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Cíl: Doporučení pro diagnostiku a léčbu fibrilace síní (FS) udávají optimální hodnotu 
aktivovaného koagulačního času (ACT) při heparinizaci při katetrové ablaci FS, nespecifikují 
ale typ měřiče. Cílem studie bylo srovnání hodnot ACT naměřených na 3 typech přístrojů. 
Metodika: Do studie bylo zařazeno 13 pacientů (5 žen, 63±9 let), kteří podstoupili katetrovou 
ablaci pro FS. ACT bylo v průběhu výkonu měřeno sekvenčně třemi systémy (i-STAT Abbott - 
ABB, Haemochron Signature Elite Accriva - HEM, ACT Plus Medtronic - MDT) vždy z jednoho 
krevního vzorku. Zároveň bylo provedeno srovnání měření 2 typy kyvet v rozmezí „Low-range“ 
(LR) a „High-range“ (HR) u všech 3 přístrojů. Kyvety se liší použitým činidlem (Celite vs. 
Kaolin). Kyveta HEM-LR nespecifikuje hodnotu 
ACT (?400 sec). 
Výsledky: Celkem bylo vyhodnoceno 87 vzorků 
heparinizované krve. Srovnání jednotlivých 
hodnot měření je v Tabulce.  Korespondence 
mezi hodnotami ACT z kyvet HR a LR byla 
špatná u všech 3 typů přístrojů. ACT z kyvet 
HEM-HR a MDT-HR koresponduje s hodnotami 
ABB-LR. Kyveta MDT-LR a HEM-LR je citlivá na 
vyšší hladiny heparinu a nemusí být vhodná pro 
hladiny heparinu v rozmezí 2,5- 6,0 IU/ml. 
Korelace mezi hodnotami HEM-HR, MDT-HR a 
ABB-LR jsou relativně slabé (R 0,60-0,65). Při 
srovnání s běžně používaným HEM-LR by cílové 
ACT hodnocené HEM-HR, MDT-HR, resp. ABB-
LR mělo být sníženo cca o 50, 25, resp. 40 
sekund.   
Závěr: Při katetrové ablaci s antikoagulací 
heparinem poskytují jednotlivé přístroje a typy 
kyvet rozdílné výsledky ACT. Kyveta MDT-LR a 
HEM-LR nemusí být vhodná pro hladiny 
heparinu v rozmezí 2,5- 6,0 IU/ml. 
 
http://www.kongres.arytmie.sk/wp-content/uploads/gravity_forms/2-
8ee9efa47e0542f508537bb45b8f28a7/2017/10/tabulka.docx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


