5 torakoskopicky, 11 na otevřeném hrudníku spolu
s jiným KCH výkonem. Cílené zavedení elektrody
vedlo k významnému prodloužení QLV ratio
u skupiny A (o 0,22, p < 0,001) (tabulka 1). U skupiny A byla elektroda implantována laterálně
nebo posterolaterálně, pouze u 1 (15 %) pacienta
anterolaterálně. U skupiny B známe přesnou anatomickou polohu pouze u 5 pacientů implantovaných na otevřeném hrudníku, u všech byla
poloha elektrody anteriorní či anterolaterální.
Závěr: Elektrofyziologicky navigovaná chirurgická implantace vede k prodloužení QLV
zavedené LK elektrody proti rutinnímu empirickému postupu. Zdá se, že pokud je elektroda
implantována při operaci na otevřeném srdci,
obvyklou polohou je anterolaterální nebo anteriorní segment v protikladu proti převážně
laterální a posterolaterální poloze při navigované
implantaci.

The impact of anterior mitral
block on left atrial appendage
activation time
Havránek Š.1, Šimek J. 2, Wichterle D. 2
1
II. interní klinika kardiologie a angiologie
1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika
2
Klinika kardiologie IKEM, Praha,
Česká republika

Tabulka 1. Porovnání elektrofyziologických parametrů u elektrofyziologicky navigované versus
empirické chirurgické implantace levokomorové elektrody
Skupina A - EP navigovaná

Skupina B – empirická

n

13

16

Průměr

SD

Průměr

SD

P

QRSd

161,62

15,54

154,12

19,03

0,263

QLV

115,31

20,73

95

36,19

0,0022

QLVr

0,82

0,09

0,60

0,20

0,0006
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Abstrakta

Introduction: Left anterior ablation line
(LAL), which can be used for the management
of perimitral reentrant atrial tachycardia, is almost invariantly associated with the change
in activation of the left atrial appendage (LAA)
during sinus rhythm (SR). This study investigated magnitude of this change in the setting of
hypothetical block at the LAL.
Methods: We utilized the electronatomic
data from left atrial (LA) mapping in 42 patients
(27 men, 59 ± 9 years) who underwent catheter
ablation for paroxysmal (60 %) or persistent atrial
fibrillation. The LA activation maps in SR were
carefully edited to localize the lateral perimitral
collision zone (Figure). The electrical distance
between the base of LAA and this collision zone
was used to estimate the relative delay in LAA
activation if virtual block at the LAL is achieved.
Results: In SR, the activation time of LAA
base was -81 ± 37 ms before the onset of QRS
complex. The activation time at the collision
zone, which was found at 3 ± 1 o\‘clock at mitral
annulus in left anterior oblique view, was -46 ±
39 ms. In the setting of hypothetical LAL block,
LAA activation time would be delayed by 72 ±
51 (range 18 – 156) ms resulting in the reduction
of LAA activation prematurity relative to the QRS
onset (-17 ± 33; range -79 – 68 ms). In 9 (21 %)
patients, LAA activation would start after the
QRS onset. Only 7 (16 %) patients would have
LAA activated earlier than 50 ms prior to the
QRS onset. Estimated LAA activation delay did
not correlate with age, type of atrial fibrillation,
structural heart disease, left atrial volume and
scarring.
Conclusions: The experimental model helped to demonstrate that the block at the LAL
is associated with significant delay of LAA activation. Consequently, the anterior mitral block
may adversely influence the benefit from SR
restoration because of worsening of LAA function. Lateral mitral isthmus ablation should be
Obrázek 1. Activation map of left atrium in sinus rhythm

preferred unless severe preexisting LA anterior
wall scarring is present.

Katetrová ablace
komorových tachykardií
u neischemických kardiomyopatií

Chyby a omyly v interpretaci nálezů
EKG-Holterovy monitorace

Hrošová M., Fiala M., Chovančík J.,
Neuwirth R., Krawiec Š., Gorzolka J.,
Vavřík D., Pindor J.
Kardiocentrum, Třinec, Česká republika

Heinc P.
I. interní klinika – kardiologická,
FN Olomouc, Česká republika
Jsou uvedeny ukázky diskrepance EKGholterových nálezů jako takových i v souvislosti s klinickými obtížemi. Na základě chybné
interpretace komplexního nálezu jsou ukázány
chybné či rozporuplné indikace k radiofrekvenčním ablacím či k implantacím kardiostimulátorů
či defibrilátorů.

Elektrická kardioverze v Nemocnici
Třinec Podlesí v roce 2012
Hrošová M.
Kardiocentrum, Třinec, Česká republika
Cíl: Cílem práce bylo retrospektivní zhodnocení akutní a střednědobé účinnosti elektivní elektrické kardioverze (EKV) pro síňové tachy arytmie provedené za jeden rok v jednom
kardiocentru.
Metodika: V roce 2012 bylo provedeno 298
elektivních kardioverzí; 190 (64 %) ambulantně,
108 (36 %) za hospitalizace. Z 298 provedených
EKV bylo hodnoceno s ohledem na dostupnost
dat 264 výkonů u 226 pacientů (65 ± 11 let, 76
žen). Strukturální postižení srdce mělo 98 (43 %)
pacientů; EF LK byla 54 ± 11 %; rozměr levé síně
z PLAX byl 46 ± 7 mm. Antiarytmika před EKV
užívalo 164 (62 %) pacientů.
Výsledky: EKV bifázickým výbojem v anterolaterální pozici o energii 107 ± 26 J byla provedena bez komplikací pro perzistující fibrilaci
síní, síňovou tachykardii, resp. typický flutter
síní u 172 (65 %), 86 (33 %), resp. 6 (2 %) pacientů. Opakované EKV – 1 ×, 2 ×, 4 ×, resp. 5 ×
– podstoupilo 19 (8 %), 3 (1,3 %), 2 (0,9 %) resp.
1 (0,45 %) pacient. Na antikoagulační léčbu bez
TEE jsme se spolehli ve 148 (56 %) případech,
TEE bezprostředně před EKV bylo provedeno
ve 106 (40 %) případech a bez antikoagulace
se provedlo 10 (4 %) EKV. Warfarin, dabigatran,
resp. LMW heparin mělo 219 (97 %), 6 (2,5%),
resp. 1 (0,5 %) pacient. K obnovení SR bezprostředně po EKV došlo u 208 (92 %) pacientů. SR
se udržel? 7 dnů u 154 (68 %) pacientů.
Závěr: Elektivní EKV pro síňové tachyarytmie
byla provedena s vysokou akutní účinností, nebyla spojena se závažnými komplikacemi a lze
ji rutinně provádět ambulantně.

Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení nálezů a výsledků katetrové ablace komorových tachykardií
u pacientů s neischemickou kardiomyopatií.
Metodika: Bylo hodnoceno 32 pacientů (věk
49 ± 19, 7 žen), kteří podstoupili 43 ablačních výkonů pro setrvalou komorovou tachykardii (SKT) při
strukturálním postižení srdce bez ICHS: 13 pacientů
s diagnózou arytmogenní kardiomyopatie pravé
komory, 10 pacientů s dilatační kardiomyopatií, 2
pacienti po chirurgické korekci Fallotovy tetralogie, 1 pacient s hypertrofickou kardiomyopatií, 1
pacient s nonkompakcí obou komor, 1 pacient
se sarkoidózou a 4 pacienti s kardiomyopatií jiné
etiologie. ICD před ablací mělo 13 pacientů.
Výsledky: Ablace byla indikována po první
epizodě SKT, pro recidivující SKT, resp. pro arytmickou bouři při ICD v 8, 10, resp. 25 případech.
Opakované výkony 1 ×, 2 ×, resp. 3 × podstoupili
4, 3, resp. 1 pacient. Nevyvolatelnost jakékoli KT
bylo dosaženo ve 26 (60 %) výkonech, odstranění klinické arytmie bylo dosaženo v 9 (21 %)
výkonech. Jako akutní neúspěch jsme hodnotili
vyvolatelnost klinické KT na konci ablace, což bylo v 5 případech. Bez testování byly ukončeny 3
výkony. V průběhu sledování 49 ± 33 (4–108) měsíců bylo bez jakékoli recidivy SKT/FK 18 (56 %)
pacientů (15 [47 %] pacientů s neinducibilitou
jakékoli arytmie). Doba do první recidivy SKT/FK,
první ATP terapie, resp. prvního výboje ICD byla
15 ± 20, 16 ± 21, resp. 14 ± 19 měsíců. Celkový
počet výbojů byl 120, z toho neadekvátních
výbojů bylo 35 (30 %). Od poslední ablace mělo
recidivu SKT/FK 11 (34 %) pacientů s celkovým
počtem epizod 140.
Závěr: Bezprostřední a dlouhodobé výsledky ablace SKT při neischemickém postižení
srdce jsou relativně příznivé, zvláště v případě
neinducibility jakékoli arytmie na konci výkonu.

Prežívanie pacientov s chronickým
srdcovým zlyhaním v závislosti
od morfológie QRS komplexu
a implantovaného prístroja
Hudák M.1, 2, Kerekanič M.1, Mišíková S.1,
Komanová E.1, Sedlák J.1, Bohó A.1, Stančák B.1
1
VÚSCH, a.s., Košice, Slovensko
2
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava,
Slovensko
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Abstrakta

Úvod: Nedávno publikované štúdie, ako aj
aktuálne odporúčania ESC pre liečbu srdcového
zlyhania zdôrazňujú okrem trvania QRS komplexu aj jeho morfológiu, pričom je preferovaná
morfológia typu BĽTR v indikačných kritériách
k implantácii CRT.
Cieľ: Cieľom našej štúdie je poukázať na výsledky z klinickej praxe jedného centra.
Metodika: Do štúdie bolo zahrnutých 326
s chronickým srdcovým zlyhaním, vyťaženou
farmakologickou liečbou srdcového zlyhania
a trvaním QRS komplexu ≥ 120 ms. Pacienti boli
rozdelení do 2 skupín podľa implantovaného
prístroja (CRT-D/ICD). Následne, pacienti v jednotlivých skupinách, boli rozdelení do 2 podskupín na základe morfológie QRS, BĽTR/NBĽTR
(BPTR, nešpecifikovaná porucha vnútrokomorového prevodu). Prvá skupina, CRT-D BĽTR, zahŕňa 126 pacientov. Druhá skupina, CRT-D NBĽTR
zahŕňa 98 pacientov. Tretia skupina, ICD BĽTR
zhŕňa 34 pacientov a štvrtá skupina, ICD NBĽTR,
zahŕňa 68 pacientov. Na stanovenie prežívania
bola použitá Kaplan–Meierová analýza a na porovnanie prežívania v jednotlivých skupinách
Log – rank test a Coxová regresia. Sledovaná
udalosť bolo úmrtie z akejkoľvek príčiny.
Výsledky: V skupine CRT-D BĽTR zomrelo 20
(15,9 %) pacientov, v skupine CRT-D NBĽTR zomrelo 26 (26,5 %) pacientov, v skupine ICD BĽTR
zomrelo 13 (38,2 %) a v skupine ICD NBĽTR zomrelo 30 (47,2 %). Rozdiel v prežívaní pacientov
po implantácii CRT-D je štatistický významný
v prospech skupiny s morfológiou QRS typu
BĽTR, p = 0,05; HR 0,563; CL (0,314–1,04). Prežívanie
pacientov s morfológiou QRS komplexu typu
BĽTR je lepšie po implantácii CRT-D v porovnaní
so skupinou pacientov po implantácii ICD. Rozdiel
je štatisticky významný, p = 0,016; HR 0,436; CL
(-0,214–0,887). Pri porovnaní prežívania pacientov s morfológiou QRS komplexu typu NBĽTR
je trend na hranici štatistickej významnosti k lepšiemu prežívaniu skupiny po implantácii CRT-D
oproti skupine pacientov po implantácii ICD, p
= 0,058; HR = 0,6; CI (0,359–1,02).
Záver: Prežívanie pacientov s CHSZ, vyťaženou farmakoterapiou CHSZ je v jednotlivých
rozdielne. Naše výsledky poukazujú na najlepšie
prežívanie pacientov s morfológiou komplexu typu BĽTR po implantácii CRT-D a na najhoršie prežívanie pacientov s morfológiou komplexu QRS typu NBĽTR po implantácii ICD.

Izolace plicních žil u pacientů
vyššího věku (nad 80 let)
Chovanec M., Janotka M., Šedivá L.,
Petrů J., Škoda J., Neužil P.

Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce,
Praha, Česká republika
Izolace plicních žil je v současné době standardní metoda nefarmakologické léčby fibrilace
síní. Myslíme si, že u některých pacientů vyššího
věku s fibrilací síní je vhodné upřednostnit nefarmakologickou léčbu před kontrolou srdeční
frekvence.
V našem souboru je zařazeno 24 konsekutivních pacientů (80–85 let) s průměrným věkem
81,4 roku s nově vzniklou symptomatickou paroxyzmální nevalvulární fibrilací síní ošetřených
na našem pracovišti v letech 2009–2013. Vzhledem
k nově vzniklé fibrilaci síní a absenci významných
komorbidit byli pacienti indikováni k nefarmakologické léčbě arytmie. K minimalizaci zátěže pacientů
jsme izolace plicních žil provedli balonovou technikou (kryo, laser). Po výkonu byli pacienti sledováni
po dobu 18 měsíců. Pacienti byli klinicky sledováni
minimálně 3 × (4–6 měsíců po výkonu, ve 12 a 18
měsíci po výkonu). Před první klinickou kontrolou
po výkonu bylo provedeno 7denní monitorování
EKG (4–6 měsíců po výkonu), před dalšími kontrolami, bylo provedeno 24hodinové monitorování
EKG (12 a 18 měsíců po výkonu). Všichni pacienti
zaznamenali vymizení nebo výrazné zmírnění
symptomů arytmie. U 12 pacientů (50 %) jsme
opakovaně prokázali trvale sinusový rytmus bez
recidivy arytmie. U 6 nemocných (25 %) nebylo dosaženo trvalého sinusového rytmu ani při
současném podávání antiarytmické léčby. Šest
nemocných (25 %) zatím nedosáhlo konec doby
sledování 18 měsíců. Žádný s nemocných v průběhu výkonu nebo ve sledovaném období nezemřel.
Jeden výkon byl spojen s rozvojem postpunkčního
pseudoaneuryzmatu v třísle, které bylo vyřešeno konzervativním postupem. V prezentovaném
malém souboru pacientů vyššího věku z našeho
pracoviště je úspěšnost nefarmakologické léčby
symptomatické nevalvulární fibrilace síní porovnatelná jako ve větších mezinárodních souborech
pacientů s mírně mladší populací nemocných.

Kanálopatie a malígne
komorové tachyarytmie u detí
a adolescentov
1

2

2

Illíková V. , Balážová E. , Hlivák P. , Hatala R.
Detské kardiocentrum NÚSCH, a.s.,
Bratislava, Slovensko
2
NÚSCH, Bratislava

2

1

Úvod: Primárne genetické arytmie sú
väčšinou podmienené mutáciami génov kódujcich iónové kanály v myokarde, tzv. kanálopatie. Výsledkom je zvýšená alebo znížená
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funkcia iónového kanálu, ktorá je podstatou
arytmogénneho substrátu predisponujúceho
k riziku náhlej kardiálnej smrti na podklade komorovej tachykardie/fibrilácie pri štrukturálne
zdravom srdci. V práci popisujeme diagnostiku
a liečbu detí s kanálopatiami na Slovensku.
Metodika: V rokoch 2007–2013 bolo v DKC
NÚSCH, a.s., hospitalizovaných 18 detí so susp.
primárnou genetickou arytmiou, vo veku od novorodeneckého po 18r.
Výsledky: U 10 z 18 detí boli kanálopatie geneticky potvrdené: 7 syndrómov dlhého QT intervalu
LQTS (mutácie génu KCNQ1 u 3 pac., KCNH2 u 2,
SCN5Q u 4, 2 deti mali viac ako 1 mutáciu) a 3 katecholaminergné polymorfné komorové tachykardie CPVT (mutácia RYR2). Ostatné deti sú v štádiu
genetického vyšetrovania alebo neboli vyšetrené,
4 pac. majú jasné klinické príznaky svedčiace pre
primárnu genetickú arytmiu. Klinická prezentácia
kolísala od asymptomatických pacientov (6 pac.)
cez bolesti na hrudníku alebo synkopy až po odvrátenú náhlu kardiálnu smrť (5 pac.). Jedno dieťa
má neurologické následky po kardiopulmonálnej
resuscitácii a jedna pac. exitovala (pred nasadením
liečby). Šestnásť detí je liečených medikamentózne
betablokátormi, z toho dvaja v kombinácii s mexiletinom a 4 pacienti mali implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD). Ľavostranná sympatiková
cervikálna denervácia bola realizovaná u 1 dieťaťa.
Žiadny pacient na liečbe neexitoval, 1 mal synkopu pri liečbe betablokátormi (následne podstúpil
implantáciu ICD). Dvaja zo 4 pacientov s ICD mali
adekvátny výboj.
Záver: Včasná diagnostika kanálopatií umožňuje primeranú liečbu a úpravu životného štýlu
dieťaťa s vyhýbaním sa špecifickým spúšťačom
kardiálnych príhod. Genetické testovanie je
dôležité z hľadiska optimálneho manažmentu
nielen samotného pacienta (vrátane rizikovej
stratifikácie), ale aj jeho rodiny.

Koincidence atrioventrikulární
nodální reentry tachykardie,
komorové tachykardie
z výtokového traktu pravé komory
a koronární píštěle – kazuistika
Jäger J.1, Pařízek P. 2, Haman L. 2, Šťásek J. 2,
Raupach J. 2, Červinka P. 2
1
I. interní kardioangiologická klinika,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
2
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice
Hradec Králové
Autoři prezentují případ 35leté ženy s desetiletou anamnézou minutových palpitací a stavů
slabosti, jejichž výskyt postupně progredoval.

Abstrakta

Na EKG byly zachyceny paroxyzmy nesetrvalých KT,
paroxyzmy fibrilace síní, četné síňové a komorové
extrasystoly. Terapie betablokátorem byla bez efektu, proto referována na naše pracoviště. Provedená
neinvazivní kardiologická zobrazovací vyšetření
nezjistila žádnou patologii. Při bicyklové ergometrii
byly vyvolány deprese ST inferolaterálně, proto
indikováno koronarografické vyšetření, při kterém
byla prokázána vrozená koronární píštěl – anomální
vyústění ramus circumflexus do pravé síně s málo až středně významným levopravým zkratem.
V říjnu 2008 byla provedena úspěšná kompletní
embolizace zkratu pomocí šesti spirál Vortex 6–54 mm. Pro přetrvávající palpitace bylo v únoru 2009
rozhodnuto o elektrofyziologickém vyšetření srdce,
při kterém byly prokázány paroxyzmy typické atrioventrikulární nodální reentry tachykardie (AVNRT),
KES a nesetrvalé KT původem z výtokového traktu
pravé komory (RVOT). Obě arytmie byly úspěšně řešeny katetrizační ablací. Během následujícího dvouletého ambulantního sledování byla nemocná
bez obtíží a bez antiarytmické terapie. Ve světové
literatuře se jedná dle našich znalostí o první popis
případu koincidence AVNRT, komorové tachykardie
z RVOT a koronární píštěle.

3D rotační angiografie levé síně
a jícnu v podpoře katetrových ablací
komplexních síňových arytmií
Jančar R., Stárek Z., Lehar F., Jež J., Wolf J.,
Kulík T., Žbánková A., Šromová M.
I. interní kardioangiologická klinika,
FN u sv. Anny, Brno, Česká republika
Úvod: Poškození jícnu během radiofrekvenční ablace komplexních síňových arytmií
může vést ke vzniku atrioezofageální píštěle, jež
je vzácnou, avšak velmi závažnou a život ohrožující komplikací. Ke zvýšení bezpečnosti výkonu
je možné použít zobrazovací metody k ověření
polohy jícnu. 3D rotační angiografie srdce (3DRA)
je metoda umožňující vytvořit perioperačně 3D
model levé síně. Perorálním podáním kontrastní
látky při 3DRA je možno vytvořit i 3D model jícnu
a vizualizovat jeho polohu vůči levé síni.
Metodika a výsledky: Na elektrofyziologickém pracovišti I. interní kardioangiologické
kliniky FN u sv. Anny v Brně bylo od 03/2011
do 07/2013 vytvořeno 385 3DRA levé síně. U 217
pacientů bylo současně provedeno i kontrastní zobrazení jícnu. Akvizice surových dat byla
provedena pomocí pravostranného (nástřik
kontrastní látky (k.l.) do pravé síně) a levostranného (přímý nástřik k.l. do levé síně) protokolu.
Vizualizace jícnu bylo dosaženo perorálním
podáním baryové kaše bezprostředně před za-

hájením 3DRA. 116 3DRA bylo provedeno pravostranným protokolem s úspěšností 85 %, 101
3DRA levostranným protokolem s úspěšností
94 %. Celková úspěšnost společného zobrazení
levé síně a jícnu byla 89 %. Při akvizici dat byly
sledovány parametry potenciálně ovlivňující
úspěšnost zobrazení – BMI, TK, TF, aktuální rytmus. Statistická analýza byla provedena pomocí
logistické regrese. Nebyl prokázán negativní vliv
sledovaných faktorů na úspěšnost této metody,
pouze u BMI byl zaznamenán trend nedosahující
statistické významnosti. Kvantitativní analýza
zastoupení jednotlivých pozic jícnů byla provedena u 193 pacientů. U 39 % pacientů byl jícen
umístěn za levostrannými plicními žilami, u 38 %
ve střední rovině a u 23 % se nacházel za pravostrannými plicními žilami.
Závěr: 3DRA levé síně a jícnu představuje
snadno proveditelnou a bezpečnou metodu
v podpoře katetrové ablace komplexních síňových arytmií. Úspěšnost zobrazení není významně ovlivněna žádnými uvedenými faktory.

Naše zkušenosti s katetrizační
ablací recidiv fibrilace síní/
síňové tachykardie (AFiB/AT)
u pacientů po chirurgické léčbě
fibrilace síní
Janotka M., Chovanec M., Šedivá L., Škoda J.,
Petrů J., Zdráhalová V., Brada J., Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Chirurgické řešení fibrilace síní je již
přes 20 let používanou nefarmakologickou metodou léčby této arytmie.
Chirurgické řešení fibrilace síní je prováděno
buď v rámci komplexního kardiochirurgického výkonu nebo v poslední době díky rozvoji minimálně
invazivních technik (minitorakotomie, torakoskopie) jako samostaný výkon. V terapii recidiv arytmií
po chirurgické léčbě má nezastupitelnou roli katetrizační ablace i proto, že se často jedná o síňové tachykardie obtížně zvladatelné farmakologicky.
Katetrizační řešení arytmií po chirurgické
léčbě má svá specifika. Arytmogenní substrát je
po kardiochirurgickém výkonu modifikovaný terapeutickými liniemi, incizemi pro vstup do síní
a v případě, že se jednalo o komplexní výkon také
dalšími zásahy, jako implantace chlopní, korekční
operace vrozených vad a nebo reoperace.
Soubor nemocných a metodika:
Předkládáme výsledky krátkodobého sledování
pacientů po provedené katetrizační léčbě pro
recidivy AFiB/AT vzniklých po chirurgické léčbě
pro tyto arytmie, kteří byli na našem pracovišti

ošetřeni od roku 2010 do roku 2013. Do listopadu 2013 bylo v uvedených letech ošetřeno 64
pacientů. Práce se zabývá úspěšností ablace, typem arytmie, která recidivovala, a nálezy během
elektroanatomického mapování.
Výsledky a závěr: 2/3 pacientů byly do listopadu 2013 sledovány minimálně po 12 měsíců.
Z této skupiny bylo do 12 měsíců 78 % pacientů
bez známek recidivy arytmie (typické symptomy
nebo dokumentovaná arytmie). Většina pacientů s časnou recidivou síňové tachyarytmie měla
následně další recidivu arytmie, ke které došlo
u většiny pacientů do 1/2 roku.

Závažné komplikace
nefarmakologické terapie
fibrilace síní
Janotka M., Chovanec M., Šedivá L., Škoda J.,
Petrů J., Zdráhalová V., Baroch J., Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Nefarmakologická terapie fibrilace
síní doznala v poslední době velkého rozšíření.
K tomuto velkému rozmachu metody přispělo
jednak vyvinutí řady metod, které umožňují
zjednodušení výkonu a také postupně narůstající výskyt fibrilace síní nesoucí s sebou potřebu
její léčby. Díky tomu je tato péče poskytována
stále většímu počtu nemocných. Toto rozšíření, ale vede i k nárůstu absolutního počtu
komplikací léčby.
Soubor nemocných a metodika:
Předkládáme výsledky krátkodobého sledování
nemocných po provedené katetrizažní nefarmakologické léčbě FS, kteří byli léčeni na našem
pracovišti v letech 2009 až 2013. Jedná se o výsledky souboru 1 526 pacientů. Shrnujeme počty
komplikací a srovnáváme s celosvětovými daty.
Nejčastější komplikací je perikardiální tamponáda, jejíž výskyt se v jednotlivých letech pohyboval mezi 0,7 až 1,7 % a lokální cévní komplikace
s výskytem kolem 2,5 %. Dále se zabýváme odlištnostmi v komplikacích jednotlivých metod
– větší výskyt alterace funkce n. phrenicus při
užití balonkových katétrů. Zároveň ukazujeme
postupy řešení těchto komplikací, jak je provádíme na našem pracovišti.
Závěr: Prezentovaná retrospektivní data
vážných komplikací nefarmoakologické terapie
fibrilace síní jsou srovnatelná se světovými daty.
Hlavní rozdíly souvisí z menším souborem našich
pacientů a větším spektrem metod prováděných
na našem pracovišti ve srovnání s registry, se kterými jsme naše data srovnávali.
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Vývojové anomálie povodí
dolní duté žíly komplikující
elektrofyziologické vyšetření
Jež J., Stárek Z., Lehar F., Wolf J., Kulík T.,
Žbánková A.
I. interní kardioangiologická klinika,
FN u sv. Anny v Brně, ICRC, Brno,
Česká republika
Embryogeneze dolní duté žíly (IVC) je velmi
komplexní proces. V 6. až 10. týdnu se IVC formuje
z pravostranné véna supracardinalis a véna subcardinalis namísto primitivního oběhu postupně
zajišťovaného párovými prekardinálními, postkardinálními, suprakardinálními a subkardinálními žilami.
Narušením tohoto složitého fyziologického pochodu vzniká potenciál pro velké množství vývojových
odchylek. Jejich prevalence se v běžné populaci
odhaduje na 0,07 % až 8,7 %. Anomálie IVC jsou
většinou asymptomatické a bývají odhaleny teprve
náhodně při vyšetřeních z jiné indikace. Naše sdělení přináší přehled nejčastějších žilních abnormalit
povodí IVC, se kterými se může katetrizující při elektrofyziologickém zákroku setkat a dále popis dvou
kazuistik rozdílných cévních anomálií IVC u pacientů
indikovaných k elektrofyziologickému vyšetření pro
flutter a fibrilaci síní na našem pracovišti.

Farmakologická compliance
v arytmologické ambulanci
kardiocentra
Jiravský O., Neuwirth R., Sikorová M.
Nemocnice Podlesí, Třinec, Česká republika
Úvod: Stanovení hladin léků a jejich metabolitů je nejnovější metodou ověření farmakologické compliance pacientů k předepsaným
lékům. Publikovaná data ze specializovaných
ambulancí pro rezistentní hypertenzi ukazují
25–50% non compliance mezi rezistentními
hypertoniky.
Cíl: Ověřit farmakologickou complianci k antihypertenzivům u běžných klientů specializované
arytmologické ambulance kardiocentra.
Metodika: Stanovení hladiny léků či jejich
metabolitů u konsekutivních klientů u 2 lékařů
arytmologické ambulance v měsíci září 2013.
Souběžně pokus lékařů „uhádnout“, zda pacient léky užívá či ne. Pacienti nebyli informováni předem.
Soubor: 43 pacientů (27 mužů, 16 žen), 99
hladin léků, medián 3 stanovované léky/pacienta.
Výsledky: 3 pacienti (7 %) neužívali žádné
vyšetřované antihypertenzivum. 11 (26 %) pacientů neužívalo některý z udávaných léků. Při
hodnocení „úspěšnosti odhadu“ lékaře, zda pacient léky bere či ne, u 3 zcela nespolupracujích

jsme jednoho neodhadli, u 11 parciálně non
compliantních jsme 5 non compliance odhadovali, 6 × jsme veřili v complianci. U 29 plně
compliantních pacientů jsme 11 odhadovali,
že pacienti léky neužívají. Nebyl rozdíl mezi neužíváním jednotlivých tříd antihypertenziv.
Závěr: Cca 1/3 pacientů v arytmologické
ambulanci kardiocentra částečně neužívá předepsané léky a „tají“ to před svým ošetřujícím
lékařem. Lékařův úsudek jako diagnostická metoda non compliance zcela selhává.

Stimulace síně pomocí monokatétru
Kejřová E., Válek M., Magage S, Bouček T.,
Fingrová Z., Součková L., Smola M., Pšenička M.
II. interní klinika VFN Praha, Česká republika
V 80. letech minulého století byl hojně rozšířený u nemocných s pokročilou A-V blokádou
bez poruchy sinusového uzlu VDD stimulační
režim s pomocí monokatétru, který umožňoval
sekvenční a tedy fyziologickou stimulaci za cenu jednodutinové stimulace. V současné době
je opuštěn, ale ve stimulačních centrech stále
zůstává řada pacientů se SL elektrodou. V případě rozvoje chronotropní inkompetence je
obvykle nutno doplnit síňovou elektrodu. V naší
kazuistice prezentujeme 4 nemocné s účinnou
stimulací z dipólu monokatétru s klinicky přijatelnými prahovými hodnotami, které umožňují
DDD (R) režim a tudíž konzervativní postup u nemocných s původně VDD stimulací.

Proarytmogénny efekt srdcovej
resynchronizačnej liečby?
Kerekanič M.1, 2, Hudák M.1, Mišíková S.1,
Komanová E.1, Sedlák J.1, Bohó A.1, Stančák B.1
1
VÚSCH, a.s., Košice, Slovensko
2
Farmaceutická fakulta UK,
Bratislava, Slovensko
Úvod: Srdcová resynchronizačná liečba sa
stala dôležitou súčasťou liečebného postupu
u vybraných pacientov so symptomatickým
chronickým srdcovým zlyhaním. Jej vplyv
na výskyt komorovej tachyarytmie ostáva
predmetom debaty. Podľa niektorých štúdií ľavokomorová epikardiálna stimulácia môže byť
proarytmogénna hlavne v skorej fáze postimplantačného obdobia. Cieľom našej štúdie bolo skúmať tento možný proarytmogenný efekt
resynchronizačnej liečby.
Metodika: Celkovo bolo do retrospektívnej
štúdie zaradených 466 pacientov s implantovaným
CRT-D (n = 277) a ICD (n = 219) v primárnej prevencii náhlej srdcovej smrti, s ischemickou alebo nonis-
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chemickou kardiomyopatiou, závažnou systolickou
dysfunkciou ľavej komory s EF? 35% a optimálnou
farmakologickou liečbou chronického srdcového
zlyhania. Sledovali sme výskyt prvej adekvátnej terapie (ATP/výboj pre VT/VF) defibrilátora.
Výsledky: V priebehu prvého mesiaca bol
výskyt prvej adekvátnej terapie u pacientov
s implantovaným CRT-D 2,53 %, u pacientov
s implantovaným ICD 2,28 % (p = 0,86; RR 0,175;
95% CI 0,36 to 3,43). V priebehu prvého roka bol
výskyt adekvátnej terapie 11,91% u pacientov
s CRT-D a 14,61% u pacientov s ICD (p=0,38; RR
0,89; 95 % CI 0,52 to 1,28).
Záver: V našom súbore pacientov nebol
zistený signifikatný rozdiel vo výskyte prvej adekvátnej terapie defibrilátora u pacientov s implantovaným CRT-D v porovnaní s pacientmi
s implantovaným ICD. Proarytmogénny efekt
resynchronizačnej liečby sme nepreukázali.

Domáce monitorovanie – prínos
v manažmente pacientov
s implantabilným kardioverter
defibrilátorom a chronickým
srdcovým zlahávaním
Komanová E., Stančák B., Mišíková S.,
Kniežová E.
Arytmologické oddelenie Kardiologickej
kliniky, VÚSCH a.s, Košice, Slovensko
Cieľom práce ja analyzovať prínos diaľkového
monitorovania v manažmente pacientov s CHSZ
so zameraním na funkciu Optivol, výskyt epizód
porúch rytmu a výskyt adekvátnych a neadekvátnych výbojov ICD. U pacientov s CRT-D bol
hodnotený stav biventrikulárnej stimulácie.
Súbor pacientov: Do analýzy boli zaradení pacienti s domácim monitorom CARE LINK
a Homemonitoring s implantovaným ICD.
Retrospektívne boli analyzované prenosy u 316
pacientov. 166 pacientov s monitorom CARELINK a 150 pacientov s Homemonitoringom. 159
pacientov s jednodutinovým ICD, 50 pacientov
s dvojdutinovým ICD a 107 pacientov s CRT-D.
Prenosy boli zhodnotené a na základe klinickej
závažnosti bol uskutočnený potrebný liečebný
zásah (telefonický kontakt alebo predvolanie
na osobnú kontrolu).
Výsledky: Bolo analyzovaných 3472 CARELINK prenosov u 166 pacientov. Priemerný počet
prenosov na osobu bol 20,9 (rozmedzie 0–319).
37 prenosov u 12 pacientov sa týkalo elektród,
stavu batérie ICD a výbojov ICD. 661 prenosov
signalizovalo zvýšený Optivol, predsieňové poruchy rytmu a nepretrvávajúce komorové tachykardie. V systéme Homemonitoringu boli u 4
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pacientov dokumentované závažné odchýlky
v impedancii elektród, početné ICD výboje s dokumentovaním poklesu napätia batérie. Ostatné
prenosy sa týkali nízkeho percenta CRT stimulácie a výskytu predsieňových porúch rytmu.
Na základe analýzy najčastejšou informáciou bolo zvýšenie vnútrohrudnej impedancie (Optivol).
Nízke percento biventrikulárnej stimulácie bolo
najčastejšie v súvislosti s poruchami rytmu.
Záver: Pacienti s implantovaným ICD v primárnej prevencii náhlej srdcovej smrti predstavujú
vyokorizikovú skupinu pacientov. Ich manažment
vyžaduje včasnú detekciu a liečbu zhoršujúceho
sa zlyhania srdca ako aj manažment pridružených
porúch rytmu. Tento prístup zabráni následnej
potrebe hospitalizácie pacienta, čo prispieva
k zlepšeniu kvality života a následne aj prežívania.

