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Kardiálna resynchronizačná liečba u seniorov
Bačík P, Kaliská G, Bystriansky A, Škamla M, Ďurčíková P, Richterová K
SÚSCCH a.s., Banská Bystrica
Úvod: CRT je nefarmakologická liečebná metóda pre pacientov so
srdcovým zlyhávaním v NYHA tr.I-IV, s predĺženým QRS, závažnou systolickou dysfunkciou ĽK s poklesom jej EF. Posudzovanie
klinického prínosu CRT je obťažné, lebo k dispozícii máme málo
spoľahlivých indikátorov jej účinnosti. Môžeme hodnotiť jej klinickú,
hemodynamickú a volumetrickú účinnosť. Existuje veľká skupina tzv.
non-responderov, ktorí na CRT nereagujú. Mnoho pacientov, ktorí
podstúpili CRT, je navyše starších ako pacienti zahrnutí v klinických
štúdiách.
Cieľom tejto práce je zhodnotiť prínos danej liečebnej metódy práve
u spomínanej geriatrickej skupiny pacientov.
Metodika a výsledky: Retrospektívna analýza 124 pacientov vo veku
nad 65 r., ktorým bol na našom pracovisku primoimplantovaný CRT-D, resp. CRT-P (77, resp. 41) alebo realizovaný up-grade systému na
CRT-D, resp. CRT-P (5, resp.1) v priebehu 01/2011 – 12/2013. Práca
je zameraná na zhodnotenie kvality života pacientov podľa Minnesotského dotazníka – celkové zlepšenie kvality života sme zaznamenali
u 35 % p. (pričom 34 % p. udávalo zlepšenie v rámci fyzickej stránky,
35 % zlepšenie sociálnej, takmer 40 % psychickej stránky života
a zaznamenali sme 40 % redukciu počtu hospitalizácií pre srdcové
zlyhávanie). Objektivizáciou daných zistení prostredníctvom ECHO
nálezov (t. j. vzostup EFLV, regresia jej LVEDD, resp. Mi regurgit.)
sme zistili cca u 34 % p. Z postimplantačných komplikácií sa najviac
vyskytovala makrodislokácia LV elektródy s nutnosťou implantácie
novej u 3 % p. Dekubit kapsy sme zaznamenali u 1,5 % p. Zmenu
primárneho nastavenia parametrov CRT systému bolo nutné v rámci
optimalizácie meniť u cca 20 % p. Potreba RFKA AVN pri AF s málo
kontrolovaným prevodom na komory a tým pádom nedostatočné
percento biv. stimulácie bola nutná u 40 % p. s AF. Celkové percento
responderov na CRT u seniorov na základe uvedených parametrov sme
určili na 35 %.
Záver: Seniori z CRT profitujú podobne ako mladší pacienti, zahrnutí
v klinických štúdiách. Aj pokročilý vek by teda nemal byť kontraindikáciou na implantáciu CRT.
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Melatonín a Omacor znižujú náchylnosť srdca k malígnym
arytmiám u samíc Wistar potkanov so zvýšeným príjmom
sacharózy
Beňová T1, Viczenczová C1, Radošinská J2, Knezl V3, Szeiffová-Bačová B1,
Navarová J3, Obšitník B4, Tribulová N1
Ústav pre výskum srdca, SAV, Bratislava, 2Fyziologický ústav LFUK,
Bratislava, 3Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV,
Bratislava, 4Onkologický ústav Svätej Alžbety, Bratislava
1

Cieľom bolo preskúmať, či aplikácia kardioprotektívnych látok, melatonínu a omega-3 mastných kyselín ovplyvní citlivosť sŕdc k malígnym
arytmiám a myokardiálny konexín-43 (Cx43), ktorý zabezpečuje
prenos elektrického signálu medzi kardiomyocytmi, u potkanov so
zvýšeným príjmom sacharózy.
Materiál a metódy: Samice boli rozdelené do štyroch skupín: 1)
kontrolná 2) potkany, ktoré prijímali 30 % roztok sacharózy (HSD);
HSD suplementované 6 týždňov melatonínom (40 µg/ml v pitnej
vode); 4) HSD suplementované 6 týždňov omega-3 MK (Omacor, 25g/
kg diéty). V ľavej komore (ĽK) srdca boli analyzované expresie Cx43,
PKCε, ktorá fosforyluje Cx43 a proapoptotická PKCδ. Indukovateľnosť
pretrvávajúcej komorovej fibrilácie (pKF) bola testovaná na modeli
izolovaného perfundovaného srdca.
Výsledky: Sacharózová diéta mala za následok zvýšenú hmotnosť
tela, srdca a ĽK, zvýšenú adipozitu, hladinu TAG a cholesterolu
v krvi. Melatonín a Omacor normalizovali tieto zmenené hladiny.
V porovnaní s kontrolami bol prah na vyvolanie pKF v srdciach
potkanov na sacharózovej diéte nižší, zatiaľ čo melatonín a Omacor
ho signifikantne zvyšovali. Nezistili sa zmeny v expresii mRNA pre
Cx43 medzi skupinami potkanov. Melatonín normalizoval zníženú celkovú proteínovú expresiu Cx43, ako i jeho fosforylovaných
(funkčných) foriem pri HSD. Omacor neovplyvnil celkovú expresiu
Cx43, avšak podobne ako melatonín zvýšil expresiu jeho fosforylovaných foriem. Naviac, melatonín aj Omacor normalizovali zníženú
expresiu PKε a zvýšenú expresiu PKCδ u potkanov na sacharózovej
diéte.
Zhrnutie: Výsledky poukazujú na to, že vysokosacharidová diéta negatívne ovplyvňuje myokardiálny Cx43, čím sa môže podieľať na zvýšenej
náchylnosti sŕdc k malígnej arytmii. Antiarytmické účinky melatonínu
a Omacoru môžu byť čiastočne pripísané zvýšeniu expresie a fosfory-
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lácie Cx43. Ďalšie štúdie by mali preskúmať elektrofyziologický korelát
k týmto zisteniam.
Táto štúdia bola podporená grantmi VEGA 2/0046/12, 1/0032/14,
2/0167/15, 2/0021/15 a SKS.

Hybridní léčba izolované perzistentní a dlouhodobě
perzistentní fibrilace síní systémem COBRA Fusion s následnou
katetrizační ablací – první výsledky, chirurgická část

Kryobalóniková ablácia pľúcnych žíl u 205 pacientov: šesťročné
skúsenosti jedného centra
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Bohó A, Stančák B, Mišíková S, Spurný P, Komanová E
VÚSCH, a.s., Košice
Úvod: Fibrilácia predsiení je najčastejšie sa vyskytujúcou pretrvávajúcou srdcovou arytmiou s významným vplyvom na celkovú morbiditu
a mortalitu. Preukázalo sa, že pľúcne žily sú zdrojom patologickej
elektrickej aktivity podmieňujúcej a udržiavajúcej fibriláciu predsiení.
Katétrová ablácia zacielená na izoláciu pľúcnych žíl preto predstavuje základný liečebný prístup schopný eliminovať lokalizované zdroje
asociované s fibriláciou predsiení.
Cieľ: Cieľom tejto unicentrickej štúdie bolo retrospektívne zhodnotenie bezpečnosti a dlhodobej efektivity izolácie pľúcnych žíl pomocou
kryobalónikovej techniky.
Výsledky: Do štúdie bolo zapojených celkovo 205 pacientov s paroxyzmálnou (72 %) a včasne perzistujúcou fibriláciou predsiení, ktorí boli
liečení kryobalónikovou abláciou pľúcnych žíl. Postprocedurálne sledovanie trvalo 72 mesiacov s mediánom dosahujúcim 3 roky. Celkovo po
12, 24 a 36 mesiacoch sledovania bolo 71 %, 49 % a 31 % pacientov bez recidívy fibrilácie predsiení. Multivariantná Coxova regresia
preukázala, že typ fibrilácie predsiení (paroxyzmálna vs. perzistujúca)
je jediný štatisticky významný predpovedný faktor recidívy fibrilácie
predsiení (HR 1,97; 95 % CI: 1,24 – 3,13, P = 0,006). Medián do
recidívy arytmie predstavoval u pacientov s paroxyzmálou fibriláciou
predsiení 27 mesiacov a u pacientov s perzistujúcou fibriláciou predsiení 14 mesiacov. Celkovo sme v súvislosti s kryobalónikovou abláciou
zaznamenali 37 komplikácií, z ktorých sme 8 (3,9 %) považovali za
závažné komplikácie. Najčastejším typom komplikácie bola paréza
pravostranného bránicového nervu, ktorá sa vyskytla u 14 (6,8 %)
pacientov. Žiadny z pacientov nemal trvalé následky v súvislosti so
vzniknutými komplikáciami.
Záver: Dlhodobé výsledky analyzované v tejto štúdii naznačujú,
že kryobalóniková ablácia pľúcnych žíl je bezpečnou a efektívnou metódou liečby fibrilácie predsiení. Zároveň preukazujú, že
účinnosť tejto metódy je najvyššia pri liečbe paroxyzmálnej formy
arytmie.

Budera P1, Osmančík P2, Heřman D2, Straka Z1
Kardiochirurgická klinika Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady,
Praha, 2III.interní-kardiologická klinika Fakultní Nemocnice Královské
Vinohrady, Praha
Úvod: Léčba (dlouhodobě) perzistentní izolované fibrilace síní
(FS) není uspokojivě vyřešena katetrizační ablací či farmakoterapií.
Nadějnou metodou posledních let je tzv. hybridní léčba, složená
z mini-invazivního kardiochirurgického a katetrizačního zákroku. Prezentujeme první výsledky projektu hybridních ablací ve FNKV.
Soubor a metodika: V první fázi pacienti podstupují plně torakoskopickou, unilaterální, pravostrannou chirurgickou ablaci plicních žil
systémem COBRA Fusion™ 150. Je provedena box-léze pomocí unipolární i bipolární radiofrekvenční energie. Úspěšnost (kompletnost) box
leze je na konci zákroku ověřována pomocí exit bloku při stimulaci
pravostranných žil. Po dvou měsících následuje katetrizační ablace:
elektrofyziologické vyšetření s event. kompletizací chirurgické box-léze
a následně ablací kavotrikuspidálního isthmu, ganglionových plexů
a případně dalšími výkony dle situace. Hodnocení rytmu probíhá dle
přesného protokolu s opakovanými týdenními EKG záznamníky.
Výsledky: Od roku 2013 podstoupilo chirurgický zákrok 22 pacientů
(16 mužů, 6 žen). Průměrný věk byl 60 let (37 – 72 let), trvání FS 37
měsíců (2 – 138 měsíců), velikost LS 47 mm (39 – 56 mm) a EF 57 %
(20 – 65 %). Průměrné trvání výkonu bylo 102 minut (70 – 140 minut), pacienti jsou následně syceni antiarytmiky, warfarinizováni
a propouštěni průměrně 4. pooperační den. Mortalita je nulová, neměli
jsme žádnou konverzi na sternotomii. Z pooperačních komplikací jsme
zaznamenali 1x parézu n.phrenicus a 1x pooperační iktus s postupnou
úpravou. Při měsíční kontrole po chirurgické ablaci přetrvával SR
u 55 % pacientů, 10 % pacientů mělo flutter síní a 35 % pacientů FS,
pacientům jsou při této kontrole vysazena antiarytmika.
Závěr: Hybridní léčba FS může představovat nadějnou metodou pro
pacienty s perzistující či dlouhodobě perzistující FS. Chirurgická
část s použitím unilaterálního, plně torakoskopického přístupu má
minimum komplikací a vytváří dobrou výchozí pozici pro následný
elektrofyziologický výkon.

Ablace fibrilace síní bez použití skiaskopie
Bulava A, Haniš J, Eisenberger M
Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice a.s.
Úvod: Simultánní zobrazení všech katétrů v moderních trojrozměrných
(3D) zobrazovacích systémech a použití intrakardiální echokardiografie
(ICE) vedlo v poslední době k významnému snížení skiaskopické zátěže a zkrácení doby výkonu. Zavedení ablačních katétrů se senzorem
kontaktní síly by mohlo přispět k dalšímu snížení skiaskopického času.
V naší studii jsme testovali hypotézu, zda kombinace všech těchto
technologií dovolí bezpečné provedení ablace paroxysmální fibrilace
síní (PFS) bez použití skiaskopie.
Metody a výsledky: Pacienti s PFS byli randomizováni do skupiny
skiaskopicky navigované ablace (X+) a do skupiny, kde byla izolace
plicních žil prováděna bez použití skiaskopie (X-). V X- skupině byl
k zavedení katétrů, transseptální punkci, rekonstrukci geometrie levé síně
a k provedení ablačních lézí použit systém CARTO3 s možností měření
kontaktní síly ablačního katétru a navigace ICE. Do každé skupiny bylo
randomizováno 40 pacientů, jejichž klinické charakteristiky se významně
nelišily. Celkový čas výkonu i čas aplikace radiofrekvenční (RF) energie
byly srovnatelné (92,5 ± 22,9 min vs. 99,9 ± 15,9 min, p = 0,11 a 1785
± 548 s vs. 1755 ± 450 s, p = 0,79). Nulový rentgenový (RTG) čas byl ve
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skupině X- dosáhnut u všech, kromě jednoho pacienta, kde bylo nutné
použití 8 s skiaskopie pro kontrolu průchodu katétrů z levého třísla.
Izolace plicních žil byla dosažena u 100 % pacientů v obou skupinách.
U některých pacientů byly efektivně prováděny i lineární léze v levé či
pravé síni. V ani jedné skupině nebyly zaznamenány žádné akutní periani post-procedurální komplikace (30 dnů po výkonu).
Závěr: Kombinací moderních zobrazovacích prostředků a použitím kontaktních sensorů lze bezpečně docílit ablace PAF u drtivé většiny pacientů
bez použití skiaskopie. Navigace pomocí ICE a 3D systému CARTO3
s vyloučením RTG záření je bezpečná a neovlivňuje ani akutní úspěšnost
ani délku samotné procedury či množství použité RF energie.
Studie byla podpořena grantem ZSF JU, BOV2012_001.

Diagnostická výtěžnost dlouhodobé neinvazivní transtelefonní
monitorace EKG: výsledky 4 leté studie u 4 811 pacientů
Bulková V1, Gandalovičová J1, Šimek J2, Neužil P3, Šedivá L3, Kautzner J4,
Toman O5, Sobotková Š1, Královec Š1, Chovančík J6, Fiala M6
MDT-Medical Data Transfer, Brno, 2VFN, II. Interní klinika, Praha,
NNH, klinika kardiologie, Praha, 4IKEM, klinika kardiologie, Praha,
5
I. interní klinika, FN Brno, 6Nemocnice Podlesí, Třinec
1
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Cíl: Zhodnocení diagnostické účinnosti dlouhodobější monitorace EKG
epizodním a smyčkovým záznamníkem s automatickou detekcí a transtelefonním přenosem dat v různých klinických indikacích.
Metodika: EKG monitoraci podstoupilo v letech 2010 – 2013 4811
pacientů pro nespecifikovaný pocit palpitací (n = 1125), palpitace suspektní ze supraventrikulární tachyarytmie (SVT) (n = 1069), synkopu
(n = 286), bradykardii nejasného významu (n = 43), předchozí CMP
(n = 6) poté, kdy selhala diagnostika pomocí opakovaných 24-hodinových EKG Holterů. Dále se testoval výsledek ablace fibrilace síní (FS)
(n = 2240) nebo SVT/síňové tachykardie (AT) (n = 72).
Výsledky: Bylo hodnoceno 752 202 ECG záznamů (156 ± 297 záznamů
a 22 ± 52 monitorovaných dnů na pacienta). Typy arytmií zachycených
u pacientů z prvních tří skupin jsou uvedeny v tabulce. Diagnostická
výtěžnost byla nejvyšší ve skupině palpitací suspektních z SVT (záchyt
SVT nebo FS u 31 % pacientů). Pokročilá AV blokáda nebo SA pauzy
byly nalezeny u 4 % pacientů se synkopou a u 12 % pacientů s bradykardií. FS byla odhalena u 33 % pacientů z malé skupiny po prodělané
CMP/TIA. Monitorace demonstrovala recidivy u 24 % a 20 % pacientů
po ablaci FS resp. AT/SVT.
Závěr: Neinvazivní monitorace EKG s transtelefonním přenosem
dat přímo umožnila následnou léčbu a relativně velké části pacientů
a vyloučila závažnou arytmii u dalších 33 % pacientů s jinou indikací
monitorace než kontrolou ablační účinnosti. Neinvazivní monitorace
EKG by měla předcházet invazivní diagnostická vyšetření především
u pacientů se synkopou nebo palpitacemi bez strukturálního postižení
srdce.

Palpitace – nespecifikované
Palpitace – suspektní SVT
Synkopa

SVT

FS

KT

AVB

SA pauza

7%
8%
5%

8%
21 %
12 %

1%
2%
2%

1%
1%
3%

1%
1%
1%

Záchyt fibrilace síní dlouhodobější neinvazivní monitoraci
EKG s transtelefonním přenosem dat u pacientů s kryptogenní
CMP/TIA
Bulková V1, Goldemund D2, Fiala M3, Houzarová Z2, Gandalovičová J1,
Kovaříková D1, Sobotková Š1, Ondrášková L1, Novák M4
MDT-Medical Data Transfer, Brno, 2Mezinárodní centrum klinického
výzkumu, Neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně, Brno,3I. Interní
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klinika, FN Brno Bohunice, Brno, 4Mezinárodní centrum klinického
výzkumu, I. Interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně,
Brno
Cíl: Kardioembolizace je příčinou až 30 % ischemických CMP (iCMP).
Více než 50 % kardioembolických příhod vzniká na podkladě fibrilace
síní (FS). Po standardní diagnostice zůstává etiologie CMP nejasná
(tzv. kryptogenní CMP) asi u 30 % pacientů. Studie hodnotila záchyt
FS neinvazivní monitorací EKG u pacientů s kryptogenní CMP/TIA.
Metodika: Vstupním kritériem byla akutní iCMP/TIA < 14 dní, mRS
0-3, sinusový rytmus na vstupním EKG, nejasná etiologie iCMP/TIA
a písemný souhlas se studií. V případě negativního telemetrického sledování na JIP následoval několikadenní (ideálně 7 denní) EKG Holter
a v případě negativního Holteru následovala 4 týdenní monitorace
smyčkovým záznamníkem s automatickou detekcí arytmií a transtelefonním přenosem EKG.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno 48 pacientů (22 žen, 61 ± 17 let,
CHA2DS-2VASc skóre 3,11 ± 1,8; vstupní NIHSS 5,57 ± 3,7). Trombolýza byla provedena u 12 (25 %) pacientů, trombektomie u 2 (5 %)
pacientů, u ostatních byla zavedena krátkodobá duální antiagregace
s následným přechodem na monoterapii. TEE u 22 (46 %) pacientů bylo bez nálezu trombů v levé síni. Telemetrie za hospitalizace:
negativní u všech pacientů. Několikadenní EKG Holter: doba monitorace 5,7 ± 1,4 dne, průměrná TF 70 ± 9/min, minimální TF 51 ± 16,
maximální TF 117 ± 18. FS v trvání 21,6 ± 18,7 hodin zachycena u 5
(10 %) pacientů po 3,6 dnech monitorace. Další nálezy – SA pauzy
nad 4,5 sec – 2 pacienti, NSKT ≥ 10 komplexů – 2 pacienti. Čtyřtýdenní monitorace EKG smyčkovým záznamníkem (35 pacientů – 5
vyřazeno po pozitivním Holteru, 8 odmítlo): doba monitorace 29,9
± 6,4 dnů, celkem 36.471 EKG záznamů, 1042 ± 1656 záznamů na
pacienta. FS v trvání 5,2 ± 8,6 hodin zachycena u 4 (8 %) pacientů po
3,7 dnech monitorace. Další nálezy – četné SES s krátkými epizodami
FS do 1 minuty – 3 pacienti).
Závěr: FS byla identifikována u 9 (19 %) pacientů s kryptogenní CMP/
TIA do 2 týdnů od zavedení dlouhodobější neinvazivní monitorace
EKG. Dalších 6 pacientů bylo předáno do kardiologické péče pro jiné
arytmie.

Prvé použitie bikarotického filtra v prevencii
tromboembolickej príhody pri katétrovej ablácii komorovej
tachykardie
Bystriansky A1, Škamla M1, Vozár M2, Kaliská G1
Odd. arytmií SÚSCCH a.s., Banská Bystrica, 2Odd. intervenčnej rádiológie SÚSCCH a.s., Banská Bystrica
1

Úvod: Výskyt komplikácií katétrovej ablácie komorových arytmií je
3 – 8 %. Jednou z najobávanejších je periprocedurálna tromboembolická (TE) príhoda, ktorej riziko vzniku sa zvyšuje u pacientov so
štrukturálnym ochorením srdca alebo srdcovým zlyhávaním. Súčasťou
štandardných postupov je farmakologická prevencia TE, najčastejšie
kontinuálnou heparinizáciou počas výkonu. V ojedinelých prípadoch
u vysokorizikových pacientov je možné využiť nefarmakologické
postupy TE prevencie, napr. zavedenie bikarotického filtra, ktorý je
etablovanou metódou v intervenčnej kardiológii.
Kazuistika: Prezentujeme kazuistiku 49-ročnej pacientky s a. hypertenziou, ktorá bola akútne preložená do SÚSCCH BB pre incesantnú
bidirekčnú KT s origom v ĽK a novovzniknutým srdcovým zlyhávaním s obrazom dilatačnej KMP. Dňa 5.11.2013 bolo realizované
elektrofyziologické vyšetrenie (EFV). Napriek dodržaniu št. postupov a kontinuálnej heparinizácii (ACT: 250 – 350 s) už v iniciálnej
fáze počas 3D elektroanatomického mapovania ĽK došlo k vzniku
periprocedurálnej NCMP. Pacientka bola urgentne ošetrená neurológom. Po zlepšení neurologického deficitu, vzhľadom k pretrvávajúcej
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rytmologickej nestabilite a nedostatočnému efektu AA medikácie
bolo indikované re-EFV. Z dôvodu vysokého TE rizika bol v spoluprácii s intervenčným radiológom via a. radialis l. dx. zavedený
bikarotický filter. Následne sme vykonali komplexnú substrátovú
katétrovú abláciu v ĽK s elimináciou KT. Extrahovaný bikarotický
filter bol bez nálezu embolických más. Výkon a ďalší klinický priebeh
bol bez komplikácií s úpravou neurologického deficitu a vzostupom
systolickej funkcie ĽK.
Záver: Uvedená kazuistika je pravdepodobne celosvetovo prvým
prípadom použitia bikarotického filtra v rámci nefarmakologickej
prevencie TE počas katétrovej ablácie. Poskytuje zvýšenú periprocedurálnu bezpečnosť invazívnych rytmologických výkonov v ľavom srdci
u selektovaných vysokorizikových pacientov.

