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High-power-short-duration radiofrekvenční ablace síňového myokardu s použitím 
magneticky naváděného katétru v animální experimentu; předběžné výsledky. 
Křenek J, Stárek Z, Caluori G, Odehnalová E, Vybíralová A, Pešl M, Jadczyk T,  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Brno, ČR 
 
Úvod: Velikost ablační léze při ablaci v srdečních síních je ovlivněna mnoha proměnnými. 
Nejdůležitějším faktorem je velikost aplikované energie a čas aplikace. Cílem této studie je 
přímé porovnání bezpečnosti, velikosti a kvality ablačních lézí při použití krátkých aplikací 
radiofrekvenční energie o vysokém výkonu v animálním experimentu. 
Metody: K studii bylo použito 12 prasnic (tří skupiny po 4 zvířatech). Katétrové ablace byly 
prováděny za podpory 3D elektroanatomického mapovacího systému CARTO3. K manipulaci 
katétry bylo použito zařízení pro magnetickou navigaci Stereotaxis EPOCH. Radiofrekvenční 
ablace (RFA) v levé a pravé síni byla provedena při třech nastaveních – 20s při 50W, 10s při 70W 
a 4s při 90W. Po RFA byla vytvořena kontrolní voltážová mapa. Na konci experimentu byla 
provedena euthanasie a explantace srdce. Vzorky myokardu síní byly promyty kardioplegickým 
roztokem a fixovány formaldehydem. U vzorků bude provedeno měření velikosti a transmurality 
lézí, počet perforací a korelace s nahranými signály z eletrofyziologického systému GE CathLab 
II (GE Prucka). 
Výsledky: Celkově bylo provedeno 676 RFA (průměrně 225±22/na nastavení), 495 v pravé a 181 
v levé síni, u 23 (3.4%) zaznamenán „pop“, nejvíce při 70W (4,8%) a 90W (4%), doprovázený 
skokovým nárůstem impedance. Průměrné odečtené teploty na konci ablace – 49.3°C při 
90W/4s, 47.4°C při 70W/10s a 43.2°C při 50W/20s. Komplikace - tamponáda u 3 prasnic (2x 
souvislost s transseptální punkcí, 1x při RFA 90W/4s), u 4 prasnic se vyskytla fibrilace komor. Dle 
kontrolních voltážových map se oblast jizvy způsobená lineárními RF liniemi v pravé síni jeví v 
průměru o 56% menší u nastavení 90W/4s v porovnání s nastavením 50W/20s. Detailnější 
histologické vyšetření bude provedeno. 
Závěr: Použití high-power-short-duration RFA v animálním experimentu je účinná metoda s 
vyšším rizikem vzniku popů a následné tamponády. K definitivnímu ověření bezpečnosti je 
zapotřebí více dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


