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Fibrilácia predsiení, uško ĽP a tromboembolizmus

Fibrilácia
predsiení = 
rizikový faktor 
cievnej 
mozgovej 
príhody

Embolizácia trombov z 
uška ľavej predsiene 

90%

nízky prietok krvi
v ušku ĽP



Anatómia a morfológia

• Prívesok k ľavej predsieni – vpredu, hore, laterálne, pred 
ľavostrannými pľúcnymi žilami

• Komplexná anatómia (strapec hrozna ofukovaný vetrom)



fibriláciasínus



Morfológia uška ĽP
analýza CT a MRI - 932 pacientov s fibriláciou predsiení

Chicken wing – 48% Cactus – 30%

Windsock – 19% Cauliflower – 3%
Di Biase L et al. JACC 2012; 60 (6): 531-8



Morfológia uška ĽP a riziko CMP

• Najnižšie riziko CMP – uško tvaru kuracieho krídla

Chicken wing

Non chicken wing

Di Biase L et al. JACC 2012; 60 (6): 531-8



ECHO predikcia TE rizika

Petersen M et al. Europace 2014



„Funkčné“ uško



Dysfunkčné uško



Prevencia tromboembolizmu pri fibrilácii predsiení

• Farmakologická: antikoagulanciá1

• Liečba prvej voľby – warfarin a NOAKy

• Efektivita: 67% redukcia rizika tromboembolizmu

• Krvácania, perzistencia na liečbe, nízkodávkový

režim NOAK

• Katétrový uzáver uška ĽP
• Minimálne invazívny výkon

• Bez potreby antikoagulačnej liečby

• Kardiochirurgia

1.Möbius-Winkler, S. et al. (2008). Current Opinion in Neurology and Neurosurgery, 21, 64-69.



Medicína dôkazov

• PROTECT AF – warfarin vs uzáver uška ĽP – non-inferiorita
(CMP/embolizácia/úmrtie) – uzáver uška ĽP rovnako účinný 
ako warfarin v prevecii CMP/systémovej embolizácie



Tabletky alebo katétre: PRAGUE 17

• prebiehajúca štúdia, Česká Republika

• apixaban vs uzáver uška ĽP v prevencii CMP/systémovej embolizácie u 
pacientov s fibriláciou predsiení

• Sledovanie 24 mesiacov, výsledky r. 2020

fibrilácia predsiení + aspoň 1 kritérium:

CHA2DS2-VASc ≥ 3 a HASBLED ≥ 3
závažné krvácanie pri liečbe warfarinom
kardioembolizačná príhoda pri liečbe warfarinom

apixaban uzáver uška ĽP

Randomizácia 1:1
n=396



Komu uzavrieť uško ľavej predsiene?

Pacientom, ktorých sa bojíme antikoagulovať

1. Anamnéza veľkého (život ohrozujúceho) krvácania – intrakraniálne, 
GIT krvácania

2.  Recid. malé krvácania (hematúria, hemoptýza, epistaxa)

3.  Ťažko definovateľné riziká krvácania (trombocytopénie, CHRI  

aj dialyzovaní, hepatopatia, ulcerózna kolitída, Crohnova

choroba, malignity s dobrou prognózou)

4.  Ischemická CMP napriek antikoagulačnej liečbe



Priebeh výkonu

• kontinuálna heparinizácia

• celková anestéza (kvôli TEE)

• žilový prístup v. femoralis

vpravo aj vľavo (ICE sonda)

• trasseptálna punkcia IAS

(inferoposteriórne)

• Zavedenie oklúdera do uška

(TEE a RTG kontrola)



Zobrazenie uška ĽP
(TEE)



52 ročný muž, perzistujúca fibrilácia predsiení,
antikoagulačnú liečbu bral „občas“

(TEE)



Permanentná fibrilácia predsiení,
echokontrast napriek antikoagulačnej liečbe,

nedávno prekonaná ischemická ACMP



Transseptálna punkcia 
(TEE)

Bi caval hore-dole Short axis vpredu-vzadu





Zavedenie inštrumentária do uška ľavej predsiene 
(TEE)



„Otváranie“ oklúdera
(TEE)



„Otváranie“ oklúdera
(TEE)



Správna pozícia oklúdera s „upchatým“ uškom ĽP 
(TEE)



Uzavreté uško ĽP
(kontrastné RTG)



Komplikácie

• Tamponáda – 1,24%

• Veľké krvácanie – 1,24%

• Cievna príhoda – 0,86%

• Embolizácia oklúdera – 0,77%

• Úmrtie  - 0,76%

• Celkové riziko závažných komplikácií – 4,97%

Tzikas, et al. (2014, May). Multicenter experience with the Amplatzer Cardiac Plug 
(ACP). Presented at EuroPCR 2014, Paris. 



Po výkone

• Nekomplikovaný priebeh – prepustenie na 3. deň

• 3 mesiace kombinácia ASA + klopidogrel

• Kontrolné TEE o 3 mesiace, potom ASA dlhodobo, prípadne 
bez antitrombotickej liečby

• 6 mesiacov po výkone – ATB profylaxia infekčnej 
endokarditídy pri invazívnom výkone



Niekoľko mesiacov po výkone
(3D - TEE)



LARIAT



Ďakujem za pozornosť


