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BEVEZETÉS 
 

A szívbetegségek világszerte a vezető halálokok közé tartoznak. A 
szívelégtelenség és a különböző szívritmuszavarok a szívbetegség 
jellemző megnyilvánulási formái. A népesség öregedésével és a 
betegek számának növekedésével jelentőségük egyre nagyobb. 
Mivel hosszan tartó kezelést igényelnek, nagy megterhelést 
jelentenek az egészségügyi ellátás és finanszírozás számára. Az 
utóbbi évtizedekben a gyógyszeres kezelési lehetőségek mellett 
mind nagyobb szerepet kapnak az eszközös, ún. non-farmakológiás 
terápiás eljárások is. 

 
 

A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése 
 

Szívelégtelenségben a betegek mintegy 15%-ánál igazolható 
intraventricularis vezetési zavar, NYHA III-IV stádiumban ez az 
arány a 30%-ot is meghaladhatja. A kamrai ingervezetési sebesség 
csökkenése a kamrai kontrakció disszinkróniáját okozza, mivel a 
nem azonos időben depolarizálódó kamrafal szegmensek nem 
egyszerre húzódnak össze. Biventricularis ingerléssel, a jobb és bal 
kamra közel egy időben való ingerlésével az elektromos és a 
következményes mechanikus disszinkrónia mérsékelhető. Hatására 
csökken a bal kamra depolarizációjának és repolarizációjának 
ideje, nő a bal kamrai kontraktilitás és a diastolés telődési idő, 
csökken a végsystolés kamratérfogat valamint a mitralis 
visszaáramlás. A pumpafunkció javulásának következtében a 
betegek mintegy 70-80%-ánál javul a terhelhetőség, csökken a 
szívelégtelenség miatti hospitalizációk száma és a mortalitás. 
A bal kamra ingerlése általában a sinus coronarius (SC) egyik 
oldalvénájába implantált elektródával történik. A sinus coronarius 
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elektródáknak a hagyományosan alkalmazott pacemaker 
elektródákhoz képest magasabb kimozdulási aránya napjainkban is 
jelentős klinikai probléma. Az instabil pozíció megnehezítheti az 
elektróda optimális elhelyezését, az elektróda kimozdulása jelentős 
ingerküszöb emelkedéshez, ineffektív ingerléshez vagy a nervus 
phrenicus stimulációja miatt rekeszrángáshoz vezethet.  
 
 

Kamrai tachycardia abláció 
 

A leggyakrabban strukturális szívbetegség talaján kialakuló kamrai 
tachycardia (VT) az életet veszélyeztető ritmuszavar. A 
gyógyszeres kezelés mellett a hirtelen szívhalálra nagy kockázatú 
betegcsoportban az implantálható cardioverter defibrillátor (ICD), 
gyakran ismétlődő epizódok esetén a katéteres abláció napjainkban 
egyre nagyobb teret nyer. A katéteres abláció a monomorf kamrai 
tachycardiák szinte valamennyi formájában hatékony non-
farmakológiás terápiás módszer. Alkalmazása különösen 
gyógyszeres kezelés ellenére visszatérő, gyakori ICD sokkterápiát 
igénylő vagy folyamatosan fennálló (incessant) VT esetén javasolt. 
Bár a technikai fejlődés eredményeként számos új eszköz 
(térképző rendszerek, hűtött fejű ablációs katéter, alternatív 
ablációs energiaforrások) segítik az orvost, a kamrai tachycardia 
ablációja (különösen rossz általános állapotú, hemodinamikailag 
instabil betegnél) ma is az invazív elektrofiziológia egyik 
legnagyobb kihívása. Kamrai tachycardia ablációt gyakorlott 
centrumokban, megfelelő személyi és eszközös háttér (gyakorlott 
operatőr, szívsebészet, intenzív terápia, respirátor, intraaortikus 
ballonpumpa) rendelkezésre állása mellett javasolt végzni. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 

