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Úvod: Intervenčná liečba fibrilácie predsiení (FP) má v selektovanej skupine pacientov (pac.) 
vysokú efektivitu. Podľa registra SLOV-ABLO v roku 2016 v SR podstúpilo túto liečbu 271 pac. 
Pri nízkych počtoch výkonov je snahou ponúknuť túto Th. pac., ktorí z nej môžu najviac 
profitovať. 
Cieľom našej práce bolo zhodnotiť profil pacientov, ktorí absolvovali intervenčnú liečbu FP 
v roku 2016 v 2 centrách (NÚSCH-Bratislava, VÚSCH-Košice). Za účelom identifikácie 
optimálnych kandidátov na výkon sme vytvorili skóre ABLAF, ktoré sme následne testovali na 
vzorke pac. registra SLOV-ABLO a prierezového registra SLOV-FIB. 
Metodika: Každému pac. registrov SLOV-ABLO a SLOV-FIB bolo vypočítané ABLAF skóre 
ako súčet bodov prislúchajúcich jednotlivým klinickým premenným (tab.1). Pac. s ABLAF skóre 
≤10 sme označili ako ideálnych, >10 a ≤15 ako vhodných; >15 a ≤25 ako menej vhodných; 
>25 ako nevhodných a pacientov, ktorí mali nádorové ochorenie, ClCr<0.3, závažnú ICHS, 
CHOCHP alebo závažnú chlopňovú chybu ako kontraindikovaných na intervenčnú liečbu FP. 
Výsledky: U pac. riešených v 2 centrách nebol zistený rozdiel vo veku, BMI, hladine 
kreatinínu, ejekčnej frakcii ĽK ani veľkosti ĽP. V NUSCH-BA dominovali pac. s perzistujúcou 
FP (56%) oproti 37% vo VUSCH-KE. Podľa skóre ABLAF ideálnych/vhodných pac. bolo 64% 
v NUSCH-BA. Z údajov prierezového registra SLOV-FIB vyplynulo, že 150-ti kardiológovia 
a internisti za 10 dní vyšetrili 485 ideálnych/vhodných pac. na intervenčnú liečbu FP čo tvorilo 
27% zo všetkých pac. s FP.(tab.2) 
Záver: Profil pac. podstupujúcich intervenčnú liečbu FP je v 2 centrách v SR približne rovnaký. 
Podľa skóre ABLAF, 2/3 pac. spĺňajú klinické predpoklady, aby z procedúry profitovali. Skóre 
ABLAF dokázalo identifikovať veľké množstvo ideálnych/vhodných pac. s FP v teréne. 
Prediktívna hodnota ABLAF skóre v zmysle osudu pac. po intervenčnej procedúre bude cieľom 
nášho ďalšieho výskumu. 
 
Tab.1 
Kritérium 1 bod 5 bodov 10 bodov 
vek ≤60 >60 a ≤70 >70 
typ FP parox. FP perz. FP FP > 1 rok 
BMI ≤30 >30 a ≤35 >35 
kreatinín ≤120 >120 a ≤150 >150 
EF ĽK ≥50% ≥40% a <50% <40% 
ĽP ≤45 >45 a ≤55 >55 
počet AH ≤3 4 >4 
 
Tab.2 
ABLAF skóre NÚSCH BA 

(N/%) 
SLOVFIB 

(N/%) 
≤10 9 (13%) 8 (0,4%) 
>10 a ≤15 36 (51%) 477 (26,5%) 
 >15 a ≤25 21 (30%) 638 (35,4%) 
>25 2 (3,5%) 127 (7%) 
KI 2 (3,5%) 553 (30,7%) 
 
 
 
 


