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Katetrová radiofrekvenční ablace srdečních 
arytmií 

 

Vážená paní, vážený pane, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o katetrové radiofrekvenční ablaci 
srdečních arytmií. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je arytmie a katétrová radiofrekvenční ablace srdečních arytmií: 
Arytmie jsou poruchy srdečního rytmu, které se projevují abnormálně pomalým nebo 
abnormálně rychlým během srdce a tedy i abnormálně pomalým nebo rychlým pulsem, 
který si můžete nahmátnout např. na tepně na zápěstí. V souvislosti s katetrovou ablací 
bude dále řeč pouze o rychlých arytmiích neboli tachykardiích. 
Tyto arytmie většinou začnou náhle skokem a také skokem náhle končí. Základní funkcí 
srdce je čerpání krve do všech tělních orgánů a tkání. Tato funkce je v klidu ideálně plněna 
při frekvenci mezi 50–100/min., samozřejmě v závislosti na celkovém stavu i okamžité 
zátěži organismu. Tato složitá funkce se může zhoršit v důsledku nepřirozeně vysoké 
frekvence srdečních stahů při arytmii. S tím souvisí potíže, které se liší od člověka 
k člověku a někdy i u jednotlivce samotného. Obvykle je to pocit bušení srdce, který 
pacient relativně dobře snáší. V jiných případech se ovšem mohou přidružit pocity celkové 
slabosti, malátnosti či nevolnosti, které pacienta nutí, aby si sednul nebo lehnul. Může také 
dojít k úplné krátkodobé ztrátě vědomí, podle okolností bez pádu či s pádem. 
V nejzávažnějším případě může dojít k náhlé smrti a záchrana pacienta pak závisí pouze 
na pohotovosti a schopnostech svědků příhody poskytnout včasnou a účinnou resuscitaci. 
V některých případech arytmie nemusí být vůbec vnímána, pokud se však objevuje často a 
trvá dlouho, může v průběhu měsíců a let vést ke zhoršení čerpací funkce srdce a jeho 
selhávání. Po odstranění arytmie se toto selhávání může upravit. Příznaky běžně přecházejí 
v okamžiku, kdy končí arytmie. O jejich stupni a závažnosti rozhodují rychlost srdečních 
stahů (obvykle do 200/min., ale může být i rychlejší), momentální rovnováha nervového 
systému regulujícího oběhovou soustavu a také skutečnost, zda má pacient srdce jinak 
zdravé nebo nemocné, jehož čerpací funkce je již primárně zhoršena. 
 
Katetrová radiofrekvenční ablace je vysoce specializovaný výkon, jehož cílem je trvalé 
odstranění rychlých srdečních arytmií. Metoda spočívá v kontrolovaném poškození 
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malého okrsku srdeční svaloviny, který je zodpovědný za vznik a udržování 
arytmie. Toto místo se nazývá arytmický substrát a jeho určení a přesná lokalizace 
jsou rozhodující pro celý výkon. Základní funkcí srdce je čerpání krve do cévního systému. 
Každému srdečnímu stahu bezprostředně předchází elektrické podráždění. Jeho šíření 
po srdci má za normálních okolností své zákonitosti, které jsou podmínkou synchronní 
činnosti síní a komor. Síně se stahují první a teprve pak se stahují obě komory. Elektrický 
vzruch, který tento děj spouští, vzniká v horní části pravé síně a odtud se šíří na obě síně 
a úplně je podráždí. Na této cestě dospěje také k tzv. síňokomorovému spojení, které 
za normálních okolností představuje jediné elektrické spojení mezi síněmi a komorami. 
Zde se vedení elektrického vzruchu na okamžik velmi zpomalí a tak vzniká potřebné časové 
zpoždění, po němž se komory podráždí opět velkou rychlostí. Tento děj se opakuje 50–
100/min. Za určitých patologických okolností v některém ohraničeném místě v srdci začne 
vznikat vzruch mnohem vetší rychlostí. Jinou možností je, že elektrický vzruch začne 
v srdci nepřetržitě kroužit po určité menší nebo vetší dráze. V obou případech je výsledkem 
rychlá arytmie neboli tachykardie. Při ablačním výkonu je rozhodující přesně rozeznat, 
na kterém místě v srdci je takové ohnisko uloženo, nebo kde má uvedený okruh své 
zranitelné místo. Za druhé je nutné na toto místo na milimetry přesně přitisknout 
koncovou elektrodu speciálního ablačního katetru. 
