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Úvod: EcVue (CardioInsight, Medtronic) je nový mapovací systém, který pomocí speciální 
vesty zaznamenává unipolární elektrogramy z povrchu hrudníku. Získané mapy by měly 
identifikovat tzv. lokalizované zdroje fibrilace síní (FiS), které jsou kritické pro udržení 
perzistentní formy této arytmie.  
Cílem naší práce bylo ověřit, zda izolace plicních žil (IPŽ) bude mít vliv na počet a distribuci 
lokalizovaných zdrojů FiS identifikovaných pomocí mapování s EcVue. Metody: Do 
prospektivní studie jsme zařadili pacienty podstupující katetrizační ablaci perzistující FiS. 
EcVue mapování bylo provedena před a těsně po IPŽ. Regionální distribuce lokalizovaných 
zdrojů FiS byla hodnocena v 7 předem určených regionech biatriálního modelu síní.  
Výsledky: Do studie bylo zařazeno deset pacientů (věk: 65±8 let, 2 ženy). Délka anamnézy 
FiS byla 3.9±2.9 roku, trvání perzistující FiS bylo 4.4±2.7 měsíců a rozměr velikosti levé síně 
byl 46±6 mm. Průměrné trvání výkonu bylo 306±61 min s celkovým radiofrekvenčním časem 
73±21 min. Celkově došlo k terminaci či konverzi na síňovou tachykardii (ST) u 6/10 pacientů. 
Samotná IPŽ ukončila FiS u 2/10 pacientů. V obou případech systém EcVue neidentifikoval 
plicní žíly jako dominantní zdroj FiS. U zbývajících 8 pacientů s běžící FiS po IPŽ došlo k 
nesignifikantní redukci počtu oblastí s lokalizovanými zdroji FiS (3.7±0.8 vs 3.4±0.7). Navíc 
byla distribuce lokalizovaných zdrojů téměř stejná jako před IPŽ. Ablace na místech 
identifikovaných pomocí EcVue mapování vedla ke konverzi FiS na ST u 2 pts a terminaci na 
sinusový rytmus u dalšího pacienta. Další empirická ablace vedla ke konverzi FiS do ST u 
jednoho pacienta.  
Závěr: Oblasti identifikované pomocí EcVue mapování jako možné lokalizované zdroje FiS 
jsou u pacientů s perzistující FiS stabilní a IPŽ má pouze minimální vliv na jejich počet a 
distribuci. Ablace lokalizovaných zdrojů identifikovaných panoramatickým mapovacím 
systémem vedla k terminace/konverzi FiS zhruba u jedné třetiny pacientů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


