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Indikácie k uzáveru uška ľavej predsiene – komu áno, komu nie? 
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Úvod: Aktuálne platné odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti radia katetrizačný 
uzáver uška ľavej predsiene (LAAO) do indikačnej skupiny IIb. V klinickej praxi sa však  
stretávame s pacientmi, u ktorých zhodnotenie rizika plynúce z antikoagulačnej liečby nie je 
zachytené v HASBLED skóre. Cieľom práce je zhodnotiť indikácie k LAAO v našich podmienkach.  
Súbor pacientov a metóda: Katetrizačnému uzáveru sa podrobilo 30  pacientov, priemerný vek 
71,5 ± 7,5 roka (12 žien a 18 mužov). Priemerné CHA2DS2-VASc skóre bolo 3,6 ± 1,3, a HASBLED 
3,2 ± 0,8. Pacienti podľa indikácie boli rozdelení do štyroch skupín. Do 1.  skupiny boli zaradení 
pacienti s anamnézou závažného, život ohrozujúceho krvácania alebo hemoragickej CMP (8), do 
2. skupiny pacienti s opakujúcimi sa krvácaniami (12), do 3. skupiny pacienti s prekonanou 
ischemickou CMP napriek adekvátnej antikoagulačnej liečbe (3), do 4. skupiny pacienti ktorých 
riziko krvácavých komplikácií nie je zohľadnené v HASBLED skóre (amyloidová angiopatia, 
dialýza, tumor mozgu, intrakraniálna aneuryzma, cirhóza pečene, spolu 7 pacientov). Sledovali 
sme periprocedurálny priebeh,  vek,  CHA2DS2VASc a HASBLED, veľkosť zóny ukotvenia, tvary 
ušiek ľavej predsiene a benefit z liečby počas follow-up. 
Výsledky: Periprocedurálny priebeh sa medzi skupinami nelíšil. Rozdiel sme nezistili ani vo veku, 
veľkosti zóny ukotvenia ani v tvaroch uška ľavej predsiene. Signifikantný rozdiel sme zistili medzi 
skupinami v riziku tromboembolizmu a krvácania. Pacienti zaradení do 4. skupiny mali 
významne nižšie CHA2DS2VASc (2,6 vs 4,5 a 3,5 a 4,3) (p< 0,05) a tendenciu k nižšiemu HASBLED  
(2,6 vs 3,6 a 3,3 a 3,0). Počas 22 mesiacov sledovania ani jeden pacient nemal tromboembolickú 
komplikáciu ani krvácanie.  
Záver: LAAO na základe dostupných údajov sa javí ako  vhodná alternatíva antikoagulačnej 
liečby aj u pacientov s menej často sa vyskytujúcimi diagnózami, ktoré neumožňujú 
antikoagulačnú liečbu, prípadne je táto vysoko riziková. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


