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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

AAI: együregű, pitvari demand pacemaker  

AAIR: együregű pitvari demand frekvenciaválaszos pacemaker  

ABL: abláció 

ACEI: angiotenzin konvertáz enzim inhibitor 

ACC/AHA: American College of Cardiology/American Heart Association 

ANP: pitvari nátriuretikus peptid  

AT-II: angiotenzin II 

AV: atrioventricularis 

AVNRT: AV nodális reentry tachycardia 

BET: big-endothelin 

BK: bal kamrai 

BNP: agyi nátriuretikus peptid  (brain natriuretic peptide) 

BP: bal pitvari 

BTSZB: bal Tawara-szár blokk 

CRT: a szív reszinkronizációs kezelése (cardiac resyncronization therapy) 

CRT-P: a szív reszinkronizációs kezelése pacemakerrel (biventrikuláris pacemaker) 

CV: cardioversio  

DCM: dilatatív cardiomyopathia 

DDD: kétüregű, pitvar-kamrai szinkron pacemaker 

DDDR: kétüregű, pitvar-kamrai szinkron, frekvenciaválaszos pacemaker 

EAD: korai utódepolarizáció (early afterdepolarisation) 

ECE: endothelin konvertáz enzim 

EF: ejekciós frakció 

EP: endogén peptidek 

EPS: elektrofiziológiai vizsgálat 

ES: extrasystole 

ET-1: endothelin-1 

Fr.: frekvencia 

FK: frekvencia kontroll 

HT: hypertonia 

ISZB: ischaemiás szívbetegség 
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K: kontroll 

LV: bal kamrai (left ventricular) 

LVEF: bal kamrai ejekciós frakció 

MAP: monofázisos akciós potenciál 

mtsai: munkatársai 

NO: nitrogén-monoxid 

NYHA: New York Heart Association funkcionális stádium 

PF: pitvarfibrilláció 

PFL: pitvari flattern 

PM: pacemaker 

PT: pitvari tachycardia 

RF: rádiofrekvenciás 

SR: sinus ritmus 

SVT: supraventricularis tachyarrhythmia 

sVT: tartós kamrai tachycardia 

SzE: szívelégtelen 

NSzE: nem szívelégtelen 

VF: kamrafibrilláció (ventricular fibrillation) 

vs.: versus 

VT: kamrai tachycardia (ventricular tachycardia) 

VVI: együregű, kamrai demand pacemaker 

VVIR: együregű, kamrai demand, frekvenciaválaszos pacemaker 
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1. BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 
 
A supraventricularis tachycardiák számos kardiális és extrakardiális betegséghez 

kapcsolódva, életkortól függetlenül megjelenhetnek. Ugyanazon strukturális 

szívbetegség csoporthoz tartozó egyének egy részében kialakulnak, más esetben nem 

jelentkeznek. Ennek klinikai jelentőségét a szívritmuszavarok által okozott 

szövődmények és hemodinamikai hatások határozzák meg. 

A magas kamrafrekvenciával kísért, tartósan fennálló supraventricularis 

ritmuszavarok, melyek között a leggyakoribb klinikai aritmia a pitvarfibrilláció (PF), 

tachycardiomyopathiát, végül szívelégtelenséget (SzE) eredményezhetnek (1). Ennek 

pontos patofiziológiája és molekuláris háttere jelenleg is kutatások tárgyát képezi. A 

pitvar-kamrai (AV) csomó katéteres radiofrekvenciás ablációja vagy modulációja 

hatékony terápiának bizonyult a gyógyszer refrakter, vagy gyógyszeres terápiát 

mellékhatások miatt nem toleráló pitvarfibrilláció kezelésében (2, 3).  

Munkacsoportunk eredményei és irodalmi adatok egyaránt bizonyították, hogy a 

supraventricularis tachyarrhythmiák (SVT) a szív által termelt endogén peptidek, 

mint az endothelin-1 (ET-1), a big endothelin (BET), a pitvari nátriuretikus peptid 

(ANP) és az agyi nátriuretikus peptid (BNP) szérumszintjének emelkedését okozzák 

(4, 5, 6). Számos eredményt közöltek pitvarfibrilláció cardioversioját, vagy MAZE 

műtétet követően a szérum ANP és BNP szintek csökkenéséről rövidebb és hosszabb 

távon egyaránt (7, 8). Bizonyos szerzők a nátriuretikus peptidek szintjének 

csökkenését a sinus ritmus helyreállásával javuló szív pumpafunkcióval hozták 

összefüggésbe (7, 8). 

Az AV csomó katéteres radiofrekvenciás (RF) ablációja (ABL) és pacemaker 

implantáció a ritmuszavar típusától függően - gyakran az irreguláris pitvari 

tevékenység fennmaradása mellett - reguláris és normofrekvens kamrai működést 

biztosít, mely procedúra lehetővé teszi a cardiopeptidek vizsgálatának újszerű 

megközelítését a szimptómás SVT-ák klinikailag hatékony kezelése során. 

Vizsgálataink a szérum proANP (ANP), NT-proBNP (BNP) és az endothelin 

rendszer, valamint a klinikai paraméterek változásának vizsgálatára irányultak 

gyógyszer refrakter, permanens supraventricularis tachyarrhythmiák során, és azok 

nonfarmakológiás frekvencia kontrollját követően rövid és hosszabb távon egyaránt.  
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1.1. Pitvarban keletkező tachycardiák elektrofiziológiai alapjai 
 

A pitvarokban keletkező szívritmuszavarok jelentőségét a szív pumpafunkciójára 

kifejtett negatív hatásuk, a myocardium strukturális átalakulásában betöltött 

pathofiziológiai szerepük, thromboemboliás szövődményeket okozó mellékhatásuk és 

nem utolsó sorban az életminőséget gyakran negatív irányba befolyásoló hatásuk 

adja. A pitvari ritmuszavarok jellemzője, hogy a spontán fellépő, vagy gyógyszeresen 

illetve invazív, ablációs módszerrel létrehozott AV blokk a pitvar ritmuszavarát nem 

befolyásolja. Alábbiakban csak a vizsgálataimban jelentős szerepet játszó,  

aritmogén szubsztrát talaján, valamely trigger vagy moduláló tényező következtében 

fellépő szívritmuszavarokat emelem ki. 

 
1.1.1. Sinustachycardia  

A nem paroxizmális, inappropriate sinustachycardia jellemzője a stressz hatásra vagy 

fizikai terhelésre jelentkező inadekvát pitvari frekvencia akceleráció, ami a P-

hullámok morfológiája alapján a sinuscsomóból vagy a sinuscsomóhoz nagyon közeli 

gócból származik. Az autonóm reguláció zavara, jelentős szimpatikus túlsúllyal. 

Frekvencia (Fr): 110-180/min. Míg a fiziológiás sinustachycardia a kiváltó ok 

megszüntetését követően rendeződik, az inappropriate sinustachycardia általában ß-

receptor blokkolóval hatékonyan kezelhető (9). Terápiarefrakter esetben a 

sinuscsomó környékének RF ablációja vagy AV csomó ABL jön szóba, VVIR PM 

implantáció mellett (10).  

 
1.1.2. Sinuscsomó-reentry tachycardia  

A pitvaron belül, a sinuscsomó környékén zajló reentry körforgás, melyre jellemző a 

hirtelen kezdet és hirtelen megszűnés. A reentry aritmia során az impulzus 

anatómiailag preformált vagy funkcionális barrier által okozott vezetési blokk miatt 

egy adott pályán körforgást végezve ugyanazt a területet többször ingerületbe hozza. 

Fr: 110-140/min. Adenozin, ß-receptor blokkoló, verapamil és digitalis kezelés 

általában hatásosan megszűnteti a sinuscsomó-reentry tachycardiát. Terápia refrakter 

esetben RF abláció jön szóba (9, 11).  
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1.1.3. Ektópiás pitvari tachycardia 

A pitvari tachycardiák gyakori formája, mely kóros automácián alapszik. Ilyenkor a 

fiziológiás esetben nem ingerképző szívizom sejtekben spontán diastolés 

depolarizáció lép fel, mely akciós potenciált vált ki. Fr: 100-175/min. Incessant 

formái tachycardiomyopathiát okozhatnak, ezért ilyen esetben ABL kezelése javasolt 

(12).  

 
1.1.4. Intraatrialis reentry tachycardia 

Ebben az esetben a pitvari tachycardia reentry köre a sinuscsomó régióján kívül esik. 

Fr: 120-240/min. (13). 

 
1.1.5. Pitvari flattern  

A reguláris szapora pitvari elektromos aktivitás hátterében a humán mapping-

vizsgálatok alapján általában a pitvarokban elhelyezkedő makroreentry mechanizmus 

áll (14, 15). 240-440/min. frekvenciájú reguláris pitvari aktivitás jellemzi. Az 

anatómiai reentry pályák helye és hosszúsága fix, a ritmuszavar frekvenciáját a pálya 

hossza és az ingerületvezetés sebessége határozza meg (16). A pitvari flattern 

hatékony megszüntetésére az alacsony energiájú DC-sokk (17), valamint az overdrive 

pitvari ingerlés is megfelelő (18). Jelenleg a RF abláció a leghatékonyabb módja a 

pitvari flattern (PFL) végleges megszüntetésének (19, 20).  

 
1.1.6. Pitvarfibrilláció  

A pitvarfibrilláció szabálytalan, változó pályájú intraatrialis funkcionális reentry 

arrhythmia, melyet magas, 350-600/min. frekvenciájú, rendezetlen irreguláris pitvari 

aktivitás következtében általában szapora kamrai frekvencia kísér (21, 22). A 

pitvarban ilyenkor több szabálytalan, változó irányú és szélességű depolarizációs 

hullám van, egymással laza kapcsolatban. A pitvarfibrilláció fennmaradásához a 

kritikus számot meghaladó aktivációs front jelenléte szükséges. Ritkán előfordulhat, 

hogy egy reguláris stabil makro- vagy microreentry illetve fokális automácia is 

fenntarthat pitvarfibrillációt (23, 24, 25). A funkcionális reentry pályáknak sem a 

helye, sem a hossza nem állandó, a reentry pálya hossza pedig egyenlő az ingerület 

hullámhosszával. Utóbbi a pitvari refrakteritás és az ingerületvezetési sebesség 

szorzata. A hullámhosszat csökkentő tényezők a pitvarfibrilláció kialakulását illetve 

fennmaradását segítik elő, a hullámhossz növekedése pedig a ritmuszavar 

megszűnésének kedvez (23, 25). Számos vizsgálat igazolta, hogy minél tartósabban 
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fennáll a pitvarfibrilláció, annál kisebb a megszüntethetőség esélye, illetve fokozódik 

az ismételt fellépésének kockázata a lecsökkent hullámhossznak és a csökkent pitvari 

refrakteritásnak köszönhetően (26). A kamrai frekvenciát az AV csomó refrakteritása, 

a magas pitvari frekvencia során benne kialakuló vezetésromlás és blokkoló 

impulzusok határozzák meg (27). A klinikai szimptómákat dominálóan a pitvari 

systole hiányának és a kamrai systole irregularitásának következtében kialakuló, 

nyugalmi állapotban és terhelés során is jelentkező perctérfogat csökkenés 

magyarázza. Diastolés bal kamrai diszfunkció esetén a pitvari systole hiánya különös 

jelentőséggel bír a fizikai terhelhetőség csökkenése terén.  

 

1.2. Endogén peptidek és arrhythmogén ágensek 
A különböző tachyarrhythmiák kóroki vizsgálatai számos endogén ágens 

arrhythmogén hatását vetették fel és bizonyították humán-, valamint állatkísérletek 

során. Többek között a prosztaglandinok, a katekolaminok, a hisztamin, a tromboxán, 

a thrombocyta aktiváló faktor, az angiotenzin II  arrhythmogén hatását is 

tanulmányozták. Az endogén arrhythmogén ágensek közül kiemelkedő jelentőséggel 

bíró endogén peptid az endothelin-1, mely a coronaria artériákra kifejtett erős és 

elhúzódó vasoconstrictor hatása folytán kialakuló indirekt arrhythmogén hatása (28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34) mellett direkt arrhythmogén hatással is rendelkezik. Utóbbit a 

monofázisos akcióspotenciál megnyújtása és korai utódepolarizációk provokálása 

révén fejti ki (35, 36, 37, 38). 

 

1.2.1. Az endothelin rendszer  

Az endothelinek felfedezése egy japán kutató, Yanagisawa nevéhez fűződik, aki 

1988-ban elsőként számolt be az endothel sejtek által termelt, addig ismeretlen, 

vasoconstrictor hatású peptidről, amit sertés aorta endothel sejttenyészetből izolált 

(39, 40). Az endothelinek a szív és a vesék vascularis simaizomzatára gyakorolt 

erőteljes vasoconstrictor hatásuk mellett összehúzó hatást fejtenek ki egyéb, nem 

vascularis, például a bronchialis simaizomzatra. E mellett stimulálják a renin-

angiotenzin-aldosteron rendszert, valamint pozitív inotróp, mitogén (41) és 

kemotaktikus (42) hatásuk sem elhanyagolható. Az ET-1 növekedési faktorként 

jelentős szerepet játszik a kardiális és vascularis hypertrophia kialakulásában (43, 44, 

45). 
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Jelenlegi ismereteink szerint az endothelinek családját négy peptid alkotja, melyek 

mindegyike 21 aminosavból áll. Az ET-1 többek között az endothel sejtekben, az erek 

simaizom sejtjeiben, a szívizom sejtekben, a vesékben, és a központi idegrendszerben 

is képződik (46, 47, 48, 49), termelődését a tüdőben is kimutatták (50).  

