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1. BEVEZETÉS 
 
 
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. 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.  

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. Számos eredményt 

közöltek pitvarfibrilláció cardioversioját, vagy MAZE műtétet követően a szérum ANP és 

BNP szintek csökkenéséről rövidebb és hosszabb távon egyaránt. Bizonyos szerzők a 

nátriuretikus peptidek szintjének csökkenését a sinus ritmus helyreállásával javuló szív 

pumpafunkcióval hozták összefüggésbe. 

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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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. 

 
 
3. MÓDSZEREK 

 

3.1. Tachyarrhythmiás betegek frekvencia szabályozásának rövid távú hatásai a 
plazma endothelin és BET szint változására 
3.1.1. 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; echocardiographias vizsgálattal a parasternalis hossztengelyi 

irányból 60 mm feletti diasztolés bal kamrai átmérő; fennálló vesebetegség, ahol a kreatinin 



 4

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. 
 

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 
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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). 

 

3.1.2. 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. 

 

3.1.3. 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).  

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. 
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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 ±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. 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).  

 

Alcsoportok szívelégtelenség fennállása alapján 

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).    
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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). 

 

3.2.1. 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.  

 

3.2.4. 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 kontroll periódussal 

összehasonlítva (5. táblázat). Ugyanakkor nem változtak szignifikáns mértékben a Kontroll 

csoportban a megfigyelt idő alatt. 
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5. táblázat.   Az ET és BET szintek mérési eredményei a 24 órás időintervallumban. 
ET: endothelin, Big ET: Big endothelin 
*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). Ugyanakkor a BNP értékek tendenciózus, de 

nem szignifikáns csökkenése volt megfigyelhető az egy hónapos után követés során (5/d 
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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 
 
 
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).  
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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).  

A BNP szérumszintek ugyanakkor csak a SzE alcsoport 1 hónapos értékénél mutattak jelentős 

csökkenést (7/d. ábra). 



 14

 
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. 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 
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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 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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