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Ablace superiorního levého gangliového plexu není nutná pro efektivní denervaci 
sinoatriálního a atrioventrikulárních uzlu 
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Úvod: Kardioneuroablace je relativně nová léčebná metoda pro pacienty se symptomatickými 
funkčními bradyarytmiemi. Ablace superiorního levého gangliového plexu (SLGP) často vede k 
přechodným kardioinhibičním reakcím, ale asi nikoli k trvalému ovlivnění autonomních 
srdečních regulací. 
Účel: Cílem této studie bylo prozkoumat vliv samostatné ablace SLGP na parasympatickou 
denervaci sinoatriálního (SAN) a atrioventrikulárního uzlu (AVN). 
Metody: Studie byla provedena u pacientů podstupujících anatomicky navigovanou 
radiofrekvenční kardioneuroablaci v celkové anestezii. Jako citlivý ukazatel změn 
parasympatické inervace SAN a AVN byla použita extrakardiální vysokofrekvenční stimulace n. 
vagus (HFS = high-frequency stimulation) v sinusovém rytmu nebo při síňové stimulaci. HFS byla 
provedena na začátku výkonu, po prvotní ablaci SLGP a po ablaci zbývajících (septálních a 
inferiorních) gangliových plexů s cílem eliminace veškerých vagových odpovědí. 
Výsledky: Do studie bylo zařazeno 24 pacientů (38 ± 9 let; 37,5% mužů) s recidivující 
kardioinhibiční synkopou s dokumentovanou poruchou na úrovni SAN (n = 12), AVN (n = 4), 
SAN+AVN (n = 4) nebo symptomatickou sinusovou bradykardií (n = 4). Dlouhé epizody typu 
sinusové zástavy nebo kompletní AV blokády při HFS byly vstupně indukovány u většiny 
pacientů. Série ablačních lézí v oblasti SLGP (RF čas: 185 ± 25 s) nevedla k signifikantní změně 
sinusové frekvence (58 ± 11 vs 57 ± 10, NS), PQ intervalu (173 ± 35 vs 166 ± 31, NS) ani k 
významné modifikaci odpovědi SAN/AVN na HFS. Po následné ablaci horních septálních 
gangliových plexů z aspektu pravé síně (n = 23) a levé síně (n = 22) a po ablaci inferiorních 
gangliových plexů (n = 22) byla HFS zcela negativní pro SAN i AVN u všech pacientů s výjimkou 
jediného, kde přetrvávala odpověď SAN.  
Závěr: Ablace SLGP nevede k významnému ovlivnění parasympatické inervace SAN ani AVN. 
Ablace SLGP může být pravděpodobně vyřazena ze standardní sady kardioneuroablačních lézí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


