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Úvod: Katetrizační ablace arytmií u dospělých s vrozenou srdeční vadou (VSV) patří mezi 
složitější výkony, optimálně prováděné ve specializovaném centru s týmem orientovaným v 
problematice VSV (katetrizační ablace s možností specifické kardioanesteziologie , 
echokardiografie reziduálních vad, kardiochirurgie dětských a dospělých VSV).  
Soubor a metoda: V období 1/2005-12/2016 jsme provedli 126 katetrizačních ablací u 113 
pacientů s VSV. 33 pacientů mělo komplexní VSV (transpozice, varianty se společnou 
komorou a totální kavopulmolnální spojení), 57 středně pokročilých VSV (Fallotova tetralogie, 
Ebsteinova anomálie trikusp. chlopně, koarktace, kongenitálně korig. transpozice, defekty 
komorového septa, AV septa a další kombinace) a 23 lehkých VSV (defekty síňového septa, 
stenóza plicnice, levá perzistentní horní dutá žíla).  
Výsledky: S podporou dálkové magnetické navigace bylo provedeno 54 výkonů,  manuální 
katetrizační ablace s EA mapováním 32 výkonů a 27 výkonů konvenční RF ablací bez 
mapování. Výkon byl proveden v celkové anestezii u 47 pacientů a 3x s extrakorporální 
oběhovou podporou. Dlouhodobé úspěšnosti ablace bylo dosaženo u 29 z 35 komplexních 
(82%), u 46 z 57 středně pokročilých (81%), a u 21 z 23 lehkých VSV (91%). Nejčastěji byl 
dlouhodobý neúspěch zaznamenán u  fibrilace síní (7 z 19 výkonů, 63%). Reablace byla 
provedena u různých arytmií 15x, 4x se jednalo o jiný mechanismus arytmie. V 17 případech 
bylo využito retrográdního přístupu transaortálně s podporou magnetické navigace, punkce 
kanálu byla v nutných případech provedena 6x. Celková doba sledování byla 55 měsíců (10-
148). Pro progredující kardiogenní šok na mimotělním oběhu jedna pacientka zemřela 10 dní 
po výkonu. 2x došlo k vývoji AVB resp.sinusové dysfunkce s nutností časné kardiostimulace 
kardiochirurgicky (IART). 
Závěr: V souboru s významným zastoupením komplexních vrozených srdečních vad jsme 
zaznamenali uspokojivou dlouhodobou úspěšnost a přijatelnou bezpečnost katetrizační 
ablace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


