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Úvod
Katetrová léčba fibrilace síní je v současné 

době běžně používanou léčebnou metodou (1). 

Cílem tohoto intervenčního zákroku, provádě-

ného v levé síni, je zabránit recidivám arytmie. 

Rozhodujícím faktorem jak z hlediska úspěšnosti 

výkonu, tak i rizika komplikací je co nejlepší ori-

entace v levé síni (2). Provádění těchto výkonů 

pouze za kontroly klasické skiaskopie a skiagrafie 

je velmi obtížné, a proto byla vyvinuta řada me-

tod usnadňující orientaci v levé síni (3). Standardní 

metodou užívanou při těchto vyšetřeních se staly 

3-dimenzionální elektroanatomické mapovací 

systémy. V současnosti se používají různé verze 

systému CARTO (Biosense Webster, Diamond 

Bar, CA, USA) a systému EnSite Velocity (St. Jude 

Medical, St. Paul, MN, USA) (4). Tyto systémy do-

vedou na podkladě různých fyzikálních princi-

pů vytvářet trojrozměrné non-fluoroskopické 

mapy srdečních dutin. Vzhledem k anatomické 

složitosti a rozmanitosti levé síně a plicních žil 

se jako podklad při vytváření těchto map použí-

vá trojrozměrný (3D) model levé síně získaný z dat 

z počítačové tomografie (CT), nebo méně často 

z vyšetření srdce pomocí magnetické rezonan-

ce (MR) (5, 6, 7). Nevýhodou tohoto postupu je 

nutnost provedení CT nebo MR vyšetření ještě 

před samotným zákrokem a přítomnost mnoha 

faktorů, které mohou ovlivnit samotný model levé 

síně (rozdílná pozice pacienta při CT vyšetření 
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Úvod: Katetrová léčba fibrilace síní je běžně používanou léčebnou metodou. Vzhledem k anatomické složitosti levé síně se používají 

k podpoře výkonu trojrozměrné modely této srdeční dutiny získané z počítačové tomografie (CT). Rotační atriografie je nová zobrazovací 

metoda sloužící k získání stejných dat, která nám poskytuje CT vyšetření.

Metody: Cílem naší práce bylo u 65 pacientů podstupujících ablační výkon pro fibrilaci síní srovnat anatomické parametry levé síně 

získané metodou 3D rotační atriografie s daty získanými z CT. Dále jsme se zaměřili na porovnání radiační zátěže.

Výsledky: Výsledky měření rozměru ústí žil ukázaly dobrou korelaci mezi oběma sledovanými metodami. Při porovnání rozměrů nebyl 

prokázán statistický rozdíl mezi daty z CT srdce a z 3D rotační atriografie, kromě rozměru levé dolní plicní žily měřeného v předozadní 

projekci. Byla prokázána statisticky významná redukce radiační zátěže při použití 3D rotační atriografie oproti CT vyšetření (10,2 ± 2,318 

vs. 2,3 ± 0,6 mSV mGy-1cm-1, p < 0,001).

Závěr: Metoda 3D rotační atriografie levé síně nám poskytuje stejné anatomické informace jako CT srdce. Při použití této nové metody 

dochází ke statisticky významné redukci radiační zátěže pro pacienta.
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Rotational atriography of left atrium – a new imaging technique used to support left atrial radiofrequency ablation: 
a comparison of anatomical data of left atrium obtained from 3D rotational atriography and computed tomography

Introduction: Catheter ablation therapy for atrial fibrillation is a commonly used therapeutic method. Given the anatomical complex-

ity of the left atrium, three-dimensional models of this chamber of the heart obtained by computed tomography (CT) are employed. 

Rotational atriography is a new imaging technique used to obtain the same data as those obtained by CT scans.

Methods: Our aim was to compare anatomical parameters of the left atrium obtained by the method of 3D rotational atriography with the data 

obtained by CT scans in 65 patients undergoing ablation therapy for atrial fibrillation. In addition, we aimed at comparing the radiation burden.

Results: The results of measurements of the dimensions of venous orifices showed a good correlation between the two methods ob-

served; when comparing the dimensions, no statistical difference was found between the use of data from the CT of the heart and from 

3D rotational atriography, except for the dimension of the left inferior pulmonary vein measured in the anteroposterior projection. A 

statistically significant reduction in the radiation burden was shown with the use of 3D rotational atriography versus CT examination 

(10.2 ± 2.318 vs. 2.3 ± 0.6 mSV mGy-1cm-1, p < 0.001).

