
Reziduální echokardiografické a CT nálezy po torakoskopickém uzávěru ouška levé síně 
systémem AtriClip PRO. 
Osmančík Pavel; III. interní - kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha 
pavel.osmancik@gmail.com 
Budera Petr; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha 
Petr Robert; III. interní - kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha 
Heřman Dalibor; III. interní - kardiologická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha 
Fojt Richard; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha 
Straka Zbyněk; Kardiochirurgická klinika, 3. LF UK a FNKV; Praha 
 
Cíl: Torakoskopická okluze (TO)  ouška levé síně představuje v současné době běžnou 
součást torakoskopické ablace pro fibrilaci síní (FS), či je prováděna i jako samostatný 
torakoskopický zákrok jako profylaxe kardioembolizační příhody u pacientů s FS. 
Echokardiografické a CT nálezy po TO ouška popsány dostatečně nejsou.  
Cílem práce je proto prezentovat echokardiografické a CT nálezy pacientů po TO systémem 
AtriClip PRO. 
Metodika: Do studie byli zařazováni pacienti, kterým byla provedena torakoskopická ablace 
pro FS (jako první krok hybridní ablace pro FS) a kterým byla při ní zároveň provedena TO 
ouška levé síně systémem AtriClip PRO. Kontrolní jícnová echokardiografie (TEE) byla 
provedena na konci torakoskopického zákroku, 3-5 dnů a 2-4 měsíce po něm. Pomocí TEE 
bylo v projekci s mitrální chlopní (30-110°) a v na ní kolmé projekci měřena šíře ostia ouška (tj. 
od vrcholu ridge s levou horní plicní žilou k hraně ouška u mitrálního anulu měřené na úrovni 
proximálního okraje ramus circumflexus), hloubka rezidua ouška (měřená od této roviny ostia 
do nejhlubšího místa rezidua ouška) a plocha rezidua ouška. Dále byla kontrolována 
přítomnost leaku, nekompletního uzávěru či trombu. Objem rezidua ouška a vzdálenost od r. 
circumflexus k proximálnímu a distálnímu konci okludéru byl měřen pomocí CT.  
Výsledky: Celkem bylo vyšetřeno 40 pacientů. U jednoho pacientů se ouško dle kontrolního 
TEE na konci torakoskopického zákroku nepodařilo uzavřít, akutního úspěšného uzávěru 
ouška tak bylo docíleno v 97.5%. Při TO nebyly přítomny žádné významné klinické 
komplikace. Co se reziduálních TEE nálezů týče,  hloubka rezidua byla 12.9 ± 5.9 mm a 
plocha rezidua 2.2 ± 1.1 cm2.. Objem rezidua měřený pomocí CT byl 3.6 ± 1.9 ml, vzdálenost 
od r.circumflexus k proximálnímu konci okludéru byl 20,0+5,29 a k distálnímu konci okludéru 
37,8+5.8. Neúplný uzávěr s přítomnou neuzavřenou distální částí ouška a leakem nebyl 
přítomen u žádného z pacientů.  
Závěr: Torakoskopický uzávěr ouška levé síně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


