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SOUHLAS S PROVEDENÍM  

ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACE (ASA) 

 

Údaje o pacientovi: 
 
Nalepit štítek na každou novou stránku: 
Jméno, r. č., pojišťovna, dg., 
zkratka odd., IČ pacienta,  
odbornost oboru 
event. (u nezletilých osob či osob omezených či zbavených způsobilosti 
k právním úkonům) zákonný zástupce pacienta nebo svědek, který byl 
přítomen projevu souhlasu (nemůže-li se pacient podepsat):  
 
Jméno a příjmení: ………………………………………… R.č. ………………………….. 
 
Bydliště: ……………………………………………………………………………………… 
 
Důvody, pro něž pacient nemohl souhlas podepsat: 
 
 
 

Cíl, povaha a postup při výkonu 

Alkoholová Septální Ablace (ASA), dříve označovaná jako Perkutánní Transluminální 
Septální Myokardiální Ablace (zkratka PTSMA). Účelem tohoto výkonu je zmenšit oblast 
zbytnělé svaloviny mezikomorového septa, které klade odpor průtoku krve při jejím 
vypuzování z levé srdeční komory. Cílem výkonu je vytvořit cíleně uzávěr tzv. septální větve 
sestupného raménka levé věnčité (koronární) tepny – což je větev, která zásobuje tuto 
zbytnělou část svaloviny. Následně dochází k odumření tkáně, která je touto větví zásobena, 
a procesem hojení (obdobně jako u srdečního infarktu) dochází ke zmenšení jejího objemu, 
a tím k postupnému odstranění překážky. Výkon je indikován vysoce cíleně u některých 
nemocných s hypertrofickou srdeční kardiomyopatií, kde obtíže způsobuje překážka 
krevního proudění v levé srdeční komoře, která je způsobená zbytněním srdeční svaloviny 
v mezikomorovém septu. Výkon je součástí další komplexní léčby těchto nemocných. 

 

Vlastní výkon 

Po lokálním umrtvení v místě vpichu se zavádí plastické pouzdro tzv. „sheath“ do příslušné 
tepny. Výkon se provádí nejčastěji cestou stehenní tepny, další možností je palcová tepna 
(obě většinou pravostranné). Tzv. vodící cévkou se přes toto pouzdro dosáhne ústí levé 
věnčité tepny. Skrz ni, je pak po speciálním velmi tenkém a ohebném drátku zaveden 
balónkový katétr do příslušné septální větve. Nafouknutím balónku je nejprve otestován efekt 
výkonu (pokles tlakového gradientu ve výtokovém traktu levé srdeční komory), poté pod 
kontrolou jícnové echokardiografie je aplikováno malé množství echokontrastní látky do 
septální větve. V případě, že tato látka obarví odpovídající oblast srdečního svalu, která 
vytváří překážku krevnímu proudu (tzv. obstrukci, kterou měříme jako gradient ve výtokovém 
traktu) je cíleně aplikováno 1-2 ml čistého alkoholového roztoku tímto balónkem do septální 
větve, což vede k řízenému infarktu této oblasti při uzávěru septální větve. Poté se balónek 
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sfoukne a stáhne vodící cévkou ven. Celý výkon je dělán za kontroly jícnovou 
echokardiografií. Klinický efekt výkonu se dostavuje postupně, maxima dosahuje po 3-6 
měsících. Po odeznění účinku léků, které zabraňují krevní srážlivosti (zpravidla za 4 hodiny 
po výkonu) je zaváděcí katetr nebo pouzdro vytaženo z tepny. Následuje bandáž místa 
vpichu po dobu nejčastěji 8 hodin a klid na lůžku do následujícího dne. Po výkonu je 
monitorován srdeční rytmus odebírány vzorky krve ke zjištění velikosti nekrosy. 

 

Rizika a komplikace při a po výkonu  

Vyšetření je prováděno na RTG angiografickém sále, dávka RTG záření je monitorována a 
zaznamenána. Těhotenství je z tohoto důvodu relativní kontraindikací výkonu, u žen ve 
fertilním období je podmínkou negativní těhotenský test. Na možné těhotenství je pacientka 
povinna upozornit před výkonem. 

Přecitlivělost na kontrastní látku, která může vést k vážnému postižení orgánů, či dokonce 
smrti, je velmi vzácná a je snížena premedikací, tedy protialergickou přípravou před 
výkonem. Specifickou, i když spíše výjimečnou komplikací, je porucha srdečního převodu 
(vedení), která vyžaduje v 5-10% implantaci trvalého kardiostimulátoru.  

Závažné komplikace (život ohrožující) jako je tvorba krevních sraženin, rozsáhlý krevní výron 
(vyžadující krevní transfúzi), poškození nebo uzávěr cév, infarkt myokardu, mozková mrtvice 
s následným ochrnutím, popřípadě úmrtí jsou vzácné.  

 

Omezení po provedeném výkonu 

U většiny pacientů je možný brzký návrat do zaměstnání s postupným vystavením se plné 
zátěži. Nicméně pocity „zhoršeného komfortu“ v místě vpichu mohou přetrvávat 7-10 dní. 
Pokud byl výkon proveden přes tříslo, doporučujeme do úplného zhojení, tedy během 7-14 
dní, vyhýbat se těžkému cvičení a fyzicky namáhavé práci.  Poté již opravdu nic nebrání 
fyzické aktivitě, samozřejmě přiměřené věku a celkovému zdravotnímu stavu. 

  
  

Alternativní možnosti výkonu  

Jako alternativu lze provést kardiochirurgickou operaci tzv.  myokardiální myotonií, tj. 
odstranění příslušného okrsku srdeční svaloviny v místě obstrukce. 

Doporučený výkon má oproti uvedené alternativě tyto výhody: 

 je provázen podstatně méně invazívní cestou, při vědomí a tedy bez nutnosti celkové 
anestézie. Po výkonu je pacient prakticky ihned mobilní, většinou není nutná delší 
rekonvalescence.  Efekt výkonu je srovnatelný s chirurgickou metodou. 

Nevýhody:  

 u určitého procenta nemocných může být efekt výkonu nedostatečný, což lze hodnotit 
po 3-6 měsících (viz výše). Výkon může být úspěšně opakován nebo navrženo 
chirurgické řešení, které zůstává stále v záloze. Chirurgická metoda je primárně 
volena tam, kde je nutný současný výkon na chlopni (nejčastěji při nedomykavosti 
mitrální chlopně). 

 

Doplňující otázky pacienta 
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Informace o povaze onemocnění 

     Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) 
srozumitelným způsobem informoval o provedení alkoholové septální ablace (ASA) a 
to včetně upozornění na možné komplikace. Pacient byl též seznámen s plánovaným 
způsobem premedikace (zklidnění), bude-li použita. 

 
Lékař, který pacienta poučil 
 
 
 
……………………..……          …………..……………….        ……………………………. 

 datum             jméno                             podpis  
 

Souhlas pacienta 

     Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně 
seznámen(a) s  veškerými shora uvedenými skutečnostmi včetně upozornění na 
možné komplikace. Údaje a poučení mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, 
porozuměl(a) jsem jim a měl(a) jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly 
zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím 
s provedením alkoholové septální ablace (ASA). 
 
 
………………………….       ….…………………………………………………… 
         datum       podpis pacienta  

    (zákonného zástupce, event. svědka)  


