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Úvod: Dostatečně hluboká a trvalá ablační léze je základem klinického efektu katetrizační ablace 
srdečních arytmií. Standardními technologiemi bývá dosažení efektivní léze obtížné. Cílem 
studie bylo první klinické zhodnocení přínosu nového ablačního systému Affera Visualization a 
katetru Affera Sphere-9 v katetrizační léčbě srdečních arytmií, především fibrilace síní. 
Metoda a soubor: Testovaný ablační systém se skládá z ablačního katetru Sphere-9, vlastního 
elektroanatomického mapovacího systému a RF generátoru. Sphere-9 je expandibilní chlazený 
RF katetr s průměrem 9mm, který má na povrchu 9 elektrod pro snímání elektrických signálů a 
aplikaci RF energie, 9 termistorů a elektromagnetický senzor. Jednotlivé aplikace probíhají v 
režimu high power/short duration (aplikace 4-6sec). Do klinické multicentrické 
nerandomizované studie bylo na našem pracovišti od 12.7.2018 zahrnuto celkem 52 pacientů. 
U 44 (19 žen) nemocných se jednalo o ablaci fibrilace síní (23 paroxysmální, 21 perzistentní), u 
8 nemocných o ablaci strukturálních komorových tachykardií. U všech nemocných s fibrilací síní 
jsme prováděli antrální izolace plicních žil. Ve 27 případech se prováděli přídatné lineární linie v 
levé (stropní, mitrální, box zadní stěny) či pravé síni (trikuspido-kavální istmus). Dosažení izolace 
plicních žil bylo 100%. Průměrná doba procedury 94 min, průměrný počet aplikací 53 a střední 
ablační čas 225±93 vteřin. Remapování levé a pravé síně (kontrola izolace plicních žil a linií) po 
třech měsících od první ablace podstoupilo celkem 19 (43%) pacientů. 100% všech plicních žil 
bylo trvale izolováno! Jen na jedné z 26 (4%) lineárních lézí (mitrální istmus) jsme našli obnovené 
vedení! 
Závěr: Tato první klinická studie potvrzuje vysokou efektivitu nového ablačního systému Affera. 
Tvorba ablační léze je výrazně zkrácena oproti standardním technologiím při ablaci v síních i 
srdečních komorách. Remapování síní po třech měsících potvrzují trvalý takto vytvořených lézí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


