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Cíl: Perzistentní levostranná horní dutá žíla (LVCS) navazující na dilatovaný koronární sinus 
(CS) může uchovávat nezávislé zdroje fibrilace síní (FS), bez jejichž odstranění nemůže být 
ablace FS úspěšná.  
Metodika: Z počtu 3305 výkonů provedených v letech 2004-2016 pro (FS) nebo následné 
síňové tachykardie (AT) byly zdroje v LSVC cíleny ve 3 výkonech (0,09%) u 2 pacientů. 
Výsledky: Kazuistika 1: Muž (51 let) s perzistentní LSVC, s 15 letou anamnézou paroxysmální 
FS, po dřívější izolaci plicních žil (PV) jinde, podstoupil pro recidivy FS mapování síní a 
systému CS-LSVC. Po re-izolaci rudimentárních potenciálů v PV teprve izolace rychlé 
nepravidelné ektopické aktivity v LSVC eliminovala FS. Navzdory neinducibilitě FS/AT 
(stimulace, isoprenalin, adenosin) byla pro recidivy FS provedeno o rok později mapování 
(Lasso) odhalující recidivu rychlé ektopické aktivity v LSVC s dekrementálním vedením do CS 
(10-polární katétr). Re-izolace LSVC zkonvertovala FS do pravidelné AT 270/min z 
lokalizovaného zdroje v CS (entrainment), která byla eliminována izolací CS kromě ostia. 
Následně byla indukována jiná AT 250/min z lokalizovaného zdroje v ostiu CS, jehož plná 
izolace vedla k trvalému obnovení SR, nevyvolatelnosti FS/AT (stimulace, isoprenalin, 
adenosin) a absenci dalších recidiv po dobu 45 měsíců. Kazuistika 2: Žena (67 let) s LSVC a s 
roční anamnézou perzistentní FS po technicky neúspěšné ablaci jinde podstoupila izolaci PV, 
po níž FS konvertovala do perimitrální AT (entrainment). Endokardiální ablace mitrálního 
isthmu a kolem CS AT pouze zpomalila, a teprve ablace v CS/LSVC ji terminovala do SR s 
neinducibilitou a stabilním SR po 12 měsících sledování. 
Závěr: Myokardiální obal žilního systému tvořeného dilatovaným CS a perzistentní LSVC je 
vzácným zdrojem nezávislých zdrojů arytmie různého typu - od ektopické aktivity v LSVC řídící 
FS, přes lokalizované reentry okruhy až po účast v perimitrálním reentry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


