
Závislost úspěšnosti ablace pro fibrilaci síní na velikosti amplitudy f – vln. 
Procházková Radka; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha 
radkaproz@seznam.cz 
Žďárská Jana; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha 
Heřman Dalibor; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha 
Osmančík Pavel; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha 
Čurila Karol; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha 
Štros Petr; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Praha 
 
Úvod: Fibrilace síní (FS) je dnes jedna z nejčastěji ablovaných arytmií s průměrnou 
úspěšností kolem 60 %. V minulosti bylo poznáno několik prediktorů úspěšnosti ablace: 
úspěšnost je např. vyšší u pacientů s paroxysmální FS než perzistující FS. Na úspěšnost má 
velký vliv taky substrát síní, tedy jejich fibrotická přestavba. Přestavbu síní je možno stanovit 
pomocí voltážové mapy síní či MRI vyšetření. Ukazuje se, že amplituda a frekvence 
fibrilačních vlnek „f“ může být taktéž ukazatelem přestavby levé síně a dát tak prediktivní 
informaci.  
Cílem práce bylo zjistit, zda amplituda f-vln má vliv na udržení  sinusového rytmu po zákroku.  
Metodika: Do studie byli zařazováni pacienti s perzistující formou FS, kteří byli referováni k 
ablaci izolace plicních žil. Amplituda f-vln byla zjišťovaná z 12 svodového EKG, kde pro 
základní analýzu byly využity končetinové svody II a III. Současně byly porovnány amplitudy 
na ambulantním EKG Seiva Cardio Touch (Sieva s.r.o., CZ) a na záznamu sálového 
Labsystem Pro EP Recording Systém (Boston Scientific, USA). Data byla nahrána v odstupu 
jednoho dne. Statisticky byl porovnáván výskyt SR po jednom a šesti měsíci od ablace k 
měřeným parametrům f-vln.    
Výsledky: Celkem bylo analyzováno 19 pacientů s perzistentní FS. Průměrná amplituda 
celého souboru dat na obou EKG  f - vln ve II a II svodu byla 0,04 + 0,02 mV. Pacienti s 
amplitudou rovnou průměru a vyšší měli pravděpodobnost udržení sinusového rytmu po 
zákroku 71 % po dobu jednoho i šesti měsíců. Naopak pacienti s hodnotou menší než 
průměrná amplituda měli sinusový rytmus po jednom a šesti měsících od zákroku pouze ze 45 
% sinusový rytmus. 
Závěr: Amplituda vlnky f měřená z 12 svodového EKG je prediktorem úspěšnosti ablace FS. S 
rostoucí amplitudou f-vlnky roste i pravděpodobnost úspěchu ablace s udržením sinusového 
rytmu po dobu 6 měsíců od ablace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


