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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
ACE  Angiotenzin konvertáló enzim 
BKF  Bal kamra funkció 
AP  Akciós potenciál 
AV  Atroventricularis, pitvar-kamrai 
AT  Angiotenzin receptor 
BiV  Biventrikuláris 
BK  Bal kamra 
CI  Konfidencia intervallum 
CRT  Cardiac resynchronization therapy, a szív reszinkronizációs kezelése 
CRT-D Cardiac resynchronization therapy with defibrillator, biventrikuláris ICD 
CRT-P  Cardiac resynchronization therapy with pacemaker, biventrikuláris pacemaker 
DDD  Kétüregő, pitvar-kamrai demand pacemaker 
EDV  End diastolic volume, végdiastolés térfogat 
EF  Ejekciós frakció 
ERP  Effektív refrakter periódus 
ESC  European Society of Cardiolgy, Európai Kardiológus Társaság 
FF/PA  Far-field és pacing miatt létrejött artefakt 
ICD  Implantáható cardioverter-defibrillátor 
K-W  Kruskal-Wallis teszt 
LVEDD Bal kamra végdiastolés átmérı 
LVEDDi Bal kamra végdiastolés átmérı index 
MAP  Monofázisos akciós potenciál 
MET  Metabolikus ekvivalens 
MM  Muscle mass, izomtömeg 
NYHA  New York Heart Association 
PCI  Percutan coronaria intervenció 
PF  Pitvarfibrilláció 
OR  Odds ratio, esélyhányados 
PM  Pacemaker, szívritmus-szabályozó készülék 
PN  Nervus phrenicus 
SEM  Átlag hibája 
SD  Szórás 
SDI  Systolés disszinkronia index 
SV  Stroke volume, pulzustérfogat 
SZE  Szívelégtelenség 
TDI  Tissue doppler imaging, szöveti doppler echocardiographia 
TSI  Tissue synchronization imaging, szöveti szinkronizáció vizsgálata 
VO2  Akaratlagos oxigénfogyasztás 
VV  Ventriculo-ventricularis, kamrák közötti 
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BEVEZETÉS 

 

A szív betegségei világszerte a vezetı halálokok között szerepelnek, a fejlett 

országokban az idıs korú lakosság arányának növekedésével jelenıségük egyre nı. A 

népesség öregedése világszerte megfigyelhetı jelenség: míg 1950-ben a lakosság 

mintegy 8%-a volt 60 évesnél idısebb, addig 2000-ben már 10%. Elırejelzések szerint 

2050-re az arány 25%-ra nı, Európában meghaladja a 35%-ot. Magyarországon ma a 60 

év felettiek aránya mintegy 20%. 

A szívbetegségek leggyakoribb megnyilvánulási formái a szívelégtelenség és a 

szívritmus különféle zavarai, melyek hátterében számos tényezı állhat (ischaemiás 

szívbetegség, vitiumok, cardiomyopathiák). A mortalitás növelése mellett a 

szívbetegségek döntı többsége az életminıséget is negatívan befolyásolja. 

Mind a szívelégtelenség, mind a pitvarfibrilláció az incidenciájukhoz képest az 

egészségügyi kiadások aránytalanul nagy részét képezi, mivel tartós és költséges 

kezelést igényelnek. Hasonlóan más fejlett országokhoz, Magyarországon is jelentıs 

népegészségügyi jelentıséggel bírnak. A legkorszerőbb non-farmakológiás kezelési 

módok hazánkban is elérhetık, azonban alkalmazásuk még nem terjedt el. Az egyes 

esetekben kuratív hatású vena pulmonalis izolációt Magyarországon 2006-ban 

mindössze 310 pitvarfibrilláló betegnél végezték el, mely elenyészı a betegek nagy 

számához képest. A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelését szolgáló 

biventrikuláris pacemaker vagy implantálható defibrillátor beültetésében 2006-ban 430 

beteg részesült, mely a fejlett országok adatait megközelíti 1.  
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SZÍVELÉGTELENSÉG ÉS PITVARFIBRILLÁCIÓ KAPCSOLATA 

 

A pitvarfibrilláció (PF) a klinikai gyakorlatban leggyakrabban elıforduló, kezelést 

igénylı tartós ritmuszavar 2; 3. Jelentıs mértékben növeli a morbiditást, mortalitást és az 

egészségügyi kiadásokat 4. A szívelégtelenség a fejlett társadalmakban a morbiditás, 

mortalitás és egészségügyi költségek terén a legfontosabb tényezık között szerepel 5. A 

két kórkép gyakran társul egymással, egyikük kialakulását követıen fokozott a rizikó a 

másik megjelenésére is, a prognózis ekkor számottevıen romolhat. A kapcsolatot már 

1914-ben felfedezték 6, ezt követıen számos vizsgálatot végeztek a kapcsolat 

mechanizmusának tisztázására. 

A PF hemodinamikai hatásai (krónikusan magas szívfrekvencia, emelkedett pitvari 

töltınyomás, irreguláris ciklusidı, a pitvari kontrakció és a pitvar-kamrai szinkronitás 

hiánya) hátrányosan befolyásolhatják a kamrák mőködését, hozzájárulhatnak a 

szívelégtelenség tünetegyüttesének kialakulásához. Hasonló módon, a szívelégtelenség 

során bekövetkezı változások (emelkedett töltınyomás, az intracellulárius kalcium-

háztartás zavarai, autonóm és neuroendokrin diszfunkció) jelentıs mértékben képesek 

fokozni a PF kialakulásának rizikóját 7. Egyes esetekben a két kórfolyamat 

valamelyikének megszüntetésére irányuló gyógyszeres vagy nem-gyógyszeres kezelés a 

másik kórfolyamatra is jótékony hatással bír. 

 

Epidemiológia 

 

A szívelégtelenség incidenciája és prevalenciája növekszik, melynek fı oka az idıs korú 

népesség arányának növekedése. Nehezíti a prevalencia meghatározását az egységes 

definíció hiánya. Az Európai Kardiológus Társaság ajánlása alapján szívelégtelenség áll 

fenn, amennyiben nyugalomban vagy terhelés során típusos panaszok jelentkeznek 

(légszomj, fáradékonyság), a csökkent pumpafunkció objektíven igazolható, valamint 

adekvát terápiára javul a klinikai kép.Az USA-ban az élethossz-prevalencia közel 20%, 

az összprevalencia 1% 8. Európában a prevalencia hasonló, 0,4-2% 9. A betegek medián 

életkora 74 év. A gyógyszeres terápiában elért kifejezett fejlıdés ellenére (ACE-gátlók, 

béta-blokkolók, aldoszteron-antagonista kezelés) a szívelégtelenség még mindig rossz 
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prognózisú, a malignus neoplasticus megbetegedésekkel vetekedı mortalitású kórkép 10. 

A betegek 50%-a meghal 4 éven belül, súlyos szívelégtelenség esetén 1 éven belül. A 

halálozás túlnyomó többségét NYHA I-II stádiumban malignus kamrai 

tachyarrhythmia, NYHA III-IV stádiumban progresszív szívelégtelenség okozza. 

A szívelégtelenség felosztása történhet fellépésének idıbeli jellegzetességei (akut, 

krónikus), a pumpafunkció károsodása (systolés, diastolés), a dominálóan érintett 

szívfél, a perctérfogat, a tünetek súlyossága és az etiológia alapján. 

A pitvarfibrilláció koordinálatlan pitvari aktiváció által létrehozott tachyarrhythmia, 

mely a pitvari mechanikus funkció következményes károsodásához vezet. Élethossz-

prevalenciája 25%, a szívritmuszavarok miatt bekövetkezı hospitalizáció mintegy 

harmadáért felelıs. A pitvarfibrilláló betegek mortalitása mintegy kétszerese a sinus 

ritmusban levı csoporthoz képest. A közvetlen hemodinamikai következmények mellett 

a morbiditás és mortalitás növekedésében jelentıs szerepe van a thromboemboliás 

szövıdményeknek11. Prevalenciája a fejlett országokban nı az idısebb emberek 

arányának növekedése miatt: a teljes populációra vonatkoztatva 0,4-1%, 80 év felett 

8%, a férfi:nı arány 1,5:1-hez 12. A betegek medián életkora 75 év. Az éves incidencia 

40 évesnél fiatalabb korban 0,1%, 80 év felett nıknél 1,5%, férfiaknál 2%. 

Szívelégtelen betegeknél a 3 éves incidencia 10%. A betegek 12-30%-nál PF a 

szívbetegség elsı, vagy egyetlen tünete. 

A PF felosztása a jelentkezés és fennállás ideje alapján történik. Az elsı epizódus külön 

kategória, mivel itt még nem lehet elıre tudni a megszőnés módját. Az ismétlıdı PF 

lehet paroxysmalis (7 napon beül spontán szőnı epizódusok) vagy perzisztáló (a PF 7 

napnál tovább tart). Permanens PF esetén a cardioversio általában nem lehetséges (1 

éven túl fennálló PF esetén cardioversiora igen kis esély van). A felosztás történhet 

etiológia alapján is. Lone PF a 60 évesnél fiatalabb korban, igazolható strukturális 

szívbetegség nélkül jelentkezı ritmuszavar, melynek prognózisa jobb, mint a szekunder 

formáké 13. 

Pitvarfibrilláció és szívelégtelenség gyakran együtt jelentkeznek. A Framingham 

vizsgálatban a PF elsı diagnózisakor a betegek 26%-nak volt már korábban ismert 

szívelégtelensége, 16%-nál késıbb alakult ki. Hasonló módon, a frissen észlelt 

szívelégtelen betegeknél 24%-ban volt ismert PF, 17%-nál késıbb alakult ki. A PF-t 

szívelégtelenség hasonló arányban elızte meg, mint szívelégtelenség PF-t (1. ábra) 14. 
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1. ábra. A szívelégtelenség kumulatív incidenciája a Framingham vizsgálatban közel hasonló mértékben 

nıtt (A), mint a pitvarfibrilláció incidenciája szívelégtelen betegeknél (B) 
14
. 
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Rizikófaktorok 

 

 

Örökletes tényezık 
Mind a PF, mind a SZE mutathat családi halmozódást, az ilyen formában jelentkezı 

esetek jellemzıen fiatalabb korban válnak tünetessé, mint a sporadikus formák. Lone PF 

(fiatal betegnél, társbetegség hiányában jelentkezı PF) esetén egy családnál a KCNQ1 

kálium-áramért felelıs csatornát leíró gén mutációját igazolták 15. Ennek ellenére a lone 

PF esetek döntı hányadának genetikai háttere még nem tisztázott. 

Az idiopathiás szívizombetegségek (dilatatív vagy hypertrophiás cardiomyopathia) 

jelentısen rosszabb prognózissal bírnak, mint a lone PF. Számos formájukban sikerült a 

háttérben álló genetikai defektus igazolni: hypertrophiás cardiomyopathiában 

jellemzıen a sarcomereket alkotó fehérjék érintettek. Az örökletes, illetve sporadikus 

formáknál a specifikus mutációk eltérıek 16. Örökletes dilatatív cardiomyopathia esetén 

a mutációt a sarcomerek, a cytoskeleton, az ioncsatornák és a szabályozó fehérjék 

génjeiben igazoltak 17. 

 

 

Szerzett rizikófaktorok 
A PF rizikóját számos cardiovascularis betegség vagy kockázati tényezı növeli. A 

Framingham vizsgálatban azonosított rizikófaktorokat az 1. táblázat tartalmazza. A 

kockázatot legnagyobb mértékben a szívelégtelenség és az idıs kor növelik 18. Számos 

egyéb rizikófaktor is ismert: férfi nem, elhízás, hyperthyreosis, alkoholfogyasztás, 

sebészi beavatkozás, obstruktív alvási apnoe szindróma, emelkedett C-reaktív protein 

vagy homocisztein szint. Az összefüggés ezekkel a tényezıkkel kevésbé tisztázott 8. 
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Rizikófaktor Relatív rizikó 

 Férfiak Nık 

Szívelégtelenség 4,5 (3,1-6,6) 5,9 (4,2-8,4) 

Életkor, évtizedenként 2,1 (1,8-2,5) 2,2 (1,9-2,6) 

Valvularis szívbetegség 1,8 (1,2-2,5) 3,4 (2,5-4,5) 

Hypertonia 1,5 (1,2-2,0) 1,4 (1,1-1,8) 

Diabetes mellitus 1,4 (1,0-2,0) 1,6 (1,1-2,2) 

Myocardialis infarktus 1,4 (1,0-2,0) 1,2 (0,8-1,8) 

1. táblázat. A pitvarfibrilláció kockázatát növelı tényezık a Framingham vizsgálat eredményei alapján. 

 

A PF-hoz hasonlóan a szívelégtelenség kockáztata is nı az életkorral, valamint 

összefügg számos társbetegséggel. A fejlett társadalmakban az ischaemiás szívbetegség, 

(és annak valamennyi rizikófaktora) a szívelégtelenség legnagyobb önálló kockázati 

tényezıje. Az életkor, a hypertonia, a nıi nem, valamint a diabetes mellitus 

összefüggést leginkább a diastolés, míg a férfi nemre a systolés szívelégtelenség 

jellemzı (az átfedés jelentıs). Manifeszt szívelégtelenséget provokálhat meglévı 

systolés vagy diastolés diszfunkció talaján PF, hypertonia, veseelégtelenség, rossz 

gyógyszeres vagy diétás együttmőködési készség a beteg részérıl. 

 

Pathomechanizmus 

 

A szívelégtelenség és a PF kapcsolatára már régebben felfigyeltek experimentális 

vizsgálatok során. Magas kamrai frekvenciával járó indukált tartós pitvarfibrilláció vagy 

szapora pitvari ingerlés szívelégtelenséghez vezethet. A PF indukálhatóságát a 

mesterségesen létrehozott szívelégtelenség elısegíti 19. 

 

Celluláris mechanizmus 
Tartós pitvari ingerlés csökkenti az L-típusú Ca2+-áramot, valamint a kifelé irányuló 

tranziens K+-áramot, mely a pitvari repolarizáció és akciós potenciál idıtartamát 

csökkenti, reentry ritmuszavar kialakulására hajlamosít 20; 21. Experimentális 
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körülmények között kialakított szívelégtelenség számos pitvari ionáramot befolyásol: 

csökken a késıi rektifikáló és a tranziens kifelé irányuló K+-áram, valamint az L-típusú 

Ca2+-áram, nı a Na+/Ca2+ ioncserélı aktivitása. A változások magas pitvari frekvencia 

mellett fokozottan jelentkeznek 22. Az ionáramok változásának hátterében az 

ioncsatornák szintéziséért felelıs gének expressziójának módosulása áll 23. A pitvarok 

tágulata a feszülés-érzékeny ionáramok aktiválása révén arrhythmogén hatású. 

Gadolínium, mely ezeket az áramokat gátolja, csökkenti a PF kialakulásának kockázatát 

pitvari nyomástúlterhelés során 24. 

A PF pathomechanizmusában többek között az intracelluláris Ca2+-háztartás zavara is 

szerepet játszik: mind a ryanodin-receptor, mind a szarkoplazmatikus retikulum Ca2+-

ATP-áz (SERCA2a) down-regulációja figyelhetı meg, melyek pitvari intracelluláris 

diastolés Ca2+-túlterheléshez vezetnek 25. A jelenség hasonló a szívelégtelenség során a 

kamrai izomzatban megfigyelhetı Ca2+-túlterheléshez 26. 

 

Neurohormonális mechanizmus 
A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAS) mind a PF, mind a szívelégtelenség 

kialakulásában és fennmaradásában fontos szerepet játszik. A RAAS kompenzatorikus 

aktivációja eleinte elınyös hatású lehet (vérnyomás-emelkedés), azonban hosszú távon 

Na+- és vízretencióhoz, valamint a myocardium fibrózisához vezet 27. A fibrotikus 

pitvar a reentry arrhythmiák anatómiai alapjául szolgál. 

 

Reverzibilitás 
Experimentális modellben kutyáknál 4-6 hét alatt magas frekvenciájú kamrai 

stimulációval kialakított szívelégtelenség során a PF indukálhatósága a pitvarok 

méretének növekedésével arányosan megnıtt. Ezt követıen 5 hét restitúció alatt a PF 

indukálhatósága a hemodinamikai funkció javulásával arányosan csökkent 28. Az 

ionáramok jellemzıi a restitúció során normalizálódtak, azonban a pitvari fibrózishoz 

kapcsolódó inhomogén pitvari vezetés nem mutatott javulást. Így rövid ideig tartó 

szívelégtelenség is hosszabb ideig tartó változásokat idézhet elı a pitvarokban 29. 
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Prognózis 
A SOLVD vizsgálatban a pitvarfibrilláció tünetmentes vagy tünetes bal kamra 

diszfunkcióval rendelkezı betegeknél növelte a mortalitást, döntıen a progresszív 

szívelégtelenség által okozott halálozás rizikójának 42%-os növelésével 30. Ezzel 

ellentétben a V-HeFT vizsgálatban a PF nem növelte a halálozást enyhe vagy közepes 

szívelégtelenségben 31. Újabb vizsgálatok nem igazolták a PF mortalitást növelı hatását 

súlyos szívelégtelenségben szenvedı, vagy szívtranszplantációra váró betegeknél 32; 33. 

Az ellentmondó eredményekre magyarázatot adhat Pai 8931 betegen végzett vizsgálata, 

mely igazolta, hogy a PF hatását a mortalitásra a bal kamra ejekciós frakció 

befolyásolja. Megtartott EF esetén (≥55%) sinus ritmusban az 5 éves túlélés 78%, 

pitvarfibrilláló betegeknél 62% volt (p<0,0001). A systolés funkció kis mértékő 

csökkenése esetén (EF 41-54%) a túlélés 72%, illetve 57% (p<0,0001) volt. Közepes, 

vagy súlyos mértékben károsodott systolés bal kamra funkció esetén (EF 26-40%, 

illetve ≤25%) a PF már nem okozott szignifikáns növekedést a mortalitásban (az 5 éves 

túlélés sinus ritmusban és PF-ban 55% vs. 61%, illetve 47% vs. 45%, p=ns) (2. ábra) 34. 

A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy közepes vagy súlyos 

szívelégtelenség esetén a magas mortalitás miatt a pitvarfibrilláció addicionális hatása 

nem szignifikáns. 
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2. ábra. Pitvarfibrilláció hatása az összmortalitásra a bal kamrai ejekciós frakció függvényében. 
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SZÍVELÉGTELENSÉG RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉSE 

 

Az utóbbi években mind a szívelégtelenség, mind az arrhythmiák kezelésében jelentıs 

fejlıdést tapasztalhattunk: az implantálható cardioverter-defibrillátor (ICD) a malignus 

kamrai tachyarrhythmiák, a reszinkronizációs kezelés biventrikuláris pacemakerrel 

(CRT: cardiac resynchronization therapy) a súlyos szívelégtelenséggel gyakran társuló 

elektromechanikus disszinkronia (nem szinkron falmozgás) hatékony kezelési módja 35. 

Az ICD önmagában képes csökkenteni a mortalitást, azonban a betegség progressziójára 

nincs hatással. A CRT az életminıség javításán felül alkalmas a mortalitás 

csökkentésére is 36. A reszinkronizációs terápiával kombinált ICD (CRT-D: cardiac 

resynchronization therapy with defibrillator) a két elıbbi terápia elınyeit egyesíti. 

Intraventrikuláris vezetési zavar szívelégtelenségben 

 

Szívelégtelenségben a csökkent pumpafunkciót a társuló intraventrikuláris vezetési 

zavar tovább rontja. Már az 1990-es évek elején igazolták, hogy súlyos dilatatív 

cardiomyopathiában I. fokú AV blokk esetén DDD (pitvar-kamrai szinkron) pacemaker 

rövid AV átvezetéssel javította a klinikai állapotot 37-39. Ezt követıen indult fejlıdésnek 

a CRT, melynek ma klinikailag általánosan elfogadott formája a biventrikuláris ingerlés 
40; 41. Az intraventrikuláris vezetési zavar gyakori szívelégtelenségben, a betegek 

mintegy 15%-nál igazolható. Súlyos szívelégtelenség esetén (NYHA III-IV) ez az arány 

meghaladja a 30%-ot 42. 

Kamrai elektromechanikus disszinkronia esetén az EKG-n típusos esetben széles QRS 

látható (>120 ms), leggyakoribb a bal Tawara-szár-blokk morfológia. Az idıben 

elhúzódó kamrai elektromos aktiváció a falmozgások disszinkroniáját okozza, annak 

számos hemodinamikai következményével: csökken a kontraktilitás, a diastolés telıdési 

idı, súlyosbodik a mitrális regurgitáció. A VEST vizsgálat igazolta, hogy a QRS 

idıtartamának növekedésével arányosan növekszik a szívelégtelen betegek mortalitása: 

egy év alatt NYHA II-IV funkcionális stádiumban a mortalitás 10%, ha a QRS 

idıtartama <90 ms, míg 220 ms-ot meghalaladó QRS esetén a mortalitás 40% (3. ábra) 
43. 
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3. ábra. A VEST vizsgálatban a QRS idıtartam növekedésével arányosan nıtt a mortalitás szívelégtelen 

betegeknél. 