Conclusion: The method of 3D rotational atriography of the left atrium provides the same anatomical information as does CT of the 

heart. With the use of this new method, there is a statistically significant reduction in the radiation burden for the patient.
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a při elektrofyziologickém vyšetření, žilní náplň, 

srdeční rytmus, srdeční frekvence).

Nově se k vytváření anatomického modelu 

levé síně začala používat metoda 3D rotační 

atriografie, kterou lze provést přímo na elek-

trofyziologickém sále pomocí angiolinky (8, 9). 

Jednoznačnou výhodou této metody je mož-

nost fúze takto získaného obrazu do „live“ 

skiaskopického obrazu, a tím i mnohem lepší 

orientace při samotném výkonu.

Cílem naší práce bylo srovnat u stejného 

pacienta anatomické parametry levé síně získané 

metodou 3D rotační atriografie s daty získanými 

z CT srdce. Dále jsme se zaměřili na porovnání 

radiační zátěž při použití obou metod. Také jsme 

se zabývali porovnáním finanční nákladnosti 

obou metod v podmínkách České republiky.

Metody
V období 9/2011–8/2012 jsme do sledová-

ní prospektivně zařadili 65 pacientů, kteří na 

I. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny 

v Brně podstoupili radiofrekvenční ablaci v levé 

síni pro fibrilaci síní. Tato studie byla schválena 

Etickou komisí FN u sv. Anny v Brně a pacienti 

podepsali před vstupem do studie informovaný 

souhlas. Do studie nebyli zařazeni pacienti s aler-

gií na jodovou kontrastní látku a pacienti s re-

nální insuficiencí charakterizovanou jako pokles 

glomerulární filtrace méně než 45ml/s/1,73m2.

Předoperační průběh
Všichni zařazení pacienti byli vyšetřeni 

v arytmologické ambulanci a byli indikováni 

k ablačnímu řešení pro paroxyzmální či perzis-

tující fibrilaci síní rezistentní na farmakologickou 

léčbu. Všichni pacienti před vyšetřením podstou-

pili transtorakální echokardiografii a laboratorní 

odběry ke zjištění renálních parametrů, potřeb-

ných k výpočtu glomerulární filtrace. Zavedení 

antikoagulační léčby se řídilo dle CHA2DS2-VASc 

score (12). Případná antikoagulační terapie byla 

vysazena pět dní před plánovaným zákrokem, 

po poklesu hodnot INR k neúčinným hodno-

tám byl dle hmotnosti aplikován subkutánně 

nízkomolekulární heparin, pouze v den přijetí 

k zákroku již aplikován nebyl. Všichni pacienti 

podstoupili CT vyšetření srdce maximálně 7 dnů 

před přijetím k hospitalizaci k plánovanému vý-

konu. Před samotným ablačním výkonem byla 

u všech pacientů provedena jícnová echokar-

diografie s vyloučením intrakardiálního trombu.

CT vyšetření
CT vyšetření bylo provedeno na 64-slice 

přístroji (GE Lightspeed VCT, General Electric, 

Fairfield, USA). Parametry CT obsahovaly: 120 KV, 

800 mAs, kolimace 63 × 0,625 mm, spiral pitch 

faktor 0,98. Rekonstrukce obrazu byla provedena 

na 512 × 512 pixelové matici. Kontrastní látka byla 

aplikována cestou periferní žíly, množství pou-

žitého kontrastu bylo 100–150 ml (Ultravist 370, 

Bayer Pharma AG, Berlín, Německo nebo Iomeron 

400, PNG Gerolymatos A.E.B.E., Kryoneri – Athens, 

Řecko). Během vyšetření měli pacienti zadržený 

dech a leželi se vzpaženýma rukama. Následně 

byla data vypálena na CD ROM a při samotném 

zákroku proběhla ze získaných dat 3D rekonstruk-

ce levé síně pomocí softwaru 3D elektroanato-

mického navigačního systému (EnSite Velocity, 

St. Jude Medical, St. Paul, MN, USA).

