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Úvod: Použití RTG zobrazení při kardiologických intervenčních výkonech (RF ablace) představuje 
obrovskou biologickou zátěž jak pro pacienta, tak především také pro personál vykonávající 
vlastní výkon. S rozvojem moderních zobrazovacích technik, zejména 3D elektro-anatomických 
a robotických systémů, je možné již v dnešní době provádět RF ablace bez použití rentgenových 
přístrojů. 
Metodika a výsledky: Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a ICRC jsme v rámci retrospektivní 
studie (2019) provedli srovnání celkem 70 pacientů, kteří podstoupili RF ablaci pro fibrilaci síní. 
35 pacientů podstoupilo „klasickou“ RFA za použití RTG přístroje, druhých 35 pacientů 
podstoupilo RFA typu „zero fluoro“ – bez použití RTG přístroje, pouze s podporou ICE a 3D 
elektro-anatomického systému EnSite Precision. V rámci studie bylo sledováno několik 
parametrů mající za cíl srovnání obou skupin: celkový čas výkonu (RTG: 131 min vs. ZF: 143 min; 
p=0,208), doba RFA (39,61 min vs. 39,11 min; p=0,116), počet RFA (44,4 vs. 62,8; p=0,008), RTG 
dávka (8 138,2 mGycm2 vs. 0 mGycm2; p=0,000), RTG čas (6,7 min vs. 0 min; p=0,000) či akutní 
komplikace v průběhu výkonu (2 vs. 0; p=0,163). Současně byly u jednotlivých pacientů 
sledovány i anamnestické parametry jako: pohlaví, věk, BMI, ejekční frakce levé komory či 
velikost LS a bylo provedeno i srovnání počtu lineárních lézí vytvořených během RFA.  
Závěr: RF ablace bez použití rentgenového přístroje se dle výsledků naší studie nijak neliší od 
běžně zavedené praxe, kdy je při RF ablaci fibrilace síní používána podpora RTG zobrazení. „Zero 
fluoro“ procedura nijak neprodlužuje dobu výkonu, je stejně bezpečná jako běžná RFA s 
podporou RTG a také zcela eliminuje deterministické i stochastické účinky vznikající při použití 
RTG záření. Současně však tato metoda vyžaduje větší nároky na zkušenost personálu 
vykonávajícího danou RFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