Dlouhodobé sledování dětských
pacientů s trvalou epikardiální
kardiostimulací z hrotu levé komory
Kubuš P.1, Gebauer RA. 2, Materna O.1,
Slabý K. 3, Matějka T.1, Bandžuchová Ž.1,
Gilík J.1, Tomek V1, Janoušek J.1
1
Dětské kardiocentrum FN v Motole,
Praha, Česká republika
2
Department of Pediatric Cardiology,
University of Leipzig, Heart Center,
Leipzig, Germany
3
Klinika rehabilitace a tělovýchovného
lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha,
Česká republika
Cíl: Zhodnotit výsledky dlouhodobého
sledování pacientů stimulovaných z hrotu levé
komory (LK).
Soubor a metodika: V letech 2004–2013
byl implantován epikardiální stimulační systém
s elektrodou na hrot systémové LK u 55 konsekutivních pac. < 18 let (AV blok u 46/55, vrozená
srdeční vada (VSV) u 21/55, jednodutinový systém
u 29/55 pac.) s mediánem věku při implantaci 2,0
(IQR 0,3–4,6) roku. Echokardiograficky (medián
sledování 3,1 [IQR 1,7–7,6] roku) byly u 39/55 pac.
s > 90 % komorovou stimulací hodnoceny velikost
a funkce LK. Spiroergometrii podstoupilo 15/55
pac. s mediánem věku 9,2 (IQR 7,9–10,1) roku.

Výsledky: U 5/55 pac. (9 %) bylo provedeno 6
chirurgických revizí s pravděpodobností absence
revize 91,6 % po 5 letech po implantaci. Výměna
generátoru pro vyčerpání baterie byla provedena
u 15/55 pac. (27 %) s pravděpodobností absence
výměny 80,0 % po 5 letech po implantaci. 2/55
pac. (3,6 %) zemřeli bez souvislosti s poruchou
stimulačního systému. Pacienti s AV blokem měli
při přítomnosti VSV významně častěji implantován DDD systém než pacienti bez VSV (85,7 vs.
23,5 %, P < 0,001). Echokardiografické parametry LK a výsledky spiroergometrie jsou shrnuty
v tabulce 1. U žádného pac. nedošlo k rozvoji
stimulací indukované dysfunkce LK.
Závěr: Trvalá epikardiální stimulace z hrotu
LK je u dětí spojena s nízkým rizikem poruchy
stimulačního systému a zachovává normální
systolickou funkci LK.
Podpořeno MZ ČR – RVO,
FN v Motole 00064203.

Hybridní léčba perzistující
a dlouhodobě perzistující fibrilace
síní: první zkušenosti
Kurfirst V.1, Mokráček A.1, Bulava A. 2,
Haniš J. 2, Pešl L. 2
1
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice
České Budějovice, Česká republika
2
Kardiologické oddělení, Nemocnice
České Budějovice, Česká republika
Úvod: Léčba perzistující a dlouhodobě perzistující fibrilace síní dosahuje v součané době
neuspokojivých výsledků jak medikamentózní
léčbou, tak i katetrovou ablací, kde stálý problém
představují inkompletní ablační linie v terénu
dilatovaných a fibroticky změněných srdečních
síních. Tato práce informuje o prvotních výsledcích dvoudobé hybridní léčby fibrilace síní, kdy
byla zkombinována chirurgická torakoskopická
radiofrekvenční ablace s následnou katetrovou
radiofrekvenční ablací.
Metodika: V období od 7/2012–1/2013
podstoupilo 30 pacientů v Kardiocentru České
Budějovice hybridní léčbu perzistující a dlouhodobě perzistující fibrilace síní. V první fázi byla provedena chirurgická torakoskopická radiofrekvenční

ablace fibrilace síní podle předem definovaného
protokolu (izolace plicních žil, box léze, léze směřující k mitrálnímu istmu, přerušení Marshallova
ligamenta, uzávěr ouška levé síně pomocí epikardiálního klipu, ablace gangliových plexů). V období 3 měsíců po chirurgickém výkonu podstoupili
pacienti katetrovou radiofrekvenční ablaci, která
zahrnovala elektrické mapování levé síně s reablací
případných nekompletních lézí. Dále byla dokončena léze k mitrálnímu istmu a také byla provedena
léze k trikuspidálnímu istmu.
Výsledky: Průměrná předoperační délka trvání fibrilace síní byla 33 ± 27 měsíců. V souboru
bylo 17 % pacientů s perzistující a 83 % pacientů
s dlouhodobě perzistující fibrilací síní. Průměrná
velikost levé síně byla 48 ± 5 mm. Kompletní chirurgický protokol byl dosažen u 96,7 % pacientů.
Ve sledovaném souboru se nevyskytlo žádné
úmrtí, cévní mozková příhoda nebo potřeba
implantace kardiostimulátoru. U 63,3 % pacientů
bylo uzavřeno ouško levé síně pomocí epikardiálního klipu. Při následné radiofrekvenční ablaci bylo nutné provést endokardiální touch-up
k dosažení bidirekční blokády v oblasti plicních
žil u 10 pacientů (33,3 %) a v oblasti boxové léze
u 20 pacientů (66,7 %). Po chirurgickém výkonu
mělo 76,7 % pacientů sinusový rytmus, po kompletní hybridní léčbě to bylo již 93,3 % pacientů.
Závěr: Hybridní léčba fibrilace síní (chirurgická torakoskopická radiofrekvenční ablace
následovaná katetrovou radiofrekvenční ablací) představuje bezpečnou metodu s vysokou
úspěšností. Podle dosavadních výsledků by
se tato metoda mohla v budoucnu stát optimální léčebnou strategií u pacientů s perzistující
a dlouhodobě perzistující fibrilací síní.

Comparison of clinical outcomes
and safety of catheter ablation for
atrial fibrillation supported by data
from CT scan or three-dimensional
rotational angiogram of left atrium
and pulmonary veins
Lehar F., Stárek Z., Jež J., Novák M., Wolf J.,
Kulík T., Žbánková A., Jančár R.
I. interní kardioangiologická klinika, FN
u sv. Anny v Brně, ICRC, Brno,
Česká republika

Tabulka 1. Echokardiografické parametry LK a výsledky spirometrie
EF (Simpson)
prům. (SD)

VO2 max Z-score (SD)

W/kg max Z-score (SD)

TF max Z-score (SD)

60 (4)

- 2,0 (1,2)

- 2,5 (1,1)

- 5,5 (3,4)

VSV +

59 (4)

- 1,7 (1,3)

- 2,2 (1,9)

- 1,3 (1,4)

P=

0,719

0,635

0,772

0,03

VSV -

EF – ejekční frakce (echo); VO2max – maximální spotřeba kyslíku; W/kgmax – maximální dosažená zátěž; TFmax
– maximální tepová frekvence
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Background: Catheter ablation in the left
atrium has become a common therapeutic
strategy in the management of atrial fibrillation (AF). The high degree of success and safety
profile of this procedure is dependent on precise
knowledge of the true anatomy in the chamber.
This information is imported mostly from cardiac
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computed tomography. A novel method for
imaging the left atrial anatomy is three-dimensional rotational angiography (3DRA).
Methods: The aim of our study was to compare clinical outcome and safety of the catheter
ablation for atrial fibrillation guided by 3DRA vs.
conventional CT scan. One hundred and twenty-five patients referred for AF catheter ablation at
St. Anne‘s University Hospital Brno were included in the retrospective analysis of clinical outcome within the first year after the procedure.
Results: There was a close correlation in
overall procedural parameters between both
groups. The frequency of recurrent episodes of
AF (24 % in CT-guided group vs. 27% in 3DRAguided group, p=0.721) as well as the onset of
atypical atrial flutter after the procedure (10% vs.
8 %, respectively, p=0.731) were similar in both
groups. No difference in the number of patients
necessitating repeat ablation (5 % vs. 5 %, p =
0.984) was observed. Procedural complications
of ablations guided by 3DRA were comparable
with those guided by CT (2 % vs. 3 %, respectively, p = 0.568).
Conclusion: 3DRA has proven to be a safe
and simple method for imaging the left atrium
and guiding catheter ablation for AF. This approach is anticipated to become a new standard
in 3D reconstruction of the left atrium.

Výsledky: Byla hodnoceny data 147
ICD s dokončeným dvouletým sledováním.
Komorové tachykardie/fibrilace (VT/VF) byly
u 38,8 % pacientů. VT/VF se vyskytovala: statisticky nesignifikantně více u sekundárně preventivní implantace, u pozitivní programované
stimulaci komor, u mužů, u nižší EF a statisticky
signifikantně více u preimplantačních nesetrvalých komorových tachykardií při Holterovském
monitoringu v populaci primárně preventivní
implantace u ischemické choroby srdeční (p =
0,04) a u preimplantačním výskytu (pre) synkopy (p = 0,05).
Závěr: Ve výskytu VT/VF jsme nepozorovali
statisticky signifikantní rozdíl mezi podskupinami podle implantační indikace, programované
stimulaci komor, typu ICD, procenta komorové
stimulace, pohlaví, konkomitantních chorob.
Preimplanční (pre)synkopa stejně jako preimplantační nesetrvalé komorové tachykardie
v populaci primárně preventivní implantace
byla signifikantně asociována s vyšším výskytem VT/VF v prvních dvou letech od první
implantace.

Výskyt terapie vydané
implantabilním defibrilátorem
v klinické praxi

Úvod: Epilepsia je ochorenie, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi rôzneho klinického
obrazu (kŕče, porucha vedomia, patologický
EEG záznam).
Opakovaná aktivizácia ohniska a záchvaty
vedú k ďalším štrukturálnym zmenám mozgového tkaniva a progresii záchvatovitého
ochorenia.
Metodika: Autori opisujú prípad mentálne retardovaného 30 ročného pacienta, s viacročnou dobre kontrolovanou hypertenziou,
permanentnou fibriláciou predsiení, opakovanými epileptickými záchvatmi v nočných
hodinách, EKG holterom dokumentovou
bradykardiou s maximálnym RR intervalom
3 600 ms. Echograficky bol potvrdený obraz
hypertonického srdca, bez chlopňových chýb.
Pacient po neúspešnom pokuse o navodenie
stabilného sinusového rytmu bol indikovaný
na implantáciu trvalého kardiotimulátora v režime VVIR. Postimplantačne došlo k vymiznutiu
konvulzívnych záchvatov.
Záver: V posledných rokoch sa množia správy o výskyte náhlej arytmickej smrti v kontexte
epileptických záchvatov, tzv. SUDEP syn- Sudden
Unexpected Death in Epilepsy, ktoré sú predme-

Lipoldová J., Novák M., Židová K.,
Kružliak P., Štěpánová R.
FN u sv. Anny v Brně, ICRC, Brno,
Česká republika
Úvod: Multicentrické klinické studie prokázaly pozitivní vliv implantabilního defibrilátoru
(ICD) na redukci náhlé arytmické smrti v rizikových populacích. Přesto počty implantací ICD
nedosahují doporučení dle guidelines. Autoři
využili systému dálkového monitorování k hodnocení adekvátní terapie ICD v klinické praxi.
Metody: Hodnoceny byly pouze ICD sledované po dva roky od první implantace.
V retrospektivní analýze byl posuzován výskyt
adekvátní terapie ve vztahu k těmto parametrům: indikace implantace, preimplantační výsledek programované stimulace komor
a Holterovského monitorování, ejekční frakce
levé komory (EF), typ ICD, konkomitantní onemocnění (diabetes mellitus, renální insuficience), pohlaví, preimplantační symptomatologie
a procenta komorové stimulace po implantaci.

Vyliečila trvalá kardiostimulácia
epilepsiu? (kazuistika)
Macháčová Z., Mišíková S.
VÚSCH, a.s., Košice, Slovensko

tom ďalšieho interdisciplinárneho výskumu. Boli
publikované práce o význame trvalej kardiostimulácie u rizikových epileptikov, naďalej je však
nezodpovedaná otázka spoľahlivej identifikácie tejto skupiny pacientov.

Potreba kardiostimulačnej liečby
po transkatétrovej implantácii
aortálnej chlopne
Malacký T., Tavačová M., Fridrich V.
NÚSCH a.s., Bratislava, Slovensko
Úvod: Trvalú kardiostimuláciu (TKS) si vyžaduje 3–11 % pacientov po náhrade aortálnej chlopne pri klasickom kardiochirurgickom
prístupe.
V súčasnosti transkatétrová implantácia
aortálnej chlopne (TAVI) je alternatívou riešenia
u pacientov kontraindikovaných na klasické kardiochirurgické riešenie chlopne. Literárne údaje
o potrebe kardiostimulácie (približne 15%) sú rôzne v závislosti od pracoviska a použitej chlopne.
Cieľ: Analýza a výskyt potrieb trvalej kardiostimulácie po TAVI procedúre v našom centre po implantácii chlopni. Analyzovať pred
procedurálne parametre EKG, druh použitého
implantátu, post procedurálne zmeny a časové
obdobie k implantácii TKS.
Metodika: Od 4/2009 do 4/2013 bolo implantovaných 41 pacientov, 30 žien, 11 mužov
vo veku 78,3 ± 5,3 roka, median 79 rokov (68–89
rokov). U všetkých pacientov bola implantovaná biologická chlopňa CoreValve® rozličnej
veľkosti.
Výsledky: Z celkového počtu 41 pacientov
mali 4 pacienti (10 %) implantovaný TKS pred
TAVI. Po TAVI vyžadovalo implantáciu vo včasnom období (počas hospitalizácie) 9 pacientov (24,3 %). Dôvodom pre implantáciu bolo
v 5 prípadoch atrioventrikulárna blokáda (AV) III
stupňa, v 2 prípadoch vyšší stupeň AV blokády
v spojitosti s blokádou ľavého resp pravého ramienka Tawaroveho, v 2 prípadoch signifikantné
pauzy pri fibrilácie predsiení.
Priemerný čas k implantácii bolo 7,6 dňa.
Počas dlhodobého sledovania v jednom prípade bola potrebná implantácia 200 dní po TAVI
pre AV blokádu III st.
Záver: Potreba implantácie TKS je v súbore našich pacientov 24,3 % čo je v súlade
s literatúrou (25,8 %) pri použití biologickej chlopne CoreValve®. Výskyt AV blokády III stupňa
s potrebou TKS sa vyskytol 1–8 dní po TAVI.
Novovzniknuté EKG zmeny po TAVI charakteru
blokády ľavého ramienka si vyžadujú dlhodobé
sledovanie.
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Transseptálna implantácia
ľavokomorovej elektródy
s použitím modifikovanej
“lasso“ techniky.
Alternatíva pre selektovaných
pacientov? Prvé skúsenosti
Margitfalvi P., Hlivák P., Hatala R.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie,
Kardiologická klinika SZU, NÚSCH
Bratislava, Slovensko
Úvod: Zavedenie ľavokomorovej elektródy
do optimálnej lokalizácie vo vetvení koronárneho sínu predstavuje štandardný a všeobecne
akceptovaný spôsob pre dosiahnutie resynchronizačnej liečby chronického srdcového zlyhávania. Táto cesta je spojená s mnohými problémami a úskaliami a ani zďaleka nedosahuje 100 %
úspešnosť. V prípade neúspechu je alternatívou
chirurgická implantácia ľavokomorovej elektródy i s morbiditou, ktorá je s týmto typom
výkonu spojená, alebo môžeme pacientom
ponúknuť transseptálnu endokardiálnu implantáciu ľavokomorovej elektródy. V literatúre sú
popisované rôzne spôsoby dosiahnutia tejto
stimulácie – my predstavujeme našu modifikovanú techniku s použitím ”lasso” katétra.
Metódy: Našu techniku sme použili v období od mája do októbra 2013 u 7 pacientov (5
mužov, priemerný vek bol 62,8 r., 5 pacientov
bolo v triede NYHA III, 2 pacienti boli v triede
ambul. NYHA IV. 6 pacientov malo neischemickú D-KMP, u jedného sa jednalo o ischemickú
KMP, priemerná ejekčná frakcia ĽK bola 0,21).
Transseptálnu punkciu sme realizovali cez pravostrannú femorálnu žilu, v 5 prípadoch sme
používali intrakardiálny ultrazvuk. Po transeptálnej punkcii sme do ľavej predsiene zavádzali
ovládateľný sheath 9F (Agilis, SJM) – punkčný
kanál sme opakovane predilatovali niekoľkonásobným presunutím systému. Následne sme
sheath stiahli do dolnej dutej žily – v ľavej predsieni – hornej pľúcnej véne sme si ponechali
dlhý vodič. Do sheathu sme popri vodiči zaviedli
Lasso katéter (Osypka GmbH), s ktorým sme sa
vysunuli do dolnej pravej predsiene. Punkciou
ľavostrannej v. subclavia zavádzame štandardný systém na zavedenie ľavokomorovej stimulácie (CPS 135, SJM) – do sheathu zavádzame
150 cm vodič Terumo, ktorého koniec uchytíme v dolnej pravej predsieni pomocou Lasso
katétra. Zachytený vodič Terumo presúvame
popri vodiči v ľavej predsieni pomocou Lasso
katétra do ľavej predsiene. Na Terumo vodič
nasúvame dilatátor zo systému CPS 135 a celý
systém presúvame cez punkčný kanál do ľavej

predsiene. Do systému zavádzame ovládateľný
katéter – Marinr MC (Medtronic), pomocou ktorého manévrujeme sheath cez mitrálnu chlopňu
do oblasti s najneskoršou aktiváciou. Na tomto
mieste implantujeme 65 cm aktívnu, bipolárnu
elektródu Capsure fix Novus 5076, Medtronic.
Výsledky: Všetky elektródy boli fixované
v ľavej komore s dobrými elektrickými parametrami (prah definovaný za akceptovateľný, pokiaľ
menej ako 2,5 V/0,4 ms). Komplikácie punkcie,
perikardiálny výpotok sme nezaznamenali.
Keďže intraoperačne sme podávali antikoagulačnú liečbu, zaznamenali sme v jednom prípade
významný hematóm v kapse, ktorý sme riešili
konzervatívne. U jedného pacienta sme pozorovali včasnú dislokáciu ľavokomorovej elektródy – korekciu sme nerobili, keďže pacienta
akceptovali ako urgentného čakateľa na HTX.
Procedurálny čas sa postupne so skúsenosťami
skracoval, vzhľadom na malý počet pacientov je
však predčasné robiť definitívne závery. U všetkých pacientov, ktorým systém správne pracoval
– t.j. 6 pacientov sme zaznamenali zlepšenie
NYHA klasifikácie aspoň o jednu triedu. Pacienti
sú sledovaní minimálne mesiac, maximálne 6
mesiacov, všetci sú na antikoagulačnej liečbe
s terapeutickým INR – tromboembolické komplikácie sme nezaznamenali.
Záver: Transseptálna endokardiálna implantácia ľavokomorovej elektródy predstavuje alternatívu pre vysokoselektovaných pacientov a javí sa ako
vhodný doplnok terapeutického armamentária vo
vysokoobjemových centrách s dostatočnými skúsenosťami. I keď máme už dáta z dlhšieho sledovania z literatúry, definitívne postavenie tej to techniky si bude vyžadovať ďalšie dáta.

Plicní cévní rezistence
u nemocných s těžkou dysfunkcí
levé komory srdeční
Minařík T.1, Fedorco M. 2, Táborský M. 2
FN Ostrava, Ostrava, Česká republika
2
FN Olomouc, Olomouc, Česká republika

1

Cíl: Cílem práce bylo hodnocení plicní cévní
rezistence (PCR) u nemocných (n) s těžkou dysfunkcí levé komory srdeční. Všichni nemocní byli
indikováni k srdeční resynchronizační léčbě (SRL).
Metodika: Hodnoceno bylo 23 n (69,2 ± 8,9
let, 3 Ž, 12 n s ICHS, 11 n s DKMP). Soubor byl
charakterizován EF LK 22,5 ± 5,0 %, LVEDd 69,4
± 12,5 mm, LAESd 49,6 ± 5,9 mm, MR 2,1±0,6
st, TR 1,8 ± 0,7 st, III-IV. st NYHA. Před SRL bylo
provedeno echokardiografické vyšetření a pravostranná srdeční katetrizace (PSK) s termodilučním měřením srdečního výdeje (CO). PCRPSK

Intervenční a akutní kardiologie | 2014; 13(Suppl. A) | www.iakardiologie.cz

byla stanovena PCRPSK =mPAP-PCWP (mmHg)/
CO (l/min); Wj. Echokardiografickým měřením
byla PCR stanovena dle vztahu PCRecho = TRV
(m/s)/TVIRVOT (cm) x10 + 0,16; Wj. (TRV – vrcholová rychlost trikuspidální regurgitace, TVIRVOT
– časový integrál rychlosti průtoku v RVOT.)
Před SRL a za 3 měsíce bylo provedeno klinické
(NYHA, 6MWT) a echokardiografické vyšetření.
Respondér (R) k SRL byl hodnocen dle zlepšení
funkční třídy NYHA o? 1.
Výsledky: PSK: mPAP 34±11 mm Hg, PCWP
25,0±8,7 mm Hg, CO 3,6±0,8 l/min, PCRPSK 2,5
± 1,7 Wj. Echo TRV 2,5 ± 1,1 m/s, TVIRVOT 14,7
± 4,5 cm, PCRecho 2,1 ± 1,3 Wj. Nebyl prokázán
významný rozdíl mezi echo a PSK měřením PCR
v celém souboru n (2,1 ±1,3 vs. 2,5 ± 1,1 Wj; p
= 0,076; r = 0,655) před SRL. 4 n byli NR (17%).
Hodnoty PCRPSK byly před SRL významně vyšší
u NR (NR 4,9 ± 1,9 vs. R 2,1 ± 1,1 Wj; p < 0,001).
Rovněž transpulmonální gradient (TPG = mPAPPCWP) byl významně vyšší u NR (NR 15,3 ± 5,1
vs. R 7,9 ± 3,0 mmHg; p < 0,01). Po 3 měsících
SRL došlo ke snížení PCRecho v obou skupinách
se stále významně vyšší hodnotou PCR u NR (NR
2,2 ± 0,8 vs. R 1,3 ± 0,8 Wj; P < 0,05).
Závěr: Hodnoty PCR jsou významně vyšší u NR před i po 3 měsících SRL.
Echokardiografické stanovení PCR u n s těžkou
dysfunkcí LK je srovnatelné s invazivním vyšetřením. Limitací pro echo stanovení PCR může
být vysoká hodnota TPG.

Asymptomatické mozgové
mikroembolizácie u pacientov
po balónikovej kryoablácii
paroxyzmálnej fibrilácie predsiení
Mišíková S.1, Bohó A.1, Lehotská Z. 2,
Spurný P.1, Stančák B.1, Komanová E.1
1
VÚSCH a.s., Košice, Slovensko
2
Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích
metód, Univerzitná nemocnica
L. Pasteura, Košice, Slovensko
Úvod: Asymptomatické mozgové lézie
na podklade mikroembolizácií u pacientov s fibriláciou predsiení (FP) sú častou komplikáciou.
Zvláštny dôraz sa kladie na výskyt týchto lézií
v súvislosti a katétrovou abláciou. V práci sme sledovali výskyt mozgových mikroembolizácií u pacientov podstupujúcich balónikovú kryoabláciu.
Metóda: Do súboru sme zahrnuli 15 po sebe
idúcich pacientov s paroxyzmálnou FP podstupujúcich balónikovú kryoabláciu. Išlo o 12 mužov a 3 ženy s priemerným vekom 57 ± 8 rokov.
Najčastejším sprievodným ochorením bola artériová hypertenzia (13 pacientov), u dvoch pacientov
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bola FP hodnotená ako lone. Sledované echokardiografické parametre boli vo fyziologickom pásme
(diameter ľavej predsiene 38 ± 6 mm a ejekčná frakcia ľavej komory 54 ± 6 %). Priemerné CHADS2VASC
bolo 1,6 ± 0,8. U všetkých pacientov sme použili
kryobalón o veľkosti 28 mm. Priemerný aktivovaný
koagulačný čas (ACT) počas výkonu bol 292 ± 24
sekúnd, priemerná dávka heparínu 13 000 ± 4 350
j. S odstupom 48 hodín sme u pacientov vykonali
magnetickú rezonanciu mozgu (MR) na prístroji
Philips 3,0 Tesla.
Výsledky: U jedného pacienta (6,7 %) sme
pomocou MR zistili 2 drobné lézie vykazujúce
znaky restrikcie difúzie v DW obraze o veľkosti
2 × 3 mm a 1 × 1 mm, hodnotené ako čerstvé
postischemické lézie. Lézie boli asymptomatické. Regresnú analýzu vzhľadom na malý počet
pacientov nebolo možné realizovať.
Záver: Riziko asymptomatických mozgových lézií u pacientov podstupujúcich balónikovú kryoabláciu je nízke. Podľa prístupných
literárnych údajov porovnávajúcich odlišné typy
izolácie pľúcnych vén (rádiofrekvenčná s použitím chladeného katétra, balóniková kryoablácia
a laserová ablácia) je toto riziko približne rovnaké
s tendenciou najnižšieho výskytu pri kryoablácii.

Torakoskopická epikardiální okluze
ouška LS systémem AtriClip
Mokráček A., Kurfirst V., Bulava A., Haniš J.
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice
České Budějovice, Česká republika
Ouško LS (levé síně) hraje zásadní roli v etiopatogenezi a prevenci cévních mozkových příhod při
nevalvární fibrilaci síní (FS). Přinášíme zhodnocení
prvních zkušeností se systémem AtriClip (AtriCure).
Soubor nemocných, metoda: V období
7/2012–7/2013 jsme provedli celkem 30 okluzí ouška LS systémem AtriClip torakoskopickým přístupem. Až na jednoho nemocného byla implantace
AtriClip vždy součástí komplexní torakoskopické
radiofrekvenční (RF) epikardiální MAZE procedury.
Výsledky: Z 30 výkonů byl jedenkrát periprocedurálně AtriClip naložen parciálně, u všech ostatních proběhla implantace bez potíží a komplikací.
25 z 30 nemocných prodělalo následnou kontrolu
TEE a CT. U 23 z 25 (92 %) hodnocených pacientů
byla okluze kompletní. U jednoho pacienta byl
zbytkový pouch 18 mm bez klinického dopadu
a jedenkráte byl periproceduráloně klip naložen
parciálně. Během follow up nedošlo k žádné migraci či jiné komplikaci v souvislosti s implantací klipu.
Žádný nemocný neprodělal embolizační příhodu.
Závěr: Endoskopická implantace AtriClip
se jeví jako reprodukovatelný a bezpečný způsob

exkluze ouška LS z oběhu s minimálním rizikem
a vysokou efektivitou. Po zvládnutí learning curve
se může úspěšnost blížit 100 %. Podle našeho názoru se jedná o vhodnou součást komplexní torakoskopické léčby FS či alternativu při redukci rizika
cévní mozkové příhody (CMP) u chronické FS.

Neobvyklý způsob stimulace levé
komory – vzácná komplikace trvalé
kardiostimulace – kazuistika
Moravec O., Galuszka J., Táborský M.
I. interní klinika – kardiologická,
FN Olomouc, Česká republika
Zavedení elektrody do levostranných srdečních oddílů je raritní, ale vážná komplikace trvalé
kardiostimulace a měla by být diagnostikována již
v průběhu samotného výkonu. V kazuistice popisujeme případ pacienta, který byl přivezen na naše
pracoviště pro srdeční infarkt. Jako vedlejší nález
bylo zjištěno, že stimulační systém dvoudutinového kardiostimulátoru implantovaného před 12 lety
ve spádové nemocnici je zaveden transarteriálně
s komorovou elektrodou umístněnou v levé komoře a síňovou elektrodou dislokovanou v truncus brachiocephalicus. Nejvážnější důsledky této
komplikace vyplývají z vysokého rizika vývoje CMP
či systémové tromboembolie.

Ověřovací studie kompatibility
vyšetření magnetickou rezonancí
u nemocných se subkutánním ICD
Neužil P.1, Janotka M.1, Keller J.2, Vymazal J.2,
Vopálka R.1, Brada J.1, Žáček R.2
1
Oddělení kardiologie Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
2
Oddělení RDG Nemocnice Na Homolce,
Praha, Česká republika
Úvod: S rostoucím počtem nemocných
s implantabilním ICD roste současně potřeba
indikací MR vyšetření u těchto nemocných.
Při použití subkutánního typu implantabilního defibrilátoru (S-ICD) je řada potenciálních
komplikací vlivem magnetického pole o vysoké
intenzitě omezena. Nedochází jednak k možnosti přímého poškození srdečního svalu a také
mohou být omezeny potenciální interference.
Cíl: Cílem prospektivní studie jednoho
centra bylo ověřit bezpečnost provádění MR
vyšetření o intenzitě 1,5 T u nemocných s implantovaným S-ICD.
Metoda: Pacienti s implantovaným S-ICD po
podpisu informovaného souhlasu absolvovali jeden nebo více MR vyšetření zaměřených na předem určenou anatomickou strukturu. S-ICD byl

před jednotlivým vyšetřením programován do režimu «OFF», pacient byl po celou dobu MR vyšetření
monitorován (saturace O2 a EKG). Funkce přístroje
S-ICD byla analyzována vždy před a po provedeném MR scanu. Pacient byl dotazován na percepci
bolestivých vjemů, pocit pohybu implantátu nebo
vyvolání tepelného efektu v oblasti implantovaného S-ICD nebo podkožní elektrody.
Výsledky: Patnáct nemocných absolvovalo
vyšetření MR zaměřené na různé anatomické
oblasti, celkem bylo provedeno 17 MR scanů jednotlivých anatomických struktur (vždy se jednalo
o identický MR scanner, intenzita 1,5 T). Scany
byly zaměřeny na mozek, páteř a srdce. Dva nemocní si stěžovali na pocit horka v oblasti podkožní kapsy S-ICD přístroje během MR vyšetření
bederní pateře; to bylo vyvoláno termistorem
přiložené teplotní sondy, kterou jsme prováděli
měření teploty. Všechna ostatní MR vyšetření
proběhla bez jakékoliv komplikace. Stejně tak
jsme zaznamenali pouze u třech nemocných
při MR scanu srdce artefakty, vyvolané polohou
S-ICD přístroje. MR scany zaměřené na ostatní
anatomické lokalizace žádné artefakty nevyvolaly.
Nebyly pozorovány žádné funkční poruchy S-ICD.
Závěr: MR vyšetření u nemocných s implantovaným S-ICD přístrojem Ize provést bez rizika
komplikací jak pro pacienta, tak i z hlediska možného poškození funkce S-ICD přístroje.

“Leadless” stimulace – výsledky
ověřovací studie
Neužil P.1, Reddy VY. 2, Knops R. 2,
Kautzner J.3, Petrů J.1, Šedivá L.1
1
Oddělení kardiologie Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
2
Heart Center Mount Sinai Medical Center
USA
3
Klinika kardiologie IKEM, Praha,
Česká republika
Úvod: Standardní transvenózní kardiostimulace (KS) je spojena s řadou akutních a dlouhodobých komplikacích, zejména spojených se zaváděním elektrodových vodičů transvenózní cestou
a jednak s komplikacemi souvisejícími s podkožně
umístěnými KS přístroji. Referujeme první výsledky ověřovací studie (3 centra) zaměřené na bezpečnost a efektivitu intrakardiálně zaváděných
bezdrátových kardiostimulátorů (LCP).
Metoda: Primárním cílem studie byl výskyt
komplikací během prvních 90 dní od zavedení
LCP přístroje. Sekundární cíl pak úspěšnost zavedení trvalé LCP, čas implantace a krátkodobé
a střednědobé parametry stimulace (stimulační
práh/senzitivita/odpověď na zátěž).
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Výsledky: Studie zahrnovala 33 nemocných,
průměrného věku 77 ± 8 let, 67% nemocných
byli muži (22/33). Nejčastější indikací trvalé
kardiostimulace byla dlouhotrvající fibrilace síní s pomalou odpovědí komor (n = 22, 67 %).
Úspěšnost implantace byla 97 % (n = 32). Výskyt
následných komplikací byl velmi nízký 3 % (1/32).
Po dobu tříměsíčního sledování stimulační parametry (senzing, odpor a stimulační práh) byly
buď stabilní nebo se zlepšovaly. Ve 100 % případů
byly parametry kardiostimulace LCP v porovnání
s našimi zkušenostmi s transvenózními systémy
buď srovnatelné nebo naopak výrazně lepší.
Závěr: Data získaná v této prospektivní nerandomizované ověřovací studii ukazují, že použití LCP implantované intrakardiálně je bezpečné
a efektivní. Je potřeba prokázat následnými klinickými zkušenostmi, zda povede ke kompletní
změně platformy trvalé kardiostimulace.