Az ET-2 mindössze két aminosavban különbözik az ET-1-től (1.ábra). Kis 

mennyiségben az endothel sejtekben, a szívizom sejtekben és a vesékben termelődik. 

Az ET-3 szintén 21 aminosavból áll, mely endothelin izoforma hat aminosavban tér 

el az ET-1-től (51, 52). A központi idegrendszerben, a gasztrointesztinális 

rendszerben és az endokrin szövetekben termelődik (53, 54). Az endothelin család 

negyedik tagja (1. ábra) az ET-beta, más néven vasoactive intestinal contractor (VIC), 

mely a gasztrointesztinális szövetekben termelődik, s a belek simaizomzatában 

erőteljes kontrakciókat okoz. Ez utóbbi endothelin izoforma négy aminosavban tér el 

az ET-1-től (55, 56, 57). 

 

 
1. ábra. Endothelin izoformák (56). 

ET: endothelin, VIC: vasoactive intestinal contractor 

 

 

1.2.1.1.   Endothelin-1 

Erős vasoconstrictor és arrhythmogén hatásait figyelembe véve kardiológiai 

szempontból az ET-1 bír a legnagyobb jelentőséggel. A kardiovaszkuláris 

rendszerben kifejtett parakrin és hormonális hatását számos tanulmány igazolta (58, 

59). Az endothel sejtek az endothelint a perivascularis intersticium felé is kiválasztják 

(60). A lokálisan képződő ET-1 jelentős szerepet játszik a nagy epicardialis coronaria 

arteriák alaptónusának alakításában (61, 62). Nyúl szívizomsejtekkel végzett in vitro 

kísérletek eredményei pedig az ET-1 specifikus receptorokon keresztül kifejtett 

pozitív inotróp hatását is igazolták (63). 
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1.2.1.2. Az endothelin-1 szintézise 

Az endothel sejtek mellett a humán myocyták ET-1 termelésével kapcsolatban is 

számos adat áll rendelkezésünkre (64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72).  

A biológiailag aktív ET-1 több lépésen keresztül egy prekurzor fehérjéből, az ET-1 

mRNS-t kódoló gén közreműködésével képződő 212 aminosavból álló 

preproendothelinből („large” endothelin vagy „óriás” endothelin) képződik. Ennek 

proteolítikus hasításakor emberben egy 38 aminosavból álló pro-endothelin, a „big” 

endothelin (BET) jön létre. A BET-ről, erről a biológiailag alig hatékony peptidről, 

egy neutrális metalloproteáz, az endothelin konvertáz enzim (ECE) hasítja le 

hidrolízissel (2. ábra) a valójában hatékony, 21 aminosavból álló endothelint (73, 74).  

 

 
 

2. ábra. Az endothelin-1 bioszintézise. A big-ET-ből az ECE hasítja le a 

biológiailag aktív ET-1 molekulát (73). 
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A prepro-ET-1 mRNS transzkripcióját számos tényező stimulálja illetve gátolja. A 

serkentő hatások alapvetően két módon nyilvánulnak meg: egyrészt valamely 

receptor által mediált módon, másrészt valamilyen fizikális stimulus 

következményeként (3. ábra).  

Receptor közvetítette úton hat számos citokin, mint például az interleukin-1, 

interleukin-6 és interleukin-8, különböző növekedési faktorok (TGFß1-a transzformáló 

növekedési faktor ß1, endotoxinok, fibroblaszt-, epidermalis- és inzulin-szerű 

növekedési faktorok). Hasonlóképpen stimuláló hatást fejt ki számos vazoaktív 

endogén ágens, mint például a katecholaminok, az angiotensin II, az adrenalin, a 

vazopresszin, és a kortizol (75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82).  

 

 
3. ábra. Az endothelin szintézisét aktiváló és gátló mechanizmusok (78). 
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Ugyancsak a prepro-ET-1 mRNS transzkripcióját forszírozzák olyan fizikális 

stimulusok, mint a pulzatilis nyújtás (83) vagy a nyíróerő fokozódása (84). Mindezek 

mellett a myocardialis ischaemia, a hypoxia is jelentős stimuláló hatással bír az ET-1 

gén expressziójára (85, 86). Utóbbiak valószínűleg a proteinkináz C aktiválódásán 

keresztül indukálják az ET-1 gén promóter régióját (87). 

Ugyanakkor az ET-1 mRNS szintézisét számos endogén ágens gátolja, ilyenek 

többek között a pitvari nátriuretikus peptid (ANP), a nitrogén monoxid szabadgyök 

(NO), a heparin (88) a bradykinin, az ösztrogén és a prosztaciklin.  

Az ET-1 és a renin-angiotensin-aldosteron rendszer kapcsolata összetett, mert az 

angiotensin II (AT-II) stimulálja az ET-1 képződését és ET-1 hatására ugyancsak 

fokozódik az AT-II és az aldosteron termelődése. 

Az ET-1 több prosztaglandin képződését is stimulálja. Ezen az úton idézhet elő 

átmeneti vasodilatatiot, pulmonalis bronchoconstrictiot és gátolhatja a thrombocyta 

aggregatiot. 

A vascularis endothel sejtekben az ET-1 szintézise kunstitutív. Ennek sebességét az 

ECE által katalizált folyamat, a big-endothelin endothelinné alakulása határozza meg. 

Ez azért döntő jelentőségű, mert az ET más vasoactiv peptidektől eltérően nem 

tárolódik a sejtekben, hanem azonnal szecernálódik (39). A plasma ET-1 jelentős 

részét a tüdő az első passzázs alkalmával inaktiválja.  

Az ECE intracellulárisan a Golgi komplexben, extracellulárisan pedig a 

sejtmembránhoz kötött állapotban található (89). Több izoformája (ECE-1 és ECE-2) 

létezik a különböző szövetekben, azonban mindegyik a BET-1 átalakítását végzi a 

leghatékonyabban (90). Az endothel, a tüdő, a mellékvese-velő, a cerebellum, a 

cortex, az ovarium és a testis (91) szövetei mellett a szív pitvaraiban (67) és a 

kamráiban (70) is igazolták már az ECE mRNS valamely izoformájának 

expresszióját. 

Számos cardiovascularis betegség [pl. dilatatív (70, 92, 93) és ischaemias 

cardiomyopathia (70), ischaemias szívbetegség, myocardialis infarctus (94), 

pulmonalis hypertonia (54, 95), essentialis systhemas hypertonia (96), myocardium 

hypertrophia (97, 98), mitralis stenosis (54), paroxismalis supraventricularis 

tachycardia (6, 99) és incessant kamrai tachyarrhythmiák (100)] mellett egyéb 

kórképekben is megfigyelték az ET-1 szint emelkedését. Szeptikus shockban, 

diabetes mellitusban, veseelégtelenségben, májcirrhosisban és subarachnoidalis 

vérzés eseteiben egyaránt magasabb szérum ET-1 szinteket észleltek.  
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1.2.1.3. Az endothelin receptorok 

Az endothelin receptoroknak eddig három típusa ismert, ezek az ETA, az ETB és az 

ETc receptorok. Ezekhez az egyes endothelin izoformák affinitása különböző (101, 

102). A cardiovascularis szabályozásban az ETA és az ETB receptorok játszanak 

szerepet, az ET-1 is ezeken keresztül fejti ki hatásait (103).  

Az ETA receptorok – melyeknek ETA1 és ETA2 altípusai ismertek - dominálnak a 

vaszkuláris simaizom sejteken és a szívizomsejteken (4. ábra). Aktiválódásuk erős és 

hosszan tartó vasoconstrictiot okoz. Az ET-1 affinitása ehhez a receptorhoz a 

legkifejezettebb és a receptor is ezt az endothelin izoformát köti meg a 

legerőteljesebben. Az ET-1 kamrai ritmuszavarok esetében megfigyelt direkt 

arrhythmogén hatása is az ETA receptorokon keresztül alakul ki (104, 105), és ezek a 

receptorok közvetítik az ET-1 sejtproliferációt előidéző parakrin hatását is. 

 

 
4. ábra. Az endothelin-1 hatásai az endothel sejtben és a vascularis simaizom    
             sejtekben (78). 
 

Az ETB receptoroknak szintén két altípusa ismert. Ezek nem szelektív receptorok, az 

ET-1 és az ET-3 egyforma erősséggel kötődik hozzájuk (1. táblázat) és 

hatásintenzitásukban sem észleltek jelentős eltérést (106). Az ETB1 receptor altípus az 
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endothel sejteken helyezkedik el. Indirekt módon, nitrogén oxid és prosztaglandinok 

felszabadítása révén, az ETB1 receptor izgalom vasorelaxatiot okoz. Az ETB2 altípus a 

vascularis simaizom sejteken és a szívizomsejteken található, aktiválódása 

vasoconstrictiot közvetít (107, 108, 109, 110, 111, 112).  Az ET-1 az ETB receptorok 

aktiválásán keresztül, autokrin reguláció révén saját génjének expresszióját is képes 

fokozni.  

Számos emberi szövet is rendelkezik endothelin kötő receptorokkal, azonban még az 

azonos szövettípusokon belül is megfigyelhető az egyes receptorok lokális 

koncentrációjának változékonysága.  

 

 
 

1. táblázat.  A vascularis endothelin receptorok jelentősebb tulajdonságai (53). 

 

Fiziológiás körülmények között ETA és ETB receptorok a pitvari és kamrai humán 

myocardiumban egyaránt előfordulnak, eloszlásuk a pitvarokban és a kamrákban 

hasonló (69, 113, 114), de az ETA és ETB receptorok denzitása nagyobb a pitvarokban 

(113). Kísérletes modellt alkalmazva igazolták, hogy endothelin hatására a pitvari 

szívizomsejtek kontraktilitása többszörösével növekszik a kamrai myociták 

kontraktilitás fokozódásához képest. A humán myocardiumban a pozitív inotróp hatás 

fokozódása a pitvarokban és a kamrákban egyaránt az ETA receptorokon keresztül 

valósul meg (115). Az ET-1 endokrin funkciójára utal az a tény, hogy számos olyan 

szövetben is találtak ET-1 receptorokat, melyekben nem sikerült ET-1 mRNS 

jelenlétét kimutatni. Ugyanakkor az a tény, hogy minden endothelin termelésre képes 

szövet rendelkezik valamelyik típusú endothelin receptorral, az endothelinnek mint 
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lokálisan ható endogén peptidnek a szerepét hangsúlyozza. Az ET-1 fiziológiája a 

humán szívpitvarokban egyelőre még kevéssé ismert, s még kevesebb adat áll 

rendelkezésre a peptid és a pitvarok kapcsolatáról supraventricularis 

szívritmuszavarok eseteiben.  

 

1.2.1.4. Az endothelin hatásai az ioncsatornákra 

Az ET-1 receptor-mediálta sejtszintű hatásai sokfélék. Az ET-1 hatás legmarkánsabb 

következménye a vasoconstrictio, mely elsősorban az ETA receptorokon keresztül 

végbemenő foszfolipáz C aktiváción, diacilglicerol és inositol-1,4,5-trifoszfát 

képződésen keresztül manifesztálódik. Ezen folyamatok által az ET-1  a szívben 

számos ioncsatornára gyakorol gátló vagy aktiváló hatást. Az ET-1 által kiváltott 

erőteljes vascularis kontrakció egyrészt a simaizom sejtek intracelluláris Ca2+ szint 

emelkedésének a következménye, másrészt az endothelin a myofilamentumok Ca2+ 

érzékenységét növelő intracelluláris alkalizáción keresztül növeli a kontraktilitást 

(116).  

Az intracelluláris térbe történő fokozott transzmembrán Ca2+ beáramlást elsősorban az 

L-típusú Ca2+ csatornákra kifejtett aktiváló hatásával éri el (80). Ugyanakkor a 

protein kináz C aktiválásán keresztül a T-típusú Ca2+ csatornákon át is növeli az 

extracelluláris térből történő Ca2+ beáramlást (117, 118). Mindez jelentős szerepet 

játszik az ET-1 pozitív inotróp és arrhythmogén hatásában is (119, 120). Az ET-1 

ezen kívül fokozza az inozitol-trifoszfát képződését, mely a sarcoplasmaticus 

reticulum Ca2+ csatornáira kifejtett aktivációja révén mobilizálja a Ca2+-ot az 

intracelluláris raktárakból is. Az ET-1 e mellett aktiválja a reverz Na+-Ca2+ 

cseremechanizmust is, mely hozzájárul a sejtek Ca2+ ionokkal való túltelődéséhez 

(121, 122, 123) és mindez fokozza a triggerelt mechanizmusú szívritmuszavarok 

kialakulásának lehetőségét. 

