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Kardioneuroablace – magie nebo účinná léčba neurálně zprostředkovaných poruch cirkulace? 
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Úvod: Kardioneuroablace (KNA), tj. radiofrekvenční katétrová ablace terminálních gangliových 
plexů je dosud opomíjenou slibnou metodou léčby neurálně zprostředkovaných synkop, funkční 
symptomatické bradykardie (SB) či paroxysmálních kompletních AV blokád (AVB) umožňující 
vyhnout se trvalé kardiostimulaci (TKS). 
Metodika: U vybrané skupiny mladších pacientů s pozitivním atropinovým testem byla 
provedena anatomicky navigovaná KNA za pomoci 3D elektroanatomického systému CARTO3. 
Pacienti byli sledováni za pomoci ILR (pacienti se synkopou nebo AVB) anebo 7denních EKG 
Holterů (pacienti se SB). 
Výsledky: Soubor se skládal z 20 pacientů (42±13 let), kteří měli alespoň jeden z následujících 
příznaků: dokonaná kardioinhibiční nebo smíšená synkopa s převahou kardioinhibiční složky, 
presynkopální stavy doprovázené dokumentovanou SB, dušnost či nevýkonnost na podkladě 
dokumentované SB, nebo paroxysmální kompletní AVB. Prům. délka trvání dokumentované 
asystolie činila 20±14 s (6-40 s). Doba KNA výkonu a skiaskopie činila 78±22 min, resp. 3,8±1,8 
min. KNA byla prováděna v pravé i levé síni u 10 pacientů, jen v levé síni u 10 pacientů. U všech 
pacientů kromě jednoho bylo dosaženo akutní suprese vagově indukované bradykardie a 
klidová tepová frekvence (TF) signifikantně vzrostla. Peri- ani postoperačně nebyly 
zaznamenány žádné významné komplikace. V dlouhodobém sledování pak u všech pacientů s 
úvodní významnou SB vzrostla TF z 52±10 /min na 76±12 /min a až na jednu pacientku se tedy 
všichni vyhnuli nutnosti implantace TKS. Synkopa nerecidivovala ani u jednoho pacienta. Ani u 
jednoho z pacientů s dokumentovaným paroxysmálním AVB nebyla tato převodní porucha po 
dobu sledování po KNA zachycena. Celkově lze hodnotit výsledek KNA jako velmi příznivý u 95% 
pacientů. 
Závěr: KNA je velice účinnou invazivní léčbou neurálně zprostředkovaných synkop či bradykardií 
s velice nízkým počtem komplikací, dobrou tolerancí a symptomatickou úlevou u vybrané 
skupiny mladších pacientů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