Pokud se to podaří, lze tímto katetrem aplikovat přes koncovou elektrodu energii, která 
kritické místo v srdci poškodí a arytmii jednou provždy zruší. 
V současnosti se téměř výhradně používá radiofrekvenční energie, která má několik výhod. 
Poškození (doslova vysušení) srdeční tkáně je ohraničené, o průměru a hloubce několika 
milimetrů, takže neovlivňuje čerpací funkci srdce. Množství aplikované energie lze řídit. 
Jen výjimečně působí bolest, a proto není nutné používat celkové znecitlivění. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Katetrové ablace nejsou prakticky nikdy naléhavé výkony, které je nutné provést 
bezprostředně. Jestli tento výkon podstoupíte nebo ne, je tedy výsledkem lékařského 
doporučení a Vašeho rozhodnutí. Lékařské doporučení je výsledkem odborné indikace, 
kterou provádí lékař nebo skupina lékařů, kteří se problematikou katetrových ablací 
zabývají. Indikace k výkonu je založena na medicínských skutečnostech a je za ni 
zodpovědný lékař, který ji provádí. Arytmií je mnoho druhů a přístup k nim i k jednotlivým 
pacientům může být rozdílný. Rámcově obecně platné medicínské zásady indikací jsou 
založeny na doporučeních amerických kardiologických společností, jimiž se řídí celý svět. 
Ke katetrové ablaci jsou indikováni především pacienti, pro něž arytmie znamená zvýšené 
riziko ohrožení života. Dále jsou indikováni pacienti, kterým arytmie způsobují potíže 
a přitom jim léky nepomáhají, anebo tyto léky nemohou brát z jiných důvodů. Někteří 
pacienti mohou dát přednost ablačnímu výkonu před dlouhodobým, často doživotním 
užíváním léků, které jsou jinak účinné, mohou však ale mít i vedlejší účinky. Je vhodné 
na tomto místě zdůraznit, že někdy záleží i na takových okolnostech jako jsou např. 
riziková zaměstnání (např. řidiči či letci), kdy není přípustné ani malé riziko krátkodobé 
ztráty vědomí. Na druhé straně má pacient právo ablaci odmítnout. 
Úspěšnost ablačních výkonů je vysoká. U arytmií, u nichž se provádí nejčastěji, se pohybuje 
kolem 80–95 %. Návratnost arytmie v delším časovém období po ablaci je u těchto arytmií 
naopak velmi nízká, asi do 5 %. Rozdíly při ablaci různých arytmií Vám vysvětlí indikující 
lékař. Často se ovšem mechanizmus arytmie stanoví až při samotném vyšetření 
v katetrizační laboratoři. 
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Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Léky proti arytmiím a léky ovlivňující srážlivost krve by měly být na nutnou dobu vysazeny. 
Tato opatření a nutná vyšetření by měla být provedena při předchozích návštěvách lékaře. 
Při výkonu je pacient lačný, léky na zklidnění se podávají individuálně podle potřeby. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Katetry se zavádějí po místním znecitlivění vpichem do velkých žil, méně často do tepen. 
Odtud se žilní nebo tepennou cestou zasouvají dále do srdečních dutin a to žilami do pravé 
síně a pravé komory, tepnami do levé komory. Vzácněji je nutný přístup do levé síně, což se 
provádí vpichem speciální jehlou přes mezisíňovou přepážku. Pohyb katetru cévami 
a v srdci nebolí a není vůbec vnímán. Proč se zavádí více katetrů (obvykle 3–5), když je 
k samotné ablaci nutný pouze jeden? Je to potřebné k provedení tzv. elektrofyziologického 
vyšetření. V průběhu tohoto vyšetření pomocí snímání nitrosrdečního EKG z více katetrů, 
stimulací srdce s vyvoláním vyšetřované arytmie určíme přesně mechanizmus arytmie, 
zjistíme, kde leží její kritické místo, neboli substrát, který potom ablačním katetrem 
najdeme a zničíme. Tato část výkonu je někdy zdlouhavá. 
Vyšetření může být únavné, jestliže trvá déle, neboť vyžaduje relativně nehnutou polohu 
na zádech. Bolesti v zádech jsou asi nejčastější stížností pacientů. Doba výkonu závisí 
především na složitosti arytmie, která je cílena. Ve většině případů se pohybuje kolem 2-3 
hodin a může být kratší, ale i delší a může u ablací komplikovanějších arytmií dosáhnout 
i 6–7 hodin. 
