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Úvod: Plicní hypertenze (PH) je hemodynamický stav charakterizovaný zvýšeným tlakem 
v plicnicovém řečišti a pravostranných srdečních oddílech z různých příčin. PH vede 
k morfologickým a funkčním změnám pravostranných srdečních oddílů. Fibrilace síní (FS) a 
přidružené síňové tachykardie (ST) včetně flutteru síní závislého na kavo-trikuspidálním isthmu 
(AFL) jsou známou komplikací PH. Katetrizační ablace je etablovanou metodou léčby 
vybraných nemocných s poruchami srdečního rytmu. Cílem práce bylo zhodnotit nálezy 
v pravé síni (RA) u pilotního souboru nemocných, kteří podstoupili katetrizační ablaci v pravé 
síni s elektroanatomickým mapováním.  
Metody: Byly hodnoceny nálezy při elektroanatomickém mapování pravé síně u souboru 10 
nemocných (6 mužů, medián a rozptyl věku 73; 45 – 81 let) indikovaných ke katetrizační ablaci 
pro AFL či jiné pravosíňové AT. Hodnocena byl objem a velikost povrchu RA. Identifikovány 
byly oblasti s redukovanými voltážemi síňových elektrogramů (AEGM) < 0,1 a 0,5 mV 
v sinusovém rytmu či < 0,04 a 0,2 mV při FS či ST, existence dvojitých a fragmentovaných 
potenciálů.  
Výsledky: Z 10 nemocných měli 3 pacienti hypoxickou formu PH, 5 jedinců chronickou 
trombembolickou PH (3 podstoupili chirurgické řešení) a 2 pacienti idiopatickou PH. Medián a 
rozptyl středního tlaku v plicnici byl 44 (30 – 72) mmHg. Medián a rozptyl objemů RA měřený 
na CARTO byl 188 (127 – 377) ml. Medián rozptyl proporce povrchu RA s definovanou 
redukovanou voltáží byl 2 (1 – 8) %. Častou lokalizací patologických AEGM byla oblast ústí 
horní duté žíly (6 pacientů). Pravidelným nálezem u pacientů po chirurgickém řešení 
trombembolické PH byla jizva po pravostranné atriotomii. 
Závěry: U nemocných s PH je přítomna dilatace RA. Nicméně proporce rozsahu jizevnaté 
tkáně v RA se nezdá být u této populace vysoká. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


