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Úvod: Ke klinickým rekurencím typického flutteru síní po radiofrekvenční ablaci (RFA) 
kavotrikuspidálního istmu (CTI) dochází s četností <5%. Celková četnost pozdních rekondukcí 
CTI není známa. 
Metody: Trvání bloku na CTI jsme hodnotili u pacientů s předchozí RFA CTI, kteří poté 
podstoupili první nebo opakovanou RFA pro fibrilaci síní (FS). Při všech opakovaných 
výkonech byla provedena kontrola bloku na CTI a v případě rekondukce byl blok znovu 
dokončen. Data byla retrospektivně extrahována z databáze obsahující 4103 RFA pro FS u 
3014 pacientů (věk: 59 ± 10 let;  68% mužů;  68% paroxysmální FS). Byly vytvořeny 2 studijní 
skupiny. Skupina A sestávala z 201 pacientů s předchozí samostatnou RFA CTI (2 a >2 
procedury u 13% a 2% pacientů). Skupina B sestávala ze 749 pacientů s předchozí RFA pro 
FS se současně provedenou RFA CTI.  
Výsledky: Kontrola perzistence bloku na CTI byla provedena u všech pacientů ve skupině A a 
u 176/749 (23%) pacientů ve skupině B. Rekondukce na CTI byla nalezena u 33/201 (16%) a 
56/176 (32%) pacientů ve skupinách A a B (P <0.001). Po akutní obnově bloku na CTI byl při 
následných opakovaných procedurách opět nalezen gap na CTI u 1/12 (8%) a 2/12 (17%) 
pacientů ve skupinách A a B (Obrázek). Ačkoli byl výskyt rekondukcí CTI relativně vysoký, 
opakované ablační procedury pro izolovanou rekurenci typického flutteru síní nebyly časté 
(0/33 a 7/56 ve skupinách A a B).  
Závěr: Rekondukce CTI byla pozorována signifikantně častěji po kombinované ablaci (izolace 
plicních žil + RFA CTI) než po samostatné RFA CTI. To může být vysvětleno >1 historickou 
RFA CTI u značné části pacientů ve skupině A a kratší čekací dobou na akutní rekondukci CTI 
v případě konkomitantních RFA CTI při procedurách, které byly primárně cíleny na izolaci 
plicních žil (skupina B). 
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