Az ET-1 sejtszintű elektrofiziológiai hatásai során nem csupán a Ca2+ áramlását 

befolyásolja. Az ET-1 gátolja a szívizomsejtekben a késői rektifikáló K+ áram lassú 

komponensét (124), ugyanakkor leírták az ATP szenzitív K+ csatornákra kifejtett 

gátló hatását is (125). A sejtekből történő K+ kiáramlás gátlása által szerepet játszik a 

repolarizáció és az akciós potenciál megnyújtásában, különösen béta-adrenerg 

stimuláció egyidejű jelenléte esetén (126). Mindez hozzájárulhat az ET-1 pozitív 

inotróp hatásának kialakításához, valamint triggerelt típusú szívritmuszavarokat 

idézhet elő. 
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A fent részletezett mechanizmusok mellett az ET-1 a szívizomsejtekben lezajló 

szarkolemmális Na+-H+  csere aktivációnak is mediátora (127, 128) 

 

1.2.1.5. Az endothelin, mint arrhythmogén ágens 

Az exogén ET-1 indirekt arrhythmogén hatását számos vizsgálat bizonyította (129, 

130, 131, 132, 133, 134). Az intracoronariásan, bolusban adott endothelin hatására a 

coronaria arteriákban áramlás csökkenést, az EKG-én myocardiális ischaemia jelei 

mellett súlyos monomorf és polimorf kamrai arrhythmiákat észleltek (130, 135).  

 

In vitro vizsgálatokkal kimutatták, majd állatkísérletes modellen végzett 

tanulmányokban is alátámasztották, hogy az ET-1 már az ischaemiás hatásainak 

megjelenése előtt a szívizomsejtek monofázisos akciós potenciáljának (MAP) 

megnyúlását idézi elő, valamint a Purkinje sejtekben korai utódepolarizációkat vált ki 

(36, 136, 137, 138, 139). Mindezek az ET-1 direkt arrhythmogén hatását támasztják 

alá, és elsősorban triggerelt mechanizmusú arrhythmiák kialakulását segítik elő (35, 

37, 140). Ugyanakkor az alacsony dózisú ET-1 infúzió hatására kialakult MAP 

diszperzió növekedés a reentry mechanizmus szerepére utal egyes arrhythmiák 

kialakulásában és fenntartásában (141).  

Az exogén ET-1 arrhythmogén hatása jól dokumentált, ugyanakkor néhány szerző 

felveti annak lehetőségét, hogy az exogén ET-1 nagyon alacsony dózisa, mintegy 

ischaemiás prekondícionálás formájában, közvetlenül a myocardiális acut ischaemia 

kialakulása előtt alkalmazva, antiarrhythmiás hatást eredményezhet és aktuálisan 

védelmet nyújthat az acut ischaemia provokálta ritmuszavarokkal szemben (142). 

Az eddigi vizsgálatok jelentős része az exogén ET-1 hatásaira és azok 

mechanizmusaira kereste a választ. Az exogén endothelin  indirekt és direkt 

arrhythmogén hatásának alaposabb ismerete ellenére még ma sem bizonyított, hogy 

az endogén ET-1 szint különböző pathofiziológiás állapotokban valóban elér-e olyan 

koncentrációt, mely alapján valójában endogén arrhythmogén szubsztrátként 

említhetjük. Ugyanakkor a szisztémás keringésből nyert plazmában mért értékek nem 

minden esetben tükrözhetik pontosan a számos szövetben, így a szívben is lokálisan 

secernálódó endothelinek valós koncentrációját. Akár a pericardiális folyadék, akár a 

plazma felé lokálisan kiválasztódó ET-1 endokrin és parakrin úton ható 

mechanizmusai további vizsgálatok tárgyát kell képezzék.  
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A pitvari tachycardia hatását vizsgálták az endogén ET-1 szintézisre oly módon, hogy  

önkéntes, egészséges emberek és ischaemiás szívbetegek csoportjainál végeztek 

szapora pitvari ingerlést. Ezt követően az aortagyökből és a sinus coronariusból vett 

vérminták endothel szintjeit ellenőrizték. Az ISZB csoportban a vénás oldalon 

szignifikáns ET-1 szint emelkedést észleltek. Ezzel szemben az egészséges kontroll 

ET-1 szintjeiben nem észleltek érdemi változást (143).  

Munkacsoportunk elektrofiziológiai vizsgálat során kiváltott kamrai (VT) és indukált 

supraventricularis (SVT) tachyarrhythmiák hatására kialakuló szérum ET-1 és BET 

szintek változását vizsgálta (6, 100). Megállapították, hogy a kiváltható 

ritmuszavarral nem rendelkező csoportban nem volt változás a vizsgálatot követően a 

szérumszintekben. Ezzel szemben azon csoportokban, ahol a SVT és VT indukálható 

volt, már a kiindulási ET-1 és BET szintek is magasabbak voltak, s a vizsgálatot 

követő 24 óra elteltével további emelkedést mutattak, annak ellenére, hogy az SVT 

csoport tagjainál a vizsgálat végén RF ablációt végeztek. Mindezek alapján felvetik 

az ET-1 direkt elektrofiziológiai hatásának potenciális szerepét (6).  

Szívelégtelenségtől szenvedő betegek pitvarfibrilláló és normofrequens 

sinusrhythmussal rendelkező csoportjainak összehasonlításánál a ritmuszavaros 

csoportban significansan magasabb szérum ET-1 szinteket észleltek (144). 

Paroxismalis SVT-t követően jelentősen emelkedett ET-1 szinteket (99), persistalo és 

paroxismalis PF során emelkedett BET szinteket regisztráltak (145). 

 

1.2.1.6. Az endothelin és szívelégtelenség 

A szívelégtelenség még optimálisan megválasztott kezelés mellett is progresszív 

betegség. Az ET-1 szerepet játszhat mind a krónikus szívelégtelenség kialakulásának 

folyamatában, mind a betegség progressziójában (117, 146, 147). Egyes, 

szívelégtelen betegeken végzett vizsgálatok összefüggést észleltek a magasabb ET-1 

plazma koncentráció és a mortalitás között (148, 149, 150). Ugyanakkor 

szívelégtelenség során az ET-1 upregulációját már több vizsgálat igazolta (69, 71, 

151). Ilyenkor az ECE-1 mRNS expressziója a pitvarokban és a kamrákban egyaránt 

megemelkedik. Az ETB receptorok downregulálódnak a szívben. A kamrákban az 

ETA receptorok mRNS expressziója növekszik, ezzel szemben a pitvarokban ez 

változatlan marad (67, 103). A lokálisan felszaporodó ET-1 elsősorban az ETA 

receptorokon keresztül fejti ki sejtkárosító, arrhythmogén hatását. A tartósan 
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megemelkedett ET-1 direkt toxikus és myocardium hypertrophiát elősegítő hatása is 

érvényesül (97, 98, 152). 

A szívelégtelenség bizonyos formáiban az ET-1 szívizom kontraktilitást növelő 

hatása átmenetileg klinikailag még javuláshoz is segítheti a beteget, azonban 

hosszabb távon mindez növeli a mortalitást (150, 153, 154).  

Szívelégtelenség során a renin-angiotensin-aldosteron rendszer is aktiválódik, s ez az 

angiotensin II termelődés fokozódásához vezet. Elindul a korábban már említett káros 

körreakció, hiszen az angiotensin II stimulálja az ET-1 képződését és ET-1 hatására 

ugyancsak fokozódik az angiotensin II termelődése. Utóbbi fokozza a pre-

proendothelin mRNS expresszióját, mely végeredményben tovább fokozza a 

szívelégtelenség mértékét (98, 152, 155). 

Tekintettel arra, hogy az ET-1 emelkedése a szívelégtelenséggel járó cardiovascularis 

kórképekben jó prognosztikai marker lehet, az ET-1 antagonisták kutatása új 

perspektívákat nyitott a pharmakológiai kutatások területén (156, 157, 158). Krónikus 

szívelégtelenségtől szenvedő betegek angiotensin konvertáló enzim inhibitorral 

(ACEI) történő  kezelése a plasma ET-1 szintek csökkenéséhez vezet (117).  

 

1.2.1.7. Endothelin antagonisták 

Az endothelin antagonisták alapvetően két csoportra oszthatók.  

Az egyik csoport az, amelyik a BET-ET átalakulást biztosító ECE gátlása révén ható 

vegyületekből áll. Az ECE inhibitoroknak ma három csoportja ismert. Az egyik 

csoport a szelektív ECE gátlók. E mellett léteznek az ECE és a neurális endopeptidáz 

enzimek gátlásán keresztül ható, kettős hatású készítmények. Valamint hármas hatású 

inhibitorok, melyek az ECE és a neutrális endopeptidáz mellett az angiotenzin-

konvertáz enzimet is gátolják. 

Az endothelin antagonisták másik csoportja az ET receptor blokkolók, melyeknek 

szintén három csoportját különböztetjük meg. Ezek a szelektív ETA, a szelektív ETB 

és a nem szelektív, az ETA és ETB receptorokat egyaránt blokkoló receptor 

antagonisták.  

Az endothelin antagonista gyógyszerek mindegyik formájával számos klinikai 

tanulmányt végeztek az elmúlt évek során (104, 156, 159). Bíztató eredmények is 

születtek, hiszen ezek közül az oralisan szedhető, nem szelektív ETAB 

receptorblokkoló bosentant és sitaxsentant már törzskönyvezték egyes országokban 

pulmonalis hypertonia kezelésére (65, 157). Az ET receptor blokád eredményes 
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alkalmazását számos tanulmány igazolta már többek között szívelégtelenségben, tüdő 

és vesebetegségekben (160), hypertoniában és atherosclerosis ellenszereként egyaránt 

(161). Ugyanakkor szívritmuszavar vagy hírtelen szívhalál megelőzésének 

tekintetében klinikai bizonyítékok még nem állnak megfelelő számban 

rendelkezésünkre endothelin antagonista gyógyszerek alkalmazása esetén.  

Nem kívánatos mellékhatásként az ET hatás gátlása következtében gyakran kialakuló 

folyadék retenció és a szívizom kontraktilitásának csökkenése emelhető ki. 

 

1.2.2. Nátriuretikus peptidek 
 

A nátriuretikus peptidek családját jelenlegi ismereteink szerint három molekula 

alkotja: az atrialis nátriuretikus peptid (ANP), az agyi (brain) nátriuretikus peptid 

(BNP) és a C-típusú nátriuretikus peptid (CNP). A CNP a központi idegrendszer 

neuronjaiban és az endotheliumban termelődik. A klinikumban két nátriuretikus 

peptid vizsgálata terjedt el. A főleg pitvari falfeszülés hatására a myocyták által 

termelt ANP és a döntően a szív kamrákból secernálódó BNP plazmaszintjének 

mérése (162, 163). Annak felismerése, hogy a pitvarokban illetve a kamrákban 

bekövetkező volumen illetve nyomásterhelés hatására – a fokozott neurohormonális 

secretio révén – jól mérhető nátriuretikus peptid szint emelkedés következik be, 

jelentős változást eredményezett a szívelégtelenség diagnosztikájában (164).  

 

Az ANP élettani hatásai számos tekintetben megegyeznek az BNP hatásaival, 

azonban az utóbbi plazmakoncentrációja eddigi ismereteink szerint jobban tükrözi a 

szívelégtelenség progresszióját (165).  

 

1.2.2.1. Pitvari nátriuretikus peptid (ANP) 

De Bold és munkatársai 1981-ben pitvari izomszövet kivonatot juttattak patkányok 

keringésébe infúzión keresztül. Azt figyelték meg, hogy az állatok diurézise és 

nátriurézise jelentősen fokozódott (166). Ez a kísérlet vezetett a nátriuretikus, 

diuretikus és vazorelaxáns aktivitással rendelkező pitvari nátriuretikus faktor 

felfedezéséhez és később a pitvari nátriuretikus peptid izolálásához.  
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Az ANP szintézise és eliminációja 

Az ANP szintézise első sorban a pitvari cardiomyocytákban történik, azonban a 

kamrákban is kimutatható kis mértékű ANP képződés (167). 

A biológiailag aktív ANP molekula bioszintézise több lépcsős folyamat.  Prekurzora a 

126 aminosavból álló proANP molekula, ami biológiailag inaktív és a szívizomsejtek  

granulumaiban tárolódik. Szignál hatására membránhoz kötött proteázok a proANP-t 

tovább hasítják egy N-terminális darabra (ANP [1-98]), és egy C-terminális peptidre 

(ANP [99-126]) (165). Ez a 28 aminosavból álló C-terminális peptid a biológiailag 

aktív molekula. Jellemzője egy 17 aminosavat tartalmazó gyűrű, amit egy diszulfid-

híd zár két cisztein molekula között.  

A humán plazmában a proANP N-terminális szegmentjének koncentrációja az aktív 

ANP szintjének több mint húszszorosa. Ez a keringésből történő lassúbb 

eliminációjának köszönhető, ennek ellenére az N- és a C-terminális peptidek 

plazmában mért koncentrációja erősen korrelál egymással (168). 

A vesékben is kimutatható az ANP gén expressziója. Itt a proANP molekulából egy 

32 aminosavból álló peptid, az urodilatin (ANP [95-126]) keletkezik. Ennek jelenlegi 

ismereteink szerint a vese lokális nátrium- és vízháztartás szabályozásában van 

szerepe (169). 

Az ANP elsődlegesen a pitvari falfeszülés hatására és annak mértékében termelődik, 

ugyanakkor a pitvari nyomás fokozódása is pozitívan befolyásolja secretioját.  A 

supraventricularis tachycardia (SVT) hatására emelkedett ANP értékeket korábban 

csupán a jobb pitvari nyomás fokozódásával magyarázták. Mára több tanulmány, - 

melyekben magas frekvenciával, tartós pitvari ingerléssel váltottak ki 

szívelégtelenséget - igazolta, hogy a SVT pitvari nyomásfokozódás nélkül önállóan is 

fokozza az ANP termelődését (158, 170, 171).  

