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Úvod: Prevalence fibrilace síní (FS) se s věkem dramaticky zvyšuje. V posledních 15 letech 
se v léčbě FS čím dál více uplatňuje radiofrekvenční (RF) katétrová ablace, zejm. u pacientů 
refrakterních na antiarytmickou (AA) léčbu.  
Cílem naší práce bylo zjistit efektivitu a bezpečnost léčby RF katétrovou ablací u 
osmdesátníků.Metody: Z naší databáze byla za posledních 10 let extrahována data u pacientů 
s FS, kterým bylo v době intervence 80 let a více a tito pacienti byli porovnáni s pacienty 
mladšími 50 let. Všem pacientům byla provedena RF katétrová izolace plicních žil a u pacientů 
s perzistující formou arytmie byla tato léčba doplněna lineárními lézemi v levé či pravé síni. 
Přežívání bez arytmie bylo hodnoceno 7D EKG Holtery po 3, 6 a 12 měsících od výkonu.  
Výsledky: Ve výsledném souboru se nacházelo 50 osmdesátníků (80,5±1,6 let) a 259 
pacientů mladších 50 let (43,5±5,5 let). Množství komplikací do 30 dnů po intervenci se mezi 
skupinami nelišilo, stejně tak jako byly mezi skupinami podobné procedurální charakteristiky 
(doba výkonu, čas aplikace RF energie, skiaskopický čas). Ve skupině pacientů s 
paroxysmální formou FS mělo SR bez recidivy arytmie po jednom zákroku a bez AA léčby 
71,4 % pacientů-osmdesátníků a 84,7 % pacientů mladších 50 let (p=NS). U pacientů s 
perzistující formou arytmie bylo přežívání bez arytmie významně horší u oktogeneriánů (58,6 
% vs. 81,2 %, p=0,023). Na AA léčbě se zvýšila úspěšnost RF katétrové ablace pro 
paroxysmální FS na 90,5% u osmdesátníků a 92,1% u mladších pacientů (p=NS), a u 
perzistující formy FS na 79,3% u osmdesátníků vs. 88.4% u mladších pacientů (p=NS). 
Závěr: RF katétrová ablace je u selektované populace osmdesátníků bezpečná a 
porovnatelná s výkonem prováděným u mladé populace pacientů bez významných komorbidit. 
Ablace paroxysmální formy FS má u osmdesátníků podobnou klinikou účinnost jako u pacientů 
mladších. Ablace perzistujících forem FS má ve srovnání s mladšími pacienty u osmdesátníků 
účinnost významně nižší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


