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Úvod: V průběhu radiofrekvenční katetrizační ablaci (RFA) pro fibrilaci síní (FS) dochází k 
zátěži tekutinami, ke změnám srdečního rytmu a změnám poddajnosti levé síně (LS).  
Metodika: U 209 pacientů (věk 61±10 let, 68% mužů, velikost LS 42±6 mm, ejekční frakce 
levé komory [EF LK] 57±8%, CHA2DS2-VASc skóre 1.9±1.4) podstupujících RFA pro FS (65% 
paroxysmální) byl zaznamenán srdeční rytmus, jeho frekvence (SF), arteriální tlak, centrální 
žilní tlak (CVP) a střední tlak v levé síni (LAP) na začátku a na konci procedury, a byly 
hodnoceny změny těchto parametrů.  
Výsledky: Během procedury došlo k vzestupu CVP o 1.7±2.1 mmHg (P<0.0001) a LAP o 
2.8±4.1 mmHg (P<0.0001). Změny arteriálního tlaku nebyly signifikantní. U pacientů v 
sinusovém rytmu (SR) na začátku i na konci procedury došlo k vzestupu SF o 7±12/min 
(medián: 6;  IQR: 0–13;  P<0.0001). U pacientů s FS na začátku a SR na konci procedury 
došlo k poklesu SF o 21±23 /min (medián: 20;  IQR: 6–33;  P<0.0001). K signifikantně většímu 
vzestupu LAP došlo u pacientů s: [1] perzistující vs. paroxysmální FS (4.0±4.1 vs. 2.2±4.0 
mmHg, P<0.01), [2] ablací substrátu vs. s pouhou izolací plicních žil (4.6±4.2 vs. 1.9±3.8 
mmHg, P<0.0001), [3] vstupním měřením při FS vs. při SR (4.0±5.0 vs. 2.2±3.6 mmHg, 
P<0.01) a [4] EF LK ?55% vs. >55% (4.3±4.7 vs. 2.3±3.8 mmHg, P<0.01). Multivariačně byla 
se vzestupem LAP asociována pouze ablace substrátu (P<0.0001) a EF LK ?55% (P<0.05). 
Vzestup LAP při absenci obou faktorů byl o 1.6±3.7 mmHg;  při přítomnosti obou faktorů o 
5.4±5.0 mmHg (Obrázek). Změna LAP slabě pozitivně korelovala se změnou CVP (R=0.24, P 
<0.001), ale změny CVP se v zájmových podskupinách signifikantně nelišily. 
Závěr: Vzestup LAP pozorovaný při RFA pro FS je pravděpodobně časným korelátem 
syndromu „stiff left atrium“, který může být později sdružený s rozvojem postkapilární plicní 
hypertenze. Dominantní příčinou akutního vzestupu LAP je extenzivní ablace v LS, 
potencovaná přítomností systolické dysfunkce LK. 
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