A pitvari falfeszülés növekedésével egyéb endogén faktorok is felszabadulnak, 

melyek szintén befolyásolhatják az ANP szekrécióját. Az ET-1 és az angiotensin II 

(AT-II) fokozzák az ANP szekréciót, ezzel szemben a NO hatása csökkenti az ANP 

termelődését (172).  

Az ANP eliminációjában csaknem minden szövet részt vesz, többek között a 

gastrointestinalis rendszer, a tüdők, és a vesék egyaránt. Az ANP lebontása két úton 

történik. Az egyik esetben egy neutrális endoproteáz (NEP) hasítja, s a végtermék egy 
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csökkent aktivitású nyílt láncú forma lesz. A másik esetben un. clearance receptorok 

(NPR-C receptor) megkötik a plazmából, és ez a receptor-ligand komplex átjut a 

sejtmembránon és végül lizoszómák hidrolizálják (173). 

 

 

Az ANP élettani hatásai 

Az ANP-nek számos élettani hatása van, ezek eredője az intravascularis folyadék 

mennyiségének csökkentése. Az érfal simaizomzatában az intracellularis Ca++ 

koncentrációjának csökkentésével fokozza a plazma redisztribúcióját az extravasalis 

térbe, és vasodilatatiót okoz (162). Csökkenti a perifériás erek szimpatikus tónusát. 

Az ANP a vesékben hyperfiltratiót és nátriurézist okoz, a kálium ürítés fokozódása 

nélkül,  a gyűjtőcsatornák  Na+ és vízvisszaszívásának gátlásával. Csökkenti a macula 

densa renin szekrécióját, csökkenti a keringő AT-II szintjét, és direkt gátló hatást fejt 

ki az ET-1 termelődésére valamint a zona glomerulosa aldosteron szekréciójára (173). 

Minden olyan kórállapotban, mely a centrális vénás nyomás emelkedésével jár, 

emelkedik a vér ANP koncentrációja. Ez igazolja a pitvari falfeszülés és az intra-

atrialis nyomás meghatározó szerepét az ANP szekréció szabályozásában (174).  

Paroxizmális, magas kamra frekvenciával kísért SVT-s betegek esetében szintén 

szignifikánsan magasabb ANP értékeket észleltek, mellyel a ritmuszavar megszűnte 

után jelentkező polyuriát is magyarázták (101). Az ANP hatására a plazmából 

folyadék lép ki az extravasalis térbe, ami szívelégtelenség során szerepet játszik a 

perifériás oedema képződésben.  

Magasabb plazma nátriuretikus peptid koncentrációkat észleltek esszenciális 

hypertoniás betegekben is, ami azért is érdekes, mert az esszenciális hypertonia nem 

jár jelentős vértérfogat emelkedéssel. Az emelkedett praeload a hypertrophiás 

szívizom ANP és BNP termelését fokozza, ez is okozhatja a plazma ANP szintek 

szignifikáns emelkedését.  

A plazmában mért N-terminális ANP szintek is jól jellemzik a bal kamrai szisztolés 

funkció csökkenését; hosszú felezési ideje miatt elsősorban a hosszú távú ANP-

termelésről ad tájékoztatást (175). van den Berg és mtsai hosszú ideje fennálló SVT 

által előidézett krónikus szívelégtelenség eseteiben a plazma ANP és N-ANP 

koncentrációk csökkenését észlelték. A jelenséget a hosszú idő óta fennálló 

ritmuszavar miocytákra kifejtett degeneratív hatásával magyarázták.  
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Li és mtsai paroxizmális SVT-ás betegek plazma ET és ANP vizsgálata során, a 

ritmuszavar alatt, mindkét endogén peptid szintjének significans emelkedését 

tapasztalták. Annak ellenére, hogy fiziológiás állapotokban a két peptid egymással 

antagonista biológiai aktivitást fejt ki. A ritmuszavar megszűnését és a SR 

visszaállítását követően 30 perc múlva mindkét peptid plazma koncentrációja 

jelentősen csökkent, de még mindig kétszerese volt a kontroll értékeknek (99). 

 

1.2.2.2. Az agyi nátriuretikus peptid (BNP) 

A BNP-t első alkalommal az agyszövetből izolálták, ezért is nevezzük agyi 

nátriuretikus peptidnek (brain natriuretic peptide) még ma is, annak ellenére, hogy 

tisztában vagyunk azzal, hogy a plazmából kimutatható BNP főként a szívkamra 

izomsejtjeiben termelődik (176). Egészséges körülmények között az ANP plazma 

koncentrációja magasabb, mint a BNP koncentráció. Szívelégtelenségben, akut és 

krónikus esetekben egyaránt, jelentősebben fokozódik a BNP termelődése. Ilyenkor a 

plazma BNP szintje eléri, sőt meghaladja az ANP szintjét, ami a szívelégtelenség 

során kialakuló kamrai és pitvari túlterhelésre utal (177).  

A BNP eliminációja az ANP-hez hasonlóan clearance receptorokon és neutrális 

endopeptidáz útján történik, felezési ideje a keringésben szintén rövid. Ezek alapján 

érthető, hogy jelentősen emelkedett ANP és BNP plazma koncentrációk mérhetők 

jelentős volumenterhelés, emelkedett centrális vénás nyomás, tachycardia és 

beszűkült vesefunkció mellett. 

 

A BNP élettani hatásai 

Hatásmechanizmusát tekintve a BNP a vesékben efferens arteriola konstrikciót és 

afferens arteriola dilatációt okoz. Ennek következtében a glomerularis filtráció 

fokozódik. A gyűjtőcsatornákban csökkentik a Na+-reabszorpciót és ezáltal fokozzák 

a Na+ ürítést. Mindemellett gátolják a renin-angiotensin-aldosteron szekréciót, 

melynek révén szintén gátolják a só- és vízretenció kialakulását. 

A szívelégtelenségtől szenvedő betegek vizsgálata során összefüggést észleltek a 

különböző funkcionális stádiumba besorolt betegcsoportok összehasonlításakor a 

szívelégtelenség mértéke, a kamrai diszfunkció, és a plazma ANP és BNP 

koncentrációk között (178).  

A klinikumban a BNP vizsgálatának negatív prediktív értéke van a szívelégtelenség 

kizárásában, ma már a differenciáldiagnosztika egyik fontos és korai lépcsője a 
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dyspnoe kórisméjénél (179, 180). Johnson és mtsai tanulmányuk során New York 

Heart Association (NYHA) IV. funkcionális stádiumban lévő szívelégtelen 

betegeknél az intravénás diureticumok és vasodilatátorok hatására prompt 

neurohormonális aktiváció csökkenést és szérum BNP szint csökkenést igazoltak 

(181).  

Myocardialis infarctus után emelkedett ANP és BNP plazma koncentrációk mérhetők. 

Ugyanakkor a két nátriuretikus peptid kinetikája különböző a myocardiális infarctus 

időbeni lefolyása során. A myocardialis infarctus korai fázisában jelentősen 

emelkedett (kb. 60-szoros) plazma BNP koncentrációkat mértek, míg a plazma ANP 

koncentrációja csak kisebb (kb. 3-szoros) mértékben emelkedett a kontroll értékekhez 

képest. Az ANP plazma szintje az infarctus tüneteinek megjelenése utáni 8 órán belül 

már a legmagasabb értéket mutatta, majd ez folyamatosan csökkent a normál érték 

eléréséig, az első 24 órán belül. A BNP plazma szintjében gyors emelkedés volt 

tapasztalható, a csúcsot kb. 20 órával a tünetek első megjelenése után érte el. A 

plazma ANP szintekben egyes esetekben bifázisos időbeni lefutást észleltek, ekkor 

második csúcs is megjelent az infarctus szubakut fázisában. Ennek lehetséges 

magyarázata, hogy a később gyorsan, nagy mennyiségben ürített ANP szintézisében 

és szekréciójában már a kamrák is részt vesznek (182).  

A BNP hatásos rizikó meghatározója a szívelégtelenségnek. Egyrészt korrelációt 

igazoltak a szívelégtelenség várható progressziója és a BNP értékek között (183), 

másrészt szoros összefüggést találtak szívelégtelenségtől szenvedő betegek esetében a 

BNP szint és a fél éves mortalitási adatok között 35%-os bal kamrai ejekciós frakció 

(LVEF) alatt (184, 185).  

Vinch és mtsai a BNP plazma szintek változását vizsgálták pitvarfibrilláló, majd 

rövid altatásban elvégzett, sikeres cardioversion (CV) átesett betegek csoportjában. A 

pitvarfibrilláló betegekben észlelt magas BNP értékek jelentős csökkenését észlelték 

40 perccel a cardioversiot követően, függetlenül a kialakult sinus frekvencia 

mértékétől (186).  

 

1.3. A szívfrekvencia szabályozás nonfarmakológiás lehetőségei 
1.3.1. Radiofrekvenciás katéter abláció 

Olyan esetekben, amikor a szívfrekvencia csökkentése céljából alkalmazott, vagy a 

sinusrhytmus helyreállítását célzó gyógyszerekkel nem lehet kellő hatást elérni, vagy 
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ha a gyógyszerek súlyos mellékhatások, illetve a beteg intoleranciája miatt nem 

adhatók, nonfarmakológiás frekvencia kontrollt alkalmazhatunk. Utóbbi tárgykörébe 

az AV csomó katéteres ablációja, az AV csomó funkciójának modifikációja, sebészi 

beavatkozások és a pacemaker kezelés tartozik.  

 

 

1.3.1.1. AV csomó abláció 

 

Az AV csomó ablációjára az utóbbi években a radiofrekvenciás energiával történő 

katéteres technikát használják.  

Az AV csomó ablációja és végleges pacemaker (PM) implantációja palliatív 

megoldás terápiarefrakter, magas kamrai frekvenciával járó PF kezelésében (187, 

188), azonban az eddigi vizsgálatok szerint nem minden esetben vezet a 

pumpafunkció javulásához (189, 190). Az életminőség javulása kifejezettebb teljes 

AV csomó ablációt és PM beültetést követően, szemben az AV csomó modifikáció 

eseteivel (191).  

 

1.3.1.2. AV csomó moduláció  

 

Az AV csomó modifikációt kezdetben AV nodalis tachycardiák esetén végeztek, de 

ma már PF eseteiben is alkalmazzák a szívfrekvencia hatékony szabályozására. 

Kezdetben a gyors pálya ablációját végezték, azonban a teljes AV blokk kisebb 

kockázata miatt ma már inkább a lassú pálya ablációját részesítik előnyben (25).  

Az AV csomó ablációja helyett annak modifikációja a betegek 70%-ban tartósan 

kielégítő frekvenciaválaszt hoz létre (192, 193). 

 

1.3.2. Pacemaker kezelés 

 

Pitvari PM stimuláció önmagában alkalmas lehet egyes esetekben a paroxysmalis PF 

megelőzésére. A PF számos mechanizmussal keletkezhet (193). Coumel-féle vagus-

dependens pitvarfibrilláció esetében pitvari stimulációval a ritmuszavar kialakulása 

megelőzhető (194). Az önálló PM kezelés hatékonyságát a PF megelőzésére 

bradycardia hiányában nem lehetett igazolni (195, 196, 197). Antitachycardia 
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pacemakerek és pitvari ICD-k alkalmasak a PF-t indító supraventricularis arrhytmiák 

vagy a PF megszűntetésére (198), de ezek hosszútávú haszna vitatott. 

 

1.3.2.1. AV csomó abláció és pacemaker kezelés 

 

A teljes AV blokk létrehozása után krónikus pitvarfibrilláció esetén VVIR üzemmódú 

együregű ingerlés, paroxysmalis pitvarfibrilláció esetén DDD üzemmódú pacemaker 

beültetése javasolt (2. táblázat). Pitvarfibrilláció felléptekor a magas frekvenciájú 

kamrai ingerlést vagy a felső frekvencia határ alacsonyabbra állításával, vagy 

pitvarfibrilláció felléptekor automatikusan VVIR illetve DDIR üzemmódra váltó, 

„mode-switch” funkcióval rendelkező pacemakerek beültetésével kerülhetjük el (25).  

 

 
2. táblázat.  A pacemaker típusának kiválasztása (114). 
AAI: együregű, pitvari demand pacemaker, AAIR: együregű, pitvari demand, 
frekvenciaválaszos pacemaker, CRT-P: reszinkronizációs, biventrikuláris pacemaker, 
DDD: kétüregű, pitvar-kamrai szinkron pacemaker, DDDR: kétüregű, pitvar-kamrai 
szinkron, frekvenciaválaszos pacemaker, VVI: együregű, kamrai demand pacemaker, 
VVIR: együregű, kamrai demand, frekvenciaválaszos pacemaker. 
 

Kis esetszámú vizsgálatokban már pitvarfibrillációban is igazolták a szív 

reszinkronizációs kezelésének – cardiac resyncronization therapy (CRT) - 

hatékonyságát (199, 200). A MUSTIC AF vizsgálat a CRT hatékonyságát támasztja 

alá pitvarfibrilláló betegeknél a jobb kamrai stimulációval szemben (201). Ilyen 

esetekben egyelőre nincsen egyértelmű evidencia az AV csomó rutinszerű ablációja 

mellett. A PF kuratív ablációjában tapasztalható eredmények feltehetően majd ezen 

betegcsoportban is érvényre juthatnak.  