Nová generace balonkové
kryoablace – dlouhodobý efekt
izolace plicních žil
Neužil P.1, Reddy V.Y. 2, Šedivá L.1, Petrů J.1,
Škoda J.1, Chovanec M.1, Chitovová Z.1,
Janotka M.1, Tsyganov A. 3, Baroch J.1
1
Oddělení kardiologie Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
2
Heart Center Mount Sinai Medical Center
USA
3
Saint-Petersburg City Hospital, Rusko
Úvod: Nová generace kryobalonkového katétru je upravena tak, aby termodynamický profil
kryoterapie byl homogenní a pokrýval efektivnější plochu ostia plicní žíly (PŽ). Cílem prospektivní
nerandomizované studie bylo ověřit schopnost
dosažení trvalého efektu – izolace plicních žil
u nemocných s paroxyzmální fibrilací síní (FiS).
Metoda: Izolace PŽ byla provedena vždy balonkovým katétrem o průměru 28 mm, po dobu
4 minut. Po verifikaci dosažené elektrické izolace
cirkulárním katétrem byla provedena ještě jedna “bonusová” 4minutová kryoablace. Po dobu
aplikace kryoterapie byla měřena teplota v jícnu
a všem nemocných byla do dvou dnů od výkonu provedena fibroskopie jícnu. Stimulace
bráničního nervu byla prováděna během aplikace mražení v oblasti pravostranných PŽ. Po 3
měsících bylo provedeno kontrolní vyšetření
12svodového EKG a dale invazivní mapování
plicních žil k ověření jejich elektrické izolace.
Výsledky: Celkem bylo akutně izolováno 84
plicních žil (100 %) výhradně s balonkem o průměru 28 mm u celkového počtu 21 nemocných
s paroxyzmální FiS. Počet kompletních 4minuto-

vých aplikací byl v průměru 2,2 ± 0,6/PŽ. Nebylo
pozorováno žádné poškození funkce bráničního
nervu. V době sledování, t.j. 3,4 (2,9 – 4,1) měsíců
po provedené první ablaci 68/75 PŽ (91 %) byly
prokazatelně izolovány, trvající elektrická izolace
všech 4 plicních žil byla dokumentována u 78 %
nemocných. Nejčastějším topografickým místem
elektrické rekonekce byla inferiorní část pravé
dolní PŽ – 3/7. Dle hodnocení stupně okluze měly
PŽ s dokumentovaným obnovením elektrické
vodivosti horší stupeň okluze oproti PŽ s trvajícící
dlouhodobou izolací (stupeň okluze 2,9 ± 0,7 vs.
3,4 ± 0,7, p = 0,001). Klinické projevy návratné FiS
byly pozorovány pouze u 2 nemocných (11 %)
v době jednoročního sledování.
Závěr: Zlepšením termodynamických vlastností nového kryobalonkového katétru může být
dosaženo vyššího stupně dlouhodobě přetrvávající elektrické izolace PŽ, a to s nižším počtem
aplikací a zkrácením času aplikované kryoterapie, což prokazuje naše studie s 21 nemocnými.
Také technika provedení kryoterapie může být
jednodušší, nicméně tento efekt je potřeba prokázat skutečně dlouhodobým sledováním.

Renální denervace jako potenciální
metoda snížení výskytu
komorových tachyarytmií
(studie RESCUE-VT)
Neužil P.1, Stárek Z. 2, Janotka M.1, Jež J. 2,
Lukášová M. 2, Petrů J.1, Škoda J.1,
Chovanec M.1, Šedivá L.1, Holý F.1,
Baroch J.1, Mudroch M.1, Reddy V.Y. 3
1
Oddělení kardiologie, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
2
I. interní kardioangiologická klinika FN
u sv. Anny, Brno, Česká republika
3
Heart Center Mount Sinai Medical Center,
USA
Úvod: Denervace renálního sympatiku
(RSDN) je v současnosti uvažována jako možnost
kauzální léčby resistentní hypertenze. Snížení
sympatikotonie může mít potenciálně příznivý
efekt i u dalších skupin onemocnění, jako jsou srdeční selhání a zvýšený výskyt srdečních arytmií,
zvláště pokud jde o komorové tachyarytmie při
strukturálním onemocnění srdce, kde je vystupňována sympatická aktivace myokardu.
Metoda: Cílem této pilotní prospektivní
randomizované studie bylo zjistit, zda RSDN
může ovlivnit výskyt komorových tachyarytmií
u nemocných, u kterých byl implantován ICD
v rámci primární a nebo sekundární prevence
NSS a kteří tedy měli dokumentovanou spontánní nebo navoditelnou komorovou tachykardii
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(KT). Studie byla zaslepena (neprovedení RSDN).
Primárním cílem studie byl počet adekvátních
ICD terapií/2 roky.
Výsledky: Randomizováno bylo celkem 20
nemocných, před randomizací byla vždy provedena angiografie descendentní aorty s hodnocením
renálních tepen. U nemocných, kteří byli randomizováni k aktivní terapii (RSDN), jsme prováděli
denervaci katétrem Thermocool-Celsius, titrace
výkonu dle aktuální impedance, aplikace 2 minuty
celkem 4 – 5 aplikací/renální arterii. Přes výraznější
aterosklerotické změny oproti běžné hypertenzní
populaci nebyly sledovány žádné závažnější komplikace (spazmus, stenóza). Za průměrnou dobu
sledování 6 měsíců nebyl sledován signifikantní
rozdíl výskytu adekvátních ICD terapií.
Závěr: Předběžné výsledky pilotní fáze studie RESCUE_VT prokazují, že: 1. RSDN je bezpečná metoda i v terénu výraznějších aterosklerotických změn; 2. u nemocných s provedenou RSDN
ve střednědobém horizontu sledování není
možné hodnotit příznivý efekt tohoto zákroku.

Endokardiální „leadless“
stimulace levé komory –
zkušenosti jednoho centra
Neužil P.1, Šedivý P. 2, Šedivá L.1, Petrů J.1,
Chovanec M.1, Janotka M.1, Šimon J.1
1
Oddělení kardiologie, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
2
Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
Úvod: Srdeční resynchronizace (CRT) představuje v současné době prokazatelně efektivní
metodu léčby vleklého srdečního selhání (CHSS)
u nemocných s poruchou synchronizace srdečního stahu. Zavádění elektrody věnčitými žilami je
stále technicky náročné a až 30 % nemocných lze
označit za non-respondéry léčby. Je tedy otázka,
zda stimulace endokardu z optimálního místa
levé komory by nevedla ke zvýšení efektivity CRT.
Soubor a metoda: U 12 nemocných (11 m/1
ž), 0 věku 68 let (53–77), EF LK 0 27% (14–35), NYHA
II-III. stupně jsme zavedli endokardiální bezdrátovou stimulaci. 11 nemocných bylo indikováno
s již implantovaným CRT ICD (6 non-respondéři,
6 technické důvody, 1 stimulace bráničního nervu). Stimulační anténu (5 mm délky) jsme zaváděli do levé komory srdeční transaortální cestou
po ověření pozice v oblasti laterální stěny, respektive dle intrakardiálního ultrazvuku (ICE) do místa
bez známek jizvy, tj. s přiměřenou tloušťkou svaloviny. Před zavedením stimulačního elementu
jsme chirurgickou cestou implantovali emitor
ultrazvukové energie do mezižeberního prostoru
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v místě, které jsme ověřili transtorakálně pomocí
standardní phased-array UZ sondy. Během implantace jsme peroperačně ověřovali v mezižeberním prostoru adekvátní rozsah UZ „okna“.
Emitor UZ energie jsme napojili na baterii uloženou do přední axilární čáry. Během implantace
jsme ověřovali minimalizaci přítomnosti vzduchu,
který omezuje adekvátní emisi UZ energie.
Výsledky: Implantaci baterie a UZ emitoru
se podařilo implantovat u všech 12 nemocných,
z původně plánovaného počtu pacientů byli
vyloučeni 2 nemocní (nedostatečné UZ „okno“).
Transaortální implantace stimulační antény se zdařila u všech 12 nemocných. V následném sledování
z původní šíře QRS komplexu – SR: 168 ms (120–
200); stimulace PK: 193 ms (140–246) došlo k úpravě
šíře komplexu QRS v 1. týdnu po výkonu při 100%
biventrikulární stimulaci na 124 ms (110–160); po 1.
měsíci na 122 ms (100–180); po 2 měsících 120 ms
(120 – hodnocenou pouze 5 nemocných). U všech
nemocných došlo k signifikantnímu snížení NYHA
klasifikace (I-II), zlepšení kvality života. Po výkonu
jsme pozorovali 1 × vývoj hematomu v místě implantované baterie, 1 × pro obsah vzduchu byl
aktivován systém až 3. den po výkonu.
Závěr: Tato předběžná data z malého souboru pacientů ukazují, že endokardiální stimulace LK
u nemocných indikovaných k zavedení CRT terapie se jeví jako unikátní možnost zlepšit fyziologii
šíření stimulačního impulzu s docílením efektivní
polohy a potenciálně i zvýšením počtu responderů na zavedenou resynchronizační terapii.

Prediktory dlouhodobého udržení
sinusového rytmu pacientů
podstoupivších chirurgickou
ablaci fibrilace síní. Subanalýza
randomizované studie PRAGUE-12
Osmančík P., Budera P., Straka Z.,
Widimský P.
3. interní-kardiologická klinika,
3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady, Praha, Česká republika
Úvod: Chirurgická ablace (MAZE procedura)
fibrilace síní (FS) je často používaná u pacientů
s FS, kteří jsou indikováni k jiné kardiochirurgické
operaci (aortokoronárnímu bypassu, operace
chlopenní vady). Její efekt je znám spíše z observačních studií a existuje jen velmi málo randomizovaných dat. Cílem prezentované analýzy
bylo zjistit prediktory spojené s dlouhodobým
kompletním udržením sinusového rytmu (SR)
v randomizované studii PRAGUE-12.
Metodika: PRAGUE-12 byla prospektivní,
randomizovaná studie srovnávající efekt aditivní

chirurgické MAZE ablace k jiné kardiochirurgické operaci (CABG, chlopenní vady) u pacientů
s konkomitantní FS. Pacienti byli ambulantně
kontrolováni za 3, 6, 9 a 12 měsíců. Součástí
protokolu byl Holter při 12měsíční kontrole, 2/3
pacientů měli další Holterovské monitorace při
předchozích kontrolách. V prezentované analýze
byli pacienti rozděleni na ty, kteří měli po celou
dobu studie pouze SR (AF-free skupina) a ty, kteří
měli při některé z kontrol přítomnu FS či jinou
síňovou arytmii (non AF-fre skupina).
Výsledky: Analyzována byla data od 194
pacientů: 104, kteří byli původně randomizováni
k provedení MAZE zákroku a 90, kteří byli původně
randomizováni do kontrolní skupiny bez provedení MAZE zákroku. Kompletní AF-free status byl
přítomen v 71 ze 194 (36,6 %) pacientů. Z těchto 71
pacientů bylo 46 z původní MAZE skupiny (44,2 %)
a 25 (27,8 %) z non-MAZE skupiny (p < 0,05). V multivariantní logistické regresní analýze bylo provedení MAZE procedury nezávisle spojeno s vyšší šancí
dlouhodobého kompletního udržení SR (OR 1,87,
95 %CI 1,1–3,4, p < 0,05). Antiarytmika mohla být
vysazena u 34 z 46 AF-free pacientů z MAZE skupiny (73,9 %). Při subnalýze pouze těch pacientů, kteří
prodělali MAZE zákrok, byly v univariantní analýze
proměny spojené s dlouhodobým udržením SR
BMI (OR 0,92), anamnéza IM (OR 0,22), logistické
Euroscore (OR 0,89) a délka trvání FS (OR 0,98). Jako
nezávislé prediktory dlouhodobého udržení SR
v multivatiantní analýze byly zjištěny anamnéza
IM (OR 0,2; 95 % CI 0,06 – 0,89, p < 0,05) a logistické
EuroSCORE (OR 0,9; 95 % CI 0,82 – 0,98, p < 0,05).
Závěr: Provedení aditivního MAZE zákroku
u pacientů s FS indikovaných ke kardiochirurgické operaci je spojeno s vyšší šancí na dlouhodobé udržení SR. V případě provedení MAZE zákroku je anamnéza IM a vyšší Euroscore nezávisle
spojeno s nižší šancí na dlouhodobé udržení SR.

Zhodnocení tříletého sledování
pacientů s implantabilními
kardiovertery-defibrilátory
z hlediska nákladů ambulantní
a hospitalizační péče a klinického
prospěchu při využití systému
dálkového sledování v podmínkách
zdravotního systému České republiky
Ošmera O.1, Bulava A. 2
Kardiocentrum Nemocnice
České Budějovice, a.s., Česká republika
2
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích

valou specializovanou péči, na jejíž standard
musí být alokovány prostředky ze systému
zdravotní péče. Ambulantní kontroly však nesplňují požadavky na dostatečnou efektivitu
a kontinuitu péče s možností časné intervence
v případě technické či klinické události.
Cíle: Zhodnotit náklady vynaložené na následnou související ambulantní a hospitalizační
péči u pacientů s ICD sledovaných za pomoci
systému Home Monitoring (HM+) v porovnání
se standardním ambulantním sledováním (HM-)
v podmínkách ČR.
Soubor a metodika: U 198 prospektivně sledovaných pacientů (67 ± 12 roků, 80,8 % mužů),
s nově implantovaným ICD (1/2D-163/35) v primární i sekundární prevenci (75/123) jsme provedli analýzu nákladů uhrazených zdravotní pojišťovnou za provedenou relevantní ambulantní
a hospitalizační péči. Hodnoceny byly i plánované
a mimořádné kontroly, udělené šokové terapie
a jejich adekvátnost a hospitalizace pro události
související s kardiálním onemocněním.
Výsledky: Během tříletého sledování (38 ±
15 měsíců) bylo u monitorovaných pacientů dosaženo redukce celkového počtu kontrol (-45 %,
p < 0,05) a tomu odpovídajícího snížení nákladů
specializované péče kardiocentra. Celkové náklady ambulantní kardiologické a interní péče
s kalkulací sanitních převozů byly také signifikantně nižší ve skupině HM+ (p = 0,02). Srovnatelný
byl počet pacientů s prodělanou šokovou terapií
a mortalita obou skupin. Ve skupině HM+ bylo
shledáno méně hospitalizací z kardiologických
příčin, v průměru také kratších. Signifikantně nižší
byl počet a podíl neadekvátních šoků u skupiny
HM+ o 80 % v ambulantním sledování a o 90 % při
započítání opakovaných šokových terapií, které si
vynutily hospitalizaci pacienta (p < 0,01).
Závěr: Systém HM prokazatelně umožňuje
efektivní a bezpečné sledování pacientů s ICD.
V dlouhodobém sledování přispívá ke snížení
nákladů zdravotní péče při současném velkém
klinickém prospěchu kontinuálního sledování.

Hemodynamicky tolerovaná
komorová tachykardie u pacientů
s ICHS a zachovalou systolickou
funkcí levé komory: ablace nebo
implantace ICD?

1

Peichl P., Wichterle D., Pavlů L., Čihák R.,
Kautzner J.
Klinika kardiologie, IKEM, Praha,
Česká republika

Úvod: Rozšířením indikací pro implantace
ICD narůstá populace pacientů vyžadujících tr-

Úvod: Pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), hemodynamicky tolerovatelnou
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Obrázek 1. Přežívání pacientů po ablaci tolerované KT

monomorfní komorovou tachykardií (KT) a zachovalou systolickou funkcí levé komory (EF LK
> 40 %) mohou profitovat z katetrizační ablace
KT bez nutnosti implantace kardioverteru-defibrilátoru (ICD). Cílem práce bylo retrospektivně
analyzovat dlouhodobé výsledky katetrizační
ablace KT u této skupiny pacientů.
Metody: V období 2001–2012 jsme provedli
katetrizační ablaci tolerované KT u celkem 30 pts
s ICHS a EF levé komory > 40 % (1 žena, průměrný věk 68 ± 10let). Průměrná EF LK byla 47 ± 5 %,
průměrná frekvence komorové tachykardie byla
178 ± 30/min. Katetrizační ablace byla provedena s cílem odstranit všechny vyvolatelné KT.
V případě, že po ablaci přetrvávala inducibilita
KT, byl nemocný indikován k implantaci ICD.
Výsledky: Katetrizační ablací byla klinická
KT odstraněna v 83 %, všechny vyvolatelné KT
v 60 % případů. Po výkonu byl u 57 % nemocných implantován ICD, jeden pacient implantaci
odmítl. Průměrné sledování bylo 43 ± 34 měsíců.
Ve skupině s ICD byla u 53 % pacientů pozorována
adekvátní terapie. Ve skupině bez ICD byla u dvou
pacientů (15 %) pozorována recidiva tolerované
KT. Během sledování 43 % nemocných zemřelo,
většinou z extrakardiálních příčin. Přežití po ablaci
(obrázek 1) se nelišilo mezi skupinami pacientů
s či bez implantace ICD (p = 0,90).
Závěr: U nemocných s tolerovanou KT, ICHS
a zachovalou systolickou funkcí levé komory srdeční je po katetrizační ablaci indikována implantace ICD u více než poloviny případů. Nicméně
dlouhodobé přežití pacientů je obdobné ve skupině s i bez následné implantace ICD.

Extrakce stimulačních elektrod –
nutnost kombinace metod
Petrů J., Šedivá L., Janotka M.,
Chovanec M., Mráček M., Baroch J.,
Brada J., Holý F., Holdová K., Hodačová L.,
Královec Š., Mudroch M., Neužil P.
Kardiologické oddělení, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
Úvod: Extrakce stimulačních a defibrilačních
elektrod patří mezi nejnáročnější a nejrizikovější

výkony v elektrofyziologii. Používání laserového
extrakčního systému zásadně zvyšuje efektivitu
a bezpečnost extrakčních výkonů. Přesto je k docílení úspěšné a kompletní extrakce v nemalém
počtu případů nutná kombinace různých extrakčních metod, pomůcek a postupů.
Metoda: K extrakci elektrod máme k dispozici bohaté instrumentarium. Od fixačních styletů,
přes jednoduché dilatátory až k mechanickým
(Evolution, Evolution shortie), rardiofrekvenčním
nebo laserovým extrakčním sheathům. V případě endovazální extrakce zkrácených a jinak
nedosažitelných elektrod používáme speciální
extrakční kličky, háčky a košíky.
Extrakční výkony na našem pracovišti provádíme na elektrofyziologickém sále, v analgosedaci či celkové anestezii a s kardiochirurgickým týmem stand-by. Při výkonu monitorujeme EKG,
saturaci a invazivně měříme krevní tlak. U každého nemocného zavádíme i intrakardiální ultrazvuk k hodnocení průběhu extrakce (přítomnost
a velikost vegetací, perikardiální separace, apod.).
Soubor a výsledky: V období od r. 2007
do konce listopadu 2013 bylo na našem pracovišti provedeno celkem 432 extrakčních výkonů. Ve více než 80 % byla indikací k extrakci
infekce stimulační soustavy. Nejčastěji jsme
k extrakci použili laserový extrakční sheath, a to
v 197 případech (= 65,6% všech extrakcí od r.
2009). Mechanický sheath Evolution či Evolution
shortie byl použit u 87 výkonů (= 24,3 % všech
extrakcí od r. 2008). Kompletní extrakce bylo
dosaženo v 93 %. U 6 případů byla nutná akutní
kardiochirurgická revize pro krvácení, 1 pacient
zemřel (mortalita 0,2 %). V 61 případech byla
k dosažení úspěšné extrakce nutná kombinace
různých extrakčních metod a pomůcek, nejčastěji laser a Evolution sheath (82 %).
Závěr: Efektivita extrakčních výkonů výrazně
závisí na zkušenosti operatéra a na správném
použití extrakčních pomůcek. Kombinace různých metod a postupů, jejich zvládnutí a používání při extrakci přispívá ke zvýšení úspěšnosti těchto náročných výkonů.

Vliv anatomie plicních žil
na výsledky izolace plicních žil
prováděných pomocí kryobalonu
a laserbalonu
Petrů J., Tsyganov A., Šedivá L., Škoda J.,
Chovanec M., Janotka M., Neužil P.
Kardiologické oddělení, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
Úvod: Základem každé katetrizační ablace
fibrilace síní (FS) je docílení izolace plicních žil

(IPV). Rozmanitost anatomie plicních žil (PV) a levé síně (LS) je jedním z faktorů úspěšnosti zákroku. V naší práci sledujeme právě vliv anatomie
PV na akutní a střednědobé výsledky katetrizační
ablace paroxyzmální FS provedené pomocí balonových metod (kryoablace a laserová ablace).
Metoda: Do naší retrospektivní analýzy jsme
zařadili 50 konsekutivních pacientů, kteří podstoupili IPV kryobalonem (Arctic Front Advance,
Medtronic) a 50 konsekutivních pacientů, u kterých byl použit k ablaci laserbalon (Cardiofocus).
U všech pacientů bylo před ablací provedeno
multidetektorové CT (Somatom Definition
Flash, Siemens) ke znázornění anatomie PV
a LS. Hodnotili jsme počet žil, jejich rozměry, tvar a úroveň větvení. Akutní hodnocení IPV
po ablaci jsme prováděli cirkulárním mapovacím
katétrem (Lasso 2515, Biosense Webster) spolu
se stimulačními manévry (exit/entrance bloky).
Klinické sledování probíhalo ve 3–6měsíčních
intervalech od ablace.
Soubor a výsledky: Celkem bylo hodnoceno 100 pacientů. V demografických parametrech nebyly mezi oběma skupinami signifikantní
rozdíly: 1. skupina – kryobalon (střední věk 62,2
± 10,34 let, 27 žen, anamnéza FS 43,9 ± 41,7
měsíců, velikost LS 42,42 ± 5,53mm) a 2. skupina
– laserbalon (věk 62,8 ± 9,8 let, 20 žen, anamnéza
FS 49,5 ± 43,9 měsíců, velikost LS 43,5 ± 6,3mm).
Všichni pacienti měli normální ejekční frakci levé komory a jednalo se vždy o první ablaci FS.
Atypická anatomie plicních žil byla pozorována
v 1. skupině ve 32 % (3 × LCT – společný kmen
vlevo, 1 × RCT – společný kmen vpravo, 3 ×
RMPV – pravá střední PV, časné větvení RSPV
8 ×, RIPV 9 ×, LSPV 1x) a ve druhé ve 40 % CT
nálezů (3 × LCT, 9 × RMPV, časné větvení RSPV
6 ×, RIPV 11 ×). Ve skupině kryoablace bylo celkem ablováno 199 plicních žil s akutní úspěšností 96,9 % (193), ve skupině laserbalonu 206
žil s úspěšností 94,2 % (194) (p > 0,05). Průměrná
doba sledování činila v 1. skupině 251 ± 54 dní,
ve druhé 300,2 ± 70,8 dní. Úspěšnost ablace
(absence recidivy FS v klinickém sledování) byla ve skupině kryobalonu 75,6 % a ve skupině
laserbalonu 83,7 % (p > 0,05). Anatomie plicních
žil neměla signifikantní vliv na úspěšnost ablací,
jen jsme pozorovali tendenci k horším střednědobým výsledkům ve skupině kryoablace při
větších rozměrech levé dolní PV a trend k horším
akutním výsledkům (docílení IPV) ve skupině
laserbalonu při větších rozměrech levé horní PV
a více oválném tvaru pravé dolní PV.
Závěr: Naše studie ukazuje, že anatomie
plicních žil nemá signifikantní vliv na akutní
ani střednědobé výsledky izolace plicních
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žil, ať už prováděné pomocí kryobalonu či
laserbalonu. V obou hodnocených skupinách byly výsledky ablací srovnatelné. Přesto
doporučujeme při výběru léčebné strategie
přihlédnout v každém jednotlivém případě
i k anatomii plicních žil.

Léčba srdečního selhání pomocí
modulace srdeční kontraktility (CCM)
Petrů J., Šedivá L., Škoda J., Šimon J.,
Málek F., Chovanec M., Janotka M., Neužil P.
Kardiologické oddělení, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
Úvod: Farmakologická i nefarmakologická
léčba srdečního selhání na podkladě systolické
dysfunkce levé komory (LK) zaznamenává v posledním desetiletí výrazný vývoj. V situacích, kdy
léčba selhává a není indikovaná resynchronizační terapie, může být alternativou další přístrojová
léčba, tzv. modulace srdeční kontraktility.
Metoda: Metoda modulace srdeční kontraktility (CCM – Cardiac Contractility Modulation)
spočívá ve stimulaci komor načasované
do absolutní refrakterní fáze srdečního stahu.
Stimulace tak nevede ke stahu myokardu, ale
k intramyokardiálním změnám (změna exprese
genů, metabolizmu kalcia, atd.) vedoucím k zesílení srdeční kontrakce, aniž by došlo ke zvýšení
spotřeby kyslíku. Systém se skládá z vlastního
generátoru a klasických stimulačních elektrod,
z nichž dvě se implantují na septum pravé komory. Jednou z výhod systému je, že má externě
dobíjecí akumulátor. Celosvětově první implantace proběhla již v r. 2001, metoda obdržela CE
mark.
Soubor a výsledky: V našem kardiocentru
byl za poslední 2 roky implantován CCM systém
Optimizer III (Impulse Dynamics) pěti nemocným s pokročilým srdečním selháním na podkladě systolické dysfunkce LK. Všichni pacienti měli
již předem implantovaný kardioverter defibrilátor (ICD). Jednalo se o pět mužů s průměrným
věkem 64,8 let, ejekční frakcí LK před implantací
24 % a NYHA klasifikací 3. Implantace systému
proběhla bez komplikací. Za průměrnou dobu
sledování 11 měsíců nikdo z nemocných nezemřel, došlo k mírnému zvýšení ejekční frakce LK
na 28 % a zmírnění symptomů srdečního selhání
na NYHA 2,2.
Závěr: Dle dostupných informací a i dle
našich zkušeností (i když na malém souboru
pacientů) může být modulace srdeční kontraktility v situacích jinak neřešitelného stavu dobrou a efektivní alternativou léčby pokročilého
srdečního selhávání.

Epikardiální mapování aktivace
levé komory v průběhu videotorakoskopické implantace
levokomorové elektrody s cílem
optimalizovat její polohu

Praus R., Pařízek P., Tauchman M.,
Haman L., Bláha V., Červinka P.
I. interní kardioangiologická klinika,
FN Hradec Králové, Česká republika

Polášek R.1, Skalský I. 2, Wichterle D. 2,
Martinča T. 2, Hanuliaková J.1, Roubíček T.1,
Bahník J.1, Jansová H. 2, Kautzner J. 2
1
Kardiocentrum, Krajská nemocnice
Liberec, Česká republika
2
Klinika kardiologie, IKEM, Praha,
Česká republika

Cíl: Analyzovat efekt srdeční resynchronizační léčby (SRL) u podskupin pacientů s ischemickou a neischemickou kardiomyopatií (KMP),
se sinusovým rytmem (či stimulací síní) a fibrilací
síní, s primoimplantací biventrikulární stimulace
(BS) a upgradem na BS a u pacientů s/bez průkazu komorové dyssynchronie před implantací.
Metodika: Jeden den před implantací, za 3
a 15 měsíců po implantaci byly hodnoceny tyto
parametry: třída NYHA, kvalita života vyjádřená
dle skóre Minnesotského dotazníku (QoL), 6minutový test chůze (6MWT). Kromě standardního
echokardiografického vyšetření jsme hodnotili
přítomnost komorové dyssynchronie.
Výsledky: Soubor zahrnoval celkem 143 konsekutivních pacientů, kterým byl na naší klinice
implantován BS. U pacientů s neischemickou KMP
(45 pacientů) jsme zaznamenali významně větší
remodelaci LK (p < 0,0001) ve srovnání se skupinou ischemické KMP (89 pacientů). U pacientů
se sinusovým rytmem (či stimulací síní) (92 pacientů) bylo pozorováno významné zmenšení tíže
mitrální regurgitace (p < 0,05) po BS ve srovnání
s pacienty s fibrilací síní (51 pacientů). Ve skupině
nemocných upgradovaných na BS (31 pacientů) byla zjištěna větší remodelace PK (p = 0,001)
ve srovnání se skupinou primoimplantovaných
(112 pacientů); v ostatních sledovaných parametrech se vybrané podskupiny nelišily. Ve skupině
pacientů vstupně s průkazem komorové dyssynchronie (119 pacientů) bylo zjištěno významné
zlepšení ve většině klinických i echokardiografických parametrů, ve skupině vstupně bez dyssynchronie (24 pacientů) tyto pozitivní změny
nebyly zaznamenány v žádném ze sledovaných
parametrů.
Závěr: Zásadní rozdíl v efektu SRL jsme
zaznamenali v podskupině pacientů vstupně
s průkazem komorové dyssynchronie, kde bylo
zjištěno významné zlepšení ve většině sledovaných parametrů ve srovnání s podskupinou
vstupně bez dyssynchronie. V ostatních vybraných podskupinách byl zjištěn srovnatelný efekt,
rozdíly jsme nalezli pouze v některých echokardiografických parametrech.

Úvod: Interval od začátku QRS komplexu
k lokálnímu elektrogramu z levokomorové (LK)
elektrody – QLV je silným prediktorem odpovědi
na srdeční resynchronizační léčbu. K optimalizaci polohy LK elektrody jsme vyvinuli metodu
rychlého epikardiálního mapování QLV v průběhu video-torakoskopické implantace.
Metodika: Pro epikardiální mapování a následnou implantaci LK elektrody jsme použili
standardní video-torakoskopický přístup se 3
porty. Mapování LK jsme prováděli pomocí
dekapolárního katétru zavedeného přes jeden
z těchto portů, který byl systematicky přikládán
na volný povrch LK se záměrem nalézt místo
s maximálním QLV = QLV-optimum. Tento
segment byl cílem pro zavedení LK elektrody.
Aktivace volné stěny LK byla poté analyzována
v 16 segmentárním modelu.
Výsledky: LK elektrodu jsme implantovali
u 13 pacientů s LBBB nebo IVCD. Celková doba operace byla 142 ± 39 minut, doba QLV
mapování 20 ± 9 minut. Průměrně bylo mapovatelných 15 ± 2,2 segmentů LK s variabilní
distribucí QLV-optimum. QLV ratio (QLV/QRSd)
bylo významně delší (o 0,17 ± 0,08, p < 0,00001)
v optimálním segmentu než v empirickém midlaterálním segmentu, který je obvyklým cílem
při anatomicky vedené implantaci. U 11 pacientů byla elektroda zavedena do cílového segmentu, u 2 do segmentu vedlejšího. Průměrné
QLV ratio zavedené elektrody bylo 0,82 ± 0,09
(rozsah 0,63 – 0,93).
Závěr: Poloha LK elektrody může být při
video-torakoskopické implantaci efektivně
a bezpečně optimalizovaná na základě mapování QLV. Tato strategie vede k významnému
prodloužení QLV ve srovnání s empirickým midlaterálním segmentem LK.

Analýza efektu resynchronizační
léčby v závislosti na vybraných
klinických a echokardiografických
parametrech
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Míšní stimulace v léčbě chronického
srdečního selhání (studie DEFEAT-HF)
Psotová H.1, Marešová Z.1, Naar J.1,
Málek F.1, Mráz T.1, Mudroch M.1,
Vopálka R.1, Urgošík D. 2, Šorf J. 3, Neužil P.1

Abstrakta

1

Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce,
Praha, Česká republika
2
Neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce,
Praha, Česká republika
3
Medtronic, CRDM, Praha, Česká republika
Úvod: Chronické srdeční selhání (CHSS) vzniká na podkladě nedostatečné funkce levé komory
a abnormální neurohormonální aktivace. Míšní
stimulace představuje vedle farmakoterapie a srdeční resynchronizační léčby (CRT) nový směr
v terapii a ovlivnění progrese onemocnění u pacientů, kteří nejsou indikováni k CRT a jsou symptomatičtí přes maximalizovanou farmakoterapii.
Principem míšní stimulace je ovlivnění rovnováhy
vegetativního nervového systému na podkladě
inhibice sympatiku/aktivace parasympatiku.
Soubor a metodika: Studie DEFEAT-HF se zabývá vlivem míšní stimulace na chronické srdeční
selhání. Studie je multricentrická, kontrolovaná,
randomizovaná (3:2), rozdělena do terapeutického a kontrolního ramene. Do studie jsou zařazeni
pacienti, kteří mají EFLK pod 35 %, NYHA III, jsou
non-CRT respondéři (QRS pod 120 ms), indikováni
k implantaci ICD (nebo již mají implantován ICD
firmy Medtronic). Všem pacientům je implantován míšní stimulátor (INS) Prime Advanced firmy
Medtronic a oktapulární elektroda proximálním
pólem nepřesahující dolní hranu Th4.
Výsledky: Na našem pracovišti bylo zaimplantováno 22 pacientů (18 mužů a 4 ženy).
Průměrná vstupní EFLK byla 28 % (20–35 %), EDD
LK 63 mm (55–80 mm), medián proBNP byl 265
(14–2 455). Průměrná doba procedury je 48 minut
a výkony nebyly provázeny žádnými závažnými
komplikacemi. Jednomu pacientovi musel být INS
přístroj druhostranně reimplantován pro infekci
v kapse. V průběhu studie zemřelo celkem 5 pacientů, žádné úmrtí nebylo v příčinné souvislosti
s implantovaným přístrojem. Příčinou úmrtí bylo
v 1 případě generalizace karcinomu ovaria, v 1
případě komplikovaná pneumonie a ve 3 případech srdeční selhání (1 pacientovi byla předtím
provedena transplantace srdce).
Závěr: Na podkladě slibných dílčích výsledků studie DEFEAT-HF by se mohla potvrdit
úspěšnost míšní stimulace v terapii CHSS u selektované skupiny symptomatických pacientů
se systolickým srdečním selháním, kteří nejsou
vhodnými kandidáty k CRT nebo jsou jejími
nonrespondéry.