3D rotační atriografi e levé síně
Rotační atriografie levé síně byla prove-

dena u všech pacientů na angiografickém pří-

stroji s 10palcovým flat detektorem (Philips – 

Allura Xper FD 10, Philips Healthcare, Best, The 

Netherlands). Po nástřiku kontrastní látky do levé 

síně následovalo během 4,1 sekundy otočení 

C ramene rtg přístroje z polohy 120 ° vpravo (RAO) 

do polohy 120 ° vlevo (LAO). Rychlost snímání jed-

notlivých řezů byla 30 snímků za minutu, z nichž 

se následně vytvořil výsledný obraz pomocí spe-

ciálního softwaru pracovní stanice s automatic-

kou segmentací 3D obrazu (EP Navigator 3.0, 

Philips Healthcare, Best, The Netherlands). Použito 

bylo 60 ml kontrastní látky (Ultravist 370 I/ml, 

Bayer Pharma AG, Berlin, Germany), kontrast byl 

podán rychlostí 15 ml/s pomocí injekční pumpy 

(Mark-V ProVis, Medrad, Inc., Indianola, PA, USA).

Před přímou aplikací kontrastní látky do le-

vé síně byl zaveden kvadrupolární katétr (Irvine 

Biomedicals, Irvine, CA, USA) do hrotu pravé ko-

mory. Při rychlé komorové stimulaci s frekvencí 

220/min s významným poklesem krevního tlaku 

(ověřeno vymizením pulzové křivky saturačního 

čidla – Phillips IntelliVue MP-20, Philips, Eindhoven, 

The Netherlands) byla provedena injekce kon-

trastní látky do levé síně, poté s 2sekundovým 

zpožděním proběhla rotace C ramene (10, 11, 13).

Obrázek 1. Příklad měření ústí levostranných plicních žil v bočné projekci, u každé žíly jsou vždy 

uvedeny dva rozměry v textu označované „bočná 1“ a „bočná 2“. Na levé straně obrázku jsou data 

z trojrozměrné rotační atriografie a vlevo data z CT vyšetření u stejného pacienta

Obrázek 2. Příklad měření odstupu pravé horní plicní žíly v předozadní projekci. Na levé straně 

obrázku jsou data z trojrozměrné rotační atriografie a vlevo data z CT vyšetření u stejného pacienta
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Vlastní ablační výkon
Všechny výkony byly provedeny za stan-

dardních podmínek v analgosedaci na angi-

ografickém přístroji vybaveném Philips Alura 

FD 10 (Philips Healthcare, Best, The Netherlands). 

V  lokální anestezii obou třísel byly zavedeny 

sheaty a následně katétry. Dekapolární katétr 

byl zaveden do koronárního sinu. Následně byla 

provedena nekomplikovaná transseptální punk-

ce. Po úspěšné transseptální punkci byl zaveden 

do levé síně 8,5F řiditelný sheath Agilis (St. Jude 

Medical, St. Paul, MN, USA) a po druhé trans-

septální punkci byl zaveden 8F sheath SL1 (St. 

Jude Medical, St. Paul, MN, USA). Po provedení 

punkce byl podán bolus heparinu s následným 

kontinuálním podáváním dle hodnot ACT. 

Následně cestou řiditelného sheatu Agilis byl 

do levé síně zaveden ablační katétr s chlazeným 

hrotem (Celsius Thermo-cool, Biosense Webster, 

Diamond Bar, CA, USA), cestou transseptálního 

sheatu SL1 byl zaveden duodekapolární lasso 

katétr (Reflexion Spiral Variable Radius Catheter, 

St. Jude Medical, St. Paul, MN, USA). Poté dle 3D 

modelu levé síně získaného z rotační atriografie 

byla vytvořena elektroanatomická mapa levé sí-

ně se zobrazením levostranných plicních žil, a to 

pomocí systému EnSite NavX (St. Jude Medical, 

St. Paul, MN, USA). Poté byla pomocí radiofre-

kvenční energie provedena izolace plicních žil 

pomocí cirkulárních linií kolem plicních žil, defi-

novaná jako vstupní či výstupní blok. V případě 

perzistující fibrilace síní byly provedeny lineární 

ablační linie na stropě levé síně, na mitrálním 

isthmu a v distálním koronárním sinu. Pacienti 

byli propuštěni do ambulantní péče druhý den 

po výkonu.

