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Katetrizační ablace je zlatým standardem nefarmakologické léčby supraventrikulárních a 
komorových tachyarytmií. Přes dlouhodobě relativně vysokou úspěšnost katetrizačních 
zákroků, jsou ablace provázeny komplikacemi, danými invazivním charakterem výkonu. 
Termální ablace mohou působit cévní, infekční či tromboembolické komplikace a lze je 
předpokládat také u netermálních elektroporačních technologií. První klinické práce popisují 
vysokou ablační efektivitu elektroporačních pulzních polí. Na rozhraní aplikačních katetrů a 
tekutin dochází k elektrolýze a vzniku mikrobublin, pozorovaných v animálním experimentu, 
zatím však nejsou dostatečně popsány. Kvantifikace a popis vznikajících mikrobublin umožňuje 
srovnání se zavedenými metodami a odhad možného rizika embolizace do centrální nervové 
soustavy, vzniku manifestních či tichých cerebrálních lézí. Pro sledování mikrobublin byl 
vytvořen uzavřený cirkulační systém obsahující fyziologický roztok nebo lidskou plazmu 
poháněný peristaltickou pumpou s rezervoárem, při tlaku cca 100mmHg. Dva aplikační katetry 
byly zavedeny do systému a připojeny k pulznímu generátoru. Vznikající bubliny byly sledovány 
v mikro-komůrce z PDMS pomocí mikroskopu s ultrarychlým snímáním obrazu (AxioObserver 
Z1, Karl Zeiss).  Bubliny vznikající v návaznosti na různé sady impulzů byly kvantifikovány off-line  
pomocí grafického softwaru ImageJ Pozitivní kontrolou byl agitovaný fyziologický roztok, často 
užívaný jako kontrastní látka při vyšetření jícnovou echokardiografií a prokazování mezisíňové 
komunikace. Při elektroporačních pulzech prokazatelně vzniká řada bublin o relativně úzkém 
profilu rozměrů v jednotkách mikrometrů. Při vyšších aplikovaných energiích bublin vzniká více 
a při opakovaných pulzech lze pozorovat jejich slévání do větších celků. Bubliny vzniklé v přímo 
v plazmě jsou stabilnější oproti bublinám vzniklým agitací fyziologického roztoku. K potvrzení 
jejich vlivu na CNS je tak potřeba dalšího experimentálního srovnání v in vivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