 

 

1.3.2.2. A jobb kamrai elektróda pozícionálása 

A hagyományos jobb kamracsúcsi ingerlés hosszú távú káros hatásait már igazolták 

(202). Fontos megjegyezni, hogy ez nem a pitvar-kamrai szinkronitás elvesztéséből 
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adódik, hanem elsősorban a jobb kamra csúcsi stimulációja felelős a 

szövődményekért (203). A jobb kamra kiáramlási pályában történő stimulációval jobb 

hemodinamikai funkciót lehet biztosítani a hagyományos jobb kamracsúcsi 

pozícióval szemben (202).  

28 permanens pitvarfibrilláció miatt AV csomó ablációval kezelt betegnél végzett 

crossover vizsgálatban a septalis stimuláció hatására szignifikánsan keskenyebb QRS 

jelentkezett, mint a jobb kamra csúcsban stimulált csoportnál. A legfeljebb 45%-os 

EF-val bíró betegeknél 3 hónap alatt az EF a septalis csoportban 42±5%-ra javult, a 

csúcsi csoportban 37±4%-ra romlott. A különbség szignifikáns (p<0,01) (204). 

Crossover vizsgálatban a jobb kamra magas septalis stimulációja pitvarfibrilláló 

betegeknél AV csomó ablációt követően csökkentette a QRS időtartamot, növelte a 

terhelhetőséget a jobb kamra csúcsi pozícióhoz képest. A QRS időtartam változása 

korrelált az EF változásával, ami segíthet az optimális elektróda pozíció 

kiválasztásában e betegcsoportban (205).  

CRT esetén kevés adat van a jobb kamrai elektróda optimális elhelyezésére 

vonatkozóan, általában a septalis pozícióra célszerű törekedni (206). Krónikus 

pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél az AV csomó ablációja javítja a CRT 

hatékonyságát (207).  

Katéteres radiofrekvenciás ABL során legfeljebb átmeneti pacemaker működési zavar 

jelentkezhet, leginkább oversensing miatt (187). 
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2. CÉLKITŰZÉS 

 

 

Tartós, szimptómás pitvari szívritmuszavarok nonfarmakológiás frekvencia 

kontrolljának rövid és hosszú távú hatásait kívántuk vizsgálni egyes cardiopeptidek 

szérum szintjének változása tükrében.  

 

Célunk volt: 

 

 1.  a szérum ET-1 és BET plazmaszintek rövidtávú változásának vizsgálata tartós  

      supraventricularis tachyarrhythmiák nonfarmakológiás frekvencia kontrollját  

      követően. 

 2.  az endothelin-1, a big endothelin, az ANP és BNP szérumszintek változásának  

      hosszútávú vizsgálata gyógyszer refrakter pitvarfibrilláció során, és annak nem  

      farmakológiás frekvencia kontrollját követően 1 hónap után. 

 3.  tanulmányozni, hogy a cardiopeptidek alkalmasak lehetnek-e a pitvarfibrillációval  

      együtt jelentkező szívelégtelenség diagnosztizálására. 

 4.  a betegek klinikai paramétereinek hosszútávú vizsgálata gyógyszer refrakter  

      pitvarfibrilláció során, és annak nonfarmakológiás frekvencia kontrollját követően  

      1 hónap után. 

 5. kimutatni, hogy a pacemaker beültetés procedúrája hatással van-e a  

  cardiopeptidek szérumszintjének változására. 
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3. MÓDSZEREK 

 

3.1. Tachyarrhythmiás betegek frekvencia szabályozásának rövid távú 
hatásai a plazma endothelin és BET szint változására 
 
3.1.1. AV csomó abláció és pacemaker implantáció 

Betegeinknél hőmérséklet-kontrollált rádiófrekvenciás AV csomó ablációt, vagy 

modifikációt alkalmaztunk pitvarfibrilláció, pitvari flattern, 2:1-es átvezetésű pitvari 

tachycardia és egy alkalommal sinus tachycardia eseteiben. Ennek során a jobb vena 

femoralis punctioját követően két katétert, egy diagnosztikus és egy ablációs katétert 

vezettünk jobb pitvari-, His-, jobb kamrai-, sinus coronarius- és tricuspidalis gyűrű-

pozícióba. A katéterek helyzetét röntgen képerősítőn és intracardialis elektrogramm 

ellenőrzésével követtük nyomon, Biotronik EP Control rendszer segítségével 

(Biotronik GmbH, Berlin, Germany). Az AV csomó ablációját követően az atrio-

ventricularis ingerületvezetés megszűnik, míg AV csomó modifikáció esetén csupán 

az AV csomó vezetésének lassulása észlelhető. Pacemaker implantáció szükséges 

minden egyes AV csomó ablációs eljárást követően. AV csomó modifikáció esetében 

csak permanens bradycardia esetében szükséges pacemaker implantáció. 

A kétüregű (DDD) PM-ek (Actros DR, Axios DR; Biotronik GmbH) 2 hónappal az 

AV csomó ablációt megelőzően, vagy azzal egy időben kerültek beültetésre azon 

betegekbe, akiknél tartós pitvarfibrillációt és pitvari flattern fennállását észleltük. Az 

elektródákat a bal véna cephalicán, vagy a vena subclavián át vezettük be a jobb 

pitvarba és a jobb kamrába. A generátorokat egy infraclavicularisan kiképzett tasakba 

helyeztük el a bal oldalon. A pitvari flatternes, pitvari tachycardiás, vagy sinus 

tachycardiás betegeink azon csoportjában, akik AV-csomó modifikáción estek át, 

egyikük sem szorult PM terápiára jelen vizsgálatunk során. 

 

3.1.2. A betegek 

A vizsgálatba bevont 22 személy több mint három hónapja, de nem több mint hat 

hónapja tartósan fennálló, szimptómás pitvari szívritmuszavartól – pitvarfibrillácio, 

pitvari flattern, pitvari tachycardia, vagy sinus tachycardia – szenvedett. Kamrai 

szívfrekvenciájuk Holter-EKG monitorral igazoltan tartósan 100/min feletti volt. 

Echocardiographias vizsgálattal 35% és 50% közötti bal kamrai ejekciós frakció (EF) 

igazolódott. A kizárási kritériumok között – fennálló valvuláris betegség; 



 31

echocardiographias vizsgálattal a parasternalis hossztengelyi irányból 60 mm feletti 

diasztolés bal kamrai átmérő; fennálló vesebetegség, ahol a kreatinin plazma szint 

>120 µmol/liter; jelentősebb comorbid állapotok;  24 órán belül visszatérő arrhythmia  

szerepelt. 

 
3. táblázat.  Az arrhytmia csoportok és a kontroll csoport adatai. 

NYHA: New York Heart Association besorolás; ISZB: ischaemias szívbetegség; 
DCM: dilatatív cardiomyopathia; Nincs: a ritmuszavar hátterében egyéb betegség 
nem igazolható; PFL: pitvari flattern; PT: pitvari tachycardia 2:1-es átvezetéssel; ST: 
sinus tachycardia; PF: pitvarfibrillácio; AV: atrioventricularis; PM: pacemaker. 
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A betegeket 3 csoportra osztottuk:  

Az 1. csoportban (n = 9) a PM implantációt az abláció előtt 1 hónappal korábban 

elvégeztük. A pacemakereket demand funkcióra programozva, azok csak az AV 

abláció elvégzése után léptek működésbe akkor, amikor a kamrai frekvencia a 

programozott alapfrekvencia alá csökkent. A 2. csoportban (n = 7) a PM implantációt 

az ablációval egyidőben végeztük el. A 3. csoport (n = 6) tagjainál AV csomó 

modifikáció történt, PM implantáció nélkül (3. táblázat). 

Egy, a fentiekhez hasonló klinikai paraméterekkel rendelkező kontroll csoportot (n = 

13) is vizsgáltunk, akik DDD PM implantációban részesültek, carotis sinus 

hyperaesthesia (n = 10) és harmadfokú AV blokk (n = 3) miatt. Ezen betegeknél sinus 

rhythmus volt látható és kórtörténetükben nem szerepelt SVT, ezért ablációs 

kezelésükre nem volt szükség (3. táblázat). 

 

3.1.3. Betegcsoportok összehasonlítása 

Nem volt szignifikáns különbség a tanulmányozott betegcsoportok között életkor, 

ejekciós frakció, New York Heart Association (NYHA) stádium, alapbetegség és a 

SVT kamra frekvenciája tekintetében (3. táblázat). A 3. csoportban magasabb volt a 

férfi betegek aránya, mint a többi csoportban. 

 

3.1.4. Szérum ET-1 és BET szintek mérési módszere 

A vérmintákat a cubitalis vénából gyűjtöttük az abláció és/vagy PM implantációs 

eljárás előtt közvetlenül, majd 5 perccel, valamint 24 órával a beavatkozások után.  

Az ET és BET méréséhez EDTA-val előkezelt natív csőben levett, lecentrifugált 

(3000/min) perifériás vénás vérekből nyert plazmát -80°C-on tároltuk a 

felhasználásig.  

Az ET-1 és BET szinteket immunprecipitáció, majd lyophylisált nyúl antihumán-

endothelin és antihumán big-endothelin antitestek (BIOMEDICA, Cat. Nº Bi-40011, 

Bi-40012 Vienna, Austria), valamint PVDF membrán alkalmazásával és Western-blot 

technikával mértük. A membránokat Bioscan v.1.01 szoftvert használva analizáltuk 

(Bioscan, Washington, DC).  

 

3.1.5. Statisztikai analízis 

Számításainkat SPSS 12.0 szoftver (SPSS, Chicago, IL) segítségével végeztük. Ha az 

adatok követték a normál eloszlást, az eredményeket átlag ± átlag-szórás (középérték 
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±SEM) formában adtuk meg. Normál eloszlás esetén egy- illetve kétmintás Student t-

próbát használtunk két betegcsoport összehasonlítására. Az időbeli változásokat 

ismétlődő mérésekre optimalizált ANOVA módszerrel kaptuk meg. Az incidenciák  

betegcsoportonkénti összehasonlítására khi-négyzet próbát alkalmaztunk. 

Szignifikancia szintnek az általánosan elfogadott p<0,05-ös értéket választottuk.  

 

 

3.2. Pitvarfibrilláció nonfarmakológiás frekvencia kontrolljának rövid és 
hosszú távú hatása cardiopeptidek szérum szintjének változása tükrében 
 
3.2.1. AV csomó abláció és PM beültetés 

A gyors kamrai átvezetéssel permanensen pitvarfibrilláló betegeinknél katéteres, 

hőmérséklet kontrollált radiofrekvenciás AV csomó ablációt végeztünk. Ennek során 

a jobb vena femoralison keresztül két katétert, egy diagnosztikus és egy ablációs 

katétert vezettünk röntgen kontroll mellett jobb kamrai illetve His pozícióba.  Az 

intracardialis elektrogrammok rögzítésére a Biotronik EP Control rendszert 

alkalmaztuk. A pitvar-kamrai csomó koagulációját követően a betegeknek együregű 

pacemakert implantáltunk (Axios SR; Biotronik GmbH&Co., Berlin). Az elektródát a 

bal vena cephalican vagy subclavian keresztül vezettük a jobb kamra szeptumába, a 

készüléket az infraclavicularis régióban helyeztük el.  

 

3.2.2. Betegek  

A vizsgálatba bevont 20 beteget 12 hónapnál hosszabb ideje fennálló permanens, 

Holter EKG monitorral igazolt 100/percet meghaladó átlag kamrafrekvencia esetén 

választottuk be, ahol a sinusrhythmust sem többszöri cardioversioval, sem 

gyógyszerekkel fenntartani nem lehetett. A gyógyszeres frekvencia kontroll 

ugyancsak ineffektívnek (béta-blokkoló verapamillal; szívelégtelenség esetén béta-

blokkoló digitalisszal), vagy mellékhatások miatt intolerábilisnak bizonyult. 

Kizárási kritériumot széles QRS (> 120 ms) veseelégtelenség (szérum kreatinin szint 

> 120µmol/l), vagy egyéb ismert súlyos társbetegség (pl. tüdőbetegség, májbetegség, 

stroke, és tumoros megbetegedés) jelentett. A betegek klinikai adatait a 4. táblázat 

mutatja.  
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      4. táblázat. A pitvar-kamrai csomó ablációban, majd pacemaker implantációban  
      részesült összes beteg (n=20), valamint a kontroll csoportot alkotó, csak  
      pacemaker implantációban részesült betegek (n=13) klinikai adatai.  
      Az alcsoport analízisek során alapbetegség és szívelégtelenség megléte szerint  
      vizsgáltuk tovább a 20 fős betegpopulációt.  
      # p< 0,05 vs. DCM;  * p< 0,05 vs. szívelégtelen 
      DCM: dilatatív cardiomyopathia; ISZB: ischaemiás szívbetegség; EF: ejekciós  
      frakció; NYHA: New York Heart Association funkcionális stádium; fr: frekvencia,  
      PM: pacemaker. 

 

 

A betegek további alcsoport analízisét egyrészt alapbetegség, másrészt a BNP szintek 

alapján megállapított szívelégtelenség szerint végeztük. Szívelégtelennek a 100 

fmol/ml feletti kontroll szérum BNP szinttel rendelkező betegeket tekintettük.  