Neobvyklá manifestace poruchy
stimulační elektrody
Pšenička M., Kejřová E., Magage S.,
Válek M., Bouček T., Smola M., Fingrová Z.

II. interní klinika VFN Praha,
Česká republika
Uvádíme kazuistiku nemocného s trvalou kardiostimulací, který byl po řadu měsíců
opakovaně hospitalizován pro septické stavy
s průkazem E. Coli v hemokulturách. Parametry
stimulačních elektrod (sensing, stimulační
práh, impedance) byly trvale v normě a stabilní. Opakovaná jícnová echokardiografie nikdy
neprokázala vegetace na elektrodách. Při explantaci stimulační soustavy nalezena porucha
izolace komorové elektrody v místě jejího průběhu přes trojcípou chlopeň jako zdroj infekce. Je
diskutována problematika stimulačních elektrod
jako nejčastější příčiny komplikací u pacientů
s trvalou kardiostimulací.

Katetrizační ablace
komorových tachykardií jako
řešení pro pacienty s arytmogenní
kardiomyopatií pravé komory
Segeťová M., Peichl P., Wichterle D.,
Čihák R., Kautzner J.
Klinika kardiologie IKEM, Praha,
Česká republika
Úvod: Radiofrekvenční ablace (RFA) komorových tachykardií (KT) u pacientů s arytmogenní kardiomyopatií pravé komory (ARVC) je
často považována za málo účinné řešení těchto
arytmií. Je to přičítáno progresivnímu rozvoji morfologického substrátu v pravé komoře.
Cílem naší studie bylo posoudit dlouhodobé
výsledky této metody.
Metody a výsledky: Do studijní kohorty
bylo zařazeno 23 pacientů (věk 46 ± 17,76 let, 5
žen) s ARVC a KT, kteří podstoupili RFA. Osmnáct
nemocných bylo zajištěno kardioverterem defibrilátotem (ICD). Celkem bylo provedeno 44
procedur, 43 × bylo použito 3-D substrátové
mapování za pomoci elektroanatomického mapovacího systému (CARTO, Biosense Webster)
a 1 × konvenční mapování. V osmi případech
byl nutný epikardiální přístup. RFA byla provedena pomocí katétru s chlazeným hrotem
(perfuze 15 ml/min). Jedna pacientka byla pro
rozsáhlý substrát a pokračující elektrickou bouři indikována k ortotopické transplantaci srdce
(OTS). Jedenáct nemocných nemělo po první
RFA žádnou recidivu KT, u 2 nemocných chybí follow up, u 10 pacientů byla nutná re-RFA.
Během následného sledování (32 ± 29,5 měsíce)
po poslední RFA došlo pouze u 2 nemocných
k recidivě KT, která byla ukončena antitachykardickou stimulací.

Závěr: Přestože po první RFA dochází k recidivám KT zhruba v polovině případů, opakované výkony vedou k významné homogenizaci substrátu a k eliminaci většiny KT v průběhu
dlouhodobého sledování. Často je arytmogenní
substrát lokalizován epikardiálně.

Význam diastolické funkce levé
komory pro predikci recidivy
arytmie po radiofrekvenční ablaci
paroxyzmální fibrilace síní
Skála T., Hutyra M., Kociánová E., Vindiš D.,
Marek D., Moravec O., Táborský M.
I. interní klinika – kardiologická
FN Olomouc, Česká republika
Úvod: Diastolická dysfunkce je spojena
se zvýšením plnících tlaků levé komory (LK).
Chronické tlakové přetížení síní vede ke vzniku
fibrózy v levé síni (LS).
Soubor a metodika: 110 pacientů podstoupilo radiofrekvenční ablaci (RFA) paroxyzmální fibrilace síní (FS). Do 24 hodin před RFA
byli vyšetřeni echokardiograficky se zaměřením na diastolickou funkci LK. Po RFA byla
vysazena antiarytmika. Pacienti podstoupili 7denní Holter EKG za 3, 6, 9 a 12 měsíců
po ablaci. Jako recidiva arytmie byla hodnocena dokumentovaná FS trvající nad 30 s za 3–12
měsíců od ablace.
Výsledky: Recidiva arytmie byla zaznamenána u 21 pacientů ze 110 (19 %). Mezi pacienty
s recidivou a bez recidivy FS nebyl rozdíl ve věku, délce trvání arytmie, CHA2DS2VaSc, délce
aplikace RF energie, ejekční frakci LK, výdejové
rychlosti ouška LS. Stejně tak nebyl signifikantní
rozdíl v parametrech diastolické funkce LK (E,
A, Em a Am septální a laterální části mitrálního
anulu (MA)) a velikosti LS. Statisticky významný
rozdíl byl zjištěn pouze pro poměr E/Em předablačně (kalkulovaný z průměru rychlostí Em
ze septálního a laterálního MA) (5,5 vs. 6,9; p =
0,05). Cut-off hodnota parametru E/Em 6,15 predikovala signifikantně recidivu FS (p = 0,014) při
AUC 0,64 (95 %CI 0,51–0,76) se senzitivitou 70 %
(95 %CI 0,457 – 0,881), specificitou 60 % (95 %CI
0,47–0,71), PPV 31 % a NPV 89 %.
Závěr: Při hodnocení parametrů diastolické
funkce levé komory před katetrizační ablací
fibrilace síní byla nalezena statisticky hraničně významná diference při srovnání skupin
s a bez recidivy arytmie pouze v parametru
E/Em. Parametry diastolické funkce nejsou
v reálné praxi využitelné k predikci recidivy
arytmie po katetrizační ablaci paroxyzmální
fibrilace síní.

www.iakardiologie.cz | 2014; 13(Suppl. A) | Intervenční a akutní kardiologie

A 31

A 32

Abstrakta

Iniciálne skúsenosti
s kvadripolárnymi elektródami
v resynchronizačnej liečbe
chronického srdcového zlyhania

Obrázek 1. Surová data z rotační angiografie srdce (A, C) a vysegmentovaný 3D model levé síně (B, D)
v odpovídajících rtg projekcích při levostranném protokolu

Stančák B., Komanová E., Mišíková S.
VÚSCH a.s., Košice, Slovensko
Úvod: Kvadripolárne elektródy v spojení
s biventrikulárnym implantabilným defibrilátorom ponúkajú väčšie možnosti dosiahnutia
optimálnych stimulačných parametrov v porovnaní s unipolárnymi a bipolárnymi elektródami.
Cieľ: Cieľom štúdie bolo overiť procedurálnu
náročnosť a efektivitu implantácie kvadripolárnej elektródy v porovnaní so štandardnými
ľavokomorovými elektródami.
Metóda: Do retrospektívnej štúdie bolo zahrnutých 17 pacientov s implantovanými kvadripolárnymi elektródami od dvoch výrobcov a 77
pacientov s bipolárnymi ľavokomorovými elektródami, pochádzajúcimi od štyroch výrobcov.
Skupiny sa nelíšili v priemernom veku pacientov
a pomerom mužov a žien, rovnako ako v porovnávaných klinických charakteristikách (ejekčná
frakcia, NYHA trieda, farmakologická liečba).
Výsledky: Priemerný čas fluoroskopie
v skupine pacientov s implantovanými kvadripolárnymi elektródami bol 8,8 ± 2,1 min., kým
v skupine s bipolárnymi elektródami 9,6 ± 3,2
min. Procedurálny čas sa v oboch skupinách štatistický nelíšil. Potreba repozície pre dislokáciu,
vysoký stimulačný prah alebo pre dráždenie bránicového nervu sa vo včasnom pooperačnom
období v skupine s implantovanou kvadripolárnou elektródou nevyskytla.
Záver: Kvadripolárne ľavokomorové elektródy umožňujú vyššiu efektivitu resynchronizačnej
liečby, pričom náročnosť ich zavedenia sa neodlišuje od štandardných biplárnych elektród.

Obrázek 2. 3D model levé síně, trachey, jícnu a arteficielní chlopně v aortální pozici vytvořený pomocí
3DRA fúzovaný s rtg obrazem

Zkušenosti jednoho centra s 3D
rotační angiografií srdce v podpoře
katetrových ablací komplexních
arytmií – prvních 444 pacientů
Stárek Z., Jež J., Lehar F., Wolf J., Kulík T.,
Žbánková A., Šromová M.
I. interní kardioangiologická klinika,
FN u sv. Anny, Brno, Česká republika
Úvod: 3D rtg zobrazení srdečních dutin je
běžnou součástí každého komplexního elektrofyziologického výkonu. Pro zobrazení srdečních
dutin lze mimo CT použít metodu 3D rotační
atriografie (3DRA) zobrazující levou síň (LS) či
3D rotační ventrikulografie (3DRV) zobrazující
levou (LK) či pravou komoru (PK).
Intervenční a akutní kardiologie | 2014; 13(Suppl. A) | www.iakardiologie.cz

Abstrakta

Obrázek 1. Aktivační mapa levé komory při incesantní komorové tachykardii č. 1. Barevným kódováním
je znázorněn reentry okruh ve svalovině levé komory okolo mitrálního anulu

jsme optimální pravostranný protokol s úspěšností
93 %. 3DRA a 3DRV se na našem pracovišti staly
základní 3D RTG zobrazovací modalitou v podpoře
katetrových ablací srdečních arytmií.

Možnosti 3D elektroanatomického
mapovacího systému EnSite Velocity
při mapování a ablaci komorových
arytmií u pacienta s ischemickou
kardiomyopatií, kazuistika
Stárek Z., Jež J., Lehar F., Wolf J., Kulík T.,
Žbánková A., Šromová M.
I. interní kardioangiologická klinika,
FN u sv. Anny, Brno, Česká republika

Obrázek 2. Mapa pozdních potenciálů u paroxyzmální komorové tachykardie č. 2. Barevně je vyznačena oblast pozdních potenciálů na laterální a dolní stěně levé komory v blízkosti mitrálního anulu

Metodika a výsledky: Na elektrofyziologickém pracovišti FN u sv. Anny v Brně bylo v období 8/2010–8/2013 provedeno 3DRA či 3DRV
celkem u 444 pacientů indikovaných k RFA komplexních síňových a komorových arytmií. U 168
pac. byla provedena 3DRA LS, u 217 pac. 3DRA
LS s 3D zobrazením jícnu, u 16 pac. 3DRV pravé
komory a u 9 pac. 3DRV levé komory. 3DRA byla
prováděna postupně pomocí tří pravostranných
protokolů (nástřik kontrastní látky (k.l.) do pravé
síně s úspěšností 71%, 70% a 93%) a jednoho levostranného protokolu (nástřik k.l. přímo do levé
síně s úspěšností 98%) (obrázky 1 a 2). Pro potřeby
3DRV byl použit jeden protokol (přímý nástřik
k.l. do komory s úspěšností 100% u PK i LK). Při
akvizici 3DRA a 3DRV byly sledovány parametry

ovlivňující úspěšnost zobrazení – BMI, TK, TF, aktuální rytmus. Statistická analýza byla provedena
pomocí logistické regrese. Úspěšnost pravostranného protokolu u 3DRA je ovlivněn pouze hodnotou BMI. Levostranný protokol a 3DRV není
sledovanými faktory ovlivněn. U 68 pacientů jsme
srovnali 3DRA a CT zobrazení LS a nenašli jsme
statisticky významný rozdíl. Dávka k.l. a expozice
RTG záření je významné nižší u 3DRA oproti CT.
Závěr: 3D rotační angiografie srdce je jednoduchá a bezpečná metoda umožňující 3D zobrazení srdečních dutin v podpoře katetrových
ablací arytmií. 3DRA modely jsou srovnatelné
s CT. Výhodou je nižší zátěž pacienta kontrastní
látkou a RTG zářením. Jako nejspolehlivější metoda
v zobrazení LS se jeví levostranný protokol. Vyvinuli

Úvod: Mapování komplexních síňových a komorových arytmií za podpory 3D elektroanatomických mapovacích systémů je v dnešní době
běžnou praxí. Na většině pracovišť je používán
mapovací systém CARTO. Cílem naší kazuistiky je
ukázat, že mapovací systém EnSite Velocity je jednoduše a efektivně použitelný pro mapování i těch
nejkomplikovanějších arytmií, jako jsou komorové tachykardie (KT) více morfologií u pac. po infarktu myokardu (IM) a kardiochirurgické operaci.
Metody a výsledky: 75letý polymorbidní
muž s ICHS, v roce 2006 prodělal Q IM DS komplikovaný rupturou septa s následným operačním uzávěrem defektu. V roce 2007 reoperace
defektu IVS s resekcí aneuryzmatu DS LK. V roce
2012 pro opakované setrvalé KT implantace ICD.
13. 3. 2013 vznik incesantní monomorfní KT 120/
min. pod detekční zónou ICD, neřešitelné elektrickou kardioverzí. 18. 3. 2013 bylo provedeno
EFV s podporou systému EnSite Velocity transseptálním přístupem. Aktivačním a voltážovým
mapováním byla zjištěna makroreentry perimitrální KT v LK v terénu jizvy po IM a aneuryzmektomii (obrázek 1). Ablací inferolaterálně
v blízkosti mitrálního anulu došlo k přerušení
KT. Po RFA trval s.r. s ojedinělými KES z LK odlišné morfologie. Během 24 hod. došlo k rozvoji
extrémně četné komorové extrasystolie dvou
morfologií z LK spouštějící fibrilace komor. 22. 3.
2013 bylo provedeno reEFV s podporou systému
Velocity transseptálním přístupem. S pomocí
voltážové mapy, mapy pozdních potenciálů
a pacemappingu byla provedena RFA obou
morfologií KES (obrázek 2). Po RFA trval s.r. bez
KES, negativní PSK. Během několika hodin došlo
ke vzniku četných KES spouštějících fibrilace komor, pac. tlumen, overdriving stimulace. Během
24 hod. stabilizace stavu, trvají KES ale bez indukce fibrilace komor. Během 6M sledování byl pac.
ve stabilizovaném stavu bez výboje ICD, pouze
s četnou komorovou ektopií.
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Závěr: 3D elektroanatomický mapovací
systém EnSite Velocity je úspěšně a efektivně
použitelný při mapování a katetrové ablaci komplexních substrátových komorových arytmií.

Prevencia náhlej kardiálnej smrti
pomocou ICD v populácii pacientov
po operácii chlopňovej chyby srdca
Svetlošák M., Bou Ezzeddine H.,
Vachulová A., Šašov M., Bernát V.,
Urban L´., Gladišová K., Hlivák P.,
Malacký T., Margitfalvi P., Hatala R.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie,
Kardiologická klinika NÚSCH a SZU,
Bratislava, Slovensko
Úvod: Mortalitný benefit implantácie automatického kardiovertera-defibrilátora (ICD)
v rámci primárnej (PP) a sekundárnej (SP) prevencie náhlej kardiálnej smrti (NKS) potvrdili viaceré randomizované štúdie. Pacienti so závažnou
chlopňovou chybou (CHCH) srdca v nich však
boli zastúpení len marginálne, resp. boli vylúčení
a publikovaných klinických údajov, venujúcich
sa tejto problematike, je málo.
Cieľ: Analyzovať mortalitu, výskyt adekvátnych (AI) a neadekvátnych (NI) intervencií ICD
a komplikácií v populácii pacientov po operácii
chlopňovej chyby srdca.
Metodika: Retrospektívna analýza údajov
zo zdravotnej dokumentácie všetkých pacientov
po operácii aortálnej a/alebo mitrálnej chlopne
(náhrade alebo plastike), ktorým bol v rokoch
2008–2012 v našom centre implantovaný ICD
(n = 40).
Výsledky: CHCH bola hlavnou príčinou ochorenia srdca u 23 (58 %) pacientov, 15 pacientov malo aj klinicky relevantnú ischemickú chorobu srdca
(ICHS) a dvaja kardiomyopatiu dilatačného typu.
Priemerná ejekčná frakcia ľavej komory bola 30
± 12 %, priemerný vek 64 ± 9 rokov. Z dôvodu
PP NKS sa implantovalo 22 ICD, celkovo bolo 18
ICD biventrikulárnych. Počas priemerne 32 ± 16
mesiacov sledovania zomrelo 9 (23 %) pacientov,
AI malo 17 (43 %), NI 5 (13 %) pacientov. Celková
mortalita pacientov s PP indikáciou ICD bola v porovnaní s ostatnými nevýznamne vyššia (27 % vs.
17 %), pravdepodobne v dôsledku vyššej mortality
v podskupine s CHCH a súčasnou ICHS (43 % PP vs.
0 % SP, P = 0,08). AI sa častejšie vyskytovali u pacientov indikovaných v rámci SP NKS (65 % vs. 27 %,
P = 0,03). Závažné komplikácie mali 2 (5 %) pacienti.
Záver: Celková mortalita pacientov s ICD
implantovaným v rámci PP a SP NKS po operácii
chlopňovej chyby bola v našom súbore porovnateľná (resp. v prípade PP NKS mierne vyššia)

ako v randomizovaných štúdiách v populáciách
s nevalvulárnym ochorením srdca. Predkladané
údaje dopĺňajú mozaiku dostupných informácií
o prevencii NKS v tejto v rytmologickej odbornej
literatúre len málo zastúpenej skupine pacientov.

Resynchronizačná liečba v súčasnosti
Šašov M., Margitfalvi P., Svetlošák M.,
Hlivák P., Hatala R.
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie,
Národný ústav srdcových a cievnych
chorôb, Bratislava, Slovensko
Úvod: Resynchronizačná liečba (CRT) u selektovaných pacientov so srdcovým zlyhávaním
v klinických triedach NYHA II-IV znižuje celkovú
mortalitu a potrebu hospitalizácií pre srdcové
zlyhávanie. Indikačné kritéria na CRT sa stále
vyvíjajú, mení sa aj spektrum výkonov v CRT.
Cieľom štúdie bola retrospektívna analýza CRT
výkonov za 6 mesiacov v roku 2013 na Oddelení
arytmií a kardiostimulácuie NÚSCH Bratislava.
Metódy a pacienti: Analyzovali sme dokumentáciu 80 p, u ktorých bola realizovaná implantácia ľavokomorovej elektródy s cieľom CRT
v období máj až október 2013. Priemerný vek
v súbore bol 66,2 ± 10,5 roka, 60 bolo mužov
(75 %). Etiologicky DKMP malo 34p (42,5 %), KACH
31 p (38,8 %), chlopňové chyby 2 p (2,5 %), tachykardiou indukované KMP 6 p (7,5 %), hypertenzné zlyhané srdce 4 p (5 %), iné KMP 3 p (3,8 %).
Priemerná trieda NYHA bola 2,7 ± 0,57, priemerná
EFĽK bola 25,6 ± 7,1 %, LVEDD 64,2 ± 8,9mm. BĽTR
malo 51 p (63,8 %), stimulovaný rytmus z PK 10 p
(12,5 %), bradykardickú indikáciu na komorovú
kardiostimuláciu 3 p (3,8 %). Priemerná šírka nestimulovaného QRS bola 156 ± 21 ms.
Výsledky: 57 p malo realizovanú primoimplantáciu CRT, reimplantácie CRT mali 3 p, z toho
1 reimplantácia bola zprava. Up-grade procedúry
na CRT mali 10 p. Výmena/pridanie ľavokomorovej
elektródy boli realizované u 10 p. Väčšina p mala
implantáciu ĽK elektródy cez koronárny sínus, u 6
p bola ĽK-elektróda zavedená transeptálne, u 1 p
epikardiálne pre endokarditídu. CRT-defibrilátory
boli implantované u 59 p (73,8 %). Dokumentáciu
atriálnych tachyarytmií malo 36 p (45 %), fibriláciu predsiení počas implantácie malo 24 p (30 %).
Manažment antikoagulácie v periimplantačnom
období bol rôzny – premosťovanie heparínmi 16
p, warfarin 5 p, nové antikoagulanciá 9 p. Úspešne
boli implantované ĽK- elektródy u 76 p (95 %). 2 p
mali po neúspešnej implantácii ĽK-elektródy cez
koronárny sínus zavedenú ĽK-elektródu transeptálne. Priemerný čas procedúr bol 79,1 ± 52,9 min
(25–285 min). Komplikácie vyžadujúce invazívne
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ošetrenie malo 6 p (7,5 %) – stimulácia n. phrenicus vyžadujúca repozíciu elektródy 3 p, hematóm
v kapse CRT 1 p, pneumotorax 1 p, dislokácia ĽKelektródy 1 p. Pre veľký hematóm v kapse bez
nutnosti intervencie bol 1 p rehospitalizovaný a 1
hospitalizácia bola významne predĺžená. Veľké
hematómy sa vyskytli u 2 p liečených antikoagulanciami – premosťovaním heparínmi a u 1 p
s duálnou antitrombotickou liečbou.
Záver: Spektrum výkonov v CRT sa mení- viac
ako 1/4 procedúr bola potencionálne náročných
(veľa up-grade procedúr, výmen/pridávaní ĽK
elektród). Viac ako 1/3 pacientov je v periimplantačnom období liečených antikoagulanciami,
stále je najčastejšie využívané rizikové premosťovanie heparínmi. Úspešnosť implantácie CRT
bola vysoká, výskyt komplikácií zodpovedá publikovaným dátam z veľkých súborov.

Fibrilace síní – dlouhodobé
výsledky laserové IPŽ
Šedivá L., Chovanec M., Petrů J.,
Janotka M., Škoda J., Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Izolaci plicních žil provádíme na našem pracovišti od r. 2009. V počátcích byl tento výkon součástí klinických studií, postupně
se stal zcela standardním výkonem, který je
určen zejména pro nemocné s paroxyzmální
fibrilací síní. V poslední době indikujeme také
nemocné, kteří trpí perzistující formou fibrilace
síní. Tato metoda má dostatečnou úspěšnost.
Použití laserbalonu není spojeno s významnějšími komplikacemi. Ve svém sdělení uvádíme
výsledky výkonů prováděných 4 roky, komplikace, výsledky dalšího sledování.
Soubor nemocných a metoda: Ve svém
sdělení shrnujeme výsledky provedených izolací plicních žil s použitím laserového balonu
v letech 2009–2013, kdy jsme léčili celkem 194
nemocných, u kterých jsme izolovali celkem 698
plicních žil. Celkový čas výkonu byl v průměru
226 minut a skiaskopický čas 20,4 min. U všech
nemocných jsme se snažili výkon co nejvíce
zjednodušit, prováděli jsme jednoduchou transseptální punkci, laserbalon byl zaveden vlastním
k tomu určeným 15F (vnější rozměr) deflektabilním zavaděčem. Stav izolace jsme v závěru výkonu (po vytažení laserového balonu) ověřovali
cirkulárním duodekapolárním katétrem. V případě, že jsme neprokázali kompletní izolaci, vraceli
jsme laserbalon týmž zavaděčem. Po celou dobu
výkonu byli nemocní antikoagulování i.v. heparinem na hodnoty ACT 300–350 s. Všechny výkony
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byly prováděny pod I kontrolou intrakardiálního
echa (ICE). ICE monitorace byla užitečná pro transseptální punkci, posléze jsme kontrolovali polohu balonu vzhledem k ústí plicní žíly. Kontakt
s tkání a přesná anatomie ústí plicníc žíly jsou
sledovatelné pomocí 2F endoskopu, zavedeného
do vnitřního lumen katétru. Teplotu v jícnu jsme
monitorovali teplotní sondou, zavedenou těsně
před začátkem výkonu. Během aplikací do horní
pravé plicní žíly, případně do obou plicních žil
jsme stimulovali brániční nerv, abychom včas
zastavili aplikaci v případě oslabení a zabránili tak jeho poškození a následné obrně bránice.
Sledování nemocných bylo jednak klinické v ambulanci, kde jsme hodnotili přítomnost symptomů, popřípadě záchyt fibrilace síní v ambulanci,
jednak jsme nemocné monitorovali alespoň jedenkrát 7denním holterem, a dále 24 hodinovým
holterovským monitoringem.
Výsledky a závěr: Kromě vysoké akutní
úspěšnosti (99,2 %) prokazujeme také významné
zlepšení klinických obtíží a při maximální 48měsíčním sledování i dostatečnou střednědobou
a dlouhodobou úspěšnost. 139 nemocných
v ročním sledování vykazuje 82% úspěšnost, 66
nemocných v 24 měsíčním sledování 75%. 41
nemocných po 36 měsících 75% a 24 nemocných
po 48 letech 75%. Zaznamenané komplikace
svým počtem nepřevyšují počty obvyklé pro
izolaci plicních žil jinou metodou a jsou srovnatelné s literárními daty. Laserová izolace plicních
žil se stala standardní metodou s dostatečnou
bezpečností a úspěšností v terapii fibrilace síní.

Kryoizolace jako standardní výkon,
indikace, naše výsledky, komplikace
a 4leté sledování
Šedivá L., Janotka M., Petrů J.,
Chovanec M., Škoda J., Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Izolace plicních žil kryobalonem
se na našem pracovišti provádí již od roku 2007.
Tento výkon se stal standardní součástí léčby
zejména u nemocných s paroxyzmální formou
fibrilace síní. Důležitým faktorem je jednoduchost
a bezpečnost výkonu. Nemalou výhodou tohoto
výkonu je délka výkonu a uspokojivá míra komplikací. U části nemocných jsme měli k dispozici
standardní kryobalon rozměrů 23 mm a 28 mm,
v posledních letech pak vývojově novější balon
CryoCathAdvanceTM, opět 23 a 28 mm, který
během aplikací dosahuje nižších teplot, aplikace
je účinnější a je možno redukovat počet aplikací
a dosáhnout tak zkrácení doby výkonu.

Soubor pacientů a metoda: V letech
2007–2013 jsme na našem pracovišti provedli
izolaci plicních žil u celkem 540 nemocných
s paroxyzmální a perzistující fibrilací síní. Výkon
byl prováděn jedním nebo dvěma lékaři.
Sstandardně u každého nemocného zavádíme
jícnovou teplotní sondu, kterou monitorujeme
pokles teplot pod kritickou hodnotu. Pokud
dojde k poklesu teploty v jícnu pod 20 ºC, do 7
dní po výkonu provádíme endoskopické vyšetření, abychom vyloučili možné poškození
jícnu a následný vývoj atrioezofageální píštěle.
Ve všech případech používáme během výkonu
intrakardiální echokardiografickou sondu (ICE),
která pomáhá k dosažení větší bezpečnosti výkonu, pomocí ICE monitorujeme polohu balonu
v ústí plicní žíly a přítomnost případného leaku.
Při aplikacích do pravých plicních žil, respektive
minimálně při aplikaci do horní pravé plicní žíly,
stimulujeme brániční nerv, abychom zabránili
jeho poškození. Efekt ablace hodnotíme v závěru
mapováním pomocí cirkulárního katétru. Délka
výkonu se od počátečních výkonů, kdy v r. 2009
byla v průměru 280 min. zkracuje na současných
méně než 120 min. Stejně tak se zkracuje skiaskopický čas výkonu, z 42 min. v počátečním
období na méně než 10 min. v současnosti.
Výsledky a závěr: Jak akutní (98 %), tak
střednědobá a dlouhodobá úspěšnost dosahuje
uspokojivých hodnot. Sledování bylo realizováno jednak klinickou kontrolou, během které
hodnotíme symptomy, EKG v ambulanci, jednak
holterovské monitorování, v trvání 24 hodin a 7
dní. Každý nemocný během klinického sledování
alespoň jedenkrát absolvoval 7denní monitoraci. Rekurence fibrilace síní v ročním a dalším
sledování nepřesahuje 20 %. Část nemocných
byla zároveň léčena antiarytmiky. Je zajímavé,
že počty komplikací v průběhu doby dramaticky
neklesají, setkáváme se v našem souboru s konstantními poměrnými počty komplikací. Tento
fakt nejspíše souvisí s nárůstem počtu výkonů,
naopak neprojevuje se učební křivka.

Izolace plicních žil cirkulárním
katétrem nMarq, první zkušenosti
Šedivá L., Janotka M., Petrů J., Škoda J.,
Chovanec M., Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Izolace plicních žil aplikací radiofrekvenční energie patří v dnešní době ke standardním výkonům. Postupná aplikace cirkulární léze,
obkružující ústí plicních žil bývá často zdlouhavý
výkon. Je proto snaha nalézt jednodušší způsob,
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kdy by bylo možné obkružující léze provést pokud možno jednorázovou aplikací. V nedávné
minulosti byla velmi nadějná metoda aplikace
vícepolárním katétrem pVAC (Ablation Frontier).
Bohužel tento systém s sebou nesl vyšší riziko
asymptomatické embolizace do CNS, prokázané
MRI. Hlavním nedostatkem bylo chybění proplachu na ablačních elektrodách. V současné době
je k disposici systém nMarq, ve kterém je tento
nedostatek odstraněn.
Soubor nemocných a metodika: V této počáteční fázi jsme provedli izolaci plicních žil cirkulárním RF proplachovým katétrem nMark u 8 nemocných. Prováděli jsme jednoduchomu transseptální
punkci a rychlým mapováním jsme zobrazili levou síň, s odstupy plicních žil. Poté jsme několika
aplikacemi postupně izolovali všechny žíly, jejich
izolaci jsme ověřovali nejen mapováním nMarq
katétrem, ale i běžným mapovacím cirkulárním
lasso katétrem. Monitorovali jsme teplotu v jícnu
ve všech případech, stimulovali jsme bránici při
aplikacích do pravých žil.
Výsledky a závěr: Trvání výkonu bylo v průměru 138 min. přesto, že se jednalo o první výkony tímto systémem. Skiaskopický čas průměrně
16 min. Podařilo se izolovat všechny postihované
žíly. Zatím máme k disposici v průměru 3měsíční
follow up, což jistě není dostatečné k posouzení
dostatečné účinnosti metody. Nezaznamenali
jsme žádnou závažnou komplikaci.

Naše zkušenosti s podkožními
implatabilními kardiovertery
defibrilátory
Šimon J., Mudroch M., Petrů J., Janotka M.,
Chovanec M., Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Subkutánní implantabilní kardioverter
defibrilátor (S-ICD) je celosvětově uznáván jako
alternativa k intravenózním ICD. Zásadní výhodou této technologie je absence rizik souvisejících se zásahem do cévního řečiště. Dále možnost poskytnout terapii pomocí ICD pacientům,
kde není možné proniknout přes cévní řečiště
do srdce, či při jiných komplikacích spojených
s implantací intravenózního ICD.
Metoda: ICD se zavádí v analgosedaci
na levou laterální stranu hrudníku, elektroda je
v podkoží a směřuje hrotem podél levé laterální
strany sterna do 3. mezižebří. Během implantace
není třeba používat skiaskopii.
Výsledky: Od roku 2010 jsme implantovali 46 S-ICD u 16 žen a 30 mužů. Primární preventivní indikace pro ICD byla u 25 pacientů
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a sekundární u 21 pacientů. Ischemickou chorobu srdeční (ICHS) mělo 18 pacientů a dilatační
kardiomyopatii (DKMP) 9 pacientů. Celkem 9
pacientů mělo jiné typy kardiomyopatií, 5 pacientů mělo poruchu na úrovni srdečních kanálů,
3 pacienti nestabilní myokard různé etiologie a 2
pacienti vrozenou srdeční vadu. Chirurgických
komplikací bylo celkem 8, dále jsme zaznamenali 11 výbojů, 8 adekvátních a 3 neadekvátní.
Ve sledovaném souboru zemřeli 2 muži a 1 žena.
Závěr: S-ICD je efektivní metoda v prevenci
náhlé arytmické smrti. Její nespornou výhodou
je podkožní uložení defibrilační elektrody, malé
riziko poškození podkožní elektrody, možnost
využívat vyšší energie pro výboj a menší poškození myokardu výbojem. Nevýhodou je relativně
velký objem implantátu, nemožnost dlouhodobé
kardiostimulace a antitachykardické stimulace.

Katetrizační ablace ischemické
komorové tachykardie s podporou
dálkové magnetické navigace –
výsledky multicentrické prospektivní
studie STOP-VT
Škoda J.1, Arya A. 2, Garcia F. 5,
Miller J. 3, Reddy V.4, Petrů J.1, Šedivá L.1,
Chovanec M.1, Janotka M.1, Neužil P.1
1
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
2
Herzzentrum Leipzig, Germany
3
Indiana University School of Medicine,
Indianapolis, USA
4
Mount Sinai School of Medicine,
New York, USA
5
Hospital of the University of
Pennsylvania, Philadelphia, USA
Úvod: Katetrizační ablace ischemické komorové tachykardie (KT) s podporou dálkově
navigované magnetické navigace (RMT) je alternativou manuálního přístupu. Cílem první
multicentické studie bylo posouzení akutní
a dlouhodobé úspěšnosti.
Metoda: 53 konsekutivních pacientů (0 věk
67 let, 49 mužů, 0 ejekční frakce LK 31 %) ze 4
center USA a EU se setrvalou ischemickou KT
bylo zařazeno do studie. Katetrizační RF ablace
podporou RMT (Navistar RMT Thermocool™)
byla provedena transseptálním (48 ×) nebo transaortálním (5 ×) přístupem, s cílem
eliminace klinické či inducibilní KT (entrainment mapping, pace mapping, eliminace
lokálních patol. komorových signálů včetně
plošné denzní homogenizace endokardiálního
arytmogenního substrátu). Následné sledování ICD probíhalo v režimu 1–3–6–12 měsíců.