 

 

Reszinkronizációs eszköz mőködése 

 

A CRT-t megvalósító atriobiventrikuláris pacemaker vagy ICD a szív három üregében 

képes stimulálni 44. A jobb pitvart és a jobb kamrát hagyományos transzvénás 

elektródák segítségével, míg a bal kamrát a sinus coronariusból nyíló felszínes vénák 

egyikében elhelyezett elektróda segítségével stimulálják (4. ábra). A rendszer 

segítségével optimális pitvar-kamrai, illetve kamrák közötti késleltetés állítható be 45. 
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4. ábra Biventrikuláris ICD elektródáinak röntgenképe, anteroposzterior projekció. A jobb pitvarban 
bipoláris érzékelı és stimulációs elektróda, a jobb kamrában tripoláris érzékelı, stimulációs és sokk 
elektróda lett elhelyezve. A bal kamrát stimuláló elektróda a sinus coronarius laterális oldalvénájában 

látható. 
 

Biventrikuláris stimuláció hatására csökken a kamrai depolarizáció és repolarizáció 

idıtartama (5. ábra). A mechanikus funkciót jellemzı nyomás-térfogat görbék a pozitív 

inotrop kezeléshez hasonló változást mutatnak, azonban a biventrikuláris stimuláció 

egyedülálló jellegzetessége, hogy az inotropia növekedése során nem nı a myocardium 

oxigén-igénye 46. Akutan csökken a presystolés mitrális regurgitáció, a pulmonális 

kapilláris éknyomás, nı a szívindex, valamint megnı a beteg terhelhetısége. Késıbb 

javul a NYHA stádium, az életminıség, valamint a bal kamra reverz remodellációja 

figyelhetı meg a terápiára reagáló (responder) betegeknél: csökken a bal kamra 

végsystolés és végdiastolés átmérıje. A CRT csökkenti a szíven a szimpatikus tónust 47, 

növeli a szívfrekvencia-variabilitást 48. 

Bal kamra 

Jobb 
pitvar 

Jobb kamra 
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5. ábra. CRT hatására a QRS idıtartama csökken, a szekunder repolarizációs eltérések mérséklıdnek. 

 

Reszinkronizációs eszköz beültetése 

 

Az elektródák elhelyezése leggyakrabban transzvénás módon történik. Az optimális 

sinus coronarius oldalvénát érfestéssel azonosítják, a hagyományos módszer okklúziós 

ballon használata, majd kontrasztanyag befecskendezése a vénák vizualizálása céljából. 

A módszer szövıdményeként mintegy 4-9%-ban sinus coronarius dissectio jöhet létre, 

mely a beavatkozás folytatását egyes esetekben lehetetlenné teszi. Általában az 

elektróda poszterolaterális vagy laterális vénában történı elhelyezés biztosítja a 

legnagyobb mértékő reszinkronizációt CRT során 49, nagy azonban az interindividuális 

variabilitás. Egy vizsgálatban nem találtak akut hemodinamikai különbséget az anterior 

és lateralis vénák basalis, ill. apicalis pozíciói között 50. A bal kamrai elektróda-

pozíciója nem befolyásolja a hosszú távú biztonságos mőködést 51.  

A transzvénás implantációt számos tényezı nehezítheti meg. A sinus coronarius 

kanülálása nehéz, vagy nem lehetséges okklúzió vagy jobb pitvari dilatáció esetén. Az 

implantációt megnehezítheti atípusos vánás anatómia 52. A kiválasztott helyen magas 

lehet a stimulációs küszöb vagy n. phrenicus stimuláció következhet be (1,6-12%). A 

Kontroll Biventrikuláris stimuláció 
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sikeres implantációk aránya gyakorlott centrumokban 90% körül van, a mőtét ideje 

átlagosan 2 óra 53. A bal kamrai elektróda diszlokációja az esetek 5-10%-ban fordul elı, 

mely újabb mőtétet tesz szükségessé 45. Amennyiben a vénás anatómia nem megfelelı, 

szóba jön az elektróda sebészi elhelyezése minimál thoracotomiából 54. 

Új lehetıség a mágneses navigációval történı elhelyezés, mellyel a korai klinikai 

tapasztalatok biztatóak 55. A bal kamrai elektróda rögzítésére instabil pozíció esetén 

intervencionális kardiológiai módszerek is alkalmasak (6. ábra) 56. Single lead bal 

kamrai DDD sinus coronarius elektródával lehetıség van pitvar-kamrai szinkron bal 

kamrai ingerlés megvalósítására egyetlen elektróda implantációjával 57. 

6. ábra. Bal kamra elektróda-pozíció stabilizálása coronaria stent beültetésével. A sinus coronarius 
laterális vénájában elhelyezett bal kamrai elektróda mellett a coronaria stenttel egybeépített ballon 
vezetıdrótja látszik. Az ábrán a ballon felfújásának és a stent implantációjának pillanata látható. 

PTCA ballon 

Vezetıdrót Sinus coronarius 
elektróda 

Jobb kamrai 
sokk elektróda 
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Klinikai vizsgálatok 

 

A CRT hatékonyságát számos nagy randomizált klinikai vizsgálatban, több mint 4000 

betegen tanulmányozták (2. táblázat). 

Vizsgálat 
Vizsgálat 

célja 
Populáció 

Után-
követési idı 
/ betegszám 

Eredmény 

BELIEVE 

Bal kamrai és 
biventrikuláris 
stimuláció 
hatékonyságának 
összehasonlítása 

Biventrikuláris 
ICD-s betegek 

1 év / 74 

A responderek aránya nem 
különbözött (BK 75%, BiV 70%, 
p=0,788). Nem volt különbség a 
kamrai arrhythmiák számában és a 
mortalitásban 

CARE HF 

Biventrikuláris 
stimuláció 
hatékonyságának 
vizsgálata 

EF ≤ 35% 
NYHA III-IV 
LVEDDi≥30 
mm/m 
QRS≥120ms 
sinus ritmus 
SZE ≥6 hónapja 
QRS 120-149 ms 
esetén echocard.-
val igazolt 
disszinkronia 

átlag 29,4 
hónap +8 
hónap 
hosszabbítás / 
813 

Összhalálozás+hospitalizáció major 
cardiovascularis esemény miatt 
szignifikánsan kevesebb a CRT 
csoportban (39% vs. 55%, 
p<0,001). Összhalálozás 20% vs. 
30% (p<0,002). Szignifikáns 
javulás echocardiographiás 
paraméterekben és az 
életminıségben. 
Az elınyös hatás a 
meghosszabbított utánkövetés során 
is fennmaradt 

COMPANION 

Biventrikuláris 
stimuláció 
(pacemaker és 
ICD) 
hatékonyságának 
vizsgálata 

EF ≤ 35% 
NYHA III-IV 
LVEDD≥60 mm 
QRS≥120 ms 
PR≥150 ms 
sinus ritmus 
1 éven, de nem 1 
hónapon belül SZE 
miatt hospitalizáció 

16 hónap / 
1520 

12 hónapnál a CRT és CRT-D a 
gyógyszeres kezeléssel képest 
szignifikánsan, 20%-al csökkentette 
a halálozások+hospitalizációk 
számát (p<0,001), összmortalitás 
CRT-D hatására 36%-al csökkent 
(p=0,003) 

CONTAK CD 

ICD és 
biventrikuláris 
ICD 
összehasonlítása 
SZE-ben 

EF≤35% 
NYHA II-IV 
LVEDD≥55 mm 
QRS≥120 ms 
ICD indikáció 

6 hónap / 490 

CRT-D vs. ICD: az életminıség és 
terhelhetıség szignifikánsan jobb a 
CRT-D csoportban a NYHA III-IV 
csoportban 

DECREASE-
HF 

Bal kamrai, 
biventrikuláris és 
atriobiventrikulá-
ris stimuláció 
összehasonlítása 

EF ≤ 35% 
NYHA III-IV 
QRS≥150 ms 

- Zajló vizsgálat 

MIRACLE 

Biventrikuláris 
stimuláció 
hatékonyságának 
vizsgálata 

EF ≤ 35% 
NYHA III-IV 
LVEDD≥55 mm 
QRS≥130 ms 
6 perces 
járástáv≤450 m 

6 hónap / 453 

Szignifikáns javulás CRT hatására 
életminıségben (p=0,001), NYHA 
stádiumban (p<0,001), 6 perces 
járástávolságban (p=0,005) vs. 
kontroll 

2. táblázat. Fontosabb klinikai reszinkronizációs vizsgálatok. Folytatás a következı oldalon. 
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Vizsgálat 
Vizsgálat 

célja 
Populáció 

Után-
követési idı 
/ betegszám 

Eredmény 

MIRACLE ICD 

ICD és 
biventrikuláris 
ICD 
összehasonlítása 
SZE-ben 

EF≤35% 
NYHA III-IV 
LVEDD≥55 mm 
QRS≥130 ms 
ICD indikáció 

6 hónap / 369 

Életminıség és NYHA stádium 
szignifikánsan jobb (p=0,02 és 
p=0,007) a CRT-D csoportban vs. 
ICD 

MIRACLE ICD 
II 

ICD és 
biventrikuláris 
ICD 
összehasonlítása 
SZE-ben 

NYHA II 
EF≤35% 
QRS≥130 ms 
ICD indikáció 

6 hónap / 186 

CRT-D vs. ICD: 6 hónapnál az 
életminıség, terhelhetıség és 
echocardiographiás paraméterek 
szignifikánsan jobbak a CRT-D 
csoportban 

MUSTIC AF 

Biventrikuláris 
stimuláció 
hatékonyságának 
vizsgálata PF-
ban 

NYHA III 
csökkent BKF 
krónikus PF 
bradycardia 
pace-elt QRS 
≥200 ms 

2x3 hónap 
(crossover) / 
59 

A vizsgálatból kiesett betegek aránya 
magas (42%). Effektív kezelés esetén 
a járástávolság és a csúcs 
oxigénfogyasztás szignifikánsan 
javult, a hospitalizációk száma 70%-al 
csökkent (p<0,001) 

MUSTIC-SR 

Biventrikuláris 
stimuláció 
hatékonyságának 
vizsgálata 

NYHA III 
EF<35% 
QRS>150 ms 

12 hónap / 131 
 

6 perces járástávolság, NYHA 
stádium, életminıség, maximális 
oxigénfogyasztás javul, bal kamra 
üregméretek és mitralis regurgitatio 
csökken, kevesebb hospitalizáció 

PATH CHF II 

Biventrikuláris 
stimuláció 
hatékonyságának 
vizsgálata 

NYHA II-IV 
sinus ritmus 
QRS>120 ms 

6 hó / 86 

Bal kamrai stimuláció szignifikánsan 
javította a terhelhetıséget és az 
életminıséget a QRS>150 ms 
csoportban a kontroll csoporthoz 
képest 

PAVE 

Jobb kamrai és 
biventrikuláris 
stimuláció 
összehasonlítása 
pacemaker függı 
betegeknél 

Pitvarfibrilláció 
AV csomó 
abláció után 

6 hónap / 183 

A járástávolság mindkét csoportban 
javult (BiV +31%, jobb kamrai +24%, 
p=0,04), az életminıség nem 
változott. A BiV. csoportnál az EF 
szignifikánsan javult (46% vs. 41%, 
p=0,03). NYHA II-III stádiumban a 
javulás kifejezettebb volt, mint 
NYHA I vagy jó EF esetén 

PROSPECT 

Echocardiograhi
ás és TDI 
paraméterek 
hatákonysága a 
responder 
betegek 
kiválasztásában 

CRT-re indikált 
betegek 

6 hónap / 300 

A vizsgált paraméterek egyike sem 
alkalmas a responder betegek 
hatékonyabb kiválasztására a jelenleg 
is alkalmazottakon felül 

REVERSE 

Biventrikuláris 
stimuláció 
hatékonysága 
enyhe SZE-ben 

NYHA I-II 
QRS≥120 ms 
EF≤40% 
LVEDD≥55 mm 

5 év / 500 Zajló vizsgálat 

RHYTHM II 
ICD 

VV késleltetés 
hatékonyságának 
vizsgálata 

Biventrikuláris 
ICD-s betegek 

6 hónap / 121 

0 ms-os késleltetés a betegek 28,4%-
nál volt optimális. Nem volt 
különbség a 0 ms-os és az optimalizált 
csoport életminıségében 

2. táblázat folytatása. Fontosabb klinikai reszinkronizációs vizsgálatok. 
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A beválasztási kritériumok döntıen NYHA III-IV stádiumú szívelégtelenség, legfeljebb 

35%-os ejekciós frakció, illetve széles QRS (>120 ms) voltak. Egyedül a CARE HF 

vizsgálatban volt az echokardiográfiás módszerrel igazolt bal kamrai disszinkronia 

beválasztási kritérium a 120-150 ms-os QRS-el rendelkezı betegcsoportban. A 

vizsgálatok eredménye alapján a CRT javítja az életminıséget, terhelhetıséget, bal 

kamra funkciót; csökkenti a hospitalizációt és a mortalitást a vizsgált populációban a 

gyógyszeres kezeléshez képest 58. 

A COMPANION vizsgálatban a betegeket 3 csoportba randomizálták: gyógyszeres 

kezelés, gyógyszer és reszinkronizációs terápia (CRT-P), gyógyszer és 

reszinkronizációs terápia defibrillátorral (CRT-D). A vizsgálatot idı elıtt 

megszakították, mivel a kombinált elsıdleges végpontban (összhalálozás és 

hospitalizáció) szignifikánsan hatékonyabbnak bizonyult a CRT-P és a CRT-D. Az 

összmortalitás nem szignifikánsan, 24%-al csökkent a CRT-P csoportban, míg a CRT-D 

csoportban a csökkenés 43%-os, szignifikáns volt 59. 

A CARE HF tanulmány a CRT hatékonyságát vizsgálta a szívelégtelenség optimális 

gyógyszeres kezelésében részesülı 813 betegben. Az elsıdleges végpont (bármely 

okból bekövetkezı halálozás vagy hospitalizáció major kardiovaszkuláris esemény 

miatt) a CRT csoportban szignifikánsan kevesebb volt (39% vs. 54%) az utánkövetés 

átlagosan 29,4 hónapja alatt a NYHA III-IV funkcionális stádiumú szívelégtelen 

betegekben, akikben a reszinkronizáció indikációi fennálltak. A CRT az összhalálozást 

30%-ról 20%-ra csökkentette. Szignifikánsan csökkent az interventrikuláris mechanikus 

késés (szöveti doppler echokardiográfiával mérve), a végsystolés térfogat-index, a 

mitrális regurgitációs jet area, nıtt a bal kamrai ejekciós frakció és javult az 

életminıség. A CRT hatására bekövetkezı mortalitás-csökkenés megegyezik a béta-

blokkoló kezelés hatékonyságával szívelégtelenségben. A CRT elınye, hogy ezen 

hatásai az optimális gyógyszeres kezelés mellett is érvényesülnek 60. A CARE-HF 

vizsgálat folytatásában a CRT hatékonysága hosszabb távon is érvényesült: átlagosan 

37,4 hónap utánkövetés során a mortalitás 40%-al csökkent a CRT csoportban a 

kontrollhoz képest (24,7% vs. 38,1%, p<0,0001). A szívelégtelenség miatti halálozás 

45%-al (p=0,003), a hirtelen szívhalál 46%-al csökkent (p=0,005). Nem csökkent a 

pitvarfibrilláció incidenciája 61. 
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Egy kilenc vizsgálat adatait összegzı metaanalízis alapján egyetlen halálozás 

kivédéséhez 24, egyetlen hospitalizáció elkerülésére 12 beteg kezelésére volt szükség. 

Az implantációk 90%-a sikeres, a perioperatív mortalitás 0,4% volt. 6 hónap elteltével a 

bal kamrai elektróda diszlokációja 9%-nél, mechanikus mőködészavar 7%-nál 

jelentkezett 45. CRT-P kezelés 2371 beteg meta-analízise alapján szignifikánsan, 29%-al 

csökkenti az összmortalitást. A progresszív szívelégtelenségbıl adódó halálozás 

szignifikánsan, 38%-al csökken, míg a hirtelen szívhalál incidenciája nem 

szignifikánsan, 8%-al csökken 62. A szívelégtelenség miatti hospitalizáció 35%-al 

csökken NYHA III-IV stádiumban CRT hatására. 

 

Reszinkronizációs kezelés indikációi 

 

A CRT kezelés indikációi a klinikai vizsgálatok eredményein alapulnak, melyeket 

legutóbb az ESC ajánlása foglalt össze 2007-ben (3. táblázat) 63. A szívelégtelen 

betegek mintegy 10%-a felel meg a CRT jelenlegi indikációinak, és ezek felénél 

egyidejőleg ICD indikáció is fennáll. Egyedül az USA-ban mintegy 4-500000 betegnél 

jöhet szóba biventrikuláris PM vagy ICD implantációja 45. Magyarországon a 

reszinkronizációs kezelés 12500-16500 betegnél indikált, az éves incidencia 700, 2006-

ban az új beültetések száma 430 volt 1; 64. 

Számos klinikai vizsgálat zajlik, vagy fejezıdött be a közelmúltban, melyek egyrészt az 

indikációs kör kiszélesítését (BIOPACE, MIRACLE ICD II, REVERSE) másrészt a 

terápiára jól reagáló betegek hatékonyabb kiválasztását vizsgálják (PROSPECT) (2. 

táblázat). A közeljövıben az eredmények alapján indikációs kör módosulása várható. 
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Indikáció Eszköz Ajánlás Evidencia 

NYHA III-IV osztályú szívelégtelenség optimális 
gyógyszeres kezelés ellenére, EF≤35 %, tágult 
BK (LVEDD >55mm vagy 30 mm/m2 testfelszín 
vagy 30 mm/m testmagasság), sinus ritmus, QRS 
≥120 ms 

CRT-P vagy CRT-D 
(CRT-D jó életminıség 
mellett várhatóan 1 évet 
meghaladó várható 
élettartam esetén 

javasolt) 

I 

CRT-P: A 
(morbiditás, 
mortalitás) 
CRT-D: B 

Permanens pacemaker implantáció indikációja 
szívelégtelen betegnél, NYHA III-IV funkcionális 
stádium, tágult BK (új PM beültetése vagy 
upgrade) 

CRT-P IIa C 

ICD implantáció I-es osztályú indikácója 
indikációja szívelégtelen betegnél, NYHA III-IV 
osztályú szívelégtelenség optimális gyógyszeres 
kezelés ellenére, EF≤35 %, tágult BK, QRS ≥120 
ms 

CRT-D I B 

NYHA III-IV osztályú szívelégtelenség optimális 
gyógyszeres kezelés ellenére, EF≤35 %, tágult 
BK, permanens PF, AV csomó abláció 
indikációja 

CRT-P IIa C 

3. táblázat. Reszinkronizációs kezelés indikációi az ESC 2007-es ajánlása alapján.  
Az ajánlások erıssége: I. osztály: az adott terápia széles körben elfogadott, a publikált prospektív 
tanulmányok és az irodalom által is megerısített módszer. IIa. osztály: Az adott terápia gyakran 
alkalmazott módszer, az adatok többsége alátámasztja a pacemaker terápia hatékonyságát. 
Az ajánlások alapját képezı evidencia minısége: A evidenciaszint: az adatok több randomizált klinikai 
vizsgálatból származnak, melyek nagy számú egyént vizsgáltak. B evidenciaszint: az adatok korlátozott 
számú vizsgálat eredményei (kevés beteg vagy jól kivitelezett nem-randomizált, illetve megfigyelési 
vizsgálat). C evidenciaszint: a szakértık egybehangzó véleménye képezi az ajánlás alapját. 
 

A responder betegek kiválasztása 

 

Az indikációs kritériumoknak megfelelı betegek 20-30%-a az optimális elektróda-

pozíciók ellenére sem reagál a kezelésre (non-responderek). A CRT magas költsége és 

szövıdményeinek lehetısége miatt számos vizsgálatban tanulmányozták a responder 

betegek kiválasztására alkalmas módszereket. 

 

EKG 
A jelenlegi ajánlások szerint CRT legalább 120 ms-os QRS idıtartam esetén jön szóba. 

A CARE HF vizsgálatban 160 ms-nál rövidebb QRS-nél a mortalitás és hospitalizáció 

rizikó nem szignifikánsan, 26%-al csökkent, 160 ms-ot elérı vagy maghaladó érték 

esetén szignifikánsan, 40%-al (p<0,05) 60. A PATH CHF II vizsgálat igazolta, hogy a 

klinikai javulás mértéke nagyobb volt 150 ms-nál szélesebb QRS esetén, mint 120-150 



 
 

25

ms-ig. Intraventrikuláris disszinkronia még 150 ms-os QRS esetén sem igazolható a 

betegek mintegy 30%-nál 65. 

A QRS idıtartam csökkenése CRT során szenzitív és specifikus markere a terápiás 

válasznak 66; 67. Ennek ellenére a QRS idıtartama gyengén korrelál a szöveti doppler 

echocardiographia során mért intraventrikuláris disszinkronia mértékével 68. 

A legtöbb implantáció bal Tawara-szár-blokkos betegnél történik. Egyelıre nincs 

egységes álláspont, hogy jobb Tawara-szár-blokk és echokardiográfiával igazolt 

interventrikuláris disszinkronia esetén szükséges-e CRT. Egy kisebb vizsgálatban 

súlyos szívelégtelen betegeknél igazolták a CRT hatékonyságát, keskeny QRS vagy 

inkomplett szár-blokk esetén, echokardiográfiával igazolt kamrai disszinkroniában 69. 

