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Ischemická komorová tachykardie s nízkou ejekční frakcí LK: Randomizace katetrizační ablace 
s využitím vzdálené magnetické navigace (RMN) v.s. manuální katetrizační ablace. 
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Úvod: Multicentrická randomizovaná studie s náběrem pacientů v letech 2016-2020 a 
předpokládanou velikostí souboru alespoň 386 pacientů z 15-20 center z EU, USA, Austrálie aj., 
prezentujeme iniciální výsledky u 32 pacientů randomizovaných a sledovaných v našem centru.  
Metoda: Do studie jsou zařazováni pacienti s farmakorezistentní setrvalou komorovou 
tachykardií (KT) a předchozí implantací ICD, minimálně měsíc a více po IM s EFLK ? 35%, ev. více 
než 2M po KCH výkonu, věkem nad 18let a očekávanou dobou dožití nad 1R, při absenci 
obvyklých závažných kontraindikací výkonu. Po podepsání informovaného souhlasu jsou 
pacienti randomizováni 1:1 k RMN ablaci (Stereotaxis, Inc. NaviStar® RMT Thermocool) v.s. 
manuální katetrizační ablace proplachovým ablačním katetrem  (Carto-Biosense Webster) nebo  
EnSite NavX. Primární cíl je absence setrvalé KT v rámci klin. sledování včetně opak ICD kontrol 
12 měsíců.  
Výsledky: V rámci iniciální analýzy pacientů našeho centra zařazených od 11/2016 do 3/2019 
bylo randomizováno 32 pacientů 16:16 do skupiny RMN a manuální ablace s primární úspěšností 
dosažené shodně u 12 pacientů v obou skupinách, dle doby sledování je kalkul. prim. úspěšnost 
RMN : manuální ablace 74.5% : 73,9%  (log rank equality test p=0.82), medián sledování 11 
měsíců. Procedurální komplikace výkonu nebyly zaznamenány v obou skupinách. Úmrtí s delším 
odstupem od výkonu byla spojena s výskytem KT/nesetrvalé KT. 
Závěr: V rámci multicentrické randomizované studie katetrizační ablace ischemické setrvalé KT 
u pacientů s nízkou EF LK jsme analýzou menšího vzorku iniciálních dat z našeho centra 
neprokázali statisticky signifikantní rozdíl ve 12M úspěšnosti a bezpečnosti eliminace setrvalé 
KT při využití systému dálkové magnetické navigace či manuální katetrizační ablace, finální 
výsledky mnohonásobně většího souboru budou k dispozici v následujících letech. Eliminace KT 
se jeví přínosná z hlediska mortality u této rizikové skupiny nemocných ve shodě s 
publikovanými daty. 
 

 
 


