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Úvod: Mutace genu pro desmoplakin jsou asociovány s arytmogenní kardiomyopatií (ACM) s 
dominantním postižením levé komory (LK). Naším cílem bylo charakterizovat arytmogenní 
substrát a výsledky katetrizační ablace komorových tachykardií (KT) u této skupiny pacientů.  
Metody: Náš soubor zahrnuje 9 pacientů (průměrný věk 48±15 let, 2 ženy) s ACM a geneticky 
prokázanou patogenní mutací genu pro desmoplakin. Všichni pacienti (s výjimkou jednoho) 
měli systolickou dysfunkci obou komor (průměrná ejekční frakce LK byla 35±9%),  měli 
implantovaný kardioverter-defibrilátor a podstoupili katetrizační ablaci pro KT.  
Výsledky: Během elektrofyziologického vyšetření bylo průměrně vyvolatelných 2.3±1.1 
monomorfních KT na pacienta. Epikardiální mapování a ablace byly provedeny u 6/9 (67%) 
pacientů. U těchto nemocných vycházely KT z inferolaterální/laterální části LK a epikardiální 
mapování prokázalo v těchto oblastech abnormální/pozdní potenciály, které nebyly 
detekovatelné z endokardu. Pouze dva pacienti (22%) měli substrát lokalizovaný na bočné 
stěně pravé komory a endokardiální ablací z endokardu pravé komory bylo dosaženo 
neindukovatelnosti KT. Jeden pacient s terminálním srdečním selháním měl mnohočetné KT 
vycházející z anteroseptální části LK. Během sledování (medián 5 měsíců) bylo bez recidiv KT 
6/9 (67%) pacientů a významná redukce počtu epizod KT byla pozorována u dalších 2 (22%) 
nemocných (jeden měl epikardiální a jeden endokardiální ablaci). Jeden pacient zemřel na 
terminální srdeční selhání a jeden podstoupil úspěšnou transplantaci srdce.  
Závěry: Pacienti s mutací genu pro desmoplakin mají charakteristický arytmogenní substrát, 
který je lokalizován dominantně epikardiálně na laterální a inferolaterální stěně LK. K 
účinnému potlačení rekurencí KT je u většiny těchto nemocných nutná epikardiální katetrizační 
ablace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