 

Echocardiographia 
A hagyományos kétdimenziós echocardiographia segítségével mért bal kamrai ejekciós 

frakció a jelenleg érvényes ajánlásban is szerepel 63. A bal kamrai intraventrikuláris 

disszinkronia mérésének számos echocardiograhiás módszere létezik 70; 71. M-mód 

méréssel meghatározható a szeptális és hátsó fal késése. A mérés azonban nehézkes, a 

betegek mintegy 45%-nál volt elvégezhetı a CONTAK-CD vizsgálatban, szenzitivitása 

és pozitív prediktív értéke alacsony (24%, ill. 66%) 58. Kétdimenziós echokardiográfia 

automatikus fal-felismeréssel vagy kontraszt alkalmazásával alkalmas a szeptális-

laterális késés megítélésére. Kisebb vizsgálatokban a módszer alkalmas volt az akut 

hemodinamikai válasz elırejelzésére 72. A bal-, illetve jobb kamrai pre-ejekciós 

intervallumok meghatározása nem volt prediktív értékő a PATH CHF II vizsgálatban 65.  

A szöveti doppler echocardiographia (tissue doppler imaging, TDI) a longitudinális 

falmozgási sebességet méri és alkalmas a QRS-hez idızített falmozgások megítélésére. 

A vizsgálat idıigényes, számos módszer utólagos értékelést igényel. Leggyakrabban 

alkalmazott módszerek a pulzáló hullámú TDI, a színkódolt TDI, a szöveti követés, az 

elmozdulás térképezés, a falfeszülés fokának ábrázolása és legújabban a szöveti 

szinkronizáció megjelenítése (tissue synchronization imaging, TSI). A TDI 

hatékonyságát számos vizsgálatban tanulmányozták 73. Jelentıs intraventrikuláris késés 

esetén a szenzitivitás 80-96%, a specificitás 78-92% az alkalmazott módszer 

függvényében 73; 74. A módszer segítségével a diastolés disszinkronia is kimutatható, 

mely egy vizsgálat eredményei alapján gyakoribb, mint a systolés disszinkronia (116 
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szívelégtelen beteg, EF 26 ± 8%; intraventrikuláris disszinkronia: systole 47%, diastole 

58%, p=0,0004). A betegek 41%-nál mind systolés, mind diastolés disszinkronia jelen 

volt, de 33%-ban izolált diastolés disszinkronia volt megfigyelhetı. CRT hatására a 

systolés disszinkronia nagyobb mértékben csökkent (71%-ról 33%-ra vs. 81%-ról 55%-

ra), 7%-ban CRT hatására diastolés disszinkronia jelent meg. A jelenség klinikai 

jelentısége még nem tisztázott. 75. A falfeszülés fokának ábrázolásán alapuló módszerek 

hatékonysága nem kielégítı 74. A TSI az egyik legújabb módszer, melyre még kevés 

adat van, de az eddigi vizsgálatok eredményei biztatóak 76. 

Háromdimenziós echokardiográfia segítségével csaknem valós idıben itélhetıek meg a 

falmozgások, a módszer a bal kamrai elektróda elhelyezésében is segítséget nyújthat 77; 

78. A CRT-re adott terápiás válasz megítélésének hatékonyságára egyelıre kevés adat 

van. Egy kisebb vizsgálatban a módszerrel számítható systolés disszinkronia index 

(SDI) korrelált a globális bal kamra funckióval, a közepes-súlyos szívelégtelen betegek 

37%-nál disszinkroniát igazoltak keskeny QRS ellenére. CRT-ben részesülı, responder 

betegeknél az SDI szignifikánsan csökkent 79. 

A PROSPECT vizsgálat az elsı nagy klinikai vizsgálat, mely célzottan tanulmányozta 

az echokardiográfia szerepét a responder betegek kiválasztásában, azonban nem talált 

olyan paramétert, mely alkalmas lett volna a responder betegek hatékonyabb 

kiválasztására 80; 81. 

 

Elektroanatómiai térképezés implantáció során 
Bal Tawara-szár-blokk hátterében többféle intraventrikuláris vezetési zavar vagy blokk 

állhat. A pontos mechanizmus elektroanatómiai térképezés segítségével tisztázható 82; 83, 

összefüggésüket a mechanikus funkcióval TDI-vel lehet vizsgálni. Egyes hipotézisek 

szerint amennyiben blokk nem igazolható (diffúzan lassult vezetés), a CRT-tıl sem 

várható jelentıs mértékő javulás 82. Elektroanatómiai térképezés segíthet az optimális 

elektróda-pozíció kiválasztásában, de klinikai adat még nem áll rendelkezésre. 

 

Újabb módszerek 
Egy klinikai tanulmány eredményei alapján a responder betegeknél a CRT átmeneti 

felfüggesztése a vázizomzat szimpatikus beidegzésének reverzibilis gátlását okozza, így 
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a non-responder betegek kiszőrhetık 84. Egy másik lehetséges – egyelıre nem tisztázott 

jelentıségő - módszer a responder betegek kiválasztására a sinus coronarius 

oldalvénájában elhelyezett elekródával történı stimuláció az implantációt megelızı 

szív-elektrofiziológiai vizsgálat során, illetve a hemodinamikai változások követése 85. 

A disszinkronia MRI-vel is meghatározható. A módszer hatékonysága megegyezik a 

TDI-vel 86, azonban nagy klinikai vizsgálatban hatékonyságát a responder betegek 

kiválasztásában még nem igazolták. 

Frekvenciafüggı bal Tawara-szár-blokk is okozhat akut hemodinamikai 

funkciócsökkenést szívelégtelen betegeknél, így felmerül az ergometriás vizsgálat, mint 

lehetséges módszer a CRT-re alkalmas betegek kiválasztására 87. 

 

A terápiás választ befolyásoló tényezık 

 

Elektróda-pozíciók 
A legfontosabb tényezı a CRT hosszú távú sikerességének meghatározásában a bal 

kamrai elektróda-pozíciója. A sinus coronarius poszterolaterális vagy laterális 

vénájában történı elhelyezésre célszerő törekedni, mivel típusos esetben a bal kamra e 

régiója aktiválódik legkésıbb, így itt érhetı el maximális reszinkronizációs hatás 88; 89. 

Kevés adat van a jobb kamrai elektróda optimális elhelyezésére vonatkozóan, általában 

a szeptális pozícióra célszerő törekedni 90. A jobb pitvari elektróda-pozíció hatásáról 

nem áll rendelkezésre adat. 

A vénás anatómia egyéni variációi sokszor megnehezítik a bal kamrai elektróda 

transzvénás impantációját. Egy vizsgálatban 4%-ban nem volt lehetséges a sinus 

coronarius kanülálása, 29%-ban a vénás anatómia nem volt optimális. Az implantáció 

céljából optimális poszterolaterális véna 55%-ban, míg poszterolaterális vagy laterális 

véna 99%-ban volt jelen 91. A vénás anatómia megítélhetı az implantációt megelızıen 

multislice CT-vel 92, vagy coronarographia során, a vénás fázis elemzésével. CT és TSI 

képek integrációja segítségével kiválasztható a beteg számára optimális elektróda-

pozíció. Nehezítheti a sikeres implantációt hegszövet jelenléte az elektróda disztális 

pólusánál. A perfúziós defektusok igazolására SPECT alkalmazható, egyes esetekben a 

disszinkronia meghatározásában is segíthet 93. MRI segítségével mind a hegszövet, 
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mind a regionális falmozgások jól megítélhetıek, a módszer klinikai alkalmazására 

egyelıre kevés adat van 94. 

A PATH CHF II vizsgálat során kizárólag bal kamrai ingerlés is képes volt a súlyos 

szívelégtelen betegek terhelhetıségét javítani 95. A BELIEVE vizsgálat a biventrikuláris 

és a bal kamrai ingerlés hatékonyságát hasonlította össze 74 betegnél 12 hónap alatt, 

CRT indikáció esetén. A responderek száma hasonló volt (LV 75%, BiV 70%, 

p=0,788), de szignifikáns növekedés az ejekciós frakcióban csak a bal kamrai 

csoportban fordult elı (5,2%, p=0,002). Nem volt különbség a kamrai arrhythmiák 

számában és a mortalitásban 96. A zajló DECREASE-HF vizsgálat a bal kamrai, a 

biventrikuláris és a szekvenciális biventrikuláris stimuláció hatékonyságát hasonlítja 

össze 97. 

Tse 20 betegen végzett vizsgálatában CRT indikáció és chronotrop inkompetencia 

esetén vizsgálta a frekvenciaválasszal kiegészített CRT hatékonyságát. A DDDR mód 

frekvenciafüggı AV késleltetéssel hatékonyabb volt (terhelési idı, MET, csúcs oxigén 

fogyasztás) a DDD módnál azon betegeknél, akiknél a terhelés során elért maximális 

sinus frekvencia az életkoruknál elvárt érték 70%-át nem érte el (az e fölötti betegeknél 

nem volt különbség). Frekvenciaválasz nélkül önmagában a dinamikus AV késleltetés 

nem volt hatékony 98. 

 

CRT krónikus pitvarfibrillációban 
A krónikus PF incidenciája NYHA II-III stádiumban 10-15%, NYHA IV stádiumban 

50%. A nagy klinikai vizsgálatokban sinus ritmussal rendelkezı betegek vettek részt. 

Kis esetszámú vizsgálatokban már PF-ban is igazolták a CRT hatékonyságát 99; 100. 

Sinus ritmusban a responder betegek aránya nagyobb, amit az AV csomó ablációja is 

befolyásol 101. A MUSTIC AF vizsgálat 69 pitvarfibrilláló betegnél igazolta a CRT 

hatékonyságát a jobb kamrai stimulációval szemben 102. PF és magas kamrafrekvencia 

esetén az AV csomó ablációja szóba jön, de nincs egyelıre egyértelmő evidencia az AV 

csomó rutinszerő ablációja mellett. A PF kuratív ablációjában tapasztalható fejlıdés 

feltehetıleg e betegcsoportban is hamarosan érvényre tud jutni. 

Nem pacemaker dependens betegeknél a HOBIPACE crossover vizsgálat a 

biventrikuláris és a jobb kamrai stimuláció hatékonyságát hasonlította össze 30 betegnél 

(hagyományos bradycardia indikáció, LVEDD≥60 mm, EF≤40%). 3 hónap alatt 
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szignifikáns különbség mutatkozott a bal kamrai térfogatokban, az ejekciós frakcióban, 

az életminıségben és a terhelhetıségben a biventrikuláris stimuláció javára. 

Pitvarfibrilláló és sinus ritmusban levı betegeknél hasonló volt a javulás mértéke 103. 

A PAVE vizsgálat eredményei alapján a CRT krónikus pitvarfibrilláció és 35%-nál 

kisebb ejekciós frakció esetén az AV csomó ablációját követıen hatásosabb a jobb 

kamrai stimulációnál 104. 

 

A reszinkronizációs kezelés szövıdményei 

 

A leggyakrabban jelentezı mellékhatás a rekeszizom-rángás, mely az epikardiálisan 

elhelyezett bal kamrai elektróda és n. phrenicus közelsége miatt alakul ki a betegek 

mintegy 5-10%-nál. Instabil elektróda-pozíció esetén az implantációt követıen is 

kialakulhat 88; 105. N. phrenicus stimuláció esetén gyakran csak az elektróda repozíciója 

segítségével szüntethetı meg a beteg panasza. Hagyományosan a bal kamra 

stimulációja az unipoláris bal kamrai elektróda csúcsa és az implantált készülék 

elektromosan aktív háza között történik. A legújabb bipoláris bal kamrai transzvénás 

elektródák és a fejlett reszinkronizációs készülékek segítségével lehetıség nyílik eltérı 

stimulációs konfigurációk alkalmazására, mellyel a n. phrenicus stimulációja 

elkerülhetı lehet. 

Biventrikuláris pacemakernél a pitvari jelek áthallása a bal kamrai elektródán 

felfüggesztheti a kamrai stimulációt, így akár asystoliához is vezethet pacemaker 

dependens betegeknél. A jelenség kivédésére a bal kamrai érzékelési küszöb 

megemelése, vagy kizárólagos jobb kamrai érzékelés alkalmazható 106. 

Igen ritkán a biventrikuláris ingerlés proarrhythmiás hatású lehet: a bal kamra 

epicardium felıl történı stimulációja növelheti a repolarizáció diszperzióját 107; 108. A 

QT idı növekedése biventrikuláris stimuláció hatására prediktív a kamrai 

tahcyarrhythmiákra vonatkozóan. Egy 75 beteget elemzı vizsgálatban a QT idı CRT 

során 53%-nál csökkent, 43%-nál nıtt. Átlagosan 807 nap utánkövetés során a betegek 

3%-a, ill 29%-a szenvedett el major tachyarrhythmiás eseményt (p=0,0017). A QT 

idıtartam változása korrelált az arrhythmia rizikóval, így alkalmas lehet a 

veszélyeztetett betegek szőrésére 109. 
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Pacemaker telep élettartamának optimalizálása 

 

A jelenleg alkalmazott lítium-jodid telepek hagyományos pacemakereknél mintegy 8-

10, biventrikuláris készülékeknél mintegy 4-6 évig biztosítják a biztonságos mőködést. 

Az élettartam fı meghatározó tényezıi a stimuláció során felhasznált, illetve az 

elektronika mőködtetéséhez szükséges energia. Az elektronika mőködtetéséhez 5-10 µA 

áremerısség szükséges átlagosan 2,7 V feszültség mellett. A korszerő pacemakereknél a 

stimulációs feszültség és a stimulációs impulzus idıtartama szabadon változtatható a 

készülék által megadott értéktartományon belül (általában 0,1-8 V, ill. 0,03-1,6 ms). 

Mivel a stimulációs impedancia adott betegnél közel állandó (a mai elektródáknál 300-

1500 Ohm), az egy impulzus során felhasznált energia könnyen kiszámítható. A 

pacemaker telep élettartama a fenti paraméterek ismeretében jó pontossággal 

meghatározható (7. ábra) 110. 
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Paraméter Tipikus értékek 

télet: várható élettartam (hónap) 
Qtelep: a telep hasznos kapacitása (Ah) 

Up: impulzus feszültsége (V) 
Timpulzus: impulzus idıtartama (ms) 
Z: stimulációs impedancia (Ohm) 

tbázis: két impulzus leadása között eltelt idı (ms) 
Uelem: telep feszültség (V) 

Iel: az elektronika áramfelvétele (µA) 

60-180 
0,8-1,5 
1-6 

0,1-1,5 
300-1200 
800-1200 
2,5-2,8 
5-10 

7. ábra: A pacemaker telep élettartamának meghatározása 

 

Egyetlen impulzus stimulációs energiája a stimulációs feszültség négyzetével, illetve az 

impulzus idıtartamával egyenesen, míg az impedanciával fordítottan arányos. Az Ohm-

törvénybıl adódóan az összefüggés a stimulációs áramerısséggel is leírható (8. ábra).  
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8. ábra. Stimulációs impulzus energiájának meghatározása 
E: stimulációs impulzus energiája 
Up: stimulációs impulzus feszültsége 
Ip: stimulációs impulzus áramerıssége 

Z: impedancia 
t: stimulációs impulzus idıtartama 

 

 

Stimulációs küszöb egy adott impulzus idıtartamnál az a legkisebb feszültség, amely 

képes aktiválni a szívizomzatot. Egyes pacemakerek képesek automatikusan 

meghatározni a stimulációs küszöböt és ennek megfelelıen optimalizálni a stimulációs 

feszültséget, mely segítségével a telep élettartama 55-60%-al növelhetı, a pacemaker 

kezelés költsége a gyári beállításokkal szemben 42%-al csökkenthetı 111. Ez a funkció a 

jelenlegi bal kamrai elektródáknál még nincs megvalósítva, így reszinkronizációs 

kezelés során a bal kamrai impulzus konfiguráció beállítása (feszültség és impulzus 

idıtartam) manuálisan, egyedi mérlegelést követıen történik. 

Optimális energia-felhasználás a chronaxia-pontnál történı stimulációval valósítható 

meg. A chronaxia-pont az az idıtartam, amelynél a stimulációs küszöb a végtelen 

impulzus idıtartamnál mért küszöb (rheobázis) kétszerese (9. ábra). Valamennyi 

ingerelhetı szövet rendelkezik rá specifikus rheobázis és chronaxia értékekkel, melyet 

befolyásol a stimuláció során alkalmazott módszer. A szívizomzat pacemaker 

elektródával töréntı endokardiális stimulációja során a chronaxia 0,4-0,5 ms körüli 

érték, a rheobázis nagyobb változatosságot mutat, általában néhány tized mV-os 

nagyságrendő 112; 113. 
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9. ábra. Impulzus feszültség-idıtartam-energia összefüggés ábrázolása. Az ábrán 1V-os rheobázis és 0,4 
ms-os chronaxia értékekkel bíró szövet feszültség-idıtartam görbéje látható (zöld négyzetek). A 
stimulációs küszöb (impulzus feszültség) növekvı impulzus idıtartamnál közelíti a rheobázis értékét, azt 
végtelen impulzus-idıtartamnál éri el. A chronaxia-pontnál mérhetı stimulációs küszöb kétszerese a 
rheobázisnak. 
A piros háromszögekkel jelölt grafikon az impulzus energiáját ábrázolja, értéke a chronaxia-ponttal 
megegyezı impulzus-idıtartamnál minimális. 
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PITVARFIBRILLÁCIÓ PATHOMECHANIZMUSA 

 

Az életkor emelkedésével párhuzamos növekedés a prevalenciában több pathogenetikai 

tényezı összjátékára vezethetı vissza. Progresszív zsíros elfajulás és mikrofibrózis 

következtében egyre nagyobb mennyiségben jelennek meg az öregedı pitvari 

izomzatban ingerületvezetési zavart okozó és reentry körök kialakulására hajlamosító 

arrhythmogén gócok. Az idıskorban gyakori hypertensio és a vele együtt járó 

restriktív/diastolés bal kamra funkció károsodás nehezíti a pitvarok ürülését, ami elıbb 

a pitvai nyomás emelkedéséhez, majd a pitvarok tágulatához vezet. Az élettartamot 

megnyújtó terápiás eljárások alkalmazásának elterjedése következtében (thrombolízis, 

PCI, szívmőtétek, ICD, béta-blokkolók, ACE-gátlók, aszpirin stb.) egyre nı azon idıs 

organikus szívbetegek száma, ahol a PF megjelenésének rizikója fokozott 114; 115. 

 

Arrhythmia mechanizmusok 

 

A PF pathomechanizmusára vonatkozó elsı hipotézisek a XX. század elején születtek 
116; 117. A felvetések egyike szerint a PF egy nagy gyakorisággal kisülı pitvari 

ingerképzı fókusz jelenlétére vezethetı vissza (Engelmann és Winterberg). Más szerzık 

(Lewis) gyors reentry mechanizmust valószínősítettek. Mines és Garrey már korán 

felvetették a lehetıségét, hogy az ingerképzı góc vagy a zártkörő reentry pálya a 

szomszédos pitvari izomterületek eltérı refrakter periódusainak, ill. ingerület-vezetési 

sebességének függvényében több, egymástól független reentry pálya kialakulásához 

vezethet. Moe már 1962-ben számítógépes analízissel valószínősítette, hogy statikus, 

fix nagyságú reentry körök helyett az aktiválódás pillanatról-pillanatra dinamikusan 

változik, a funkcionális reentry pályák számát és nagyságát a szívizomzat 

elektrofiziológiai tulajdonságai (a refrakter periódus és a lokális ingerületvezetı 

képesség) határozzák meg 118. A PF tartós fennmaradására akkor van esély, ha a 

pitvarokban egy idıben jelenlévı és tovaterjedı, idırıl-idıre összeütközı, kialvó és 

újraébredı, esetenként összeolvadó vagy fragementálódó fibrillációs hullámfrontok 

száma öt vagy hat 119. A PF perpetuációjához egy kritikus izomtömegre van szükség, 



 
 

34

melyben „elférnek” a szükséges reentry körök. Csecsemı- és kisgyermekkorban a PF 

extrém ritka a kisebb tömegő pitvari izomzat miatt. A pitvarok dilatációjának 

fokozódásával a PF egyre gyakrabban jelentkezhet. 

Az utóbbi években újra elıtérbe került a PF automáciás fókusz elmélete, mivel kiderült, 

hogy spontán ingerképzésre alkalmas területeken (vena pulmonalisok, Marshall-szalag, 

crista terminalis, sinus coronarius szájadék) olyan extrasystolék keletkezhetnek, melyek 

PF-t provokálhatnak 120. A katéteres térképezı technikák segítségével igazolódott, hogy 

a pitvarfibrilláló betegek jelentıs hányadánál a paroxysmusokat a vena pulmonalisokba 

kesztyőujjszerően benyúló pitvari szívizomszövetbıl kiinduló extrasystolék indítják el 
121. A két felsı vena pulmonalisba benyúló pitvari izomnyalábok erısebb ingerképzı 

aktivitást mutatnak, mint az alsók 120. Mivel a pitvarfibrillációs rohamokat beindító, 

gyakran fix kapcsolási idejő (azonos helyrıl kiinduló) pitvari extrasystolék katéteres 

térképezéssel lokalizálhatók és ablációval roncsolhatók, e formája a pitvarfibrillációnak 

már több, mint egy évtizede jól kezelhetı 119; 122. 

