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Mechanická deviace jícnu jako protekce atrioesofageální píštěle u nemocných po provedené 
katetrizační ablaci v levé síni. 
Neužil P, Petrů J, Funasako M, Janotka M, Šedivá L, Královec Š, Reddy V,  
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce Praha, Praha, ČR 
 
Východiska: Atrioesofageální píštěl je fatální komplikací termického poškození během 
provádění katetrizačních zákroků v levé síni a zvláště fibrilace síní. Tato komplikace se vyskytuje 
velmi zřídka, dle různých registrů je referována od 0,05 do 0,2 % případů, nicméně tato 
komplikace je velmi často fatální a těžko předvídatelná. Jednou z možností, jak komplikaci 
předcházet je monitorace teploty v jícnu anebo mechanická deviace v době provádění aplikací 
energie na zadní stěně levé síně. 
Cíl: Referujeme data z ablačního registru, kdy jsme u nemocných v celkové anestezii mechanicky 
vychýlili jícen, provedené kontroly jícnu s cílem vyšetření esofagoskopií a reference výskytu 
lokálního poškození sliznice jícnu. 
Metoda: Balónkovým deviátorem zavedeným v jícnu před začátkem výkonu jsme provedli 
insuflaci tlakovým injektorem na 4–8 atm, čímž dojde k mechanickému a atraumatickému 
vyosení jícnu jednostranně a to buď vpravo či vlevo, dle polohy jícnu a dle linií, které provádíme 
na zadní stěně. Výkon provádíme v celkové anestezii. Po výkonu jsme jícen 
kontrolovaliesofagoskopií. Výkony jsme prováděli v rámci Deviate study. 
Výsledky: Mechanickou deviaci jícnu jsme provedli u celkem 25 nemocných (18 mužů/6 žen, 
věk 58 let)indikovaných ke katetrizační ablaci pro fibrilaci síní. Průměrná doba výkonu byla 3,6 
hodin s celkovou dobou deviace jícnu 1,8 hodin. Po dosažení adekvátní deviace jsme aplikovali 
RF energii 30-35 W, vždy s kontrolou přítlaku a následné vyšetření esofagoskopií neprokázalo 
žádné závažné lokální změny související s aplikací termické energie. Stejně tak jsme neprokázali 
jakékoliv změny ve smyslu mechanického poškození jícnové stěny. U všech nemocných jsme 
zároveň monitorovali teploty v jícnu duodekapolární termickou sondou bez průkazu nárůstu 
teploty nad 38 st C. 
Závěr: Naše výsledky jasně prokazují bezpečnost prováděné mechanické deviace jícnu jako 
účinné protekce termického poškození s následným vývojem atrio-esofageální píštěle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


