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Úvod: Fibrilace síní je nejčastějším typem arytmie, jejíž výskyt výrazně stoupá s věkem 
pacienta. Tato arytmie významně zvyšuje morbiditu a mortalitu ve srovnání se zdravou částí 
populace. Katetrizační ablace pak spolu s kardiochirurgickým MAZE zákrokem představuje 
jedinou kauzální léčebnou metodu. K dispozici je v současné době několik druhů ablačních 
katétrů, které v naprosté většině případů využívají tepelných účinků radiofrekvenčního (RF) 
elektrického proudu. Novinkou je katétr s diamantovým hrotem Diamond Temp od firmy ACT 
(Advanced Cardiac Therapeutics, Inc.). Katetr využívá diamant jakožto materiál s lepší 
elektrickou i tepelnou vodivostí k aplikaci RF energie. Tento katétr byl na našem pracovišti 
testován v rámci studie TRAC-AF. 
Metoda a soubor: V období od 1/2016 do 4/2016 byla provedena izolace plicních žil (IPV) u 
35 pacientů s paroxysmální formou fibrilace síní (ženy 9, muži 29) s průměrným věkem 60 let 
za použití katetru Diamond Temp. Při ablačních výkonech bylo dosaženo úspěchu při 
průměrné době RF ablace 26.3 ± 5.2 min a při průměrném fluoroskopickém čase 11.2 ± 8.5 
min. Efekt ablace byl hodnocen v rámci kontrol dle následujícího schématu: 7mi denní 
telefonická kontrola, klinická kontrola za 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a 12 měsíců po výkonu. 
V rámci každé klinické kontroly byla provedena 24-hodinová holterovská monitorace EKG. 
Součástí post-ablačního sledování pak bylo katetrizační remapování ke zhodnocení stavu 
ablačních lézí, prováděné po 3 měsících od IPV, nezávisle na případné recidivě arytmie. 
Dosud bylo remapováno 23 pacientů, z nichž u 39 ze 46 párů plicních žil (84,8%) přetrvávala 
izolace. U 17 z těchto pacientů (73,9%) byli izolované stále všechny plicní žíly. Není též známa 
žádná nežádoucí příhodě v souvislosti s ablačním výkonem. 
Závěr: Katétr s diamantovým hrotem představuje slibnou metodu katetrizační léčby fibrilace 
síní, při jehož užití je v porovnání se standartními RF ablačními katétry možné výrazně zkrátit 
dobu RF ablace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


