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Cíl: Prospektivní srovnání klinických výsledků dvou metod mapování k identifikaci komplexních 
síňových tachykardií (AT) recidivujících po předchozí ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace 
síní (DPFS).  
Metodika: Pacienti s první opakovanou ablací primární DPFS (n=83) byli randomizováni k 
mapování pomocí modulu Carto Confidense (Skupina 1) (n=42, 64±9 let, 10 žen) vs. 
standardnímu elektroanatomickému mapování (Skupina 2) (n=41, 62±9 let, 10 žen). Ve Skupině 
1 byl k mapování první a každé další AT z lokalizovaného zdroje použit multipolární katétr 
Pentaray a byla snaha mapovat každou AT z lokalizovaného zdroje zvlášť. Ve Skupině 2 byla na 
počátku výkonu vytvořena jedna „point-by-point mapa“ první arytmie a další typy AT byly 
mapovány podle entrainmentu a aktivační sekvence. Pacienti měli periodickou týdenní 
monitoraci EKG za 3, 6 a poté každých 6 měsíců po ablaci.   
Výsledky: Ve Skupině 1 vs. 2 se nelišila doba výkonu (203±65 vs. 207±47 minut), doba skiaskopie 
(13±5 vs. 12±4 minut) nebo doba aplikace RFE (42±28 vs. 46±22 minut). Perzistující nebo 
indukované tachyarytmie byly terminovány ablací do sinusového rytmu (SR) u 33 (79%) vs. 29 
(71%) pacientů, a neinducibility žádné FS/AT na konci výkonu bylo dosaženo u 30 (71%) vs. 27 
(66%). V době sledování 13±7 vs. 12±7 měsíců zůstalo bez recidivy arytmie 33 (79%) vs. 29 (71%) 
pacientů, a na konci sledování mělo stabilní SR 39 (93%) vs. 36 (88%) pacientů, z nichž bez 
antiarytmik I/III. třídy bylo 33 (79%) vs. 24 (59%) pacientů. Antikoagulace byla ponechána u 19 
(45%) vs. 21 (51%) pacientů (všechna P=NS). Perzistentní AT resp. FS byla přítomna u 3 (7%) vs. 
3 (7%) pacientů. 
Závěr: Střednědobé sledování ukázalo pouze malý nesignifikantní trend k lepším klinickým 
výsledkům při mapování multipolárním katétrem v systému Carto Confidense, parametry 
vlastních výkonů se nelišily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