Primárním endpointem byla nepřítomnost
klinické či jakékoli setrvalé KT na konci výkonu
resp. během sledování.
Výsledky: Během výkonu bylo indukováno (RVa + LVa do 3 extrastimulů) 2.2 KT (1–8)
s délkou cyklu 0 374 ms (179–510). Čas výkonu
a skiaskopie byl 0 245 resp. 18 minut, hodnota
a čas RF energie byly 0 42.3W resp. 0 38 minut.
Akutního úspěchu výkonu bylo dosaženo u 50
z 53 (94 %) pacientů – neinducibilní klinická KT,
resp. u 39 z 53 (73,6 %) pacientů – neinducibilní
žádná KT. Crossover k manuální technice byl u 2
pacientů, z nichž 1 zůstal inducibilní. Z 50 pacientů po výkonu nedokončilo 12M sledování dalších 10 pacientů (5 × se neúčastnili – resp. data
nejsou k dispozici, 4 × úmrtí nearytmogenní dle
ICD, 1 × pokračující refrakterní KT bouře v úvodu
sledování). Z ostatních 40 pacientů, kteří řádně
dokončili sledování ICD ve 12 M je nadále bez
záchytu jakékoli setrvalé KT 30 pacientů (75 %).
Nebyly zaznamenány žádné komplikace výkonu.
Závěr: První multicentrická studie endokardiální katetrizační ablace ischemické komorové tachykardie s podporou dálkové magnetické navigace prokázala bezpečnost resp.
akutní i dlouhodobou úspěšnost srovnatelnou
s manuální technikou a je základem pro randomizovanou studii v další etapě.

Analýza katetrizačních reablací
plicních žil po předchozí izolaci
kryobalonem či laserbalonem
Škoda J., Petrů J., Šedivá L., Janotka M.,
Chovanec M., Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Předkládáme střednědobou analýzu
lokací katetrizační reizolace plicních žil po předchozí izolaci plicních žil provedené kryobalonem
(K) či laserbalkonem (L).
Metoda: V období 1/2010 – 11/2013 jsme
u 83 pacientů provedli první RF reizolaci plicních
žil po předchozím jediném výkonu v období
2005–2013 kryobalonem či laserbalonem (61 × K,
22 × L). Retrospektivně jsme analyzovali dobu
mezi prvním výkonem a reablací resp. lokace reablačních míst ve vztahu k použité technologii.
Výsledky: Průměrná doba do reablace byla
16,8 (K) resp. 13,7 (L) měsíců. Výskyt rekonektovaných v.s. analyzovaných plicních žil byl následující:
kryobalon: LSPV 40/61–66 %, LIPV 52/61–85 %, RSPV
46/61 (75 %), RIPV 46/61 (66 %). Pro kryobalon nové
generace je LSPV 17/27–62 %, LIPV 18/27 (66 %),
RSPV 13/27 (48 %), RIPV 21/27 (77 %). Pro laserbalon
byly hodnoty následující: LSPV 13/22 (59 %), LIPV

9/22 (40 %), RSPV 5/22 (22 %), RIPV 9/22 (40 %). Dále
budou prezentovány detailně lokace gapů v jednotlivých žilách včetně statistického zhodnocení.
Závěr: První reizolace plicních žil prokazují v našem souboru poněkud méně rekonexí
(počet gapů u jednoho pacienta) při použití
laserbalonu než kryobalonu, zejména pro pravé plicní žíly. V případě kryobalonu se v tomto
ohledu jeví lépe balon nové generace. Doba
do reablace se zásadně nelišila u všech výkonů.

Vyšetřování MR v éře moderní
elektroimpulzoterapie
Šnorek M.1, Bulava A.1, 2
1
Kardiocentrum – Kardiologie, Nemocnice
České Budějovice, a.s., České Budějovice,
Česká republika
2
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích
Přítomnost kardiostimulátoru (KS) nebo implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD)
v těle pacienta byla doposud absolutní kontraindikací pro vyšetření magnetickou rezonancí (MR).
50–75 % pacientů s implantovaným KS nebo ICD
bude během svého života MR vyšetření potřebovat. V posledních letech jsou na trh uváděny MR
kompatibilní implantabilní přístroje, umožňující
pacientům za specifických podmínek MR vyšetření
podstoupit. Aktuální klasifikace kovových implantátů pro MR vyšetření rozlišuje tři skupiny: MR bezpečné (safe), MR přípustné za určitých podmínek
(conditional) a MR nebezpečné (unsafe). Přístroje
pro elektroimpulzoterapii patří do kategorie MR
conditional, tedy podmíněně kompatibilních přístrojů. Do publikace guidelines pro kardiostimulaci
a srdeční resynchronizační léčbu Evropské kardiologické společnosti v roce 2013 nebyla tato oblast odbornými společnostmi podrobněji řešena.
Přímým důsledkem této skutečnosti je limitovaná
znalost uvedené problematiky nejen mezi kardiology, ale zejména mezi širší lékařskou veřejností.
Přinášíme přehled dostupných MR kompatibilních
KS a ICD a praktický algoritmus pro provádění MR
vyšetření u pacientů s implantovanými KS a ICD,
který vyžaduje multidisciplinární přístup. MR vyšetření lze provést nejdříve 6 týdnů po implantaci
KS nebo ICD, v těle nesmí být přítomny epikardiální nebo nefunkční elektrody, pacienti musejí
být v průběhu vyšetření monitorováni, některé
oblasti těla mohou být z vyšetření exkludovány
a síla magnetického pole je v současnosti limitována na 1,5 T. Provádění těchto vyšetření by mělo
zůstat vyhrazeno specializovaným centrům, která
mají zkušenosti s implantací MR kompatibilních
přístrojů a jsou případně schopna řešit komplika-
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ce vzniklé při samotném MR vyšetření. Vyšetření
magnetickou rezonancí by u těchto pacientů mělo
být prováděno v případech, kdy požadovanou
informaci nelze získat jinou zobrazovací metodou.
Podpořeno výzkumným záměrem ZSF JČU
v Českých Budějovicích, č. projektu BOV2012_001

Posouzení fibrózy levé síně před
katetrizační ablací pro fibrilaci síní
pomocí magnetické rezonance
Šramko M.1, Peichl P.1, Wichterle D.1,
Maxián R.1, Pasnišinová S.1, Čihák R.1,
Tintěra J. 2, Kautzner J.1
1
Klinika kardiologie, IKEM, Praha,
Česká republika
2
Klinika zobrazovacích metod, IKEM,
Praha, Česká republika
Úvod: Hodnocení fibrózy levé síně (LS) pomocí magnetické rezonance s pozdním sycením
gadolinia (DE-MRI) by mohlo být užitečné pro
identifikaci respondérů ablace pro fibrilaci síní
(FS). Avšak evidence pro použití této metody
pro klinické účely není v současnosti dostatečná.
Metodika a výsledky: DE-MRI byla provedena u 95 pacientů (věk 59 ± 8 let, 73 % muži) před
radiofrekvenční ablací pro paroxyzmální (55 %)
anebo perzistentní FS (45 %). Hodnotitelné DEMRI skeny LS byly k dispozici u 73 (77 %) z těchto
pacientů. Rozsah pozdního sycení gadolinia v LS
byl kvantifikován pomocí dříve popsané metody. V průběhu 1,3 ± 0,8 roku po výkonu došlo
k recidivě FS u 29 (40 %) pacientů. Nenalezli jsme
žádný vztah mezi rozsahem pozdního sycení
gadolinia v LS a recidivou FS (recidiva vs. bez
recidivy FS, 18 ± 10 % vs. 16 ± 8 %, p = 0,38).
Navíc, rozsah pozdního sycení v LS nekoreloval
s objemem, plnící funkcí či bipolární voltáží LS.
Závěr: Výsledky této studie nepodporují
rutinní použití DE-MRI ke kvantifikaci fibrózy LS
za účelem výběru vhodných pacientů pro ablaci
FS. Před použitím v klinické praxi je potřeba tuto metodu validovat dalšími experimentálními
a klinickými studiemi.

Nový biomarker pro sledování
asymptomatického poškození mozku
u ablace pro fibrilaci síní
Šramko M.1, Peichl P.1, Wichterle D.1,
Maxián R.1, Pasnišinová S.1, Čihák R.1,
Weichet J.4, Knesplová L. 2, Franeková J. 3,
Tintěra J. 2, Kautzner J.1
1
Klinika kardiologie, IKEM, Praha,
Česká republika
2
Klinika zobrazovacích metod, IKEM,
Praha, Česká republika

3

Klinika laboratorních metod, IKEM, Praha,
Česká republika
4
Klinika radiologie, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
Úvod: Difuzně vážená magnetická rezonance
(DW-MRI) je v současnosti nejrozšířenější metodou
pro sledování asymptomatického poškození mozku v průběhu katetrizačních výkonů. DW-MRI však
může být nedostatečná pro zobrazení diskrétních
či difuzních lézí. Naše studie ověřovala přínos specifického neuromarkeru – proteinu S100B – pro
diagnostiku asymptomatického poškození mozku
v kontextu ablace pro fibrilaci síní (FS).
Metodika a výsledky: DW-MRI a vyšetření
sérového S100B byly provedeny u 58 pacientů
1 den před a po radiofrekvenční katetrizační
ablaci FS. U žádného pacienta jsme nepozorovali symptomatickou mozkovou příhodu. U 3
pacientů vzrostla po výkonu hladina sérového
S100B nad referenční limit 105 ng/l. U jednoho
z nich se na DW-MRI objevila čerstvá mozková
léze, zatímco jedinci s normální hladinou S100B
neměli na DW-MRI žádnou novou lézi.
Závěr: Naše studie prokázala přínos proteinu S100B pro diagnostiku asymptomatického poškození mozku v průběhu ablace FS.
Incidence těchto příhod byla 5 %, pokud byla
detekována pomocí proteinu S100B, ale jen
1,7 %, když byla diagnostikována pomocí DWMRI. Protein S100B může být využit v dalších
studiích ke sledování výskytu poškození mozku
v průběhu ablace FS a také k objasnění klinických následků těchto příhod.

Komplikácie trvalej kardiostimulácie
z pohľadu centra a klinickej praxe
Ťažký V.1, Čambal D. 2, Brtko P. 2, Mistrík J. 3
1
NsP Medissimo, Bratislava
2
Interná klinika FN, Trnava, Slovensko
3
DELIO Bratislava, Slovensko
Za posledných 10 rokov bola na Slovensku implantovaných približne 15 000 kardiostimulátorov.
Narastajúci počet implantácii ale aj reimplantácii,
rozširovanie indikačných kritérií, zavádzanie nových
stimulačných systémov a nárast implantovaných
pacientov s plnou alebo parciálnou antikoagulačnou liečbou prinášajú nové problémy a súčasne
nové výzvy v trvalej kardiostimulácii. Neexistuje
však žiaden dostupný a najmä úplný register
komplikácii. Komplikácie sa delia na perioperačné, včasné a neskoré. Perioperačné komplikácie:
punkcia a. subclavia, poškodenie plexus brachialis, punkcia pleury, pneumothorax, disekcia cievy,
penetrácia/perforácia steny srdca, stimulácia ľavej
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komory, stimulácia sinus coronarius, malígna arytmia, zámena stimulačných elektród A/V. Včasné
komplikácie: Mikro/makrodyslokácia stimulačnej
elektródy, krvácanie, penetrácia/perforácia steny,
infekcia, reaktívna perikarditída. Neskoré komplikácie: nárast stimulačného prahu/porucha snímania,
dekubitus, penetrácia/perforácia steny, technické
problémy systému elektróda/PM, pacemakerový
syndróm, AAI/atrioventrikulárna blokáda, infekcia,
opustené elektródy/extrakcia. Včasné komplikácie
rozpoznáva a rieši implantačné stredisko. Neskoré
komplikácie vznikajú mimo implantačné centrum
a je preto nutné aby ich dokázal rozpoznať aj lekár nešpecializujúci sa na trvalú kardiostimuláciu.
Algoritmus diagnostiky neskorých komplikácii je
anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, EKG (magnet), RTG,
ECHOKG, CT a mikrobiologické vyšetrenie – t.j.
bežne dostupné vyšetrenia. Riešenie komplikácii je
buď konzervatívne alebo intervenčné. V prednáške
je podaný výklad jednotlivých komplikácii najmä
z pohľadu všeobecného j kardiológa a ich riešenie
z pohľadu implantačného centra.

Asymptomatické mozgové infarkty
u pacientov s paroxyzmálnou
fibriláciou predsiení
Urban L´.1, Hlivák P.1, Neuschl V. 2, Hatala R.1
Národný ústav srdcových a cievnych
chorôb, Bratislava, Slovensko
2
IZD Trnava, Slovensko
1

Úvod: Asymptomatické mozgové infarkty
(AMI) sú nezriedkavým nálezom na magnetickej
rezonancii (MR) mozgu u starších, neurologicky
asymptomatických osôb. Predpokladá sa, že k vzniku AMI prispievajú aj mikroembolizačné príhody
pri fibrilácii predsieni (FP), ktoré predstavujú zvýšené riziko vzniku cievnej mozgovej príhody.
Cieľom prace bolo analyzovať vzťah medzi
výskytom kardiovaskulárnych rizikových faktorov, časovými charakteristikami FP získanými
kontinuálnym subkutánným EKG monitorovaním a prítomnosťou AMI v MR obraze.
Pacienti a metodika: V práci prezentujeme
výsledky vyšetrenia MR mozgu 38 konzekutívnych pac. na chronickej antikoagulačnej liečbe
(25 mužov, priemerný vek 60 ± 6 rokov, veľkosť
ĽP 43 ± 4 mm, trvanie FP 7?± 4 roky), kandidátov
na katetrizačnú abláciu FP, ktorým bol 408 ± 241
dni pred vyšetrením MR implantovaný podkožný
systém na kontinuálne monitorovanie EKG..
Výsledky: V sledovanej skupine pac. s paroxyzmálnou FP malo 13 pac. (34 %) históriu perzistujúcej FP, 21 pac. (55 %) podstúpilo v minulosti elektrickú kardioverziu. Priemerné CHADS2 skóre bolo 1,1
± 0,7, CHA2DS2-VASc skóre 1,9 ± 1,0. Kontinuálnym

Abstrakta

EKG monitoringom sme kvantifikovali priemerný čas strávený vo FP (AF burden) na 11 ± 20 %
(0 – 97), maximálne trvanie FP počas 24 hodín (AF
Burden24) bolo 13 ± 9 hod. (0–24). V MR obraze
mozgu sme AMI identifikovali u 28 pac. (74 %), ich
priemerný počet bol 7 ± 10 (0 – 40). Korelačnou analýzou Kendall-Tau-b korigovanou na vek sme nepotvrdili vzťah medzi výskytom AMI a parametrami
AF burden, AF Burden24 a CHA2DS2-VASc skóre.
Záver: V limitovanej vzorke pac. s paroxyzmálnou/perzistujúcou FP, kandidátov ablačnej
liečby, sme nepotvrdili vzťah medzi hodnotou
CHA2DS2-VASc skóre s výskytom AMI v MR obraze mozgu. Početnosť ani lokalizácia AMI v našom
súbore nezávisela od kumulatívneho trvania FP
ani trvania epizód FP, čo spochybňuje hypotézu
o asymptomatických embolizačných príhodách
v rámci FP. Uvedené pozorovania si vyžadujú
overenie vo väčšej skupine pacientov.

roch bola priemerná EF 39,26 ± 10,43, rozdelenie pacientov podľa funkčnej triedy NYHA bolo
27,65 % NYHA 1, 41,76 % NYHA 2 a 1,17 % NYHA
3. U 75,29 % pacientov bol záchyt komorovej tachykardie, 19,3 % komorovej fibrilácie. U 86,54 %
pacientov bolo realizované koronarografické vyšetrenie. U 5 pacientov (2,92 %) bola realizovaná
CT koronarografia. Vo výsledkoch koronarografického vyšetrenia bol u 21 (12,28)% pacientov
negatívny nález. V pozitívnych nálezoch bolo
u 135 (90 %) pacientov jednocievne, 11 (7,34)%
dvojcievne a 4 (2,66)% viaccievne postihnutie.
Záver: Analýza pacientov po odvrátenej
srdcovej smrti dokazuje, že sa jedná o heterogénnu skupinu pacientov, koronarografickým
vyšetrením nie je jednoznačne určená príčina
náhlej kardiálnej smrti. Výsledky zrealizovaných
vyšetrení prispievajú k zlepšeniu manažmentu
pacientov po odvrátenej náhlej srdcovej smrti.

Aký je nález na koronárnych artériách
u pacientov po odvrátenej náhlej
kardiálnej smrti pred implantáciou
automatického kardiovertera
defibrilátora?

Dlouhodobá zkušenost
s implantabilními rekordéry
u pacientů se synkopou

Vachulová A.1, Svetlošák M.1, Bou
Ezzeddine H.1, Vohnout B. 2, Šašov
M.1, Hlivák P.1, Bernát V.1, Urban L´.1,
Gladišová K.1, Margitfalvi P.1, Hatala R.1
Oddelenie arytmií a trvalej kardiostimulácie,
NÚSCH, a.s., Bratislava, Slovensko
2
Slovenská zdravotnícka univerzita,
Bratislava, Slovensko
Priaznivé účinky liečby implantovateľnými
kardioverter defibrilátormi (ICD) v primárnej
a sekundárnej prevencii náhlej kardiálnej smrti sú
dobre známe, boli potvrdené mnohými randomizovanými štúdiami. Manažment pacientov po odvrátenej náhlej srdcovej smrti je stále v popredí
záujmu nielen oarytmológov, ale i kardiológov,
internistov, lekárov urgentnej medicíny.
Cieľom práce bolo vyhodnotiť manažment
pacientov po odvrátenej náhlej kardiálnej smrti
pred implantáciou ICD.
Metódy: Retrospektívna analýza údajov pacientov po odvrátenej náhlej kardiálnej smrti koknzekutívne prijatých do nášho centra od 01/2011–
12/2012, ktorým bol prvoimplantovaný ICD.
Výsledky: Do nášho centra bolo v uvedenom
období prijatých celkovo 171 pacientov po odvrátenej náhlej kardiálnej smrti. Vekový priemer
pacientov bol 61 ± 11,05 rokov, mužov bolo signifikantne viac ako žien, 145 (85,96 %) vs 24 (14,04 %).
V súbore bolo 147 pacientov (85.96%) s diagnózou
koronárnej choroby srdca. V ECHOKG paramet-

Vlašínová J., Kozák M., Křivan L.,
Sepši M., Novotný T.
Interní kardiologická klinika, Fakultní
nemocnice Brno, Česká republika
Úvod: Cílem práce bylo zhodnocení přínosu
implantabilního monitoru (ILR) v diagnostice
synkopálních stavů, u kterých se nepodařilo objasnit etiologii konvenčními metodami.
Soubor a metoda: Analýze jsme podrobili
157 pacientů (94 mužů a 63 žen průměrného věku
57 let), kteří byli hospitalizovaní na naší klinice v letech 2002–2012 s opakovanou synkopou nejasné
etiologie a kterým byl na základě diagnostického
algoritmu implantován ILR (Reveal Medtronic,
Minneapolis, USA). Před implantací byli podrobeni
klasickým vyšetřením (EKG, Holter, test na nakloněné rovině-HUT, elektrofyziologické vyšetření
(EFV) a neurologické vyšetření), která neobjasnila
vznik synkopy. První kontrola byla stanovena za 3
měsíce od implantace nebo při vzniku synkopy.
Doba sledování byla, buď do objasnění synkopálního stavu, nebo do ukončení životnosti přístroje.
V našem souboru 3 měsíce až 3 roky.
Výsledky: Během sledování mělo 64 pacientů synkopální stav, 14 presynkopu a a 72 pacientů
bylo během sledování bez potíží. Z 76 symptomatických pacientů byla korelace s EKG a tím
i arytmická příčina synkopy u 45 pacientů, což
představuje 30 % všech sledovaných, Bradykardie
byli zachyceny u 26 pacientů, tachydysrytmie byla
nalezena u 19 pacientů. Během doby sledování
zemřeli 2 pacienti. Jeden na mozkové krváce-

ní a jeden na akutní infarkt myokardu. Žádný
pacient nezemřel v souvislosti s arytmií. U pěti
ze sledovaných byla v době po implantaci ILR
zjištěna neurologická příčina presynkop. Dva měli
meningeom, u dvou se diagnostikovala svalová
dystrofie a u jednoho pacienta epilepsie. Jeden
pacient měl stanovenu psychiatrickou diagnózu
a po medikaci antidepresivy byl bez potíží. U 31
pacientů byly symptomy bez záchytu arytmie.
Závěr: Implantabilní monitor objasnil arytmickou etiologii nebo ji vyloučil u 76 (50 %) pacientů, u kterých nebylo možno diagnózu stanovit
konvenčními metodami. Jedná se velice přínosnou metodu v diagnostice synkopálních stavů.

Hemodynamic effects of temporary
right ventricular resynchronization
in children after surgery
for tetralogy of Fallot
Vojtovič P., Kučera F., Selko M., Hostaša J.,
Krupičková S., Matějka M., Gebauer R.,
Tláskal T., Tomek V., Janoušek J.
Dětské kardiocentrum, FN v Motole, Praha,
Česká republika
Introduction: Right bundle branch block
(RBBB) associated with right ventricular (RV)
electromechanical dyssynchrony may contribute to acute postoperative hemodynamic impairment in tetralogy of Fallot (ToF). We sought to
evaluate changes in hemodynamics and tissue
oxygenation following RV resynchronization
during the first 24 hours after surgery.
Patients and Methods: Arterial pressure, cardiac output (PiCCO) and tissue oxygenation (NIRS)
were measured in 28 patients (median age 9.6
months) during baseline sinus rhythm and after
RV resynchronization by atrial-triggered RV free
wall pacing in complete fusion with spontaneous
activation using temporary pacing wires. Studied
variables were compared in a cross-over design
in four 5-minute intervals (baseline rhythm and
stimulation, 2x each). Results were averaged and
statistically analyzed using RM ANOVA on ranks.
Results: Resynchronization reduced the QRS
complex duration from median 110 to 70 ms
(p < 0.001), increased significantly (p < 0.05 for
pair-wise multiple comparison) median arterial
systolic (+ 4.0 mmHg, 4.8 %), mean (+ 2.0 mmHg,
3.7 %) and pulse pressure (+2.5 mmHg, 6.9 %),
cardiac index (+ 62.5 ml/min/m2 BSA, 1.7 %),
left ventricular contractility (dP/dT max, + 30
mmHg/s, 4.1 %) and decreased central venous
pressure (-0.5 mmHg, 3.8 %). Both renal (median
+ 0.5 saturation points) and cerebral oxygenation (median + 1.0 saturation points) improved.
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Abstrakta

Conclusion: RV resynchronization improved
hemodynamic parameters and tissue oxygenation in children early after surgery for ToF and may
be a useful non-pharmacologic adjunct to acute
postoperative low cardiac output management.
(Supported by MH CZ – DRO, University
Hospital Motol, Prague, Czech Republic 00064203).

Aplikace a trendy renální denervace.
Výsledky studie SOUND ITV I
Vondráková D., Šedivá L., Petrů J., Škoda J.,
Janotka M., Chudicová A., Michálková S.,
Neužil P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: S rozvojem vědy lépe chápeme patofyziologii jednotlivých onemocnění. Podobně
je tomu i v kardiologii, kde v patofyziologii arteriální
hypertenze, srdečního selhání, arytmií se významně uplatňují změny v regulaci autonomního nervového systému. Novým trendem v léčbě těchto
onemocnění je právě ovlivnění patologické regulace vegetativního nervového systému.
Soubor a metodika: Jedna z léčebných
metod, kterou ovlivňujeme vegetativní nervový
systém, je katetrizační denervace sympatikových
nervových vláken renálních arterií. Tato metoda je
už běžně využívana v léčbě rezistentní arteriální hypertenze. Na našem pracovišti používáme při renální denervaci radiofrekvenční (RF) a ultrazvukovou
(US) energii. Katétr Sound Tx, který je zdrojem US
nefokusované energie, jsme použili v rámci studie
SOUND ITV I u 10 pacientů s rezistentní hypertenzí.
Průměrný věk byl 58 let, 70 % tvořili muži, průměrná
vstupní hodnota kazuálního TK 177,5/97,1 mmHg.
Za 6 měsíců došlo k poklesu sTK o 21 mmHg a dTK
o 11 mmHg, za 12 měsíců jsem zaznamenali pokles
sTK o 23,5 mmHg a dTK o 8 mmHg.
Závěr: Tím jsme potvrdili účinnost, ale i bezpečnost ultrazvukové nefokusované energie
v léčbě rezistentní hypertenze. V budoucnu je
potřeba srovnávacích studií, které rozhodnou
o výběru vhodné energie a typu katétru.

Metody: U pacientů, kteří podstoupili katetrizační ablaci na našem pracovišti v období
2006–2012, jsme retrospektivně identifikovali a kategorizovali peri-procedurální komplikace (≤ 30
dnů od výkonu). Jako signifikantní byly hodnoceny
komplikace vedoucí k trvalým následkům, vyžadující intervenci nebo prodlužující hospitalizaci.
Přežívání pacientů bylo ověřeno údaji z databáze
Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Na základě multivariační analýzy byl navržen skórovací
systém pro odhad rizika komplikací.
Výsledky: U 548 pacientů bylo celkem provedeno 722 výkonů pro komorové arytmie, které
byly v 66 % na podkladě strukturálního srdečního
onemocnění a v 19 % v situaci arytmické bouře.
Sledování bylo kompletní u 96,1 % a 100 % pacientů z hlediska komplikací a přežívání. U 45 (6,2 %)
výkonů došlo k signifikantní peri-procedurální
komplikaci, z toho: 0 úmrtí; 26 komplikací v souvislosti s cévním přístupem (3,6 %); 3 hemoperikardy (0,4 %); 5 tromboembolických příhod (0,7 %).
K signifikantně méně komplikacím došlo u ablací
pro idiopatické vs. strukturální komorové arytmie
(2,8 % vs. 8,0 %, p = 0,006) s 30denní post-procedurální mortalitou (0/249 = 0 % vs. 17/473 = 3,6 %) bez
přímé souvislosti s ablačním výkonem. Incidence
komplikací byla signifikantně závislá na operátorovi. Byla zvýšená u pacientů ve vyšším věku, se sníženou systolickou funkcí levé komory, při renální
insuficienci, při zahájení procedury v odpoledních
hodinách, při akutně prováděném výkonu a při výkonu pro arytmickou bouři. Na základě vybraných
klinických a multivariačně nezávislých rizikových
faktorů (věk, ejekční frakce levé komory a hladina
Obrázek 1.

Katetrizační ablace komorových
arytmií: analýza peri-procedurálních
komplikací
Wichterle D., Peichl P., Pavlů L.,
Čihák R., Kautzner J.
Klinika kardiologie, IKEM, Praha,
Česká republika
Úvod: Cílem studie bylo vyhodnotit incidenci a prediktory komplikací katetrizační ablace pro
komorové arytmie.
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kreatininu) bylo navrženo kompozitní skóre pro
predikci incidence komplikací (obrázek 1).
Závěr: Katetrizační ablace pro komorové
arytmie má v expertním centru přijatelné riziko
komplikací, které je závislé na operátorovi, na typu arytmie a klinickém stavu pacienta.

Katetrizační uzávěr ouška levé
síně u nemocných s fibrilací síní,
náš soubor, význam intrakardiální
echokardiografie
Zdráhalová V., Mráz T., Šedivá L., Petrů J.,
Škoda J., Chovanec M., Janotka M., Neužil P.
Kardiovaskulární centrum, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
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 153 nemocných (31 %
ž/69 % m, 52 % > 70 let) s FiS a vysokým rizikem tromboembolie stanoveného schématem
CHADS2VASC, u kterých jsme od roku 2004 pro-

Abstrakta

vedli katetrizační okluzi LAA různými systémy.
Výkon se provádí pomocí transseptální punkce.
14 Fr zavaděč slouží k zavedení balonkového okluderu. Je dostupný v různých velikostech podle
velikosti LAA. Celý výkon se prováděl standardně
za kontroly jícnového echokardiografického monitorování (TEE). Na našem pracovišti v současné
době ke kontrole zavádění používáme k monitoraci výkonu intrakardiální echokardiografického
vyšetření (ICE) zavedením ultrazvukového katétru

10 Fr a to do pravé síně, koronárního sinu nebo
výtokového traktu pravé komory.
Výsledky: Ve všech případech jsme mechanický okluder zavedli úspěšně. Výměnu za jinou
velikost okluderu jsme musili provést ve 40 %
případů. 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.
Závěr: Uzavíráme, že okluze LAA je přínosnou metodou u nemocných s FiS ve vysokém
riziku tromboembolie. Prokázali jsme možnost
použití ICE k monitoraci výkonu.

Sekce odborných pracovníků
v arytmologii
Bezkontaktný multielektródový
mapovací systém v liečbe
málopočetnej fokálnej aktivity
Andrášová M., Stančák B., Mišíková S.
VÚSCH, a.s., Košice, Slovensko
Úvod: V súčasnej dobe je dostupných niekoľko typov multielektródových katétrov umožňujúcich bezkontaktné mapovanie tachykardií. Táto
metóda umožňuje zaznamenať a spracovať viac
ako 3 000 bodov elektrických dát z jedného srdcového úderu a následne vytvoriť 3D elektrickú mapu tejto aktivity. Využitie systému sa odporúča pri
liečbe atriálnych tachykardií, typických a atypických
predsieňových flutterov, komorových tachykardií.
Ciele: V príspevku uvádzame iniciálne skúsenosti s bezkontaktným mapovaním nepretrvávajúcich tachykardií s málopočetnou fokálnou
aktivitou prostredníctvom multielektródového
košíkového katétra (MBC) s využitím 3D zobrazovacieho systému.
Metódy: Liečbu málopočetnej fokálnej aktivity pomocou systému multielektródového
mapovania s použitím MBC sme na našom pracovisku použili u dvoch pacientov. Šlo o ženy
vo veku 66 a 88 rokov, v jednom prípade s diagnózou atriálnej tachykardie s fokusom v pravej
predsieni, v druhom prípade s diagnózou idiopatickej komorovej tachykardie s fokusom v pravej
komore. Predchádzajúca antiarytmická liečba
neviedla k potlačeniu dysrytmií. Na mapovanie
elektrickej aktivity fokusov bol využitý košíkový
katéter so 64 elektródami určený na bezkontaktné mapovanie fokálnej aktivity a 3D zobrazovací
systém poskytujúci údaje mapovania v reálnom
čase. Metóda výrazne zrýchlila priebeh ablačnej
procedúry, znížila fluoroskopický čas, pričom
efekt ablácie bol v oboch prípadoch dobrý.

Záver: Využitie bezkontaktného mapovania multielektródovým košíkovým katétrom pri
liečbe málopočentých fokálnych aktivít môže
predstavovať efektívny prístup znižujúci procedurálny čas a skiaskopickú záťaž pacienta a lekára
a uľahčenie mapovania týchto typov tachykardií.

Naše zkušenosti s izolací plicních
žil pomocí multikanálového RF
ablačního systému (nMARQ –
Biosense Webster Inc.)
Baroch J., Královec Š., Mudroch M., Holý F.,
Mráček M., Hodačová L., Holdová K., Neužil P.
Kardiologie, Nemocnice Na Homolce,
Praha, Česká Republika
Úvod: Fibrilace síní je v dnešní době jednou
z nejčastějších kardiologických onemocnění, jejíž prevalence se významně zvyšuje s obecným
stárnutím populace. Jednou z metod léčby především paroxyzmální formy fibrilace síní je tzv.
izolace plicních žil. Nabídka technických prostředků k dosažení trvalé (optimálně) izolace plicních
žil na trhu se neustále rozšiřuje, jak do použité
metody lokalizace zdroje energie v levé síni, tak
vlastního používaného zdroje energie.
Metoda: Na našem pracovišti používáme
rozmanité spektrum technologií od tzv. balonových (izolace dosažena po okluzi PV jednou,
nebo několika aplikacemi energie) po nejčastěji
používanou metodu RF ablace (“point by poit“)
chlazenou elektrodou s podporou navigačního a/
nebo robotického systému. V letošním roce jsme
měli možnost ověřit v běžném provozu metodu
izolace PV s použitím multikanálového cirkulárního
RF ablačního katétru s chlazenými elektrodami/systému nMARQ – Biosense Webster. Tímto katétrem
lze, po dosažení optimální lokalizace, aplikovat RF

energii zároveň z 10 elektrod, a to unipolárně proti
indiferentní elektrodě, nebo bipolárně mezi jednotlivými elektrodami katétru. Tato konfigurace
zároveň umožňuje záznam intrakardiálního elektrogramu z místa RF aplikací. Technologie by měla
umožnit snížení celkové doby výkonu, potenciálně
i zvýšit efektivitu ablace docílením transmurální
a kontinuální léze.
Soubor: Systém jsme zatím použili u 8
pacientů (2 ženy, 6 mužů) a získaná data jsme
porovnali se standardní skupinou pacientů
(Navistar thermocool + Carto V3). Porovnávali
jsme dobu aplikace a celkovou délku výkonu.
Závěr: Systém nMARQ je jednou z nových
metod RF izolace plicních žil. Technologie samotná bezpochyby rozšiřuje možnosti radiofrekvenčního proudu jako zdroje energie pro
dosažení trvalé izolace plicních žil.

