
STRESZCZENIE 

ABLACJA MIGOTANIA PRZEDSIONKÓW: RETROSPEKTYWNA ANALIZA 

ELEKTRYCZNEJ IZOLACJI UJŚĆ ŻYŁ PŁUCNYCH W OPARCIU O PARAMETRY ABLACJI 

PRĄDEM O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ 

WSTĘP: Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej występującą arytmią, będącą jedną 

z głównych przyczyn udaru. Szacuje się, że dotyka ponad 30 milionów ludzi na całym świecie, 

postępując z wiekiem. Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF) jest obecnie najszerzej 

stosowaną formą terapii interwencyjnej u chorych cierpiących na zaburzenia rytmu serca. 

W procesie ablacji, prąd przepływa przez tkankę, powodując jej trwałe uszkodzenie. Blizna 

powstaje w dwóch procesach fizycznych, tj. ogrzewaniu oporowym oraz kondukcyjnym. 

W przypadku migotania przedsionków, elektryczna izolacja ujść żył płucnych (PVI), jest podstawą 

zabiegu ablacji. Zważywszy na prezentowaną skuteczność izolacji żył płucnych metodą ablacji 

punktowej, istotnym elementem jest określenie parametru, świadczącego o transmuralności blizny. 

Ocena opiera się na obserwacji redukcji amplitudy, zmian morfologii sygnału, wzrostu lokalnego 

progu stymulacji tkanki czy spadku impedancji (ID) w momencie dostarczania energii. Obecnie, 

podczas ablacji migotania przedsionków, coraz częściej bazuje się na wskaźnikach skutecznej 

ablacji, do których należą: Force-Time Integral (FTI), Lesion Size Index (LSI) i Ablation Index 

(AI). Abstrahując od powyższych czynników, charakterystyka anatomiczna lewego przedsionka 

(LA), a zwłaszcza grubość tkanki, która cechuje się zmiennością w zależności od obszaru, odgrywa 

istotną rolę w kontekście skuteczności zabiegu. Bliskie sąsiedztwo przełyku czy nerwu 

przeponowego względem ściany tylnej lewego przedsionka ma dodatkowe znaczenie w wymiarze 

bezpieczeństwa ablacji. 

METODYKA: W pracy dokonano retrospektywnej analizy ablacji prądem o częstotliwości 

radiowej wysokiej mocy (50 W) migotania przedsionków, bazującej na parametrze LSI(4,0-5,0 

w obszarze ściany tylnej i 5,0-6,0 w pozostałych regionach lewego przedsionka), z zachowaniem 

siły nacisku (CF) w zakresie 10-20 g, w grupie kolejnych 48 pacjentów (M:30, K: 18), u których 

był to pierwszy zabieg w obrębie lewego przedsionka. Przedstawiono charakterystykę parametrów 

z 3830 aplikacji, z rozróżnieniem na 16 segmentów w obszarze lewego przedsionka. Zwrócono 

szczególną uwagę na wielkości takie jak: czas aplikacji, dostarczoną energię oraz moc, 

zarejestrowaną temperaturę, spadek impedancji (całościowy i procentowy), średnie wskazania siły 

nacisku, FTI i LSI.  



HIPOTEZA: Za pierwotny punkt końcowy uznano, że ablacja prądem częstotliwości radiowej 

wysokiej mocy (50 W) migotania przedsionków bazująca na zdefiniowanym zakresie parametru 

LSI oraz siły nacisku, gwarantuje osiągnięcie wartości spadku impedancji świadczących 

o uzyskaniu transmuralnej blizny. Ponadto, otrzymane wyniki pozostałych parametrów 

poszczególnych aplikacji (czas, moc, energia, temperatura, siły nacisku, FTI) jak również dane 

zabiegowe (czas procedury i skopii RTG), bezpieczeństwo i skuteczność ablacji są porównywalne 

z raportowanymi w literaturze - wtórny punkt końcowy.  

WYNIKI: Przy średniej wartości parametru LSI 4,9 ± 0,6, uzyskano spadek impedancji 

na poziomie 17,4 ± 6,4 Ω (14,2 ± 4,3%) wobec średniej siły nacisku 12,3 ± 6,2 g i FTI 167,8 ± 63,6 

gs. Czas pojedynczej aplikacji wyniósł 15,7 ± 7,3 s, a wartość dostarczonej energii 68,8 ± 36,1 kJ 

przy temperaturze 35,9 ± 1,8ºC i średniej mocy 43,2 ± 4,0 W. Średni czas procedury sięgnął 

119,7 ± 36,8 min, a czas skopii RTG 5,3 ± 2,2min. U 85% pacjentów nie stwierdzono nawrotu 

migotania przedsionków w okresie obserwacji do 554 dni. Rozpatrując poszczególne stadia 

migotania przedsionków, w przypadku napadowego uzyskano 100%, przetrwałego 84%, a długo 

trwającego przetrwałego 25% skuteczność. Nie zaobserwowano komplikacji okołozabiewgowych. 

WNIOSKI: Ablacja prądem częstotliwości radiowej wysokiej mocy (50 W) oparta na parametrze 

LSI (4,0-5,0 w obszarze ściany tylnej i 5,0-6,0 w pozostałych regionach lewego przedsionka) 

z zachowaniem siły nacisku w zakresie 10-20 g, odznacza się odczytami spadku impedancji 

porównywalnymi z raportowanymi wartościami świadczącymi o uzyskaniu transmuralnej blizny. 

Przedstawione podejście jest bezpieczne i cechuje się wysoką skutecznością.  


	STRESZCZENIE

