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Úvod a ciele: Balóniková kryoizolácia pľúcnych žíl (kryoIPV) patrí k etablovaným metódam liečby 
fibrilácie predsiení (FP). Cieľom tejto práce je porovnať kryoIPV pri použití 3D vizualizácie ľavej 
predsiene implementáciou virtuálneho modelu získaného z CT srdca do skiaskopického obrazu 
a bez použitia tohto modelu. 
Metodika: Do porovnania bolo zahrnutých 107 pacientov (z toho 34 žien) s paroxyzmálnou a 
perzistujúcou FP, ktorí podstúpili kryoIPV vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych 
chorôb, a.s. Košice v rokoch  2017 a 2019. Súbor sme rozdelili na dve skupiny. Skupinu A tvorili 
pacienti z roku 2019 (N =49), u ktorých bol periprocedurálne použitý virtuálny 3D model ľavej 
predsiene získaný z CT srdca a implementovaný do RTG obrazu. Skupinu B tvorilo 68 pacientov, 
ktorí podstúpili kryoIPV v roku 2017 bez tohto modelu. Zaznamenávali sme dĺžku trvania 
procedúry, skiaskopický čas, dosiahnutie izolácie pľúcnych vén a výskyt parézy n.phrenicus.  
Výsledky: Obe skupiny pacientov sa nelíšili priemerným vekom pacientov, zastúpením pohlaví 
ani BMI. Skupina A mala nižšie zastúpenie paroxyzmálnej formy FP oproti skupine B (57% oproti 
74%). Priemerná dĺžka trvania procedúry sa skrátila zo 155 na 130min, skiaskopický čas klesol z 
1086 na 859s. V skupine B z roku 2017 bola u 55 pacientov (81%) bola počas výkonu dosiahnutá 
izolácia všetkých štyroch pľúcnych vén,  u 13 pacientov (19%) sa nepodarilo izolovať všetky štyri 
pľúcne žily. V skupine A z roku 2019 bola u 43 pacientov (88%) dosiahnutá izolácia všetkých 
štyroch pľúcnych vén a u 6 (12%) boli izolované 3 pľúcne žily. Výskyt parézy n.phrenicus bol v 
oboch skupinách nízky (1 pacient). 
Záver: Použitie 3D vizualizácie ľavej predsiene implementáciou virtuálneho modelu získaného z 
CT srdca do skiaskopického obrazu počas kryoIPV skracuje priemernú dĺžku trvania procedúry, 
skiaskopický čas a zvyšuje úspešnosť samotnej procedúry. Nezaregistrovali sme žiaden dopad 
na výskyt parézy n.phrenicus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