Analýza anatomických dat
Anatomická data levé síně získaná jak z CT 

vyšetření, tak z 3D rotační atriografie byla 

hodnocena dvěma nezávislými výzkumníky 

pomocí stejného softwaru pracovní stanice EP 

Navigator (EP Navigator 3.0, Philips Healthcare, 

Best, The Netherlands). Byly hodnoceny roz-

měry odstupu plicních žil z levé síně, zazna-

menal se ostiální rozměr levé žíly v bočné 

projekci (obrázek 1) a také vertikální rozměr 

v předozadní projekci (obrázek 2). Při měření 

rozměru v bočné projekci byly zaznamenány 

2 hodnoty (bočná 1 a bočná 2). V případě roz-

měru „bočná 1“ se jedná o největší průměr žíly, 

následně bylo v kolmé rovině na toto měření 

provedeno druhé měření a největší průměr 

žíly v této rovině byl zaznamenán a označen 

jako „bočná 2“ (obrázek 1). Rozměr v odstupu 

žíly byl definován jako rozměr žíly v kolmé 

rovině na dlouhou osu žíly v místě přechodu 

plicní žíly na levou síň. Nejdříve byla vyhodno-

cena data z CT vyšetření jedním výzkumníkem 

a následně druhým výzkumníkem data z 3D 

rotační atriografie, tak aby nedošlo k jakému-

koliv ovlivnění měření.

Analýza radiační zátěže
U každého pacienta jsme porovnávali radiační 

zátěž při CT vyšetření a 3D rotační atriografii pře-

počtenou na efektivní dávku (ED). Pro CT vyšetření, 

u kterého byla dávka uvedena v jednotkách „dose 

lenght product“ (mGy cm1), byl použit konvertující 

faktor 0,017 mSV mGy-1cm-1. (14). Pro 3D rotační atri-

ografii, kdy byla dávka měřena v jednotkách „dose 

area product“ (mGy cm2), byl použit konvertující 

faktor 0,18 mSV mGy-1cm-1 (15).

Analýza ekonomické nákladnosti
Analýza finanční nákladnosti byla provedena 

ekonomickým oddělením Fakultní nemocnice 

u sv. Anny v Brně a může reprezentovat podmín-

ky, které platí ve většině nemocnic v České repub-

lice. Do analýzy byly započítány všechny položky, 

jako je mzda jednotlivých pracovníků (lékařů, 

biomedicínských inženýrů, laborantů a sester), 

spotřební materiál, správní režie i odpisy jednotli-

vých přístrojů tak, aby mohla být vypočtena cena 

jak CT vyšetření, tak i rotační atriografie.

Statistické zpracování
Základní charakteristiky pacientů a rozmě-

ry žil získané pomocí dvou rozdílných metod 

byly popsány metodami deskriptivní analýzy. 

Výsledky jsou v případě spojitých parametrů 

prezentovány pomocí průměru se směrodatnou 

odchylkou (SD), u kategoriálních parametrů po-

mocí absolutního a relativního počtu.

Tabulka 1. Radiační zátěž je uvedena jako efektivní dávka radiační zátěže (mSV mGy-1cm-1). Dále jsou v tabulce uvedeny rozměry jednotlivých žil (mm). 

Porovnání rozměru plicních žil je uvedeno v jednotlivých projekcích (AP = předozadní projekce, bočná 1 a bočná 2 jsou nejmenší a největší rozměr žíly 

při odstupu z levé síně patrné z bočné projekce)

CT (N=65) DRA (N=65)

Parametr Průměr (SD) Median (95 % CI) Min-Max Průměr (SD) Median (95 % CI) Min-Max p-value*

AP LIPV 18,082 (2,6010) 17,920 (17,110–18,690) 12,84–24,73 16,841 (2,5333) 16,580 (15,740–17,380) 10,84–24,97 0,010

AP LSPV 18,734 (3,4496) 18,085 (17,560–18,950) 13,54–32,41 18,626 (3,7874) 18,160 (17,560–19,010) 11,47–33,41 0,895

AP RIPV 18,525 (3,3787) 18,330 (17,210–19,550) 11,68–31,84 17,963 (3,8291) 17,480 (16,330–18,650) 11,24–33,65 0,238

AP RSPV 18,867 (2,8143) 18,960 (18,090–19,510) 12,50–25,70 19,192 (2,9872) 19,090 (17,980–20,080) 13,02–26,51 0,536

Bočná LIPV 1 19,586 (2,9078) 19,510 (18,510–20,640) 11,79–26,43 19,664 (3,1320) 19,385 (18,110–21,050) 12,09–26,24 0,889