 

Remodelling 

 

Monofázisos akciós potenciál (MAP) regisztálásra alkalmas ketéterrel már 1971-ben 

megfigyelték, hogy kardioverziót követıen a jobb pitvari MAP rövidebb a sinus 

ritmusban megfigyelhetıhöz képest 123. A pitvari akciós potenciál (AP) idıtartamának 

és az effektív refrakter periódus (ERP) rövidülése miatt a kardioverziót követı szakban 

a PF visszatérése gyakori 124. Az ERP frekvencia-adaptációjának károsodása fokozza az 

arrhythmia-hajlamot (fiziológiásan az AP és ERP idıtartama tachycardia hatására 

csökken, bradycardia hatására megnı) 125. Az AP és ERP idıtartamokon felül fontos 

pathogenetikai szerepe van a fiziológiásan is észlelhetı pitvari repolarizációs 

inhomogenitás fokozódásának 126, valamint a pitvari ingerületvezetés lassulásának 127. 

Az elektrofiziológiai változások PF során gyorsan kialakulnak, és szerepük van a 

paroxysmusok számának és idıtartamának növekedésében 128. A ERP rövidülése a 

tachycardia kezdetét követıen néhány perccel megjelenik és 30 perc elteltével már 

közel maximális értékét éri el, majd ezt követi a frekvencia-adaptáció progresszív 

zavara, mely 2-7 nap alatt tovább rövidíti az ERP-t 129. A PF elsı hetében bekövetkezı, 

javarészt rapidan reverzibilis elektrofiziológiai eltérések hátterében a sarcolemmális 
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ioncsatornák funkcionális adaptációja és expressziójuk gyors megváltozása áll (korai, 

elektromos remodelling): a fibrilláló pitvari izomsejtek az AP idıtartam erıteljes 

csökkentésével próbálják védeni magukat az igen magas frekvenciával járó tachycardia 

miatt az intracelluláris térben felszaporodott Ca2+-ionoktól, mely a szívizomzat 

morfológiai és strukturális integritását veszélyezteti (Ca2+-overload). A védekezés ára, 

hogy kardioverzió vagy spontán termináció után nagyobb eséllyel indul újra a PF. 

Krónikus PF-ban az ERP-rövidülés fı oka az L-típusú Ca2+-csatornák számának nagy 

fokú (50-75%) csökkenése, mely a kardioverziót követı gyengült mechanikus funkció 

(stunning) kialakulásában is szerepet játszik (kontraktilis remodelling) 130. A denzitás 

csökkenésének oka a pórusképzı α1c-fehérje-alegység transzkripciós down-regulációja 
129; 131. Fontos szerepe van az ERP idıtartamának csökkenésében a befelé egyenirányító 

K+-áram (Ik1), illetve az acetilkolin által aktivált K
+-áram (IK,Ach) fokozódásának is. A 

repolarizáció kezdeti szakaszában fontos szerepet játszó tranziens, kifelé irányuló K+-

áram (Ito) sőrősége krónikus PF-ban csökken, mely ellensúlyozza az ERP túlzott 

rövidülését. A gyors feszültségfüggı Na+-áram (INa), az ultrarapid (Kur), a gyors késıi 

egyenirányító (IKr) és a lassú késıi egyenirányító (IKs) K
+-áram, valamint a Na+/Ca2+-

ion csereáram (INCX) pathogenetikai szerepe még nem tisztázott. 
129 (10. ábra). 

Az ioncsatorna-remodellingen felül a szomszédos szívizomsejtek citoplazmatikus tereit 

összekötı gap junction-ök mőködészavara is kialakul PF során (GJ-remodelling) 129; 132. 

Az ingerületvezetés csökkenésének hátterében feltehetıleg a GJ-remodelling áll 133. 

Igen gyakran jelentkezı vagy tartós PF esetén hetek-hónapok alatt ultrastrukturális 

eltérések alakulnak ki, melyek irreverzibilisek és a PF állandósulásával járnak 125; 134. A 

kalpainok által aktivált proteolízis fontos szerepet játszik a pathomechanizmusban 

(késıi, strukturális remodelling) 135. A pitvari szívizomsejtek dedifferenciálódnak, 

fenotípusukban a magzati cardiomyocytákhoz válnak hasonlóvá 134; 136. A késıi 

remodelling által kialakított változások egy része a sinus ritmus tartós helyreállítása 

esetén sem alakul vissza (intersticiális mikrofibrózis), mely a késıbbiekben fokozza az 

arrhythmia-hajlamot 136. 

Számos, a klinikai gyakorlatban észlelt jelenség magyarázható a remodelling 

jelenségével. Verapamil (a lassú, feszültségfüggı L-típusú Ca2+-csatorna gátlószere) 

segítségével az elektromos remodelling által okozott ERP rövidülése megelızhetı, 

amennyiben a PF jelentkezése elıtt alkalmazzák. A védı hatás a ritmuszavar indulása 
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után, illetve krónikus PF-ban nem jelentkezik, sıt, az ERP-t tovább rövidítheti és 

fokozhatja a repolarizáció diszperzióját 137; 138. Mibefradil elıkezeléssel (a T-típusú 

Ca2+-csatornák gátlószere) szintén gátolható az ERP rövidülése 139. A renin-angiotenzin 

rendszer szerepét hangsúlyozza, hogy az ACE-gátló és AT II receptor blokkoló 

gyógyszerek egyrészt állatkísérletes modellen gátolják a pitvari remodelling 

kialakulását 140; 141, másrészt a klinikai gyakorlatban is képesek a PF prevenciójára 142. 

Egyelıre még nem tisztázott a remodellációt gátló hatás pontos mechanizmusa: 

feltehetıleg direkt pitvari és a kamrafunkciót javító hatás révén alakul ki. 

Régebb óta ismert a fenntartott PF során kialakuló negatív dromotrop hatás: akut PF 

során a kamrafrekvencia magas, majd fokozatosan csökken. A hatás lassan, hetek-

hónapok alatt alakul ki, mechanizmusa kellı mértékben még nem tisztázott 127; 129. 

 

Ionáram

INa

ICa,L

Ito

IKur

IKr

IKs

IK1

IK,ACh

Változás PF-ban

n.a.

n.a.

vagy

vagy

Ionáram

INa

ICa,L

Ito

IKur

IKr

IKs

IK1

IK,ACh

Változás PF-ban

n.a.

n.a.

vagy

vagy
 

10. ábra. Az ioncsatornák elektromos remodellációja hatására létrejövı változások a pitvari 
szívizomsejtek ionáramaiban. 0: nincs változás. n.a.: nincs adat. 
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Pitvar-kamrai átvezetés pitvarfibrillációban 

 

Az AV csomó a magas pitvari frekvencia kamrákra történı átvezetését gátolja 

pitvarfibrilláció során 143. Az AV átvezetést PF során experimentális és klinikai 

vizsgálatokban részletesen tanulmányozták 144; 145. Az ingerület-átvezetés komplex 

mintázatát az AV csomón belül a refrakteritás frekvencia-függı értéke, a rejtett vezetés 

és a hullámfrontok annihillációja és szummációja alakítja ki. Az AV csomó különbözı 

irányokból aktiválható a pitvarok felıl, mely az átvezetést befolyásolja 146. A pitvari 

ciklusidı és refrakter periódus folyamatosan változik, mely az átvezetést még 

komplexebbé teszi 147. A kamrai aktivációt befolyásolja továbbá a terhelés 148, a 

vegetatív tónus változásai 149, a retrográd vezetés 150, gyógyszerhatások 151, életkor és 

nem 152, direkt paraszimpatikus neurostimuláció 153. 

Frekvencia kontroll céljából számos gyógyszer alkalmazható pitvarfibrillációban. A 

béta-blokkolók és a non-dihidropiridin típusú Ca-antagonisták (verapamil, diltiazem) 

kiemelkedı hatékonyságúak, (ESC I. osztály), míg a korábban széles körben 

alkalmazott digoxin visszaszorult kedvezıtlen mellékhatás-profilja és nem kielégítı 

hatékonysága miatt (ESC IIb. osztály). A digoxin kivételével valamennyi gyógyszer 

közös mellékhatása a kontraktilitás csökkenése, mely szívelégtelen betegeknél a 

pumpafunkció további csökkenését eredményezheti. 

 

Pitvarfibrilláció experimentális modellezése 

 

A PF pathomechanizmusának vizsgálata céljából számos állatkísérletes modellt 

dolgoztak ki. Az alkalmazott módszert a tanulmányozni kívánt jelenségnek megfelelıen 

érdemes választani, azonban a modellnek eleget kell tennie számos követelménynek: 

relevánsnak kell lennie a klinikai ritmuszavart illetıleg a strukturális és 

elektrofiziológiai eltérésekben, a PF legyen kiváltható és maradjon fenn tartósan, hogy a 

megszüntetésére irányuló tevékenység hatékonysága vizsgálható legyen, továbbá a 

modellben legyen lehetıség a sinus ritmus helyreállítására 154. Nehezíti a modellek 

kidolgozását és összehasonlítását, hogy a mai napig nem áll rendelkezésre egységes 
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elmélet a pitvarfibrilláció pathomechanizmusáról, magas frekvenciával járó kaotikus 

pitvari aktivitást több tényezı is képes létrehozni 155. 

A PF vizsgálatára típusosan közepes vagy nagy testő állatokat választanak (kutya, 

sertés, kecske), mivel kisebb állatoknál a kisebb pitvari izomtömeg miatt nehéz tartós 

ritmuszavart indukálni. 

 

Steril pericarditis 
Steril talkum porral in vivo kutyákon pericarditist lehet létrehozni. A pitvari izomzat 

steril gyulladás pár nap alatt kialakul, 1 héttel késıbb programozott pitvari 

extrastimulációval könnyedén pitvari flattern vagy PF indukálható. A modellel a 

posztoperatív PF pathomechanizmusát kívánták vizsgálni, azonban az így kapott 

eredmények kevéssé egyeztek a klinikumban tapasztaltakkal 156. Ezt a modellt 

alkalmazták a transzvénás katéteres pitvari kardioverzió hatékonyságának vizsgálatára 
157. 

 

Mitrális regurgitáció és gyors pitvari stimuláció 
A mitrális billentyő ínhúrjainak szelektív katéteres roncsolásával krónikus regurgitáció 

hozható létre. A bevatkozás akut sikerét a pulmonalis kapilláris éknyomás 

monitorozásával precízen monitorozni lehet. Gyors pitvari stimulációval már az elsı 

napon tartós PF váltható ki 158. 

 

Elektromos stimuláció 
Implantált elektródákkal történı krónikus, magas frekvenciájú pitvari stimuláció 

(400/perc frekvencia 6 héten át) korábban egészséges kutyáknál is 82%-ban tartós 

pitvarfibrillációt vált ki. A sinus ritmus helyreállítható, de a pitvari izomzat 

cardiomyopathiája és fokozott arrhythmia-hajlama alakul ki 159. E modellen az 

ioncsatorna-remodelling mechanizmusát is tanulmányozták 21; 23. A módszert éber 

kecskéknél is sikeresen alkalmazták külsı automatikus „fibrillátor” segítségével, mely 

sinus ritmus észlelése esetén 50 Hz váltóáramot alkalmazott 160. 
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Nervus vagus stimuláció 
A pitvarokat beidegzı paraszimpatikus rostok kutyákban jól azonosíthatók és 

preparálhatók. A n. vagus magas frekvenciájú szelektív stimulációja (90-120 ms 

ciklusidıvel) rövidíti az ERP-t, fokozza az elektromos aktivitás diszperzióját, így nagy 

hatékonysággal képes a pitvarfibrilláció indukciójára. A modell hátránya, hogy a 

kiváltott ritmuszavar jellegzetességei feltehetıleg eltérnek a klinikai gyakorlatban 

elıforduló gyakori formáktól 161. Egyes betegeknél vagus-dependens PF jelentkezik 

(Coumel-féle PF), melynek mechanizmusa hasonlíthat a modellhez. 

Mivel a modell könnyedén megvalósítható, számos esetben ezt választották 

antiarrhythmiás gyógyszerek hatékonyság-vizsgálata során. A legtöbb, itt hatásosnak 

bizonyult szer a klinikai gyakorlatban nem váltotta be a hozzá főzött reményeket (pl. 

lidocain, pilsicainid, bretylium) 162; 163. 

 

Cézium-klorid 
A cézium-klorid a befelé rektifikáló K+-áram gátlószere, mely a kamrai repolarizációt is 

megnyújtja, korai utódepolarizáción alapuló torsades de pointes tachycardiát vált ki. A 

sinuscsomó artériába infundálva polimorf pitvari extrasystolia, pitvarfibrilláció 

jelentkezik. A modell nem terjedt el alacsony hatékonysága miatt (egészséges kutyáknál 

70%), valamint nem zárható ki a sinus csomó artéria kanülálása által okozott ischaemia 

addicionális hatása sem 164. 

 

Etanol 
Excesszív alkoholbevitelt követıen paroxysmalis PF jelentkezhet egyébként egészséges 

egyéneknél (holiday heart szindróma). A jelenség hátterében a 

szimpatikus/paraszimpatikus tónusok arányának csökkenése, a béta-adrenoreceptorok 

számának növekedése állhat 165. Az alkohollal indukált PF modelljét sertésen 

fejlesztették ki 166. Az iv. alkalmazott alkohol mind a PF, mind a pitvari flattern 

elektromos stimulációval való indukálhatóságát elısegítette, azonban dózis-hatás 

összefüggés nem volt megfigyelhetı. 
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Egér modellek 
Újabban a knockout mutáns egerek a pathomechanizmus újszerő vizsgálatát is lehetıvé 

tették. Mutáns konnexin40-el (a gap junction egyik fı strukturális fehérjéje) interatrialis 

vezetési blokk modellje alakítható ki. Elektromos stimulációval ilyen egereknél pitvari 

tachycarrhythmia vagy spontán terminálódó PF indukálható 167. Egészséges egereknél 

nem indukálható PF a túlságosan csekély tömegő pitvari szívizomzat miatt. 

 

Számítógépes szimuláció 
A PF pathomechanizmusának tanulmányozása során már korán felmerült a 

számítógépes modellezés lehetısége: Moe 1962-ben ilyen módszerrel valószínősítette a 

funkcionális reentry körök létezését 118. A számítási kapacitás növekedésével a 

korábban kényszerőségbıl egyszerősített modellek után két-, majd három dimenziós 

modellezés is megvalósíthatóvá vált 168. A módszert egyre gyakrabban alkalmazzák az 

antiarrhythmiás gyógyszer-kutatásban, az experimentális vizsgálatok elıtt (11. ábra) 169. 
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11. ábra. Pitvarfibrilláció három dimenziós számítógépes modellje. A szimuláció paraméterezésével 
vizsgálható a multiplex reentry-n (A), a domináns ingerképzı „rotor”-on (B), illetve az inhomogén 

vezetésen alapuló pitvarfibrilláció (C). A grafikonok az elektromos impulzus hullámhosszát ábrázolják az 
eltelt idı függvényében, a jobb oldai ábrák sötéttel ábrázolják az adott idıpillanatban aktivált pitvari 

myocardiumot. 
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CÉLKITŐZÉSEK 

 
Vizsgálataink során egyrészt a reszinkronizációs kezelés optimalizálását, másrészt a 

pitvarfibrilláció pathomechanizmusának egyes részleteinek tisztázását és nem-

gyógyszeres kezelésének vizsgálatát tőztük ki célul. 

 

MRI vezérelt biventrikuláris pacemaker upgrade 

 

A biventrikuláris pacemakerrel történı reszinkronizációs kezelés technikailag nehéz 

beavatkozás. Posztinfarktusos betegeknél a kamraizomzat hegesedése a stimulációs 

küszöböt megemelheti 105, vagy a vénás anatómia deformálása révén lehetetlenné teheti 

a transzvénás implantációt. E betegeknél a bal kamrai elektóda szívsebészeti úton 

történı implantációja a választandó megoldás, ez esetben lehetıség van közel 

tetszıleges elektróda-pozíció megválasztására. Célunk volt az MRI vizsgálat 

hatékonyságának vizsgálata a bal kamrai elektróda helyének megválasztásában 170. 

 

Bal kamra stimulációs impulzus optimalizációja 

 

A rekeszizomzat rángása a biventrikuláris pacemaker kezelés gyakori szövıdménye, 

melyet a bal kamrai elektróda közelében futó n. phrenicus stimulációja okoz. Mivel a 

szívizomzat és a motoros idegrost chronaxia-értékei eltérnek 171; 172, célunk volt a 

stimulációs impulzus idıtartamának optimalizálásával a n. phrenicus stimuláció 

elkerülése 173; 174. 

 

Pitvarfibrilláció indukciós módszer hatása a kiváltott ritmuszavar 

jellegzetességeire 

 

Számos vizsgálatot végeztek a pitvarfibrilláció idıbeli jellegzetességeinek elemzésére 
154; 175-177. Az eredmények összehasonlítását nehezíti a többféle alkalmazott indukciós 

protokoll, melyek kapcsolata a kiváltott ritmuszavar tulajdonságaival nem tisztázott. 
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Célunk volt experimentális körülmények között vizsgálni az indukciós módszerek 

hatását a pitvari és kamrai ritmusra egészséges kutyákban, elektromos indukció során és 

azt követıen, a kiváltott tranziens vagy perzisztáló arrhythmia alatt 178. 

 

„Elektrofiziológiai ujjlenyomat” pitvarfibrillációban 

 

Pitvarfibrilláció során ép pitvar-kamrai átvezetés mellett az RR intervallumok 

irregulárisak, a kamrai ritmust több tényezı is befolyásolja 179. Az RR intervallumok 

analízise céljából számos kísérletes és klinikai vizsgálatot végeztek, melyek eredményei 

ellentmondásosak a ritmus véletlenszerőségére vonatkoztatva 148; 180; 181. Az egyedi 

jellegzetességek ismerete segíthet az optimális terápia kiválasztásában 182-185. Célunk 

volt az RR intervallumok statisztikai analízise pitvarfibrillációban beteg-specifikus, 

illetve a PF-ra általánosan jellemzı statisztikai paraméterek kimutatása céljából 186. 

 

Paraszimpatikus neurostimuláció implantált sinus coronarius elektródával 

 

Ideiglenes elektródákkal a sinus coronariusban történı paraszimpatikus neurostimuláció 

alkalmas állatkísérletes és humán körülmények között a kamrai frekvencia akut 

csökkentésére pitvarfibrillációban 187; 188. Célunk volt krónikusan implantált elektróda 

hatékonyságának vizsgálata krónikusan pitvarfibrilláló biatriális pacemakeres betegnél a 

kamrai frekvencia csökkentésére 153. 
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MÓDSZEREK 

 

MRI vezérelt biventrikuláris pacemaker upgrade 

 

64 éves betegünknél 1990-ben extenzív anterior myocardialis infarktus, majd a bal 

koszorúér elülsı leszálló ágának PCI-je történt. A rendszeres kardiológiai kontroll és 

optimálisan beállított gyógyszeres kezelés ellenére a betegnél 1994-ben szívelégtelenség 

alakult ki, mely gyakori hospitalizációt tett szükségessé (NYHA IV funkcionális 

stádium), permanens pitvarfibrilláció alakult ki. Az EKG-n lassú kamrai ritmus (45-

65/perc), széles QRS (160 ms), bal Tawara-szár-blokk volt látható. Az 

echocardiographia 23%-os bal kamrai ejekciós frakciót, 64 és 56 mm-es végdiastolés és 

végsystolés átmérıt, harmadfokú mitralis és tricuspidalis insufficienciát, bal kamra 

csúcsi és laterális disszinkroniát mutatott. 

A súlyos szívelégtelenség, bradycardia, bal Tawara-szár-blokk, intraventrikuláris 

disszinkronia miatt transzvénás biventrikuláris pacemaker beültetését kíséreltük meg az 

érvényes szakmai ajánlások alapján. A beteg az implantációt megelızı 4 hónapot 

kórházban töltötte súlyos szívelégtelenség miatt, intermittáló iv. inotrop kezelésben 

részesült. 

Optimális sinus coronarius elektróda-pozíciót nem sikerült elérni, a bal kamrai küszöb 

valamennyi pozícióban 4 V felett volt 0,5 ms impulzus idı mellett. Jobb kamrai 

elektródát (Synox 60 BP, Biotronik) és VVI pacemakert implantáltunk. A beteg állapota 

nem javult az implantációt követıen, további hospitalizációra volt szükség, ezért a 

rendszer biventrikuláris upgrade-jét terveztük epikardiális bal kamrai elektróda 

implantációjával. 

Az optimális elektróda-pozíció meghatározásához viabilitási és funkcionális vizsgálatot 

végeztünk MRI segítségével. A beteg téjékoztatását és beleegyezését követıen 1,5T GE 

Signa Infinity Echospeed készülékkel végeztük a vizsgálatot. A változó mágneses tér 

miatt az elektróda csúcsa körül kialakuló melegedés elkerülése céljából FIESTA 

szekvenciát alkalmaztunk 189; 190. A felvételeket MASS 5.0 (Medis) szoftverrel 

szerkesztettük. Meghatároztuk a bal kamrai végsystolés és végdiastolés térfogatot, a 

számított pulzustérfogatot, az ejekciós frakciót, a bal kamrai izomtömeget, a 

szegmentális falvastagságot végsystoléban és végdiastoléban, valamint a szegmentális 
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falvastagodást 191-193. Késı halmozás szekvenciát használtunk a heges, nem viabilis 

területek kimutatására 194; 195.  

