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Srovnání parametrů a bezpečnosti ablace fibrilace síní s podporou skiaskopické kontroly a 
“Zero Fluoro” přístupu 
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FN u sv. Anny v Brně, ICRC, Brno, ČR 
 
Úvod: Radiofrekvenční ablace fibrilace síní je rutinně prováděna s podporou navigačních 
systémů a skiaskopické kontroly, která zvyšuje riziko nežádoucích účinků ionizujícího záření. 
Vývoj navigačních systémů, vede k další k redukci skiaskopické zátěže, i přes to musí personál 
nosit ochranné pomůcky po celou dobu výkonu. Na našem pracovišti se nyní výrazně zvyšuje 
počet výkonů bez použití RTG. Cílem této práce je srovnání parametrů výkonu s a bez využití 
skiaskopie. 
Metody: Jedná se o retrospektivní analýzu dat u 70 konsekutivních pacientů podstupujících 
radiofrekvenční ablaci (RFA) pro fibrilaci síní jedním lékařem v době 1/2018-8/2019 na I.interní 
klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za použití skiaskopie (RTG, 35 pacientů) nebo pouze 
pomocí neionizujících zobrazovacích metod (ZeroFluoro). U části pacientů byla provedena RFA 
kavostrikuspidálního isthmu (CTI) pro záchyt typického flutteru síní. Sledovanými hodnotami 
jsou parametry výkonu a komplikace za hospitalizace.  
Výsledky: Při použití obou postupů nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v celkovém čase 
výkonu (RTG 132 min vs ZeroFluoro 143 min, p=0,20). Ve skupině ZeroFluoro nebylo potřeba 
ani jednou použít skiaskopii (0 min, 0 mGycm2), ve skupině s podporou RTG byl průměrný čas 
skiaskopie 6,7min (SD±4,3min) a dávka ionizujícího záření 8138 mGycm2 (SD±7606 mGycm2). 
Počet RFA byl statisticky nižší v RTG skupině (44 vs 63, p<0,02), ale celkový čas RFA byl v obou 
skupinách srovnatelný (RTG 2377sec vs ZeroFluoro 2346sec, p=0,91). U všech pacientů bylo 
dosaženo izolace plicních žil, nebyl shledán statistický rozdíl v úspěšnosti zablokování RFA linií 
(linie na CTI, mitrálním isthmu, stropě a přední stěně). V RTG skupině byl záchyt 2 komplikací 
(tamponáda, 1 reaktivní perikardiální výpotek), ve skupině ZeroFluoro nebyla žádná komplikace 
(p=0,16). 
Závěr: Ablace fibrilace síní s podporou pouze neionizujících zobrazovacích metod je parametry 
výkonu a bezpečností srovnatelná s výkony se skiaskopickou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