Bočná LIPV 2 13,225 (2,8934) 12,870 (12,190–14,080) 6,64–20,30 13,280 (2,5388) 13,045 (12,480–13,900) 7,74–21,10 0,913

Bočná LSPV 1 21,612 (3,8254) 20,880 (20,260–21,840) 16,30–36,77 21,325 (3,6324) 21,065 (19,920–21,870) 15,20–34,69 0,709

Bočná LSPV 2 14,351 (2,9571) 13,805 (13,270–14,810) 9,70–26,40 15,067 (2,8125) 14,610 (13,740–15,480) 10,07–27,27 0,088

Bočná RIPV 1 20,576 (3,8625) 20,480 (19,120–21,340) 13,57–31,66 20,861 (3,7945) 20,330 (19,010–21,750) 13,22–32,08 0,722

Bočná RIPV 2 15,803 (3,4358) 15,620 (14,910–16,700) 7,92–29,89 15,403 (3,1276) 15,170 (13,990–16,210) 10,05–23,62 0,476

Bočná RSPV 1 24,599 (4,5194) 24,700 (23,160–26,280) 16,13–36,77 24,390 (4,5045) 23,700 (22,120–25,610) 14,59–37,68 0,798

Bočná RSPV 2 16,988 (3,5593) 16,650 (15,560–18,470) 8,86–26,30 17,607 (3,1347) 17,530 (16,150–18,560) 10,95–26,52 0,309

Pacienti s BMI > 30

AP LIPV 17,837 (2,9652) 16,925 (16,720–18,850) 12,84–24,73 16,770 (2,9327) 15,940 (15,480–17,220) 10,84–24,97 0,160

Pacienti s BMI < 30

AP LIPV 18,303 (2,1939) 18,190 (17,470–19,230) 13,11–24,67 16,756 (2,0400) 16,600 (15,680–17,490) 12,91–20,92 0,012

LIPV – levá dolní plicní žíla; LSPV – levá horní plicní žíla; RIPV – pravá dolní plicní žíla; RSPV – pravá horní plicní žíla
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Sledované parametry byly porovnány 

mezi skupinami pacientů rozdělenými dle 

použité metody. Kategoriální parametry byly 

porovnány pomocí χ2-kvadrát testu, případně 

Fisherova testu. Pro porovnání spojitých para-

metrů mezi skupinami byl použit dvouvýběro-

vý t-test, pokud nebyla normalita dat výrazně 

porušena, případně neparametrický Mann-

Whitney test. Všechny analýzy byly provedeny 

na 5% hladině významnosti (tj. p-hodnoty < 0,05 

jsou považovány za statisticky významné).

Výsledky
Celkem bylo do sledování zařazeno 65 pa-

cientů podstupujících komplexní ablační výkon 

v levé síni pro fibrilaci síní. Převážná část pacien-

tů byli muži (78 %), průměrný věk pacientů byl 

57,7 ± 9,6 let a byl shledán sklon k nadváze (BMI 

29,3 ± 4). U většiny pacientů byl přítomen nález 

dobré systolické funkce LK (EF LK 56 ± 8,2 %) 

s nálezem dilatované levé síně (diametr levé síně 

v parasternální projekci: 45 ± 6 mm).

Provedení CT vyšetření a následná seg-

mentace proběhla úspěšně u 100 % pacientů. 

Úspěšnost provedení rotační atriografie levé síně 

byla 98,5 %, v jednom případě se zobrazení levé 

síně nepodařilo z důvodů velkého rozměru levé 

síně se špatným vycentrováním obrazu a ná-

sledným nezobrazení odstupu plicních žil. Při 

komorové stimulaci 220/min před provedením 

rotace C ramene rtg přístroje nebyly zazname-

nány žádné komplikace.