 

Bal kamra stimulációs impulzus optimalizációja 

 

Betegek 
Klinikai vizsgálatunk során 44 betegnél végeztünk biventrikuláris pacemaker beültetést 

(32 férfi, életkor 64,6±9,3 év, NYHA III-IV funkcionális stádium optimális gyógyszeres 

kezelés mellett, QRS >120 ms, bal kamrai ejekciós frakció ≤35%). A betegek 41%-nál 

ischaemiás, 59%-nál non-ischaemás etiológia állt fenn. 

 

Bal kamrai elektródák és reszinkronizációs eszközök 
Az elektródákat standard transzvénás technikával implantáltuk. Medtronic Attain OTW 

4193 elektródát 19 betegnél (43%), Biotronik Corox OTW elektródát 21 betegnél 

(48%), Biotronik Corox LV elektródát 4 betegnél (9%) ültettünk be. Medtronic InSync 

Marquis 7277 ICD-t implantáltunk 11 betegnél (25%), Medtronic InSync III 8042 

pacemakert 7 betegnél (16%), Biotronik Kronos LV-T ICD-t 5 betegnél (11%), 

Biotronik Stratos LV-T pacemakert 21 betegnél (48%). 

 

Elektróda-pozíciók 
Az elektróda-pozíció meghatározására a sinus coronarius ágrendszerének anatómiai 

elnevezéseit használtuk: poszterior, poszterolaterális, laterális és anterolaterális vénák. 

Ezen felül meghatároztuk az elektróda vég pozícióját a vénán belül: proximális 

helyzetnek tekintettük, ha az elektróda közelebb helyezkedett el a sinus coronariushoz, 

mint a szív laterális széléhez, ellenkezı esetben disztálisként jellemeztük.  

 

Impedancia és stimulációs küszöb meghatározás 
Valamennyi mérést az elsı posztoperatív napon végeztük, unipoláris konfigurációban 

(elektróda disztális pólusa és a készülék háza között). Az impedanciát 3,6 V, 0,4 ms 

impulzus idıtartam mellett mértük. A stimulációs küszöb meghatározását step-down 
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protokoll alkalmazásával, VVI 110/perc frekvenciájú stimuláció mellett végeztük, a 

stimulációs feszültséget csökkentve valamennyi impulzus idıtartamnál, az effektív 

stimuláció elvesztéséig. A n. phrenicus stimulációs küszöb meghatározását azonos 

protokoll szerint végeztük háton fekvı helyzetben. Klinikailag releváns stimulációt 

véleményeztünk tapintható rekesz kontrakciók észlelésekor az epigasztriális régióban. 

 

Impulzus feszültség-idıtartam összefüggés meghatározása 
A feszültség-idıtartam görbe megalkotásához legalább 4 stimulációs küszöb 

meghatározásával győjtöttünk adatpárokat (stimulációs küszöb és impulzus idıtartam). 

A görbe paramétereit a lineáris regresszió számításának módszerével határoztuk meg, 

inverz transzformációt követıen (12. és 13. ábra). 

 

 
12. ábra. A regressziós feszültség-idıtartam görbe egyenlete és grafikonja. 
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13. ábra. A rheobázis és chronaxia számításához alkalmazott képletek. Inverz regresszió egyenlete (a), 
lineáris regresszió paramétereinek meghatározása n mérési pontból (b,c), a feszültség és impulzus 

idıtartam értékek transzformálása az inverz regressziós számításhoz, a lineáris regressziós egyenletek 
felhasználásával (d,e). 

 

Statisztikai analízis 
SPSS 15 szoftvert használtunk a statisztikai analízis során. Az adatokat átlag ± szórás 

formában tüntettük fel. Hipotézis-vizsgálatra t-próbát és variancia analízist 

alkalmaztunk normál eloszlású változók esetén, kategorikus változóknál khi négyzet és 

phi próbát. Korreláció-analízist Pearson-féle r számításával végeztünk. p<0,05 értéket 

tekintettük szignifikánsnak, valamennyi próbát kétoldalasan végeztük. 
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Pitvarfibrilláció indukciós módszer hatása a kiváltott ritmuszavar 

jellegzetességeire 

 

In vivo elektrofiziológiai vizsgálat 
Vizsgálatunkat 6 egészséges keverék kutyán végeztük. Iv. pentobarbitállal történı 

altatást követıen thoracotomiát végeztünk, majd 2-2 epikardiális elektródát rögzítettünk 

a jobb és bal pitvarok fülcséin. 10 pólusú elektrofiziológiai katétert helyeztünk el a vena 

cava superioron keresztül a His köteg közelében, az elektróda disztális része a jobb 

kamrai septumon helyezkedett el. Az elektróda segítségével egyidejőleg regisztráltuk a 

pitvar-kamrai határhoz legközelebb esı pitvari és kamrai elektróda-páron észlelt jeleket. 

A jeleket Biotronik HBV20 regisztráló berendezés segítségével, Biocord számítógépes 

programmal rögzítettük. A pitvari és kamrai aktiváció azonosítása, az A-A (pitvari) és 

V-V (kamrai) intervallumok meghatározása a szerzık által készített szoftverrel történt. 

Az intrakardiális vezetési késést sinus ritmusban határoztuk meg, az összetartozó pitvari 

és kamrai aktiváció között mért idı alapján. 

A PF indukciójára egyenáramot, illetve 50 Hz frekvenciájú stimulációt alkalmaztunk 

4,5 V feszültséggel, 2-2 percig bipoláris jobb- és bal fülcse, illetve biatriális 

konfigurációban. Valamennyi kutyánál mind a 6 protokollt háromszor megismételtük, 

változó sorrendben. Amennyiben a PF 5 percig perzisztált, 10 J energiával kardioverziót 

végeztünk epikardiális lapát elektródák segítségével. Spontán, vagy elektromos 

kardioverziót követıen 5 perc elteltével végeztük a következı indukciót. 

 

A-A és V-V intervallumok analízise 
A pitvari és kamrai aktiváció idıbeli tulajdonságainak elemzését a PF egyedi 

jellegzetességeinek leírását szolgáló paraméterek számításával végeztünk. Összesen 7 

statisztikai paramétert vizsgáltunk, amelyeknél nem volt feltétel az adott epizód összes 

egymást követı A-A, illetve V-V intervallumának ismerete, mivel az epizódok zajos 

területeket is tartalmaztak egyrészt stimulációs mőtermékbıl adódóan, másrészt a 

pitvarfibrilláció elektrofiziológiai jellegzetességei miatt (FF/PA: far-field és pacing 

artefaktum). 
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A jól elkülöníthetı elektromos aktivitással (spike) rendelkezı területeket elemeztük. A 

magas amplitúdójú far-field jeleket vagy stimulációs mőtérméket (FF/PA) tartalmazó 

területeket nem vizsgáltuk, mivel e területeken nem volt lehetséges az intervallumok 

meghatározása, ellenben meghatároztuk ezen régiók arányát a regisztrátum 

idıtartamához képest. 

A minimum és 5. percentiles értékek a refrakter periódus közelítı értékei 177; 196. A 

ciklushossz átlagos értékei a számtani közép és medián értékekkel lettek meghatározva 
177; 196-199. A paraméterek eloszlása a 95. percentilis értékkel, valamint az 5-95. 

interpercentilis távolsággal lett jellemezve 198. A ciklusidı variabilitását a szórással 

jellemeztük 156; 199. 

Az indukció befejezését követıen a ritmuszavart fennállásának idıtartama alapján 3 

csoportba soroltuk: gyorsan terminálódó (<10 s), tranziens (10 s-5 perc), fenntartott (5 

perc alatt spontán nem szőnı). Az A-A és V-V intervallumok mérését az indukció alatt 

(valamennyi esetben 2 perc), valamint a kiváltott tranziens vagy fenntartott ritmuszavar 

alatt végeztük (a legrövidebb szakasz 11 másodperc, a leghosszabb 5 perc volt). 

 

Statisztikai módszerek 
A statisztikai analízist SPSS 13 szoftverrel végeztük. Hipotézis-vizsgálatra Kruskal-

Wallis H tesztet, illetve khi négyzet próbát alkalmaztunk a változók nem normál 

eloszlása miatt. Korreláció-analízist Spearman-próba segítségével végeztünk. p<0,05 

értéket tekintettük szignifikánsnak. 

 

 „Elektrofiziológiai ujjlenyomat” pitvarfibrillációban 

 

Adatrögzítés 
Az adatokat 23 perzisztens vagy permanens pitvarfibrilláló betegnél regisztráltuk. 

Valamennyi esetben az AV átvezetés ép volt. Paroxysmalis PF-ban szenvedı betegek 

nem vettek részt a vizsgálatban. A mintákat Holter EKG (Rozinn) és elektrofiziológiai 

mérırendszer (EP Control, Biotronik) segítségével rögzítettük. Az RR intervallumok 

mérése ezredmásodperc pontossággal történt. Csak azon felvételek kerültek 

kiértékelésre, melyek legalább 10 RR intervallum távolságra voltak egy kamrai 
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extrasystole után, mivel az AV csomó retrográd aktivációja befolyásolhatja a következı 

RR intervallumok hosszát 150. Sem kamrai extrasystole, sem szár-blokkos ütés nem 

fordult elı a mintákban. A minták elemszáma 100 RR intervallum volt a megfelelı 

számú minta és a statisztikai analízisre alkalmas méret biztosítása céljából. Összesen 

249 minta felelt meg a fenti követelményeknek (medián 12/beteg). 

 

Statisztikai elemzés 
Valamennyi számítást IBM PC kompatibilis számítógépen végeztük. A statisztikai 

analízis SPSS 10.1 és egy, általunk kifejlesztett szoftver segítségével történt. Hipotézis-

vizsgálatra egy szempontos variancia-analízist és post hoc Dunnett t-tesztet 

alkalmaztunk (mely egy csoportot hasonlít össze az összes többivel). p<0,05 értéket 

tekintettük szignifikánsnak. Az RR intervallumok analízise négy kategóriában történt: 

középérték, eloszlás, variabilitás, véletlenszerőség. Az elemzés során egyrészt a 

pitvarfibrilláció experimentális vizsgálata során használt paramétereket, másrészt az 

idısorok statisztikai leírását szolgáló paramétereket vizsgáltuk. Nem törekedtünk 

kizárólag független paraméterek vizsgálatára (4. táblázat). 

 

Kategória Paraméterek n= 

Középérték 

1/1. Számtani közép 
1/2. Mértani közép 
1/3. Harmonikus közép 
1/4. Négyzetes közép 
1/5. Medián 
1/6. Modus 
1/7. Relatív medián 
1/8. Relatív modus 

8 

Eloszlás 

2/1. Minimum 
2/2. Maximum 
2/3. 5. és 95. percentilis 
2/4. 1. és 3. kvartilis 
2/5. Minimum és maximum közötti tartomány 
2/6. 5. és 95. percentilis közötti tartomány 
2/7. 1. és 3. kvartilis közötti tartomány 
2/8. 2/1-2/7 relatív értékei (n=7) 
2/9. Ferdeség 
2/10. Csúcsosság 
2/11. Pearson-féle A 
2/12. F mutató 

18 

Véletlenszerőség 

3/1. Sorozatos autokorrelációs együttható 1, 2, …, 50 (n=50) 
3/2. Trend kompenzált sorozatos autokorrelációs együttható 1, 2, …, 50 
(n=50) 
 

100 

4. táblázat. Az elemzés során felhasznált statisztikai paraméterek. Folytatás a következı oldalon
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Kategória Paraméterek n= 

Variabilitás 

4/1. Szórás 
4/2. Standard hiba 
4/3. Variancia 
4/4. Egymást követı RR intervallumok átlagos különbsége 
4/5. Összes RR intervallum átlagos különbsége 
4/6. 4/1-4/5 relatív értékei (n=5) 
4/7. Koncentrációs együttható (K) 
4/8. Szóródási mutató (S) 
4/9. Egymást követı RR intervallumok száma, ahol a különbség <5, 10, 
…, 100%-al a megelızı RR-nél (n=20) 
4/10. Egymást követı RR intervallumok száma, ahol a különbség <5, 10, 
…, 100%-al az átlagnál (n=20) 
4/11. Sorozatok száma, ahol az egymást követı RR intervallumok közötti 
különbség <5, 10, …, 100%-al az elızı RR-nél (n=20) 
4/12. Sorozatok száma, ahol az egymást követı RR intervallumok közötti 
különbség <5, 10, …, 100%-al az átlagnál (n=20) 
4/13. Sorozatok átlagos hossza, ahol az egymást követı RR 
intervallumok közötti különbség <5, 10, …, 100%-al az elızı RR-nél 
(n=20) 
4/14. Sorozatok átlagos hossza, ahol az egymást követı RR 
intervallumok közötti különbség <5, 10, …, 100%-al az átlagnál (n=20) 
4/15. Sorozatok hosszának szórása, ahol az egymást követı RR 
intervallumok közötti különbség <5, 10, …, 100%-al az elızı RR-nél 
(n=20) 
4/16. Sorozatok hosszának szórása, ahol az egymást követı RR 
intervallumok közötti különbség <5, 10, …, 100%-al az átlagnál (n=20) 
4/17. Egymást követı RR intervallumok száma, ahol a különbség ≥5, 10, 
…, 100%-al az elızı RR-nél (n=20) 
4/18. Egymást követı RR intervallumok száma, ahol a különbség ≥5, 10, 
…, 100%-al az átlagnál (n=20) 

212 

4. táblázat folytatása. Az elemzés során felhasznált statisztikai paraméterek. 

 

 

 

A középérték jellemzése 

Meghatározásra került minden mintában a számtani ( RR ), mértani, harmonikus és 

négyzetes közép, a medián (Me) és a modus (Mo), továbbá a relatív medián és modus 

(rMe, rMo; az eredeti értékek osztva a számtani középpel). 
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Az eloszlás jellemzése 
A minták minimum (Min), maximum (Max), 5. és 95. percentilis (p5, p95), 1. és 3. 

kvartilis (Q1, Q3) értékei, ezen értékek közötti tartományok (Max-Min, p95-p5, Q3-Q1), 

továbbá az elıbb említett paraméterek relatív értékei (rMin, rMax, rp5, rp95, rQ1, rQ3, 

rMax-rMin, rp95-rp5, rQ3-rQ1) kerültek meghatározásra. Az eloszlás aszimmetriáját a 

ferdeség, meredekség, az F érték és Pearson képlete (A) segítségével jellemeztük. 
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A variabilitás jellemzése 
A szórást (SD), az átlag hibáját, a varianciát, az egymást követı RR intervallumok 

átlagos eltérését, az összes RR intervallum közötti átlagos eltérést (G), továbbá ezen 

paraméterek relatív értékeit számoltuk ki. Meghatározásra került a koncentrációs 

együttható (K) és a szóródási mutató (S) 146. 
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RRi, RRj: i., j. RR intervallum hossza 

RR : RR intervallumok számtani közepe 
n: RR intervallumok száma (100) 

 

 

Az RR intervallumok ütésrıl-ütésre történı analízisét is elvégeztük. Kiszámoltuk az 

elızıtıl legalább, illetve legfeljebb 5, 10, 15, …, 100%-al eltérı RR intervallumok 

számát (n>5%prev, …, n>100%prev és n<5%prev, …, n<100%prev). A fenti értéket a számtani 

közép 5, 10, 15, …, 100%-val is meghatároztuk (n>5%mean, …, n>100%mean és n<5%mean, …, 

n<100%mean). Meghatároztuk az egymást követı RR intervallumok között legfeljebb a 

fenti eltérésekkel jellemezhetı RR sorozatok átlagos hosszát és szórását, valamint 

számukat az egyes mintákon belül. 
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A véletlenszerőség jellemzése 
Az elsı 50 autokorrelációs együtthatót számoltuk ki (rj). Az együtthatókat trend 

kompenzációt követıen is meghatároztuk, mivel a idıfüggı változások az RR 

intervallumokban nem zárhatók ki. r  értékét az r10 -tıl r19-ig terjedı paraméterek 

átlagával definiáltuk 148. 
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RRi, RRi+j: i., i+j. RR intervallum hossza 

RR : RR intervallumok számtani közepe 
n: RR intervallumok száma (100) 

r : r10-r19 számtani közepe 
 

 

 

Paraméterek variabilitása 
A variabilitást a paraméterek relatív szórásával (rSD) jellemeztük (mivel a különbözı 

paraméterek numerikus értékei igen széles tartományban helyezkedtek el, ezért a szórást 

nem lehetett közvetlenül összehasonlítani. A szórás és az átlag hányadosa relatív értéket 

ad, mely alkalmasabb az összehasonlításra). Az egyéni variabilitást (rSDind) az egyes 

betegeknél számított szórás és átlag hányadosával jellemeztük. A paraméterek általános 

variabilitását (rSDgen) az összes mintából számolt szórás és átlag hányadosával 

határoztuk meg. Alacsony variabilitású (stabil) paramétereknek a kis rSD értékkel 

jellemzhetıeket tekintettük. 

 

 

“Ujjlenyomat eljárás”: azonos betegbıl származó minták 
azonosítása  
A minták összehasonlítása a szerzı által kifejlesztett számítógépes program segítségével 

történt. Az “ujjlenyomat eljárás”-nak elnevezett algoritmust alkalmaztuk a minták 

összehasonlítására. Egy véletlenszerően kiválasztott minta (1.) mellé másik ötöt 

választottunk (2-6.) szintén véletlenszerően, melyek között egy az 1. mintával 

megegyezı betegbıl származott, míg a többi más betegekbıl. Az elsı minta 
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paramétereit alkalmazva kerestük a hozzá leginkább hasonló mintát (azaz a legkevésbé 

eltérı paramétereket). A sikeres felismerés arányának számítása 10000 összehasonlítás 

során történt, melyet az alébbi képlettel végeztünk. A legkisebb Dx érték esetén 

feltételeztük, hogy a minták azonos betegbıl származnak. 
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Dx: az 1. és x. (2-6.) minta paramétereinek különbsége 

p1,i: az 1. minta i. paramétere 
px,i: az x. (2-6.) minta i. paramétere 

n: az összehasonlítás során alkalmazott paraméterek száma 
 

 

Paraszimpatikus neurostimuláció implantált sinus coronarius elektródával 

 

46 éves férfi betegünknél 2000-ben biatriális pacemaker beültetése (Logos DS, 

Biotronik) történt sinus bradycardia, intraatrialis vezetési blokk és magas 

kamrafrekvenciával járó paroxysmalis PF miatt. A bal pitvar stimulációját bipoláris 

sinus coronarius elektróda segítségével végeztük (Corox LA 65 BP, Biotronik). A jobb 

pitvari elektróda a fülcsében lett elhelyezve (PX 53 JBP, Biotronik). Az implantáció 

során a jobb pitvari jel 2,5 mV, a bal pitvari jel 1,2 mV, a jobb pitvari stimulációs 

küszöb 0,5 ms impulzus idı mellett 0,4 V, a bal pitvari küszöb 2,9 V volt. 

A pacemaker telep cseréjét az elem kimerülése miatt 2003-ban végeztük. A mőtét 

napján a betegnél pitvarfibrilláció állt fenn. A beteg tájékoztatását és beleegyezését 

követıen a paraszimpatikus plexus stimulációját kíséreltük meg az implantált sinus 

coronarius elektródával külsı impulzus generátorral (ERA-300, Biotronik). 

Magas frekenciájú elektromos stimulációt alkalmaztunk (200, 500, 800, 1000/perc: 3, 8, 

13 és 17 Hz) 10-10 másodpercig 4, 6 és 8 V feszültséggel, 1 ms impulzus szélesség 

mellett. A stimulációs protokollok összehasonlítását 3 alkalommal végeztük, 1 perces 

restitúciós idıközökkel. A 8 és 17 Hz-es stimulációs protokollt 1 mg atropin iv. adását 

követıen megismételtük. Az RR intervallumokat a stimuláció elıtt és alatt 10 

másodpercig mértük. Az adatokat átlag±szórásként adtuk meg. Hipotézis-vizsgálatra 

variancia analízist és Tukey-féle post hoc tesztet alkalmaztunk. p<0,05 értéket 

tekintettük szignifikánsnak. 
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EREDMÉNYEK 

 

MRI vezérelt biventrikuláris pacemaker upgrade 

 

A pacemakert az MRI vizsgálat során VVI 30/min üzemmódba állítottuk (szinkron 

stimuláció mágnes hatására, bipoláris érzékelés és stimuláció), a vizsgálat alatt 60/perc 

frekvenciájú pitvarfibrillációt észleltünk. A beteget folyamatosan pulzoximéter és 

karbon elektródák segítségével testfelszíni EKG-val monitoroztuk. Pacemaker spike-ot 

a vizsgálat idıtartama alatt nem észleltünk, 2 másodpercnél hosszabb RR intervallum 

nem volt. A stimulációs küszöb változatlan maradt. A pacemakert a vizsgálat elıtt és azt 

követıen is lekérdeztük, illetve ellenıriztük a jobb kamrai elektróda funkcióját: sem a 

generátor, sem az elektróda mőködészavara nem jelentkezett. 

A jobb kamrában elhelyezett pacemaker elektróda nem zavarta a felvételek értékelését. 

