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Úvod: Synkopa je definována jako netraumatická forma TLOC – náhlá ztráta vědomí 
charakteristická krátkou dobou trvání a spontánní restitucí ad integrum, vznikající na vrub 
mozkové hypoperfuze. Nejzávažnějším typem je synkopa arytmogenní, kde máme k dispozici 
specifickou a efektivnít terapii. Na druhou stranu synkopa reflexní, ve své podstatě benigní, je 
co do kauzální terapie stále v procesu hledání optimální metody a může tak z hlediska kvality 
života představovat pro pacienta závažný problém. Jde často o mladší pacienty, pro něž může 
být přijetí trvalého kardiostimulátoru se všemi riziky a sociálními aspekty obtížné. Variantou k 
trvalé kardiostimulaci u reflexní kardioinhibiční synkopy je katetrizační ablace parasympatických 
drah v srdečních síních. 
Metoda a soubor: Narozdíl od arytmogenní synkopy, která je způsobená přimým onemocněním 
srdce (strukturálním či elektrickým), kardioinhibniční synkopa je důsledkem poruchy na úrovni 
autonomní regulace. Donorem signálů jsou v tomto případě parasympatická vlákna, která 
negativně ovlivňují aktivitu sinusového a atrioventrikulárního uzlu. Tato vlákna lze modifikovat 
katetrizační ablací s užitím radiofrekvenčního proudu. Výkonu předchází provedení 
atropinového testu, jehož pozitivní výsledek identifikuje vhodného pacienta. Na našem 
pracovišti bylo metodou neuroablace prozatím ošetřeno 7 pacientů (3 ženy, 4 muži, průměrný 
věk 39 let). Všichni pacienti mají implantován ILR a po neuroablaci byl proveden test na 
nakloněné rovině. 
Výsledky: U žádného z pacientů nedošlo od provedeného výkonu k rekurenci synkopy, nebyla 
evidována významná bradykardie dle ILR a všichni pacienti měli negativní HUTT. Nebyly 
evidovány žádné závažné peri či postprocedurální komplikace. 
Závěr: Dosud publikovaná data i výstupy získané na základě našeho souboru představují 
katetrizační ablaci parasympatických drah jako účinnou a bezpečnou metodou léčby 
kardioinhibiční synkopy, která rovněž představuje efektivní variantu k trvalé kardiostimulace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


