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Cíl: Zhodnocení prvních zkušeností s mapováním složitých síňových tachykardií (AT) 
mapovacím systémem Carto Confidense (CCD), který umožnuje „high density“ mapování levé 
a pravé síně (LS, PS) ve zkráceném čase.  
Metodika: Souboru zahrnul 9 konsekutivních pacientů (65±11, 2 ženy) s první reablací 
primárně recidivující AT po ablaci perzistentní fibrilace síní (FS) (n=8) resp. s intermediální AT 
při první ablaci perzistentní FS (n=1), u nichž bylo použito mapování multipolárním katétrem 
Pentaray a systémem CDD. Hodnotil se čas mapování CDD a přesnost lokalizace zdroje AT 
ve srovnání se standardním aktivačním mapováním a entrainmentem.   
Výsledky: Jedna AT byla mapována u 7 pacientů s reablací, více AT byla mapováno u 2 
pacientů s první, resp. opakovanou ablací. Délka cyklu mapovaných AT byla 318±122 ms. 
Jedna roof-dependentní AT byla mapována u 2 pacientů, jedna peri-mitrální AT byla 
mapována u 1 pacienta, souběžná peri-mitrální a roof-dependentní u 1 pacienta, a 1 
lokalizovaný zdroj (endokardiální aspekt proximálního koronárního sinu, levá dolní plicní žíla, 
resp. přední stěna LS) byl mapován u 3 pacientů. U dvou pacientů současně s jednou 
makroreentry AT (peri-mitrální, resp. roof-dependentní) byl mapován jeden (zadní dolní stěna 
LS), resp. dva (horní septum PS, dolní septum PS) lokalizované zdroje AT. Doba mapování LS 
pomocí CDD byla 11±3 (7-16) minut).  U 5 pacientů byla LS mapována standardně (37±6 
minut) i CDD (12±3 minut), u 1 pacienta byla oběma metodami mapována PS (40 vs. 16 
minut) (P<0,001 pro srovnání mapovacích časů). DCC poměrně přesně identifikuje 
lokalizované zdroje AT, u makroreentry je třeba mechanizmus prověřit entrainmentem.   
Závěr: Mapování pravidelných AT softwarem DCC je poměrně spolehlivé při identifikaci 
lokalizovaných zdrojů, limity DCC mohou být větší u makroreentry AT při strukturální 
remodelaci a při nepravidelných AT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