Idiopatická komorová tachykardia z komisúry medzi pravým
a ľavým aortálnym kuspisom
Bystriansky A, Škamla M, Kaliská G
Odd. arytmií SÚSCCH a.s., Banská Bystrica
Úvod: Idiopatické komorové tachykardie (iKT) predstavujú 10 – 20 %
komorových tachykardií vo všeobecnej populácii. Z nich iba cca
10 % pochádza z kuspisov aortálnej chlopne. Raritným origom iKT je
komisúra medzi pravým a ľavým aortálnym kuspisom. Typickým EKG
obrazom je QS morfológia v zvode V1 s „notch-om“ v descendentnom
ramene, prechodná zóna < V3 a inferiórna elektrická os. Definitívnym
potvrdením origa je dôkaz typických lokálnych potenciálov s anatomickou koreláciou polohy katétra a efektívnou abláciou.
Kazuistika: Predstavujeme kazuistiku 19-ročného pacienta, ktorý bol
od r. 2012 sledovaný detským kardiológom pre KES a parox. KT,
liečený sotalolom a amiodarónom. V apríli 2014 bol akútne prijatý do
SÚSCCH BB pre incesantnú KT so známkami srdcového zlyhávania.
KT bola morfológie BĽTR a inferiórnou EOS. Echokardiograficky
zistená dilatovaná ĽK s EF ĽK 45 %. Základné laboratórne a pomocné
vyšetrenia, vrátane koronarografického vyšetrenia boli bez patologického nálezu. Predpokladali sme tachykardiou indukovanú KMP. Dňa
29.4.2014 bolo realizované elektrofyziologické vyšetrenie pomocou 3D
elektroanatomického mapovania a intrakardiálneho ECHO. Postupne bola vytvorená 3D aktivačná mapa relevantných anatomických
štruktúr: RVOT, distálnej časti CS, LVOT a kuspisov aortálnej chlopne
s potvrdením origa KT v oblasti komisúry medzi pravým a ľavým aortálnym kuspisom. RF abláciou bola dosiahnutá eliminácia KT a KES
s exit-blokom. Výkon bol bez komplikácií. V 6-mesačnom sledovaní
bez recidívy KT/KES s úpravou ECHO nálezu s normalizáciou systolickej funkcie ĽK.
Záver: Detailným mapovaním sme potvrdili raritný zdroj iKT v komisúre medzi pravým a ľavým Ao kuspisom, efektívne riešený katétrovou
abláciou s elimináciou KES/KT a zvrátením tachy-KMP u mladého
pacienta.

Chirurgická miniinvazivní kryoablace levé síně pro
kontinuální formy fibrilace síní. Mohou být dosažené výsledky
stabilní i po 5 letech?
Černý Š1, Michel M1, Benešová M1, Skalský I1, Petrů J2, Neužil P2
Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha,
Kardiologické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha
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Úvod: Chirurgická minivazivní endokardiální kryoablace perzistentní
a permanentní fibrilace síní (FS) je efektivní metoda léčby této formy
arytmie. Publikované krátkodobé výsledky jsou velmi dobré a krátkodobou efektivitu této metody jsme potvrdili i na vlastním klinickém
souboru. Otázkou zůstává dlouhodobý efekt léčby.

Metody: Kryoablace levé síně (LS) byla v prospektivní nerandomizované studii provedena za použití mimotělního oběhu a kardioplegické
zástavy srdce cestou minitorakotomie nebo kompletně torakoskopicky
u 34 pacientů. U pacientů, kteří dosáhli alespoň 12 měsíců sledování
byl dlouhodobý efekt léčby hodnocen pomocí 7 denní monitorace
EKG dle Holtera.
Výsledky: V období od 7/2008 do 7/2014 jsme provedli 34 chirurgických ablací FS. Jednalo se o 32 mužů a 2 ženy s průměrným
věkem 58,4 ± 7,2 let (rozpětí 46 – 76 let). U 32 pacientů (94 %)
byla předoperačně FS klasifikována jako dlouhodobě persistentní
a u 2 pacientů (6 %) jako perzistentní. Všichni nemocní měli FS
bez strukturálního postižení srdce. Průměrná doba trvání arytmie
před zákrokem byla 74 ± 57 měsíců (rozpětí 8 – 260 měsíců).
Nikdo z nemocných v pooperačním období nezemřel a nepozorovali jsme žádnou závažnější pooperační komplikaci. Průměrná
doba sledování po výkonu byla 61,2 ± 8,9 měsíců (4 – 76 měsíců).
Během poslední kontroly pomocí 7 denní monitorace EKG dle
Holtera mělo 83 % pacientů (26/31) stabilní sinusový rytmus (SR).
16 pacientů je sledováno pět a více let po výkonu a 81 % procent
(13/16) má stále SR.
Závěr: Minimálně invazivní chirurgická kryoablace kontinuálních
forem FS přináší stabilní dlouhodobý efekt léčby a nabízí tak atraktivní
variantu ke katetrové ablaci této arytmie. Vzhledem ke své dlouhodobé
efektivitě a radikalitě (okluze ouška LS, uzávěr PFO, volumredukce
LS) by mohl být tento zákrok nabízen jako metoda volby nemocným
s nízkým chirurgickým rizikem.

Characterization of the iECG signal and its applications in
cardiac pacing
Di Gregorio F1, Pandozi C2, Zanon F3, Gasparini G3, Barbetta A4
Clinical Research Unit, Rubano (Padova), Italy, 2San Filippo Neri
Hospital, Rome, Italy, 3Santa Maria della Misericordia Hospital, Rovigo,
Italy, 4Dell’Angelo Hospital, Mestre-Venezia, Italy
1

The intracardiac ECG (iECG) is an integrated multipolar signal derived
by a new family of implantable pacemakers (Eos, Medico, Italy) using
the whole set of electrodes available in dual-chamber pacing. The iECG
features all the components of the surface ECG (P, QRS and T waves),
reliably reflects the QRS duration and shows specific morphological modifications in case of a change in the ventricular depolarization pattern,
like a shift from intrinsic AV conduction to ventricular pacing, or to
ectopic ventricular activity. If the pacemaker detects a tachyarrhythmia,
the iECG is automatically stored in memory and can be retrieved by
remote monitoring, or during a follow-up check. By comparing the
iECG waveform in sinus rhythm (SR) and tachycardia, ventricular and
supraventricular tachyarrhythmias (VT, SVT) could be discriminated.
This assumption has been tested during EP studies in 40 patients, where
different arrhythmias were induced for diagnostic and ablation purposes.
In the presence of VT, the shape of the iECG ventricular complex
(iQRS) was always substantially altered and its duration increased. In
contrast, the iQRS was virtually unchanged with respect to SR whenever
any SVT occurred. Also in case of atrial fibrillation the iQRS was not
affected, provided that aberrant conduction did not develop, while the
disorganized atrial activity elicited a clear-cut noise increase in the iECG
tracing, which can orient the diagnosis.
In addition, the iECG has proved a valuable potential tool in both
atrial and ventricular capture surveillance. The evoked activity can
readily be distinguished from the artefact produced by an ineffective
spike. With ventricular sensing and pacing, respectively, 68±25% and
93±12% of the iECG peak-peak amplitude can still be recorded after
50 ms from QRS onset, allowing reliable activity recognition even
in case of fusion or pseudofusion to avoid false-alarms of capture
failure.
The iECG provides information equivalent to a surface ECG lead.
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Klinické sledovanie pacientov s arytmogénnou
kardiomyopatiou pravej komory
Ďurčíková P, Kaliská G, Bystriansky A, Škamla M, Rybár I, Šípka J, Bačík P
Oddelenie arytmií, SÚSCCH a.s., Banská Bystrica
Cieľ: Analyzovať súbor pacientov s arytmogénnou kardiomyopatiou
pravej komory (ARVC) so zameraním na diagnostiku, klinický priebeh
a morbiditu.
Metodika: Retrospektívne analyzujeme súbor 16 pacientov (12 mužov, 4
žien) v priemernom veku stanovenia diagnózy 45,5 r. (rozptyl 15 – 70 r.)
za obdobie od 6/2003 do 14.11.2014, priemerná doba sledovania je 39,6
mesiacov. Sledované parametre: prvomanifestácia ochorenia; diagnostika;
adekvátne a neadekvátne zásahy ICD; liečba; pridružené komplikácie;
prežívanie. Výskyt sledovaných parametrov sme vyjadrili v percentách.
Výsledky: Prvomanifestácia: synkopa (31,3 %), odvrátená NKS (12,5 %),
NKS (6,3 %), nesynkopálna KT/KES (43,8 %), srdcové zlyhávanie
(6,3 %); Diagnostika ochorenia: pozitívna RA NKS (18,8 %), EKG zmeny
(37,5 %), ECHOKG dg. kritériá (93,8 %), MRI dg. kritériá (68,8 %), NKP
pozitívne (25 %), komorové arytmie / KES (81,3 %), biopsia (18,8 %)
(pozit. (12,5 %)), autopsia (6,3 %); implantácia ICD (75 %) (sekundárna prevencia NKS (68,8 %), primárna (6,3 %)), adekvátne zásahy ICD
(37,5 %), neadekvátne zásahy (12,5 %); Liečba: BB (93,8 %), antiarytmiká
III. sk. (31,3 %), 1.C antiarytmiká (6,3 %), ACEI (37,5 %), antikoagulačná
liečba (37,5 %), diuretiká (31,3 %); Pridružené komplikácie: amiodarónom indukovaná tyreotoxikóza (18,8 %), predsieňové arytmie: FA/
AFlu (25 %), ICHS (6,3 %), srdcové zlyhávanie (31,3 %), pľúcna embólia
(12,5 %), CMP (18,8 %), embolizácia do obličiek (6,3 %), intrakardiálne tromby (18,8 %), infekčná endokarditída (6,3 %), arytmická búrka
(18,8 %); Prežívanie: zaradenie do Tx ( 6,3 %), úmrtie (18,8 %).
Záver: ARVC je prognosticky závažná diagnóza, ktorá okrem malígnych porúch rytmu prináša množstvo život ohrozujúcich komplikácií,
progresiu srdcového zlyhávania, zhoršuje kvalitu života pacientov
a skracuje ich prežívanie. Frekvencia výskytu malígnych porúch rytmu,
nutnosť ich terminácie adekvátnymi zásahmi ICD, zhoršenie srdcového zlyhávania vo funkčnej triede NYHA, vysoké riziko komplikácií,
koreluje s progresiou ochorenia.

Hybridní chirurgická kryoablace a katétrová ablace v léčbě
perzistující fibrilace síní
Eisenberger M, Bulava A, Haniš J, Mokráček A, Kurfirst V
Kardiocentrum, Nemocnice; České Budějovice a.s.
Úvod: Výsledky ablačních technik při léčbě perzistující fibrilace síní
nejsou zcela uspokojivé.
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Cíl: Cílem studie bylo zjistit, zdali hybridní přístup spočívající v chirurgické kryoablaci následované transvenózní katétrovou ablací může
zvýšit počet pacientů, u kterých se udrží normální sinusový rytmus.
Metoda: U 35 pacientů s perzistující fibrilací síní byla provedena chirurgická kryoablace při současné chirurgické intervenci na věnčitých
tepnách nebo na srdečních chlopních. Tři měsíce po operaci měli
všichni pacienti provedeni elektrofyziologické vyšetření a provedené
ablační linie byly ověřeny s podporou mapovacího systému CARTO3.
Všechny neizolované plicní žíly byly re-izolovány a všechny inkompletní lineární léze byly dokončeny pomocí radiofrekvenční katétrové
ablace.
Výsledky: Tři měsíce po chirurgické kryoablaci byly levostranné plicní
žíly izolovány u 29 pacientů (83 %) a pravostranné u 25 pacientů
(71 %). Kompletní linie mezi horními plicními žilami bylo dosaženo
ve 20 případech (57 %) a mezi dolními plicními žilami v 27 případech
(77 %). Bidirekční blok na mitrálním můstku byl ověřen u 12 pacientů
(34 %) a na trikuspidálním isthmu pouze u 1 pacienta (3 %). 12 měsíců po hybridním zákroku mělo 34 pacientů (97 %) na EKG sinusový
rytmus a 1 pacient (3 %) fibrilaci síní.
Závěr: Ablační linie vytvořené pomocí chirurgické kryoablace jsou
často inkompletní. Hybridní chirurgická kryoablace následovaná
katétrovou ablací významně zvyšuje počet pacientů, u kterých se dlouhodobě udržuje sinusový rytmus.
Projekt byl podpořen grantem ZSF JCU BOV2012_001.

Vplyv indexu telesnej hmotnosti na úspešnosť elektrickej
kardioverzie
Farkaš J, Mišíková S, Kerekanič M, Hudák M, Komanová E, Stančák B
Arytmologické oddelenie kliniky kardiológie VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Fibrilácia predsiení predstavuje najčastejšiu pretrvávajúcu poruchu srdcového rytmu, ktorej prevalencia stúpa s vekom. Medzi faktory
znižujúce úspešnosť elektrickej kardioverzie okrem artériovej hypertenzie, dĺžky trvania arytmie, veku pacienta, veľkosti ľavej predsiene patrí
aj obezita.
Cieľ: Cieľom bolo analyzovať vplyv indexu telesnej hmotnosti (BMI) na
úspešnosť elektrickej kardioverzie (EKV), ako aj počet výbojov potrebných na dosiahnutie sínusového rytmu.
Metodika: Retrospektívne sme hodnotili súbor 240 pacientov, ktorí
podstúpili EKV na našom pracovisku. Priemerný vek pacientov bol
67,04 ± 15,6 rokov (60,8 % mužov). Získané údaje sme analyzovali
štandardnými štatistickými metódami.
Výsledky: Na základe BMI sme pacientov rozdelili do dvoch skupín.
V skupine pacientov s BMI do 30 (n = 135) sme dokumentovali
93,3 % úspešnosť EKV, u obéznych pacientov s BMI nad 30 (n = 105)
bola EKV úspešná v 88,6 %. Potreba opakovaných výbojov za účelom
konverzie na sínusový rytmus sa zvyšovala so zväčšujúcim sa BMI.
Záver: Elektrická kardioverzia je účinná a bezpečná liečebná metóda
u pacientov s fibriláciou predsiení, jej úspešnosť klesá s narastajúcim
indexom telesnej hmotnosti.

Dlouhodobá monitorace srdečního rytmu implantabilním
srdečním monitorem (ILR): první zkušenosti u mladých
pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou
příhodou
Fedorco M
I. interní klinika FN Olomouc
Úvod: Poruchy srdečního rytmu, zejména fibrilace síní (FS), představují velmi častou příčinu ischemických cévních mozkových příhod
(iCMP). I když zůstává u některých pacientů příčina iktu nejasná –
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kryptogenní, bývá v těchto případech považována za možnou příčinu
nedetekovaná parox. FS. Použití ILR by mohlo umožnit detekci této
arytmie, jak bylo opakovaně referováno u starších pacientů.
Cílem prezentované práce bylo zhodnocení prvních zkušeností s detekcí parox. FS pomocí ILR v pilotním souboru mladých pacientů
s kryptogenní iCMP.
Soubor a metodika: Soubor tvoří pacienti s akutní iCMP do 50 let
zařazení do prospektivní studie HISTORY (Heart and Ischemic STrOke
Relationship studY). Všichni vybraní pacienti měli symptomatický
prox. uzávěr mozkové tepny a byli léčení IV trombolýzou s následnou
mechanickou trombektomií. Kryptogenní iCMP byla definována dle
TOAST kritérií, přičemž u všech pacientů bylo provedeno vstupní
EKG, vyšetření sérových kardiomarkerů a NTproBNP), trombofilní
markery vč. genetického vyšetření, neurosonologie, jícnová echokardiografie (TEE) a negativní 24-hod. EKG-Holter a 3-týdenní Holterovský
EKG monitoring. Pacientům byl implantován ILR, u čtyř Biomonitor
(Biotronik TM), u jednoho Reveal XT (Medtronic) a u pěti pacientů
byl insertován Reveal Linq (MedtronicTM).
Výsledky: Pilotní soubor tvoří 10 pacientů (7 mužů, průměrný věk
42 ± 7,5 let). Medián vstupního NIHSS byl 14 bodů a 80 % pacientů
mělo iCMP v přední cirkulaci. Ve sledovaném období (den implantace – 12.11.2014) nebyla u žádného z pacientů detekována klinicky
významná arytmie, přičemž průměrná délka analyzované monitorace
byla 182,2 dne. U žádného pacienta nebyla zaznamenána komplikace
v souvislosti s implantací monitoru.
Závěr: Analýza pilotních dat zatím neprokázala záchyt paroxysmální FS
ve zkoumaném souboru pomocí ILR. Důvodem může být malý počet
dosud implantovaných pacientů a jejich selekce dle negativního výsledku předchozího 3-týdenního Holterovského EKG monitoringu.

Idiopatická midseptální (infrahisální) arytmie z pravé a levé
komory – para-AV nodální zdroje provázené akcelerovaným
junkčním rytmem při úspěšné aplikaci radiofrekvenční
energie
Fiala M1,2, Toman O2, Rybka L2, Januška J1, Špinar J2
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2Interní
kardiologická klinika FN Brno
1

Cíl: Idiopatické midseptální komorové arytmie (KA) z pravé komory
(PK) byly popsány, z levé komory (LK) nikoli. Cílem je charakteristika
idiopatických komorových arytmií (KA) vycházející z PK i LK.
Metodika: Ze 155 konsekutivních pacientů (52 ± 15 (17– 80 let, 73
žen) se symptomatickou idiopatickou KA mělo 6 (4 %) pacientů
(70 ± 10 [56 – 79], 3 ženy) midseptální KA z AV septa těsně pod
Hisovým svazkem (HB) ve formě incesantních KES (n = 5) nebo incesantní NSKT (n = 1) a arytmií indukovanou kardiopatii s EFLK 30 %,
která se znormalizovala po ablaci. PK a LK byly mapovány u všech
pacientů.
Výsledky: Na EKG měl QRS komplex při KA tvar LBBB s osou
doleva o šířce 126 ± 2 (123 – 128) ms. Monofázický R- / r-kmit byl
u všech pacientů ve svodech I a II a u 5 pacientů ve svodu aVL. Nižší
amplituda R-kmitu ve svodu III než ve svodu II, S- / s-kmit ve svodu
III a shodná osa (0 – 30°) i přechodová zóna (V2 – V5) R kmitu při
KA a sinusovém stahu byly u všech pacientů. Lokální aktivace při KA
v místě úspěšné ablace byla nejčasnější v midseptu PK (n = 3) nebo
LK (n = 3), potenciál HB nebyl přítomen nikdy. Ablace bezpečně
a trvale eliminovala KA u 4 pacientů (LK 2x, PK 2x), u nichž byla
aplikace RF energie spojena s akcelerovaným junkčním rytmem (JR) se
štíhlým QRS komplexem. U zbylých 2 pacientů (bez JR při ablaci) byla
KA potlačena jen dočasně s významnou redukcí KES na kontrolních
EKG Holterech. Nejčasnější lokální potenciál při KA v místě ablace
v LK a PK předcházel QRS komplex o 33 – 40 ms a předcházel nejčasnější kontralaterální septální aktivaci o 5 – 12 ms.

Závěr: Midseptální idiopatické KT s relativně štíhlým QRS komplexem
a charakteristickým EKG obrazem se vyskytly u starších pacientů. Úspěšná aplikace RF energie byla spojena s akcelerovaným JR
naznačujícím zdroj v AV septu v těsné blízkosti AV uzlu. Původ v LK
je dosud nepopsanou variantou, přesná lokalizace má význam pro
bezpečnou ablaci v těsné blízkosti AV junkce.

Katetrová ablace u 754 pacientů s paroxysmální fibrilací síní –
retrospektivní analýza procedurálních endpointů a klinických
výsledků
Fiala M1,2, Toman O2, Rybka L2, Škňouřil L1, Chovančík J1, Neuwirth R1,
Jiravský O1, Januška J1, Špinar J2
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2Interní
kardiologická klinika FN Brno
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Cíl: Zhodnocení dlouhodobých výsledků katetrové ablace paroxysmální
fibrilace síní (PFS).
Metodika: Ablace PFS byla provedena v letech 2003 – 2013 u 754
pacientů (33 % žen, 57 ± 10 let) v 1026 výkonech. Jeden, dva, tři,
čtyři, a pět výkonů bylo provedeno u 71 %, 23 %, 4 %, 1 % a 0,1 %
pacientů). Po základní (nezbytné) izolaci plicních žil (PŽ) a bylo na
vyšetřujícím, zda se snažil o ukončení ev. běžící arytmie a/nebo testování nevyvolatelnosti.
Výsledky: Po jednom resp. po posledním (jednom nebo opakovaném)
výkonu zůstalo bez recidivy arytmie 54 % resp. 76 % pacientů a dobrá
kontrola rytmu na konci sledování 58 ± 35 měsíců byla následující
byla následující: SR bez antiarytmik (AA) – 72 %, SR s AA – 13 %,
paroxysmální FS/AT – 12 %, perzistentní FS/AT – 3 % pacientů. Při
prvním výkonu byly izolace PŽ, širší ablace levé síně (LS), ablace LS+
koronárního sinu (CS), resp. ablace LS, CS a pravé síně provedeny
u 596, 91, 64 a 3 pacientů. Dosažení neinducibility (n = 179 pacientů) bylo spojeno s absencí recidivy u 66 %, zatímco její nedosažení
nebo netestování (n = 574) vedlo k přežívaní bez arytmie jen u 51 %
pacientů (p = 0,04). Celkem bylo zaznamenáno 125 lokalizovaných
nebo makroreentry zdrojů mimo antra PŽ. Při 1. reablaci bylo dosažení
neinducibility (n = 113) spojeno s absencí recidivy u 76 %, zatímco její
nedosažení nebo netestování vedlo k přežívání bez arytmie jen u 43 %
pacientů (p = 0,016). Při první reablaci (n = 218) (u výkonů s terminací arytmie) byly lokalizované resp. makroreentry zdroje zastoupeny
u 57, res. 53 pacientů, včetně zdrojů u 30 resp. 38 ze 161 pacientů
s pouhou izolací PŽ při první ablaci, takže tyto zdroje mohly být stěží
označeny jako proarytmický efekt předchozí ablace. Význam neinducibility a zastoupení zdrojů mimo antra PŽ se zvyšovaly při dalších
reablacích.
Závěr: Retrospektivní analýza naznačuje význam zmapování a eliminace častých zdrojů mimo PŽ a současně zásadní limity prosté
mechanistické izolace PŽ i u pacientů s paroxysmální FS.

