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� İlgilenilen kalp boşluğunun 3D anatomik 
iskeletini oluşturmayı sağlayan 
elektromanyetik veya impedans bazlı kateter 
lokasyon metodu

� Mapping sırasında elde edilen elektrogram
depolanıp seçilmiş olan elektriksel sinyal 
özelliğiyle karşılaştırarak aktivasyon zamanı 
belirlenir.



� Haritalamada alınan noktaların aktivasyon 
zamanlarına göre renk skalamasında yeri 
belirlenir ve renklendirilir.

� Bu aktivasyon haritalamasına ek olarak 
kaydedilen elektrogramın voltaj haritası da 
oluşturulabilir.



� Floroskopinin sınırlılıkları

� Kesin değil

� Endokardiyal yüzey görülemez

� Navigasyon kesil değil, çoklu açlılandırmalar lazım

� Zaman alıcı

� Radyasyon



� Konvansiyonel kateter bazlı haritalama 
tekniklerinin aritmojenik substratı lokalize 
etmedeki sınırlılıklar

� Bu kısıtlamalar özellikle, non-sustained, 
hemodinamik olarak stabil olmayan taşikardi veya 
indüklenmesi zor taşikardileri olan hastalarda 
problem yaratır



� Kompleks aritmiler

� Bazı atriyal taşikardiler

� İntra-atriyal reentrilerin çoğu

� Ventriküler taşikardilerin çoğu

� Atriyal fibrilasyon



� Sistemlerin BT veya MR görüntülemelerde
elde edilen verilerle integrasyonu
mümkündür.

� BT veya MR ile bu sistemlerin ‘merge’ 
yapılması hastalarda farklı anatomilerin daha
kesin anlaşılmasına ve haritalama ve
ablasyona kolaylık sağlar.



Özellik Tanım Kullanım

Virtual anatomi Haritalama kateteri ile
nokta-nokta kalp
boşluğunun 3 boyutlu
anatomisinin
oluşturulması

Floroskopi kullanmadan
kateterin gezinimi
sağlanarak
elektrofizyolojik
özelliklerin gösterilmesi

Aktivasyon map Alınan lokal
aktivasyonlarının
referans elektrograma
göre zamanlamasını
belirleme (erken – geç)

Taşikardi mekanizmasının
fokal veya reentran olup
olmadığının belirlenmesi
Ablasyon için hedef
yerlerin belirlenmesi



Özellik Tanım Kullanım

Location Tagging Sanal boşlukta
kateter
pozisyonlarının
işaretlenmesi

Kritik yapıların yeri
belirlenir
Ablasyon yerleri işaretlenir
Ilgilenilen yere dönmeye
imkan verir

Voltaj map Ilgilenilen kalp
boşluğundaki
elektrogram
amlitüdlerini (mV) 
gösterir

Substrat bazlı ablasyon
Aktivasyon map veya
reentri sınırları ile dışlanan
skar alanlarının belirlenmesi



Özellik Tanım Kullanım

Propogasyon
map

Incelenen kalp siklüsü
esnasında aktivasyon
dalgasının yayılımını
gösteren animasyon
yapılmış aktivasyon
haritalaması

Aktivasyon haritalamasına
ek olarak dalganın yayılımını
vizüalize eder

Izokronal map Alınan tüm noktaları
aktivasyonu zamanına
göre aynı renk sınırları
içinde belirler

Dalga yayılım yönünün
vizüalizasyonunda yardımcı
olur
Bölgesel iletim velositelerini
gösterir (örn. koyu yerler
yavaş ileti yerlerini gösterir)



� Ölçülen elektrogram zamanının sabit referans 
zamanla olan ilişkisi, aynı anda lokal voltaj gibi 
elektriksel veri toplayan haritalama 
kateterlerinin kullanılmasını ve elektriksel 
verinin alındığı yer olan kateter ucunun 
lokasyon bilgisi ile birleştirilmesini kapsar

� Bu biçimde, ilgilenilen boşluğu gösteren üç 
boyutlu yüzey geometrisi oluşturulur 



� Oluşturulan bu 
geometride zaman 
veya voltaj verileri 
renkler ile gösterilir. 

� Böylece operatör 
aritmi dalgasının 
aktivasyon haritasını 
inceleme şansı bulur 



� Basket kateter haritalama sistemi

� EnSite nonkontakt haritalama sistemi

� CARTO elektroanatomik haritalama sistemi

� EnSite NavX haritalama sistemi



� Ensite Array™ haritalama sistemi, nokta nokta 
kateter teması ile veri toplanmasına gerek 
duymadan

� Kalp boşluğunun üç boyutlu anatomiksel
yapısının oluşturulmasını ve kardiyak 
aktivasyonun hızlı, polimorfik veya non
sustained aritmilerin çıkış noktasını -
çoğunlukla tek bir atımda - haritalanmasını 
sağlar



•MEA, 9F kateter,açıldığında
yaklaşık 7,5 ml olan balon ve 
Eprom data modülden oluşur
•Distal ve proksimaldeki
elektrodlar -E1 ve E2- üç 
boyutlu modelin (geometri) 
oluşturulmasına ve 
kateterlerin yönlendirilmesine 
olanak sağlar