Využití dálkové monitorace u pacientky
se syndromem dlouhého QT
Bláhová M.1, Nečasová L.1, Vojvodičová O.1,
Čihák R.1, Novotná K. 2
1
IKEM, Praha, Česká republika
2
Medtronic Czechia, Praha,
Česká republika
Uvádíme případ nemocné s familiární formou
syndromu dlouhého QT. V 21 letech v roce 1998
byl nemocné implantován jednodutinový kardioverter-defibrilátor. Při pravidelných kontrolách
byly v paměti přístroje zaznamenávány velmi četné
epizody komorových tachykardií charakteru torsade de pointes. V roce 2008 nemocná otěhotněla
a následně při kontrole přístroje byl zjištěn pokles
sensigu defibrilační elektrody. Vzhledem k těhotenství bylo rozhodnuto o konzervativním postupu.
Během těhotenství se nevyskytly žádné komorové
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arytmie, v prosinci 2008 se nemocné narodil syn
a poté došlo k akceleraci četnosti arytmií. Pokles
senzingu defibrilační elektrody dále trval, a proto
byla v roce 2010 implantována další stimulační komorová elektroda do apikální třetiny komorového septa. Následně byl při vyčerpání bateriového
zdroje v roce 2011 systém upgradován na dvoudutinový a nemocná byla zařazena do pogramu
dávkového monitorování Carelink. Přístroj byl nastaven do režim AAIR-DDDR se základní stimulační
frekvencí 70/min. Při tomto stimulačním režimu
došlo k výraznému poklesu komorových tachykardií. Nemocná byla sledována pomocí dálkové
monitorace a termíny pravidelných kontrol byly
prodlužovány. Tato situace trvala až do pátku 26. 7.
2013, kdy ze systému Carelink přišlo hlášení o vzestupu impadance defibrilační elektrody. Nemocná
byla zkontaktována a ještě ten den byla proveden
ambulantní kontrola, při které byla potvrzena porucha defibrilační elektrody. Vzhledem k anamnéze
komorových tachykardií v minulosti byla nezbytná
hospitalizace na monitorovaném lůžku. Následně
při skiaskopické kontrole byla prokázaná fraktura defibrilační elektrody. 30. 7. 2013 byl celý systém včetně
elektrod explantován a za dva dny byl implatován
nový dvoudutinový kardioverter-defibrilátor zprava.

Metody renální denervace
Brada J., Holý F., Holdová K., Baroch J.,
Mudroch M., Plevková L., Královec Š.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Léčba hypertenze pomocí metod sympatické renální denervace se v posledních letech
stává jednou z možností dlouhodobého ovlivnění vysokého krevního tlaku. K dispozici je již
celá řada technických prostředků a metod pro
katetrizační denervaci sympatických vláken v renálních tepnách. Toto sdělení podává přehledové
informace o vlastnostech těchto metod, které jsme
měli možnost použít na našem pracovišti včetně
popisu jejich parametrů a vzájemného srovnání.

Nejčastějí chyby a omyly
v monitoraci pacientů s arytmiemi
Bulková V.1, 2, Kociánová L.2,
Šimek J.3, Gandalovičová J.2, Královec Š.2,
Alfredová H.2, Toman O.4, Brada J.2, Fiala M.4
1
I. interní klinika FN u sv. Anny – ICRC,
Brno, Česká republika
2
MDT-Medical Data Transfer s.r.o. –
nestátní zdravotnické zařízení,
Česká republika
3
II. Interní klinika VFN Praha, Česká republika
4
I. Interní klinika FN Brno, Česká republika

V přehledné přednášce srovnáme jednotlivé
metody ambulantní monitorace EKG v různých
klinických indikacích. Vhodné metody jednodenní až vícedenní monitorace, dlouhodobých
epizodních záznamníků a implantabilních EKG
záznamníků, technická úskalí jednotlivých metod a klinické indikace k dlouhodobé EKG monitoraci.

Rekurence vedení
kavotrikuspidálním istmem
Dostálová H., Duda J.
I. interní kardioangiologická klinika,
FN Hradec Kálové, Česká republika
Prvním cílem studie je retrospektivně zhodnotit rekurence flutteru síní (FLS) u dvou skupin
pacientů (pt.) v závislosti na délce čekací doby
po dosažení bloku vedení kavotrikuspidálním
istmem (CTI). V první skupině je 455 pt., kterým
byla KA provedena jako úspěšný elektivní výkon
s průměrnou čekací dobou po dosažení bloku
vedení CTI 44 min. (10–170 min). Druhá skupina
je tvořena 33 pt., kterým byl před KA fibrilace
síní (FS) dokumentován CTI dependentní FLS,
a proto jim byla provedena KA CTI v rámci KA
FS, v tomto případě byla průměrná doba čekání
10 min. (2–30 min).
U elektivních výkonů byla zjištěna recidiva
CTI dependentního FLS u 12 pt. (2,6 %), u druhé
skupiny u 1 pt. (3,1 %).
Druhým cílem bylo zhodnotit rekurence
vedení CTI, a to u 47 pt., kteří měli provedenou
elektivní KA CTI (průměrná čekací doba 46 min.).
a kterým byla s průměrným odstupem 32 měsíců (1–137 měsíců) provedena KA FS. U 35 pt. trval
blok vedení CTI. 12 pt. (25,5 %) mělo recidivu
vedení CTI, z toho 2 pt. (4,3 %) měli dokumentovanou recidivu CTI dependentního FLS.
V další skupině je 62 pt. kterým byla KA CTI
provedena jako součást KA FS (s čekací dobou 10
min.). 32 pt. byla při další KA provedena kontrola
vedení CTI, u 23 pt. trval blok CTI, 9 pt. (28,1 %)
mělo recidivu vedení CTI.
Závěry: Recidiva vedení CTI je po KA častá
(26 a 28 %) a její výskyt není výrazně ovlivněn
dobou čekání po dosažení bloku vedení istmem.
I přes častou recidivu vedení istmem je klinická
recidiva FLS vzácná (< 5 %).

Kvadripolárna elektróda – nový
štandard v resynchronizačnej liečbe?
Duchoňová A., Gedeonová A.,
Kupecová A., Tothová B., Komanová E.,
Mišíková S., Stančák B.
VÚSCH, a.s., Košice, Slovensko
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Úvod: Kvadripolárna elektróda poskytuje
možnosti neinvazívnej repozície ľavokomorovej
elektródy v prípade dráždenia bránice a vysokého stimulačného prahu.
Metóda: V súčasnej dobe máme k dispozícii
2 typy kvadripolárnych elektród, čo umožňuje
nastaviť 10–16 odlišných vektorov stimulácie
(v závislosti od výrobcu). Prvú implantáciu sme
vykonali v júli 2012. Doteraz sa implantácii kvadripolárnej elektródy podrobilo 21 pacientov,
z toho bolo 14 mužov a 7 žien. Priemerný procedurálny čas zavedenia elektródy do koronárneho sínusu bol 7,1 minúty, bez rozdielu oproti
ostatným elektródam.
Záver: Výhodou kvadripolárnej elektródy
je možnosť nastavenia viacerých odlišných vektorov, čo v prípade obtiažnych anatomických
podmienok umožňuje neinvazívnu repozíciu
bez potreby invazívneho riešenia.

Resynchronizačná terapia
v antibradykardickej indikácii. Viac
otáznikov ako odpovedí
Exelová D., Duchoňová A., Gedeonová A.,
Kupecová A., Tóthová B., Stančák B.,
Mišíková S.
VUSCH, a.s., Košice, Slovensko
Úvod: V posledných rokoch stúpa počet
pacientov s nutnosťou resynchronizačnej terapie. U pacientov s chronickým zlyhaním srdca je
resynchronizačná terapia vysoko účinná za predpokladu dodržiavania indikačných kritérií. Platné
indikačné kritériá zužujú indikácie pre primoimplantáciu biventrikulárneho systému, avšak
rozširujú možnosti použitia resynchronizácie
v antibradykardickej indikácii.
Cieľ: Cieľom práce je porovnať procedurálne a fluoroskopické časy pri primoimplantácii
resynchronizačného systému a pri rozšírení
(upgrade) stimulačného režimu z jednodutinového/dvojdutinového na biventrikulárny
systém.
Metóda: V roku 2013 bolo na našom oddelení vykonaných 145 primoimplantácií biventrikulárnych systémov a 14 rozšírení stimulačného
režimu. Priemerný procedurálny čas 14 primoimplantácií bol 96,9 minút, pri rozširovaní systému
166,5 minút (p < 0,05). Priemerný fluoroskopický
čas pri primoimplantáciách bol 14,7 minú, u pacientov podrobujúcich sa rozšíreniu systému
24,8 minúty (p < 0,05).
Záver: Rozšírenie stimulačného režimu je
spojené s vyššou náročnosťou procedúry s dlhšími procedurálnymi časmi a vyšším rizikom
komplikácií.

Abstrakta

Holterovské monitorování EKG
u pacientů se srdeční amyloidózou

Ako vykonať transseptálnu punkciu
rýchlo a efektne

Fingrová Z., Havránek Š., Paleček T.,
Bulková V., Fikrle M., Kuchynka P., Linhart A.
II. interní klinika kardiologie a angiologie
1. LF UK a VFN, Praha, Česká republika

Gedeonová A., Čačková K., Duchoňová H.,
Exelová D., Kupecová A., Tóthová B.,
Mišíková S., Stančák B.
VUSCH, a.s., Košice, Slovensko

Úvod: Srdeční amyloidóza je konkrétním
projevem systémových onemocnění charakterizovaných ukládáním specifických proteinů
(amyloid) do mezibuněčných prostorů myokardu, převodního systému, srdečních chlopní či perivaskulárních oblastí. Onemocnění
se dominantně manifestuje pod obrazem
restriktivní kardiomyopatie. Cílem práce byla
kvantifikace přítomnosti poruch srdečního
rytmu u nemocných se srdeční amyloidózou
pomocí standardního 24hodinového monitorování EKG.
Metody: Byla provedena prospektivní
analýza 24hodinového EKG monitorování
v souboru 16 konsekutivních pacientů (11
mužů; 42–80 let) s diagnostikovanou srdeční amyloidózou všech typů od dubna 2012
do října 2013.
Výsledky: Základním rytmem byl sinusový rytmus u 15 (94 %) pacientů; 1 (6 %) nemocný měl přítomnu fibrilaci síní po celou dobu
monitorace. Ze všech nemocných u 5 jedinců
(31 %) byly dokumentovány četné komorové extrasystoly (medián 546; IQR 241–1 344
extrasystol/24 hodin) převážně dvou a více
morfologií. Nesetrvalá komorová tachykardie byla zachycena u 3 (19 %) jedinců. Z 15
pacientů se sinusovým rytmem mělo 6 (40 %)
pacientů četné supraventrikulární extrasystoly
(medián 1 068; IQR 300 – 2 328 extrasystol/24
hodin), kdy 4 jedinci (27 %) měli zachyceny
běhy supraventrikulárních tachykardií nedosahujících kritérií paroxyzmu fibrilace síní.
Ve dvou případech (13 %) byla zachycena AV
blokáda I. stupně. Vyšší stupeň AV blokády
zachycen nebyl. Nebyly zachyceny pauzy
nad 3 s. Mediány a IQR hodnot parametrů
variability srdeční frekvence u nemocných
v sinusovém rytmu za 24 hodin byly: SDNN
46 (36–81) ms; rMSSD 50 (30–101) ms a pNN50
6,9 (1,5–10,5)%.
Závěr: Dokumentace poruch srdečního
rytmu u srdeční amyloidózy při 24hodinovém
monitorování EKG odráží přítomnost závažného
strukturálního onemocnění srdce. Výskyt abnormalit je obdobný jako u jiných příbuzných strukturálních onemocnění myokardu. Parametry
variability srdeční frekvence jsou oproti zdravé
populaci sníženy.

Úvod: Transseptálna punkcia je v súčasnej
dobe bežnou metódou umožňujúcou katétrovú
abláciu v oblasti ľavostranných srdcových dutín
ako aj iné invazívne výkony na mitrálnej chlopni.
Vykonáva sa pomocou špeciálnych transseptálnych
ihiel pod rentgenovou kontrolou. Na našom pracovisku rutinne využívame intrakardiálny ultrazvuk.
Súbor pacientov a metóda: V práci analyzujeme prínos intrakardiálneho ultrazvuku počas transseptálnej punkcie. Transseptálnu punkciu sme
zrealizovali u 273 pacientov, z toho bolo 183 mužov
a 90 žien. Priemerný vek 62 rokov. Komplikácie sme
zaznamenali u 9 pacientov, čo predstavuje 3,3 %.
Záver: Použitie intrakardiálneho ultrazvuku
pri transseptálnej punkcii vedie ku skráteniu procedúry a súčasne zvyšuje bezpečnosť výkonu.

Keď je srdce zlomené
Ginzeriová E., Podroužková A.
NÚSCH a.s., Bratislava, Slovensko
Tako-Tsubo kardiomyopatia je veľmi vzácna
reverzibilná KM. Pre toto ochorenie je charakteristické rozšírenie hrotu ľavej komory s poruchami
kinetiky. Častejšie sa vyskytuje u žien. Spúšťačom
býva psychický alebo fyzický stres, trauma,
smútok, úmrtie blízkej osoby, strach, bolesť.
Preto sa Tako-Tsubo kardiomyopatia nazýva
aj „Syndrómom zlomeného srdca“. Pri tomto
ochorení pacient udáva ťažkosti podobné infarktu myokardu: bolesti na hrudníku, ťažkosti
s dýchaním, úzkosť, potenie. Väčšinou prebieha
pod obrazom akútneho koronárneho syndrómu.
Na EKG sa manifestuje eleváciami ST segmentu a inverziou T vĺn. Menej často býva spojená
s arytmiami (sínusovou bradykardiou, fibriláciou
predsiení, AV – blokom, komorovou tachykardiou
či komorovou fibriláciou). Diagnostika spočíva
vo vylúčení významných koronárnych lézií. Pri
ventrikulografii je typický obraz, ktorý pripomína tvar nádoby používanej v Japonsku na lov
chobotníc. Poruchy kinetiky sa časom spontánne
upravujú. Práve reverzibilita nálezu sa v poslednej
dobe pokladá za podmienku diagnózy TK. Liečba
spočíva v podpornej liečbe srdcového zlyhávania,
je potrebné vyhnúť sa podávaniu katecholamínov, ktoré môžu stav zhoršiť. Vo všeobecnosti je
prognóza TK dobrá.

Extrakce stimulačních a ICD systémů
Grofková H., Klimeš D.
I. interní klinika – kardiologická
FN Olomouc, Česká republika
Extrakce stimulačních a defibrilačních systémů moderními katetrizačními metodami
představuje vysoce efektivní a při kontrole ICE
a standardní anesteziologické monitoraci pacienta bezpečnou variantu kompletního odstranění elektrodového systému. Tato přednáška
se zaměřuje na komplexní přístup k pacientovi
z hlediska sestry i lékaře včetně fotodokumentace a možných komplikací.

Dlouhodobé výsledky 24hodinového
EKG monitorování (Holter)
v dětském kardiocentru
Hojerová J., Spurná O., Dvořáková S.,
Kubuš P.
Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha,
Česká republika
Úvod: 24hodinové EKG monitorování
(Holter) je nedílnou součástí diagnostického
procesu u většiny dětských pacientů s poruchou srdečního rytmu nebo podezřením na ni.
Vyšetření je rovněž ve významné míře nápomocné při průběžném sledování těchto pacientů a hodnocení efektu případné farmakologické
či nefarmakologické terapie arytmií. V naší práci
jsme se zaměřili na analýzu demografického
a klinického profilu pacientů podstupujících toto
vyšetření ve specializovaném centru.
Metodika: Retrospektivně byly hodnoceny údaje všech pacientů, u kterých bylo v období 8/1996–10/2013 v Dětském kardiocentru
provedeno 24hodinové EKG monitorování.
Všechny záznamy včetně anotace QRS komplexů a kontroly klasifikace poruch srdečního
rytmu byly analyzovány speciálně vyškolenými
SZP. Výsledek byl poté revidován a popsán lékařem a dokumentován ve strukturované databázi.
Výsledky: Ve sledovaném období bylo provedeno celkem 20 105 vyšetření u 7 811 pacientů
(medián 4,0 [IQR 2,0–8,0] vyšetření/pacient) s mediánem věku při vyšetření 9,9 (IQR 2,7–15,6) roku.
3 525/20 105 (17,5 %) vyšetření proběhlo v prvním
roce života. Nejčastějším důvodem k vyšetření byly supraventrikulární tachykardie (36,3 %), komorové extrasystoly (20,0 %), atrioventrikulární blok
(12,7 %), supraventrikulární extrasystoly (8,0 %),
dysfunkce sinoatriální automacie (7,0 %) a komorové tachykardie (5,2 %). Strukturální srdeční vadu
mělo 37,3 % pac. (operace srdce předcházela prvnímu monitorování u 90,6 % z nich). Opakované
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monitorování bylo provedeno u 46,9 % pac.,
častěji v kombinaci se strukturálním srdečním
onemocněním (P < 0,001).
Závěr: Nejčastější arytmologickou indikací
ke 24hodinovému EKG monitorování v Dětském
kardiocentru tachyarytmie. Významně zastoupenou věkovou kategorií jsou kojenci do 1 roku
života. Opakovaná vyšetření jsou častější u pacientů se strukturálním srdečním onemocněním.
Dlouhodobě je na našem pracovišti úspěšně
aplikováno hodnocení záznamů speciálně vyškoleným SZP.
Podpořeno MZ ČR – RVO,
FN v Motole 00064203.

První zkušenosti s implantací
EBR-systému pro levokomorovou
stimulaci
Homolová L., Trávníčková O.,
Ungermanová V.
Antiarytmická jednotka, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
Úvod: Resynchronizační terapie – biventrikulární stimulace je v současnosti standardní
součástí terapie pokročilého srdečního selhání.
Běžně se implantují kardiostimulátory/defibrilátory
s elektrodou pro levokomorovou stimulaci, umístěnou cestou koronárního sinu epikardiálně. Tento
postup ale může být spojen s řadou nevýhod: již
samotné umístění elektrody na správné místo může být problematické a často se nepodaří elektrodu
implantovat. Umístěná elektroda může být nestabilní a v průběhu doby se dislokovat. V současné
době je k dispozici (zatím v režimu klinické studie)
nový způsob stimulace, zcela bez použití stimulačních elektrod. Pomocí ultrazvukové energie je
realizována stimulace, která je vedena z vysílače
do zvláštního přijímače – čipu, který je umístěn
endokardiálně v levé komoře. Tento přijímač využívá této energie ke stimulaci srdce, bez použití
stimulačních elektrod. Stimulace pravostranných
oddílů je realizována pomocí standardního nebo
defibrilátoru se stimulační elektrodou. Stimulace
pravé a levé komory je synchronizována na elektrický stimulační impulz pro pravou komoru.
Soubor nemocných a metodika: Ve svém
sdělení uvádíme zkušenosti s prvním souborem těchto nemocných. Jedná se o 12 nemocných, u kterých byl již v minulosti implantován
kardiostimulátor/defibrilátor. Všichni nemocní
měli indikaci k resynchronizační terapii. Vlastní
implantace byla provedena ve dvou krocích: nejprve jsme implantovali na levou stranu hrudníku
ultrazvukový vysílač, v druhé době (minimálně
s odstupem jednoho dne) pak katetrizačně im-

plantace přijímače do endokardu levé komory.
Popisujeme ošetřovatelskou péči o tyto nemocné v perioperačním období.
Výsledky a závěr: Ve všech dvanácti případech jsme implantovali přístroj pro stimulaci i přijímač do endokardu levé komory úspěšně, bez
komplikací. V dalším průběhu a sledování konstatujeme správnou funkci stimulačního systému.

Vedie extrakcia stehov pacientom
k ušetreniu našej práce? Kazuistika
Hrdličková S., Jakabovičová B., Kašičková R.
NÚSCH, a.s., Bratislava, Slovensko
V našej kazuistike sa zaoberáme 42ročným
pacientom so zaimplantovaným ICD v rámci
sekundárnej prevencie, s následnými výmenami
ICD, prekonanej kardioembolickej TIA, prijatého
na naše oddelenie za účelom terapeutického doriešenia infekcie rany v mieste implantovaného ICD.
Pri odoberaní anamnestických údajov sme zistili,
že pacient sa neriadil poučeniami zdravotníckeho
personálu ohľadne starostlivosti o ranu a že infekciu rany si s najväčšou pravdepodobnosťou
spôsobil vlastným pričinením. V tejto prednáške
sa venujeme okrem popisu preventívnych opatrení pred možnými komplikáciami – infekcie rany,
počnúc aseptickým prístupom na operačnej sále,
aj radikálnym terapeutickým a ošetrovateľským
postupom, ktoré viedli k celkovej stabilizácii stavu
pacienta, ktorý sa chcel zahrať na doktora.

Význam předpříjmové
ambulance v péči o pacienty
se srdečními arytmiemi
Hudáčková A.1, Rolantová L.1, Švejdová J. 2,
Eisenberger M. 2, Bulava A. 2
1
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální
fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní
asistence, České Budějovice,
Česká republika
2
Nemocnice České Budějovice, a.s.,
České Budějovice, Česká republika
Úvod: V Nemocnici České Budějovice, a.s.
v rámci arytmologického pracoviště Kardiologického oddělení funguje od roku 2013 předpříjmová kardiologická ambulance vedená pouze sestrou bez přítomnosti lékaře. Zřízení této
ambulance vychází z výzkumného záměru, který
je realizován na ZSF JU s názvem „Biomedicínský
a ošetřovatelský výzkum“.
Cíl: Cílem výzkumného šetření je zjistit, zda
sestrou vedené předpříjmové kardiologické ambulance mají přínos a následně i zlepšení péče o pacienty před invazivními arytmologickými výkony.
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Metody: Výzkum je realizován kvantitativní
metodou, technikou 2 typů dotazníků. Jeden typ
dotazníků je určen pacientům, kteří navštívili
předpříjmovou ambulanci před invazivním zákrokem, a druhý typ je určen těm, kteří předpříjmovou ambulanci nenavštívili. Obě skupiny tvoří
pacienti trpící fibrilací síní, indikovaní k provedení
katetrizační ablace v místní anestezii.
Výsledky: Výzkumu se dosud účastnilo celkem 65 respondentů, 19 žen (29 %) a 46 mužů
(71 %), ve věkové kategorii 31 – 40 let – 1 respondent, 41–50 let – 6 respondentů, 51– 60
let – 17 respondentů, 61–70 let – 28 respondentů
a 71–80 let – 13 respondentů. Z předběžných
výsledků je zřejmé, že fungování předpříjmové
ambulance má značný význam. Respondenti,
kteří navštívili ambulanci před samotným výkonem, udávali strach před zákrokem (na škále
od 1–10) v menší míře, oproti respondentům
z druhé skupiny. Respondenti, kteří vyšetření
v předpříjmové ambulanci neabsolvovali, byli
méně informovaní o průběhu výkonu a samotný
průběh je lecčíms překvapil oproti respondentům, kteří byli seznámeni s výkonem ve zmíněné
ambulanci (62 % vs. 32 %, p < 0,01). Po kladných
zkušenostech by respondenti z 1 skupiny nadále
doporučovali tuto ambulanci i jiným pacientům
(100 %), z druhé skupiny by návštěvu ambulance
uvítalo 82 % respondentů.
Závěr: Vyšetření v předpříjmové ambulanci
představuje významné zlepšení péče o arytmologicky nemocné pacienty.

Kvalita života pacientov s chronickým
srdcovým zlyhávaním po implantácii
resynchronizačného systému
Jantoláková T.
NÚSCH a. s., Bratislava, Slovensko
Resynchronizačná liečba (CRT) sa dnes zaraďuje medzi štandardnú nefarmakologickú liečbu
chronického srdcového zlyhávania.
V praxi sme zisťovali kvalitu života pacientov
s chronickým srdcovým zlyhávaním pred implantáciou CRT a po implantácii CRT. Použili sme
k tomu Minnesotský dotazník života so zlyhávaním srdca, hodnotiaci mieru dopadu zlyhávania
srdca na kvalitu života pacientov.
Prieskum prebiehal od 31. 1. 2011 do 31. 1.
2013 na Oddelení arytmií a kardiostimulácie
NÚSCH. Na prieskume sa zúčastnilo 60 respondentov. Z toho 45 mužov a 15 žien. Priemerný
vek respondentov – mužov bol 60 rokov.
Predpokladali sme, že kvalita života je pred implantáciou CRT systému znížená a po implantácii
sa zvýši. To sa nám pri hodnotení aj potvrdilo.
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Navrhujeme do praxe: Zamerať sa v prevencii na širšie rizikové skupiny v oblasti ovplyvňovania rizikových faktorov. Realizovať edukačný
proces vo väčšej miere o prognóze ochorenia,
diéte, pohybovom režime a liečebných postupoch. Zapojiť do edukácie aj príbuzných.
Záver: Biventrikulárna liečba je účinnou liečbou chronického srdcového zlyhávania (CHSZ)
a má významný vplyv na kvalitu života u pacientov s týmto závažným ochorením hlavne
z progresívneho hľadiska.

Implantace leadless stimulátoru.
Ošetřovatelské postupy
Kadlecová M., Kemzová K.
Antiarytmická jednotka, Nemocnice
Na Homolce, Praha, Česká republika
Úvod: Indikací k implantaci stimulátoru v současnosti neubývá přesto, že se stále častěji setkáváme se situací, kdy například kurativní ablací
fibrilace síní předcházíme bradykardii vznikající
v souvislosti s antiarytmickou terapií. Naopak
přibývá nemocných po kardiochirurgických výkonech, komplikovaných bradykardií. Stárnutím
populace bradykardických indikací také přibývá.
V poslední době se stupňuje snaha co nejvíce
zjednodušit technologicky invazivní výkon, ať již
se jedná o implantační výkony, nebo ablace arytmií. Jedním z příkladů zcela nové technologie je
subkutánní defibrilátor, který zcela obchází intravaskulární implantaci elektrod. Dalším příkladem
je leadless kardiostimulační systém.
Soubor nemocných a metodika: V našem
sdělení prezentujeme první soubor nemocných,
kterým byl implantován bezdrátový kardiostimulátor. Nepřítomnost elektrod poskytuje jasnou výhodu, kterou je vyvarování se komplikací souvisejících
s elektrodovým systémem, jako je mechanické
poškození elektrod, jejich infekce, trikuspidální regurgitace apod. Implantace leadless stimulátoru je
šetrný výkon, krátkého trvání, který je vhodný i pro
nemocné vyššího věku. Uvádíme první zkušenosti
u 24 nemocných, kteří byli implantováni na našem
oddělení, ošetřovatelskou péči periprocedurálně
a další management těchto nemocných.
Výsledky a závěr: Implantace leadless kardiostimulátoru byla ve všech případech úspěšná,
v našem zatím krátkodobém sledování nedošlo
k žádným komplikacím. V indikovaných případech jsme u nemocných záhy po implantaci
zahájili antikoagulační terapii, opět bez jakýchkoli komplikací. Považujeme tedy implantaci
za bezpečnou alternativu, první krok k nastoupení nového technologického trendu, kterým
se tento výkon bude postupně zjednodušovat.

Zážitky nemocných z okamžiku
oběhové zástavy – máme
se na co těšit?
Karpíšková M.
I. interní kardioangiologická klinika,
FN Hradec Kálové, Česká republika
Úvod: Někteří nemocní, kteří se nacházeli
ve stadiu klinické smrti, popisují zážitky blízkosti
smrti. Literatura uvádí, že až 20 % nemocných,
kteří byli úspěšně resuscitováni, se vrací do života s nějakým prožitkem. Cílem našeho sdělení
je analyzovat údaje získané od nemocných, kterých jsme se dotazovali na zážitky z okamžiku
nedávné oběhové zástavy.
Metody: Soubor 80 nemocných (68 mužů,
12 žen, rozmezí 27–86 let), kteří prožili zástavu
oběhu, jsme rozdělili na skupinu nemocných
po resuscitaci pro mimonemocniční oběhovou
zástavu (skupina A, n = 40) a skupinu nemocných
po krátkodobé oběhové zástavě při komorové tachyarytmii vyvolané programovanou stimulací
komor (skupina B, n = 40). Informace o prožitcích
(příjemné/nepříjemné, popsatelné/nepopsatelné) jsme získávali od nemocných formou dotazníku v době 0–10 dnů po prodělané zástavě.
Výsledky: 40 nemocných (50 %) z našeho
souboru udávalo nějaký zážitek z okamžiku
oběhové zástavy. Ve skupině A popsalo zážitek z oběhové zástavy 16 nemocných (40 %)
a 24 nemocných (60 %) ve skupině B. Prožitek
jako příjemný, úžasný či báječný hodnotilo 17
nemocných (43 %), 6 nemocných ze skupiny A,
11 ze skupiny B. Osm nemocných (20 %) v obou
skupinách nedokázalo svůj zážitek popsat.
Závěr: Oproti literárním datům jsme dokumentovali vyšší procento zážitků blízkosti smrti.
Nejčetnější zážitky popsali nemocní při uměle
vyvolané krátkodobé oběhové zástavě.

Implantace a reimplantace
u warfarinizovaných pacientů
Kiršbaumová G., Horáčková M., Měšťan M.
I. interní kardioangiologická klinika,
FN Hradec Králové, Česká republika
Řada pacientů, kteří jsou indikováni k implantaci trvalého kardiostimulátoru (KS) nebo
implantabilního kardioverteru–defibrilátoru
(ICD), užívá trvalou antikoagulační terapii.
Cílem naší práce byla retrospektivní analýza
souboru nemocných, kteří dlouhodobě užívali
Warfarin a byli indikováni k implantaci nebo reimplantaci KS nebo ICD.
V časovém rozmezí od 1. 9. 2012 do 10. 11.
2013 bylo na našem pracovišti provedeno celkem

19 výkonů u pacientů léčených Warfarinem, kteří
nebyli převedeni na nízkomolekulární heparin.
Soubor tvořilo 12 pacientů indikovaných k primoimplantaci, 3 pacienti k reimplantaci KS nebo
ICD a 4 pacienti k výměně elektrody nebo upgradu přístroje. Hodnota INR v den výkonu byla
v rozmezí od 1,56 do 4,04 (medián 1,94). Trvalá
antikoagulační léčba byla indikována u 13 pacientů pro permanentní nebo paroxyzmální fibrilaci
síní, u 3 pacientů – stav po CMP při fibrilaci síní,
1 pacient – stav po opakované plicní embolii, 1
pacient – mechanická náhrada aortální chlopně
a 1 pacient – trombus v levé síni. Warfarin byl
vrácen do terapie u 11 pacientů již v den výkonu, u 4 pacientů 1. den po výkonu, u 3 pacientů
2. den po výkonu a u 1 pacienta byl po výkonu
Warfarin vysazen. Po dobu 3 týdnů od výkonu
jsme u všech pacientů bez ohledu na indikaci
požadovali cílové INR 2,0–2,5. Časné komplikace
byly pouze se vztahem k hemostáze a vyskytly
se u 3 pacientů (16 %). Jednalo se o hematom, který byl řešen punkcí bez chirurgické revize. Pozdní
komplikace jsme nezaznamenali.
Naše zkušenost je ve shodě s recentní literaturou. U pacientů léčených Warfarinem lze při zachování komfortu perorální léčby provádět implantaci
stimulačních systémů s přijatelným rizikem.

Komplikovaná extrakce stimulačního
systému – kazuistika
Klimeš D., Grofková H., Táborský M.
I. interní klinika – kardiologická,
FN Olomouc, Česká republika
Sdělení pojednává formou kazuistiky o případu pacienta indikovaného k laserové extrakci
stimulačního systému, při které však fragment
elektrody zůstal v srdci a bylo nutno jej katetrizačním femorálním přístupem extrahovat
v druhé době za spolupráce cévního chirurga
a intervenčního radiologa.

Systém ultrazvukové ablace
o nízké intenzitě – VytronUS
Královec Š., Baroch J., Mráček M., Holdová K.,
Holý F., Hodačová L., Mudroch M., Neužil P.
Kardiologie, Nemocnice Na Homolce,
Praha, Česká republika
Úvod: Izolace plicních žil je hojně používaná
invazivní metoda léčby, především paroxyzmální
formy fibrilace síní. V letošním roce jsme jako
první pracoviště na světě měli možnost použít
novou technologii pro izolaci plicních žil – systém VytronUS. V našem sdělení popíšeme technické parametry zařízení a zhodnotíme průběh
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vlastního výkonu. Pokusíme se na dostupných
datech (zatím použito u tří pacientů v rámci
klinické studie) posoudit bezpečnost a efektivitu této metody.
Metoda: VytronUS, systém cílené ultrazvukové ablace o nízké intenzitě, je založen na kombinaci robotického zobrazování a katétru pro
aplikaci energie. Po manuálním zavedení do levé
síně je katetr kontrolován pomocí softwarového rozhraní. Energie použitá jak pro mapování
anatomických poměrů, tak pro vlastní vytvoření
ablační linie, je ultrazvuk.
Soubor a výsledky: K dnešnímu dni byl
systém použit u tří pacientů v rámci klinické
zkoušky. Cílem této klinické zkoušky je především zhodnotit bezpečnost systému samotného
a jako sekundární cíl je hodnocena efektivita.
Dosažení trvalé izolace plicních žil je posuzováno při opakované katetrizaci ve třech měsících
po výkonu. První zkušenosti ukazují, že se jedná
o metodu bezpečnou pro pacienta, nebyla zaznamenána žádná závažná komplikace.
Závěr: V tomto ranném stadiu testování zařízení je obtížné zhodnotit efektivitu metody,
jelikož úpravy zařízení, parametry aplikované
energie a změny zobrazovacího a navigačního
algoritmu probíhají kontinuálně. Další výkony
jsou plánovány do konce roku 2013, doufáme tedy, že budeme schopni prezentovat získaná data
širší skupiny pacientů.