Analýza komplikací katetrové ablace paroxysmální fibrilací
síní u 754 pacientů
Fiala M1,2, Toman O2, Rybka L2, Škňouřil L1, Chovančík J1, Neuwirth R1,
Jiravský O1, Januška J1, Špinar J2
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec,2Interní
kardiologická klinika FN Brno
1

Cíl: Zhodnocení komplikací katetrové ablace pro paroxysmální fibrilaci
síní (PFS).
Metodika: Analýzou všech hospitalizačních záznamů týkajících se 1026
ablačních výkonů provedených v letech 2003 – 2013 se zhodnotily komplikace a doba hospitalizace u 754 pacientů (33 % žen, 57 ± 10 let) kteří
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podstoupili katetrovou ablaci a ev. reablaci pro PFS. Za komplikaci se považoval i prostý hematom třísla bez intervence s hospitalizací na > 5 dnů.
Výsledky: Po jednom resp. po posledním (jednom nebo opakovaném)
výkonu zůstalo bez recidivy arytmie 54 % resp. 76 % pacientů a dobrá
kontrola rytmu na konci sledování 58 ± 35 měsíců byla následující: SR
bez antiarytmik (AA) 0150 72 %, SR s AA – 13 %, paroxysmální FS/
AT 0150 12 %, perzistentní FS/AT – 3 % pacientů. Doba hospitalizace byla 4,7 ± 2,6 (1 – 26) dnů. Tamponáda se vyskytla u 3 pacientů
(0,2 %/výkon a 0,4 %/pacienta) (jedna opožděná byla s následkem
smrti [0,01 %])). Další závažné komplikace zahrnovaly CMP/TIA (n =
7) s následkem u 4 (0,5 %) pacientů (porucha vízu 2x, šumění v uších
1x, porucha jemné motoriky ruky 1x), hemotorax s chirurgickou revizí
(n = 1), krvácení do pleury s drenáží (n = 1), pneumotorax s drenáží
(n = 1) a intervenovanou stenózu PŽ (n = 1). Chirurgická revize třísla
byla nutná u 18 (2 %) pacientů (hematom 13x, pseudoaneurysma (PSA)
3x a AV fistula 2x). Hematom s podáním erymasy bez intervence se
vyskytl u 22 (3 %) pacientů. Další komplikace zahrnovaly konzervativně
léčené hematomy v třísle (n = 39), PSA (n = 23), AV fistulu (n = 3),
ileo-femorální žilní trombózu (n = 2), pleurální výpotek (n = 2), sepsi,
respirační selhání, a femorální neuropraxi (vše n = 1). Komplikace byly
častěji u starších (61 ± 8 vs. 56 ± 10, p < 0,0001), u žen (56 % vs. 23 %,
p = 0,0002) a výkony s komplikací měli trend k většímu počtu aplikací
a delšímu času aplikace RF energie (p = 0,055, resp. 0,067).
Závěr: Závažné komplikace ablace PFS vyžadující intervenci nebo
s následky jsou vzácné. Dominují tříselné komplikace po žilní punkci,
které se většinou léčí konzervativně.

Funkční zlepšení po katetrové ablaci dlouhodobé perzistentní
fibrilace síní u pacientů s normální funkcí levé komory
Fiala M1,3, Wichterle D2, Bulková V2, Škňouřil L1, Nevřalová R1,
Toman O3, Dorda M1, Januška J1, Špinar J3
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2VFN, II. Interní
klinika, Praha, 3Interní kardiologická klinika FN Brno
1

Cíl: Nedávné studie prokázaly zlepšení kvality života (QoL), EFLK,
BNP a VO2 max po katetrové ablaci (dlouhodobé) perzistentní fibrilace
síní (DPFS) u pacientů se srdečním selháním. Benefity po ablaci DPFS
u pacientů bez dysfunkce LK jsou často zpochybňovány jako nepřínosné úsilí. Cílem je prospektivní zhodnocení změny VO2 max a dalších
objektivních parametrů po ablaci DPFS u pacientů s normální EFLK.
Metodika: Z 210 konsekutivních pacientů s ablací DPFS po vyloučení
pacientů s anamnézou EFLK ≤ 40 % zlepšenou kontrolou frekvence
(n = 7) nebo s EFLK 41 – 49 % (n = 7) tvořilo zkoumaný soubor
(skupinu 1) 155 pacientů (59 ± 9 let, 25 % žen) bez historie EFLK
12 měsíců po první ablaci). Kontrola v měsíci 12+ = kontrola po
12 měsících nebo po pozdní reablaci.
Výsledky: Ve skupině 1 vs. 2 během sledování 46 ± 18 měsíců bylo 75 %
vs. 80 % pacientů bez recidivy arytmie po poslední (jedné nebo opakované) ablaci a dobré kontroly rytmu bylo dosaženo u 88 % vs. 98 %
pacientů. Zlepšení VO2 max (ml/kg/min), NT-proBNP (pg/ml) a QoL
bylo signifikantní v obou skupinách, EFLK ( %) se upravila ad integrum
u většiny pacientů skupiny 2. Srovnání zlepšení mezi skupinami v měsíci
12 a 12+ jsou uvedena v tabulce. Zlepšení EQ-VAS a EQ-5D po roce byla
8,3 ± 10,8 vs. 9,3 ± 11,0 (p = 0,60) a 6,4 ± 12,0 vs. 8,4 ± 13,2 (p = 0,34).
Závěr: Pacienti bez dysfunkce LK dosáhli po ablaci DPFS signifikantního zlepšení VO2 max srovnatelného se zlepšením u pacientů se
vstupní dysfunkcí LK.
Vstupní – Měsíc 12
Vstupní – Měsíc 12+
Skupina 1 Skupina 2
P
Skupina 1 Skupina 2
p
LVEF
2,3 ± 3,9 21,5 ± 8,1 < 0,0001 2,5 ± 3,7 21,3 ± 8,0 < 0,0001
VO2 max
2,6 ± 4,8 3,7 ± 5,0
0,19
3,0 ± 4,9
3,6 ± 5,0
0,45
NT-proBNP -675 ± 574 -1203 ± 1277 0,0001 -715 ± 562 -1279 ± 1148 < 0,0001
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Prediktory obnovení sinusového rytmu ablací a přežívání
bez arytmie po ablaci u pacientů s dlouhodobou perzistentní
fibrilací síní – zdánlivě paradoxní vliv vstupní délky cyklu
fibrilace síní
Fiala M1,3, Wichterle D2, Bulková V2, Škňouřil L1, Nevřalová R1,
Toman O3, Dorda M1, Januška J1, Špinar J3
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2VFN, II. Interní
klinika, Praha, 3Interní kardiologická klinika FN Brno
1

Cíl: Delší délka cyklu fibrilace síní (AFCL) je spojována s častější
terminací (dlouhodobé) perzistentní FS (DPFS) ablací a do určité míry
i s lepším klinickým efektem, ačkoli některé práce naznačují složitější
vztah mezi AFCL a klinickým výsledkem. Cílem je objasnění zdánlivé
kompetice mezi terminací FS do sinusového rytmu (SR) aplikacemi RF
energie a dlouhodobým přežíváním bez arytmie ve vztahu k vstupní
AFCL u pacientů s DPFS.
Metodika: Stupňovanou katetrovou ablaci DPFS podstoupilo 203 konsekutivních pacientů (59 ± 9 let, 22 % žen).
Výsledky: Cílový moment výkonu – obnovení SR ablací – byl
dosažen u 50 % pacientů. Během sledování (medián 48 měsíců)
zůstalo po provedení 1,7 výkonů na pacienta bez recidivy arytmie
bez antiarytmik 72 % pacientů. Neukončení arytmie bylo nezávisle predikováno kromě diametru levé síně (LS) v dlouhé ose ≥ 68
mm a zastoupením LS míst s vysokou voltáží < 20 % také AFCL<
155 ms měřené v oušku LS (RR: 1,5; p = 0,05). Recidiva arytmie
po jedné ablaci byla predikována neobnovením SR ablací (RR: 2,99;
p < 0,000001) a AFCL ≥ 155 ms (RR: 1,90; p = 0,0002). Recidiva
arytmie po poslední (jedné nebo opakované) ablaci byla predikována neobnovením SR při první ablaci (RR: 2,83; p = 0,0007),
trváním perzistentní FS ≥ 24 měsíců, vstupní výdejovou rychlostí
ouška < 40 cm/s a AFCL ≥ 155 ms (RR: 1,92; p = 0,02). Korelace mezi mírou remodelace LS (ve smyslu objemu LS, voltáže LS
a výdejové rychlosti ouška) a kombinací tří faktorů – dichotomizované AFCL, obnovením SR první ablací a přežíváním bez recidiv
po jedné ablaci naznačuje složitý vztah mezi AFCL a klinickým
výsledkem.
Závěr: Zdánlivý paradox mezi pozitivním vlivem delšího AFCL na
restauraci SR první ablací a jeho negativním vlivem na dlouhodobé
přežívání bez arytmie naznačuje, že delší AFCL, navzdory zlepšení
akutní ablační účinnosti, může po překročení jistého limitu indikovat pokročilou remodelaci LS, která je spojená s horším klinickým
výsledkem.

Ektopické síňové tachyarytmie v éře rutinní katetrizace obou
síní – 10 leté výsledky ze dvou center
Fiala M1, Toman O2, Rybka L2, Křivan L2, Novotný T2, Lábrová R2, Vít P3,
Špinar J2
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2 Interní
kardiologická klinika FN Brno, 3Dětská nemocnice FN Brno
1

Cíl: Zhodnocení zdrojů fokální síňové tachyarytmie v éře rutinní transseptální katetrizace u pacientů bez fibrilace síní nebo bez předchozí
katetrové ablace či chirurgie srdce.
Metodika: Z celkového počtu 6120 ablačních výkonů v letech 2004
– 9/2014 bylo pro fokální ekopickou aktivitu vykonáno 185 (3 %)
výkonů u 159 pacientů (60 % žen, 43 ± 18 [11 – 84]) let. Dva nebo tři
výkony se provedly provedeny u 18 a 4 pacientů.
Výsledky: Před výkonem se cílená arytmie vyskytovala ve formě
paroxysmální síňové tachykardie (AT) (86x), perzistentní AT (22x),
incesantní setrvalé AT (58x), incesantní nesetrvalé AT (17), nebo
incesantních extrasystol (2x). Při výkonu byla mapována arytmie
spontánní (99x) nebo indukovaná (86x) o maximální frekvenci

Sympózium o arytmiách a kardiostimulácii

163 ± 31 (110 – 260)/min. Dominovaly zdroje z pravé síně (PS)
(n = 123) nad zdroji z levé síně (LS) (39) nebo koronárního sinu/
Marshallova ligamenta (CS/LOM) (n = 3). Zdroje z PS byly podle
četnosti lokalizovány: kolem ústí CS (n = 35), na crista terminalis (n = 16), kolem trikuspidálního prstence (n = 16), parahisálně
(n = 9), na Eustachově hřebeni (n = 8), na septu (n = 8) v oušku
(n = 7), na boční trabekulární stěně (n = 4), v horní duté žíle
(n = 3), u SA uzlu (n = 3), resp. byly klasifikovány jako nepřiměřená sinusová tachykardie (NST) (n = 11) nebo paroxysmální
junkční tachykardie (n = 3). LS AT vycházely z anteroseptálního
(n = 12) nebo anteriorního (n = 2) mitrálního prstence, z plicních
žil (n = 15), ze septa (n = 6) a z ouška (n = 4). Arytmií indukovaná kardiopatie se po ablaci potvrdila u 5 pacientů, kardiostimulace
byla nutná u 6 pacientek s NST, recidivy AT se dostavily u 6 (4 %)
pacientů s redukovanou ablací v rizikové lokalizaci (převodní systém, brániční nerv).
Závěr: Ektopické síňové fokusy dominantně vycházejí z pravé síně,
v perzistentní nebo incesantní formě mohou být spojeny s arytmií
indukovanou kardiopatii. Ablace je vysoce úspěšná a bezpečná, musí
však respektovat rizikové anatomické souvislosti.

Resynchronizačná liečba a nové kritériá blokády ľavého
Tawarovho ramienka
Gladišová K, Margitfalvi P, Šášov M, Svetlošák M, Hlivák P,
Vachulová A, Bou Ezzeddine H, Urban Ľ, Bernát V, Hatala R
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s, Bratislava
Úvod: Resynchronizačná liečba znižuje počet hospitalizácií pre
SZ a mortalitu u pacientov s kompletnou BĽTR. Najmenej u 1/3
pacientov tzv. non-responderov však neprináša očakávaný klinický
benefit s objektívnym zlepšením systolickej funkcie ĽK. BĽTR je
základným prediktorom úspešnosti CRT. Asi 1/3 chorých s obrazom
BĽTR nemá skutočnú BĽTR, ale ide u nich o obraz podmienený
kombináciou hypertrofie ĽK, dilatácie ĽK a oneskoreného začiatku aktivácie ĽK. Boli navrhnuté nové prísne EKG kritériá BĽTR
(Strauss et al, 2011), ktoré vyžadujú dlhšie trvanie QRS (> 130 ms
u žien, > 140 ms u mužov) a okrem konfigurácie QS/rS vo V1-2
aj prítomnosť zárezov v strednej časti QRS (“mid-QRS notching/
slurring”) v min. 2 zvodoch z I,aVL,V1-2,V5-6. Konvenčné kritériá
BĽTR (k-BĽTR) zohľadňujú typicky trvanie QRS > 120 ms, QS/rS
vo V1 a monofázický kmit R v I a V6.
Cieľ:Testovali sme hypotézu, že splnenie prísnych EKG kritérií BĽTR
(p-BĽRT) lepšie identifikuje responderov CRT.
Metódy: Retrospektívnou analýzou sme získali údaje o pacientoch,
ktorí od 1/2011 do 6/2013 podstúpili implantáciu CRT-D na našom
pracovisku a boli systematicky sledovaní so stanovením funkcie ĽK.
Do súboru sme zaradili 74 pacientov, rozdelili ich do 2 skupín podľa
morfológie BĽTR. V skupine p-BĽTR boli pacienti,ktorých EKG
spĺňalo prísnu definíciu BĽTR, v skupine k-BĽTR boli chorí s obrazom
konvenčnej BĽTR, no kritériá p-BĽTR nespĺňali.
Výsledky: V skupine p-BĽTR bol štatisticky významne vyšší počet
responderov i super-responderov podľa ECHOKG kritérií a aj počet
klinických responderov (87 vs 41 %; 27 vs 8 %; 62 vs 38 %, p < 0,05).
Vzostup EFĽK po implantácii CRT-D bol štatisticky významne vyšší
v skupine p-BĽTR (25 vs 36 %, p < 0,05) ako v skupine k-BĽTR (26 vs
29 %).
Záver: V našom súbore bola prítomnosť prísnych EKG kritérií BĽTR
pred implantáciou impulzogenerátora (v porovnaní s konvenčnými
kritériami) spojená s významným zlepšením odpovede na CRT. Štandardné “konvenčné” kritériá BĽTR nie sú optimálne pri indikácii CRT
u chorých so SZ.

Katetrizační uzávěr ouška levé síně u pacientů s fibrilací síní,
zkušenosti našeho pracoviště s okluderem Watchman
Hála P, Zdráhalová V, Janotka M, Mráz T, Škoda J, Petrů J, Šedivá L,
Chovanec M, Neužil P
Nemocnice Na Homolce, Praha
Úvod: Fibrilace síní v některé ze svých forem postihuje 1 – 2 %
dospělé populace a je tak nejčastěji se vyskytující arytmií v naší
společnosti. Nemocní s fibrilací síní mají až 5x vyšší riziko cévní
mozkové příhody. Embolická cévní mozková příhoda představuje
nejzávažnější komplikaci této arytmie. Správně vedená antikoagulační léčba výrazně snižuje riziko tromboembolických komplikací, její
podávání je ale v řadě případů neschůdné nebo i kontraindikované.
Až 92 % trombů vzniká v oušku levé síně (LAA) a jeho mechanická okluze je proto jednou z možností účinné prevence systémové
embolizace.
Metodika: Analyzujeme soubor 95 pacientů (39 % žen, 61 % mužů)
s vysokým rizikem tromboembolie podle schématu CHADS2 nebo
CHADS2VASc, u kterých byla provedena implantace okluderu
typu Watchman na našem pracovišti od roku 2006 do současnosti.
Balónkový okluder, jehož velikost byla zvolena podle rozměrů LAA,
byl implantován transseptálně 14 Fr zavaděčem. Výkon je prováděn
za kontroly jícnové (TEE) nebo intrakardiální (ICE) echokardiografie.
Výsledky: Ve všech případech jsme mechanický okluder zavedli
úspěšně. Průměrná doba výkonu byla méně než 40 minut. Měření
velikosti LAA a kontrola pozice byla prováděna TEE, ICE a nástřikem
kontrastu do dutiny LAA. Okamžitě po implantaci bylo kompletní
okluze LAA docíleno u 41 % nemocných, s odstupem 45 dnů od
implantace byl prokázán reziduální leak menší než 3 mm u 9 %
nemocných. Na našem pracovišti jsme zaznamenali následující periprocedurální komplikace: 1x embolizace okluderu do descendenntí aorty
s jeho časnou retrakcí, 1x přítomnost trombu na povrchu okluderu,
1x drobná mozková příhoda bez vývoje ložiskového nálezu na CT.
Nemocní jsou nadále bez nutnosti antikoagulační léčby.
Závěr: Okluze LAA je přínosnou metodou u nemocných s fibrilací síní
ve vysokém riziku tromboembolie a neschůdnou antikoagulační léčbou. Výskyt komplikací na našem pracovišti je srovnatelný s výskytem
komplikací v ostatních centrech provádějících implantace okluderů.

Délka vazebného intervalu síňového extrastimulu a kapacita
interatriálního vedení má vliv na velikost voltáží elektrogramů
v levé síni
Havránek Š1, Šimek J1, Bulková V1,2, Fingrová Z1, Bouček T1, Wichterle D1,3
II. interní klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze,
Klinika kardiologie a angiologie, FN U sv. Anny a ICRC, Brno, 3Klinika
kardiologie, IKEM, Praha
1
2

Úvod: Amplituda voltáží intrakardiálních elektrogramů v levé síni
(LS) je jedním z parametrů charakterizujících přítomnost strukturální
remodelace síní. Velikost voltáží elektrogramů se může významně lišit
v závislosti na síňovém rytmu. Změnu amplitudy elektrogramu v dané
lokalizaci lze očekávat již při změně frekvence aktivace síně. Cílem
práce bylo popsat souvislost mezi velikostí voltáže intrakardiálních
elektrogramů a délkou vazebného intervalu síňové extrasystoly v různých místech LS.
Metody: Do studie bylo zařazeno 9 nemocných (51 ± 5 let, 6 mužů)
indikovaných k izolaci plicních žil (PVI) pro paroxysmální fibrilaci síní
(FS), kteří po dokončení PVI byli podrobeni programované stimulaci síní z volné stěny pravé síně s jedním extrastimulem o vazebném
intervalu od 600ms do refrakteriní periody síní. Aktivační a voltážové
změny při změně vazebného intervalu extrastimulu byly dokumento-
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vány ze dvou míst LS: inferoposteriorně (IP) u pravé dolní plicní žíly
a anteroeptálně (AS) u pravé horní plicní žíly.
Výsledky: U 2/9 nemocných nebyl protokol dokončen pro opakovanou indukci FS. Aktivační čas od stimulu do síňového elektrogramu
v IP pozici vzrostl ze 124 ± 25 ms na 193 ± 36 ms a v AS pozici
z 80 ± 23 ms na 129 ± 33 ms (p < 0,05 pro obě pozice). Průměrné
velikosti bipolárních voltáží elektrogramů při maximálním a minimálním vazebném intervalu extastimulu byly 1,62 ± 0,61 mV a 1,05
± 0,14 mV pro IP pozici a 2,36 ± 1,88 mV a 0,81 ± 0,44 mV pro AS
pozici (p < 0,05 pro pokles v obou pozicích). V kontrastu s pozvolným mírným poklesem bipolárních voltáží v IP lokalizaci, byl
pokles v AS pozici u 4/7 nemocných diskontinuální. Ukázka profilů
závislosti bipolární voltáže elektrogramů na vazebném intervalu pro
obě pozice je na obrázku 1.
Závěr: Při klesajícím vazebném intervalu síňového extrastimulu
dochází k poklesu bipolárních voltáží intrakardiálních elektrogramů
v definovaných oblastech LS. Změna interatriálníhovedení/blok vedení
Bachmanovým svazkem se pravděpodobně spolupodílí na diskontinuálním profilu změny amplitudy voltáží v AS pozici.
Obrázek 1

Katetrová ablace přídatných drah u pacientů a neischemickým
postižením srdce
Hrošová M, Fiala M, Chovančík J, Jiravský O, Wojnarová D, Krawiec Š
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení elektrofyziologických nálezů a výsledků katetrové ablace přídatných drah u pacientů s neischemickým
postižením srdce.
Metodika: Ze 149 pacientů, kteří podstoupili 162 ablací přídatných
drah od ledna 2009 do října 2014, mělo 8 (5 %) pacientů (46 ± 20,
7 Ž) strukturální onemocnění srdce bez ICHS: Ebsteinova anomálie 1x, defekt septa komor a síní 1x, defekt septa síní II. typu 1x,
bikuspidální aortální chlopeň s aortální stenosou 2x, závažná mitrální
regurgitace 1x, hypertrofická kardiomyopatie 1x, nonkompakce levé
komory 1x.
Výsledky: Elektrofyziologické vyšetření následované katetrovou ablací
bylo provedeno pro recidivující palpitace se záchytem preexcitace na
klidovém ekg resp. supraventrikulární tachykardie u 3 (38 %) resp.
5 (62 %) pacientů. Manifestní pravostranná posteroseptální přídatná dráha resp. manifestní levostranná laterální dráha byla přítomna
u 3 resp. 3 pacientů. 1 resp. 1 pacient měl pravostrannou anteriorní
dráhu Mahaimova typu resp. skrytou dekrementální epikardiální dráhu
z oblasti koronární sinu. 1 pacient podstoupil sdružený výkon s ad hoc
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odstraněním AVNRT. Nevyvolatelnost jakékoliv arytmie byla dosažena ve všech výkonech včetně reablací. Opakovaný výkon pro časnou
recidivu (do měsíce) podstoupili 2 (25 %) pacienti. Ve výsledku tak
byla přídatná dráha trvale odstraněna u všech pacientů (100 %), kteří
jsou po dobu sledování (31 ± 24; 8 – 63 měsíce) bez klinických potíží
a bez arytmií.
Závěr: Bezprostřední a dlouhodobá účinnost katetrové ablace přídatných drah je vysoká i u pacientů se strukturálním postižením srdce
bez ICHS. Přídatné dráhy byly nejčastěji spojeny s vrozenými srdečními vadami.