Výsledky měření rozměru ústí žil ukáza-

ly dobrou korelaci mezi oběma sledovanými 

metodami, při porovnání rozměrů nebyl pro-

kázaný statistický rozdíl mezi použitím dat z CT 

srdce a z 3D rotační atriografie, kromě rozměru 

levé dolní plicní žíly měřeného v předozadní 

projekci (tabulka 1, graf 1–4). Tento statisticky 

významný rozdíl byl shledán pouze u pacientů 

s BMI > 30.

Při porovnání efektivní dávky radiační zátěže 

pro jednotlivé pacienty byla prokázána stati-

sticky významná redukce radiační zátěže při 

použití 3D rotační atriografie než při CT vyšetření 

srdce (10,2 ± 2,318 vs. 2,3 ± 0,6 mSV mGy-1cm-1, 

p < 0,001) (graf 5)

Z ekonomické analýzy nákladnosti vyplý-

vá, že po započítání všech nákladů potřebných 

k provedení jednotlivých výkonů, včetně odpisů 

přístrojů, se jeví výhodnější 3D rotační atriogra-

fie, kdy celková cena jednoho výkonu činí 3 396 

Kč, na rozdíl od CT vyšetření, kde vypočítaná 

cena byla 4 455 Kč (tabulka 2).

Diskuze
První zkušenosti s rotační atriografií levé síně 

byly publikovány již v roce 2006 v práci Manzke, 

et al., kde autoři popsali první zkušenosti s prove-

dením této metody při animálních a humánních 

studiích (16). Následovaly práce, které se zamě-

řily na úspěšnost rotační atriografie levé síně 

k vytvoření použitelného 3D modelu levé sí-

ně, hodnotící viditelnost odstupu jednotlivých 

žil (10). Jednotlivé práce se zaměřily i na popis 

a srovnání jednotlivých metodologických po-

stupů s nástřikem kontrastní látky do pravé síně, 

plicnice či levé síně  (11, 17). Postupně se ukázalo, 

že tato nová metoda je bezpečná, s minimál-

ním množstvím komplikací a má vysokou míru 

úspěšného provedení. Další práce, ve kterých 

byly využity již nové verze systémů, ukázaly 

dobrou korelaci mezi daty získanými z CT srdce 

a z 3D rotační atriografie (9).

Tabulka 2. Náklady jsou uvedeny v Kč a odpovídají ceně jednoho vyšetření ve FN u sv. Anny v Brně

3-DRA CT vyšetření

Mzda zdravotnického perzonálu 336 296

Odpis + servis přístrojů 600 1 171

Spotřební materiál 2 460 2 988

Náklady celkem 3 396 4 456

DRA – trojrozměrná rotační atriografie

Graf 1–4. Altmanův-Blandův graf, který zobrazuje rozdíly jednotlivých rozměrů plicních žil měřených buď z trojrozměrné rotační atriografie nebo z CT vyšetření, 

tyto rozdíly jsou uvedeny na ose y. Absolutní hodnoty rozměrů jednotlivých žil jsou uvedeny na ose x. Barevně jsou odlišeny jednotlivé projekce, ze kterých bylo 

prováděno měření. Postupně jsou uvedeny grafy pro jednotlivé žíly
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Graf 1. LIPV – levá dolní plicní žíla; Graf 2. LSPV – levá horní plicní žíla; Graf 3. RIPV – pravá dolní plicní žíla; Graf 4. RSPV – pravá horní plicní žíla
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Naše výsledky potvrzují velmi dobrou ko-

relaci mezi rozměry jednotlivých žil získanými 

z CT vyšetření a z 3D rotační atriografie levé síně. 

Kromě jednoho měření nebyl zjištěn žádný stati-

sticky významný rozdíl. Pouze při měření rozmě-

ru levé dolní plicní žíly v předozadní projekci byl 

nalezen statisticky významný rozdíl. Při analýze 

pacientů rozdělených dle BMI byl ale tento rozdíl 

pozorován pouze u pacientů obézních, s BMI 

větším jak 30. Tyto výsledky naznačují určité 

možné limitace této metody u obézních paci-

entů, přestože samotná obezita nebyla limitací 

3D rotační atriografie při tvorbě použitelného 

modelu levé síně. Příčinou neúspěšné 3D ro-

tační atriografie byl velký rozměr levé síně spolu 

se špatným vycentrováním obrazu a následným 

nezobrazením plicních žil. Na druhou stranu 

v našem souboru pacientů a i ve většině výše 

uvedených studií byl použit nástřik kontrast-

ní látky přímo do levé síně, kdy tento postup 

má vyšší úspěšnost provedení oproti nástřiku 

kontrastní látky do pravostranných oddílů (9). 

