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Úvod Hybridní ablace, tj. izolace zadní stěny levé síně pomocí torakoskopické ablace (TA) a 
následné katetrizační ablace s event. Dalšími aditivními ablacemi je rozvíjející se metodou 
léčby pacientů s neparoxysmální fibrilací síní.  
Cílem práce bylo popsat význam kompletnosti box leze na udržení sinusového rytmu (SR). 
Metody: Analyzováni jsou pacienti s neparoxysmální FS, kteří byli referováni k hybridní ablaci. 
Hybridní ablace byla provedena ve dvou krocích: prvním byla pravostranná, epikardiální TA, 
jejíž účelem je vytvoření box leze zadní stěny levé síně. V případě, že vlastní TA nebyl 
nastolen SR, byla na konci chirurgického zákroku provedena elektrická kardioverze. 
Ambulantní kontrola byla za měsíc po TA se zvážením další kardioverze či nasazení 
antiarytmik dle přítomného rytmu. Za 2 – 4 měsíce byla provedena druhá část, tj. katetrizační 
elektrofyziologické vyšetření (EFV) a ablace. Jejím hlavním účelem byla kontrola box leze a 
její dokončení v případě nekompletnosti, dale pak ablace pravosíňového isthmu a event. další 
ablace dle klinické potřeby.   
Výsledky: Analyzována jsou data od 41 pacientů. EFV bylo provedeno za 97,8 ± 59,6 dnů po 
TA. Na začátku EFV nebyla box leze kompletní u 26 (63,4%) a kompletní byla u 15 (36,6%) 
pacientů. Ze 26 pacientů s nekompletní box lezí mělo SR jen 13 (50%) na začátku EFV, 
přičemž 12 (46%) z nich bylo na antiarytmické medikaci. Naopak z 15 pacientů s kompletní 
box lezí byl přítomen SR na začátku EFV u 11 z nich (73%), přičemž jen 2 (13%) byli na 
antiarytmické medikaci. Katetrizační ablací byla box leze dokončena u většiny pacientů. Ve 
střednědobém sledování (507+201 dnů) od EFV tak chirurgická kompletnost box leze neměla 
vliv na udržení SR: bez recidivy FS od EFV bylo při této kontrole 17/26 (65.4%) pacientů s 
původně nekompletní a 10/15 (66.7%) pacientů s původně kompletní box lezí.  
Závěr: Kompletní izolace zadní stěny levé síně je čistě torakoskopickým zákrokem docílena 
jen u 1/3 pacientů. Nepřítomnost kompletní box leze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