Bezdrátová technologie 21. století
Kronusová E., Šimon J., Petrů J.,
Marková I., Janotová P., Neužil P.
Kardiologie, Nemocnice Na Homolce,
Praha, Česká republika
Úvod: Konvenční systém trvalé kardiostimulace (KS) je spojen řadou akutních a chronických komplikací. Alternativní metodou je systém
bezelektrodové kardiostimulace, která může
uvedené komplikace omezit či zcela eliminovat.
Metoda: Kardiostimulátor Nanostim
je tvořen jedním celkem. Skládá se ze zdroje
energie, elektroniky vlastního KS i stimulační
elektrody. KS je zaváděn v lokální anestezii femorálním přístupem. Žílu sondujeme klasickou
Seldingerovou technikou. Jedná se zatím jen
o KS v režimu VVI (VVIR).
Při měření stimulačních parametrů používáme systém pěti elektrod ve speciálním zapojení, pomocí programeru SJM a speciálního
adaptéru.
Výsledek: Od prosince 2012 bylo implantováno na našem pracovišti 28 pacientů. V populaci implantovaných je 11 žen a 17 mužů. Průměrný

věk pacientů je 63 let ± 6,5 let. Doba sledování pacientů od implantace je 11 měsíců. Při
kontrolách v kardiostimulační ambulanci jsme
zaznamenali výborné stimulační parametry:
stimulační práh, sensing vlny R a impedanci.
Rovněž nedošlo k žádným chronickým chirurgickým komplikacím.
Závěr: Systém Nanostim prokazuje vynikající
parametry bezpečnosti a efektivity kardiostimulace. Bezelektrodová stimulace představuje
velmi slibnou revoluční změnu koncepce provádění trvalé kardiostimulace.

Resynchronizační bezdrátová
kardiostimulace pomocí
ultrazvukové energie
Kronusová E., Šimon J., Petrů J.,
Milionová E., Neužil P.
Kardiologie, Nemocnice Na Homolce,
Praha, Česká republika
Úvod: Konvenční srdeční resynchronizační léčba (SRL) je zatížena řadou komplikací.
Komplikace mohou být chirurgické či nechirurgické. Pro pacienty, u kterých není možná klasická SRL, se jeví tato nová metoda jako velmi slibná
alternativa. Principem přenosu energie pomocí
ultrazvuku bez použití stimulačních elektrod.
Metoda: Do studie bylo zatím zařazeno 8
pacientů s implantovaným defibrilátorem (ICD),
u kterých selhala konvenční SRL. Principem této studie je využití ultrazvuku (UZ) k vedení
energie z nového typu kardiostimulátoru (KS)
do zvláštního přijímače, který je umístěn v levé
srdeční komoře. Tento přijímač využívá energii UZ ke stimulaci srdce bez použití klasických
stimulačních elektrod. Stimulaci pravé strany
srdce zajišťuje klasický KS či ICD.Stimulace levé
komory zajišťuje speciální ultrazvukový vysílač,
kabel a malý přijímač, který je umístěný na vnitřní straně LK. Konvenční KS či ICD řídí stimulaci
pravé strany srdce. Transmiter zaznamená tyto elektrické impulzy a poté vyšle UZ impulz.
Subkutánně implantovaný ultrazvukový pulzní
generátor vytváří UZ impulzy, které procházejí tkání až k elektrodě implantované v srdci.
Výsledek: Na našem pracovišti jsme zatím
zaimplantovaly 8 pacientů. Z toho 7 mužů a 1
žena. Průměrný věk implantovaných je 67 let ±
6 let. Doba sledování je 4 měsíce. Všichni pacienti měli zlepšenou NYHA klasifikaci. Procento
stimulace levé komory je přes 90 %.
Závěr: Resynchronizační bezelektrodová
kardiostimulace se jeví podle prvních výsledků jako velice slibná alternativa tam, kde selže
konvenční SRL.
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3D rotační atriografie
a ventrikulografie v podpoře léčby
komplexních srdečních arytmií –
soubor 444 pacientů
Kulík T., Stárek Z., Jež J., Lehar F., Wolf J.,
Žbánková A., Šromová M.
Fakultní nemocnice
u sv. Anny a Mezinárodní centrum
klinického výzkumu, Brno, Česká republika
Úvod: 3D zobrazení srdce je v dnešní době
již nedílnou součástí každého komplexního
elektrofyziologického zákroku. Pro potřeby
prostorové vizualizace srdečních oddílů lze
mimo CT zobrazení využít také metodu 3D
rotační atriografie (3DRA) či 3D rotační ventrikulografie (3DRV).
Metodika a výsledky: Na elektrofyziologickém pracovišti FN u sv. Anny v Brně byla
od 8/2010 do 8/2013 provedena 3DRA či 3DRV
celkem u 444 pacientů. Při akvizici 3DRA a 3DRV
byly sledovány důležité fyziologické parametry (TK, BMI, typ srdečního rytmu aj.), které
mohly ovlivnit výslednou úspěšnost zobrazení. Soubor pacientů byl podroben statistické
analýze, jež měla určit, které parametry ovlivňují
dané zobrazení. Počet pacientů, jež podstoupili
pouze 3DRA levé síně, byl 168 (dalších 217 současně s kontrastním zobrazením jícnu), 3DRV
pravé komory podstoupilo 16 pacientů a 3DRV
levé komory 9 pacientů. 3DRA byla prováděna
pomocí tří pravostranných protokolů (úspěšnost 71 %, 70 %, 93 %) a jednoho levostranného
protokolu nástřiku (98 %). Pro potřeby 3DRV byl
použit jeden optimální protokol (LK i PK 100 %).
Statistická analýza byla provedena pomocí logistické regrese, z jejichž výsledků je patrné,
že neúspěch zobrazení při použití pravostranného protokolu je ovlivněn především rostoucí
hodnotou BMI. Levostranný protokol nástřiku
pro 3DRA a protokol pro 3DRV není signifikantně ovlivněn žádným z výše zmíněných fyziologických parametrů. Na závěr bylo provedeno
statistické srovnání 3DRA a CT zobrazení u 68
pacientů. Ve srovnání nebyl nalezen statisticky
významný rozdíl.
Závěr: 3DRA a 3DRV se na našem pracovišti
staly základní 3D zobrazovací modalitou pro potřeby zobrazení srdečních dutin. Výhodou těchto metod je především jejich kvalitativní srovnatelnost s CT vyšetřením a nižší zátěž pacienta rtg zářením i množstvím kontrastní látky.
Jako nejspolehlivější metoda pro zobrazení
levé síně se jeví levostranný protokol nástřiku.
Pravostranný protokol nástřiku byl zoptimalizován na výslednou úspěšnost 93 %.

Abstrakta

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou
u pacienta s implantovaným
generátorom impulzov
Kupecová A., Duchoňová A.,
Gedeonová A., Tóthová A., Exelová D.,
Čačková K., Mišíková S., Stančák B.
VÚSCH, a.s., Košice, Slovensko
Úvod: Nukleárna magnetická rezonancia
(NMR) je v súčasnej dobe pomerne častým vyšetrením. Starnutie populácie nesie so sebou
aj stúpajúcu morbiditu a tým aj častejšiu potrebu využitia NMR, ale zároveň aj vyšší počet
implantácií trvalých kardiostimulátorov (TKS)
a kardioverter-defibrilátorov (ICD).
Cieľ: Cieľom práce je zhodnotiť prínos kardiostimulátorov s možnosťou vykonania NMR.
Metóda: Za posledné 2 roky máme k dispozícii TKS aj ICD, ktoré sú za presne stanovených
podmienok kompatibilné s NMR. Podmienkou je
implantácia stimulačných, NMR kompatibilných
elektród. Priebeh implantácie sa nelíši od implantácie ostatných prístrojov. V súčasnosti sú
na našom trhu 3 firny vyrábajúce NMR kompatibilné prístroje. Za 10 mesiacov roku 2013 sme
implantovali 488 TKS a ICD. Z toho bolo 28 NMR
kompatibilných prístrojov (5,73 %).
Záver: Zvyšujúci sa počet implantácií a neustále stúpajúca potreba NMR by mala v budúcnosti viesť k vyššiemu podielu implantácií
NMR kompatibilných prístrojov.

Renální denervace
Kvapilová V.
I. interní klinika – kardiologická,
FN Olomouc, Česká republika
Hypertenze je nejčastější kardiovaskulární
onemocnění, které postihuje 20–50 % dospělé
populace ve vyspělých zemích. Cílových hodnot
krevního tlaku dosahuje maximálně polovina léčených hypertoniků v obecné populaci. Denervace
renálního sympatiku katetrizační cestou představuje novou metodu v léčbě rezistentní hypertenze.
Tato přednáška poskytuje ucelený pohled
na problematiku katetrizační léčby rezistentní
hypertenze.

ných, u kterých není arytmogenní substrát dostupný při endokardiálním mapování. Cílem
našeho sdělení je seznámit s našimi zkušenostmi
s prováděním těchto výkonů.
Metody: Na našem pracovišti jsme provedli
epikardiální ablaci u 37 pacientů (5 žen, věk 49
± 17let). Základní diagnózou byla arytmogenní
kardiomyopatie pravé komory (ARVC, n = 8),
jiná neischemická kardiomyopatie (DCM, n =
18), idiopatická komorová ektopie (iKT, n = 5), ischemická choroba srdeční (ICHS, n = 4). Ve dvou
případech byla indikací supraventrikulární tachykardie (SVT, n = 2). Výkon byl proveden v celkové
anestezii ve všech případech.
Výsledky: Epikardiální přístup a mapování
byly úspěšně dosaženy u všech nemocných a nebyla pozorována žádná závažná periprocedurální
komplikace. Před ablací byla u všech provedena
selektivní koronarografie. U idiopatických komorových tachykardií byl přínos epikardiálního
mapování omezený, protože ložisko arytmie bylo
většinou v blízkosti magistrální koronární tepny,
kde nebylo možno aplikovat radiofrekvenční
energii. Ve 3 případech byla po neúspěšné katetrizační epikardiální ablaci provedena úspěšná chirurgická kryoablace přístupem z minitorakotomie.
Závěry: Epikardiální mapování pomocí perkutánního přístupu je v současné době alternativou k léčbě nemocných s poruchami srdečního
rytmu v případě, že arytmogenní substrát není
dosažitelný při endokardiálním mapování.

Nová metoda měření ekg signálů
na velmi vysokých frekvencích
Leinveber P.1, Jurák P.2, Halámek J.2,
Vondra V.2, Veselý P.1, Martináková L.1,
Šumbera J.1, Zeman K.1, Stárek Z.1, Novák M.1
1
FN u sv. Anny – ICRC, Brno,
Česká republika
2
ÚPT AVČR Brno, Česká republika
EKG se jako základní diagnostická metoda pro
hodnocení srdeční činnosti používá již přes 100 let.

Standardní 12svodové snímání elektrické aktivity
srdce se pro hodnocení EKG nejčastěji zobrazuje
v nízkofrekvenčním pásmu od 0,05 do 50 (max.
150) Hz. První práce z poloviny 20. století, zkoumající vyšší frekvenční složky obsažené v EKG signálu
vedly v 80. letech k pojmu „High-frequency QRS“
– HF-QRS popisujícímu vlastnosti QRS komplexu
ve frekvenčním pásmu 150–250 Hz. Publikované
práce ukazují chování HF-QRS převážně u pacientů s akutním infarktem myokardu. Tyto poznatky
ale zatím nenašly uplatnění v klinické praxi. Další
rozvoj techniky nám umožňuje podrobněji zkoumat frekvenční vlastnosti QRS komplexu daleko
za hranicí 250 Hz, což může zpřesňovat a rozšiřovat
jejich diagnostický přínos.
Představujeme měření EKG signálů na velmi vysokých frekvencích (UHF-QRS), které nám
umožňuje prozkoumat frekvenční složky QRS
komplexu i nad 250 Hz. K měření je použit
speciální, bateriově napájený nahrávací systém
12svodového EKG s velkým dynamickým rozsahem, při vzorkovací frekvenci 25 kHz a rozlišení
24 bitů. Měření probíhá v elektromagneticky
čistém prostředí.
Naše první výsledky prokazují existenci a dobrou schopnost snímání vysokých frekvenčních
složek nízkého výkonu v oblasti QRS komplexu
až k frekvencím do 1 kHz. Časová a výkonová distribuce těchto složek se značně liší mezi zdravými
a pacienty se srdečními chorobami. Z UHF-QRS
signálů je navíc velmi dobře patrná prostorová
distribuce v jednotlivých svodech oproti klasickému nízkofrekvenčnímu QRS, nebo HF-QRS.
Metoda měření UHF-QRS umožňuje přesně identifikovat časovou asynchronii elektrické
aktivace srdečních komor pomocí diagnosticky
jednoduchého měření EKG. Mohla by též přispět k lepší lokalizaci patologií v myokardu. Díky
vysoké kvalitě signálů je možné, vedle průměrování QRS komplexů pro lepší poměr signál/
šum, analyzovat signály beat-to-beat, což otevírá
cestu k hodnocení dynamických změn elektrické
aktivace komor při zátěži.

Obrázek 1.

Katetrizační epikardiální ablace
srdečních arytmií
Lásková H., Kubelková M., Sionová M.
Klinika kardiologie, IKEM, Praha,
Česká republika
Úvod: Perkutánní katetrizační přístup do perikardu je v současné době indikován u nemocwww.iakardiologie.cz | 2014; 13(Suppl. A) | Intervenční a akutní kardiologie
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Naše zkušenosti s neurostimulací
v léčbě chronického srdečního
selhání (míšní vs. vagová stimulace)
Mudroch M.1, Psotová H.1, Naar J.1,
Zdráhalová V.1, Vopálka R1, Šorf J. 2,
Meschede J. 3, Neužil P.1
1
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
2
Medtronic, Praha, Česká republika
3
Boston-Scientific, Diagem, Belgie
Úvod: Jedním z důvodů vzniku a progrese
chronického srdeční selhání (CHSS) je abnormální neurohormonální aktivace. Novým směrem
v léčbě CHSS se vedle konvenční farmakologické
a resynchronizační léčby jeví neurostimulační
léčba, u níž se předpokládá efekt na podkladě
inhibice sympatiku a aktivace parasympatiku
na základě principu „vrátkové“ teorie.
Metoda: Na našem pracovišti probíhají
v tomto období 2 klinické studie zabývající se touto problematikou. Od března 2011 DEFEAT-HF,
která využívá k neurostimulaci míšní stimulátor
Prime Advanced firmy Medtronic s octapolární
stimulační elektrodou zavedenou do oblasti Th2Th4. Druhou studií je NECTAR-HF, která na našem pracovišti probíhá od srpna 2012 a používá
k ovlivnění vegetativního nervstva vagovou
stimulaci. Pro tuto stimulaci je použit přístroj
Precision společnosti Boston-Scientific, který
byl již dříve, stejně jako přístroj Prime Advanced,
schválen k léčbě chronické bolesti. Zde je tento
přístroj použit ke stimulaci pomocí speciálně navržené spirálovité elektrody, která se obtočí kolem
pravého vagového nervu v oblasti krku.
Soubor: Obě zmiňované studie jsou multicentrické, kontrolované a randomizované do terapeutického a kontrolního ramene (DEFEAT-HF
v poměru 3 : 2, NECTAR-HF v poměru 2 : 1). Do
obou studií jsou shodně zařazováni pacienti,
kteří mají EF LK < 35 %, NYHA III, EDD LK 55–
80 mm a jsou indikováni k implantaci ICD, ne
však k CRT (DEFEAT-HF QRS < 120 ms, NECTARHF QRS < 130 ms). Ve studii DEFEAT-HF je dále
požadováno ICD značky Medtronic, ve studii
NECTAR-HF na výrobci implantovaného ICD nezáleží. Na našem pracovišti bylo v konečném počtu do studie DEFEAT-HF zařazeno 22 pacientů
(18 mužů a 4 ženy) a do studie NECTAR-HF 10
pacientů (7 mužů a 3 ženy).
Závěr: Z průběžných výsledků obou studií
lze předběžně usuzovat, že obě metody neurostimulace snižují progresi vývoje CHSS a že by
mohly být alternativou léčby u specifické skupiny pacientů s neúčinnou farmakoterapií či
nevhodných k resynchronizační léčbě.

Časná diagnóza pomalé
komorové tachykardie pod
detekčním limitem kardioverterudefibrilátoru pomocí systému
dálkové monitorace
Nečasová L., Čapková V., Peichl P., Kukla J.
IKEM, Praha, Česká republika
Popisujeme případ pacienta, který prodělal
v roce 1984 transmurální infarkt myokardu. Pro
anginózní potíže mu byl v roce 2000 proveden
aortokoronární bypass. V březnu 2009 náhle,
bez prodromů, krátce po zátěži ztratil vědomí.
Během hospitalizace byla zachycena AV blokáda III. stupně s pauzami nad 3,5 s a také četné
nesetrvalé komorové tachykardie. Ejekční frakce
levé komory byla 20–25 %. Pacient byl indikován k implantaci kardioverteru-defibrilátoru
s možností resynchronizační léčby (BiV ICD).
Implantace BiV ICD proběhla 18. 3. 2009 a pacient byl vybaven systémem dálkové monitorace.
Pacient byl dále ambulantně sledován.
V srpnu 2013 systém dálkové monitorace informoval o poklesu podílu biventrikulární stimulace. Navíc v záznamech za posledních 24
hodin došlo ke zvýšení průměrné srdeční frekvence na 119/min., podíl komorové stimulace
byl 0 %. Mohlo se jednat o síňovou tachykardii
s rychlým převodem na komory či pomalou
komorovou tachykardii. Dle posledních klinických kontrol byl však pacient plně dependentní
na stimulaci, a proto jsme arytmii považovali za komorovou. Pacient byl ihned pozván
na klinickou kontrolu, při které byla na 12svodovém EKG přítomna komorová tachykardie
o frekvenci 120/min. Byla provedena elektrická
kardioverze a následně radiofrekvenční ablace
komorové tachykardie. Od ablace je pacient
bez recidivy komorových arytmií.
Závěr: Naše kazuistika ukazuje, jak systém
dálkové monitorace přispívá k časné diagnostice
srdečních arytmií u pacientů s implantabilními
přístroji.

Implantace subkutánního ICD
Ondrejková J., Šmukařová M., Fedorco M.
I. interní klinika – kardiologická,
FN Olomouc, Česká republika
Implantabilní kardioverter/defibrilátor
(ICD) je nejučinějším nástrojem v primární
a sekundární prevenci náhlé srdeční smrti
(NSS). S nárůstem počtu implantovaných přístrojů roste i množství komplikací spojených
s výkonem. Častým následkem transvenózního zavádění defibrilačních elektrod je trom-
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bóza podkličkové žily, která znemožňuje opakované zavedení transvenózního systému.
Jednou z možnosti, jak zajistit pacienta před
NSS, je implantace kompletně subkutánního
systému. V současné době je u nás všeobecně
uznávanou indikací kompletně subkutánní
implantace systému nemožnost transvenózního zavedení defibrilační elektrody z důvodu
absence žilního přístupu. Přednáška přináší
formou kazuistického sdělení pohled na indikace a techniku implantace subkutánního ICD.
Zaměřuje se na technické aspekty a rozdíly
oproti běžné transvenózní implantaci z pohledu sestry a technika.

Fibrilace komor na podkladě Brugada
syndromu u mladého nemocného
Ostrihoňová J., Fišerová V.
IKEM, Praha , Česká republika
Úvod: Brugada syndrom je dědičné arytmogenní onemocnění charakterizované typickým
nálezem na EKG a je spojené se zvýšeným rizikem
náhlé srdeční smrti podmíněné fibrilací komor.
Kazuistika: Tato kazuistika pojednává
o 28letém pacientovi s nevýznamnou rodinnou
anamnézou, jehož historie onemocnění byla
pozitivní pouze na astma bronchiale. Pacient
byl bez kardiálních obtíží až do osudné noci, kdy
byl vyšetřen na oddělení neurologie spádové
nemocnice pro epizodu křečí doprovázených
stavem poruchy vědomí a pomočením. Pacient
nabyl vědomí ještě před příjezdem lékaře, normalizace neurologického statusu byla poměrně
rychlá. CT mozku neprokázalo žádnou patologii.
EEG také bez signifikantní patologie svědčící
pro epilepsii. Při pořízení EKG záznamu však bylo pozorným internistou vysloveno podezření
na Brugada syndrom, což se nakonec prokázalo
být pro pacienta život zachraňujícím zjištěním.
Byl odeslán na naši kliniku, kde bylo provedeno
elektrofyziologické vyšetření, při kterém byla
programovanou stimulací komor vyprovokována fibrilace komor ukončena EKV. Následně
byl proveden test s použitím ajmalinu, při kterém došlo k rozvoji ST elevací v prekardiálních
svodech potvrzující diagnózu Brugada syndromu. Pacient byl indikován k zajištění 2D-ICD,
výkon proběhl bez komplikací. Během dalšího
sledování byl pacient, až na jednu epizodu FiK
ukončenou prvním výbojem přístroje, bez kardiálních obtíží.
Závěr: Cílem našeho sdělení bylo poukázat
na důležitost důkladné interpretace EKG záznamu u každého pacienta s anamnézou nejasné
poruchy vědomí.
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Renální denervace s využitím
ultrazvukové technologie
Pařízková A., Zajícová Z., Skákalíková K.,
Hejdánková P.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Arteriální hypertenze patří mezi
nejčastější onemocnění kardiovaskulárního
systému. Renální sympatikus přispívá k rozvoji
a udržení hypertenze. Vysokým krevním tlakem
(s hodnotami > 140/90) trpí 20 až 30 % dospělé
populace ve vyspělých zemích. Od roku 2009
je jednou z možností dlouhodobého ovlivnění
hodnot vysokého TK ovlivnění nervové sympatické aktivity, kdy se používá metoda katetrizační
denervace sympatických vláken v renálních tepnách pomocí RF proudu nebo ultrazvukové
energie.
Metodika: Jedním z možností katetrizační
renální denervace je založen na principu ultrazvuku (KONA Medica). Při využití ultrazvuku
není potřeba kontaktu s tkání – okolní tekutina
(krev nebo výplň balonu) absorbuje jen malé
množství ultrazvukové energie, která je cílena
až do okolních měkkých tkání. Bezkontaktnost
snižuje riziko poškození stěny a také riziko vzniku trombu souvisejícího s poškozením endotelu.
Renální denervační systém KONA, využívá
k ablaci renálních tepen semifokusovaný terapeutický ultrazvuk, který je aplikován zevně a je
zacílen na katétr, zavedený v cévě. Tak se vytváří
několik lézí na povrchu tepny. Nová generace
by měla být již zcela neinvazivní, bez nutnosti
katetrizace tepny.
Závěr: Tato nová metoda je alternativní léčbou
rezistentní formy arteriální hypertenze. Výsledky této metody by mohly přinést pacientům významné
a trvalé snížení krevního tlaku při menším riziku
poškození tepny, než u stávajících metod.

Viváno – správná volba na léčbu rány
po explantaci ICD
Porkertová I., Hlavatá K.
K.Z. a.s. Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, Česká republika
Mojí prací je kazuistika o pacientce r. 61,které jsme na našem pracovišti implantovali ICD
ve 4/13 před event. transplantací srdce. Během
měsíce přichází pro dehiscenci rány, kdy muselo
dojít k explantaci ICD. Po předešlých zkušenostech s těmito komplikacemi jsme na léčbu rány
použili podtlakový systém Viváno, který byl léčbou šetrnou, ale i úspornou oproti standardnim
převazům.

Preference septální pozice
pravokomorové elektrody oproti
apikální a její vliv na parametry
implantace
Pospíšil D., Rybka L., Sepši M.
Interní kardiologická klinika, Invazivní
a intervenční elektrofyziologie, FN Brno,
Česká republika
Úvod: Septální pozice pravokomorové elektrody (RV) u všech typů stimulace je v současné
době preferována oproti pozici apikální, apex je
však snadněji dosažitelný. Rozhodnutí, kam tuto
elektrodu umístit, závisí na zvyklostech pracoviště a implantujícího lékaře.
Cíl: Cílem naší práce bylo zjistit, které pozice
RV elektrod jsou na našem pracovišti preferovány v posledních 5 letech, zda existuje souvislost mezi pozicí elektrody a režimem stimulace
(jednodutinová, dvoudutinová, biventrikulární)
a typem přístroje (pacemaker, implantabilní kardioverter – defibrilátor). Bude srovnáno umístění
elektrody udané v implantačním protokolu s výsledkem kontrolního rtg na konci hospitalizace
a zhodnocena celková doba implantace a čas
skiaskopie.
Metodika: Do této retrospektivní studie byly
zahrnuty dvě skupiny pacientů – první skupinu tvoří všichni pacienti z roku 2007 a druhou
všichni pacienti z roku 2012, u nichž byla provedena primoimplantace některého z implantabilních přístrojů a poloha RV elektrody byla
uvedena v implantačním protokolu. U těchto
pacientů bylo analyzováno umístění RV elektrody dle kontrolního rtg a byla určena míra shody
s implantačním protokolem.
Výsledky: V letech 2007 a 2012 byla provedena primoimplantace s výše uvedenými
předpoklady celkem 843 pacientům, z nichž
382 připadlo na rok 2007 a 461 na rok 2012.
Ve srovnání sledovaných let 2007 a 2012 došlo
ke zvýšení užití septální pozice z původních
25,9 % na 44,9 %. Umístění jedné RV elektrody v septu v průměru zvýší skiaskopický čas
na 136,1 % hodnoty času apikálního umístění
a mírně zvýší délku výkonu. Míra shody umístění RV elektrody s implantačním protokolem
dosahuje v průměru 96 % nezávisle na implantujícím lékaři.
Závěr: Septální umístění RV elektrody je
s postupem času více využíváno, což koreluje
s obecným konsenzem. Podle našeho očekávání
došlo ke zvýšení skiaskopického času i času samotného výkonu. Souvislost preference septální
pozice s typem PM/ICD nebyla prokázána, naopak je silně závislá na konkrétním lékaři.
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Perorálna antikoagulačná
liečba – kontraindikácia
invazívnych výkonov?
Remetová S., Valková T., Mišíková S.,
Stančák B., Komanová E.
Arytmologické oddelenie, VÚSCH a.s.,
Košice, Slovensko
Cieľom našej práce bolo porovnať krvácavé
komplikácie intervenčných výkonov – implantácia TKS/ICD, EFV, RFCA na našom oddelení u pacientov s antikoagulačnou liečbou. Súbor tvorilo
spolu 86 pacientov, 49 mužov a 37 žien, s priemerným vekom 71 rokov.
Skupinu „A“ tvorili pacienti s vysadenou perorálnou antikoagulačnou liečbou s prechodom
na nízkomolekulový heparín, s hodnotou INR
pred výkonom 1,3–1,5.
Skupinu „B“ tvorili pacienti s redukciou dávky
perorálnych antikoagulancií na 50 %, a hodnotou INR pred výkonom 1,8–2,0.
Porovnávali sme krvácanie počas výkonu,
krvácanie po výkone, opuch v mieste výkonu,
výskyt hematómov. Komplikácie sme rozdelili
na závažné a nezávažné.
Výsledkom analýzy oboch skupín sme dospeli k záveru, že v skupine „A“ sa vyskytlo 23
komplikácií, a v skupine „B“ 6 komplikácií.

Katetrová ablace
komorové tachykardie
při sarkoidóze srdce – kazuistika
Rotter N., Wojnarová D., Sikorová M.,
Zoubková R., Kotasová R, Rusnoková R.,
Szwanczarová E., Pindor J., Gorzolka J.,
Krawiec Š., Vavřík D., Fiala M.
Nemocnice Podlesí a.s., Třinec,
Česká republika
Úvod: Sarkoidóza je multisystémové zánětlivé
onemocnění neznámé příčiny. Nejčastěji se manifestuje postižením plic, ale vzácnější postižení
srdce bývá nejčastější příčinou smrti. Sarkoidóza
se objevuje převážně v mladším a středním věku
a častěji u žen. Následkem postižení myokardu
dochází ke vzniku srdečního selhání a závažných
komorových tachyarytmií, respektive poruch AV
vedení s rizikem náhle smrti.
Kazuistika: 28letá pacientka s dosud negativní
kardiální anamnézou byla přijata pro AV blokádu
III. stupně, komorovou extrasystolii a incesantní
běhy setrvalé monomorfní komorové tachykardie
(SMKT). Echokardiografické vyšetření a pozdější
magnetická rezonance (MR) prokázaly dysfunkci
levé komory (LK) s ejekční frakcí LK 40 % a s poruchami kinetiky v různých segmentech LK i PK. MR
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srdce vedla k podezření na srdeční sarkoidózu, CT
neprokázalo postižení plic. Incesantní SMKT tří tvarů (1. tvar LBBB, + II, III, aVF s přechodovou zónou V5,
2. tvar RBBB, + I, aVL, 3. tvar LBBB s indiferentní osou
a s přechodovou zónou V3) o frekvenci 135–170/
min byly odstraněny katetrovou ablací v rozsáhlé
nizkovoltážové oblasti anteriorní a septální stěny
pravé komory s výslednou nevyvolatelností jakékoli komorové tachyarytmie. Následovala implantace ICD DDD. Pozdější endomyokardiální biopsie
v IKEM Praha verifikovala sarkoidózu a iniciovala
nasazení imunosupresivní terapie. Při první kontrole bylo v paměti ICD zachyceno několik asymptomatických epizod pomalé SMKT ukončené ATP,
při další kontrole již byla pacientka zcela bez recidiv
KT bez antiarytmik.
Závěr: Sarkoidóza srdce, ačkoli vzácná, by
vždy měla být zvažována u pacientů s nejasnou kardiomyopatií. Adekvátní léčba pak může
ovlivnit progresi strukturálního postižení se všemi
důsledky, paliativní ablace resp. implantace ICD
mohou zásadně ovlivnit kvalitu života i mortalitu.

První zkušenosti s izolací
plicních žil metodou kryoablace
na našem pracovišti
Rybka L., Křivan L., Pospíšil D.,
Gondkovský P., Toman O.
IKK, FN Brno, Česká republika
Kryoablace je jednou z alternativních
metod terapie srdečních arytmií. Na rozdíl
od konvenční radiofrekvenční ablace, kde je
prováděna destrukce srdečních buněk, jejich
zahříváním je u metody kryoablace docíleno
buněčné nekrózy mražením. Dochází pak tedy
ke stejnému výslednému efektu – vytvoření
izolační bariéry pro elektrické signály. V přednášce bude prezentován průběh výkonu elektrické izolace plicních žil metodou kryoablace
a dále budou uvedeny některé kazuistiky pacientů s paroxyzmální fibrilací síní, kteří byli
podrobeni zákroku na našem pracovišti.

Neželané dedičstvo
Sabolová Ž., Bernátová I.
NÚSCH a.s., Bratislava, Slovensko
Brugada syndróm bol prvýkrát popísaný v roku 1986 bratmi Pedrom a Josephom Brugada. Tí si
všimli spojitosť abnormálnych a veľmi podobných
EKG záznamov u súrodencov, z ktorých jeden
zomrel po prekonaní mnohých odvrátených náhlych smrtí. Mal implantovaný kardiostimulátor.
V histórii je tomuto syndrómu pripisovaná napríklad aj časť náhlych úmrtí novorodencov. V Ázii

sa tento fenomén vyskytuje endemicky a je spájaný s konzumáciou určitého druhu potravín s vysokým obsahom sacharidov (ázijská ryža). Na objasnení etiológie Brugada syndrómu od jeho prvej
zmienky do súčasnosti pracujú stovky vedcov
a stále je nejasná. V našej kazuistike približujeme
osud jednej rodiny, v ktorej výskyt náhleho úmrtia
spojeného s Brugada syndrómom v podstatnej
miere zmenil životy jej členov. Opisujeme prípad
dvoch súrodencov, brata a sestry, u ktorých bolo
vyslovené podozrenie na BS na základe pozitívnej anamnézy náhlej kardiálnej smrti u ich otca.
V rámci plánovaných hospitalizácii bolo obom
realizované elektrofyziologické vyšetrenie a ajmalínový test, ktoré potvrdili diagnózu BS. U sestry
mala celá diagnostika dramatický priebeh. Obom
súrodencom bol implantovaný kardioverter-defibrilátor. Následne boli vyšetrení aj bratia ich otca,
u jedného sa BS potvrdil a bol mu implantovaný
kardioverter-defibrilátor.

U zkušebního vzorku 1 se během komunikace projevovaly časté výpadky. Nebylo možno
interogaci dokončit. U vzorku 2 docházelo k téměř soustavné blokaci komunikačního kanálu.
Při testování interogace mezi ICD a programátorem docházelo k téměř úplné blokaci daného
kmitočtového pásma. Interogaci nebylo možno
ani zahájit. U vzorku 3 nebyly během testování
komunikace ani interogace zaznamenány žádné
výpadky. U žádného vzorku nebylo prokázáno
rušení intrakardiálních signálů.
Na základě našeho měření můžeme označit
používání bezdrátových nabíječek pacienty s ICD
za bezpečné. Záření emitované těmito nabíječkami sice nerušilo intrakardiální signály implantovaného prostředku, ale v některých případech blokovalo kmitočet pro přenos dat s programátorem,
resp. domácí pacientskou jednotkou.

Testování elektromagnetické
interference bezdrátových nabíječek
a ICD na modelu trupu

Blokáda mitrálního istmu
a stropní linie levé síně při ablaci
dlouhodobé perzistentní fibrilace
síní – účinnost, zotavení a recidivující
makroreentry tachykardie

Selingr M., Korpas D.
Boston Scientific Česká republika s.r.o.,
Praha, Česká republika

Sikorová M., Fiala M.
Nemocnice Podlesí a.s., Třinec,
Česká republika

Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů využívá pro přenos elektrické energie proměnné
elektromagnetické polemezi primární cívkou (v nabíječce) a sekundární cívkou (v telefonu). Cílem
práce bylo ověřit, zda a za jakých podmínek je
použití těch nabíječek pro nositele ICD bezpečné.
Model byl proveden podle norem ANSI/
AAMI PC69. Jako nádrž byla použita nádoba
o rozměrech 56 × 39 × 28 cm, naplněná fyziologickým roztokem. Jako nosič byla použita
mřížka s otvory. Na ni byl umístěn ICD přístroj
včetně elektrod. Poté byla provedena interogace
ICD a kontrola parametrů. Naměřené hodnoty
impedancí odpovídaly doporučením. Měření
probíhalo v laboratoři pomocí spektrálního analyzátoru okolo kmitočtu 869,85 Hz. Nejprve byl
zkoumán referenční stav. Ve sledovaném pásmu
se neobjevily žádné další rádiové zdroje, které
by mohly ovlivňovat naše měření. Komunikace
mezi přístrojem a programátorem probíhá
na kmitočtu 869,85 MHz s postranními laloky.
Sestavené bezdrátové nabíječky s telefony byly
postupně umísťovány na nosič, umístěný 4 cm
nad ICD. Byla zjištěna funkčnost bezdrátové nabíječky a následně sledováno rušení intrakardiálních signálů a komunikace mezi defibrilátorem
a programátorem pomocí programátoru a spektrálního analyzátoru.