1. A sinus coronarius elektróda pozíció stent implantációval való 
rögzítésének hatékonyságát és biztonságosságát vizsgáltuk 
postoperatív vagy intraoperatív elektródadiszlokáció, illetve 
implantációkor észlelt mikrodiszlokáció, instabil elektródapozíció, 
rekeszrángást okozó nervus phrenicus stimuláció esetén. 
2. Célunk volt a pacemaker zseb megnyitásával nem járó, új, 
minimál invazív sinus coronarius elektróda repozíciós eljárás 
hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata, ha a distalis 
helyzetű sinus coronarius elektróda rekeszrángást okozott. 
3. Ha a bal kamrai elektróda beültetése transvénás vagy sebészi 
epicardialis módszerrel nem megoldható, megkísérelhető alternatív 
módszerek alkalmazása. Célunk a transseptalis endocardialis 
elektróda implantáció során az elektroanatómiai térképező rendszer 
előnyeinek vizsgálata volt. 
4. Ha az ICD csak gyakori, a beteg számára fájdalmas sokkok 
leadásával képes a kamrai ritmuszavarokat megszüntetni és/vagy 
az antiaritmiás gyógyszeres kezelés hatástalan, katéteres abláció 
javasolt. Célunk volt postinfarctusos kamrai tachycardia miatt 
intézetünkben katéteres abláción átesett betegeinknél a 
beavatkozás hatékonyságának vizsgálata. 
5. Ha a gyógyszeres és eszközös terápiás eljárások hatástalanok, 
valamint az endocardialis katéteres abláció is sikertelen, incessant 
VT fennállásakor utolsó lehetőségként az epicardialis katéteres 
abláció megkísérelhető. Célunk a hazánkban még nem alkalmazott 
epicardialis abláció elvégzése volt postinfarctusos, incessant 
kamrai tachycardiában szenvedő betegnél. 
6. Célunk volt Fallot-tetralógia miatt gyermekkorában szívműtéten 
átesett betegnél a gyakori kamrai tachycardiás epizódok katéteres 
ablációval való kezelése. 
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MÓDSZEREK 
 

A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent 
implantációval 

 
Sinus coronarius stent implantációt a bal kamrai elektróda 
rögzítésére 248 betegnél végeztünk, postoperatív diszlokáció vagy 
a beültetés során észlelt diszlokáció, jelentős ingerküszöb 
változással járó mikrodiszlokáció, az operatőr megítélése szerint 
instabil elektródapozíció illetve az anatómiailag stabil pozícióban 
vagy ahhoz közel alacsony ingerlési feszültség mellett jelentkező 
rekeszrángás miatt. Az elektróda pozícionálása után a sinus 
coronarius kanülön keresztül egy újabb vezetődrótot helyeztünk el 
a célvénában majd ezen normál, többségében rövid (8-15 mm) 
„bare metal” coronaria stentet pozícionáltunk az elektróda mellé. 
   

 
 
 

1. ábra. Az elektródát rögzítő stent deponálása. S: stent. LV: bal kamrai (sinus coronarius) elektróda. 
G1: az elektróda vezetődrótja. G2: a stent vezetődrótja.  
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A stent distalis vége és az elektróda distalis vége közti távolság 5-
30 mm volt. Ellenőrző ingerküszöb és nervus phrenicus 
stimulációs küszöb-mérés után a stentet 6-20 atmoszféra 
nyomással fújtuk fel 4-6 másodpercre (1. ábra). Az ingerküszöb és 
impedancia méréseket közvetlenül az implantáció után majd 
félévente illetve bármilyen okból bekövetkező beteg-vizit esetén 
elvégeztük. 
 

Katéteres sinus coronarius elektróda repozíció 
 
 