Extrém módon tágult bal kamrát (EDV 408,4 ml), súlyosan csökkent systolés bal kamra 

funkciót (EF 22%), normál pulzustérfogatot (SV 88,8 ml) és jelentıs bal kamra 

hypertrophiát észleltünk (MM 245g). Hat szegmensben tapasztaltunk viabilitást 

(anteroszeptális, inferoszeptális, laterális szegmensek a bal kamra középsı és csúcsi 

régiójában): 2-4 mm-es falvastagodás és a késıi kontraszt halmozás hiánya. Az apex 

diszkinetikus, a maradék 10 szegmens akinetikus volt. 

Az epikardiális elektróda implantációjára a lateralis fal középsı és csúcsi régiójának 

határát jelöltük ki, 3 cm-re a rekeszi felszíntıl, ahol 4 mm-es falvastagodást mértünk 

systoléban (14. ábra) és nem észleltünk késıi kontraszt halmozást. A falvastagodás 

késésének mérése segítségével 140 ms-os különbséget mértünk a szeptum és a 

kiválasztott pozíció között. 
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14. ábra. Végsystolés (alul) és végdiastolés (felül) rövid tengely FIESTA MR képek a bal kamra bazális 
(bal oldal), középsı (középen) és csúcsi régióiról (jobb oldal). A jobb kamrában a pacemaker elektróda 
által okozott mőtermék látható (fekete nyíl) a középsı régióban az anterolaterális és inferolaterális 

szegmensnél. Az inferolaterális és laterális szegmensek vastagodnak systole alatt. Az anterior papilláris 
izom a bal kamra középsı és csúcsi régiójában látható. 4 mm-es falvastagodás volt igazolható a csúcsi 

régióban az anterior papilláris izom alatt. Az utóbbi helyet (csaknem a jobb kamrai elektródával szemben) 
választottuk ki a kamrai elektróda implantációjára (fehér nyíl). 

 

Bal anterolaterális mini thoracotomiából epikardiális bal kamrai elektródát ültettünk be 

(Elox, Biotronik). A bal kamrai jel 9,1 mV, a stimulációs küszöb 0,9 V volt 0,5 ms 

impulzus idıtartam mellett, a spontán intraventrikuláris vezetési késés 120 ms volt. 

Kétüregő pacemakert implantáltunk (Logos DS, Biotronik), DDD 70/perc üzemmódot 

állítottunk be 0 ms intraventrikuláris késleltetéssel. Biventrikuláris stimuláció hatására a 

QRS idıtartama 160 ms-ról 120 ms-ra csökkent. Echocardiographia a kontraktilitási 

mintázat javulását, a mitrális regurgitáció csökkenését igazolta. 

Hat hónap reszinkronizációs kezelést követıen a beteg funckionális stádiuma NYHA II-

re javult, további hospitalizációt nem igényelt. A stimulációs küszöb és az érzékelt jel 

stabil maradt: 0,8 V és 9,3 mV. A bal kamrai végdiastolés és végsystolés átmérık 

csökkentek (62 mm és 54 mm), a bal kamrai ejekciós frakció 26%-ra javult. 
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Bal kamra stimulációs impulzus optimalizációja 

 

Transzvénás bal kamrai epikardiális stimuláció feszültség-idıtartam 
összefüggése 
A bal kamrai impedancia 617±130 Ohm, a rheobázis 0,84±0,73 V, a chronaxia pont 

333±219 ms volt. A regressziós együttható igen jó illeszkedést mutatott 

(r2=0,953±0,007, p<0,05 valamennyi betegnél). Egyik klinikai vagy implantációs faktor 

sem befolyásolta szignifikánsan a paramétereket (5. táblázat). A bal kamrai impedancia 

és a bal kamrai rheobázis között gyenge, de szignifikáns összefüggés volt (r=0,318, 

p=0,035). 

 

 
Bal kamra 
impedancia, 
Ohm 

Bal kamra 
rheobázis, V 

Bal kamra 
chronaxia, µs 

N. phrenicus 
rheobázis, V 

N. phrenicus 
chronaxia, µs 

Átlag±szórás (n) 617±130 (44) 0,84±0,73(44) 333±219 (44) 2,59±2,01 (6) 104±43 (6) 
Nem 
Férfi 

Nı 

 
 

 
620±134 (32) 
608±122 (12) 
p=0,789 

 
0,92±0,79 (32) 
0,66±0,51 (12) 
p=0,297 

 
312±216 (32) 
389±227 (12) 
p=0,304 

 
3,20±1,84 (3) 
1,97±2,37 (3) 
p=0,516 

 
76±38 (3) 
132±30 (3) 
p=0,112 

Etiológia 
Ischaemiás 

Non-ischaemiás 

 
 

 
604±127 (18) 
625±133 (26) 
p=0,596 

 
0,77±0,64 (18) 
0,90±0,80 (26) 
p=0,572 

 
325±222 (18) 
339±221 (26) 
p=0,836 

 
2,27±2,03 (4) 
3,21±2,60 (2) 
p=0,647 

 
109±53 (4) 
95±27 (2) 
p=0,751 

BK elektróda 
Attain OTW 

Corox OTW 

Corox LV 

 
 

 
585±124 (19) 
636±136 (21) 
662±115 (4) 
p=0,363 

 
1,03±0,82 (19) 
0,61±0,55 (21) 
1,20±0,91 (4) 
p=0,109 

 
313±235 (19) 
316±180 (21) 
518±299 (4) 
p=0,212 

 
3,20 (1) 
2,74±2,47 (4) 
1,37 (1) 

 
39 (1) 
118±37 (4) 
114 (1) 

Véna 
Poszterior 

Poszterolaterális 

Laterális 

Anterolaterális 

 
 

 
642±107 (5) 
618±138 (22) 
579±154 (10) 
647±80 (7) 
p=0,717 

 
0,92±0,96 (5) 
0,72±0,60 (22) 
0,67±0,59 (10) 
1,42±0,95 (7) 
p=0,125 

 
257±116 (5) 
292±185 (22) 
342±139 (10) 
505±375 (7) 
p=0,125 

 
- (0) 
2,46±1,85 (4) 
2,84±3,13 (2) 
- (0) 
p=0,856 

 
- (0) 
106±52 (4) 
101±35 (2) 
- (0) 
p=0,910 

Pozíció 
Proximális 

Laterális 

 
 

 
631±116 (31) 
582±157 (13) 
p=0,254 

 
0,94±0,75 (31) 
0,60±0,63 (13) 
p=0,161 

 
359±248 (31) 
273±113 (13) 
p=0,237 

 
1,00±0,53 (2) 
3,38±2,04 (4) 
p=0,198 

 
120±8 (2) 
97±53 (4) 
p=0,590 

5. táblázat. Bal kamra és n. phrenicus rheobázis és chronaxia értékei, átlag ± szórás (elemszám). A szórás 
nincs megadva, ahol az elemszám <2. A minták összehasonlítása 2 csoport esetén t-próba, 3 vagy 4 
csoport esetén variancia-analízis segítségével történt. Nincs feltüntetve a szignifikancia értéke, ahol az 

alacsony elemszám nem tette lehetıvé statisztikai próba elvégzését 
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Nervus phrenicus stimuláció 
N. phrenicus stimulációt 6 betegnél tudtunk igazolni (14%). A rheobázis 2,59±2,01 V, a 

chronaxia 104±43 ms volt, a regressziós együttható itt is magas volt (r2=0,850±0,083, 

p<0,05 valamennyi betegnél). 

Mivel a n. phrenicus stimuláció chronaxia pontja alacsonyabbnak bizonyult, mint a bal 

kamrai chronaxia (104±18  vs. 333±33 ms, p<0,05), hosszabb impulzus idıtartamnál a 

két eltérı ingerelhetıségő struktúra stimulációs küszöbe nagyobb különbséget mutat 

(15, 16. ábra). 1,5 ms-os jelszélességnél a bal kamrai stimulációs küszöb kétszeresével 

ingerelve a 6 betegbıl csak 1 betegnél jelentkezett n. phrenicus stimuláció, ellentétben a 

gyári 0,4 ms-os chronaxia értéknél a betegek felénél. 

A n. phrenicus stimuláció rizikóját csak a disztális elektróda-pozíció fokozta 

szignifikánsan (p=0,032, OR=6,44, 95% CI 1,008-41,18), míg a rheobázis és chronaxia 

értékeket egyik klinikai vagy implantációs paraméter sem befolyásolta szignifikánsan 

(5. táblázat). 

 

Stimulációs energia 
Az egy impulzus során felhasznált energiában nem volt szignifikáns különbség a 

regressziós görbe alapján becsült chronaxia-pontnál történı stimuláció, 0,4 ms, 0,5 ms, 

illetve 1,5 ms impulzus-idıtartam alkalmazása során (p=0,275, Kruskal-Wallis teszt a 

nem normál eloszlás miatt) (17. ábra). 
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15. ábra. Bal kamrai és n. phrenicus stimulációs feszültség-impulzus idıtartam görbéi a n. phrenicus 
stimulációval rendelkezı betegeknél. A sötét négyzetek, ill. háromszögek a mért stimulációs küszöböt 
jelentik adott impulzus idıtartamnál. 1,5 ms-os impulzus idıtartamnál a bal kamrai stimulációs küszöb 
kétszeresével ingerelve csak a „d” betegnél, a gyári 0,4 ms-os beállításnál a „c”, „d”, „e” betegeknél 

tapasztaltunk n. phrenicus stimulációt. 
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16. ábra. Hosszabb impulzus idıtartamnál a n. phrenicus/bal kamrai stimulációs küszöb aránya megnı. 
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17. ábra. A bal kamrai stimulációs impulzus energiája nem különbözött szignifikánsan a chronaxia ponttal 
megegyezı, illetve a 0,4 ms-nál, 0,5 ms-nál és a n. phrenicus stimuláció elkerülése céljából alkalmazott 
1,5 ms impulzus idıtartamnál történı ingerlés során (p=0,275). A stimulációs energia nem mutatott 
normál eloszlást, az ábrán a medián értékek, valamint az elsı és harmadik kvartilis értékek kerültek 

feltüntetésre, a minták összehasonlítása Kruskal-Wallis teszttel történt. 
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Pitvarfibrilláció indukciós módszer hatása a kiváltott ritmuszavar 

jellegzetességeire 

 

 

Intrakardiális elektrogram 
Jó minıségő elektrogramot rögzítettük mind a pitvari-, mind a kamrai elektróda-

párokkal. Jól elkülöníthetı jelek és irreguláris, nem elkülöníthetı elektromos aktivitás 

volt látható a pitvari csatornán, melyek gyakran egymásba alakultak. A stimulációs 

mőtermékek ritkák voltak. A magasabb amplitúdójú kamrai aktivitás minden esetben jól 

elkülöníthetı volt, ritkán stimulációs mőtermékek zavarták az értékelést. A 

pitvarfibrilláció perzisztált vagy azonnal megszőnt a stimuláció megszüntetését 

küvetıen (18. ábra). 

 

 

Indukciós módszer hatása a kiváltott ritmuszavar jellegzetességeire 
Valamennyi indukciós módszer 100%-ban hatékony volt: a stimuláció indításával egy 

idıben azonnal pitvarfibrilláció indult. Az indukciós módszer nem befolyásolta az 

FF/PA mennyiségét a pitvari csatornán sem az indukció alatt (K-W, p=0,839), sem a 

kiváltott tranziens vagy fenntartott ritmuszavar alatt (K-W, p=0,76). Hasonlóképpen, 

nem befolyásolta az FF/PA mennyiségét a kamrai csatornán sem (K-W, p=0,136 

indukció alatt, p=0,241 a kiváltott ritmuszavar során) (19a ábra). Mivel kamrai eredető 

arrhythmiát nem észleltünk, a kamrai csatornán megfigyelt FF/PA minden esetben 

stimulációs mőtermék volt. 
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18. ábra. A pitvar-kamrai junkció közelében regisztrált intrakardiális elektrogram. A pitvari és kamrai 
spike-okat a számítógépes program kékkel jelöli, a blanking periódus sárga, ez alatt regisztrálás nem 
történik. A “zaj”-al jelölt területen nem értékelhetıek a spike-ok (“zaj”): egyrészt stimulációs 
mőtermékek, másrészt far-field jelek fedhetik el a lokális elektrogramot (FF/PA). A számok a pitvari (A-
A) és kamrai (V-V) intervallumok idıtartamát jelzik, ms-ban. 
a. A jól elkülöníthetı spike-ok formájában jelentkezı kvázireguláris pitvari elektromos aktivitás 
irregulárissá transzformálódik, ezzel egy idıben a reguláris kamrai ritmus is irregulárissá válik (jobb 
fülcse egyenáramú stimulációja). 
b. Irreguláris, alacsony amplitúdójú elektromos aktivitás figyelhetı meg a pitvari csatornán az indukció 
alatt (jobb fülcse 50 Hz stimuláció). 
c. A pitvarfibrilláció perzisztál a pitvari vagy kamrai csatornán bekövetekezı prominens változás nélkül 
bal fülcse 50 Hz indukciót követıen. A kamrai csatornán a regisztrációt nem befolyásoló stimulációs 
artefakt figyelhetı meg. 



 
 

63

 

 
19. ábra. Nem volt szignifikáns különbség az indukciós módszerek között a far-field jelek és a stimulációs 
artefaktok (FF/PA) által okozott zaj arányában az indukció alatt és a kiváltott ritmuszavar során, sem a 

pitvari, sem a kamrai csatornán (a). 
Az egyedi tulajdonságok miatt szignifikáns különbség volt az FF/PA arányában a pitvari csatornán az 

indukció alatt és azt követın, míg a kamrai csatornán csak az indukció alatt (b). 
RA: jobb pitvari fülcse. LA: bal pitvari fülcse. BA: biatriális. 50: 50 Hz magas frekvenciájú stimuláció. 

DC: egyenáramú stimuláció. 
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Sem az indukciós módszer, sem az indukció sorszáma nem befolyásolta a kiváltott 

ritmuszavar idıtartamát (Khi2 teszt, p=0,25, ill. p=0,818) (20a. ábra). 

 

 
20. ábra. Az indukált arrhythmia idıtartamát nem befolyásolta szignifikánsan az indukciós módszer (a). 
Az egyedi különbségek miatt a kiváltott ritmuszavar idıtartama szignifikáns különbséget mutatott a 

kutyák között (b). 
RA: jobb pitvari fülcse. LA: bal pitvari fülcse. BA: biatriális. 50: 50 Hz magas frekvenciájú stimuláció. 

DC: egyenáramú stimuláció. 
 

 

Az indukciós módszernek szignifikáns hatása volt 5 pitvari paraméterre (71%), ellenben 

a kamrai paramétereket nem befolyásolta. A számtani közép és a minimum értékeket 

nem befolyásolta az indukciós módszer a pitvari csatornán. Az indukció befejezését 
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követıen - tranziens vagy fenntartott arrhythmia alatt – az indukciós módszer nem 

befolyásolta sem a pitvari, sem a kamrai paramétereket (6. és 7. táblázat). Az indukciós 

módszer hatását egy paraméterre (A-A, illetve V-V intervallumok szórása) a 21. ábra 

szemlélteti. Az indukció sorszáma nem befolyásolta sem a pitvari, sem a kamrai 

paramétereket az indukció és a kiváltott ritmuszavar során (K-W, p>0,05, valamennyi 

paraméternél). 

 

 
21. ábra. Példa az indukciós módszer hatására a pitvari és kamrai elektromos aktivitás variabilitására (a 
ciklusidı szórása). Indukció alatt szignifikáns különbség van a pitvari csatornán az indukciós módszerek 

alapján, azonban azt követıen ez megszőnik. A kamrai csatornán nincs szignifikáns különbség. 
 RA: jobb pitvari fülcse. LA: bal pitvari fülcse. BA: biatriális. 50: 50 Hz magas frekvenciájú stimuláció.  

DC: egyenáramú stimuláció 
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Átlag±szórás, ms 
Számtani 

közép 
Medián 

5. 
percentilis 

95. 
percentilis 

5-95. 
interper-
centilis 

tartomány 

Szórás Minimum  

BA50 150±36 146±28* 114±33* 190±66* 76±48* 27±18* 79±49 
BADC 138±33 124±13* 92±17* 226±121* 134±114* 46±40* 60±27 
LA50 131±23 130±25* 99±16* 160±37* 62±32* 20±8* 66±18 
LADC 123±16 119±11* 89±11* 169±58* 80±61* 27±21* 65±16 
RA50 129±12 128±12* 106±17* 154±21* 48±26* 16±8* 67±33 

Pitvar, 
indukció 

alatt 

RADC 139±35 130±28* 92±16* 209±78* 117±72* 39±26* 65±17 
BA50 129±21 129±15 103±30 158±47 55±45 20±17 87±33 
BADC 118±12 118±7 84±21 157±19 74±15 30±7 58±32 
LA50 117±12 117±11 91±8 147±20 56±16 19±7 72±18 
LADC 123±10 122±9 101±8 147±18 46±16 18±8 66±15 
RA50 123±11 123±11 103±11 145±14 43±15 14±4 81±26 

Pitvar, 
tranziens 

vagy 
fenntartott 
PF alatt 

RADC 139±55 140±60 99±15 177±85 79±72 27±27 76±14 
BA50 301±81 293±82 244±56 389±110 145±63 47±19 195±58 
BADC 302±89 292±90 247±64 386±111 139±50 47±17 197±69 
LA50 299±86 295±88 247±62 375±108 128±51 40±16 214±67 
LADC 301±98 293±99 245±68 386±123 141±57 46±19 212±69 
RA50 302±82 297±83 250±60 372±102 122±44 39±14 223±56 

Kamra, 
indukció 

alatt 

RADC 305±90 295±91 250±63 390±112 140±52 47±17 214±61 
BA50 259±21 253±21 220±26 325±25 105±18 33±6 187±51 
BADC 261±55 256±57 224±42 318±66 93±32 31±10 207±50 
LA50 299±100 292±103 244±71 377±118 133±48 41±15 222±63 
LADC 240±8 234±8 204±6 296±22 92±28 29±9 168±24 
RA50 329±103 325±106 272±70 406±125 134±56 43±18 249±64 

Kamra, 
tranziens 

vagy 
fenntartott 
PF alatt 

RADC 258±34 252±34 217±18 321±50 104±36 33±13 200±29 
6. táblázat. A pitvari és kamrai paraméterek átlaga és szórása indukció alatt és azt követıen, tranziens 

vagy fenntartott PF alatt. Kizárólag a pitvari paramétereknél volt szignifikáns különbség, az indukció alatt 
az alkalmazott módszer szerint. A szignifikancia értékeket a 7. táblázat tartalmazza. 

RA: jobb pitvari fülcse. LA: bal pitvari fülcse. BA: biatriális. 50: 50 Hz magas frekvenciájú stimuláció.  
DC: egyenáramú stimuláció.  

 
 

Indukciós módszer hatása 
(Kruskal-Wallis teszt) 

Indukció 
Tranziens vagy 
fenntartott PF 

 Pitvar Kamra Pitvar Kamra 
Számtani közép p=0,078 p=0,972 p=0,785 p=0,357 

Medián p=0,013* p=0,906 p=0,478 p=0,309 
5. percentilis p=0,006* p=0,788 p=0,282 p=0,251 
95. percentilis p=0,005* p=0,984 p=0,865 p=0,458 

5-95. interpercentilis 
tartomány p<0,001* p=0,794 p=0,262 p=0,892 
Szórás p<0,001* p=0,435 p=0,079 p=0,858 

Minimum p=0,883 p=0,654 p=0,615 p=0,425 
Szignifikánsan befolyásolt 

paraméterek száma 
5 0 0 0 

7. táblázat. Az indukciós módszer hatása a pitvari és kamrai elektromos paraméterekre (Kruskal-Wallis 
teszt). 
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Egyéni különbségek a ritmuszavarok jellegzetességeiben 
Szignifikáns különbség volt a kutyák között a pitvari FF/PA mennyiségében az indukció 

és a kiváltott ritmuszavar alatt (K-W, p<0,001 mindkét esetben). A kamrai FF/PA 

mennyiségét az indukciós módszer a stimuláció alatt befolyásolta (K-W, p=0,012), de 

azt követıen nem (K-W, p=0,574) (19b. ábra). Szignifikáns különbség volt a kiváltott 

ritmuszavar idıtartamában (Khi2, p<0,001) (20b ábra). 

A kutyák egyedi azonosítóját faktorként alkalmazva a Kruskal-Wallis próbában, 

szignifikáns különbség volt 5 pitvari (71%) és mind a 7 kamrai (100%) paraméternél az 

indukció és a kiváltott tranziens vagy fenntartott ritmuszavar alatt (8. táblázat). Az 

indukció alatt nem volt különbség a számtani közép és 5. percentilis értékekben, a 

kiváltott ritmuszavar alatt az 5. percentilis és minimum értékekben. 

 

Individuális különbségek 
hatása (Kruskal-Wallis 

teszt) 
Indukció 

Tranziens vagy 
fenntartott PF 

 Pitvar Kamra Pitvar Kamra 
Számtani közép p=0,058 p<0,001* p=0,003* p<0,001* 

Medián p=0,009* p<0,001* p=0,001* p<0,001* 
5. percentilis p=0,199 p<0,001* p=0,114 p<0,001* 
95. percentilis p=0,005* p<0,001* p<0,001* p<0,001* 

5-95. interpercentilis 
tartomány 

p=0,015* p<0,001* p=0,015* p=0,003* 

Szórás p=0,014* p<0,001* p=0,021* p<0,001* 
Minimum p<0,001* p<0,001* p=0,189 p<0,001* 

Szignifikánsan befolyásolt 
paraméterek száma 

5 7 5 7 

8. táblázat. Individuális különbségek (kutya azonosítója) hatása a pitvari és kamrai elektrofiziológiai 
paraméterekre (Kruskal-Wallis teszt). 

