
26 
Analýza vlivu amiodaronu na výskyt ventrikulárních fibrilací u experimentálních prasat 
Odehnalová E, Caluori G, Pešl M, Jadczyk T, Stárek Z 
FNUSA-ICRC, Brno, ČR 
 
Úvod: Prasata jsou nejčastěji používaným zvířecím modelem při animálních experimentech 
zaměřených na srdeční elektrofyziologii. Jejich nevýhodou je vysoké riziko vzniku fibrilace komor 
(VF) při radiofrekvenční ablaci (RFA) v srdečních komorách. Cílem naší práce je popsat naše 
zkušenosti s touto problematikou a ověřit efekt amiodaronu na výskyt VF v průběhu 
experimentu. 
Metodika: Od r. 2016 do 9/2019 jsme provedli 5 animálních experimentů zabývajících se 
různými aspekty RFA v srdečních komorách. Celkem bylo použito 46 prasat. U 32 zvířat byl 
podán amiodaron v rámci prevence výskytu VF a byly odebrány krevní odběry ke stanovení 
hladiny amiodaronu v séru. Z tohoto počtu byl u 10ti zvířat amiodaron podáván p.o. po dobu 7 
dní před začátkem experimentu. U 22 zvířat byl amiodaron podán iv. v dávce 5mg/kg, 10mg/kg 
a 15mg/kg vždy na počátku experimentu. Vzorky pro stanovení koncentrace amiodaronu v krvi 
byly odebrány po 1 hodině od ukončení aplikace léku. Během experimentu byla sledována 
četnost vzniku fibrilace komor indukovaná RFA.  
Výsledky:  Při p.o. podání nebyla v krvi nalezena téměř žádná hladina amiodaronu (v průměru 
0,13 µmol/l). Po i.v. podání – 5mg/kg (14 zvířat), 10mg/kg (6 zvířat), 15mg/kg  (2 zvířata) bylo 
dosaženo hladin v průměru 1,2 µmol/l, 1,5 µmol/l, 1,95 µmol/l resp. Komorové fibrilace se 
vyskytly u 78,6% zvířat bez amiodaronu. Po p.o. podáním amiodaronu vznikly VF u 90% zvířat. 
U zvířat s iv. aplikací amiodarou byl výskyt VF následující: ve skupině s dávkou 5mg/kg u 64,3% 
prasat, ve skupině s dávkou 10mg/kg u 16,7% prasat a ve skupině s dávkou 15mg/kg v 50% 
případů (u 1 prasete ze dvou).  
Závěr: P.o. podání amiodaronu prasatům v animálním experimentu je neúčinné a nebylo 
dosaženo ani minimálních účinných hladin. Akutní i.v. podání amiodaronu je účinné a bylo 
dosaženo signifikantních hladin amiodaronu v séru, nicméně účinné hladiny bylo dosaženo až 
při dávce 15mg/kg. Preventivní efekt amiodaronu zůstává prozatím diskutabilní a bude třeba 
další výzkum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