Minimál invazív sinus coronarius elektróda repozíciós műtétet 
kilenc, korábban biventricularis rendszer beültetésen átesett, 
distalis elektródapozíció, nervus phrenicus stimuláció miatt 
rekeszrángásban szenvedő betegnél végeztünk átlagosan 6 ( max. 
17) hónappal a beültetés után. A jobb vena femoralis punkciója 
után bal Amplatz 2 guiding katéterrel kanüláltuk a SC-t, és 
vezetődrótot  majd azon stentet pozícionáltunk az elektróda mellé, 
vagy ha ez nem volt lehetséges, a SC főágába. Ezt követően a vena 
femoralis felől „B” görbületű ablációs katétert vezettünk fel a jobb 
pitvarba, majd a katétert behajlított véggel a sinus coronarius 
elektróda pitvari része fölé vezettük, elcsavartuk, és az elektródát 
lassan a vena cava inferior irányába húztuk vissza. (2. ábra) 
Ha az első pozíció nem volt megfelelő, az elektródát proximalis 
irányba tovább húztuk vissza. Ha a pozíciót elfogadtuk, az 
elektródát a stent deponálásával stabilizáltuk. A bal kamrai 
ingerküszöb, ingerlési impedancia és nervus phrenicus ingerküszöb 
méréseket az első postoperatív napon, félévente, illetve bármilyen 
okból bekövetkező kontrollvizsgálat alkalmával elvégeztük 
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2. ábra. Abl: ablációs katéter. Ampl: Amplatz guide katéter az oldalvéna szájadéka előtt. LV: sinus 
coronarius elektróda a korábbinál proximalisabb pozícióban, megfelelő ingerküszöb mellett 
rekeszrángás nincsen. S: a stent felfújása. W: a stent vezetődrótja. RV: jobb kamrai, RA:jobb pitvari 
elektróda.  
 

. 

Transseptalis endocardialis bal kamrai elektróda implantáció 
 
 

Transseptalis endocardialis bal kamrai elektróda implantációt két 
korábban szívműtéten átesett betegnél végeztünk, akiknél a 
transzvénás beültetés nem volt sikeres. A vena femoralis felől 
transseptalis punkciót végeztünk, a punkció helyét CARTO 
elektroanatómiai térképező rendszerrel jelöltük meg. A vena 
subclavia felől megkerestük a CARTO katéterrel a punkció helyét, 
és a katétert majd azon az introducert a bal szívfélbe vezettük. 
Megjelöltük a legkésőbb aktiválódó bal kamrai régiót, ahová az 
introduceren keresztül aktív fixációs pacemaker elektródát 
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pozícionáltunk. Testsúlyra számított teljes dózisú LMWH kezelés 
után oralis antikoagulációs terápiát alkalmaztunk a potenciális 
thromboembóliás szövődmények megelőzésére, az INR célérték 
3,5-4,5 között volt.  
 

Postinfarctusos kamrai tachycardia kezelése rádiófrekvenciás 
katéterablációval 

 
 

Ötvenkét postinfarctusos betegünknél végeztünk összesen 59 
esetben gyakori vagy incessant kamrai tachycardia miatt 
rádiófrekvenciás katéterablációt elektroanatómiai térképező 
rendszerrel. A bal kamrai ejekciós frakció (LVEF) 34%, 
interquartilis tartomány (IQR: 28,5%-38%) volt. Az abláció előtt a 
betegek többsége béta-blokkoló és amiodarone terápiában 
részesült. Ismételt ablációra hat, három ablációra egy betegünknél 
volt szükség. Húsz esetben történt az abláció incessant kamrai 
tachycardia miatt. 
Ablációt elsősorban az isthmus régió(k)nak és az exit pont(ok)nak 
megfelelően végeztünk, emellett az esetek nagyobb részében 
további szubsztrát modifikáció is történt. Az abláció után VT 
indukciót végeztünk, a klinikai VT indukálhatósága esetén a 
beavatkozást folytattuk. Összehasonlítottuk VT recidíva és 
ritmuszavar-mentesség esetén a preablációs ejekciós frakciókat 
(LVEF), illetve a VT recidíva előfordulásának gyakoriságát a 
35%-nál kisebb, illetve 35%-nál nem kisebb ejekciós frakciójú 
betegcsoportokban. 
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Postinfarctusos incessant kamrai tachycardia epicardialis 
katéterablációja 

 
 

A postinfarctusos betegnél gyakori, ICD sokkot igénylő VT 
epizódok miatt endocardialis ablációt végeztünk. Két hónapos 
ritmuszavar-mentesség után lassú, 120/perces, incessant kamrai 
tachycardia lépett fel, melyet endocardialis katéterablációval 
megszüntetni nem tudtunk. Ismételten sikertelen endocardialis 
abláció után utolsó lehetőségként epicardialis abláció mellett 
döntöttünk. Touhy 17-Gr tűvel kanüláltuk a pericardialis teret, 
majd hosszú introducer segítségével jutattuk a hűtött fejű ablációs 
katétert a pericardiális térbe. Korai aktiváció, identikus pace-map 
és entrainment mapping segítségével azonosítottuk a ritmuszavar 
exit pontját.  
 