 

Pitvar-kamrai késés hatása a kiváltott ritmuszavar jellegzetességeire 
A kutyák között szignifikáns különbség volt a pitvar-kamrai késésben (K-W, p<0,001), 

az átlagos késés 119,9±19,8 ms volt. Az intrakardiális pitvar-kamrai késés nem korrelált 

egyik pitvari paraméterrel sem az indukció során, de szignifikáns korreláció volt 

megfigyelhetı mind a 7 kamrai paraméterrel (100%). Az indukált ritmuszavar alatt 

szignifikáns korreláció volt megfigyelhetı 5 pitvari (71%) és 5 kamrai (71%) 

paraméterrel (9. táblázat). 
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Korreláció az 
intrakardiális 

pitvar-kamrai késés 
és a paraméterek 

között (Spearman r) 

Indukció 
Tranziens vagy fenntartott 

PF 

 Pitvar Kamra Pitvar Kamra 
 r= p= r= p= r= p= r= p= 

Számtani közép 0,063 0,571 0,408 <0,001* 0,481 0,003* 0,411 0,014* 
Medián 0,186 0,096 0,415 <0,001* 0,513 0,002* 0,342 0,044* 

5. percentilis 
-

0,059 
0,598 0,364 <0,001* -0,061 0,726 0,096 0,584 

95. percentilis 0,049 0,666 0,346 0,001* 0,519 0,001* 0,407 0,015* 
5-95. 

interpercentilis 
tartomány 

0,084 0,456 0,269 0,014* 0,487 0,003* 0,396 0,019* 

Szórás 0,082 0,465 0,269 0,014* 0,406 0,015* 0,470 0,004* 

Minimum 
-

0,150 
0,182 0,411 <0,001* 0,084 0,632 0,021 0,905 

Szignifikánsan 
befolyásolt 

paraméterek száma 
0 7 5 5 

9. táblázat. Korreláció az intrakardiális pitvar-kamrai késés és a paraméterek között (Spearman r). 
 

 

 „Elektrofiziológiai ujjlenyomat” pitvarfibrillációban 

 

Paraméterek általános variabilitása 
A véletlenszerőséget jellemzı paramétereken kívül valamennyi kategóriában jelen 

voltak stabil paraméterek A legstabilabb paraméterek az RR intervallumok variabilitását 

jellemzık közül kerültek ki (az egymást követı RR intervallumokban az igen nagy 

különbségek ritkák, ezért a n<80%mean… n<100%mean és n<80%prev… n<100%prev paraméterek 

értéke majdnem mintában 99, ezért ezen paraméterek rSDgen értékei alacsonyak). A 10 

legstabilabb paraméter kategóriánként a 10. táblázatban került feltüntetésre.  
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10. Táblázat. RR intervallumok paramétereinek általános variabilitása. Me: relatív medián. rMo: relatív 

modus. RR : számtani közép. Me: medián. Mo: modus. rQ3: relatív 3. kvartilis. rQ1: relatív 1. kvartilis. 
rp95: relatív 95. percentilis. rp5: relatív 5. percentilis. rMin: relatív minimum. rMax: relatív maximum. 

rp95-rp5: relatív tartomány az 5. és 95. percentilisek között. rMax-rMin: tartomány a relatív maximum és 
minimum között. Min: minimum. p5: 5. percentilis. n<x%mean: azon RR intervallumok száma, ahol a 
megelızı RR intervallumtól való különbség kisebb, mint a számtani közép x%-a. n<x%prev: azon RR 

intervallumok száma, ahol a megelızı RR intervallumtól való különbség kisebb, mint annak x%-a. crx: x. 
trend kompenzált autokorrelációs együttható. rx: x. autokorrelációs együttható. 

 

 

 

A rSDgen értékek ≤5%, 5-10%, 10-20%, és 20%-nál nagyobb értékeinek aránya a 22. 

ábrán van feltüntetve. A középérték, az eloszlás és a variabilitás paraméterei hasonló 

stabilitást mutatnak, míg a véletlenszerőség paraméterei nagy változékonyságot 

mutattak, itt a legkisebb rSDgen érték 182,91% (cr1). 

Középérték Eloszlás Variabilitás Véletlenszerőség 
No. Par. rSDgen No. Par. rSDgen No. Par. rSDgen No. Par. rSDgen 

17. rMe 3,28% 18. rQ3 3,66% 1. n<100%mean 0,65% 240. cr1 182,91% 
38. rMo 12,44% 22. rQ1 4,94% 2. n<95%mean 0,91% 241. r1 185,08% 

79. 
Harm. 

közép 
28,76% 27. rp95 6,56% 3. n<100%prev 1,00% 246. r38 404,59% 

80. 
Geom. 

közép 
28,85% 28. rp5 6,81% 4. n<90%mean 1,17% 247. r37 406,40% 

81. RR  28,94% 33. rMin 9,13% 5. n<95%prev 1,22% 248. r48 433,31% 

82. 
Négyz. 

közép 
29,02% 36. rMax 10,80% 6. n<85%mean 1,40% 249. r44 459,79% 

87. Me 29,89% 57. rp95-rp5 20,23% 7. n<90%prev 1,42% 250. cr38 490,34% 

96. Mo 33,64% 62. 
rMax-

rMin 
21,49% 8. n<85%prev 1,71% 251. cr37 492,85% 

   76. Min 26,55% 9. n<80%mean 1,72% 252. r7 513,99% 
   77. p5 27,82% 10. n<100%prev 2,01% 253. cr48 516,02% 
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13%

13%

74%
 

9%

14%

5%

72%
 

a. n=8     b. n=22 

9%
4%

9%

78%  
100%

 

c. n=213     d. n=100 

 
22. ábra. Paraméterek aránya kategóriánként, ahol az általános variabilitás (rSDgen) legfeljebb 5%, 5-10%, 
10-20%, vagy nagyobb, mint 20%. (a) középérték, (b) eloszlás, (c) variabilitás, (d) véletlenszerőség. A 

véletlenszerőséget jellemzı valamennyi paraméter nagy variabilitást mutatott. 
 

Paraméterek egyéni variabilitása 
Az egyéni variabilitás két szempont szerint lett jellemezve: a maximális rSDind érték 

szerint az egyes betegeknél, valamint a 23 beteg rSDind értékének átlaga szerint 

( indrSD ). Azon rSDind értékek, ahol a maximum egyik betegben sem haladta meg az 

5%, 10% és 20%-os értéket, a 11. táblázatban kerültek feltüntetésre (ezek az egyénen 

belül stabil paraméterek).  

 

rSDgen ≤ 5% 

5% < rSDgen ≤ 10% 

10% < rSDgen ≤ 20% 
 rSDgen > 20% 
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  Középérték Eloszlás Variabilitás 

Maximális 
rSDind No. Param. indrSD  No. Param. indrSD  No. Param. 

indrSD

 

14. rMe 1,71% 20. rQ3 2,43% 1. n<100%mean 0,38% 
      2. n<95%mean 0,54% 
      3. n<100%prev 0,65% 
      4. n<95%prev 0,75% 
      5. n<90%mean 0,81% 
      6. n<85%mean 0,89% 
      7. n<90%prev 0,92% 
      8. n<80%mean 1,03% 
      9. n<85%prev 1,10% 
      10. n<75%mean 1,15% 
      11. n<70%mean 1,33% 
      12. n<80%prev 1,39% 
      13. n<75%prev 1,69% 
      15. n<65%mean 1,73% 
      16. n<70%mean 1,88% 
      17. n<65%prev 2,09% 
      18. n<60%mean 2,31% 
      19. n<60%prev 2,42% 

≤ 5% 

      22. n<55%prev 2,60% 
   21. rQ1 2,46% 23. n<50%prev 3,00% 
   25. rp5 3,5% 24. n<55%mean 3,10% 
   27. rp95 3,67% 26. n<45%prev 3,65% 
   34. rMin 5,66% 28. n<50%mean 3,81% 
      29. n<45%mean 4,46% 
      31. n>5%prev 4,69% 

5% < 
max. rSDind 
≤ 10% 

      32. n>5%mean 5,15% 
   37. rMax 7,63% 30. n<40%prev 4,61% 
   57. rp95-rp5 10,08% 33. n<40%mean 5,39% 
      35. n<35%prev 6,15% 
      36. n<35%mean 6,73% 
      38. n>10%prev 7,90% 
      39. n<30%mean 8,02% 
      40. n>30%prev 8,05% 
      43. n>10%mean 8,33% 
      53. n<25%prev 9,61% 

10% < 
max. rSDind 

≤ 20% 

      54. n<25%mean 9,72% 
11. táblázat. Paraméterek egyéni variabilitása. rMe: relatív medián. rQ3: relatív 3. kvartilis. n<x%mean: azon 
RR intervallumok száma, ahol a megelızı RR intervallumtól való különbség kisebb, mint a számtani 
közép x%-a. n<x%prev: azon RR intervallumok száma, ahol a megelızı RR intervallumtól való különbség 
kisebb, mint annak x%-a. rQ1: relatív 1. kvartilis. rp5: relatív 5. percentilis. rp95: relatív 95. percentilis. 

rMin: relatív minimum. n>x%mean: azon RR intervallumok száma, ahol a megelızı RR intervallumtól való 
különbség nagyobb, mint a számtani közép x%-a. n>x%prev: azon RR intervallumok száma, ahol a 

megelızı RR intervallumtól való különbség kisebb, mint annak x%-a. rMax: relatív maximum. rp95-rp5: 
relative tartomány az 5. és 95. percentilisek között. 

 

A paraméterek stabilitás szerinti sorrendje is feltüntetésre került az indrSD  értékei 

alapján. Alacsony indrSD  érték esetén a maximális rSDind értéke is alacsony volt. 

Intra-individuálisan stabil paraméterek fordultak elı az RR intervallumok variabilitását, 

eloszlását és középértékeit jellemzık között. Nem volt stabil paraméter a 
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véletlenszerőséget jellemzık között (a legállandóbb ebben a kategóriában az r1, 

maximális rSDind értéke 337,82%). A 23. ábrán tüntettük fel a maximális rSDind értékek 

arányát, ahol azok értéke <5%, 5-10%, 10-20%, vagy nagyobb, mint 20%. 

 

13%

87%
 

5%

18%

9%

68%

 

a. n=8     b. n=22 

 

9%
3%
5%

83%
 

100%
 

c. n=213     d. n=100 

 
23. ábra. Azon paraméterek aránya kategóriánként, ahol a maximális egyéni variabilitás (max. rSDind) 
legfeljebb 5%, 5-10%, 10-20%, vagy nagyobb, mint 20% valamennyi betegben. (a) középérték, (b) 

eloszlás, (c) variabilitás, (d) véletlenszerőség. A véletlenszerőséget jellemzı valamennyi paraméter nagy 
intra-individuális variabilitást mutatott. 

max. rSDind ≤ 5% 

5% < max. rSDind ≤ 10% 

10% < max. rSDind ≤ 20% 
 max. rSDind > 20% 
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Leghatékonyabb “ujjlenyomat-paraméter”-ek 
Az “ujjlenyomat-eljárás” valamennyi paraméterrel 6 alkalommal került végrehajtásra. A 

10 egyedül alkalmazott leghatékonyabb paraméter a 24. ábrán van feltüntetve. Az 

azonosítás hatékonysága 58,04%±0,51% az elsı kvartilis érték felhasználásával (Q1) a 

képletben. Bármely más paraméter alkalmazása az “ujjlenyomat-képlet”-ben 

szignifikánsan gyengébb eredményt mutatott. 
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24. ábra. Az “ujjlenyomat-eljárás” hatékonysága, egyetlen paraméter alkalmazása esetén. Az elsı kvartilis 
érték biztosította a legnagyobb hatékonyságot, míg bármely más paraméter alkalmazása szignifikánsan 
gyengébb arányú elkülönítést biztosított (egy szempontos ANOVA és post hoc Dunnett t-teszt, n=6, elsı 
csoport vs. az összes többi). Q1: elsı kvartilis. Me: medián. p5: 5. percentilis. Q3: harmadik kvartilis. Min: 

minimum. p95: 95. percentilis. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 
 

Leghatékonyabb “ujjlenyomat-képlet” meghatározása iterációval 
Az együtt alkalmazandó leghatékonyabb paramétereket iterációval határoztuk meg. A 

leghatékonyabb n számú paramétert alkalmazva n+1. paraméternek a képlet 

hatékonyságát legnagyobb mértékben növelıt választottuk, így a képletet 50 iterációig 

bıvítettük; a teljes eljárást 6 alkalommal ismételtük meg. Azonos paraméter többszöri 

elıfordulása a képletben engedélyezett volt. A hatékonyság 11 iterációig nıtt 

(72,87±0,40%), majd további szignifikáns növekedés nem volt (25. ábra).  
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25. ábra. Iteráció alkalmazása az “ujjlenyomat-eljárás” hatékonyságának meghatározására (a 

hatékonyságot legnagyobb mértékben növelı paraméterek egyenként történı hozzáadása a képlethez). A 
nyíl a 11. iterációt mutatja (siker aránya 72,87±0,40%): ezt követıen nem volt szignifikáns növekedés a 
hatékonyságban az iteráció folytatásával (egy szempontos ANOVA és post hoc Dunnett t-teszt, n=6, 11. 

csoport vs. az összes többi). 
 

 

 

Nem fordult elı véletlenszerőséget jellemzı paraméter a leghatékonyabb képletekben. 

Az alábbi képlet 73,32%-os hatékonysággal rendelkezett az általunk vizsgált 

populációban (11 iteráció, 10 paraméter). 
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Dx: különbség az 1. és x. (2-6.) minta paraméterei között; Q1: 1. kvartilis; rSD: relatív szórás; rp5: relatív 
5. percentilis; n<45%prev, n<55%prev: az egymást követı RR intervallumok száma, ahol a különbség kisebb, 
mint az elızı intervallum 45, ill 55%-a; rMin: relatív minimum; rQ3: relatív 3. kvartilis; n<100%mean: az 
egymást követı RR intervallumok száma, ahol a különbség kisebb, mint a számtani átlag; rMe: relatív 

medián 

Nincs további szignifikáns növekedés 
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Paraszimpatikus neurostimuláció implantált sinus coronarius elektródával 

 

A telep csere napján 4,4 V-os bal pitvari stimulációs küszöböt észleltünk 0,5 ms 

impulzus idıtartam mellett. A stimulációs feszültség növelése 10V-ig nem okozott 

kamrai ingerlést. Az elektróda-pozíciót röntgen-átvilágítással ellenıriztük (26. ábra). 

 

26. ábra. A bal pitvari elektróda győrőpárja a sinus coronarius szájadékában helyezkedik el. 

Anteroposzterior projekció. 

 

4 V és 6 V feszültséggel végzett 3, 8, 13 és 17 Hz stimuláció, illetve 8 V feszültséggel 

végzett 3, 8 és 13 Hz stimuláció nem befolyásolta szignifikánsan az RR 

 

Jobb pitvari 
elektróda 

Bipoláris elektróda a 
sinus coronarius 
szájadékánál 

Passzív elektróda-
vég a sinus 
coronariusban 
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intervallumokat. 8 V feszültséggel végzett 17 Hz stimuláció az RR intervallumokat a 

stimuláció megkezdése után 1-2 másodpercen belül megnyújtotta (484±79 ms vs. 

732±218 ms, p< 0,05) (27a. ábra).  

A 

 

B 

 

27. ábra. A paraszimpatikus neurostimuláció csökkenti a kamrafrekvenciát (A), a hatás 1 mg atropinnal kivédhetı 
(B). 
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A stimuláció alatt észlelt leghosszabb RR intervallum 1700 ms volt (28. ábra).  
 

 

28. ábra. A leghosszabb megfigyelt RR intervallum paraszimpatikus stimuláció során 1700 ms volt. 

 

Szignifikáns korreláció volt megfigyelhetı 8 V, 1,0 ms stimuláció alatt a stimuláció 

frekvenciája és az RR ciklushossz között (Pearson r=0,838, p<0,05) (29. ábra). 
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29. ábra. 8V, 17 Hz stimuláció szignifikánsan növelte az RR intervallumok átlagos idıtartamát (p<0,05, variancia-
analízis). 

1000 ms 

 * 
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30 másodpercig fenntartott paraszimpatikus stimuláció alatt a negatív dromotrop hatás 

fenntartott volt és azonnal megszőnt a stimuláció befejezését követıen. 

Intravénásan alkalmazott 1 mg atropin megszüntette a paraszimpatikus neurostimuláció 

negatív dromotrop hatását 8 V, 17 Hz stimuláció mellett (kontroll RR 456±60 ms, 

stimuláció során 444±72, p=ns) (27b. ábra). Kamrai stimulációt nem észleltünk, 

mellkasi fájdalmat vagy rekeszizom-rángást nem panaszolt a beteg. A non-invazívan 

mért középnyomás nem változott a paraszimpatikus stimuláció során (kontroll: 94,4±3,6 

Hgmm vs. 93,7±3,9 Hgmm stimuláció alatt, p=ns). Mellékhatást vagy szövıdményt 

nem észleltünk. 
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MEGBESZÉLÉS 

 

A reszinkronizációs kezelés optimalizálása 

 

Az optimális stimulációs hely kiválasztása a sikeres reszinkronizációs kezelés 

kulcskérdése 200. A bal kamra stimulációjára leggyakrabban alkalmazott technika, a 

sinus coronarius oldalvénájában elhelyezett elektródán történı ingerlés nem mindig 

valósítható meg anatómiai okok miatt: hegesedés miatt kialakuló deformitás vagy 

occlusio, n. phrenicus stimuláció, nagy kiterjedéső infarktus miatt nem ingerelhetı 

terület 105. Epikardiális sebészi implantáció esetén potenciális elıny a stimulációs hely 

közel tetszıleges kiválasztása, továbbá nincs szükség ionizáló sugárzás alkalmazására. 

Hátrány a thoracotomia és általános érzéstelenítés alkalmazásának szükségessége, mely 

a rossz állapotú betegeknél további megterhelést okoz. Az epikardiális implantáció 

lehetséges mini thoracotomiából, thoracoscoppal vagy robottechnikával, mely kisebb 

megterelést jelent 201. Az implantáció idıtartama transzvénás módszernél rövidebb 202. 

Az MRI alkalmas a kamra térfogatok, falmozások és regionális falvastagodás 

megítélésére 189. Az életképes myocardium elkülönítése a heges/nekrotikus területtıl 

kontrasztanyag segítségével, a késıi halmozás vizsgálatával lehetséges 194. 

Vizsgálatunkban az irodalmi adatoknak megfelelıen életképesnek tekintettük a régiót 

vagy szegmenst, amennyiben nem mutatott késıi halmozást és a systoléban mért 

falvastagodás a 2 mm-t meghaladta. A korábban implantált jobb kamrai elektróda 

csúcsával szemben elhelyezkedı szegmenst választottuk ki a bal kamrai elektróda 

implantáció célterületének. 

Cardiovascularis MRI vizsgálat implantált pacemakerrel rendelkezı betegeknél 

válogatott esetben, kellı elıvigyázatosság mellett javasolt 203-206. Esetünkben a kockázat 

minimális volt, mivel a beteg nem volt pacemaker dependens, és a pacemaker telep 

cseréjét terveztük a vizsgálatot követıen. Esetünkben az alkalmazott MRI protokoll 

mellett pacemaker mőködészavar nem jelentkezett. Az általunk használt módszer 

alkalmazható epikardiális bal kamrai elektróda implantációja elıtt irreguláris, heges bal 

kamrai anatómia esetén. 
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A rekeszizom stimulációja a reszinkronizációs kezelés gyakori mellékhatása (5-10%) , 

mely gyakran reoperációt igényel. Vizsgálatunkban igazoltuk, hogy a bal kamra és a n. 

phrenicus chronaxia értékei szignifikánsan különböznek, a motoros ideg chronaxia-

értéke alacsonyabb. Hosszabb impulzus idıtartamnál (1,5 ms) a klinikailag releváns n. 

phrenicus stimulációt 83%-ban ki tudtuk védeni. 

Az impulzus idıtartam növelésével a stimulációs küszöb csökken az inverz összefüggés 

alapján, azonban a stimuláció során felhasznált energia növekszik, mivel az a 

stimulációs feszültséggel négyzetesen, míg az impulzus idıtartamával fordítottan 

arányos. Vizsgálatunkban ennek ellenére nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a 

stimulációs energiában a chronaxia-pontnál történı ingerlés, 0,4 ms és 0,5 ms impulzus 

idıtartam (a készülékek gyári alapbeállításai), illetve a n. phrenicus stimuláció 

elkerülésére céljából alkalmazott 1,5 ms impulzus idıtartamok között. A nem 

szignifikáns különbség oka feltehetıleg a minták nem normál eloszlásából, valamint 

nagy terjedelmébıl adódik, mely miatt hipotézis-vizsgálatra kevéssé érzékeny nem-

parametrikus tesztet kényszerültünk alkalmazni. Boriani és munkacsoportja 81 

DDD/DDDR pacemakeres betegen végzett klinikai vizsgálata során nem talált 

szignifikáns különbséget 0,3 ms és 0,4 ms impulzus idıtartam alkalmazása között a 

pacemaker telep élettartamában bekapcsolt autocapture funkció esetén, mely 

autimatikusan meghatározza a stimulációs küszöböt és az aktuálisan legkisebb effektív 

stimulációs feszültség alkalmazására törekszik 111. 