 

Alcsoportok alapbetegség alapján 

Alapbetegség alapján három alcsoportot alkottunk: 1./ dilatatív cardiomyopathiás 

csoportot (DCM, n=7), 2./ koszorúér beteg csoportot (ISZB, n=5), 3./ sem DCM, sem 

ISZB alcsoportba nem sorolható betegekét (EGYÉB, n=8). Utóbbi csoportban az 

alapbetegség hypertonia (n=5) illetve nem szignifikáns rheumás mitralis regurgitatio 

volt (4. táblázat).  
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Alcsoportok szívelégtelenség fennállása alapján 

Szívelégtelenség alapján két alcsoportot képeztünk: 1./ a szívelégtelenek (SzE, 

kontroll BNP > 100fmol/l, n=9), és a 2./ nem szívelégtelenek (nem SzE, kontroll BNP 

< 100fmol/l, n=11) csoportját (4. táblázat).    

A hasonló klinikai paraméterekkel rendelkező Kontroll csoport (n=13) carotis sinus 

hyperestesia (n=6) és III. fokú AV blokk (n=7) miatt részesült DDD pacemaker 

implantációban (Actros DR, Axios DR; Biotronik GmbH&Co., Berlin). A sinus 

ritmussal rendelkező betegeknél igazolt pitvarfibrilláció egy esetben sem fordult elő, 

náluk ablációs procedúrát nem végeztünk (4. táblázat) 

 

3.2.3. Betegcsoportok összehasonlítása 

Az összes beteget a kontroll csoporttal összehasonlítva nem találtunk jelentős 

különbséget a kor, nem, ejekciós frakció és NYHA stádium tekintetében a vizsgálat 

kezdetén. Az alcsoport analízis során a DCM és a SzE alcsoport mutatott jelentősen 

alacsonyabb kiindulási ejekciós frakciót és NYHA stádiumot az ISZB/EGYÉB és a 

nem SzE alcsoportokhoz viszonyítva, mely a betegség jellegéből adódik. A DCM 

alcsoportot jelentősen kevesebb nő alkotta, míg az EGYÉB alcsoportban a nők száma 

dominált (4. táblázat). 

 

 

3.2.4. Szérum endothelin, ANP és BNP szintek mérése 

Négy alkalommal vettünk vért kubitális vénából: közvetlenül az abláció kezdete előtt 

(kontroll idő), majd 10 perccel, 24 órával és 1 hónappal a beavatkozást követően. 

Az EDTA-val előkezelt (ET, BET, ANP méréséhez) és a natív csőben levett (BNP 

méréséhez), lecentrifugált perifériás vénás vérekből nyert plazmát -80°C-on tároltuk a 

felhasználásig.  

Az endothelin-1, big endothelin, ANP és BNP szinteket ELISA (enzyme linked 

immunosorbent assay) módszerrel mértük standard kit-ek felhasználásával 

(Endothelin (1-21) ELISA kat.szám BI-20052, BigEndothelin ELISA kat.szám BI-

20072, proANP (1-98) ELISA kat.szám BI-20892, NT-proBPN ELISA kat.szám BI-

20852, Biomedica, Bécs, Ausztria).  
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3.2.5. Statisztikai analízis 

Az endogén peptidek szérumszintjének időbeli változását az adatok eloszlásától 

függően páros t-próbával vagy a különbségek előjeles rangszámaiból számolt 

Wilcoxon-próbával elemeztük. Az alcsoportok időpontokon belüli elemzéséhez 

Kruskal-Wallis-próbát használtunk. Kruskal-Wallis-próbát alkalmaztunk az 

alcsoportok közötti EF és NYHA értékek összehasonlításához is, majd az 

alcsoportokat páronként Mann-Whitney-próbával vizsgáltuk. Szívelégtelen illetve 

nem szívelégtelen szempontok szerinti csoportosításban az alcsoportok adott 

időpontbeli összehasonlítását és EF, NYHA értékeinek vizsgálatát szintén Mann-

Whitney-próbával végeztük. A szérumszintek értékei és az EF, NYHA változók 

közötti kapcsolatot Pearson-féle korrelációval elemeztük. Többszörös összehasonlítás 

esetén az elsőfajú hibát Bonferroni-módszerrel kontrolláltuk. Számításainkhoz SAS 

9.1.3-mas szoftvert használtunk. Eredményeinket átlag ± átlag szórás formában adtuk 

meg, szignifikancia szintnek az általánosan elfogadott p<0,05-ös értéket választottuk. 

 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Tachyarrhythmiás betegek frekvencia szabályozásának rövid távú 
hatásai a plazma endothelin és BET szint változására 
 
 
4.1.1. A négy csoport ET-1 és BET szintjének összehasonlítása 

Nem volt szignifikáns különbség a plazma ET-1 és BET szintekben a három 

arrhythmia csoport között a vizsgált periódusban (5. táblázat). Nem mértünk 

szignifikáns különbséget továbbá a kontroll időpontban az ET-1 és a BET szintekben 

a három arrhythmia csoport és a Kontroll csoport között. Az ET-1 szintek  jelentősen 

alacsonyabbak voltak az I. és a III. beteg csoportban a 24 órás méréseknél a kontroll 

csoport értékeivel összehasonlítva (5. táblázat). 

 

4.1.2. Az ET-1 szintek változásai a megfigyelési idő alatt 

Az ET-1 szintek szignifikáns mértékben csökkentek az 5 perces és a 24 órás 

méréseknél az I. beteg csoportban, és a 24 órás méréseknél a III. csoportban, a 
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kontroll periódussal összehasonlítva (5. táblázat). Ugyanakkor nem változtak 

szignifikáns mértékben a Kontroll csoportban a megfigyelt idő alatt. 

 

 
5. táblázat.   Az ET és BET szintek mérési eredményei a 24 órás 
időintervallumban. 
*p < 0,05 vs. kontroll időpont; #p < 0,05 vs. Kontroll Csoport 
 

4.1.3. A Big ET szintek változásai a megfigyelési idő alatt 

A BET szintek egyik arrhythmiás csoportban sem mutattak szignifikáns változást, és 

nem változtak szignifikáns mértékben a kontroll csoportban sem a megfigyelési 

periódus alatt.  

 

4.2. Pitvarfibrilláció nonfarmakológiás frekvencia kontrolljának rövid és 
hosszú távú hatása az endogén peptidek szérum szintjének változása 
tükrében 
 

Az AV csomó ablációban majd pacemaker implantációban részesült összes beteg 

szérum ET-1 szintje jelentős csökkenést mutatott a vizsgált időpontokban a kontroll 

időpontban mért eredményekhez képest (5/a. ábra).  
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5. ábra. Az összes beteg és a kontroll csoport cardiopeptid szérum szintjeinek 
változása az egy hónapos után követés során.  
* p<0,05 kontroll időpont vs. változás 
# p<0,05 összes beteg vs. kontroll csoport a kontroll időpontban 
 
 
 
A big endothelin mérésénél az egy napos időpontban találtunk szignifikánsan 

alacsonyabb szérumszinteket a kiindulási értékekhez viszonyítva (5/b. ábra). Az ANP 

vizsgálata során az egy napos és egy hónapos időpontban találtunk szignifikánsan 

alacsonyabb szérumszinteket a kiindulási értékekhez viszonyítva (5/c. ábra). 
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Ugyanakkor a BNP értékek tendenciózus, de nem szignifikáns csökkenése volt 

megfigyelhető az egy hónapos után követés során (5/d ábra). A kontroll csoport 

endogén peptid szintjei nem mutattak jelentős változást a kontroll értékekhez képest 

(5/a-d. ábra). Az összes pitvarfibrilláló betegnél mért kontroll ET-1, BET, ANP és 

BNP szintek jelentősen magasabbnak bizonyultak a nem pitvarfibrilláló, kontroll 

csoport kiindulási értékeihez viszonyítva (5/a-d. ábra).  

 

4.2.1. Alcsoport analízis  

4.2.1.1. Az endogén peptidek szérumszintjeinek időbeli változásai 

Az alapbetegségek szerint végzett alcsoport analízis szerint a DCM-es és ISZB-s 

betegek ET-1 szintje az 1 napos és az 1 hónapos, az EGYÉB alcsoportba tartozó 

betegeké az 1 hónapos időpontokban csökkent szignifikáns mértékben a kontroll 

értékekhez képest (6/a. ábra). A big endothelin szintek ugyanakkor nem változtak 

egyik alcsoportban sem szignifikáns mértékben az obszerváció során (6/b. ábra).  

 
6/a-b. ábra. Az alapbetegség szerint végzett alcsoport analízisben az ET-1 és 
BET szérum szintjeinek változása az egy hónapos utánkövetés során.  
* p<0,05 kontroll időpont vs. változás;  
# p<0,05 DCM vs. ISZB és DCM vs. EGYÉB  
DCM: dilatatív cardiomyopathia; ISZB: ischaemiás szívbetegség 
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A szérum ANP szintek a DCM-es (1 nap, 1 hó) és az EGYÉB alcsoportokban (1 nap) 

mutattak jelentős csökkenést a kiindulási értékekhez képest (6/c. ábra).  

Míg a BNP szérumszintek csak a DCM alcsoport 1 hónapos mintavételénél 

csökkentek jelentős mértékben a kezdeti értékekhez viszonyítva (6/d. ábra).  

 

 
 

6/c-d. ábra. Az alapbetegség szerint végzett alcsoport analízisben az ANP és BNP 
szérum szintjeinek változása az 1 hónapos utánkövetés során.  
* p<0,05 kontroll időpont vs. változás; 
# p<0,05 DCM vs. ISZB és DCM vs. EGYÉB  
DCM: dilatatív cardiomyopathia; ISZB: ischaemiás szívbetegség 
 

A BNP szintek szerint szívelégtelennek tekintett SzE és a nem SzE betegek alcsoport 

analízis eredményei alapján a SzE alcsoport 1 hónapos, míg a nem SzE alcsoport egy 

napos és egy hónapos időpontokban mért szérum ET-1 értékei mutattak jelentős 

csökkenést a kontroll értékekhez képest (7/a. ábra).  

Ezzel szemben a big endothelin szintek nem változtak jelentősen az után követés 

során (7/b. ábra).  

A SzE alcsoport ANP szintjei 1 napnál és 1 hónapnál, míg a nem SzE-eké 1 napnál 

értek el szignifikáns csökkenést a kiindulási szintekhez viszonyítva (7/c. ábra).  
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A BNP szérumszintek ugyanakkor csak a SzE alcsoport 1 hónapos értékénél mutattak 

jelentős csökkenést (7/d. ábra). 

 
7. ábra.  A BNP szintek szerint szívelégtelennek tekintett és a nem szívelégtelen 
betegek alcsoport analízisében az endogén peptidek szérum szintjeinek változása 
az egy hónapos után követés során.  
* p<0,05 kontroll időpont vs. változás 
# p<0,05 szívelégtelen vs. nem szívelégtelen 
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4.2.1.2. Az egyes csoportok endogén peptid szintjeinek összehasonlítása  

Az egyes időpontokban mért peptid szintek összehasonlítása során a DCM-es betegek 

BNP szintjei jelentősen magasabbak voltak az ISZB-s és az EGYÉB alcsoportok 

adott időpontban mért BNP szintjeihez képest (6/d. ábra).  

Az alapbetegség szerint alkotott 3 alcsoport közül a DCM-es betegek ANP szintjei 

jelentősen magasabbak voltak a kontroll és a 10 perces időpontokban, mint az ISZB 

csoport ANP értékei. Ezek a különbségek az egy napos és az egy hónapos ANP 

értékeknél már nem figyelhetők meg (6/c. ábra).  

A 3 alcsoport között sem ET-1, sem BET szempontjából nem volt szignifikáns 

különbség az egyes időpontokban (6/a-b. ábra). 

Szintén nem találtunk jelentős különbséget a SzE és nem SzE alcsoport ET-1 és BET 

szintjei között az egyes időpontokban, ugyanakkor a kontroll és 10 perces ANP 

értékek jelentősen magasabbnak bizonyultak a SzE alcsoportban a nem 

szívelégtelenekhez képest (7/a-c. ábra). A DCM alcsoporthoz hasonlóan a 

szívelégtelenek BNP szintjei is minden időpontban jelentősen magasabbak voltak a 

nem SzE alcsoport megfelelő értékeihez képest (7/d. ábra).    

 

4.2.2. A frekvencia kontroll klinikai paraméterekre gyakorolt hatása 

A 6. táblázat a kontroll csoport, az összes beteg, valamint az alcsoportok ejekciós 

frakcióját (EF) és NYHA funkcionális stádiumát mutatja a kontroll és az egy hónapos 

időpontokban. A kontroll csoport klinikai adatai nem mutattak jelentős változást a 

vizsgálat ideje alatt. Az összes beteg ejekciós frakciójának és NYHA stádiumának 

javulását tapasztaltuk az 1 hónapos vizsgálat során a kontroll időponthoz képest. 

 

 

4.2.2.1. Alcsoport analízis 

Az alapbetegség szerinti alcsoport vizsgálat során a DCM-es betegek pumpafunkciója 

és funkcionális stádiuma szintén jelentős javulást mutatott, míg az EGYÉB 

alcsoportnál csak az ejekciós frakció növekedését észleltük 1 hónap elteltével. Ezzel 

szemben az ISZB alcsoportnál egyik paraméter sem változott a vizsgálat alatt.  

