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Úvod: Cílem naší práce je srovnat účinnost a bezpečnost nového teplotně řízeného ablačního 
systému vybaveného katetry s hrotem na bázi průmyslového diamantu umožňující lepší 
přenos tepla do myokardu a lepší monitoraci teploty v místě kontaktu katetru s tkání se 
standardními katetry s platino-iridiovým hrotem vybavenými technologií měření síly přítlaku 
hrotu katetru na stěnu srdeční. 
Metody a výsledky: Tato nerandomizovaná studie srovnává periprocedurální výsledky 
katetrové radiofrekvenční ablace u pacientů s farmakorezistentní paroxyzmální fibrilací síní. 
Od 30.5.2017 do 30.6.2017 23 konsekutivních pacientů bylo ablováno s pomocí 
DiamondTemp™ Cardiac Ablation System (Advanced Cardiac Therapeutics, Santa Clara, 
California, USA). Od 1.3.2017 do 27.7.2017 25 konsekutivních pacientů bylo ablováno s 
pomocí standardních contact force katetrů (Tacticath, St. Jude Medical/Abbot, Plymouth, 
Minnesota, USA). Obě skupiny pacientů byly srovnatelné, všechny výkony byly prováděny na 
stejném pracovišti stejnými operatéry se stejným 3D elektroanatomickým mapovacím 
systémem. Periprocedurální parametry (čas výkonu, RTG čas, počet RF ablací, celkový čas 
aplikace RF energie, doba izolace jednotlivých plicních žil, počet časných rekurencí) a 
komplikace výkonu byly sledovány. Všechny sledované parametry byly srovnatelné, pouze 
celkový čas ablace byl signifikantně nižší pro DT skupinu (11,78min. vs 33,45 min., p < 0,001). 
Závěr: DiamondTemp™ Cardiac Ablation System je srovnatelný se standardním contact force 
katetrem coby zlatým standardem současné katetrové ablace pro fibrilaci síní. Tato pilotní 
studie ukazuje výrazné snížení celkové doby aplikace RF energie, nicméně větší, 
randomizovaná studie by měla následovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