Katetrová ablace komorové tachykardie u arytmogenní
kardiomyopatie pravé komory
Hrošová M, Fiala M, Chovančík J, Pleva M, Krawiec Š, Gorzolka J,
Vavřík D, Pindor J, Januška J
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení nálezů a výsledků katetrové
ablace u pacientů s arytmogenní kardiomyopatii pravé komory
(AKMPPK).
Metodika: Ze 178 pacientů, kteří podstoupili 213 ablačních výkonů
pro setrvalou monomorfní komorovou tachykardii (SMKT) při
strukturálním postižení srdce mělo 13 (7 %) pacientů (42 ± 16, 1 Ž)
diagnózu AKMPPK potvrzenou echokardiograficky a MR. Ablace byla
indikována po první epizodě SMKT, pro recidivující SMKT resp. pro
arytmickou bouři při ICD u 4, 7 resp. 2 pacientů.
Výsledky: Při prvním výkonu byl indukován jeden tvar KT u 4 pacientů (LBBB s osou doleva 3x a LBBB se svislou osou 1x) a dva
tvary KT o stejné frekvenci s opačnou rotací jedním reentry
okruhem u 6 pacientů (alternace LBBB s osou doleva a LBBB s indiferentní osou 3x, alternace LBBB se svislou osou a LBBB s osou
doleva 3x). U 3 pacientů bylo indukováno více forem KT. Frekvence
KT při prvním výkonu byla 211±28/min. Kritické místo reentry
okruhu bylo lokalizováno mezi inferolaterální bazální jizvou a trikuspidálním prstencem 8x (inferolaterálně 5x, inferiorně 2x, laterálně
1x) nebo v oblasti jizvy (inferolaterálně 4x, anteriorně resp. anterolaterálně na přechodu do RVOT 1x resp. 2x), resp. inferiorně mezi
inferfolaterobazální a inferoapikální jizvou 1x. Reablaci (6x) podstoupil jeden pacient s komplexním arytmogennním substrátem při
progresivním postižení PK. Nevyvolatelnosti KT se dosáhlo ve všech
prvních výkonech. Po dobu 57 ± 38 (17 – 120) měsíce sledování měl
od poslední ablace 1 (8 %) pacient recidivu KT, která je stabilizována
na lécích, 2 (15 %) pacienti umřeli v důsledku nekardiální příčiny.
Doba do první recidivy SMKT, první ATP terapie, resp. prvního výboje ICD byla 6 ± 8, 7 ± 8, resp. 7 ± 6 měsíců. Celkový počet výbojů
byl 53, z toho neadekvátních 27 (51 %).
Závěr: Bezprostřední a dlouhodobé výsledky ablace SMKT při
AKMPPK jsou příznivé. Jako dominantní substrát KT se jeví jizvy
v bazálních segmentech PK a zóny pomalého vedení mezi nimi a trikuspidálním prstencem.

Síňová tachykardie u mladých pacientů do 35 let –
elektrofyziologické nálezy a katetrová ablace
Hrošová M, Fiala M, Chovančík J, Neuwirth R, Wojnarová D, Krawiec Š,
Vavřík D, Pindor J
Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
Cíl: Cílem práce bylo zhodnocení elektrofyziologických nálezů,
bezprostředních a dlouhodobých výsledků katetrové ablace síňové
tachykardie (ST) u mladých pacientů do 35 let.

Sympózium o arytmiách a kardiostimulácii

Metodika: Od 01/2009 do 10/2014 bylo provedeno v našem kardiocentru 1933 ablací pro supraventrikulární tachyarytmie, z toho
219 (11 %) pro ST, kdy 17 výkonů (1 %) podstoupilo 14 pacientů
(9 žen) s věkem do 35 let (25 ± 6). 13 z nich mělo strukturálně
zdravé srdce, 1 pacient byl po chirurgické korekci Fallotovy tetralogie (TOF).
Výsledky: Incesantní ST byla přítomna u 2 pacientů (14 %), ostatní měli paroxyzmální formu (86 %). 2 pacienti (14 %) podstoupili
v minulosti ablaci AVNRT. U 1 pacienta (7 %) byla přítomna a ad hoc
odstraněna jiná ST. Opakovaný výkon pro recidivu původní arytmie
resp. jiný typ ST podstoupil 2 (14 %) resp. 1 pacient (7 %). Vedoucím
elektrofyziologickým nálezem byla ektopie z pravé síně (PS): laterální
crista termialis 3x, ústí koronárního sinu 2x, baze ouška 2x, inferoseptální aspekt trikuspidální chlopně 2x, Eustachův hřeben 1x. Další
zdroje ektopie byly z levé síně: baze ouška 2x, anteroseptální oblast 2x.
Pacient po TOF měl kritický istmus v oblasti jizvy po atriotomii na
boční stěně PS. U 1 pacienta (7 %) s fokusem při bazi ouška PS byla
ablace (i reablace) předčasně ukončena bez testace pro bezprostřední
blízkost sinusového uzlu a iritaci bráničního nervu. V ostatních případech byla dosažena nevyvolatelnost jakékoliv arytmie na konci výkonu.
Výkony byly provedeny bez komplikací. V průběhu sledování 25 ±
20 (1 – 70) měsíců je bez recidivy klinické ST od posledního výkonu
100 % pacientů.
Závěr: Dominující arytmogenní substrát síňové tachykardie u mladých
pacientů byla ektopie z pravé síně. Dle našich zkušeností katetrová
ablace byla provedena s vysokou akutní a absolutní dlouhodobou
účinnosti v případě opakovaného výkonu.

pacientov cca 2 násobne. Riziko implantáciou CRT indukovaného
predĺženia QRS znižuje o 74 % morfológia QRS typu BĽTR, o 80 %
trvanie natívneho QRS nad 155 ms a o 83 % absencia liečby amiodarónom.

Čo môžeme očakávať od zmien v trvaní QRS po implantácii
CRT?

Chovančík J1, Fiala M1, Bulková V2, Neuwirth R1, Jiravský O1,
Hrošová M1, Branný M1

Hudák M, Kerekanič M, Mišíková S, Komanová E, Sedlák J, Stančák B

1

Farmaceutická fakulta UK Bratislava a VÚSCH, a.s., Košice
Úvod: Predĺženie QRS je obrazom elektrickej desynchronizácie a zvyšuje riziko úmrtia. Implantácia CRT môže odstrániť tento negatívny
vplyv elektrickou resynchronizáciou sprevádzanou zmenami v trvaní stimulovaného QRS. Uvedené zmeny môžu byť zaznamenané
povrchovým EKG, avšak publikované práce prinášajú kontroverzné
výsledky. Cieľom našej práce bolo zistiť, aký vplyv majú včasné
postimplantačné zmeny v trvaní QRS na prežitie a identifikovať
faktory pred implantáciou CRT, ktoré vplývajú na postimplantačné
zmeny v trvaní QRS.
Metódy: Do retrospektívnej štúdie bolo zaradených 155 pacientov
s chronickým srdcovým zlyhaním, EF menej ako 35 %, optimálnou
farmakoterapiou CHSZ po implantácii CRT. Postimplantačné zmeny
v trvaní QRS boli určené vo zvode s natívne najdlhším trvaním QRS.
Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín podľa akútnych postimplantačných zmien QRS.
Výsledky: K predĺženiu trvania QRS došlo u 63 (40 %) a ku skráteniu/
žiadnej zmene QRS u 92 (60 %) pacientov. Rozdiel v trvaní postimplantačného QRS medzi skupinami bol štatisticky významný (150 vs
168, p < 0,001). Prežívanie pacientov v skupine s predĺžením trvania
QRS postimplantačne bolo štatisticky významne horšie v porovnaní
s pacientmi v skupine so skrátením/žiadnou zmenou QRS (HR =
2,02,95 % CI: 0,98 – 4,2, p = 0,04). Použitím multivarietnej regresie
boli identifikované 3 faktory vplývajúce na postimplantačné zmeny v trvaní QRS, ktoré riziko predĺženia QRS po implantácii CRT
znižovali: trvanie natívneho QRS nad 155 ms (HR = 0,2;95 % CI: 0,08
– 0,53, p = 0,001), morfológia typu BĽTR (HR = 0,26; 95 % CI: 0,1 –
0,68,p = 0,006) a absencia liečby amiodarónom (HR = 0,27; 95 % CI:
0,09 – 0,79, p = 0,017).
Záver: V našom súbore sme preukázali negatívny prognostický vplyv
CRT indukovaného predĺženia trvania QRS na prognózu pacientov. Postimplančné predĺženie trvania QRS zvyšuje riziko úmrtia

Srovnání úspěšnosti katetrové ablace paroxysmální fibrilace
síní sledované pomocí dlouhodobé neinvazivní EKG
monitorace s BMI

Oddělení kardiologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2MDT-Medical
Data Trasfer, Brno
Pacienty po katetrové ablaci paroxysmální fibrilace síní (FS) jsme sledovali po dobu 12 měsíců po výkonu pomocí dlouhodobé neinvazivní
monitorace epizodním EKG záznamníkem. Metodika: EKG nahrávky byly prováděny denně v pravidelných intervalech, a to jak při
potížích, tak při absenci symptomů. Primárním cílem sledování bylo
zjistit praktickou realizovatelnost tohoto typu monitorace, dále byly
hodnoceny recidivy FS, kvalita nahrávek a další parametry.
Výsledky: Hodnocení bylo ukončeno u 105 pacientů. Spolupráce byla
velmi dobrá. U 9 pacientů byl skutečný počet pokrytých dnů, tedy
dnů kdy reálně prováděli nahrávky i s jejich odesláním, okolo 60 %.
U všech ostatních, byla doba vyšší, většinou nad 90 %. Průměrná
doba držení záznamníku byla 361 dnů, skutečný počet pokrytých
dnů byl 320. Sinusový rytmus byl zachycen na 92 % nahrávek. Ve
skupině sledovaných mělo 48 pac. (46 %) obezitu (body mass indexBMI- nad 30), z toho 4 (4 %) obezitu těžkou (BMI nad 40), 10
(10 %) závažnou (BMI 35 – 40) a 34 (32 %) lehkou (BMI 30 – 35).
43 pac. (41 %) mělo nadváhu (BMI 25 – 30), 14 pac. (13 %) mělo
BMI v normě (20 – 25). Žádný nemocný neměl podváhu. Ve skupině
obézních mělo recidivy FS 22 pac. (46 %) a reablaci podstoupilo
7 pac. (15 %), ve skupině s těžkou obezitou 2 pac. (50 %) a reablaci
1 pac. (25 %), se závažnou obezitou 6 pac. (60 %) a reablaci 2 pac.
(20 %), s lehkou obezitou 14 pac. (42 %) a reablaci 4 pac. (12 %).
U nemocných s nadváhou mělo recidivu FS 11 pac. (25 %) a reablaci
4 pac. (9 %), u nemocných s normálním BMI 1 pac. (7 %) a reablaci
nepodstoupil žádný.
Závěr: Spolupráce nemocných k dlouhodobé neinvazivní monitoraci
rytmu po ablaci FS byla hodnocena jako velmi dobrá. Ve skupině
s BMI nad 30 byl vyšší záchyt recidiv FS i reablací, než u pacientů
s normálním BMI.
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ICD v pediatrickej populácii na Slovensku – indikácie,
komplikácie, intervencie
Illíková V, Balážová E, Margitfalvi P, Poruban R, Lakomý M,
Bjeloševič M, Chalupka M, Hatala R
Detské kardiocentrum NÚSCH a.s., Bratislava, 2Oddelenie arytmií
a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava
1

Úvod: Implantovateľné kardioverter-defibrilátory (ICD) sa používajú
v prevencii náhlej kardiálnej smrti (NKS) u dospelých a čoraz častejšie
aj detských pacientov. Cieľom našej práce je retrospektívna analýza
detských pacientov s implantovaným ICD, jej indikácie, komplikácie
a intervencie.
Metodika: V období jún 2005 – október 2014 bolo na Slovensku
implantovaných 27 ICD u detí vo veku 4 mes. – 19 r. Implantácia
bola indikovaná v sekundárnej prevencii NKS u 23 detí a v primárnej
prevencii u 4 detí.
Výsledky: ICD v sekundárnej prevencii bol implantovaný u 12 pac. po
odvrátenej náhlej kardiálnej smrti, u 6 pac. po závažnej synkope na
podklade dokumentovanej komorovej tachykardie/fibrilácie a u 5 detí
s prim. genetickou arytmiou/kanálopatiou po recidíve synkopy na
liečbe betablokátormi. Najčastejším arytmogénnym substrátom boli
kanálopatie u 14 pac. (LQTS, CPVT), vrodená chyba srdca u 5 pac.
(D-TGA po Senningovej op. a Fallotova tetralógia), arytmogénna dysplázia pravej komory u 2 pac. a hypertrofická kardiomyopatia u 2 detí.
ICD v primárnej prevencii bol implantovaný u detí s hypertrofickou
(2 deti) a dilatačnou (2 deti) kardiomyopatiou. Dve najmenšie deti
mali implantovaný ICD abdominálne s podkožnou defibrilačnou
elektródou, ostatné deti subklavikulárne s endovenóznou elektródou.
Medián doby sledovania bol 39 mes. Všetky deti mali aj medikamentóznu antiarytmickú liečbu. Komplikácie sa vyskytli u 5 (18,5 %)
pacientov, adekvátne intervencie u 12 (44 %) a neadekvátne u 7
(25,9 %) pac. Piati pac. mali arytmickú búrku s opakovanými výbojmi
ICD. Dvaja pacienti exitovali pri chronickom srdcovom zlyhaní a jeden
podstúpil transplantáciu srdca.
Záver: Implantácia kardioverter-defibrilátora je účinnou a bezpečnou
prevenciou NKS u detí. Medikamentóznou antiarytmickou liečbou
a vhodným nastavením parametrov detekcie a terapie komorovej
tachykardie/fibrilácie môžeme minimalizovať neadekvátne intervencie.
Implantácia ICD s účinnou defibriláciou môže byť realizovaná aj u malých detí.

Srovnání radiační zátěže, spotřeby kontrastní látky a costefektivity metod 3DRA a CT levé síně používaných v podpoře
katetrové ablace v levé síni
Jež J, Stárek Z, Lehar F, Wolf J, Kulík T, Žbánková A, Novák M
I. interní kardioangiologická klinika, ICRC a Fakultní nemocnice u sv.
Anny, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Úvod: K podpoře katetrových ablací komplexních levosíňových arytmií
je v současnosti běžné užití 3D modelů levé síně získaných pomocí
CT/MRI srdce. Novou metodou k získání 3D modelu je metoda 3D
rotační angiografie levé síně (3DRA). Použití rentgenových metod znamená určitou radiační zátěž i nutnost aplikace jodové kontrastní látky.
Metody: V období od 8/2010 do 10/2014 byla u 520 konsekutivních
pacientů provedena 3DRA levé síně (angiolinka Philips Allura FD10)
a u 98 z těchto pacientů preprocedurálně navíc CT srdce (GE Lightspeed VCT64) za účelem získání 3D modelu levé síně. 3DRA levé síně
byla vytvořena buď za použití pravostranného nebo levostranného protokolu. Kompletní získaná data z 3DRA a CT vyšetření byla následně
statisticky vyhodnocena a byla srovnána radiační dávka a spotřeba
kontrastní látky vyjádřená v mg jodu. Za podpory ekonomického
oddělení byla porovnána cost-efektivita obou uvedených metod.
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Výsledky: Průměrná efektivní radiační dávka pro 3DRA byla 1,97 mSv
za použití pravostranného protokolu a 2,12 mSv za užití levostranného
protokolu ve srovnání s 10,183 mSv pro CT srdce; obsah jodu v podané kontrastní látce byl 22755 mg (pravostranný protokol) a 19800 mg
(levostranný protokol) ve srovnání s 50346 mg jodu v kontrastní látce
podané při CT vyšetření. Cena kompletních procedur ze zahrnutím
ceny práce personálu je 136 Euro pro 3DRA a 178 Euro pro CT.
Závěr: Radiační zátěž i množství spotřebované kontrastní látky je při
použití 3DRA významně nižší oproti CT vyšetření. I cena 3DRA je
přibližně o čtvrtinu nižší než v případě CT vyšetření

Incidencia, prediktívne faktory a prognostický vplyv
arytmickej búrky u pacientov s implantabilným kardioverterdefibrilátorom
Kerekanič M, Hudák M, Mišíková S, Komanová E, Sedlák J, Stančák B
VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Arytmická búrka je závažnou komplikáciou u pacientov s implantabilným kardioverter-defibrilátorom. Opakované výboje v krátkom
časovom období sú pre pacientov traumatizujúce a vedú k zhoršeniu
kvality ich života. Niektoré štúdie sa zaoberali arytmickou búrkou, ich
výsledky sú však ohľadom jej rizikových faktorov a vplyvu na prognózu pacientov rozdielne.
Cieľom našej štúdie bolo preto určiť incidenciu, prediktívne faktory
a prognostický vplyv arytmickej búrky.
Metodika: Do retrospektívnej štúdie bolo zaradených 929 pacientov,
ktorí úspešne podstúpili implantáciu ICD v rámci primárnej (49 %)
alebo sekundárnej (51 %) prevencie náhlej srdcovej smrti. Sledovaná
udalosť bola arytmická búrka definovaná ako ≥ 3 adekvátne výboje pre
komorovú tachykardiu alebo komorovú fibriláciu v priebehu 24 hodín.
Výsledky: V priebehu sledovania (980,42 ± 717,85 dní) malo arytmickú búrku 72 (7.75 %) pacientov. Coxova regresia preukázala, že
riziko arytmickej búrky signifikantne zvyšovala sekundárna prevencia
(HR 2,6; 95 % CI 1,4 – 5, p = 0,003), závažná systolická dysfunkcia
ľavej komory (HR 2,3; 95 % CI 1,2 – 4,5; p = 0,012) a adekvátny
výboj v priebehu sledovania (HR 1,9; 95 % CI 1,1 – 3,1; p = 0,012).
Kaplan-Meierova analýza nepreukázala signifikantný rozdiel v prežívaní
pacientov s arytmickou búrkou v porovnaní s pacientmi bez arytmickej búrky (Log Rank p = 0,116).
Záver: V našom súbore pacientov sa v priebehu sledovania vyskytla
arytmická búrka u 7,75 % pacientov. Medzi jej prediktívne faktory patrili sekundárna prevencia, závažná systolická dysfunkcia ľavej komory
a adekvátny výboj v priebehu sledovania. Arytmická búrka nemala
významný vplyv na prežívanie pacientov.

Trvalá resynchronizace subpulmonální pravé komory
u pacientů s vrozenou srdeční vadou
Kubuš P, Tomek V, Ložek M, Janoušek J
Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha
Úvod: Resynchronizace subpulmonální pravé komory (PK) je novou
léčebnou metodou dyssynchronní kardiomyopatie PK u pac. s vrozenou srdeční vadou (VSV).
Metodika: Trvalá resynchronizace PK byla (období 11/2011 – 11/2013)
provedena u 3 dětských pac. s VSV (po korekci aplazie chlopně plicnice a Fallotovy tetralogie a současně s korekcí Ebsteinovy anomálie
trikuspidální chlopně) s dilatovanou dysfunkční PK, kompletním
blokem pravého raménka a známkami významné dyssynchronie PK
(echokardiografie, MR). Komorová elektroda byla umístěna na volné
stěně PK v místě pozdní aktivace. Síňokomorové zpoždění bylo
nastaveno k dosažení úplné fúze se spontánní depolarizací komor při
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širokém rozmezí tepových frekvencí (obrázek). Doba sledování od zavedení resynchronizace byla u pac. po korekci aplazie chlopně plicnice
a Fallotovy tetralogie 32, resp. 12 měsíců.
Výsledky: U pac. s aplazií chlopně plicnice a Fallotovou tetralogií
došlo k významnému dlouhodobému zlepšení systolické funkce PK
a vymizení mechanické dyssynchronie (tabulka). U pac. s Ebsteinovou
anomálií byla 6 měsíců po implantaci desynchronizace vzhledem ke
spornému efektu a dobré funkci PK vypnuta.
Závěr: Elektromechanická dyssynchronie je (vedle objemového přetížení) významným faktorem pro rozvoj selhání subpulmonální PK
u některých pac. po korekci VSV. Trvalá resynchronizace selhávající
PK může být účinnou metodou k dosažení významného zlepšení její
funkce.
Tabulka EKG, MR a funkční parametry před a 6 měsíců po resynchronizaci u pacienta po korekci Fallotovy tetralogie
PK

LK

QRS EDVi ESVi EF
ms

ml/m BSA
2

%

EDVi ESVi

EF

ml/m BSA

%

2

VO2max
ml/kg/min NYHA

Před 200 212 172 19
80
46
41
21,0
II
Po
140 141
87 38
63
28
56
30,4
I
BSA – tělesný povrch, EDVi/ESVi – end-diastolický/end-systolický objem (vztažen na BSA), EF – ejekční frakce, NYHA – New York Heart
Association třída, LK – levá komora, PK – pravá komora, VO2 max –
maximální spotřeba kyslíku při zátěžovém vyšetření
Obrázek 12-svodové EKG (pac.
s Fallotovou tetralogií. A. Před
resynchronizací: sinusový rytmus,
spontánní aktivace komor s kompletním blokem pravého Tawarova
raménka. B. Po resynchronizaci:
významné zúžení QRS při DDD
stimulaci se síňokomorovým
zpožděním přizpůsobeným
k dosažení úplné fúze se spontánní
aktivací komor.