A szívelégtelen és nem SzE alcsoportok ejekciós frakciója és NYHA stádiuma 

egyaránt javulást mutatott egy hónap elteltével (6. táblázat).  
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6. táblázat.  Az ejekciós frakció és a NYHA stádium változása 
betegcsoportonként az egy hónapos utánkövetési időben. 
* p<0,05 kontroll vs. 1 hónap 
# p<0,05 DCM vs. ISZB; DCM vs. EGYÉB 
§ p< 0,05 vs. szívelégtelen 
DCM: dilatatív cardiomyopathia; ISZB: ischaemiás szívbetegség; NYHA: New York 
Heart Association funkcionális stádium 
 

A kontroll EF és NYHA stádiumok alcsoportok közötti összehasonlítása során a 

DCM-es betegek ejekciós frakciója mind az ISZB-s, mind az EGYÉB alcsoporthoz 

képest alacsonyabbnak bizonyult. Ez a különbség az egy hónapos kontroll során is 

megmaradt. 

A fentiekhez hasonló eredményeket kapunk a SzE és nem SzE alcsoportokat 

vizsgálva (6. táblázat). 

Az ejekciós frakció negatív (korrelációs együttható -0,64; p<0,01), míg a NYHA 

stádium pozitív korrelációt (korrelációs együttható 0,62; p<0,01) mutatott a kontroll 

szérum BNP értékekkel. 

 
 
 
5. MEGBESZÉLÉS 
 
 
A tartós supraventricularis tachyarrhythmia tachycardiomyopathiát idéz elő a 

kamrában (208, 209, 210, 211), továbbá a pitvar elektromos és strukturális 

átalakulását vonja maga után (212), amely a szív kontraktilitás funkciójának további 

károsodását okozhatja. Az egyik leggyakoribb, magas prevalenciájú és incidenciájú 

ritmuszavar, a pitvarfibrilláció morbiditást növelő, életminőséget rontó hatása régóta 

ismert (213). Már néhány hete fennálló pitvarfibrilláció az effektív refrakter periódus 

rövidülését eredményezi, melynek következtében csökken a PF megszűnésének 
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valószínűsége, illetve megszűntetésének esetén az újraindulás esélye jelentősen 

megnő (26, 214). Tartósabb, néhány hónapon át fennálló PF és PT a pitvari myocyták 

sejtstruktúrájának észrevehető degenerációját okozta, továbbá az extracelluláris 

mátrix jelentős növekedését (214, 215), a pitvarok elektromos és strukturális 

remodellingjét, azok dilatációját eredményezi. Ezen változások következtében a 

pitvarfibrilláció állandósul (214, 216).  

Irodalmi adatok bizonyították az átmeneti vagy tartós tachycardiák bal kamra 

diszfunkciót okozó hatását (23, 211). Pitvarfibrilláció során a szívműködés 

károsodásának hátterében a magas kamrafrekvencia és az elmaradó pitvari kontrakció 

hemodinamikai hatása állhat, ugyanakkor az irreguláris kamrai ritmus 

kamrafrekvenciától független pumpafunkció csökkentő hatását is megfigyelték (217, 

218). A cardiomyopathiák ezen típusa bizonyítottan reverzibilis, a sinusritmus 

helyreállását követően már néhány nap elteltével megfigyelhető a bal kamra funkció 

javulása (1). 

Munkacsoportunk experimentális és klinikai vizsgálatai is bizonyították, hogy a 

pitvarfibrilláció alatti kamra frekvencia csökkentésének - az AV csomó ablációja 

vagy modifikációja mellett - alternatív módja lehet az AV csomót beidegző 

paraszimpatkius plexus elektromos ingerlése (219, 220).   

A biatrialis ingerlés a gyógyszer rezisztens paroxizmális pitvarfibrilláció 

nonfarmakológiás kezelésének egy lehetőségét kínálja, azonban az ezzel szerzett 

klinikai adatok még nem egyértelműek (187, 221). 

A lokálisan termelődő és parakrin módon ható endokrin peptidek cardiovascularis 

patofiziológiában játszott szerepét az elmúlt években számos tanulmány bizonyította.   

A szívritmuszavarok cardiopeptidek termelődését potencírozó hatása bizonyított (4, 5, 

6), az endogén peptidek aritmiák patomechanizmusában játszott szerepe azonban 

máig nem tisztázott.  

Experimentalis és humán vizsgálatok egyaránt igazolták, hogy a jobb pitvari ingerlés 

- és az így kialakult jobb pitvari nyomásemelkedés - hatására mind a nátriuretikus 

peptidek, mind az ET-1 szintje emelkedik (143, 171). Jobb kamrai ingerlés során 

kialakult acut intracardialis nyomásterhelés az ANP mellett a BNP szintjét is 

megemelte (174). Ugyanakkor humán vizsgálatok eredményei szerint 

supraventricularis ritmuszavarok hatására az ANP jobb pitvari nyomásemelkedés 

nélkül is megemelkedik (222).   
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5.1. Pitvari tachyarrhythmiák nonfarmakológiás frekvencia kontrolljának 
rövid és hosszú távú hatása az ET-1 és BET szérum szintjének 
változására 
 
A tudomány mai állása szerint a humán myocardiumban – pitvarokban és kamrákban 

egyaránt - a teljes endothelin rendszer megtalálható (68). A legfőképp 

vazokonstriktor tulajdonságáról ismert endogén peptid jelentős szerepet tölt be többek 

között ischaemiás szívbetegségben és szívelégtelenséggel járó kórállapotokban, 

experimentális vizsgálatokban direkt aritmogén hatását is leírták (36). 

 
 
5.1.1. Tachyarrhythmiás betegek frekvencia szabályozásának rövid távú hatásai 
a plazma endothelin és big ET szint változására 
 

A biológiailag aktív peptid, az ET-1 termelődését a pitvarokban és kamrákban 

egyaránt termelődő endothelin convertáz enzim (ECE) szabályozza, amely a 

prekurzor peptid, a big ET proteolízisét katalizálja (74). Az ET-1 a különféle 

autokrin/parakrin és endokrin módon kifejtett biológiai hatásait, az ETA és ETB 

receptorokon keresztül közvetíti. Korábbi eredmények a szérum ET-1 és BET 

emelkedését igazolták nem tartós SVT-t és kamrai VT-t követően (6, 100, 145, 223).  

Jelen tanulmányunkban, a tartós SVT és a rövid távú, 24 órás frekvencia kontroll 

hatását vizsgáltuk az ET rendszerre vonatkozóan. 

 

5.1.1.1. A négy csoport ET-1 és BET szintjének összehasonlítása 

Nem észleltünk szignifikáns különbséget a perifériás vénás plazma ET-1 és BET 

szintjeiben a három arrhytmiás csoport és a Kontroll SR csoport között a kontroll 

periódusban, amely egyezik egyes irodalomban prezentált adatokkal (224, 225). 

Ugyanakkor a kontroll időpontban nem significans mértékben emelkedett ET 

értékeket találtunk mindegyik ritmuszavaros csoportban, a SR csoport kontroll 

időpontban mért értékeihez képest. Mindez alátámasztja Brundel és munkacsoportja 

eredményeit, akik szintén nem-szignifikáns különbségeket igazoltak a pitvar ET-1 

mRNA tartalmáról nonvalvularis  PF és SR összehasonlító elemzésükben (145).   

Ismert, hogy a szérum ET-1 és ANP szintek növekednek a szívelégtelenség során 

(90). Ezzel szemben az irodalomban megjelentek olyan adatok az ANP szintek 

csökkenését mutatják tartós PF esetében, szívelégtelenséggel és szívelégtelenség 

nélkül egyaránt (226).  
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Tanulmányunkból következik, hogy a tartós SVT által okozott pitvari és kamrai 

degeneráció generálhatja az ET-1 termelés relatív csökkenését mérsékelt szív 

elégtelenségben szenvedő betegeknél. 

 

 

5.1.1.2. Az ET-1 és BET szintek a megfigyelési időszakban 

 

A Kontroll csoportban észlelt változatlan ET-1 és BET szintek igazolják, hogy a PM 

implantáció, mint procedura, nem befolyásolja az endothelin szintézist. Korábbi 

vizsgálatok azt igazolták, hogy az ablációs eljárás önmagában nincs hatással az ET 

termelésre (6).  

A kamrai frekvencia lelassult az AVcsomó abláció, vagy modifikációt követően. 

Habár az SR nem állt helyre ezeknél a betegeknél, a gyors kamrai frekvencia, az 

aritmia és a mechanikus-funkcionális rendellenesség által okozott stressz azonnali 

csökkenése volt megfigyelhető az eljárást követően (209, 211, 217, 222, 227). 

Tanulmányunkban az ET-1 szintek szignifikánsan csökkentek az aritmiás 

csoportokban, de változatlanok maradtak a kontroll csoportban 24 órával az eljárást 

követően. Mivel a pitvari aritmia fennáll még AV abláció vagy modifikáció után is, a 

tanulmányunkban megfigyelhető ET-1 szintek csökkentését a kamrai ET-1 termelés 

csökkenése okozhatta. 

A II. csoport ET-1 szintjeinek nem-szignifikáns csökkenése arra enged következtetni, 

hogy a PM implantációs eljárás valamilyen mértékben interferálhat a SVT betegek 

ET csökkenésével.  

Schoonderwoerd et al. csak minimális strukturális változásokról ír a pitvari 

myocitákra vonatkozóan, miközben sem az extracelluláris mátrix, sem a jobb pitvar 

átmérője nem nőtt jelentősen a gyors pitvari ingerlés ideje alatt.  

Ugyanakkor pitvari degeneráció jelentkezett a gyors, AV szekvenciális pacemaker 

ingerlés során (214).  

Azonban a pitvari ET-1 termelődés természete tartós pitvari tachycardia AV ablációs 

kezelését követően, normofrekvens kamrai ritmus mellett, továbbra is tartósan 

fennálló szapora pitvari működés mellett még nem tisztázott.  
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5.1.2. Pitvarfibrilláció nonfarmakológiás frekvencia kontrolljának rövid és 
hosszú távú hatása a plazma endothelin és BET szint változására 
 
A pitvarfibrilláló összes beteg kontroll időpontban mért eredménye a Kontroll 

csoportéval összehasonlítva megegyezik az irodalmi adatokkal, miszerint a 

pitvarfibrilláció a cardiopeptidek szérumszintjének emelkedését okozza (145).  

Vizsgálatunk kontroll csoport eredményei bizonyították, hogy a pacemaker 

implantációs procedúra a cardiopeptidek bioszintézisét nem módosította. Ugyanez 

igazolódott a kombinált (ablációs és pacemaker implantációs) procedúra esetében is 

(6). 

Az abláció után egy hónappal mért ET-1 szint csökkenés a magas kamrafrekvenciával 

járó pitvarfibrilláció frekvencia kontrolljának terápiás hatékonyságát támasztja alá. 

Ebben a normofrekvens kamrák csökkenő ET-1 termelése is szerepet játszhat. 

Korábbi vizsgálatunk eredményei szerint supraventricularis ritmuszavarok 

együlésben végzett ablációját és pacemaker implantációt követően mért ET-1 

szérumszintek egy napos értékei nem mutattak szignifikáns csökkenést. Jelen 

eredményeinkben szerepet játszhatott, hogy vizsgálatunkban minden beteg 

ritmuszavara hosszabb ideje fennálló, így tartós hemodinamikai hatásokkal bíró 

magas kamrafrekvenciájú pitvarfibrilláció volt. 

A big endothelin szérumszintje az összes beteggel ellentétben nem csökkent 

számottevően egyik vizsgált betegcsoportnál sem, mely egybehangzó korábbi 

frekvencia kontroll vizsgálatunk 1 napos BET értékeivel. Az endothelin szintézise 

során a prekurzor big endothelint egy metallo proteáz, az endothelin konvertáló enzim 

(ECE) alakítja át a biológiailag aktív molekulává, endothelin-1-é. A pitvarfibrilláció 

okozta pitvari nyomásemelkedés hatására az ECE aktivitása jelentősebb (171), így 

feltételezhetjük, hogy a pitvarokban és kamrákban egyaránt termelődő BET 

szérumszintje ablációt követően a pitvarokban változatlanul emelkedett marad, míg a 

kamrákban lecsökken, és így az ET-1 koncentrációjának csökkenését vonja maga 

után. Ennek pontos patomechanizmusa nem ismert, további vizsgálatokat igényel. 

 

5.2.Tachyarrhythmia absoluta nonfarmakológiás frekvencia kontrolljának 
rövid és hosszú távú hatása az ANP és BNP szérum szintjeinek 
változására 
 
A szívben termelődő két peptidhormon, az ANP és BNP nátriuretikus, diuretikus és 

vazorelaxációt okozó hatása jól ismert (228, 229). Számos vizsgálat igazolta, hogy a 
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döntően pitvarok által termelt ANP szekréciója az intracardialis nyomásemelkedés 

hatására növekszik, míg a jobbára kamrákból felszabaduló BNP szérumszintjének 

növekedése a bal kamra diszfunkció fokozódásával hozható összefüggésbe.  