A stimulációs impulzus energiájánál a pacemaker telep valós fogyasztása magasabb 

lehet, mivel a legtöbb készülék a telep feszültségét veszteségesen transzformálja az 

impulzus feszültségére. Biventrikuláris rendszerek élettartamát számos tényezı 

határozza meg: a három elektródán történı stimuláció során felhasznált energia (mely a 

stimulációs paraméterek, illetve a stimulált ütések arányának függvénye), valamint az 

elektronika fogyasztása. Telemetria, home monitoring funkció használata további 

energiát igényel. Ennek megfelelıen a bal kamrai stimulációs energia kétszeres, 

háromszoros stb. értékre történı növelése nem csökkenti felére, harmadára a telep 

élettartamát, a csökkenés kisebb mértékő. 

Mivel vizsgálatunkban az impulzus idıtartam nem befolyásolta szignifikánsan a 

stimulációs energiát, valamint a bal kamrai és a n. phrenicus stimulációs küszöb 

hányadosa hosszabb impulzus idıtartamnál megnı, a klinikai gyakorlatban elegendı 
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lehet a két küszöb meghatározása a készülék által beállítható leghosszabb idıtartamnál 

(általában 1,5 ms), így elkerülhetı az idıigényes feszültség-idıtartam görbe 

meghatározás. Az egyszerősített módszer hatékonyságának vizsgálata további klinikai 

vizsgálatot igényel. 

 

Pitvarfibrilláció pathomechanizmusának vizsgálata 

 

Pitvarfibrilláció indukciós módszer hatása a kiváltott ritmuszavar 
jellegzetességeire 
Számos publikált módszer létezik a pitvarfibrilláció indukciójára experimentális 

körülmények között. Az alkalmazott módszert a kívánt ritmuszavar tulajdonságai 

(paroxizmális, perzisztens), illetve a kísérleti felállás határozza meg 207. A 

leggyakrabban alkalmazott módszerek a pitvar magas frekvenciával történı elektromos 

stimulációja 208, kémiai indukció paraszimpatomimetikus szerrel: acetilkolinnal vagy 

karbachollal 197, paraszimpatikus neurostimuláció 209, pitvari ischaemia 198, krónikus 

modellben kialakított steril pericarditis 156. Az alkalmazott módszer befolyásolhatja a 

kiváltott ritmuszavar idıtartamát 199 és elektrofiziológiai tulajdonságait 210, ezért 

megnehezítheti a kísérleti eredmények értékelését. Optimális esetben az indukció nem 

zavarja a regisztrálást és az indukált ritmuszavar jellegzetességei megegyeznek az 

indukció alatt és azt követıen. E nyilvánvalóan fontos szempont ellenére a vizsgálatok 

döntı többsége nem próbálta bizonyítani a fentieket. 

Vizsgálatunk során igazoltuk, hogy a pitvari fülcsék egyenérammal történı, illetve 

magas frekvenciájú stimulációja 100%-os hatékonysággal képes a pitvarfibrilláció 

azonnali indukciójára egészséges kutyákban. Jó minıségő intrakardiális elektrogramok 

rögzítése lehetséges a pitvar-kamrai junkció határán mind a pitvari, mid a kamrai 

oldalról, így a lokális elektromos aktivitás és a pitvar-kamrai átvezetés tanulmányozható 

az alkalmazott kísérleti felállásban. Az idınként elkülöníthetı „spike”-ok nélkül észlelt 

irreguláris elektromos akitivitás egyrészt a pitvarfibrilláció elektrofiziológiai 

jellegzetességei 211, másrészt stimulációs mőtermékek miatt alakul ki. 

Mivel az indukciós módszer nem befolyásolta az FF/PA mennyiségét vagy az indukált 

ritmuszavar idıtartamát, mind a 6 protokoll egyforma hatékonysággal alkalmazható, 
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nincs közöttük különbség a pitvarfibrilláció kiváltásának hatékonyságában vagy az 

addicionális zaj mennyiségében. 

Az epizódusok gyakorisága és idıtartama idıvel megnı paroxysmalis 

pitvarfibrillációban, majd gyakran perzisztáló vagy permanens forma alakul ki 128. A 

jelenség hátterében a pitvarok funckionális és strukturális átépülése áll (remodelling). A 

pitvarfibrilláció elsı perceiben-óráiban elektromos remodelling következik be az 

ioncsatornák és réskapcsolatok (gap junction) mőködésének módosulása révén 196; 212. A 

remodelling az esetek egy részében reverzibilis 133. Kísérletünkben igyekeztünk 

elkerülni a gyors remodellinget, mivel ez befolyásolta torzította volna a vizsgált 

faktorok hatásait. Mivel az indukció sorrendje nem befolyásolta sem a kiváltott 

arrhythmia idıtartamát, sem a pitvari és kamrai parmétereket, ezért vagy nem jött létre 

jelentıs gyors remodelling, vagy hatása az alkalmazott 5 perces restitúció alatt 

reverzibilis volt. 

A pitvarfibrilláció számos idıbeli jellemzıjét tanulmányozták korábban a ritmuszavar 

elektrofiziológiai jellemzıinek leírása céljából, leggyakrabban a pitvari intrakardiális 

elektrogram morfológiáját 211; 213, a refrakter periódusokat 147; 214 és a ciklusidı 

variabilitását 156; 177; 197; 198. 

Vizsgálatunkban az A-A és V-V intervallumok statisztikai paramétereit jellemeztük. 

Bizonyítottuk, hogy a pitvarfibrilláció elektromos stimulációjának módszere a pitvari 

paramétereket befolyásolja, de nincs hatással a kamrai paraméterekre. A stimuláció 

befejezését követıen, a kiváltott ritmuszavar alatt már nem volt különbség az indukciós 

módszer szerint. Mind a pitvari, mind a kamrai paraméterek szignifikánsan különböztek 

a kutyák között, mind az indukció alatt, mind azt követıen, mely az egyéni 

elektrofiziológiai jellemzık hatását tükrözi. 

A pitvar-kamrai átvezetést PF során experimentális és klinikai vizsgálatokban 

részletesen tanulmányozták 144; 145. Az ingerület-átvezetés komplex mintázatát az AV 

csomón belül a refrakteritás frekvencia-függı értéke, a rejtett vezetés és a hullámfrontok 

annihillációja és szummációja alakítja ki. Az AV csomó különbözı irányokból 

aktiválható a pitvarok felıl, mely az átvezetést befolyásolja 146. A pitvari ciklusidı és 

refrakter periódus folyamatosan változik, mely az átvezetést még komplexebbé teszi 147. 

A kamrai aktivációt befolyásolja továbbá a terhelés 148, a vegetatív tónus változásai 149, 
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a retrográd vezetés 150, gyógyszerhatások 151, életkor és nem 152, valamint a direkt 

paraszimpatikus neurostimuláció 153. 

Vizsgálatunkban igazoltuk, hogy a kamrai paraméterek nagy része szignifikáns 

korrelációt mutatott az intrakardiális pitvar-kamrai késéssel (indukció alatt 100%-uk, a 

kiváltott ritmuszavar alatt 71%-uk), de a pitvari paramétereknél korreláció csak a 

stimuláció befejezését követıen volt megfigyelhetı. A jelenség magyarázata lehet, hogy 

az indukciós módszer torzította az egyedi különbségek hatását, mely torzító hatás 

megszőnt az indukció befejezését követıen. A pitvar-kamrai junkció közelében mért 

pitvari és kamrai elektrofiziológiai paraméterek, illetve a pitvar-kamrai késés közötti 

korreláció nem meglepı, mivel a pitvar-kamrai csomó és a közelben elhelyezkedı 

anatómiai struktúrák határozzák meg az átvezetés idıbeli tulajdonságait. 

A vizsgálatunkban alkalmazott módszerek alkalmasak a pitvarfibrilláció indukciójára 

egészséges kutyákban. A kiváltott ritmuszavar elektrofiziológiai jellegzetességeinek 

vizsgálata a stimuláció megszüntetését követıen javasolt a vizsgálat paramétereket 

torzító hatások elkerülése céljából. Valamennyi, a pitvarfibrilláció pathomechanizmusát 

elemzı vizsgálatban törekedni kell a pitvarfibrilláció indukciójára szolgáló módszer 

torzító hatásának felismerésére és elkerülésére. 

Vizsgálatunk során a pitvari jelek regisztrációja vizsgálatunkban egy helyen történt. 

Lehetséges, hogy több régióban történı regisztrálás és analízis megnöveli a pitvarban 

észlelt különbségek számát az indukció vagy a kiváltott ritmuszavar során. A kamrai 

paraméreknél több helyen történı regisztrálás esetén sem várható változás, mivel a 

kamrai ritmus jellegzetességei pitvarfibrillációban supraventricularis szinten dılnek el. 

 

„Elektrofiziológiai ujjlenyomat” pitvarfibrillációban 
Vizsgálatunk az elsı, mely igazolta, hogy az RR intervallumok analízisével beteg-

specifikus paraméterek mutathatók ki, és ezeket a különbözı betegekbıl származó 

minták elkülönítésére fel lehet használni. A leghatékonyabb paraméterek a variabilitás, 

eloszlás és középértékeket jellemzıek közül kerültek ki, ellenben itt nem szerepeltek a 

véletlenszerőség paraméterei. Ez mutatja, hogy pitvarfibrillációban az RR intervallumok 

véletlenszerősége folyamatosan változik (autokorrelációs együtthatóval mérve). 

Iterációs algoritmust alkalmaztunk a legjobb “ujjlenyomat-képlet” azonosítására. Az 

azonosítás hatékonysága a megadott módszerrel legfeljebb 72,87±0,40%, mely 



 
 

84

bizonyítja, hogy rövid, látszólag véletlenszerő RR intervallum-sorozatok elegendı 

mennyiségő információt tartalmaznak a hatékony elkülönítéshez. A hatékonyság nem 

volt tovább fokozható e vizsgálatban, mivel valószínőleg a leginkább beteg-specifikus 

paraméterek is jelentıs intra-individuális változást mutatnak az eltelt idı során. 

Elméletileg az elkülönítés leghatékonyabb paraméterei az “ujjlenyomat-képlet”-ben kis 

rSDind és nagy rSDgen értékekkel jellemezhetık (így az azonos betegbıl származó 

minták esetében a Dx értéke alacsony, eltérı betegek esetén magas lesz). Ez 

magyarázhatja, hogy a variabilitás azon paraméterei, ahol az rSDind nagyon kicsi, miért 

nem voltak hatékonyan alkalmazhatók az elkülönítésre önmagukban: ezek a 

paraméterek túlságosan stabilak, hogy elkülönítésre lehessen ıket használni. Más 

paraméterekkel együtt alkalmazva a képlet hatékonyságát ellenben tovább növelhetik 

(kevés minta van, ahol ezek a paraméterek eltérnek, ekkor viszont ez igen specifikus 

eltérés). 

Az eredmények értékelése során figyelembe kell venni, hogy a minták között eltelt 

rövid idıintervallum korlátozza az idıfüggı változások értékelését (a minták közötti idı 

a betegekben 1 perctıl 2 óráig változott). Elképzelhetı, hogy a paraméterek nagyobb 

változákonyságot mutatnak hosszabb idıtartam alatt. A minták mérete 100 RR 

intervallum volt, mely nem tett lehetıvé részletes hisztogram-analízist. 

 

Nem-gyógyszeres frekvenciakontroll pitvarfibrillációban 

 

Kutyákban a paraszimpatikus plexus intravascularis stimulációja a sinus coronariusban, 

a vena cava superiorban és inferiorban és a bal a. pulmonalisban csökkenti a kamrai 

frakvenciát pitvarfibrilláció során 187; 210; 215; 216. A pitvar-kamrai csomót beidegzı 

paraszimpatikus rostok többsége a sinus coronarius proximális szakasza, a vena cava 

inferior jobb pitvari beömlése és a jobb pitvar alsó része közötti területen konvergál 217; 

218. A vena cava superiorban és a proximális sinus coronariusban történı magas 

frekvenciájú elektromos stimuláció negatív dromotrop hatású volt akut szív-

elektrofiziológiai vizsgálat során humán vizsgálatban 188. 

Vizsgálatunkban igazoltuk, hogy pitvarfibrilláció során a kamrai frekvencia 

csökkenthetı krónikusan implantált bipoláris sinus coronarius elektróda segítségével, a 

kamrák stimulációja vagy egyéb mellékhatás nélkül. Vizsgálatunkban a frekvencia 
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kontrollra alkalmazott legmagasabb feszültség 8 V, a legnagyobb impulzus idıtartam 1 

ms volt, mivel a jelenleg alkalmazott pacemakerek alkalmasak e paraméterekkel történı 

stimulációra. Mellkasi diszkomfort a vena cava superiorban történı stimuláció esetén 

gyakrabban jelentkezett egy klinikai vizsgálatban, mind a sinus coronariusban történı 

stimuláció eserén 188. Az általunk alkalmazott stimulációs paraméterekkel diszkomfort 

nem jelentkezett. 

A multisite pitvari stimuláció hatását paroxysmalis pitvarfibrillációban különbözı 

beteg-populációkban több klinikai vizsgálatban tanulmányozták, a hatékonyságról 

ellentmondásos adatok állnak rendelkezésre 219-224. A SYNBIAPACE vizsgálatban a 

biatriális stimuláció jelzetten hatékonyabb volt, mint a jobb pitvari stimuláció 223. A 

DAPPAF vizsgálatban bradycard és tünetes paroxysmalis pitvarfibrillációval 

rendelkezı betegeknél a dual-site jobb pitvari stimuláció jobban tolerálható volt, mint a 

jobb pitvari és kamrai stimuláció. Antiarrhythmiás gyógyszereket szedı betegeknél a 

dual-site jobb pitvari stimuláció megnyújtotta a pitvarfibrillációs epizódusok között 

eltelt idıt 224. A pitvarfibrilláció hibrid terápiája (antiarrhythmiás gyógyszerek és non-

farmakológiás terápia) hatékonyabb lehet bármely önmagában alkalmazott kezeléssel 

szemben. A preventív hatású biatriális stimuláció és a kamrai frekvencia kontrolljára 

alkalmazott paraszimpatikus neurostimuláció PF epizódus során igéretes terápiás 

lehetıség, mely a jelenleg rendelkezésünkre álló technikai lehetıségekkel 

megvalósítható. A módszer többek között dual-site jobb pitvari stimulációra is 

alkalmazható, a jobb pitvarban a sinus coronarius szájadékánál elhelyezett csavaros 

aktív fixációs elektródával lehet kivitelezni. 

A paraszimpatikus neurostimuláció különösen hatékony lehet csökkent bal kamra 

funkcióval bíró betegeknél, mivel a kamrai frekvencia kontrollját az artériás vérnyomás 

csökkentése nélkül alkalmazhatjuk 215. A módszer biztonságosságának és 

hatékonyságának elemzésére további klinikai vizsgálatok szükségesek. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. MRI vizsgálat alkalmas pacemakeres betegnél biventrikuláris upgrade során a bal 

kamrai elektróda-pozíciójának meghatározására. Az alkalmazott MRI vizsgálati 

protokoll nem okozott mőködési zavart az implantált készüléknél. 

2. A myocardium és motoros ideg eltérı chronaxia-értékeinek felhasználásával a 

manifeszt n. phrenicus stimuláció elkerülhetı hosszabb impulzus idıtartam 

használatával. A hosszabb idıtartam nem növeli szignifikánsan a stimuláció során 

felhasznált energiát. 

3. Pitvarfibrilláció elektromos indukciója során az indukciós módszer befolyásolja a 

kiváltott ritmuszavar elektrofiziológiai tulajdonságait, melyet az eredmények 

értékelésénél figyelembe kell venni. 

4. Az R-R intervallumokban pitvarfibrillációban individuális jellegzetességek 

figyelhetık meg, melyek alkalmazhatóak a különbözı betegekbıl származó minták 

elkülönítésére. 

5. Pitvarfibrillációban krónikusan implantált sinus coronarius elektróda biztonságosan 

és hatékonyan alkalmazható a pitvar-kamrai paraszimpatikus plexus stimulációja révén 

a kamrafrekvencia akut csökkentésére. 

 

Eredményeink hozzájárulhatnak a reszinkronizációs kezelés hatékonyabb 

alkalmazásához, szövıdményeinek elkerüléséhez, valamint a pitvarfibrilláció új típusú 

nem-gyógyszeres frekvencia-kontrolljának klinikai gyakorlatban történı 

megvalósításához. Megállapításaink segíthetnek a pitvarfibrilláció elektrofiziológiai 

mechanizmusának tisztázásában. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A szív betegségei a vezetı halálokok között szerepelnek, jelentıségük az idıs korú 

lakosság arányának növekedésével egyre nı. Kísérletes és klinikai munkánk során 

gyakori megjelenési formáinak – szívelégtelenség, pitvarfibrilláció – 

pathomechanizmusát és non-farmakológiás kezelési lehetıségeinek optimalizálását 

vizsgáltuk. 

Súlyos szívelégtelenség, permanens pitvarfibrilláció és intraventrikuláris vezetési zavar 

esetén elsıként alkalmaztunk MRI vizsgálatot biventrikuláris pacemaker upgrade során 

a bal kamrai elektróda optimális elektróda-pozíciójának meghatározására 

posztinfarktusos ischaemiás cardiomyopathiás betegnél. 

A bal kamrai epikardiális stimuláció gyakori szövıdménye a n. phrenicus stimulációja. 

Klinikai vizsgálatunkban a szívizomzat és a motoros ideg eltérı ingerelhetıségi 

paramétereinek felhasználásával a betegek 83%-nál voltunk képesek a n. phrenicus 

stimulációt tartósan elhárítani optimális stimulációs hullámforma alkalmazásával. 

A pitvarfibrilláció pathomechanizmusa az e téren végzett jelentıs kutatómunka ellenére 

sem tisztázott kellı mértékben, a kísérletes adatok sok esetben ellentmondásosak. 

Ennek oka lehet a pitvarfibrilláció indukciójára használt számos módszer, melyek 

hatását a kiváltott ritmuszavar jellegzetességeire még nem vizsgálták. Kísérletes 

modellben igazoltuk, hogy a pitvarfibrilláció elektromos indukciója során az 

alkalmazott módszer befolyásolja a pitvari elektromos aktivitást, a hatás azonban 

megszőnik az indukció megszüntetését követıen, amennyiben a pitvarfibrilláció az 

indukció megszüntetését követıen is fennmarad. 

A kamrai ritmus véletlenszerőségére vonatkozó adatok ellentmondásosak 

pitvarfibrillációban. Klinikai vizsgálatunkban igazoltuk, hogy egyes statisztikai 

paraméterek egyedi jellegzetességeket mutatnak pitvarfibrilláló betegeknél. 

Szívelégtelen, pitvarfibrilláló betegeknél a kamrafrekvencia kontrollja gyógyszeresen 

nehezen megvalósítható az antiarrhythmiás gyógyszerek e betegcsoportban fokozottan 

érvényesülı kedvezıtlen mellékhatás-profilja miatt. Klinikai vizsgálatunkban elsıként 

végeztünk paraszimpatikus neurostimulációt krónikusan implantált elektródával: 

pitvarfibrillációban akut frekvenciacsökkenést értünk el, mellékhatások nélkül. 

Eredményeink hozzájárulhatnak a szívelégtelenség és a pitvarfibrilláció non-

farmakológiás terápiájának hatékonyabb alkalmazásához. 
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SUMMARY 

The diseases of the heart are the most common causes of mortality, their importance is 

increasing with the growing ratio of elderly population. We investigated the 

pathomechanism and the optimization of non-pharmacological treatment of its common 

forms - heart failure and atrial fibrillation - in experimental and clinical studies. 

We were the first to utilize MRI study during biventricular pacemaker upgrade to select 

the optimal left ventricular stimulation site in a patient with post-infarction ischemic 

cariomyopathy, severe heart failure, permanent atrial fibrillation and intraventricular 

conduction disorder. 

Phrenic nerve stimulation is a common complication of left ventricular epicardial 

stimulation. We were able to avoid phrenic nerve stimulation in 83% of patients using 

optimal stimulation wave form based on different excitability properties of myocardium 

and motor nerve. 

The pathmomechanism of atrial fibrillation has not been elucidated yet despite the 

extensive research in the field, study data are often controversial. One of the causes can 

be the numerous methods used for induction, whose effect on the characteristics of the 

induced arrhythmia was not investigated. In an experimental model we proved that with 

electrical atrial fibrillation induction the applied method affects the characteristics of the 

arrhythmia during the induction, but the effect diminishes after ceasing induction, if the 

atrial fibrillation persist after discontinuing induction. 

The data regarding randomness of ventricular rhythm in atrial fibrillation is 

controversial. We proved that some statistical parameters show individual 

characteristics in patients with atrial fibrillation. 

Adequate ventricular rate control is sometimes difficult in patients with heart failure and 

atrial fibrillation due to side effects of antiarrhythmics, which are more common in this 

groups. We were the first to perform parasympathetic cardiac nerve stimulation with 

chronically implated coronary sinus lead. There were no complications. 

Our results may contribute to the effective utilization of non-pharmacological treatment 

of heart failure and atrial fibrillation. 
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