Srovnání anatomických dat levé síně získaných z trojrozměrné
rotační atriografie a počítačové tomografie
Lehar F, Stárek Z, Jež J, Wolf J, Kulík T, Žbánková A
I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno
Úvod: Katetrová léčba fibrilace síní je běžně používanou léčebnou metodou. Vzhledem k anatomické složitosti levé síně se používají k podpoře
výkonu trojrozměrné modely této srdeční dutiny získané z počítačové
tomografie (CT). Rotační atriografie je nová zobrazovací metoda sloužící
k získání stejných dat, která nám poskytuje CT vyšetření.
Metody: Cílem naší práce bylo u 65 pacientů podstupujících ablační
výkon pro fibrilaci síní srovnat anatomické parametry levé síně získané
metodou 3D rotační atriografie s daty získanými z CT. Dále jsme se
zaměřili na porovnání radiační zátěže.
Výsledky: Výsledky měření rozměru ústí žil ukázaly dobrou korelaci
mezi oběma sledovanými metodami. Při porovnání rozměrů nebyl
prokázán statistický rozdíl mezi daty z CT srdce a z 3D rotační atriografie, kromě rozměru levé dolní plicní žily měřeného v předozadní
projekci. Byla prokázána statisticky významná redukce radiační zátěže
při použití 3D rotační atriografie oproti CT vyšetření (10,2 ± 2,318 vs.
2,3 ± 0,6 mSV mGy-1cm-1, p < 0,001).

Závěr: Metoda 3D rotační atriografie levé síně nám poskytuje stejné
anatomické informace jako CT srdce. Při použití této nové metody
dochází ke statisticky významné redukci radiační zátěže pro pacienta.

Diagnostický potenciál EKG signálu na velmi vysokých
frekvencích
Leinveber P, Jurák P, Halámek J, Reichlová T, Stárek Z, Novák M
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mezinárodní centrum klinického
výzkumu, Brno
EKG signál obsahuje široké spektrum frekvenčních složek, které nejsou
standardními EKG přístroji zaznamenávány a v klinické diagnostice
využívány. Široké spektrum frekvenčních složek v EKG signálu, resp.
QRS komplexu je generováno extrémně rychlou a strmou změnou
potenciálu buněčné membrány myokardiální buňky způsobené sodíkovým proudem. Toto spektrum je možné zachytit pomocí speciálních
EKG záznamníků s vysokým dynamickým rozsahem a využít pro
diagnostické účely.
EKG signál ve frekvenčním rozsahu 0,05 až 2000 Hz je získáván
pomocí speciálního EKG přístroje (bateriové napájení, vzorkovací
frekvence 25 kHz, rozlišení 24 bitů). Data jsou podvzorkována na
5 kHz s horní propustí 2000 Hz a ke zvýšení poměru signál-šum je
použita technika průměrování signálu s přesně stanoveným trigrem
R vlny. Dále jsou počítány amplitudové obálky v různých frekvenčních
pásmech až do 2000 Hz.
Vysoce reproducibilní vysokofrekvenční komponenty QRS komplexu
(UHF-QRS) mohou být získávány až do frekvence 2000 Hz, přestože
amplitudy na těchto frekvencích (1500 – 2000 Hz) jsou sníženy až
o 100 dB oproti standardnímu nízkofrekvenčnímu pásmu (0 – 150 Hz)
EKG signálu. Amplitudová a temporální distribuce UHF-QRS se
významně liší mezi zdravými a pacienty se srdečními chorobami.
Významně se také může lišit prostorová distribuce UHF-QRS oproti
standardnímu nízkofrekvenčnímu QRS z důvodu jiného šíření signálu
tkání v závislosti na frekvenci.
Parametry na základě UHF-QRS mohou přesněji identifikovat nehomogenity elektrické aktivace myokardu, nebo být využity pro přesnější
neinvazivní prostorovou orientaci elektrických patologií srdečních
komor. EKG signál, měřený na velmi vysokých frekvencích nad 250 Hz
je možné získávat nenáročnou formou, která se pro pacienta od standardního EKG měření v ničem neliší. Tato neinvazivní a jednoduchá
metoda nabízí užitečné a validní informace, které mohou být v kardiologii diagnosticky přínosné.

Proarytmický vliv algoritmu na zastavení pacemakerové
tachykardie
Lipoldová J, Nagy A, Dvořák I, Novák M
I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno
Úvod: Podstatou pacemakerové tachykardie (tachykardie nekonečné
smyčky, PMT) je vnímání retrográdně převedené vlny P spouštějící po
vypršení AV delay komorovou stimulaci, která je následně převedena
převodním systémem na síně a vnímána přístrojem. Přístroj na to
reaguje jednorázovým prodloužením síňové refrakterity po komorové
události (PVARP). Autoři prezentují případ, kdy tento algoritmus vedl
k indukci fibrilace síní.
Kazuistika: 64-letý pacient s dvoudutinovým ICD Biotronik Lumax
DR-T (impl. v 11/2010) začíná v 6/2013 (6 týdnů po posledním FU,
programace UTR 130/min, AVD 140 – 180 ms, sensed compensation
-30 ms, PMT protection ON, PVARP 250 ms) přenášet přes dálkové
monitorování Home Monitoring (HM) opakované epizody fibrila-
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ce síní. Vzhledem k chronickému užívání antikoagulace a absencí
symptomů nebyly podniknuty žádné terapeutické kroky. Až v 10/2014
na přeneseném IEGM epizody je vidět, že nejdříve vzniká PMT (s VA
vedením 300 ms) a síňová stimulace na konci PMT spouští fibrilaci
síní. Paroxysmy fibrilace síní trvají do 10 minut a spontánně terminují. Během 16 měsíců měl pacient 2 in-office kontroly a přes HM
bylo přeneseno cca 120 epizod. Při následné kontrole byl prodloužen
PVARP na 350 ms. Od té doby se neobjevila žádná epizoda PMT ani
fibrilace síní.
Závěr: U každé epizody fibrilace, a potažmo všech arytmií, je vhodné
pečlivě si prohlédnout začátek epizody, aby byl vyloučen proarytmický vliv implantátu. Systém Home Monitoring dává uživateli možnost
časné detekce proarytmií.

Skúsenosti z jedného centra s endokardiálnou ľavokomorovou
stimuláciou
Margitfalvi P, Hlivák P, Hatala R
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika SZU
a NÚSCH a.s., Bratislava
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 náš súbor pacientov,
kde sme použili modifikovanú techniku transseptálnej endokardiálnej
ľavokomorovej implantácie.
Súbor pacientov a metodika: Transseptálnu endokardiálnu ľavokomorovú stimuláciu sme navrhli pacientom, ktorí mali ≥ 1 neúspešný
pokus o zavedenie ľavokomorovej elektródy štandardným spôsobom,
akceptovali celoživotnú antikoagulačnú liečbu, odmietli/mali za sebou
chirurgickú implantáciu LV elektródy a podpísali informovaný súhlas
s navrhovanou liečbou. Našu techniku sme použili v období od mája
2013 do júla 2014 u 10 pacientov (6 mužov, priemerný vek bol 61,6 r.,
8 pacientov bolo v triede NYHA III, 2 pacienti boli v triede ambul.
NYHA IV. 8 pacientov malo neischemickú D-KMP, 2 mali ischemickú
KMP. Priemerná ejekčná frakcia ĽK bola 0,21 ± 0,03). Medián sledovania je 12 mesiacov, maximálny 18 mesiacov a minimálny 5 mesiacov.
Metodiku implantácie sme prezentovali na XII. českom a slovenskom
sympóziu o arytmiách a kardiostimulácii v Českých Budejoviciach
v roku 2014. V súbore pacientov sme sledovali morbi/mortalitu, zmenu
funkčného štádia NYHA, komplikácie s osobitným zreteľom na tromboembolické a infekčné a elektrické parametre.
Výsledky: V sledovanom súbore z 10 pacientov dvaja exitovali, 1 muž
a 1 žena. Muž mal zavedený podporný systém a išlo o pacienta
s včasnou dislokáciou LV elektródy, ktorú sme nekorigovali. Zomrel
na komplikácie LVAD. Žena sa 6 týždňov po implantácii prezentovala
pod obrazom arytmickej búrky – pre podozrenie z možnej proarytmie,
ktorá sa však následne nepotvrdila sme LV elektródu bez komplikácií explantovali. U pacientky sa vykonala RF ablácia substrátu, pre
komorovú tachykardiu mesiac po výkone exitovala pod obrazom
refraktérneho srdcového zlyhávania. U 8 žijúcich pacientov evidujeme
zlepšenie funkčnej triedy NYHA ≥ o jednu triedu. Nikto nebol za
sledované obdobie hospitalizovaný. Nezaznamenali sme u žiadneho
z pacientov tromboembolické alebo infekčné komplikácie. U jedného pacienta sme pozorovali hematóm v kapse bez potreby revízie.
Priemerný stimulačný prah LV elektródy je 0,75 ± 0,14 V/0,5 ms.
Akútna úspešnosť zavedenia LV elektródy je 100 %. V súbore sme
mali 1 včasnú dislokáciu ľavokomorovej elektródy, ktorú sme nekori-
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govali vzhľadom na to, že pacient bol posúdený ako čakateľ na HTX.
Procedurálny čas sa postupne so skúsenosťami skracoval, vzhľadom na
malý počet pacientov je však predčasné robiť definitívne závery.
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 viaceré
dáta z rôzne veľkých súborov z jedného centra v literatúre, definitívne
postavenie tejto techniky si bude vyžadovať ďalšie dáta. Pre rozvoj
techniky endokardiálnej ľavokomorovej stimulácie sú povzbudivé doterajšie dáta zo štúdie ALSYNC.

Výskyt arytmií u pacientů s akutním STEMI léčených primární
PCI – pilotní data
Mikolášková M, Koc L, Kaňovský J, Ondrúš T, Nováková T, Poloczek M,
Plešková A, Miklík R, Boček O, Špinar J, Kala P
Interní kardiologická klinika, FN Brno
Úvod: Primární PCI (pPCI) je metodou volby pacientů s akutním
infarktem myokardu (AIM) s elevací ST úseků (STEMI). V případě
STEMI dolní stěny (DS) levé komory je asi v 1/3 případů postižena
i komora pravá (PK). Podrobná data o průběhu, výskytu dysrytmií
u AIM s postižením PK u souboru léčeném pouze pPCI nejsou v současnosti k dispozici.
Cíl práce: Srovnání výskytu závažných arytmických příhod v průběhu
prvních 48 hodin od vzniku STEMI v závislosti na lokalizaci AIM.
Charakteristika souboru a metodika: Soubor tvořilo 178 pacientů přijatých pro STEMI léčených pPCI, kteří podepsali informovaný souhlas
a u nichž se jednalo o první AIM v životě. V souboru bylo 66 %
mužů s průměrným věkem 59 let. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin:
STEMI přední stěny (PS: 86 pac.; 48 %), dolní stěny bez PK (DSPK-:
71 pac.; 40 %) a STEMI DS s postižením PK (DSPK+: 21 pac.; 12 %).
Postižení PK bylo definováno 1 mm elevací ST úseku ve svodu V4R.
Výskyt závažných arytmických příhod byl analyzován pomocí kontinuální EKG monitorace (AVB II.-III.st., fibrilace síní (FISI), fibrilace
komor (FIKO), setrvalé a nesetrvalé komorové tachykardie (SKT
a NSKT). Jednotlivé skupiny byly vzájemně statisticky porovnány na
hladině významnosti p=0,05.
Výsledky: Kombinace závažných srdečních arytmií se ve skupinách
se STEMI PS vyskytly u 50 (58 %), DSPK- 52 (73 %), DSPK+ 19
(90 %), DS±PK 71 (77 %) pacientů. Statistické srovnání jednotlivých
skupin: PS vs DS ± PK (p = 0,01); PS vs DSPK+ (p = 0,005); PS vs
DSPK- (p = 0,06) a DSPK- vs DSPK+ (p = 0,26).
Závěr: U pacientů se STEMI DS s/bez postižení PK jsme pozorovali
významně vyšší výskyt kombinace závažných arytmií ve srovnání se
STEMI PS. Na rozdíl od éry trombolytické léčby v éře primární PCI
postižení PK nezvýšilo riziko arytmií. Soubor pacientů je průběžně
rozšiřován.
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NT13767-4.

Je možné zistiť, u ktorých pacientov sa vyskytne fibrilácia
predsiení po katétrovej ablácii typického flutteru predsiení?
Mišíková S, Spurný P, Sudzinová A, Komanová E, Stančák B
Arytmologické odd. Kliniky kardiológie, VÚSCH, a.s., Košice
Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť, ako často dochádza ku fibrilácii predsiení (PF) u pacientov po katétrovej ablácii pre typický flutter predsiení.
Súbor a metóda: Do súboru sme zaradili 620 pacientov, ktorí sa
podrobili katétrovej ablácii pre typický flutter predsiení v rokoch
2009 – 2013. Priemerný vek pacientov bol 67 ± 9 rokov, z toho bolo
188 žien a 432 mužov. Pacientov sme rozdelili do dvoch skupín podľa
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výskytu fibrilácie predsiení, ktorý sme hodnotili na základe anamnézy,
povrchového EKG a holterovského vyšetrenia. Sledovali sme základné
echokardiografické parametre (diameter ľavej predsiene, ľavej komory,
ejekčnú frakciu), výskyt sprievodných ochorení (artériová hypertenzia,
ischemická choroba srdca, chronická obštrukčná bronchopulmonálna
choroba) a anamnézu PF pred katétrovou abláciou.
Výsledky: V sledovanom období sme zistili výskyt PF u 60 % pacientov.
Táto skupina sa nelíšila od skupiny pacientov bez PF v echokardiografických parametroch (diameter ľavej predsiene 44 ± 5 vs 45 ± 4 mm,
diameter ľavej komory 50 ± 6 vs 55 ± 8 mm, ejekčná frakcia 50 ± 10
vs 52 ± 8 %) ani vo výskyte sprievodných ochorení. Pacienti s PF mali
častejšiu anamnézu PF v období pred abláciou, avšak rozdiel nedosiahol štatistickú významnosť.
Záver: U väčšiny pacientov po katétrovej ablácii typického flutteru
predsiení dochádza s rôznym časovým odstupom ku objaveniu sa fibrilácie predsiení. V našom súbore sa nám nepodarilo zistiť štatisticky
významné prediktívne faktory jej výskytu.

Výskyt bradykardie pri subkutánnom monitorovaní EKG
u pacientov so synkopou neobjasnenou štandardným
diagnostickým algoritmom
Mitro P, Šimurda M, Müller E, Evin L, Murín P
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH a.s., Košice
Cieľ: Implantácia slučkového rekordéra u pacientov so synkopu neobjasnenou štandardným diagnostickým algoritmom vedie k detekcii
arytmie u významnej časti pacientov. Cieľom práce bolo zistiť faktory
predikujúce nález signifikantnej bradyarytmie vyžadujúcej implantáciu
trvalého kardiostimulátora pri dlhodobom monitorovaní srdcového
rytmu.
Metodika: Slučkový rekordér bol implantovaný u 59 pacientov (35 mužov, 24 žien, priemerný vek 55,5 + 12 rokov) so synkopou, ktorej
etiológia nebola objasnená štandardným diagnostickým algoritmom
(vrátane elektrofyziologického vyšetrenia a HUT). Ako prediktory
bradykardie pri monitorovaní boli vyhodnotené anamnestické, elektrokardiografické a elektrofyziologické údaje ako aj kompozitné OESIL
skóre.
Výsledky: Počas monitorovania bola u 19 pacientov (32 %) zachytená
bradyarytmia, ktorá bola dôvodom na indikáciu trvalej kardiostimulácie. U 13 pacientov bola prítomná asystólia na podklade sinus arrest,
u 6 pacientov bola prítomná AV blokáda. U 40 pacientov sa počas
monitorovania nezistila žiadna porucha rytmu alebo bola prítomná
tachykardická porucha rytmu. U pacientov s indikáciou k trvalej
kardiostimulácii bol signifikantne častejší výskyt traumy pri synkope
(42 % vs. 15 %, p = 0,02), absencia prodromálnych príznakov (58 %
vs. 30 %, p = 0,04) a vyššia hodnota OESIL skóre (2,5 +1,01 vs. 1,76 +
1,42, p =0,04) v porovnaní s pacientami bez bradykardie.
Záver: Signifikantná bradykardia bola prítomná u jednej tretiny
pacientov so synkopou a negatívnym elektrofyziologickým vyšetrením.
Faktory predikujúce bradykardiu, ktorá vyžaduje trvalú kardiostimuláciu, boli trauma pri synkope, absencia prodromálnych príznakov
a vyššia hodnota OESIL skóre.

Je fibrilace komor indikací ke koronarografii? Analýza EKG
a koronarografických nálezů pacientů s mimonemocniční
oběhovou zástavou
Moravec O, Skála T, Hutyra M, Táborský M
I.interní klinika – kardiologická, Olomouc
Úvod: Rychlá diagnostika akutního srdečního infarktu po prodělané
oběhové zástavě je zásadní pro další terapeutický postup. V současných

doporučeních pro diagnostiku a terapii pacientů s akutním koronárním syndromem je jasně definována skupina pacientů indikovaných
k provedení akutní koronarografie. Jasná je tak situace u pacientů
prezentujících se elevacemi ST úseků či čerstvou blokádou Tawarova
raménka. U pacientů po prodělané fibrilaci komor, jejíž nejčastější
etiologií je právě akutní ischemie myokardu, s absencí diagnostických
elevací ST segmentů na EKG však jednoznačné doporučení k provedení akutní angiografie chybí. Diagnostiku navíc obvykle komplikuje
absence možnosti odebrat u těchto pacientů anamnézu a hodnotit tak
případnou pokračující ischemii.
Metoda: Retrospektivně jsme analyzovali soubor 37 konsekutivních
pacientů přijatých po resuscitaci pro oběhovou zástavu na naši kliniku.
Srovnali jsme vstupní EKG vyšetření provedené po obnovení hemodynamicky stabilního srdečního rytmu s následným koronarografickým
nálezem. Indikace k akutní koronarografii dle konvenčních kritéríí
(tzn. na základě ST elevací či blokády Tawarova raménka) byla u 27
z 37 pacientů. Z těchto 27 pacientů byl následně srdeční infarkt
potvrzen u 20 (74 %). Ve skupině bez ST elevací či blokády Tawarova
raménka bylo zahrnuto 10 pacientů. V této skupině byl srdeční infarkt
diagnostikován u 9 (90 %) pacientů. V celém souboru byl tak srdeční
infarkt příčinou fibrilace komor u 29 (78 %) pacientů.
Závěr: Pro seriozní hodnocení je jistě limitující velikost analyzovaného
souboru. Lze však zpochybnit senzitivitu EKG křivky jako základního
nástroje k načasování angiografie u pacientů po prodělané fibrilaci
komor.

Hemodynamický účinok a klinická efektivita izometrických
kontramanévrov v prevencii vazovagálnej synkopy
Müller E, Mitro P, Šimurda M, Evin L
Klinika kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Izometrické svalové protimanévre (ISPM) s režimovými opatreniami sú liečbou prvej voľby u pacientov s vazovagálnou synkopou
(VVS). Cieľom prospektívnej klinickej štúdie bolo porovnať hemodynamický efekt jednotlivých ISPM a overiť ich efektivitu počas
vazovagálnej reakcie indukovanej head-up tilt testom (HUT).
Metodika: Do štúdie bolo zaradených 14 pacientov s VVS (5 mužov,
priemerný vek: 42,2 ± 16,4 rokov), bez organického ochorenia srdca.
U všetkých pacientov bol testovaný hemodynamický účinok nasledujúcich ISPM: drep (SQ), prekríženie nôh s napínaním svalov dolných
končatín (LCMT), napínanie svalov celého tela (WBT), postoj na
špičkách (HR), extenzia palcov na nohách (TE). Na fotopletyzmografickom princípe boli 30 sekúnd pred ISPM a počas ISPM neinvazívne
monitorované: TK, SF, srdcový výdaj (CO), tepový objem, ejekčný
čas kontrakcie ľavej komory a periférna cievna rezistencia (TPR). Po
3 mesiacoch absolvovalo 10 pacientov kontrolný HUT, so sledovaním
efektivity ISPM.
Výsledky: Všetky manévre signifikantne zvýšili stredný arteriálny
tlak [mmHg] (LCMT: 110 ± 10,3 vs. 130,3 ± 10,4, p ≤ 0,0001, WBT:
112,3 ± 10,1 vs. 129 ± 15,6, p ≤ 0,0001, HR: 112,3 ± 9,3 vs. 128 ±
8,8, p ≤ 0,0001, TE: 112,2 ± 9 vs. 124,2 ± 11, p ≤ 0,0001, SQ: 111,7
± 11,7 vs. 121,7 ± 12,5, p = 0,005). Hemodynamickým podkladom
zvýšenia TK bol vzostup CO (+12,1 % p ≤ 0,03) [l/min], (LCMT:
3,6 ± 1,1 vs. 4,1 ± 1,2, p = 0,002, WBT: 3,6 ± 1,2 vs. 3,9 ± 1,2, p =
0,031, HR: 3,5 ± 1,2 vs. 4,0 ± 1,2 , p < 0,0001, TE: 3,6 ± 1,0 vs. 4,0
± 1,4, p = 0,03, SQ: 3,7 ± 1,3 vs. 4,3 ± 1,3, p = 0,013). TPR sa počas
ISPM signifikantne nemenila. Po 3 mesiacoch pri kontrolnom HUT
bola u 7 pacientov indukovaná vazovagálna reakcia. Aplikovaný ISPM
dokázal u 5 zo 7 pacientov zabrániť strate vedomia, u 2 pacientov
došlo k oddialeniu synkopy. Počas 3-mesačného sledovania nedošlo
k recidíve synkopy u žiadneho pacienta (15 vs. 0).
Záver: Izometrické protimanévre signifikantne zvyšujú arteriálny TK
mechanizmom zvýšeného srdcového výdaja a efektívne zabraňujú
rozvoju vazovagálnej reakcie.
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Komorovými extrasystolami (KES) indukovaná ztráta
biventrikulární stimulace
Nagy A, Lipoldová J, Dvořák I, Novák M
I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, Fakultní nemocnice u svaté
Anny, Brno
Úvod: Vysoké procento biventrikulární stimulace je stěžejní pro správnou funkci přístroje srdeční resynchronizační léčby (CRT). Příčinou
jeho snížení může být velký počet komorových extrasystol, ale může
přispívat i nevhodné naprogramování přístroje. Autoři prezentují
případ, kdy nominální nastavení hodnot síňové refrakterity spolu
s nastavením nízké hodnoty maximální spouštěcí frekvence (upper
track rate, UTR) vedlo k významnému snížení účinné biventrikulární
stimulace a tím přispělo ke zhoršení kardiálního stavu pacienta.
Kazuistika: 48-letý muž je 10 dní od propuštění po primoimplantaci
biventrikulárního ICD (Medtronic Viva Quad XT, programace VT na
100/min bez terapie, FVT 171/min, VF 214/min) hospitalizován pro
zhoršení srdečního selhání. Při kontrole jsou pozorovány izolovanou
KES indukované úseky vlastního sinusového rytmu, kdy síňový sensing
sinusové vlny P spadá do PVARP (PVARP programován na auto,
naměřený Vs-Ar interval 180 ms) s uplatněním vlastního QRS po PQ
intervalu 420 ms. Po 10 cyklech dochází k automatickému zkrácení
PVARP (algoritmus Medtronic NCAP) a k restituci biventrikulární
stimulace. Po přeprogramování hodnoty PVARP na 160 ms je ale stále
nástup biventrikulární stimulace po KES zpožděn v důsledku automatického prodloužení AV delay (při UTR 90/min a současné frekvenci
sinusových vln P 86/min). Proto bylo nutné posunout zónu komorové
tachykardie na 133/min a UTR na 125/min. Při kontrole již po KES
dochází k promptnímu nástupu biventrikulární stimulace.
Závěr: Ke každé kontrole přístroje CRT patří přehlédnutí procenta
úspěšné biventrikulární stimulace. Hodnoty pod 95 % by měly vést
k pátrání po možných příčinách. Při programování monitorační zóny
je potřeba si uvědomit, že snížení hodnoty UTR může být příčinou
ztráty biventrikulární stimulace při zvýšení spontánní frekvence.