� Kardiyak boşluğun 
tüm endokardiyal
yüzeyindeki voltaj 
ölçümlerini 
(elektriksel 
potansiyel) renk 
kullanarak 3D 
izopotansiyel
haritalar  oluşturur



� İzopotansiyel haritalar, ilgilenilen boşlukta 
kardiyak aktivasyonun (depolarizasyon
dalgasının hareketi gibi) görsel olarak 
görüntülenmesini sağlar

� Kayıt edilen voltaj bilgisi ile unipolar sanal 
EGM’ler (virtuals) oluşturur



� Bu EGM’ler kardiyak boşluğun izopotansiyel
haritasını global aktivasyon hattı ile 
birleştirerek erken aktivasyon bölgesinin 
(aritmi kaynağı) gösterilmesini sağlar

� Virtuallar kullanılarak, sistem eş zamanlı 
olarak  saniyede 3000’den fazla EGM kaydı 
yapabilir



� Miyokardın hücre zarı seviyesinde henüz elektriksel aktivite 
oluşmaya başladığı andan itibaren aktivasyon haritalaması 
yapılabilir

� Skar, yarı ölü doku, canlı doku, aksesuar yol, exit point, gap, 
substrat map gibi pekçok veri tek bir vuru ile elde edilir 





� Kalp boşluğu içine konan balon ile

endokardiyal duvara arası mesafe

oluşturulan elektrogramların kesinliğini

etkiler.

� Bu durum özellikle dilate bir boşlukta

çalışırken veya kompleks reentran devreleri

olan hastalarda haritalama başarısını

etkilemektedir.



• Sistemde, hastanın 

göğüs duvarına 

yerleştirilen patch

çiftleri kullanılır. 

• Patch’ler tarafından 

oluşturulan elektriksel 

sinyallerin yol açtığı 

voltaj gradyentleri

geometrinin temelini 

oluşturur. 



� Geometrinin oluşturulması için intrakardiyak stabil

bir referans kateteri yerleştirilmelidir (nonkoroner

kups veya koroner sinüs).

� Sonra herhangi bir haritalama kateteri vasıtasıyla

ilgilenilen boşluğun geometrisi oluşturulur.

� Çok elektrodlu kateter seçimi geometrinin daha

hızlı yapılmasına olanak verebilir.



� Yapılacak map türüne karar verilir

� Düşük voltaj tanımlaması ayarlanır

� Referans seçilir

� Verilerin toplanacağı kateter seçilir

� Veriler toplanır



� Sistem; anjiyografi masası

altına yerleştirilen lokasyon

patch’inden yayılan ultradüşük

manyetik alanı kullanır.

� ‘Patch’deki ‘coil’lerin

herbirindeki manyetik alan

farklı olup sisteme özel

haritalama kateterin ucundan

proksimale yayılan lokasyon

sensörü tarafından tespit

edilir.



� Ilgilenilen ve geometrisi oluşturulacak boşluğa göre
referans zamanı seçilir.

� SVT aktivasyon haritalaması için koroner sinüs veya
sağ atriyal appendiks gibi stabil bir yer seçilerek
haritalama kateterinden alınan elektriksel
sinyallerle zamanlaması karşılaştırılır.

� VT’ler için yüzey EKG veya sağ ventrikül kayıtları
referans olarak seçilir.



� Haritalama kateterinden alınan lokal bipolar 
elektrogram özellikleri temel alınarak; maksimal
defleksiyon, minimal defleksiyon, maksimal upslope 
(dV/dt) ve maksimal downslope kriterlerinine göre
tetiklenmiş aktivasyon referansı seçilir.

� Aktivasyon referansının seçiminden sonra her 
atımda tetiklenen referansının aynı noktada
olunduğundan emin olunmalıdır.



� Aktivasyon zamanlarının
analizinde ilgi duyulan
pencere oldukça
önemlidir.

� 2 kardiyak siklustan
alınan verilerin
işlenmesinde pencere
çok genişse, 
makroreenntran devreler
için belirsiz bir harita
ortaya çıkabilir.





� Referans kateter yerleştirilir

� Haritalama / ablasyon kateteri girilir

� Yer ve planlama belirlenir

� Kateterin ilgilenilen boşluk içindeki hareketiyle

geometri oluşturulur.

� Haritalama kateteri endokart üzerinde gezdirilir

� Lokasyon örneklenir

� Lokal aktivasyon zamanı renkle kodlanır

� Anatomik harita üzerinde bu aktivasyon yerleştirilir.
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� İyi kateter teması
� Haritadaki renklerin uygun yorumlanması
� Referans elektrogramın uygun seçimi
� İlgilenilen odacığın eksiksiz haritalaması
� Solunum veya kalp ritm değişiklikleriyle 

kateterin ucundaki gezinmeye yönelik 
çözümlemeler

� Kompleks intrakardiyak sinyallerin kaydı