Katetry se zavádějí a přemisťují pod rentgenovou kontrolou. Ablační výkon je tedy zdrojem 
určité radiační zátěže pro pacienta i vyšetřující personál. Použití tzv. pulsní fluoroskopie 
snižuje rentgenové dávky. Tyto systémy jsou dnes používány při všech druzích srdečních 
katetrizací. Při většině ablačních výkonů nepřesahuje doba RTG záření 10–20 minut. 
Ve většině případů se radiační zátěž neliší od ostatních zobrazovacích katetrizačních 
výkonů na srdci. Při složitějších arytmiích, kde je mapování arytmického substrátu obtížné, 
je nutno počítat s delšími rentgenovými časy. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Jako u každého katetrizačního výkonu mohou i při katetrové ablaci vzniknout komplikace. 
Nejsou časté a vyskytují se převážně u pacientů starších, kteří mají další přidružené 
nemoci. Částečně v závislosti na typu arytmie se objevují ve 2-5 % celkem. Ovšem většina 
z nich jsou komplikace lehké, které víceméně nevyžadují zvláštní léčebný zásah. Některé 
mohou být závažnější, vyžadující léčbu, a proto se u nich zastavíme. Specifickou komplikací 
pro katetrovou ablaci je vznik úplné síňokomorové blokády. Ta vzniká při nechtěném 
přerušení síňokomorového spojení, které je za normálních okolností jediným elektrickým 
vodičem, spojujícím síně a komory. Léčbou této komplikace může být implantace 
kardiostimulátoru. Je zřejmé, že k tomu může dojít pouze u ablací, které se provádějí  
v těsné blízkosti normálního síňokomorového spojení. Tak tomu je u jedné z nejčastějších 
arytmií, u níž se tato komplikace objevuje kolem 1 %, zřejmě u pacientů, kteří mají tuto 
oblast abnormálně utvářenou.  
Ostatní vážné komplikace jsou společné s ostatními katetrizačními výkony na srdci. 
Jednou z nich je výlev krve do osrdečníkového vaku, který když je masivní, může utiskovat 
srdce a bránit jeho čerpací funkci. Léčbou je punkce a vyprázdnění osrdečníku nebo řešení 
chirurgické. Vyskytuje se méně než u jednoho ze dvou set případů a komplikace je značně 
závislá na věku a přidružených chorobách srdce, tzn., že je podstatně vzácnější u pacientů, 
kteří jsou mladí a jinak zdraví. Třetí závažnou komplikací je vznik krevní sraženiny v místě 
zavedení katetru, popřípadě v srdci v místě aplikace radiofrekvenční energie. Tato 
sraženina se může oddrolit a tzv. embolizovat cévní cestou do jiných orgánu a projevit se 
ucpáním jejich cév a následným nedokrvením. Podobně se může oddrolit část 
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aterosklerotického plátu ve stěně tepny při posunu katetru. Nejzávažnějším důsledkem 
embolizace je cévní mozková příhoda. Výskyt této komplikace jako celku je při katetrové 
ablaci méně než 1%. Většina z nich se však buď neprojeví vůbec, nebo pouze prchavými 
příznaky. Jen skutečně velmi vzácně může vést k závažnému nedokrvení orgánů. Léčí se 
protisrážlivými léky, jen zřídka je nutné chirurgické odstranění sraženiny. I pro tuto 
komplikaci platí, že je častější u starších a jinak nemocných či predisponovaných osob. 
Znalost těchto možných komplikací je jedním z hlavních faktorů při indikaci výkonu. 
Při jakékoli léčbě musí celkový přínos pro pacienta převažovat nad riziky. 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po výkonu pacienti několik hodin leží na monitorovacím lůžku, jsou intenzivněji sledováni 
a druhý až třetí den propouštěni domů. Pro pacienta, který nemá kromě arytmie jiné 
onemocnění srdce nebo jiná onemocnění vůbec, znamená úspěšná katétrová ablace úplné 
uzdravení. Může se vrátit ke všem životním aktivitám, v nichž jej arytmie omezovala 
a nemusí již nadále brát žádné antiarytmické léky. Pokud má pacient jiná onemocnění, 
jejich léčba není obvykle ovlivněna. Někdy bývá léčba antiarytmickými léky i nadále nutná 
a to hlavně v případě složitých arytmií, zejména při jiném základním onemocnění srdce. 
Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti a výkon probíhá bez komplikací, celková doba 
hospitalizace je 2-3 dny. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Výše uvedené postupy jsou jedinou možností, jak arytmie léčit. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti 
svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře 
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