Fallot-tetralógiás beteg kamrai tachycardiájának 
rádiófrekvenciás ablációja 

 
 

A gyermekkorban Fallot-tetralógia miatt korrekciós műtéten átesett 
betegnél ismétlődő kamrai tachycardia miatt több alkalommal 
történt más intézetekben abláció, és ICD beültetére is sor került. 
Nagy dózisú gyógyszeres kezelés mellett is gyakori sokkterápiát 
igénylő VT-k miatt elektroanatómiai térképezéssel ablációt 
végeztünk. Ablációs vonalakat húztunk a korrekciós műtét hegétől 
a pulmonalis billentyű felé, majd a tricuspidalis billentyűhöz. 
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EREDMÉNYEK 
 

A sinus coronarius elektróda pozíciójának stabilizálása stent 
implantációval 

 
Sinus coronarius oldalág stentelést a SC elektróda stabilázálására 
248 esetben végeztünk. A stent implantációja utáni kontroll sinus 
coronarius venogram egy esetben sem mutatott véna disszekciót, 
perforációt vagy okklúziót. Az utánkövetési idő 15±9 (max. 52) 
hónap volt. Legalább fél éves utánkövetéssel 188 esetben, legalább 
két éves utánkövetéssel 59 betegnél rendelkezünk. Az utánkövetés 
alatt 29 beteget veszítettünk el. 
A stent implantációja után elvégzett elektrofiziológiai mérések 
során jelentős ingerküszöb vagy impedancia változást nem 
mértünk. A hat hónapos kontroll mérés során statisztilailag 
szignifikáns, de klinikailag nem jelentős ingerküszöb és 
impedancia változást regisztráltunk. Az ingerküszöb 1,0 (IQR: 0,6-
1,7) V–ról 0,8 (IQR: 0,6-1,3) V-ra (p=0,003) (3. ábra), az 
impedancia 607 (IQR: 527-650) Ohmról 575 (IQR: 491-659) 
Ohmra (p=0,017) csökkent (4. ábra). A két éves kontroll mérésnél 
az ingerküszöb és impedancia értékek statisztikailag nem 
szignifikáns változásait észleltük. Az ingerküszöb 0,9 ( IQR: 0,6-
1,5) V-ról 1,0 ( IQR: 0,5-1,5) V-ra (p=0,968) (3. ábra), az 
impedancia 611 (IQR: 520-710) Ohmról 565 (IQR: 500-661) 
Ohmra (p=0,128) (4. ábra) változott.  
Az impedancia mérések eredményei egy esetben sem utaltak a SC 
elektróda törésére vagy szigetelésének sérülésére. Egy esetben a 
bal kamrai ingerlés maximális ingerlési energiával sem volt 
effektív a korai postoperatív szakban, mellkas átvilágítás az 
elektróda proximalis irányú diszlokációját mutatta. Ebben az 
esetben az elektródát a sinus coronarius lateralis oldalvénájában 

 10



igen proximalis pozícióban voltunk kénytelenek elhelyezni, mert 
distalisabban nervus phrenicus ingerlés jelentkezett. A stentet a 
kanyarulattal eredő oldalvéna szájadékába deponáltuk, az elektróda 
feltehetőleg a stent alulméretezése miatt visszacsúszott. A 
reoperáció során az elektródát egyéb lehetőség hiányában 
anterolateralis pozícióba implantáltuk. 

 
3. ábra. A bal kamrai ingerküszöb változása 6 hónappal (n=188) illetve két évvel (n=59) a beültetés 
után. Bár a változás mértéke 6 hónapnál statisztikailag szignifikáns, klinikailag nem jelentős, 
gyakorlatilag a mérés hibahatára körül van. 