Cíl: Tato studie zkoumala účinnost při dosažení úplné převodní blokády mitrálního isthmu
(MI) a stropní linie (SL) levé síně (LS) během
první ablace pro dlouhodobou perzistentní fibrilaci síní (DPFS) a nálezy při opakované ablaci,
resp. vztah k recidivujícím makroreentry síňovým tachykardiím (MRST).
Metodika: Katetrová ablace DPFS byla provedena u 204 konsekutivních pacientů (59 ± 9
let, 46 žen). Kromě izolace plicních žil byla úplná
převodní blokády MI a SL dalším mandatorním
cílovým momentem výkonu. Při opakované
ablaci byla blokáda MI obnovena/dokončena
v případě zotavení/nedokončení v předchozím
výkonu. Opakované ablační výkony byly provedeny u 114 (56 %), 34 (17 %).
Výsledky: Při první ablaci byla dosažena úplná blokáda MI/SL u 179 (88 %)/177 (87 %) pacientů. Ablace v koronárním sinu (CS) byla potřebná
k dokončení blokády MI u 144 pacientů. Při první
reablaci zůstala úplná blokáda MI/SL zachována
u 51 (46 %)/67 (60 %) ze 111 pacientů s výkonem
v LS. Úplná blokáda byla obnovena u 38 %/11 %
pacientů (pro MI) a u 26 %/10 % pacientů (pro
SL); blokáda MI/SL zůstala neúplná u 2 %/4 % pacientů. Při druhé reablaci byla úplná blokáda MI/
SL zachována u 22 (69 %)/23 (72 %) ze 32 hodnocených pacientů. Úplná blokáda byla obnovena/
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nově dokončena u 28 %/3 % pacientů (pro MI)
a u 22 %/0 % pacientů (pro SL). Blokáda SL zůstala
neúplná u 6 % pacientů. Ablace CS byla potřebná
k dokončení blokády MI u 69 %/50 % pacientů
při první/druhé reablaci. Celkem 56 % pacientů
s neúplnou blokádou SL a 58 % pacientů s neúplnou blokádou MI při první nebo druhé reablaci
se prezentovalo s peri-mitrální reentry tachykardií
a „roof”-dependentní reentry tachykardií.
Závěr: Blokáda MI a SL byla dosažena při
první ablaci DPFS u většiny pacientů, ale zotavení
vedení bylo běžné u pacientů, kteří podstoupili opakovanou ablaci pro recidivující arytmii.
Ablace CS byla často potřebná k dokončení úplné blokády MI. Výskyt zotaveného vedení MI/SL
zůstává neznámý u pacientů bez opakovaných
výkonů s úspěšnou první ablací.

Vzdálená monitorace ICD přístrojů
Slížková A., Šebestová M.
Kardiologické oddělení – arytmologie,
FN Plzeň, Česká republika
S všeobecným technickým pokrokem narůstá
i komplexnost přístrojů k řízení srdečního rytmu
(kardiostimulátorů a ICD přístrojů). Současně narůstá i počet nositelů těchto přístrojů. To klade
neustále se zvyšující nároky na kardiostimulační
a arytmologické ambulance. Na druhou stranu
jsou moderní přístroje schopny regulovat řadu
klíčových parametrů automaticky. Ve snaze omezit
časté a málo přínosné kontroly a současně odlehčit příslušným ambulancím by bylo vhodné
se soustředit spíše na pacienty, kteří mají zdravotní
problém v souvislosti s implantátem. U ostatních
pacientů by stačily méně časté kontroly a většina péče by se přesunula na ošetřující kardiology.
Takové posouzení rizika poskytuje systém dálkového sledování implantovaných přístrojů. V současné
době je v ČR ve větší míře nasazen u tří výrobců.
Na našem pracovišti používáme dva systémy, třetí
budeme zavádět v nejbližší době. Lze očekávat,
že úloha sestry se v systému ambulantních kontrol
posune do nové roviny. U nemocných, u kterých
nejsou systémem hlášeny problémy s implantátem, bude zřejmě provádět telefonické hovory,
na základě kterých pak bude upravovat termíny
ambulantních kontrol.

Klinické využití telemedicíny
Stojanová L., Rohánek P., Bradáč P.
I. interní klinika – kardiologická,
FN Olomouc, Česká republika
Historie telemedicíny se datuje již od sedmdesátých let minulého století, nicméně až v po-

sledních deseti letech dochází k výraznému
rozšíření využití telemedicíny. Sdělení se zabývá telemonitorací pacientů s implantabilními
kardiovertry – defibrilátory, kardiostimulátory,
dálkovým sledováním INR, krevního tlaku a pacientů se srdečním selháním. Pojednává o technických principech, efektivitě dálkové monitorace a jejím přínosu pro pacienty.

Leadless kardiostimulátory
– technika implantace
Stránská M., Kycltová V.,
Vykydalová H., Šandová I.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Trvalá kardiostimulace představuje
v dnešní době rutinní léčbu bradykardií. Přes
jednoznačný přínos této léčby existují určité
limitace, nevýhody a možné komplikace související s implantační technikou a kardiostimulační
soustavou (kardiostimulátor + stimulační elektrody). Jedná se např. o pneumotorax, hemotorax, infekci stimulační soustavy, žilní trombózy
či jen přítomnost jizvy v podkličkové oblasti.
Nová technologie bezelektrodového kardiostimulátoru může výše vyjmenovaná rizika výrazně
redukovat či kompletně eliminovat.
Soubor: Bezelektrodový kardiostimulační
systém Nanostim je malý přístroj (do 4 cm) tvaru mikrotužkové baterie, který se zavádí přímo
do srdce bez nutnosti použití stimulačních
elektrod. V naší nemocnici bylo implantováno
celkem 28 „leadless“ kardiostimulátorů. Výkon
se provádí při plném vědomí, jen v lokální anestezii, katetrizačním přístupem z femorální žíly.
Pod skiaskopickou kontrolou je vlastní přístroj
zaveden speciálním instrumentáriem do hrotu
pravé komory, který je znázorněn nástřikem kontrastní látkou. V hrotu pravé komory je přístroj
fixován. Po změření stimulačních parametrů
je posléze stimulátor uvolněn od zaváděcího
instrumentária. Všech 28 implantací proběhlo
bez komplikací, průměrná doba implantace byla
20 min. (± 12), skiaskopický čas 6,35 min. a parametry stimulace: stimulační práh 0,83V/0,4 ms
(± 0,51) a sense vlny R 8,8 mV (± 2,9).
Závěr: Implantace leadless kardiostimulátorů
je zcela nová, technicky schůdná, rychlá a poměrně nenáročná metoda kardiostimulace. Všech
28 přístrojů bylo implantováno bez komplikací.
Tato technologie eliminuje rizika klasických kardiostimulátorů a výrazně zvyšuje komfort pro
pacienta. Očekáváme další rozvoj technologie
směrem k dvoudutinové stimulaci.
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„Bezdrátová“ ultrazvuková stimulace
levé srdeční komory – principy
a implantační postupy
Stránská M., Vykydalová H., Kycltová V.
Nemocnice Na Homolce, Praha,
Česká republika
Úvod: Resynchronizační léčba u pokročilého srdečního selhání zlepšuje symptomy
i prognózu nemocných. Běžnou alternativou
neúspěšného endovazálního zavedení elektrody
pro stimulaci laterální stěny levé komory (LK) je
implantace elektrody epikardiálně kardiochirurgickým přístupem. V našem sdělení referujeme
o další možné alternativě stimulace LK.
Metoda: Tzv. WiCS (Wireless Cardiac
Stimulation) systém společnosti EBR představuje revoluční řešení stimulace LK u nemocných,
kterým nelze zavést elektrodu pro stimulaci LK,
či kteří jsou nonrespondéry již zavedené léčby. Základní dvě komponenty soustavy jsou:
a transmitter (vysílač) ultrazvukového vlnění
s generátorem, které se implantují do podkoží
v úrovni 5.–6. mezižebří (v místě tzv. akustického
okna) a b speciální stimulační elektroda o délce 9 mm zakončená fixační „kotvičkou“, která
se umísťuje endokardiálně na laterální stěnu
LK. Zavádění elektrody se provádí katetrizačně
z femorální tepny, transaortálním přístupem,
za použití speciálního instrumentaria a skiaskopické kontroly.
Celý systém pak funguje na principu snímání stimulačního signálu z pravé komory (PK)
(podmínkou je tedy přítomnost dříve implantovaného kardiostimulátoru či implantabilního kardioverteru-defibrilátoru – ICD), což vede
k vyslání ultrazvukového vlnění z transmiteru
směrem k endokardiálně umístěné elektrodě,
která přemění ultrazvukové vlnění na elektrický
impulz, což vede ke stimulaci a kontrakci LK.
Aktivace obou komor je pak synchronní, jelikož
celkové zpoždění od sensingu PK do stimulace
LK je jen 4 ms!
Soubor a výsledky: V období od července
2013 do listopadu 2013 podstoupilo v našem
kardiocentru implantaci WiCS systému celkem
12 nemocných (11 mužů/1 žena,? věk 68 let)
s pokročilým srdečním selháním (? NYHA klasifikace 2,4). Všichni pacienti byli zařazeni do klinické studie SELECT-LV (Safety and Feasibility
of Electrodes in the LV). U 9 nemocných byla
hlavní příčinou dysfunkce a srdečního selhání
ischemická choroba srdeční, u třech se jednalo
o dilatovanou kardiomyopatii. Průměrná ejekční
frakce LK byla 27 %. Obě části celé procedury
(operační – v analgosedaci, katetrizační – v míst-
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ní anestezii) proběhly úspěšně u všech pacientů.
Průměrný čas implantace transsmiteru s generátorem nebyl delší než 50 minut. Průměrný
skiaskopický čas katetrizační části byl 8 minut.
V časném pooperačním období jsme řešili
lokální komplikaci v třísle po punkci femorální tepny – jednalo se o falešnou výduť (ošetřeno chirurgicky). U jednoho nemocného došlo
po propuštění k TIA (tranzitorní ischemické atace) související s vysazením warfarinu, která ale
neměla žádné neurologické následky.
Závěr: Dle našich prvních zkušeností je metoda implantace „bezdrátového“ ultrazvukového
systému pro stimulaci LK technicky schůdná
a proveditelná. Z krátkého období sledování vyplývají i poměrně optimistické výsledky týkající
se vlivu léčby na srdeční selhání. Zda se metoda
stane běžnou alternativou biventrikulární stimulace, ukáže až další klinický výzkum.

Epikardiální přístup k ablaci
komorové tachykardie
Šebestová M., Slížková A.
Kardiologické oddělení – arytmologie,
FN Plzeň, Česká republika
Katetrizační ablace dosahují u řady arytmií
lepších léčebných výsledků, než podávání léků.
Jejich princip spočívá v eliminaci elektrických
vlastností tkáně, která se podílí na vzniku a udržení arytmií. K dosažení efektu se musí řiditelný
ablační katétr dostat do blízkosti této tkáně
zevnitř příslušného srdečního oddílu. Existují
však i nemocní, u kterých se ani sebepečlivějším
mapováním nelze dostat do blízkosti arytmického fokusu, protože je uvnitř stěny levé komory,
nebo dokonce na povrchu srdce, v subepikardiálních vrstvách myokardu. Je-li důvodné podezření na tuto lokalizaci arytmického fokusu nebo
kritické části reentry okruhu, jeví se jako nejvhodnější další krok v katetrizační léčbě arytmie
epikardiální přístup. Lze jej dosáhnout opatrnou
punkcí z nadbřišku speciální jehlou i v situaci,
kdy v osrdečníkovém vaku není přítomna tekutina a oba listy osrdečníku na sebe naléhají.
Na naše pracoviště byl přijat 60letý nemocný pro běh setrvalé komorové tachykardie končící po podání amiodaronu. Echokardiograficky
měl nemocný téměř normální funkci levé komory, při koronarografii nebyly zjištěny žádné významné stenózy věnčitých tepen. Při
monitoraci rytmu na lůžkách intenzivní péče
se střídaly velmi četné běhy komorových tachykardií více morfologií. Stav vyžadoval katetrizační ablaci. Mapováním CARTO systémem
neprokázalo přítomnost jizvy. U nemocného

bylo zjištěno několik arytmických fokusů, které se střídaly v aktivitě. Z endokardiálního přístupu nebyly všechny dosažitelné, proto byl
ablační katétr zaveden i do dutiny perikardu.
Ani zde nebyla zjištěna jizva, nicméně v blízkosti výtokového traktu LK byl nalezen jeden
z fokusů, kterým se podařilo eliminovat ablací.
Po výkonu četnost ektopie výrazně poklesla,
delší běhy tachykardií se již neopakovaly.

Implantabilní záznamník srdečního
rytmu – nová možnost diagnostiky
u arytmologických pacientů
Šimková D., Moravec O., Břečka D.
I. interní klinika – kardiologická,
FN Olomouc, Česká republika
Implantabilní záznamník srdečního rytmu –
BioMonitor – je novinkou v možnosti dálkové monitorace pacientů ať už v rámci sledování výskytu
fibrilace síní po katetrizační ablaci, nebo v diagnostice arytmií obecně. Přednáška prezentuje naše
zkušenosti s implantací BioMonitoru a popisuje
jeho technické možnosti a benefit pro pacienty.

Expertní systém pro diagnostiku
poruch srdečního rytmu při
elektrofyziologickém vyšetření
a katetrové ablaci srdečních arytmií
Šromová M., Wolf J., Kulík T., Žbánková A.,
Stárek Z., Lehar F., Jež J.
FN u sv. Anny v Brně, Česká republika
Úvod: Terapie srdečních arytmií katetrovou
RF ablací je kriticky závislá na správné diagnostice typu arytmie. Konečná diagnostika arytmie je
prováděna na elektrofyziologickém sále při elektrofyziologickém vyšetření analýzou intrakardiálního EKG. Existuje řada různých diagnostických
algoritmů pro správné určení typu arytmie. I pro
zkušeného elektrofyziologa může být diagnostika
složitějších typů arytmií zdlouhavá a komplikovaná.
Cílem naší práce bylo sestavení diagnostických
algoritmů pro diferenciální diagnostiku srdečních
arytmií a následně vytvoření expertního systému.
Metodika: Expertní systém byl vytvořen
v programovém prostředí Amzi! Prolog + Logic
Server a byl testován na notebooku s čtyřjádrovým procesorem Intel (R) Core (TM) i5@2.67
GHz, 4,00 GB RAM nezdravotnickým pracovníkem, který odpovídal na vygenerované otázky. Analýza dat byla provedena retrospektivně
na zaslepeném vzorku náhodně vybraných 48
pacientů, kteří podstoupili ve Fakultní nemocnici
u sv. Anny v Brně elektrofyziologické vyšetření
či radiofrekvenční ablaci arytmie v roce 2013.

Výsledky: Výsledky vyhodnocení srdečních
rytmů pomocí expertního systému a nezávislé
hodnocení rytmů lékařem se na testovaném
souboru 48 pacientů shodovaly v 89,6 % případů. Testovaný soubor zahrnoval 10 pacientů
s diagnózou fibrilace síní, 11 s typickým flutterem síní, 4 s atypickým flutterem síní, 6 s komorovou tachykardií, 10 s AVNRT, 5 s AVRT a 2 pacientům byla diagnostikována dualita AV vedení
při sinusovém rytmu. Systém chybně vyhodnotil
výsledek u 5 pacientů (1 typický flutter síní, 1
atypický flutter síní, 1 komorová tachykardie
a 2 AVRT).
Závěr: Systém se osvědčil jako vhodný
nástroj k usnadnění diagnostiky arytmií, jeho
použití je jednoduché a spolehlivé. Algoritmy
expertního systému budou dále vyvíjeny a následujícím krokem by mělo být vyhodnocování srdečního rytmu v reálném čase přímo
v elektrofyziologickém diagnostickém systému
standardně používaném na elektrofyziologickém sále.

„Předpříjmové“ ambulantní
vyšetření – nový standard
ošetřovatelské péče před invazivními
arytmologickými výkony?
Švejdová J., Hudáčková A., Rolantová L.,
Eisenberger M., Bulava A.
Kardiocentrum Nemocnice České
Budějovice, a.s., Česká republika
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Úvod: Přes pokračující snahy ve vzdělávání
pacientů a popularizaci medicínských zákroků
v médiích a navzdory rozsáhlým informovaným souhlasům, které pacienti před výkonem
podepisují, je reálná informovanost pacientů
o průběhu invazivních výkonů a detailech
o před- a pooperační péči stále nízká. Situaci
dále zhoršuje neustávající zavádění nových technologií a medicínských postupů.
Cíle: Cílem tohoto výzkumného projektu je
porovnat informovanost pacientů, kteří absolvují
vyšetření a pohovor v tzv. „předpříjmové“ ambulanci, jež je vedena edukovanou sestrou, oproti
pacientům, kteří touto ambulancí neprojdou.
Metody a výsledky: Tato ambulance má
za úkol klienty seznámit s druhem arytmie, kterou trpí, a její léčbou, dále vysvětlit průběh přípravy na výkon, podat informace o samotném výkonu o jeho možných komplikacích i o omezeních
po výkonu a po propuštění do domácího ošetření. Klienti, kteří neprošli touto ambulancí, takto
podrobně informováni nejsou. Prezentace popi-
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suje organizaci předpříjmové ambulance a způsob vedení rozhovorů. K vlastnímu hodnocení
byly použity dva typy dotazníků.
Závěr: Potvrdili jsme neinformovanost pacientů o invazivních arytmologických zákrocích.
Klienti, kteří absolvují vyšetření v takové ambulanci, jsou o výkonech informováni lépe a lépe
je snášejí. Klienti mají obecně velký zájem o pohovor a objasnění povahy výkonu v ambulanci
před vlastním výkonem.

Využití algoritmů kardiostimulátorů
pro diagnostiku epizod fibrilace síní
Tanzerová M., Jansová H.
IKEM, Praha, Česká republika
Motivace práce: Fibrilaci síní (FS) lze považovat za jedno z nejčastějších onemocnění
u pacientů starších 70 let. Nejzávažnější komplikací spojenou s výskytem FS je cévní mozková
příhoda. Proto patří antikoagulační léčba u nemocných s FS ke klíčovým terapeutickým cílům
v péči o nemocné s touto arytmií. Další možnou
komplikací je srdeční selhání u pacienta s FS při
špatně kontrolované srdeční frekvenci. Proto je
důležité epizody FS včas diagnostikovat a léčit.
Metody: Statisticky jsme zpracovali soubor
117 pacientů s v nedávné době implantovaným
2D PM. Hodnotila se doba trvání FS v jednotlivých obdobích (1 a 7 měsíců po implantaci)
i celková zátěž epizodami FS. Data byla získána
prostřednictvím diagnostických funkcí kardiostimulátorů (Mode Switch).
Výsledky: Mezi pacienty s diagnózou FS
a současně užívajících antikoagulační léčbu
(OAK) pro CHA 2DS2-VASc skóre v rizikovém
pásmu bylo 11/35 (31 %) pacientů, kteří měli
ve sledovacím období nesignifikantní zátěž FS, 7
z těchto pacientů mělo nulovou zátěž. Mezi pacienty s diagnózou FS, kteří neužívali OAK, bylo
6/14 (43 %) pacientů, kteří měli alespoň v jednom
ze sledovacích období signifikantní zátěž FS.
Z toho 5/6 pacientů mělo CHA2DS2-VASc skóre
v rizikovém pásmu. Mezi pacienty bez diagnózy
FS a bez OAK bylo 13/52 (25 %) pacientů, kteří
měli alespoň v jednom ze sledovacích období signifikantní zátěž FS. Z toho 12/13 pacientů
mělo CHA2DS2-VASc skóre v rizikovém pásmu.
Změna antikoagulačního režimu na základě údajů z paměti přístroje by byla pravděpodobně
indikovaná u 28/117 (24 %) pacientů.
Zhodnocení: Z výsledků vyplývá, že tyto
diagnostické funkce lze vhodně využit u pacientů indikovaných k implantaci 2D kardiostimulátoru a mohou hrát klíčovou roli v léčbě FS
nebo prevenci tromboembolických komplikací.

Možnosti automatickej optimalizácie
resynchronizačnej terapie
Tothová B., Duchoňová A.,
Gedeonová A., Exelová D., Kupecová A.,
Mišíková S., Stančák B.
VÚSCH, a.s., Košice, Slovensko
Úvod: Implantácia resynchronizačného systému u pacientov so srdcovým zlyhaním je užitočná
nielen v prevencii náhlej kardiálnej smrti, ale vedie
najmä k zmierneniu symptómov srdcového zlyhania. Medzi nové možnosti ICD liečby patrí CRT-D
prístroj s možnosťou automatickej optimalizácie
AV a VV intervalu. SonRtip technológia využíva
unikátny hemodynamický snímač zabudovaný
v špičke atriálnej stimulačnej elektródy.
Cieľ: Cieľom práce je poukázať na naše skúsenosti s touto inovatívnou technológiou
Metóda: Snímač umiestnený v hrote predsieňovej detekuje vibrácie myokardu, ktoré
zodpovedajú prvej srdcovej ozve a korelujú
s kontraktilitou ľavej komory. Prvá implantácia
prístroja PARADYM RF SonR a uvedenej elektródy sa uskutočnila vo VÚSCH 7. 3. 2012. Odvtedy
sme implantovali tento prístroj u 26 pacientov,
z toho bolo 16 mužov a 10 žien.
Záver: Výhodou SonR elektródy je automatická týždenná optimalizácia AV a VV oneskorenia bez nutnosti echokardiografického vyšetrenia, čo zvyšuje účinnosť resynchronizačnej liečby
a znižuje počet pacientov, ktorí neodpovedajú
na liečbu. Technika implantácie, fluoroskopické
a procedurálne časy sa nelíšia od implantácie
štandardného biventrikulárneho prístroja.

Dlouhodobé sledování nemocných
s arytmogenní dysplazií/
kardiomyopatií pravé komory
srdeční – kazuistika
Valtrová I., Homolová J.
Klinika kardiologie, IKEM, Praha,
Česká republika
Arytmogenní dysplazie/kardiomyopatie
pravé komory srdeční (ARVD/C) představuje
onemocnění charakterizované postižením pravé
komory srdeční, které se klinicky manifestuje komorovými arytmiemi – palpitacemi, synkopou,
náhlou srdeční smrtí, méně obvyklé jsou projevy
pravostranného srdečního selhání.
Cílem předložené práce je zhodnocení
možností léčby nemocných sledovaných pro
ARVD/C na našem pracovišti.
Dlouhodobě sledujeme 26 pacientů (20 mužů,
průměrný věk 35 ± 15 let) Průměrný věk při stanovení diagnózy byl 36 let (15–77let). 5 pacientů bylo
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resuscitováno pro oběhovou zástavu na podkladě
fibrilace komor, u 11 pacientů se onemocnění manifestovalo synkopou, u 13 palpitacemi s dokumentovanou komorovou tachykardií.
Pacienti podstupují tzv. “hybridní terapii“, jejíž
součástí je farmakoterapie, implantace kardiverteru–defibrilátoru, nebo radiofrekvenční ablace
s cílem ovlivnění arytmologického substrátu.
Dva pacienti podstoupili transplantaci srdce.
V kazuistice uvádíme příběh mladého muže,
který je v našem sledování již od roku 1992.
Závěry: Diagnóza ARVD představuje pro
svého nositele reálné riziko náhlé srdeční smrti,
současné možnosti léčby zásadním způsobem
ovlivňují kvalitu života i prognózu pacientů
i s nejzávažnější formou onemocnění.

Budoucnost kardiostimulace
Vejvoda V1, Rogalewicz V2
1
Kardiologické oddělení – arytmologie,
Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
2
Katedra biomedicínské techniky,
Fakulta biomedicínského inženýrství,
České vysoké učení technické v Praze
V České republice, stejně jako v jiných vyspělých státech, nastává proces demografického
stárnutí populace. Celkové změny v populaci
se projevují v sociální, ekonomické i zdravotnické
oblasti. Při plánování zdravotní péče jsou populační předpovědi velmi důležitý zdroj informací.
Zdrojem informací o vývoji populace je pravidelně vydávaná předpověď Českého statistického
úřadu. Vzhledem k tomu, že věk pacientů při
implantaci kardiostimulátoru je v průměru kolem 75 let, je možné v budoucnu předpokládat
nárůst počtu implantací. Předpokládáme-li stejnou relativní incidenci onemocnění v ohrožené
věkové skupině, může očekávat nárůst počtu
implantací na více jak dvojnásobek současného počtu během dvaceti let. V období nejbližších 40 let pak může počet implantací dosáhnout trojnásobku současného počtu.

Neinvazivní extrakorporální
ultrazvuková renální denervace
– nová metoda v léčbě rezistentní
hypertenze
Wolf J., Stárek Z., Jež J., Lehar F., Lukášová M.,
Kulík T., Žbánková A., Šromová M.
FN u sv. Anny v Brně, Česká republika
Úvod: Renální denervace je v poslední době
nadějnou metodou nejen v léčbě rezistentní hypertenze, ale i v léčbě dalších chorob. Ve snaze
o větší bezpečnost a účinnost této metody je
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v současnosti vyvíjena celá řada nových technologií. Většina z nich je intervenčních na principu
radiofrekvenční ablace či ultrazvuku. V posledních dvou letech probíhá vývoj plně neinvazivní technologie využívající extrakorporální aplikaci fokusovaného ultrazvuku o vysoké intenzitě.
Metoda: Principem zařízení je aplikace fokusovaného ultrazvuku o vysoké intenzitě externě
směřovaná přes bederní oblast pacienta do stěny
renální tepny, kde dochází k selektivní destrukci
sympatických pletení při absenci poškození tepny
a okolí. Zařízení je vyvíjeno firmou Kona Medical,
Inc. (Bellevue USA) a je klinicky testováno ve čtyřech centrech v Austrálii, Kanadě a České republice.
Výsledky: Touto metodou bylo celkem léčeno 32 pacientů, z toho 9 v našem centru. U prvních 14 pacientů s šestiměsíčním sledováním
došlo k signifikantnímu poklesu systolického krevního tlaku o 29 mmHg a diastolického tlaku krve
o 9 mmHg. U žádného pacienta nebylo pozorováno jakékoliv poškození tepny či okolní tkáně.
Závěr: Extrakorporální renální denervace
se jeví jako bezpečná, účinná a snadno proveditelná metoda, která se do budoucna může
stát plnohodnotnou alternativou k doposud
zavedeným katetrovým metodám.

Renální denervace
jako sdružený výkon
Zoubková R.
Elektrofyziologická laboratoř, Nemocnice
Podlesí a.s., Třinec, Česká republika
Úvod: Účinnost radiofrekvenční katetrové ablace (RFA) pro paroxyzmální fibrilaci síní
(FS) v dlouhodobém hledisku postupně klesá.
Aktivace sympatického nervového systému typicky předchází nástup paroxyzmu arytmie.
Katetrová renální denervace (RDN) sympatiku je
vyvíjející se koncept léčby nyní hlavně rezistentní
arteriální hypertenze (HT). Snížení aktivity sympatiku zde vede ke snížení krevního tlaku. Spojení
RFS FS s RDN do jednoho výkonu by mohlo být
výhodným krokem v léčbě takovýchto pacientů.
Vlastní popis případu: Muž, 64 let, rezistentní HT na 4 kombinaci antihypertenziv, s průměrným tlakem z Holterova monitorování 165/95
mmHg, s vyloučenou sekundární hypertenzní,
s potvrzenou compliancí měření hladin léků,
s paroxyzmální FS se selháním propafenonu
a sotalolu, před ablací na th. Amiodaronem.
Provedena RDN (6 aplikací vpravo, 5 vlevo).
Následně provedena izolace plicních žil. Výkon
zakončen ablací kavotrikuspidálního můstku
pro anamnézu typického fluteru síní. Celková
doba výkonu 230 min (90 RDN, 140 následně FS).

Závěr: Časování RD a RFA FS u pacientů s HT
a FS je otázkou dalšího výzkumu.

zobrazení není významně ovlivněna žádnými
uvedenými faktory.

První zkušenosti se současným
zobrazením 3D rotační atriografie
levé síně a jícnu při radiofrekvenční
ablaci komplexních srdečních
arytmií

Spektrální analýza síňové složky
signálu na ablačním katétru při
ablaci pomalé dráhy pro typickou
AVNRT

Žbánková A., Stárek, Z., Jež J., Lehar, F.,
Wolf J., Kulík T., Šromová M.
I. interní kardioangiologická klinika
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a Mezinárodní centrum klinického
výzkumu, Brno, Česká republika

Žďárská J.1, Hošková I.1, Heřman D.1,
Kučera L. 2, Osmančík P.1
1
III. interní – kardiologická klinika FN
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Úvod: Poškození jícnu během radiofrekvenční ablace komplexních síňových arytmií
může vést ke vzniku atrioezofageální píštěle,
jež je vzácnou, avšak velmi závažnou a život
ohrožující komplikací. K ověření polohy jícnu
a ke zvýšení bezpečnosti výkonu lze využít
některou ze zobrazovacích metod. 3D rotační atriografie (3DRA) je metodou umožňující
periprocedurálně vytvořit 3D model levé síně.
Perorálním podáním kontrastní látky lze současně vytvořit i 3D model jícnu a vizualizovat jeho
polohu ve vztahu k levé síni.
Metodika a výsledky: Na elektrofyziologickém pracovišti I. interní kardioangiologické kliniky
FN u sv. Anny v Brně bylo od 03/2011 do 07/2013
vytvořeno 385 3DRA levé síně. U 217 pacientů
bylo současně provedeno i kontrastní zobrazení
jícnu. Při akvizici 3DRA byly sledovány významné
fyziologické parametry potenciálně ovlivňující
úspěšnost zobrazení (TK, BMI, srdeční rytmus aj.).
3DRA byla provedena pomocí pravostranného
a levostranného protokolu nástřiku. Vizualizace
jícnu bylo dosaženo perorálním podáním baryové kaše bezprostředně před zahájením 3DRA.
116 3DRA bylo provedeno pravostranným nástřikem s úspěšností 85 %, 101 3DRA levostranným
nástřikem s úspěšností 94 %. Celková úspěšnost
společného zobrazení levé síně a jícnu byla 89 %.
Soubor klinických dat byl podroben statistickému zhodnocení pomocí logistické regrese.
Statistickým testováním nebyl prokázán negativní
vliv sledovaných faktorů na úspěšnost této metody. Kvantitativní analýza zastoupení jednotlivých
pozic jícnů byla provedena u 193 pacientů. U 39 %
pacientů byl jícen umístěn za levostrannými
plicními žilami, u 38 % ve střední rovině a u 23 %
se nacházel za pravostrannými plicními žilami.
Závěr: 3DRA levé síně a jícnu představuje snadno proveditelnou, bezpečnou a časově nenáročnou metodu v podpoře katetrové
ablace komplexních síňových arytmií. Úspěšnost

Úvod: Správná lokalizace signálu na ablačním katétru při ablaci pomalé dráhy pro AVNRT
je často obtížná. Ablace na nevhodném místě
(kompaktní části AV uzlu a pod) může rezultovat
v kompletní AV blokádu, a tak nalezení dalších
parametrů lépe popisujících správné místo ablace je více než žádoucí.
Metodika: Jednalo se o retrospektivní provedení spektrální analýzy síňové komponenty
signálů z ablačních katétrů při ablacích AVNRT.
Signály z ablačních katétrů bezprostředně před
aplikací RF energie (4–6 s úseky) byly rozděleny na „správné“ (tj. ty, kdy při následné aplikaci
RF energie byl přítomen akcelerovaný junkční
rytmus a při elektrofyziologickém vyšetření
po ablaci nebyly přítomny známky duality AV
uzlu (jump, echo) a „špatné“ (ty, kdy při následné aplikaci RF energie nebyl přítomen junkční
rytmus a nedošlo k vymizení duality AV uzlu).
Signály byly nahrávány programem LabSystem
Pro, vzorkovací frekvence byla 2 000 Hz. Signál
byl filtrován pásmovou propustí 0,1 Hz do 100
Hz. V programu MATLAB R2013a byl vytvořen skript umožňující nalezení P vln v signálu
a jejich následnou frekvenční analýzu pomocí
Fourierovy transformace.
Výsledky: Hodnoceno bylo celkem 70 signálů od 20 pacientů (15 žen a 5 mužů). Celkem bylo
hodnoceno 20 signálů správných a 50 špatných.
Hodnocena byla maximální frekvence obsažená v signálu, která pro správné signály byla
v průměru 13,37 ± 6,78 Hz a pro špatné signály
15,79 ± 6,82 Hz. Po vyhodnocení t-testem vyšlo,
že se tyto skupiny statisticky neliší. Z korelační
analýzy signálů vyšlo, že špatný signál je s dobrým podobný v průměru 73 ± 19 %.
Závěr: Spektrální analýza síňové komponenty signálu z ablačního katétru při ablaci AVNRT
bohužel nepřináší patrně přídatnou informaci
ohledně správného umístění ablačního katétru
na pomalé dráze.
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