Použití stereotaktické radioterapie po terapeutickém
selhání katetrové RF ablace komorových tachykardií, první
zkušenosti
Neuwirth R1, Cvek J2, Knybel L2, Molenda L2, Otáhal B2, Pindor J1,
Fiala M1, Feltl D2
Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2FNsP Ostrava

1

Cíl: Popis dvou kazuistik s použitím stereotaktické radioterapie pomocí
CyberKnife. Léčba navazuje na předchozí opakované elektrofyziologické vyšetření s katétrovou ablací pro komorové tachykardie (KT), tyto
však nevedou k eliminaci KT.
Metoda: První pacient je s neischemickou kardiomyopatií, druhý pacient s poinfarktovou dysfunkcí levé komory. Arytmogenní substrát je
lokalizován pomocí CARTO mapování během předchozích elektrofyziologických vyšetření (endokardiální resp. endo-epikardiální mapování).
Kombinací výsledných map s CT vyšetřením stanovujeme cílový
substrát pro zaměření radioterapie CyberKnife. K přesnému zaměření
přístroje užíváme stimulační elektrody dříve implantovaných ICD.
Použili jsme dávku 25 Gy v jednom sezení.
Výsledky: Oba nemocní nemají výboje ICD pro komorové tachykardie.
První pacient s neischemickou kardiomyopatií (sledování 8 měsíců) měl po 4 měsících (v době minerálového rozvratu při akutním
průjmovitém onemocnění) detekci KT ukončených antitachykardickým pacingem; epizody komorových tachykardií v jiném čase nebyly
detekovány. Po výkonu dochází k poklesu četnosti komorových ektopií
z 9 – 10 % na 2 – 3 %, vzestupu EF LK (z 25 % na 40 %). Druhý
pacient (sledování 5 měsíců) nemá žádné komorové arytmie, kon-
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trolní programovaná stimulace komor po 3 měsících od zákroku byla
negativní
Závěr: Stereotaktická radioterapie CyberKnife je poprvé použita
k ablaci KT po předchozím selhání katerové RF ablace, v krátkém sledování nejsou přítomny výboje ICD pro komorové arytmie; komorové
tachykardie byly z výpisu ICD přítomny u jednoho nemocného v době
akutního průjmovitého onemocnění. Nezaznamenali jsme žádnou
komplikaci z výkonu.

Hybridní léčba perzistující a dlouhodobě perzistující fibrilace
síní systémem Cobra Fusion s následnou katetrizační ablací –
první výsledky, elektrofyziologická část
Osmančík P1, Budera P1, Žďárská J1, Heřman D1, Straka Z2
Kardiocentrum, III. interní-kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV,
Praha, 2Kardiocentrum, Klinika kardiochirurgie, 3. LF UK a FNKV, Praha
1

Úvod: Hybridní léčba perzistující či dlouhodobě perzistující fibrilace
síní (FS) představuje nyní se rozvíjející metodu léčby těchto pacientů.
Cílem je prezentovat data z elektrofyziologické části pacientů po již
provedené chirurgické ablaci systémem COBRA Fusion, tedy unilaterálním přístupem multipolárním katetrem.
Metodika: V rámci programu hybridního přístupu k pacientům s perzistující či dlouhodobě perzistující FS byly po torakoskopické ablaci
standardně s odstupem 2 – 3 měsíců prováděna elektrofyziologická vyšetření a radiofrekvenční ablace. Cílem bylo ověření kompletnosti box
lesionu, v případě nekompletnosti dohledání gapů a jeho dokončení,
dále ablace kavotrikuspidálního isthmu v pravé síni. Pacienti byli dále
monitorováni za 1, 3, 6 a 9 měsíců jednodenním či jednotýdenním
EKG Holterem.
Výsledky: Z 22 pacientů po torakoskopické ablaci jich podstoupilo
katetrizační k dnešnímu dni 16 (věk 59,9 + 10,8 let, 11 mužů, trvání
FS před ablací 36,0 + 32,2 měsíců). Katerizační ablace byla provedena
za 2 – 3 měsíce, trvání zákroku bylo 227,5 + 61,4 min, skiaskopie 21,8
+ 7,5 min. Objem levé síně dle měření CARTO systémem byl 134,6
+ 37,4 ml. Box lesion byl kompletní u 6 (37,5 %) pacientů, u zbylých
10 (62,5 %) kompletní nebyl. Nalezení všech gapů a dokončení box
lesionu se zdařilo u 8 z těchto 10 pacientů (80 %). Gapy byly nejčastěji
přítomny v horní linii mezi levou a pravou horní žilou (4 pacienti) a na přední straně před pravou či levou horní žilou (4 pacienti).
U 2 pacientů se box lesion nepodařilo dokončit: u 1 pacienta byly
mnohočetné gapy a byly mu izolovány plicní žíly samostatně, 1 pacient
byl ve FS nevertovatelný na SR a gap se tak nepodařilo lokalizovat.
Gapy nebyly nikdy přítomny v dolní linii a předním aspektu obou
dolních plicních žil. Během 6 měsíčního follow-upu od katetrizační
ablace, 13 (81 %) pacientů je zcela bez fibrilace síní či jiných arytmií,
všichni jsou bez antiarytmické medikace. U 3 pacientů (19 %) SR
trvale přítomen nebyl: u 2 pacientů (12,5 %) se objevila epizoda supraventrikulární tachykardie s úspěšnou verzí, jeden pacient je přes oba
provedené zákroky trvale ve FS.
Závěr: Hybridní léčba FS je v krátkodobém sledování spojena s velkou
úspěšností udržení SR. Box lesion po torakoskopické ablaci systémem
COBRA Fusion je nekompletní u 2/3 pacientů a je třeba jeho katetrizačního dokončení.

Význam intrakardiální echokardiografie pro ablaci komorové
ektopie vycházejíci z papilárních svalů
Peichl P, Wichterle D, Aldhoon B, Čihák R, Kautzner J
Klinika kardiologie, IKEM, Praha
Úvod: Velmi četné komorové extrasystoly (KES) mohou vést ke vzniku
symptomů, případně k rozvoji dysfunkce levé komory. Ačkoliv lze
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frekventní KES odstranit účinně katetrizační ablací, některé lokalizace
fokusu jsou velmi obtížně dosažitelné. Cílem naší analýzy je zhodnotit
výsledky katetrizační ablace u ektopie vycházející z papilárních svalů.
Metody: V období 2011 – 2014 jsme provedli katetrizační ablaci KES
vycházejících z papilárních svalů u 18 pacientů (7 žen, průměrný věk
59 ± 17let). U 14 pacientů nebylo zjištěno významné organické srdeční
onemocnění, čtyři pacienti byli po infarktu myokardu. Výkon byl proveden za pomoci elektroanatomického mapovacího systému (CARTO,
Biosense-Webster) a intrakardiální echokardiografie (ICE, Accuson,
Siemens). U 39 % nemocných byla provedena předchozí neúspěšná ablace bez použití ICE. Úspěšnost výkonu byla hodnocena 24-hodinovou
holterovskou monitorací, kterou nemocní podstoupili před a v odstupu
2 měsíců po výkonu.
Výsledky: V levé komoře vycházela ektopie ze zadního u 8, z předního u 2 a z obou papilárních svalů u 4 nemocných. Ve 4 případech
vycházely KES z pravé komory. V porovnání s elektroanatomickým
mapovacím systémem umožnila ICE lepší zobrazení vzájemné polohy
mapovacího katetru a papilárního svalu. V levé komoře byl zdroj
ektopie nalezen nejčastěji na špičce papilárního svalu, v pravé komoře
pak na místě úponu septomarginální trabekuly do papilárního svalu.
U 61 % pacientů došlo k úplnému vymizení KES, v 17 % k jejich
výrazné redukci a ve 22 % byla četnost ektopie obdobná jako před
výkonem. Celkově vedla ablace ke snížení četnosti KES z 14 ± 12 %
na 3 ± 5 % (p < 0,0001). Nižší úspěšnost byla pozorována u nemocných, kteří měli vstupně méně frekventní KES (8 % vs 20 %, p < 0,05),
protože to omezilo možnosti mapování.
Závěr: KES vycházející z papilárního svalu lze úspěšně odstranit
katetrizační ablací navigovanou pomocí ICE a elektroanatomického
mapovacího systému. Účinnost ablace je nižší v případě málo frekventních KES.

Incidence a rizikové faktory asymptomatického poškození
mozku po katetrizační ablaci pro komorové tachykardie
Peichl P, Wichterle D, Šramko M, Aldhoon B, Čihák R, Kautzner J
Klinika kardiologie, IKEM, Praha
Úvod: Katetrizační ablace v levostranných srdečních oddílech je spojena
s určitým kardioembolizačním rizikem. Asymptomatické periprocedurální mozkové léze je možné detekovat buď pomocí magnetické
rezonance nebo podle dynamiky sérové hladiny proteinu S100B. Cílem
naší studie bylo pomocí tohoto biomarkeru charakterizovat incidenci
a rizikové faktory asymptomatického poškození mozku u pacientů podstupující katetrizační ablaci pro komorové tachykardie (KT).
Metody: Bylo vyšetřeno 41 pacientů, kteří podstoupili ablaci KT
(5 žen, věk 63 ± 14let, 32 se strukturálním srdečním onemocněním).
Retrográdní a transseptální přístup do levé komory byl použit u 23
a 18 nemocných. Výkon byl proveden ve všech případech pomocí katetru s chlazeným hrotem a při heparinizaci s cílovým ACT > 300 sekund.
Biomarker S100B byl stanoven bezprostředně před výkonem a jeden den
po výkonu. Nová mozková léze byla definována jako vzestup S100B nad
105 ng/l (> 95 % normy) při normální vstupní hodnotě.
Výsledky: U žádného z nemocných nebyla pozorována symptomatická
mozková příhoda. Periprocedurální asymptomatická mozková léze byla
diagnostikována u 5 (12 %) pacientů. Ve všech případech se jednalo
o pacienty se strukturálním onemocněním (5 / 32 = 16 %). Pacienti s mozkovou lézí měli současně vyšší hladinu sérového kreatininu
(154 ± 27 vs 99 ± 25 μmol/l, p < 0,001). U 3 z 5 (60 %) pozitivních
pacientů byl použit potenciálně méně rizikovější transseptální přístup,
srovnatelně jako ve zbytku souboru (64 %, NS).
Závěr: Incidence asymptomatických mozkových lézí je u nemocných podstupujících katetrizační ablaci pro KT nízká. Ohroženi jsou
především pacienti se strukturálním onemocněním srdce a renální
insuficiencí. Případný prospěch změny přístupu do levé komory nebo intenzivnější antikoagulační léčby je třeba ověřit na větší kohortě pacientů.

Elektrická poloha levokomorové elektrody je nezávislým
prediktorem morbidity a mortality na srdeční selhání pacientů
léčených srdeční resynchronizační léčbou
Polášek R, Wichterle D, Roubíček T, Kučera P, Kupec J, Sedláková J
Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.
Úvod: Klinická a echokardiografické odpověď na srdeční resynchronizační léčbu (SRL) je závislá na elektrické poloze levokomorové
elektrody (LVE) vyjádřené jako QLV (zpoždění signálu ze zavedené
LVE od počátku QRS komplexu). Cílem naší práce bylo zjistit, zda se
tato souvislost, prokázaná při krátkodobém sledování, projeví v počtu
hospitalizací a úmrtí na srdeční selhání při dlouhodobém sledování.
Metodika: Analyzovali jsme data prospektivně vedeného registru
pacientů léčených SRL v Krajské nemocnici Liberec. V letech 2005
– 2013 jsme implantovali přístroj pro SRL celkem 329 nemocným
s blokádou levého Tawarova raménka (LBBB) nebo poruchou nitrokomorového vedení (IVCD). V průběhu 9 letého sledování jsme
hodnotili interval do první hospitalizace pro srdeční selhání a úmrtí
na srdeční selhání.
Výsledky: Průměrná doba sledování byla 3,3 ± 1,9 roků. 83 pacientů
(25,2 %) bylo hospitalizováno pro srdeční selhání a 40 (12,2 %) na
srdeční selhání zemřelo. Srdeční selhání bylo dominantní příčinou
úmrtí. Pacienti, kteří byli hospitalizování nebo zemřeli na srdeční
selhání měli při implantaci závažnější příznaky (vyšší třídu NYHA),
nižší EF levé komory a kratší QLV ratio (poměr QLV a šířky QRS
komplexu). V multivariantní analýze (Cox regression) byly jedinými
nezávislými prediktory pro oba parametry NYHA třída 4 a QLV ratio
≤ 0,7. Pacienti s QLV ratio ≤ 0,7 měli větší riziko hospitalizace pro
srdeční selhání s relativním rizikem RR 1,6 (CI 1,0 – 2,6, p = 0,04)
a větší riziko úmrtí na srdeční selhání RR 3,1 (CI 1,6 – 6,0, p <0,001).
Na Kaplan-Meierových křivkách můžeme pozorovat, že rozdíl v úmrtí
se začne projevovat až 2 roky po implantaci (obrázek 1).
Závěr: Elektrická poloha levokomorové elektrody byla nejsilnějším
nezávislým faktorem určujícím riziko hospitalizace a úmrtí na srdeční
selhání u pacientů s LBBB/IVCD léčených SRL.

Dlouhodobá prognóza nemocných léčených srdeční
resynchronizační terapií
Roubíček T, Wichterle D, Kučera P, Kupec J, Sedláková J, Nedbal P
Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.
Úvod: Srdeční resynchronizační terapie (CRT) se stala nedílnou součástí léčby pacientů se srdečním selháním na podkladě dysfunkce levé
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komory a rozšířeným QRS komplexem. Asi třetina pacientů na léčbu
CRT neodpovídá. Účelem této studie byla retrospektivní analýza dat
pacientů s LBBB/IVCD léčených CRT se zaměřením na jejich prognózu a implantační prediktory mortality.
Metodika: Hodnotili jsme data 329 pacientů s LBBB/IVCD, kteří podstoupili implantaci CRT v Krajské nemocnici Liberec v období června
2005 až června 2013. Při 9-letém sledování byly analyzovány příčiny
úmrtí a jejich prediktory.
Výsledky: Průměrná doba sledování byla 3,3 ± 1,9 roku. Během
sledování zemřelo 25,2 % pacientů (n = 83). 10,3 % pacientů zemřelo
z nekardiálních (nejčastěji tumory a infekce) a 14,9 % z kardiálních
příčin. Průměrná roční incidence byla 3,6 % pro úmrtí na srdeční
selhání, 4,5 % pro kardiální úmrtí, 0,6 % pro náhlou smrt, 3,1 % pro
nekardiální úmrtí, a 7,5 % pro celkovou mortalitu. V multivariantní
Cox regresní analýze byly nalezeny tyto významné prediktory; pro
kardiální úmrtí věk nad 72 let (RR 2,0), QRS komplex nad 169 ms
(RR 1,9) a ejekční frakce levé komory srdeční pod 25 % (RR 1,8);
a pro celkovou mortalitu věk nad 72 let (RR 1,9), ischemická kardiomyopatie (RR 2,1) a NYHA 4 (RR 1,9). Mužské pohlaví, fibrilace síní
a mitrální regurgitace 2 a vyššího stupně významně neovlivnily mortalitu pacientů. Jediným prediktorem náhlé smrti byla nepřítomnost
ICD (RR 5,5), pacienti bez ICD se však nelišili ve výskytu kardiálního
úmrtí.
Závěr: V našem souboru pacientů s LBBB/IVCD léčených CRT jsme
při dlouholetém sledování prokázali, že dominantní příčinou úmrtí je
srdeční selhání. Celková prognóza této populace nemocných s pokročilým srdečním selháním léčených CRT se jeví lepší, než bychom
očekávali při srovnání s historickými literárními údaji. 41 % úmrtí
bylo způsobeno nekardiálními příčinami, které nejsme schopni ovlivnit
CRT.

Metódy: Súbor tvorí 120 pacientov s dysfunkciou SA uzla, 60 pacientov
randomizovaných na stimuláciu PP v ušku, 60 pacientov v oblasti BZ.
Hodnotili sme úspešnosť implantácie predsieňovej elektródy, trvanie
skiaskopie do úspešnej fixácie elektródy, výskyt dislokácie elektródy,
implantačné parametre (stimulačný prah, senzitivitu, impedanciu)
v dlhodobom sledovaní 35 ± 20 mesiacov.
Výsledky: V skupine pacientov s implantáciou elektródy do uška PP
bola úspešnosť 60/60 pac., 100 %, dĺžka skiaskopie 9 ± 7s. V skupine
randomizovanej na stimuláciu v oblasti BZ bola úspešnosť 39/60 pac.,
65 %, dĺžka skiaskopie 52 ± 37s. Ak do dvoch minút nedošlo k úspešnej implantácii do oblasti BZ, elektróda bola implantovaná do uška
PP. Výskyt dislokácie elektródy nebol v súboroch rozdielny (2 pac.vs
2pac.). Implantačné parametre boli v oboch skupinách z dlhodobého
hľadiska stabilné, porovnateľné v oboch skupinách. U jedného pacienta
v skupine BZ došlo k postupnému nárastu stimulačného prahu na
4,0V s realizáciou repozície elektródy.
Záver: 1. Stimulácia v oblasti BZ je technicky náročnejšia oproti
stimulácii v ušku PP. 2. Nižšia úspešnosť implantácie elektródy
do oblasti BZ bola podmienená aj časovým limitom dvoch minút,
ktorý sme si stanovili. 3. Výskyt dislokácie elektródy v oboch
súboroch bol nízky a nebol rozdielny, implantačné parametre
v dlhodobom sledovaní stabilné a porovnateľné. 4. Na zvýšenie
úspešnosti implantácie elektródy v oblasti BZ je nutná optimalizácia
inštrumentária.

Aktivace koagulační kaskády u pacientů po implantaci
elektrod kardiostimulátoru či defibrilátoru – 1 měsíční
sledování
Sepši M1, Chlupová G2, Nováková T1, Scheer P3
Interní Kardiologická Klinika FN Brno, 2Oddělení klinické hematologie,
FN Brno, 3Ústav fyziologie, Fakulta Veterinárního Lékařství, Veterinární
a Farmaceutická univerzita Brno
1

Predsieňová stimulácia v oblasti Bachmannovho zväzku –
technické aspekty v dlhodobom sledovaní
Sedlák J, Komanová E, Farkaš J, Spurný P, Sudzinová A, Macháčová Z,
Mišíková S, Mitro P
VÚSCH a.s., Košice
Úvod: Predsieňová stimulácia v ušku pravej predsiene (PP) môže mať
proarytmický efekt v zmysle fibrilácie predsiení. Viaceré práce dokumenovali priaznivý vplyv stimulácie v oblasti Bachmannovho zväzku
(BZ) na skrátenie času predsieňovej aktivácie, zníženie disperzie
predsieňovej refrakterity a redukciu výskytu fibrilácie predsiení. Cieľom
tejto práce je zhodnotiť technické aspekty stimulácie BZ vo viacročnom sledovaní.
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Cílem studie bylo zjistit, zda implantované elektrody vedou k tvorbě
mikrotrombů, zjistitelných pomocí hematologických parametrů.
Metody: Pacienti, kteří měli na naší klinice implantovaný kardiostimulátor (PM) či implantabilní kardioverter defibrilátor (ICD) byli po
souhlasu zařazení do studie. Před implantací byly u každého pacienta
stanoveny standardní koagulační parametry spolu s D-diméry (DD)
a solubilními fibrinovými monoméry (SFM). Stejné parametry jsme
stanovili za 1 měsíc po implantaci. Hodnoceny byly změny u každého
pacienta samostatně.
Výsledky: Od 1.9.2013 do 1.5.2014 jsme zařadili do naší studie 153
pacientů. 109 mužů, 44 žen. Medikace před implantací: 44 pacientů
(29 %) nemělo žádnou specifickou antikoagulační či antiagregační
medikaci, 49 pacientů (32 %) bylo léčeno kyselinou acetylsalicylovou
(ASA), warfarinizaci mělo 26 pacientů(17 %) a kombinační léčbu mělo
34 pacientů (22 %). 1 měsíc po implantaci: žádná antikoagulační či
antiagregační léčba byla u 50 pacientů (33 %), ASA u 52 pacientů
(34 %), warfarinizace u 24 pacientů (16 %) a kombinace u 27 pacientů
(17 %). D-diméry signifikantně vzrostly za 1 měsíc po implantaci ve
skupině pacientů léčených ASA (z 0,67 na 1,07) a ve skupině pacientů
bez medikace (z 0,55 na 1,01). Ve skupině pacientů léčených warfarinem zůstaly DD za měsíc nezměněné. SFM se zvýšily ve skupině
pacientů léčených ASA (z 1,41 na 4,01) a ve skupině bez medikace
(z 1,74 na 3,37), no ve skupině pacientů léčených warfarinem zůstaly
nezměněné.
Závěr: U pacientů 1 měsíc po implantaci elektrod bez specifické
antiagregační či antikoagulační léčby je zvýšená hladina hematologických parametrů, které ukazují na tvorbu mikrotrombů.
U pacientů léčených warfarinem zůstávají hladina těchto parametrů
nezměněna.
Výzkum je podporován grantem IGA MH CZ NT14591-3.