Jeho nevýhodou je naopak absence 3D modelu 

levé síně, který je fúzovaný do skiaskopického 

obrazu při transseptální punkci, kdy tento mo-

del může pomoci s orientací při této rizikovější 

části samotného ablačního výkonu. Pro běžnou 

praxi bude potřeba provést studie se zaměřením 

na klinické výsledky při použití této metody jako 

podpory ablační léčby fibrilace síní.

Naše výsledky ukazují jednoznačný profit 

pacientů z této nové metody díky statisticky 

významné redukci radiační zátěže oproti CT 

vyšetření. Tento závěr byl pozorován ve většině 

prací porovnávajících tyto dvě metody. Na dru-

hou stranu stejná data jako z CT srdce lze získat 

i pomocí MR srdce při absenci jakékoliv radiační 

zátěže. Tato metoda ale není v běžné klinické 

praxi často používána vzhledem k mnoha fak-

torům, jako je finanční nákladnost, dostupnost 

a technické limitace u pacientů s poruchami 

rytmu. V některých centrech mohou operatéři 

s dostatečnými zkušenostmi provést ablaci 

v levé síni pouze za pomoci elektroanatomic-

kého mapování, i v tomto případě samozřejmě 

ztrácí metoda 3D rotační atriografie výhodu 

stran redukce radiační zátěže. Jako další vý-

hoda 3D rotační atriografie oproti CT je menší 

spotřeba kontrastní látky nutné k provedení 

vyšetření (8). Určitou limitací samotného srov-

nání efektivní radiační dávky obou vyšetření 

může být přepočet na jednotky efektivní dávky 

za pomoci konvertujících faktorů. Konvertující 

faktory použité v naší studii se shodují s těmi, 

které byly použity v  jiných studiích, zabývají-

cích se podobným tématem. Konvertující fak-

tor, používaný při CT vyšetřeních k přepočtu 

z jednotek „dose lenght product“ na jednotky 

efektivní radiační dávky, je ověřen mnohými 

studiemi. Méně studií se zabývá přepočtem 

z jednotek „dose area product“ v případě 3D 

rotační atriografie. Tyto konvertující faktory 

jsou bohužel pouze určitým kompromisem, 

používaným při těchto převodechk. Hodnota 

konvertujícího faktoru totiž není ovlivněna 

pouze samotným přístrojem a jeho parame-

try, ale i rozdíly mezi jednotlivými pacienty, 

jako jsou jejich konstituce nebo pohlaví. Proto 

se hodnota konvertujícího faktoru může lišit 

mezi jednotlivými vyšetřeními.

Další z faktorů, které mohou ovlivnit používá-

ní této metody v běžné klinické praxi je finanční 

nákladnost. Touto problematikou se ve své práci 

zabýval Kriatselis, et al., přičemž zjistil, že v ekono-

mických podmínkách Deutsches Herzzentrum 

Berlin vychází jedno vyšetření pomocí CT v prů-

měru o 45 € dráž (9). To odpovídá i výsledkům, 

které se týkají zdravotnictví v České republice, 

kdy po započítání všech nákladů je CT vyšetření 

dražší o více jak 1 000 Kč. Tyto údaje se ale díky 

mnoha faktorům mohou v čase měnit.

Závěr
Metoda 3D rotační atriografie levé síně nám 

poskytuje stejné anatomické informace jako 

CT srdce. Tyto data jsme navíc schopni získat 

přímo na elektrofyziologickém sále při ablačním 

výkonu levé síně. Při použití této nové metody 

dochází ke statisticky významné redukci radiační 

zátěže pro pacienta a finanční náklady na jedno 

vyšetření jsou nižší oproti CT vyšetření.

Práce byla vypracována s podporou 

Evropského fondu pro regionální rozvoj – Projekt 

FNUSA-ICRC No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123.
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