 
4. ábra. A bal kamrai impedancia változása 6 hónappal (n=188) illetve két évvel (n=59) a beültetés 
után. Hat hónapnál a csökkenés mértéke statisztikailag szignifikáns, két évnél a szignifikancia 
szintjét nem éri el. A sinus coronarius elektróda szigetelésének sérülésére utaló 
impedanciacsökkenést egy betegnél sem mértünk.  
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Egy betegnél észleltük az ingerküszöb jelentősebb 
megemelkedését 2,2 V; 0,5 ms-ról 5,6 V; 0,5 ms-ra, röntgen 
átvilágítás diszlokációt nem mutatott. A jelenséget az elektróda 
körüli szívizomzat hegesedése magyarázhatja. A bal kamrai 
ingerlési energiát megnöveltük, az ingerküszöb tovább nem 
emelkedett. Klinikailag jelentős ingerküszöb emelkedés a többi 
246 esetben nem fordult elő. Öt betegnél jelentkezett ülő vagy 
oldalt fekvő testhelyzetben a nervus phrenicus ingerlése miatt 
rekeszrángás. Kontroll mellkas átvilágítás makroszkópos elektróda 
diszlokációt nem mutatott. Négy esetben a rekeszrángás csak az 
ingerküszöb kétszeresénél magasabb ingerlési feszültségnél lépett 
fel, a készülék átprogramozásával (ingerlési feszültség csökkentése 
és az impulzusidő növelése) megszüntethető volt egy betegnél az 
elektróda repozícionálását, visszahúzását végeztük el.  
Három betegnél kényszerültünk a biventricularis rendszer 
explantációjára. Az ok két esetben a pacemaker zseb infekciója (3, 
illetve 5 hónappal az implantáció után), egy esetben a beültetést 
követően másfél évvel szeptikus állapot miatt fellépő, az 
elektródákon vegetáció kialakulásával járó endocarditis volt. A 
stenttel rögzített sinus coronarius elektróda mindhárom esetben 
transzvénás úton (az elektródavéget a pacemaker zsebben 
felszabadítva, majd a vena subclavia felől meghúzva) 
szövődménymentesen eltávolítható volt. Makroszkópos károsodás 
jeleit nem észleltük a kivett elektródákon. Egy betegünk a 
szívelégtelenség uralhatatlan progressziója miatt 
szívtranszplantációra került 27 hónappal a beültetés után. A 
szívsebész a stenttel rögzített elektródát könnyen ki tudta húzni. A 
stentet jól látható hüvely borította az elektródával érintkező 
szakaszon is. Makroszkópos károsodást nem találtunk, a stentelt 
szakaszon mikroszkópos vizsgálatokkal sem észleltük az elektróda 
jelentősebb sérülését. 