Sympózium o arytmiách a kardiostimulácii

Možnosti dosažení bidirekční blokády na kavotrikuspidálním
isthmu, stropní a mitrální linii u první katétrové ablace
perzistující fibrilace síní
Skála T1, Hutyra M1, Moravec O1, Borišincová E2, Táborský M1
I. interní klinika-kardiologická, FN Olomouc, 2Lékařská fakulta,
Univerzita Palackého; Olomouc
1

Úvod: Dosažení setrvalé bidirekční blokády na liniích v levé (LS)
a pravé síni při katétrové ablaci perzistující fibrilace síní je nezbytné
pro minimalizaci postablačních síňových tachykardií.
Metody a výsledky: V roce 2013 bylo při první ablaci dosaženo
bidirekční blokády na kavotrikuspidálním isthmu (CTI) u 36/36
pacientů (100 %), blokády na stropní lince u 24/36 pacientů
(66,7 %) a blokády na mitrální lince u 12/36 pacientů (33,3 %). Po
úpravě strategie ablace (rozsah, délka a intenzita ablace) bylo v roce
2014 při první ablaci dosaženo bidirekční blokády na CTI u 50/50
pacientů (100 %), blokády na stropní lince u 39/50 pacientů (78 %)
a blokády na mitrální lince u 42/46 pacientů (91,3 %). Po izolaci
plicních žil a kompletizaci linií byly extenzivní síňovou stimulací
vyvolávány síňové tachykardie s jejich mapováním a eliminací při
ablaci. Z tohoto souboru (n = 86) podstoupilo reablaci 21 pacientů a to pro síňové tachykardie (3 perimitrální flutter síní (FLS),
2 stropní FLS, 1 typický FLS, 3 fokální síňové tachykardie z LS)
nebo symptomatické recidivy FS neovlivnitelné antiarytmickou medikací (n = 12). Při reablaci mělo 8 pacientů stále blok na stropním
i mitrálním isthmu. V 10 případech bylo zjištěno vedení stropním
nebo mitrálním isthmem s dosažením blokády při reablaci. Ve
2 případech nebylo ablací možno dosáhnout bloku ani na stropě
ani na mitrálním isthmu ani při reablaci. V 1 případě byla zjištěna
recidiva vedení na CTI s obnovením blokády vedení isthmem při
reablaci.
Závěr: Dosažení bidirekční blokády na kavotrikuspidálním isthmu,
stropní a mitrální linii je dosažitelné u naprosté většiny pacientů již při
první katétrové ablaci perzistující fibrilace síní.

Recidivy arytmie hodnocené pomocí implantabilního EKG
monitoru po katetrové ablaci paroxysmální fibrilace síní
s eliminací dormantního vedení po aplikaci adenosinu
Skála T1, Hutyra M1, Moravec O1, Borišincová E2, Táborský M1
I. interní klinika-kardiologická, FN Olomouc, 2Lékařská fakulta,
Univerzita Palackého; Olomouc
1

Úvod: Současné metody EKG monitorace po ablaci podhodnocují reálný počet recidiv arytmie u řady pacientů, což vede k signifikantnímu
bias ve studiích hodnotících rozdíly mezi pacienty s recidivou arytmie
a bez ní.
Metody: 50 pacientů s paroxysmální fibrilací síní (FS) bylo zařazeno do studie, aktuálně je 34 pacientů sledováno alespoň 6 měsíců
(6 – 11 měsíců). Všem pacientům byl alespoň 3 týdny před ablací naimplantován EKG záznamník Biomonitor (Biotronic, Berlin,
Germany). Všechna antiarytmika (AA) byla vysazena dostatečně
dlouho před ablací. Použita byla široká antrální izolace plicních žil
(PV), radiofrekvenční energie, point-by-point ablace, intrakardiální
echokardiografie, řiditelné sheathy (Agilis NxT, St. Jude Medical).
Po izolaci PV bylo na každou PV podáno 18 mg adenosinu i.v.
s hodnocením rekondukce pomocí cirkulárního mapovacího katetru.
V případě rekondukce byla provedena extenzivní reablace v místě
rekondukce s opětovnou aplikací adenosinu až do vymizení rekondukce.
Výsledky: Izolace všech PV bez rekondukce po podání adenosinu bylo
dosaženo u všech pacientů. 29/34 pacientů (85,3 %) nemělo během sledování po ablaci žádnou epizodu FS i bez užívání AA léčby. 4 pacienti

měli ojedinělé asymptomatické paroxysmy trvající do 2 minut (bez AA
léčby). 1 pacient dostal AA léčbu (sotalol) pro časnou recidivu FS, bez
další recidivy na léčbě.
Závěr: Izolace plicních žil s eliminací dormantního vedení po aplikaci
adenosinu má vysoké procento úspěšnosti v udržení sinusového rytmu
i při striktní kontinuální EKG monitoraci pomocí implantabilního
EKG monitoru.

Závislosť priaznivej odpovede na CRT od optimálneho
umiestnenia ľavokomorovej elektródy determinovaného
pulzným tkanivovým dopplerom
Spurný P, Murín P, Stančák B, Komanová E, Macháčová Z, Mišíková S
VÚSCH, a.s., Košice
Úvod: Resynchronizačná liečba (CRT) je zavedenou metódou liečby
selektovanej skupiny pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním.
Priaznivú echokardiografickú odpoveď však možno očakávať len u cca
5 – 70 %.
Metódy: Do prospektívnej štúdie bolo v r. 2010 a 2011zaradených
56 pacientov (62,8 ± 10,9 rokov, 41 mužov, EF 26,6 ± 4,5 %) spĺňajúcich indikačné kritériá na implantáciu CRT. Echokardiograficky
pomocou pulzného tkanivového dopplera bolo vyšetrených 6 bazálnych
segmentov ĽK s determinovaním poradia ich mechanickej aktivácie.
Následne sa pacienti podrobili implantácii CRT, poloha ĽK elektródy
bola determinovaná v 2 RTG projekciách s použitím 17 segmentového
modelu ĽK.
Pacienti boli podľa vzťahu medzi polohou ĽK elektródy a mechanickou aktiváciou segmentov ĽK rozdelení do 4 skupín – M1 (hrot ĽK
elektródy v najpozdnejšie aktivovanom segmente), M2 (hrot elektródy v 2. najpozdnejšie aktivovanom segmente), M3 (hrot elektródy
v 3. najpozdnejšie aktivovanom segmente) a M4 (hrot eletródy v inom
segmente ĽK). Akákoľvek poloha ĽK elektródy v apikálnych segmentoch bola hodnotená ako Match 4.
Po 6 mesiacoch bolo realizované kontrolné ECHOKG. Ako responderi
boli označení pacienti, u ktorých došlo k vzostupu EF ĽK o minimálne
5 % a/alebo došlo k poklesu endsystolického objemu ĽK o viac ako
15 %.
Výsledky: Po 6 mesiacoch od implantácie bolo 32 pacientov označených ako responderi na CRT (57,1 %). Výskyt responderov na CRT
významne klesal od skupiny M1 po M4 (100 % vs. 83 % vs. 33 % vs.
23 %; p < 0,001). Pacienti v M1 resp. M2 vykazovali signifikantný
nárast EF ĽK v porovnani s pacientmi v skupine M3 resp. M4 (Δ EF
9,6 % vs. 8,2 % vs. 0,9 % vs. 1,7 %; p < 0,001).
Záver: Umiestnením stimulačnej elektródy do jedného z 2 najpozdnejšie ativovaných segmentov ĽK možno významne zvýšiť priaznivú
odpoveď na CRT. Pulzný tkanivový doppler je rýchlou, jednoduchou
a dostatočne presnou ECHOKG metódou na determináciu poradia
mechanickej aktivácie jednotlivých segmentov ĽK.

Výber stimulačného vektora – nová možnosť optimalizácie
resynchronizačnej stimulácie
Stančák B, Kerekanič M, Hudák M, Komanová E, Mišíková S
VÚSCH, a.s., Košice
Úvod: Napriek rýchlemu rozvoju a zdokonaľovaniu resynchronizačnej
liečby nedochádza približne u tretiny pacientov k dostatočnej klinickej
odpovedi. Použitie kvadripolárnych elektród určených na stimuláciu
ľavej komory zvyšuje výber stimulačných vektorov v porovnaní s použitím unipolárnych alebo bipolárnych elektród. Práca má za úlohu
zhodnotiť prínos tohto technologického zlepšenia pri optimalizácii
funkcie resynchronizačného systému.
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Metóda: Analyzovali sme zmeny povrchového elektrokardiogramu
u 8 pacientov so zavedeným
implantovateľným kardioverterom-defibrilátorom s resynchronizačnou
funkciou a možnosťou výberu zo 16 stimulačných vektorov. Priemerný vek v súbore bol 72 ± 9 rokov, pomer mužov k ženám 6/2. Pri
každom stimulačnom vektore boli sledované nasledujúce parametre:
trvanie QRS komplexu, QT interval, interval J - koniec vlny T a vrchol
vlny T - koniec vlny T (ms).
Výsledky: Pri zmene stimulačného vektora došlo k významným
zmenám všetkých uvedených parametrov. Rozdiely medzi nakratším
a najdlhším trvaním QRS dosiahli 52 ± 39 ms (160 ± 21 až 212 ±
52 ms), analogické rozdiely boli zistené medzi QT intervalmi 51± 27
(442 ± 41až 494 ± 40 ms), J-T intervalmi 51 ± 29 (259 ± 41 až 310
± 39) a vrcholom T - koncom vlny T 36 ± 11 (88 ± 15 až 124 ± 16),
p < 0,95.
Záver: Výber vektora ľavokomorovej stimulácie významne ovplyvňuje trvanie stimulovaného QRS komplexu a repolarizačnej fázy.
Možnosť cieleného ovplyvnenia týchto ukazovateľov môže zlepšiť
klinický dopad resynchronizácie na priebeh srdcového zlyhania, ako
aj znížiť riziko arytmických príhod viazaných na alteráciu repolarizačnej fázy.

Dlouhodobá mobilita jícnu z 3D rotační angiografie (3DRA)
levé síně a počítačové tomografie (CT) srdce; Důsledky pro
katetrovou ablaci fibrilace síní
Stárek Z, Lehar F, Jež J, Wolf J, Kulík T, Žbánková A, Novák M
I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, Fakultní nemocnice u svaté
Anny, Brno
Úvod: Podpora katetrových ablací fibrilace síní 3D modely levé síně
(LS) z CT a 3DRA dat je v současnosti běžná praxe. Obě metody
umožňují zobrazit polohu jícnu vůči LS. Dle dostupných dat je poloha
jícnu vůči LS v dlouhodobém horizontu značně variabilní.
Metody: V období 9/2011 – 8/2012 bylo provedeno vyšetření 3DRA
levé síně a CT srdce u 56 pacientů v rámci projektu srovnání 3D
modelů levé síně z CT a 3DRA dat. 3DRA levé síně a jícnu bylo
provedeno v průběhu výkonu pomocí angiolinky Philips Alura
FD 10 levostranným protokolem a jícen byl zobrazen perorálním
podáním kontrastní látky. Kontrastní CT srdce bylo provedeno
ambulantně v období před katetrovou ablací pomocí CT GE Lightspeed VCT 64 standardním nongated protokolem. 3D model z CT
i 3DRA dat byly segmentován na téže pracovní stanici EP Navigator
V 3.0. U CT i 3DRA byly z 3D modelu stanoveny polohy jícnu
vůči levé síni. Bylo hodnoceno pět poloh A – E v pořadí od levostranných plicních žil (PŽ) k pravostranným PŽ. Statisticky jsme
srovnali jednak jednotlivé polohy jícnu vůči LS z CT dat a z 3DRA
dat a jednak změnu polohy jícnu mezi CT a 3DRA modelem u každého pacienta.
Výsledky: Statisticky nejčastější poloha jícnu u 3DRA modelů byla ve
skupině C (n = 21), u CT modelů ve skupině B (n = 26), statisticky
nejméně častá poloha u 3DRA i CT modelů byla ve skupině E (n
= 1 resp. n = 3). Časový odstup CT a 3DRA vyšetření byl průměrně
20 dní. Max. posun jícnu byl o 3 polohy (z B do E), průměrný posun
jícnu byl o 0,857 polohy. Posun jícnu mezi CT a 3DRA modelem
o 1 polohu byl v 44,6 %, o 2 polohy v 17,9 %, o 3 polohy v 1,8 %.
Mezi rozložením poloh jícnu z 3DRA a CT nebyla nalezena statistická
korelace.
Závěr: Nejčastější poloha jícnu vůči LS je za střední a levou částí zadní
stěny LS. Nejméně častá poloha je za pravostrannými plicními žilami.
V horizontu týdnů dochází k významné změně polohy jícnu vůči LS.
Zobrazení jícnu ambulantně před ablací neodráží aktuální polohu jícnu
během výkonu.
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Electrical Coupling Index (ECI) řízená radiofrekvenční (RF)
ablace fibrilace síní; prospektivní randomizované hodnocení
efektu ECI na tvorbu RF léze, akutní a střednědobé výsledky,
pilotní studie
Stárek Z, Lehar F, Jež J, Wolf J, Kulík T, Žbánková A, Novák M
I. interní kardioangiologická klinika, ICRC, Fakultní nemocnice u svaté
Anny, Brno
Úvod: Předpokladem úspěšné ablace fibrilace síní je vytvoření
transmurální léze, což může být v anatomicky složité struktuře levé
síně obtížně proveditelné. Podpora ablace technologiemi kvantifikujícími kontakt hrotu katetru s tkání se stala v poslední době běžnou
klinickou praxí. Jedním ze systémů je ECI, určující na podkladě sofistikovaného měření impedance na hrotu katetru kvalitu elektrického
kontaktu s tkání.
Metody: V období 1.11.2012 – 28.6.2013 byla provedena radiofrekvenční ablace (RFA) paroxyzmální fibrilace síní s podporou 3D mapovacího
systému EnSite Velocity u 18 pacientů. Pacienti byli randomizovaně
rozděleni do skupiny ablované za podpory ECI technologie (n = 9)
a skupiny ablované standardním způsobem (n = 9). U všech pacientů
jsme měřili parametry výkonu, časy nutné pro izolaci jednotlivých
plicních žil a počet gapů vyžadujících mapování po uzavření cirkulární
RF léze a 12měsíční follow up. Ústí plicních žil (PŽ) bylo rozděleno
na 6 stejných segmentů po směru hodinových ručiček (levostranné PŽ
A – F, pravostranné PŽ G – L). V těchto segmentech byly provedeny
30 sec. trvající RFA a byla hodnocena změna intrakardiálního potenciálu na konci ablace. Pokles amplitudy o 80 % a vice byl hodnocen jako
transmurální léze.
Výsledky: V charakteristice pacientů se skupiny nelišily. Parametry
výkonu ECI vs non ECI se nelišily, byl zaznamenán pouze trend pro
nižší RTG dávku a nižší počet RFA a čas RFA (prům. celkový čas 216
vs 200 min., čas RFA 2503 vs 2781 sec., počet RFA 64 vs 71, RTG
dávka 22167 vs 24529 mGy/cm2, čas ablace jednotlivých PŽ i počet
gapů byl srovnatelný. Dosažení transmurality RF lézí bylo srovnatelné
ve všech bodech s výjimkou bodu F (přední horní část ústí levostranných PŽ). Follow-up obou skupin byl srovnatený.
Závěr: Použití technologie ECI nepřineslo statisticky významné zlepšení výsledků s výjimkou vyšší úspěšnosti vytváření transmurální léze
v oblasti náročné na stabilitu katetru – na hraně mezi LSPV a ouškem
LS.

Quadripolární elektroda pro stimulaci levé komory –
dlouhodobé sledování
Střítecký J, Pařízek P, Tauchman M, Praus R, Popelka J, Kopečný M
LF a FN Hradec Králové
Úvod: Zavedení quadripolární stimulační technologie resynchronizační terapie srdečního selhání je významným technologickým krokem.
V našem souboru je užívána quadripolární elektroda Quartet (St. Jude
Medical).
Soubor: Elektroda byla zavedena 81 nemocným (65 muž, 16 žen) ve
věku 67,1 ± 8,8 let. Byly sledovány stimulační konfigurace, možnosti
řešení komplikací metody a měřeny rozdíly signálů na jednotlivých
pólech elektrod.
Výsledky: U 54 (66,7 %) nemocných byl v stimulační konfiguraci
použit pól 3 a/nebo 4. Výsledný vektor stimulace byl určen podle
nejdelšího Q-Lv, R-L sense a R-L pace intervalu s přihlédnutím
k neadekvátnímu stimulačnímu prahu, nestimulaci bráničního
nervu a poloze elektrody. Šířka QRS komplexu byla zkrácena ze
163 ± 27 ms na 142 ± 27 ms při Q-Lv ze stimulačního pólu 128 ±
32 ms perioperačně. U 27 (33,3 %) pacientů se vyskytlo dráždění
bráničního nervu a to na pólech 1 a/nebo 2 26krát (32,0 %) a 3 a/
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nebo 4 16krát (19,8 %). U 23 (28,4 %) pacientů byl vysoký stimulační práh a to 16krát (11,1 %) na pólech 1 a/nebo 2 a 12krát
(14,8 %) na 3 a/nebo 4. U 74 (91,4 %) pacientů byla programována
bipolární stimulace s výdejem 1,2 ± 2,13 mJ/stimul při impedanci 865 ± 260 ohm a 7 (8,6 %) stimulace unipolární proti RV-coil
s výdejem 6,19 ± 6,91 mJ/stimul při impedanci 656 ± 261 ohm.
Přístrojem měřené časové rozdíly signálů mezi stimulačními místy
vlevo a vpravo 115 ± 41 ms korelují s šířkou QRS komplexu před
výkonem (p = 0,006). Je-li stimulováno zprava, měřené zpoždění signálu k stimulačnímu místu vlevo 183 ± 25 ms a šířka QRS komplexu
před výkonem má také vazbu a to na hladině významnosti p = 0,054.
Naopak vztah mezi těmito měřenými intervaly a šířkou výsledného
QRS komplexu nebyl prokázán.
Závěr: Měření intervalů implantovaným přístrojem je reproducibilní,
neinvazivní a rychlá metoda, která přispívá k optimalizaci stimulačního místa při implantaci i v dalším sledování pacienta. U sledovaného
souboru nedošlo k dislokaci vyžadující reoperaci, byla prokázána
energetická úspora bipolární stimulace.

Vplyv rádiofrekvenčnej katétrovej ablácie idiopatickej komorovej
extrasystólie z RVOT/LVOT na systolickú funkciu ĽK
Sudzinová A, Mišíková S, Spurný P, Stančák B
VÚSCH, a.s., Košice
Úvod: Frekventná komorová extrasystólia z výtokového traktu pravej
(RVOT) alebo ľavej (LVOT) komory môže viesť v určitých prípadoch
k zhoršeniu systolickej funkcie ĽK. Cieľom našej práce bola analýza
súboru pacientov, ktorí podstúpili rádiofrekvenčnú katétrovú abláciu
(RFKA) fokusu tejto arytmie na našom pracovisku, a posúdenie vplyvu
tejto liečby na systolickú funkciu ĽK.
Metódy: 50 pacientov (26 žien), ktorí podstúpili v období rokov 2010
až 2014 RFKA pre symptomatickú komorovú extrasystóliu z RVOT/
LVOT, bolo zahrnutých do retrospektívnej analýzy. Funkčná skupina
NYHA, ejekčná frakcia meraná echokardiografickým vyšetrením,
početnosť komorových extrasystol (KEs) pri 24-hodinovom Holterovskom EKG vyšetrení pred a 3 – 6 mesiacov po zákroku boli
zaznamenané a vyhodnotené štatistickými metódami – Studentov
t-test a χ2 test.
Výsledky: V sledovanom súbore pacientov nedošlo k signifikantnej
zmene systolickej funkcie ĽK pred a po RFKA (57,7 ± 7,4 % versus
57,1 ± 4,4 %), významne poklesol celkový počet KEs za 24 hodín
(23034 versus 1036, p < 0,001) pri Holterovskom EKG vyšetrení.
Záver: V našom súbore sme nezaznamenali významný vplyv RFKA
fokusu komorovej extrasystólie z RVOT/LVOT na systolickú funkciu
ĽK, došlo k významnému poklesu komorovej ektopie a zmierneniu až
vymiznutiu palpitácií u tejto symptomatickej skupiny pacientov.

Dlhodobé sledovanie pacientov s elektroimulzogenerátormi
implantovanými v detskom veku
Šašov M1, Balážová E2, Margitfalvi P1, Svetlošák M1, Illíková V2, Hatala R1
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, NÚSCH a.s., Bratislava, 2Úsek
porúch rytmu a kardiostimulácie Detského kardiocentra, NÚSCH a.s.,
Bratislava
1

Úvod: Dospelí p s implantovanými elektroimpulzogenerátormi (EIG)
v detskom veku sú špecifickou skupinou. Údaje z dlhodobých sledovaní sú zriedkavé. Realizovali sme retrospektívnu analýzu invazívnych
výkonov v súvislosti s implantovanými EIG v skupine ambulantne
sledovaných dospelých p implantovaných v detstve.
Metódy a pacienti: Analyzovali sme dokumentáciu 33 dospelých p po
primoimplantácii KS (31 p) alebo ICD (2 p) v rokoch 1982 – 2003.

