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Úvod: Kardioneuroablace je katetrizační léčebná metoda vhodná pro pacienty se 
symptomatickými funkčními bradyarytmiemi. Je založena na denervaci sinoatriálního (SAN) a 
atrioventrikulárního uzlu (AVN). Stupeň parasympatické denervace lze testovat pomocí 
extrakardiální vysokofrekvenční stimulace hlavního kmene n. vagus. Zpravidla je stimulován 
pravý n. vagus cestou snadněji přístupné pravé jugulární žíly. Cílem této studie je popsat 
praktický význam alternativní stimulace levého n. vagus.   
Metodika: Od listopadu 2017 do srpna 2019 jsme provedli kardioneuroablaci u 55 pacientů 
s intraprocedurální stimulací n. vagus (frekvence: 50 Hz; šířka pulsu: 0.05 ms; výdej 1V / 1kg; 
max. 70 V). Retrospektivně shrnujeme naše zkušenosti s podskupinou 16/55 (29%) pacientů ve 
věku 39±16 let (56% mužů), u kterých jsme usilovali kromě standardní stimulace pravého n. 
vagus také o stimulaci levého n. vagus. Důvodem byla nedostatečná odezva na stimulaci 
pravého n. vagus při vstupním vyšetření (n = 5) nebo snaha zpřísnit procedurální endpoint nad 
rámec necitlivosti na stimulaci pravého n. vagus (n = 11). 
Výsledky: U 6/16 (38%) pacientů nebylo možné zavést stimulační katetr do levé v. jugularis; u 
5/16 (31%) pacientů nepřinesla simulace levého n. vagus žádnou přidanou informaci; u 5/16 
(31%) pacientů nereagujících na stimulaci pravého n. vagus byla při stimulaci levého n. vagus 
dokumentována signifikantní kardioinhibiční odezva (výhradně AV blokáda), která u 3 pacientů 
indikovala rozšíření ablace vedoucí k nastolení kompletní denervace.   
Závěr: Ačkoli je přístup do levé jugulární žíly obtížnější, oboustranná stimulace n. vagus zvyšuje 
pravděpodobnost navození dostatečně silné předablační kardioinhibiční reakce, což usnadňuje 
hodnocení efektu kardioneuroablace. Přibližně u poloviny pacientů, kteří mají ztrátu reaktivity 
SAN a AVN při standardní stimulaci pravého n. vagus, je možné nadále provokovat AV blokádu 
stimulací levého n. vagus a příslušně modifikovat ablační výkon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