 12



Katéteres sinus coronarius elektróda repozíció 
 

A sinus coronarius kanülálása a jobb femoralis véna felől minden 
esetben sikeres volt. A PTCA-s vezetődrótot és a coronaria stentet 
hét esetben sikerült a sinus coronarius megfelelő oldalágába 
felvezetni. Két esetben a vezetődrótot sem tudtuk az oldalvénába 
pozícionálni az oldalág elzáródása vagy a vékony ér kanyarulattal 
való eredése miatt. Ezekben az esetekben nagyobb, az arteria 
carotis interna intervenciójához használt stenteket (Express 
Vascular 6.0*14 és 18 mm, Boston Scientific) pozícionáltunk a 
sinus coronarius középső részébe, a lateralis oldalág eredésétől 
proximalisan, a posterolateralis vagy posterior ág eredésétől 
viszont distalisan. 
A sinus coronarius elektróda katéteres visszahúzása minden 
esetben sikeres volt, elfogadható új elektróda pozíciót értünk el 
mind a kilenc betegnél. Nervus phrenicus ingerlést különböző 
impulzusidők mellett maximális ingerlési feszültséggel stimulálva 
sem észleltünk. A bal kamrai ingerküszöb 1,6±1,1 V; 0,5 ms, az 
ingerlési impedancia 565±62 Ohm volt az implantációkor. A végső 
elektródapozíciót stent implantációval rögzítettük, a stentet hét 
esetben az oldalágba, két betegnél a sinus coronarius főágába 
deponáltuk. A beavatkozás időtartama 28±9,5 (18-42) perc, a 
sugáridő 11,5±7,4 perc volt. Postoperatív szív ultrahang 
vizsgálatok során pericardialis folyadékgyülemet nem találtunk.  
Az utánkövetési idő 7,7±4,6 (min.:0,5 max.:14) hónap volt. Ezalatt 
rekeszrángás nyolc betegnél nem lépett fel. Egy esetben egy 
hónappal a beavatkozás után az ingerküszöb kétszeresénél bal 
oldalfekvésben rekeszrángás jelentkezett. Mellkas átvilágítás stabil 
elektródapozíciót mutatott. Az ingerlési feszültség csökkentésével 
a rekeszrángás megszűnt. Kontroll elektrofiziológiai mérésekkel 
stabil és effektív bal kamrai ingerlést igazoltunk, klinikailag 
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jelentős ingerküszöb- és impedancia-változásokat nem 
regisztráltunk. A beavatkozás alatt mért értékekhez képest 
statisztikailag szignifikáns ingerküszöb- és impedancia-változások 
nem következtek be. Az utolsó kontroll során a bal kamrai 
ingerküszöb 1,6±1,4 V; 0,5 ms (p=ns), az ingerlési impedancia 
588±54 Ohm (p=ns) volt. Az impedancia mérések nem utaltak a 
bal kamrai elektróda szigetelésének sérülésére egyik betegnél sem. 
 

Transseptalis endocardialis bal kamrai elektróda implantáció 
 

A transseptalis punkció a jobb vena femoralis felől, a punkciós 
nyílás kanülálása az ablációs katéterrel a felvett elektroanatómiai 
térkép alapján a vena subclavia felől valamint az aktív fixációs 
endocardialis pacemaker elektróda implantációja a legkésőbb 
aktiválódó bal kamrai régióba mindkét betegünknél sikeres volt. A 
bal kamrai ingerküszöb 0,6 V; 0,5 ms illetve 0,8 V; 0,5 ms volt. 
Perioperatív műtéti szövődményt (haematoma, pericardialis 
folyadék, thromboembolia) nem észleltünk. Utánkövetésünk (15, 
illetve 10 hónap) során a betegek általános állapota jelentősen 
javult, diureticum igényük csökkent. Szívelégtelenség miatti 
hospitalizációra nem került sor. A bal kamrai ingerküszöb stabil 
maradt, az ingerlési impedancia nem utalt az elektródák sérülésére. 
Thromboemboliás szövődmény nem fordult elő.  
 

Postinfarctusos kamrai tachycardia kezelése rádiófrekvenciás 
katéterablációval 

 
Betegcsoportunkban mors in tabula nem fordult elő. Primer sikert 
az ablációk 97%-ában értünk el, vagyis 57 abláció után a klinikai 
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ritmuszavar programozott extrastimulációval nem volt indukálható. 
Utánkövetésünk során (medián: 10 hónap, IQR: 3,5-31 hónap) 
tizenhét beteget veszítettünk el. Közülük 14 betegnél találtunk az 
abláció utáni kontrollok során kamrai tachycardiát, tíz betegnél 
történt az abláció incessant kamrai tachycardia miatt. Négy beteg 
hunyt el a beavatkozást követő első hónapon belül, egy esetben 
volt uralhatatlan kamrai ritmuszavar a halálhoz vezető ok.  
Az abláció után a teljes utánkövetési idő alatt a betegek 52%-ánál 
nem detektált az ICD újabb kamrai ritmuszavart, további 35%-nál 
a sokkterápiát igénylő kamrai ritmuszavarok számának jelentős 
csökkenését találtuk. A ritmuszavar-mentes betegcsoport pre-
ablációs bal kamrai ejekciós frakciója {38 % (IQR: 30%-40%)} 
szignifikánsan magasabbnak bizonyult összehasonlítva azzal a 
betegcsoporttal, ahol a VT az utánkövetés alatt visszatért {30 % 
(IQR: 25%-30%)} (p=0,0032). A 35%-nál alacsonyabb ejekciós 
frakciójú csoportot összehasonlítva a 35%-nál nem kisebb LVEF 
csoporttal azt találtuk, hogy a jelentősen csökkent bal kamra 
funkció esetén az abláció után a kamrai tachycardia 
visszatérésének esélye szignifikánsan nagyobb (p=0,0252, 
esélyhányados: 4,24, 95 %-os konfidencia intervallum:1,33 ill 
13,57), (5. ábra). 
 

