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Úvod: Fibrilace síní (AF) / síňové tachykardie (AT) včetně flutteru síní I. typu (AFL) jsou častou 
poruchou srdečního rytmu u nemocných s plicní hypertenzí (PH).  
Cílem této práce je zhodnotit význam léčebné strategie AF / AT a AFL u nemocných s 
prekapilární nebo kombinovanou PH. 
Metody: Byla provedena retrospektivní analýza výskytu AF / AT / AFL a výsledků léčby AF / 
AT / AFL u souboru 952 nemocných s prekapilární či kombinovanou PH (45% muži;  60 ± 15 
let). Nemocní s čistě postkapilární PH byli ze souboru vyloučeni.  
Výsledky: Kumulativní incidence AF / AT / AFL byla v celém souboru 30% (288 pacientů);  54 
nemocných mělo jako první diagnostikovanou arytmii AFL a 234 nemocných AF / AT. Léčebná 
strategie s cílem obnovení a udržení sinusového rytmu (SR), farmakologickými i 
nefarmakologickými postupy, byla aplikována u 52 (96%) nemocných s AFL a 118 (50%) 
nemocných s AF / AT. Mezi pacienty s AFL dominovala katetrizační ablace kavo-
trikuspidálního istmu, která byla provedena u 38 nemocných (70%). I přes vstupně úspěšnou 
léčbu, u 7 nemocných (18%) došlo k rozvoji jiné, klinicky významné, arytmie. U nemocných s 
AF / AT dominovala antiarytmická terapie amiodaronem – 63 (53%) pacientů. V této skupině 
byly dokumentovány recidivy / progrese klinicky AF / AT u 47 (20%) jedinců. Průměrná doba 
sledování byla 47 ± 31 měsíců. Na konci sledování nebyl přítomen SR u 45 (26%) pacientů 
navzdory rhythm control strategii v úvodu. V porovnání s nemocnými v SR, měli nemocní s 
perzistentní / permanentní arytmií vyšší třídu NYHA (2.97 ± 0.53 vs. 2.68 ± 0.81) a horší 
výsledek testu 6minutové chůze (281 ± 111 vs. 344 ± 128 metrů), p <0,05 pro obě srovnání. 
Nebyl prokázán významný rozdíl v mortalitě dle přítomnosti SR.  
Závěr: Rhythm control strategie u nemocných s prekapilární a kombinovanou PH je zatížena 
významným podílem selhání léčby. Selhání terapie, tedy absence SR, je asociována s horším 
klinickým profilem nemocných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