 

5.2.1. Pitvarfibrilláció nonfarmakológiás frekvencia kontrolljának rövid és 
hosszú távú hatása a plazma BNP szint változására 
 

Ismert tény, hogy a jelentősen csökkent bal kamra funkcióval járó DCM-es és 

szívelégtelen betegek BNP szintje emelkedett (230). A DCM-es betegek magasabb 

kiindulási BNP szintje megerősíti azt a korrelációt, melyet a BNP szintek és az 

EF/NYHA stádium között találtunk. DCM-es és szívelégtelen betegeknél a 

pitvarfibrilláció hemodinamikailag nagyobb jelentőséggel bírhat a többi 

betegcsoporthoz képest, mely tovább serkentheti a BNP termelődését. A 

hemodinamikai viszonyok normalizálódása jelentősen csökkentette a BNP 

szérumszintjét.  

Experimentalis és humán vizsgálatok egyaránt igazolták, hogy a jobb pitvari ingerlés 

- és az így kialakult jobb pitvari nyomásemelkedés, myocardiális feszülés - hatására a 

nátriuretikus peptidek plazma szintje emelkedik (18, 231). Jobb kamrai ingerlés során 

kialakult acut intracardialis nyomásterhelés a BNP plazma szintjét is megemelte 

(178). 

A klinikai gyakorlatban már alkalmazott szérum BNP szint meghatározása hasznos 

segítséget nyújthat a szívelégtelenség prognózisának felállításában. A hosszú távú 

túléléssel mutatott erős, független kapcsolata, in vitro stabilitása és egyszerű analízise 

miatt jól használható prognosztikai standardok kialakításában a rizikó stratifikáció 

során (230).  

 

 
 
5.2.2. Pitvarfibrilláció nonfarmakológiás frekvencia kontrolljának rövid és 
hosszú távú hatása a plazma ANP szint változására 
 
Az irodalomban eddig prezentált ANP és BNP szint csökkenéseket olyan 

beavatkozások után mérték - cardioversio, MAZE műtét vagy akár vena pulmonalis 

izoláció kapcsán végzett katéterabláció –, melynek eredménye sinus ritmus (7, 8). Az 

a jelenség, hogy ablációt követően a megmaradó fokozott pitvari aktivitás és 

emelkedett pitvari nyomás mellett is csökkent az ANP szintje, az ANP szintézisének 
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fokozott kamrai reprezentációját, valamint a kamrák akut volumenszabályozásban 

betöltött lehetséges szerepét veti fel.  

Az ANP szintjének csökkenésében a szintén csökkenő mennyiségű, ANP 

termelődését facilitáló ET-1 is szerepet játszhat ablációt követően (229, 232). Az 

ischaemias szívbetegek csoportjában (ISZB) látható nonszignifikáns ANP szint 

változás az alapbetegséggel hozható összefüggésbe (231). 

Egyes szerzők ugyanakkor a BNP mellett a szérum ANP prediktív értékét is felvetik 

bal kamra diszfunkció megítélésében (233).  

Pitvarfibrillációval társult szívelégtelenség megítéléséhez irodalmi adatok csak BNP-

vel állnak rendelkezésre (234).   

A DCM-es és SzE betegek kezdeti, még beavatkozás előtt mért kiemelkedően magas 

ANP és BNP szintjei vizsgálatunkban is felvetik mindkét peptid prediktív szerepét a 

pitvarfibrillációval együtt jelentkező szívelégtelenség kimutatásában.  

 

 

5.3. A frekvencia kontroll klinikai paraméterekre gyakorolt hatása 

 
A magas kamrafrekvenciával járó tartós supraventricularis ritmuszavarok során 

kialakuló cardiomyopathia patofiziológiája, annak molekuláris háttere jelenleg is 

kutatások tárgyát képezi. Van Gelder és munkatársai kimutatták, hogy tartós PF-t 

követő cardioversio után a pitvarok már 1 hét, míg a kamrák csupán egy hónap múlva 

nyerték vissza kontraktilitásuk maximumát, mely a kamrák intrinsic 

cardiomyopathiáját jelzik PF során (235). 
 

A vizsgálatainkban egy hónapos utánkövetés során tapasztalt szignifikáns szív 

pumpafunkció növekedés az intrinsic cardiomyopathia már korai kialakulását 

támasztja alá. Az ISZB-s betegeknél tapasztalt változatlan ejekciós frakció hátterében 

az ischaemia által okozott strukturális átalakulások állhatnak, melyek a javuló 

hemodinamikai viszonyok ellenére meggátolják a myocardium dinamikus 

válaszkészségét.   

A magas kamrafrekvencia megszüntetésével járó funkcionális teljesítőképesség 

javulása a DCM-es betegeknél azok szűkebb hemodinamikai toleranciájával 
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magyarázható. A szubjektív megítélésű funkcionális stádium változásának bővebb 

minősítése a többi alcsoportban további vizsgálatokat igényel.   

Vizsgálatunkban a klinikailag NYHA II. stádiumba tartozó betegek egy részét a BNP 

szintek alapján a nemSZE csoportba soroltunk. A FK-t követően ezen csoportban is 

számottevő klinikai javulás következett be, a 24 órás ANP értékek szignifikáns 

átmeneti csökkenése mellett.  

 

 

6. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

1. Tanulmányunk alapján feltételezhető, hogy a tartós SVT által okozott pitvari és 

kamrai degeneráció generálhatja az ET-1 termelés relatív csökkenését mérsékelt szív 

elégtelenségben szenvedő betegeknél. 

2.  Kimutattuk, hogy a SVT nonfarmakológiás frekvencia kontrollját követően 24 

órán belül jelentős ET-1 plazma szint csökkenés észlelhető függetlenül a kiindulási 

ET-1 plazmakoncentráció értékétől. 

3. Klinikai vizsgálatunkban igazoltuk, hogy a magas kamrafrekvenciával járó 

pitvarfibrillációban szenvedő betegek AV csomó ablációval és PM beültetéssel 

megvalósított frekvencia kontrollja a szív pumpafunkciójának és a betegek 

funkcionális stádiumának jelentős javulását idézi elő, különös tekintettel a DCM-es és 

szívelégtelen betegcsoportra.  

4. Kimutattuk, hogy e változásokkal párhuzamosan egyes endogén – és tartósan, 

hosszabb ideje pitvarfibrilláló betegekben eredményeink szerint is magasabb 

kiindulási szérumszinteket mutató - peptidek koncentrációja is változik. Így a szérum 

endothelin-1 szintek korai és tartós csökkenését találtuk az összes betegnél és az 

alcsoportokban egyaránt.  

5. A big endothelin szérumszintje ezzel ellentétben csak átmeneti csökkenést mutatott 

a pitvarfibrilláló betegek esetében, és nem csökkent számottevően egyik vizsgált 

alcsoportnál sem frekvencia kontrollt követően. A SVT nonfarmakológiás frekvencia 

kontrollja során pedig egyáltalán nem észleltünk számottevő BET plazmaszint 

változást. 

6. A pitvarfibrilláció frekvencia kontrollja az ANP szintek korai, és a szívelégtelen 

valamint a DCM-es csoportokban tartós mérséklődését eredményezte. Szemben az 
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ANP szintekkel, a BNP termelődése csak a DCM-es és szívelégtelen csoportokban 

csökkent jelentősen.  

7.  Az a jelenség, hogy AV ablációt követően a megmaradó fokozott pitvari aktivitás 

és emelkedett pitvari nyomás mellett is csökkent az ANP szintje, az ANP 

szintézisének fokozott kamrai reprezentációját, valamint a kamrák akut 

volumenszabályozásban betöltött lehetséges szerepét veti fel. Az ANP szintjének 

csökkenésében a szintén csökkenő mennyiségű, ANP termelődését facilitáló ET-1 is 

szerepet játszhat ablációt követően. 

8.  A DCM-es és SzE betegek kezdeti, még beavatkozás előtt mért kiemelkedően 

magas ANP és BNP szintjei felvetik mindkét peptid prediktív szerepét a 

pitvarfibrilláló betegek szívelégtelenségének diagnosztizálásában.  

9.  A klinikailag NYHA II. stádiumba tartozó, de a BNP szintek alapján a nemSZE 

csoportba sorolt betegek FK-t követően észlelhető számottevő klinikai javulása és az 

ET-1 szintek szignifikáns csökkenése felveti a kérdést, hogy lehet-e prediktív szerepe 

az ET-1-nek a pitvari tachyarrhythmia mellett jelentkező, de még strukturális 

eltéréssel nem kísért szívelégtelenség diagnózisában. Mindez további vizsgálatokat 

igényel. 

10.  A kontroll csoport eredményei bizonyították, hogy a pacemaker implantációs 

procedúra sem az endothelinek, sem a nátriuretikus peptidek bioszintézisét nem 

módosította. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Szimptómás pitvari szívritmuszavarok nonfarmakológiás frekvencia 

kontrolljának rövid és hosszú távú hatása cardiopeptidek szérum szintjének 

változása tükrében 

 

A magas kamrafrekvenciával járó pitvari szívritmuszavarok a szív által termelt 

endogén peptidek (EP) szérumszintjének emelkedését, hosszú távon 

tachycardiomyopathiát okozhatnak. A pitvar-kamrai csomó katéteres 

radiofrekvenciás ablációja (frekvencia kontroll: FK), majd pacemaker (PM) 

implantáció szeptális kamrai ingerlés mellett hatékony terápia lehet a gyógyszer 

refrakter, szimptómás szupraventrikuláris tachyarrhythmiák kezelésében.  

Egyes cardiopeptidek szérumszintjének emelkedése  kardiovaszkuláris betegségek 

mellett gyakran megfigyelhető, ugyanakkor a ritmuszavarok pathogenezisével 

kapcsolatban még számos kérdés megválaszolatlan. 

Célunk volt a szérum endothelin-1 (ET-1), big endothelin (BET), pitvari nátriuretikus 

peptid (ANP) és agyi nátriuretikus peptid (BNP), valamint a klinikai paraméterek 

változásának vizsgálata szimptómás, gyógyszer refrakter pitvari tachyarrhythmiák 

során, és annak nonfarmakológiás FK-ját követően. Tanulmányoztuk a pacemaker 

implantációs procedúra és az endogén peptidek szérumszint változásának lehetséges 

összefüggését is. 

Klinikai vizsgálatainkban igazoltuk, hogy a magas kamrafrekvenciával járó pitvari 

tachyarrhythmiától szenvedő betegek AV csomó ablációval és PM beültetéssel 

megvalósított frekvencia kontrollja a szív pumpafunkciójának és a betegek 

funkcionális stádiumának jelentős javulását idézi elő, különös tekintettel a DCM-es és 

szívelégtelen betegcsoportra. Kimutattuk, hogy ezzel párhuzamosan egyes endogén –

peptidek koncentrációja is változik. Az ET-1 szintek korai és tartós csökkenését 

találtuk az összes betegnél és az alcsoportokban egyaránt. A BET szérumszintje ezzel 

ellentétben csak átmeneti csökkenést mutatott, és nem csökkent számottevően egyik 

vizsgált alcsoportnál sem frekvencia kontrollt követően. A pitvarfibrilláció frekvencia 

kontrollja az ANP szintek korai és tartós mérséklődését eredményezte. Szemben az 

ANP szintekkel, a BNP termelődése csak a DCM-es és szívelégtelen csoportokban 

csökkent jelentősen.  
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8. SUMMARY 
 
Short-term and Long-term Effect of Non-Pharmacological Rate Control on 

Symptomatic Atrial Arrhythmia Reflected by the Cardiopeptide Serum Level 

Changes 

Atrial arrhythmia with high ventricular rate may cause an elevation of the endogenous 

peptides (EP) produced in the heart, and in the long term it may result in 

tachycardiomyopathy. The radiofrequency catheter ablation (Rate Control: RC) of the 

atrioventricular node, followed by pacemaker implantation combined with sepal 

ventricular stimulation proved to be an effective therapy of drug refractory treatment 

of symptomatic supraventricular tachyarrhythmia.  

The elevation of serum levels of certain cardiopeptides during cardiovascular diseases 

is a commonly observable phenomenon, while regarding the pathogenesis of 

arrhythmia there are still several open questions. 

Our aim was the examination of changes in serum endothelin-1 (ET-1), big 

endothelin (BET), atrial natriuretic peptide (ANP) and brain natriuretic peptide (BNP) 

levels, and clinical parameters during symptomatic drug refractory tachyarrhythmia 

and after its non-pharmacological RC. We studied the possible relationship between 

the pacemaker implantation procedure and the changes in endogenous peptide serum 

levels. 

In our clinical research it was proven that rate control performed with AV node 

ablation and PM implantation for patients suffering in atrial tachyarrhythmia with 

high ventricular rate resulted in a significant improvement of the contraction function 

and the functional stage, particularly at patient groups with DCM and heart failure. It 

was also proven that in parallel, the concentration of some of the endogenous peptides 

– and in the case of patients suffering from atrial fibrillation – peptides showing 

higher initial serum level concentration are also under change. Early and sustained 

decrease of ET-1 levels was discovered in all patients and in the subgroups alike. In 

contrary, the serum level of BET showed only temporary decrease, and did not 

decrease significantly in any of the examined subgroups after rate control. On the 

other hand, rate control of atrial fibrillation resulted in early and sustained remission 

of the ANP levels. Contrary to ANP levels, BNP production decreased significantly 

only in the groups of DCM and heart failure.  
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