
25 
„High power, short duration“ - radiofrekvenční ablace systémem Affera 
Mudroch M, Královec Š, Mráček M, Drtina Gabera T, Baroch J, Brada J, Hrachovina M, Petrů J, 
Neužil P 
Nemocnice na Homolce, Praha, ČR 
 
Úvod: Efekt katetrizační ablace srdečních arytmií je ve velké míře ovlivněn hloubkou a kvalitou 
ablační léze. Prezentovanou technologií je ablační systém Affera, který dosahuje léze pomocí 
„high power, short duration“ radiofrekvenční (RF) ablací.  
Metoda a soubor: Systém Affera zahrnuje vlastní plnohodnotný elektroanatomický mapovací 
systém Affera Visualization, ablační generátor s proplachovou pumpou a chlazený RF ablační 
katétr Affera Sphere-9, který má expandibilní kulovitý hrot, jenž se po zavedení zvětší na >9 mm. 
Na povrchu hrotu katétru je 9 elektrod, ve vzájemné vzdálenosti 5 mm, pro záznam vysoce 
lokalizovaných elektrogramů, elektromagnetický senzor pro lokaci katétru v navigačním 
systému a 9 termistorů (u každé elektrody jeden) pro hodnocení průběhu aplikace 
vysokoenergetické RF energie (až 500 W), jejíž aplikace trvá cca 4-6 sekund.V rámci 
multicentrické nerandomizované studie s cílem prvního klinického zhodnocení přínosu tohoto 
systému v katetrizační léčbě srdečních arytmií bylo na našem pracovišti od června 2018 
zahrnuto 52 pacientů. Z toho 44 (19 žen) pacientům byla provedena ablace fibrilace síní (FiS) 
(23 paroxysmální, 21 perzistentní) a 8 pacientům ablace strukturální komorové tachykardie.U 
ablace FiS jsme provedli antrální izolaci plicních žil s dosažením 100% akutního úspěchu. U 27 
pacientů jsme provedli přídatné lineární léze v levé nebo pravé síni. Procedura trvala 94 min, 
počet aplikací 53 a ablační čas 225±93 s. U 19 (43%) pacientů po ablaci Fis bylo provedeno po 
třech měsících od první ablace pomocí systému Affera remapování levé a pravé síně. Bylo 
zjištěno, že u 100% plicních žil přetrvává izolace a jen na jedné z 26 (4%) lineárních lézí, a to na 
mitrálním istmu, bylo obnoveno vedení. 
Závěr: Průběžné výsledky uvedené klinická studie slibují vysokou efektivitu systému Affera. 
Oproti standardním RF ablačním technologiím je dosahováno srovnatelných ablačních lézí v 
podstatně kratším čase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