 LVEF<35% LVEF≥35% Összesen 
VT recidíva 17 8 25 

VT mentesség 9 18 27 
Összesen 26 26 52 

 
5. ábra. Csökkent bal kamra funkció mellett a VT recidíva esélye szignifikánsan 
magasabb.  
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Postinfarctusos incessant kamrai tachycardia epicardialis 
katéterablációja 

 
Az epicardialis térkép alapján a legkorábban aktiválódó régiónak 
megfelelő helyen ablálva a másfél hónapja gyakorlatilag 
folyamatosan fennálló incessant kamrai tachycardia 5 másodperc 
után megszűnt. További három ablációt követően 550, 400 és 330 
ms alaphajtás mellett programozott egyes és kettős kamrai 
extrastimulussal kamrai tachyarrhythmia sem a jobb, sem a bal 
kamra felől ingerelve nem volt indukálható.  
A szövődménymentes beavatkozás után három éves utánkövetés 
alatt kamrai tachycardia mindössze kétszer lépett fel, az ICD 
mindkét ritmuszavart az első antitachycardia ingerléssel 
megszüntette, sokk leadására nem volt szükség. A beteg jelenleg 
NYHA I-II funkcionális stádiumban van.  

 
 

Fallot-tetralógiás beteg kamrai tachycardiájának 
rádiófrekvenciás ablációja 

 
Abláció után VT sem programozott extrastimulációval, sem 
isoproterenol hatásban nem volt indukálható. Húsz hónapos 
utánkövetés alatt egy alkalommal jelentkezett monomorf VT, 
melyet az ICD antitachycardia ingerléssel szüntetett meg. Akkor a 
beteg 50 mg metoprolol terápiában részesült. Jelenleg 200 mg 
amiodarone és 75 mg metoprolol mellett tartósan 
ritmuszavarmentes. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 

1. A sinus coronarius elektróda pozíciójának a sinus coronarius 
oldalágába implantált stenttel történő stabilizálása hatékony és 
biztonságos módszer. A stentelés az elektróda későbbi 
explantációját eddigi eseteinkben nem akadályozta. 
  
2. A distalis pozíciójú sinus coronarius elektróda ablációs 
katéterrel való visszahúzása hatékony és biztonságos módszer a 
distalis elektródapozíció által okozott rekeszrángás 
kiküszöbölésére. 
 
3. Válogatott esetekben, transseptalis punkció után az 
elektroanatómiai térképezéssel vezérelt bal kamrai endocardialis 
elektródabeültetés reális terápiás alternatíva lehet. 
 
4. A rádiófrekvenciás katéterabláció a myocardialis infarctus után 
kialakult tartós kamrai tachycardia hatásos és sikeres kezelési 
módja lehet, ha az antiaritmiás gyógyszerek és az ICD nem 
hatékonyak vagy csökkentik az életminőséget. Súlyosan csökkent 
bal kamra funkció esetén a ritmuszavar visszatérésének esélye 
sikeres abláció után is magasabb. 
 
5. Postinfarctusos incessant kamrai tachycardia esetén amennyiben 
az endocardialis katéterabláció sikertelen, az epicardialis abláció 
utolsó terápiás lehetőségként megkísérelhető. 
 
6. Gyógyszeres kezelés mellett gyakran fellépő, ICD sokkterápiát 
igénylő kamrai tachycardia esetén Fallot-tetralógia műtéti 
korrekciója után is sikerrel végezhető elektroanatómiai 
térképezőrendszerrel vezérelt rádiófrekvenciás katéteres abláció.  
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