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Systém Carto pomáhá řadu let s mapováním arytmie a vytváření modelu srdce pro snadnější a 
rychlejší průběh výkonu. V rámci jeho vývoje byla vytvořena respirační křivka (RK). Doba 
nastavení RK je často různá. RK může být nastaven již prvními nádechy pacienta či nastavení 
může opakovaně selhávat přes zdánlivě dobrou stabilitu katetrů. Cílem bylo stanovení 
parametrů, které ovlivňují rychlost vytvoření RK. Pro vytvoření RK je nutné umístit katetr do 
kontaktu s tkání. Pro nastavení RK jsme sledovali následující parametry: čas nastavení RK, 
tepovou frekvenci, impedanci, přítlak a použití velkého nádechu po prvním nezdařeném pokusu. 
Současně se sledovalo místo umístění katetru: levé plicní žíly, pravé plicní žíly a mitrální anulus. 
Celkem bylo provedeno 80 pokusů nastavení RK na 62 pacientech. U 18 pacientů se první pokus 
nastavení nezdařil a bylo třeba dalších pokusů. Jedno nastavení průměrně trvá 25 s (15-37 s), 
což je doba srovnatelná s jednou ablací. Respirační křivka se vytvoří v 95% do 25s. Doba 
nastavování delší než 25 s nasvědčuje, že se respirační křivka nevytvoří. Největší úspěšnost byla 
v pravých žilách 83%, levých 74% a mitrální anulus 66%. Průměrná impedance byla 144 Ω (115-
185 Ω) a neměla na úspěšnost statisticky významný vliv. Průměrná tepová frekvence  byla 75 
bpm. U 27 případů se jednalo o arytmii a 53 mělo sinus (SR). Úspěšnost u SR byla 75% a u FS 
72%. Při selhání měření byl proveden velký nádech. V 60% byl velký nádech úspěšný a ve 40% 
bylo měření opakováno standardní metodou. Poslední ze sledovaných parametrů byl kontakt 
katetru. Průměrný kontakt byl 10 g. Při kontaktu větší nebo rovno 10 g byla úspěšnost 73% a u 
kontaktu menšího 10 g byla 70% úspěšnost. Největšího úspěchu se dosahuje v pravých žilách. 
Nevhodný je mitrální anulus. Velký nádech pacienta nemá vliv na úspěšnost vytvoření RK. Pokud 
není respirační křivka vytvořena do 25 s, je nutno měření opakovat. Ostatní sledované 
parametry jsou statisticky nevýznamné pro predikci vytvoření RK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