Priemerný vek p v súčasnosti je 30,5 ± 4,5 roka, mužov je 19. V čase
primoimplantácie priemerný vek bol 12 ± 5,2 roka (0 – 20 rokov).
Indikácia na implantáciu KS bola KAVB 16 p, ostatné AVB 3 p,
binodálna porucha 5 p, SSS 3 p, LQT syndróm 2 p, neurokardiogénne
synkopy 1 p., 1 p s DKMP mal implantovaný CRT-P. Jednodutinové
ICD boli indikované v rámci sekundárnej prevencie NKS u 2 p. Vrodené vývojové chyby srdca malo 8 p (24 %).
Výsledky: 2D-KS boli primoimplantované u 23 p, 1D-KS u 7 p.
5 p malo primoimplantovaný epikardiálny KS systém vo veku 0 – 9
rokov, ostatní p mali primoimplantovaný endokardiálny systém.
Počas dlhodobého sledovania malo komplikácie elektroimpulzoterapie 22 p. Prvou komplikáciou boli poruchy elektród u 20 p (61 %),
infekcie u 2 p (6 %). Priemerný čas od implantácie po prvú
komplikáciu bol 6,8 ± 3,6 roka, medián 6 rokov. Počas sledovania
sa celkovo vyskytlo 29 porušených elektród, 2 p mali lokalizované
infekcie kapsy, 1 p infekčnú endokarditídu. U 10 p boli realizované
extrakcie starých elektród. 2 p mali životohrozujúce komplikácie.
Priemerný počet invazívnych procedúr v súvislosti s EIG za celé
sledované obdobie bol 3,3 ± 1,5 na pacienta. Na konci sledovania bez
funkčného EIG zostali 4 p (12 %).
Záver: Komplikácie elektroimpulzoterapie u p implantovaných v detskom veku v dlhodobom sledovaní sú frekventné – prevažujú poruchy
elektród. Pri súčasnom invazívnom riešení porúch elektród a výmene
generátorov celkový počet invazívnych ýkonov u pacientov nie je
vysoký.

Neobvyklý prípad odvrátenej náhlej smrti u mladej ženy
Števlík J1, Akubžanová E1, Yaghi A2, Hatala R3
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava, 2Odd. intenzívnej medicíny
I KAIM, Bratislava, 3Oddelenie arytmií a kardiostimulácie NÚSCH a.s.,
Bratislava
1

Autori popisujú prípad 30-ročnej doposiaľ zdravej ženy, ktorej bol
pred preventívnou prehliadkou u stomatológa podaný želatínový
gél s lokálnym anestetikom. Pre pocit ťažšieho prehĺtania a kašeľ sa
od vyšetrenia ustúpilo a pacientka bola odoslaná domov, kde došlo
k strate vedomia, zastaveniu obehu i dýchania. Bola spočiatku laicky
(manželom) a neskôr lekárom RLP resuscitovaná. Po intubácii bola
pacientka transportovaná do nemocnice. Pre pretrvávajúcu poruchu
vedomia a opakované behy komorovej tachykardie/fibrilácie (VT/VF),
bola opakovane defibrilovaná a následne bola prijatá na Oddelenie
intenzívnej medicíny s podozrením na anafylaktický šok. Echokardiografický nález bol v norme, na EKG bol obraz Brugadovho syndrómu
(BrS) I. typu a predĺžený interval QT. Uvedené E KG zmeny po
stabilizácii stavu vymizli. Anafylaktickú reakciu alergológ vylúčil
(negatívny tryptázový test). Doplnili sme vyšetrenie magnetickou
rezonanciou, ktoré vylúčilo organické poškodenie srdcového svalu
(napr. aj arytmogénnu kardiomyopatiu pravej komory). Stav hodnotíme ako odvrátenú náhlu kardiálnu smrť (NKS) pri BrS a pacientku
sme po konzultácii preložili na Oddelenie arytmií NÚSCH, kde jej
bol v rámci sekundárnej prevencie NKS implantovaný jednodutinový
ICD.
Zhrnutie: Brugadov syndróm bol popísaný pred viac ako 20 rokmi
ako nová klinická entita charakterizovaná prítomnosťou typického obrazu na EKG. Je spojený s rizikom VF a NKS, dominantne
u mladých mužov. EKG obraz sa môže vyskytovať spontánne alebo
po indukcii (najčastejšie farmakologickej). Predpokladá sa, že je
zodpovedný až za 12 % prípadov NKS a 20 % NKS u pacientov
bez štrukturálneho ochorenia myokardu. Aj keď sa BrS vyskytuje
v našej populácii zriedkavo, prípad ukazuje, že pri dif. diagnostike
synkop a resuscitačných situácií je potrebné naň myslieť aj u žien
a poznanie typického EKG obrazu môže zabrániť neadekvátnej
liečbe (v uvedenom prípade anafylaktický šok) a zachrániť život
pacienta.
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Postižení myokardu u syndromu Churg-Straussové –
kazuistika a přehled literatury
Štros J, Roubíček T, Polášek R

Závěr: Fokální síňové tachykardie bývají spíše vzácné, nicméně i ony
mohou indukovat tachykardickou kardiomyopatii s progresí až do
manifestního srdečního selhání. Katetrová ablace přestavuje účinnou
a kurativní metodu v léčbě těchto arytmií.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Úvod: Syndrom Churg-Straussové je eozinofilní granulomatozní
vaskulitida s incidencí 1 – 3/100 tis. obyvatel, která může postihovat i myokard se závažnými následky pro pacienta. Srdeční projevy
mohou být různé, od myokarditidy, arytmií až po infarkty na podkladě
uzávěrů věnčitých tepen. Kardiální úmrtí pak dle různých zdrojů představují až polovinu úmrtí u pacientů se syndromem Churg-Straussové.
Diagnostické rozpaky jsou u pacientů se systémovým onemocněním
spíše pravidlem než výjimkou.
Kazuistika: 45-letá pacientka s astma bronchiale byla přijata po
15 minut trvající kardiopulmonální resuscitaci pro bezpulzovou elektrickou aktivitou. Vstupně byla přítomna těžká systolická dysfunkce
levé komory srdeční, v laboratoři elevace kardiomarkerů. Proto byla
provedena urgentní selektivní koronarografie s normálním nálezem na
věnčitých tepnách. Následně již po extubaci byla doplněna NMR srdce
s nálezem transmurálního pozdního sycení v apikální a střední oblasti
levé komory. Naše pracovní diagnóza byla akutní myokarditida. Další
průběh onemocnění byl komplikován těžkou laryngobronchitidou
a erytémy s výsevem čirých vezikul na kůži. CT hrudníku prokázalo
instersticiální plicní proces. Provedena kožní biopsie následně prokázala granulomy Churg-Straussové. Byla zahájena terapie kortikoidy
s regresí symptomů, kožních lézí i nálezu v plicním intersticiu. Pro
trvající těžkou systolickou dysfunkci levé komory srdeční a nesetrvalé
komorové tachykardie jsme po 3 měsících přistoupili k implantaci
jednodutinového ICD z indikace primární prevence náhlé smrti.
Závěr: Systémová onemocnění pojiva postihující kardiovaskulární
systém, včetně syndromu Churg-Straussové, s sebou přináší četné diagnostické i terapeutické rozpaky. I přes odpovídající léčbu je prognóza
nemocných závažná s jednoletým přežitím 90 % a pětiletým přežitím
60 %. Není známo, zda primárně preventivní implantace ICD zlepšuje
prognózu nemocných.

Tachykardická kardiomyopatie indukovaná fokální síňovou
tachykardií
Toman O1, Fiala M2, Rybka L1, Špinar J1
Interní kardiologická klinika FN Brno, 2Nemocnice Podlesí a.s., Třinec

1

Tachykardická kardiomyopatie (KMP) s reverzibilní dysfunkcí levé komory srdeční (LK) vzniká nejčastěji na podkladě fibrilace/flutteru síní
s dlouhodobě nepřiměřenou rychlou odpovědí komor, dále u komorových arytmií (četná komorová extrasystolie, komorové tachykardie).
Méně časté jsou případy, kdy k tachykardické KMP vede čistě fokální,
ektopická síňová tachykardie.
Cíl: Zhodnocení výskyt tachykardické KMP v souboru pacientů, kteří
podstoupili katetrovou ablaci fokální síňové tachyarytmie.
Metodika: Na obou pracovištích bylo v letech 2004 – 9/2014 pro fokální síňovou ektopickou aktivitu provedeno 185 výkonů u 159 pacientů
(60 % žen, 43 ± 18 [1 – -84]) let. 7 pacientů (4 ženy, 3 muži) z tohoto
souboru mělo iniciálně v době výkonu dysfunkční LK (EF LK < 40 %).
Výsledky: U 5 ze 7 pacientů jsme mohli potvrdit diagnózu tachykardické KMP. Po úspěšné katetrové ablaci s eliminací fokusu síňové
tachykardie postupně došlo k regresi systolické funkce LK k normálním hodnotám. U 2 pacientů k normalizaci EF LK i přes úspěšnou
katetrovou ablaci nedošlo (1 pacient již po IM, 1 pacient tedy s dilatující KMP). Zdroje fokální aktivity byly lokalizovány různě (4x v pravé
síno včetně parahisální lokalizace, 3x v levé síni), klinické projevy byly
před výkonem u většiny pacientů dlouho skryté, s manifestací až ve
formě srdečního selhání.
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Katetrová ablace pacientů do 18 let v centrech pro dospělé,
10-ti leté výsledky ze dvou center
Toman O1, Rybka L1, Januška J2, Vít P3, Špinar J1, Fiala 2
Interní kardiologická klinika FN Brno, 2Nemocnice Podlesí a.s., Třinec,
Pediatrická klinika FN Brno

1
3

Cíl: Zhodnocení dlouhodobých výsledků katetrové ablace arytmií u pacientů do 18 let, léčených ve dvou centrech pro dospělé ve spolupráci
s klinickým pracovištěm pro děti.
Metodika: Z celkového počtu 6120 katetrových ablací v letech 2004 –
9/2014 bylo provedeno 63 (1 %) ablačních výkonů u 52 pacientů ve
věku ≤ 18 let (16,0 ± 2,1 [11 – 84] let, 16 dívek).
Výsledky: Mezi arytmiemi dominovaly přídatné dráhy (PD) (2x po
KPCR pro fibrilaci komor) v pravé síni-komoře (PS): posteroseptální
(n = 7), na volné stěně (n = 6), parahisální (n = 1), nad dráhami
v levé síni-komoře (LS): anteriorní (n = 1), laterální (n = 2), posteriorní (n = 2), epikardiální v koronárním sinu (n = 1). Dále se často
objevovaly fokální síňové tachykardie (AT) z PS (n = 9) nebo LS
(n = 3) – paroxysmální (n = 2), incesantní (n = 9) nebo perzistentní
(n = 1). Deset pacientů mělo AVNRT a 2 pacienti měli typický flutter
síní po operaci defektu septa síní. Šest pacientů mělo idiopatickou komorovou tachykardii (KT) z levé (n = 5) nebo pravé (n = 1) komory.
Dva pacienti podstoupili opakovanou ablaci pro KT při nonkompakci
(v kardiogenním šoku při incesantní KT) resp. při arytmogenní kardiopatii pravé komory (ARVC) (poslední opakovaná ablace provedena
katetrizačně epikardiálně). Všechny tachyarytmie byly úspěšně odstraněny kromě jedné pravostranné epikardiální PD (později vyřešeno
epikardiálně chirurgicky) a jedné parahisální PD (ukončeno předčasně
pro riziko AV blokády).
Závěr: Pacienti v dětském věku podstupující ablaci na pracovišti pro
dospělé se prezentují širokým spektrem arytmií, z nichž některé jsou
přímo život ohrožující. Výkony, včetně těch provedených urgentně,
jsou ve zkušených rukou vysoce účinné a bezpečné.

Katetrové ablace arytmií u pacientů s vrozenými srdečními
vadami v dospělosti
Toman O1, Fiala M2, Zatočil T1, Rybka L1, Špinar J1
Interní kardiologická klinika FN Brno, 2Nemocnice Podlesí a.s.,
Třinec
1

K nejčastějším a nejzávažnějším komplikacím u dospělých pacientů
s vrozenými srdečními vadami (VSV) patří srdeční arytmie. Přes často
komplikovanou anatomii po mnohonásobných chirurgických korekcích
je možno katetrovou ablací kurativně zasáhnout i u těch nejkomplexnějších srdečních vad.
Cíl: Zhodnocení výsledků katetrových ablací v souboru dospělých
pacientů s VSV dispenzarizovaných na našem pracovišti.
Metodika: Celý soubor tvoří 1281 dospělých pacientů, kteří jsou
postupně dispenzarizováni od roku 1998 v naší specializované
ambulanci pro VSV (227 pacientů s tohoto souboru má komplexní
VSV, tedy AV septální defekt, Fallotovu tetralogii, transpozici velkých
tepen, Ebsteinovu anomálii, vady řešené jako jednokomorová cirkulace a jiné vady s komplexní anatomií). Mnoho z nich mělo léčbu
katetrovou ablací v dětském věku. U 7 pacientů (5 mužů, průměrný
věk 31,4 ± 12,8 let, 23 – 55 let) byla provedena katetrová ablace
v dospělosti na našem pracovišti.
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Výsledky: Katetrová ablace byla provedena u širokého spektra arytmií.
Pravostranná přídatná spojka u Ebsteinovy anomálie (n = 1), síňové
makroreentry tachykardie (n = 3), fokální síňové tachykardie (n = 1),
fokální komorové tachykardie (n = 1) a reentry komorové tachykardie
(n = 1). Výsledky katetrových ablací byly příznivé, bez dalších recidiv
klinických arytmií.
Další arytmie v rámci celého souboru pacientů s VSV byly řešeny
farmakologicky, implantací kardiostimulátoru, ICD atd. v rámci běžné
praxe.
Závěr: Katetrové ablace pacientů s VSV představují zatím pouze
střípek v běžném spektru výkonů ablačního centra, jsou to však
výkony zlepšující prognózu a kvalitu života mladých pacientů,
kterých jistě bude přibývat. Tyto výkony by však měly být koncentrovány do center s komplexním přístupem a dlouhodobou péčí
o tyto pacienty.

Vplyv hlavných rizikových faktorov tromboembolizmu
z CHA2DS2-VASc skóre na úspešnosť katétrovej ablácie
fibrilácie predsiení
Vachulová A, Černá H, Urban L, Svetlošák M, Hlivák P, Margitfalvi P,
Šašov M, Gladišová K, Bernát V, Hatala R
Oddelenie arytmií a kardiostimulácie NÚSCH a.s., Bratislava
Úvod: Katétrová ablácia fibrilácie predsiení (KA FP) je etablovanou
intervenčnou metódou liečby vysoko symptomatických pacientov s fibriláciou predsiení (FP).
Cieľom našej práce bola analýza vplyvu kumulácie RF vyjadrená hodnotou CHADS2-VASC2 skóre na úspešnosť KA vyjadrenú podielom
času, počas ktorého je pacient vo FP (tzv. Celková fibrilačná zaťaž
– AF burden). Tento parameter je možné exaktne kvantifikovať pomocou implantovateľného slučkového EKG rekordéra a jeho hodnota
sa pohybuje v rozpätí 0 – 100 % (100 % = dlhodobo perzistujúca
FP).
Pacienti a metódy: Retrospektívne sme analyzovali súbor 133 pacientov s paroxyzmálnou / perzistujúcou FP (z toho 108 – 81 %
mužov), ktorí podstúpili KA FP v priebehu 9 rokov (2005 –2013)
a mali súčasne dlhodobo implantovaný ekg slučkový rekordér
(Medtronic Reveal XT). KA substrátu FP sa realizovala pomocou
mapovacieho systému aplikáciou rádiofrekvenčnej energie chladeným katétrom s cieľom dosiahnuť trvalú elektrickú izoláciu
pľúcnych žíl.
Výsledky: Celkový AF burden bol u pacientov pred RFKA
21,70 ± 17,9 % , 12 –15 mesiacov po RFKA 5,14 ± 12,5, pokles (delta)
16,56. Postablačný pokles AF burden v závislosti od CHA2DS2-VASc
skóre je zobrazený v tabuľke 1. Zaznamenali sme štatisticky významnú
redukciu ,,FP burden“ postablačne s maximom poklesu v deviatom
mesiaci po výkone. Redukcia ,,FP burden“ však nebola závislá od
hodnoty CHA2DS2-VASc skóre.
Záver: Kumulácia rizikových faktorov vyjadrená hodnotou CHA2DS2VASc je určitým parametrom celkovej kardiovaskulárnej morbidity
pacienta. Naša analýza ukazuje, že CHA2DS2-VASc skóre neovplyvnilo
v našom súbore dlhodobú úspešnosť RFKA. RFKA je teda možné
zvažovať aj u chorých S paroxyzmnálnou / perzistujúcou FP s vyšším
výskytom KV komorbidít.
CHA2DS2-VASc
skóre
0
1
2
≥3

AF burden
pred RFKA
26,08
20,43
27,96
15,39

±
±
±
±

19,6
17,3
20,9
14,1

AF burden 12 –15
mesiacov po RFKA
6,11
5,45
4,90
3,21

±
±
±
±

11,4
13,9
14,3
6,03

Pokles (delta)
AF burden
19,9
14,9
23,0
12,2

A novel marker of true complete left bundle branch block
independently predicts QRS complex shortening by cardiac
resynchronization therapy
Wichterle D1, Sedláková J2, Jansová H1, Vančura V1, Sedláček K1,
Kautzner J1
Klinika kardiologie IKEM, Praha, 2Krajská nemocnice Liberec

1

Introduction: We previously demonstrated that smaller difference
between native and right-ventricular-midseptum-paced (RVP) QRS
duration (QRSd) is associated with greater shortening of QRSd after
cardiac resynchronization therapy (CRT). It is not known whether
this is independent of pre-implant ECG criteria of true complete left
bundle branch block (cLBBB).
Methods: We prospectively collected and analyzed ECGs and EGMs
in 115 consecutive patients (aged 66 ± 9yrs; 72% males; 59% nonischemic cardiomyopathy; LVEF 26 ± 5%) with native non-RBBB QRS
morphology undergoing CRT implant. Presence of true cLBBB was
assessed by Strauss morphological criteria.
Results: Native QRSd was 181±21ms. Left ventricular (LV) pacing lead
was implanted at the site with Q-LV/QRSd ratio of 0.73 ± 0.11. QRSd
was prolonged by 27 ± 25ms during RVP (deltaQRS-RVP) and shortened by -15 ± 26ms during biventricular pacing (deltaQRS-CRT). True
cLBBB by Strauss was present in 81 % of patients. DeltaQRS-CRT correlated with deltaQRS-RVP (r = 0.71, Figure), native QRSd (r = -0.65),
cLBBB (r = -0.47), and with Q-LV ratio (r = -0.43); all p < 0.00001. In
multivariate analysis, deltaQRS-CRT was most strongly associated with
deltaQRS-RVP (r2 = 0.35, p < 0.00001), followed by native QRSd (r2
= 0.32, p < 0.00001), cLBBB (r2 = 0.19, p = 0.03), and Q-LV ratio (r2
= 0.15, p = 0.01).
Conclusions: The QRS width prolongation by RVP, a clinically applicable surrogate of residual left bundle conduction, predicts ECG-based
CRT response. Its predictive power is independent of multiple established factors including ECG marker of true cLBBB.

Deficit železa u pacientů podstupujících implantaci ICD
z primárně preventivní indikace
Zdráhal P, Pařízek P, Tauchman M, Měšťan M, Tušl Z, Dědek V,
Haman L, Chalupníková L, Šťásek J
I. interní kardioangiologická klinika FNHK, Hradec Králové
Úvod: Deficit železa (ID) je komorbiditou chronického srdečního
selhání (CHF) a je doporučen jeho rutinní screening. ID je častější
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u pacientů s pokročilou systolickou dysfunkcí levé komory. Je spojen
s celkově horší prognózou. Je znám pozitivní efekt substituce ID na
symptomy srdečního selhání, kvalitu života a frekvenci rehospitalizací (studie FAIR-HF,CONFIRM-HF). Pozitivní efekt byl i u pacientů
bez anémie, což dokládá význam železa v energetickém metabolismu
buněk. Dosud nebyla publikována data o výskytu ID u kandidátů
primárně preventivního ICD.
Cíl: Screening ID a anemie u kandidátů primárně preventivního ICD
nebo ICD + CRT.
Metodika: U 75 pacientů s CHF (průměrný věk 64 ± 9,5 let, 19 žen,
56 mužů, EF 10 – 35 %, 44 s CHF ischemické etiologie, 31 s CHF
neischemické etiologie, 34 s NYHA ≤ II, 41 s NYHA > II) byly hodnoceny sérové hladiny ferritinu, saturace transferrinu a krevní obraz.
ID je dán hladinou ferritinu <100 ug/l (absolutní deficit) nebo 100 –
299 ug/l při saturaci transferrinu < 20 % (funkční deficit). Anémií

se rozumí hodnoty hemoglobinu < 125g/l u mužů a < 115 g/l u žen.
Kontrolní skupinou bylo 19 kandidátů sekundárně preventivního ICD
bez CHF (4 ženy, 15 mužů, průměrný věk 60 ± 16,4 let).
Výsledky: 45 % pacientů v primárně preventivní skupině mělo ID
(73,5 % absolutní). V kontrolní skupině byl ID prokázán u 10,5 %
pacientů. ID byl častější u žen než u mužů (58 % vs. 41 %). ID mělo
48 % pacientů s ischemickou a 42 % s neischemickou etiologií CHF,
47 % pacientů s NYHA ≤ II a 42 % pacientů s NYHA > II. Anémii
mělo 21 % pacientů v obou skupinách. Ve skupině primárně preventivního ICD/ICD + CRT mělo anémii jen 26,5 % pacientů s ID, ale
56,3 % pacientů s anemíí mělo ID.
Závěr: Výskyt ID u kandidátů ICD/ICD+CRT odpovídá publikovaným
datům u pacientů s CHF. Výskyt v ID v kontrolní skupině svědčí pro
souvislost ID a srdečního selhání. Etiologie CHF se pro ID nezdá být
podstatná.

Súhrny z prednášok z vedeckých podujatí sú iba redakčne upravené, ale neprechádzajú jazykovou ani obsahovou korektúrou, preto za ich odbornú a jazykovú úroveň
zodpovedajú autori
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