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Úvod: Stereotaktická radiochirurgická ablace (SBRT) má potenciál doplnit léčbu nemocných s 
recidivujícími komorovými tachykardiemi (VT) po selhání komplexní terapie. Navigace zaměření 
cíle SBRT se vyvíjí, je možná pomocí elektroanatomických map při invazivním 
elektrofyziologickém vyšetření anebo substrátově navigovaná pomocí zobrazovacích metod 
(CT, MRI, SPECT). Výsledky studií prokazují významný pokles výskytu VT po SBRT.  
Metodika: Ve studii NIRA-VT (Phase I/II Study of1 4-D Navigated Non-invasive Radiosurgical 
Ablation of Ventricular Tachycardia) je k navigaci použita metabolická aktivita myokardu levé 
komory pomocí PET-CT, kterou je definována poinfarktová jizva levé komory. Pacienti následně 
podstupují neinvazivní elektrofyziologickou studii (NIPS) s povrchovým ekg mapováním (BSEM) 
indukovaných VT (CardioInsight, Medtronic).Všechny vyvolatelné setrvalé monomorfní 
komorové tachykardie (SMVT) jsou analyzovány pomocí povrchového mapování s definováním 
exitu všech inducibilních VT. Pacienti s arytmiemi původem z poinfarktové jizvy podstupují léčbu 
SBRT navigovanou pomocí PET-CT.  
Soubor: Zařazeno bylo 6 pacientů, prům věk 71 let, NYHA 2.1, LVEF 25.2%. Během NIPS byla u 
všech nemocných indikována minimálně jedna SMVT a všichni pacienti podstoupili analýzu 
všech indukovaných setrvalých arytmií pomocí BSEM.  
Výsledky: Všechny indukovatelné SMVT byly analyzovány a mapovány pomocí BSEM, tedy 100% 
proveditelnost. Indukováno bylo 1-6 SMVT na každého nemocného. Analýzou všech 
vyvolatelných SMVT byla nejčasnější systolická aktivita vždy fokusována do zdravé tkáně (dle 
PET-CT), pokaždé na  rozhraní s jizvou definovanou PET-CT.  
Diskuse: Metodika nemá ambice definovat diastolickou fázi vedení reentry VT. Exity arytmií se 
projikují do metabolicky zdravé tkáně a bez substrátových anatomických znalostí je výsledek 
BSEM neinterpretovatelný. Zaměřit ablaci na výsledku BSEM t.č. nelze, nicméně limitované 
výsledky mohou doplnit komplexní rozhodovací strategii před léčbou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


