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6LOHQWFHUHEUDOLVFKHPLDGHWHFWHGDIWHUDWULDO¿EULOODWLRQDEODWLRQKDVEHHQVWXGLHGLQWHQVLYHO\WKURXJKWKHODVW\HDUV
We have been studying this phenomenon at our Institute since 2010 with a systematic use of transcranial Doppler and
LQWUDFDUGLDFHFKRFDUGLRJUDSK\WRGHWHFWFHUHEUDOPLFURHPEROLVDWLRQGXULQJDWULDO¿EULOODWLRQDEODWLRQV+HUHLQ,UHYLHZ
available data on cerebral microembolization in this context, mainly relying on the results of our group.
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Bevezetés
$ SLWYDU¿EULOOiFLy 3)  WUDQV]NDWpWHUHV NH]HOpVpQHN
HJ\LN OHJUHWWHJHWWHEE V]|YĘGPpQ\H D NOLQNDLODJ PDQLfeszt stroke/TIA. Az ablációs eljárás során a bal pitvari
endothelium a PV-szájadékok körül nagy területen sérül
az energialeadás következményeként olyan betegeken,
akiknél a tromboembóliás kockázat szívritmuszavarukEyOHUHGĘHQHJ\pENpQWLVPDJDVDEED]HJpV]VpJHVHNhez képest. A transzszeptális katéterezés, a bal pitvarba vezetett eszközök révén koagulum, szövettermékek,
OHYHJĘ NHUOKHW D V]LV]WpPiV NHULQJpVEH DPL V]LQWpQ
D FHUHEUiOLV HPEROL]iFLy IRUUiVD OHKHW   .O|QE|]Ę
centrumok közlése alapján a manifeszt, klinikai cerebUiOLV HVHPpQ\ HOĘIRUGXOiVD D]    pV D  N|]|WW
szór (3). Általánosságban elmondható, hogy a PF-abláció bevezetése óta eltelt másfél évtizedben a beavatNR]iVRN FHUHEURYDV]NXOiULV NRFNi]DWD HOVĘVRUEDQ D
periprocedurális antikoagulálási protokoll változásának
N|V]|QKHWĘHQ IRO\DPDWRVDQ FV|NNHQ   (J\UH W|EE

centrumban végzik a beavatkozást megszakítás nélküli
KVA-terápia, újabban direkt orális antikoaguláns melOHWWD]DEOiFLyNDODWWHUĘWHOMHVLYKHSDULQL]iOiVVDO OHJDlább 300 sec feletti ACT-célérték), ami a legutóbbi ajánlásokban is megfogalmazódott (5).
$ PDQLIHV]W FHUHEUiOLV HPEROL]iFLy HOĘIRUGXOiViQDN
említett csökkenése mellett aggasztó jelenség a néhány éve felismert klinikailag néma cerebrális iszkémia
6LOHQW &HUHEUDO ,VFKHPLD 6&,  J\DNRUL HOĘIRUGXOiVD
(OVĘNpQWSchwartz (6) számolt be arról, hogy PF-abláFLyWN|YHWĘyUiQEHOOHOYpJ]HWWGLII~]LyV05 ':
MRI: Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging) vizsgálattal a betegek egy részében új, az abláció
HOĘWWYpJ]HWWYL]VJiODWWDOPpJQHPOiWKDWyiOWDOiEDQ
mm-nél kisebb, többnyire a fehér állományra lokalizálódó iszkémiás léziók mutathatók ki, amelyek semmilyen tünetet vagy neurológiai vizsgálattal kimutatható
eltérést nem okoznak (1. ábra)..pVĘEELYL]VJiODWRNH]W
DMHOHQVpJHWDEHWHJHNiEDQtUWiNOH ± pV
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1. ÁBRA. Klinikailag manifeszt stroke (bal oldal) és néma iszkémiás lézió (SCI=silent cerebral ischaemia) képe diffúziós
mágneses magrezonancia vizsgálattal (DW-MRI=diffusion
weighted magnetic resonance imaging) az akut és krónikus
szakban. A néma agyi léziók a stroke-hoz viszonyítva kisebb
(<10 mm), többnyire a fehérállományra lokalizálódó elváltozások, amelyek néhány hét után méretükben csökkennek
vagy eltűnnek

D]LVHJ\pUWHOPĦYpYiOWKRJ\DJ\DNRULViJ|VV]HIJJ
az alkalmazott ablációs technikával, legmagasabbnak
a fázisos rádiófrekvenciás (RF) abláció során találták.
%iU D] 6&, MHOHQWĘVpJH HJ\pUWHOPĦHQ WRYiEEUD VHP
tisztázott, nem zárható ki, hogy a néma agyi infarktusok a posztoperatív kognitív funkció romlásához is vezethetnek.
$QpPDDJ\LOp]LyNNLPXWDWiViQDNÄJROGVWDQGDUG´YL]Vgálataként ugyan a DW-MRI-t tartják számon, a módszer nem szolgáltat adatot az embolizáció keletkezéVL PHFKDQL]PXViUyO PLO\HQ WHUPpV]HWĦ HPEyOXVRN D
beavatkozás melyik szakaszában keletkeznek, kialaNXOiVXND]DEOiFLyDODWWLHQHUJLDN|]OpVPLO\HQELR¿]LNDL
paramétereivel hozható összefüggésbe. Ezzel szemEHQ D] D FHUHEUL PHGLDEDQ PHJMHOHQĘ PLNURHPEyOXV
szignálok (MES: microembolic Signal) Transcraniális
'RSSOHUUHO 7&'  W|UWpQĘ GHWHNWiOiVD DONDOPDV D FHUHEUiOLVPLNURHPEROL]iFLyYDOyVLGHMĦ ÄUHDOWLPH´ PHJítélésére (2. ábra) a PF transzkatéteres kezelése során
(14, 15). Kilicaslan és munkatársaiYROWDND]HOVĘNDNLN
7&'PRQLWRUR]iVWKDV]QiOWDN3)DEOiFLyNDODWWpVĘN
mutatták ki, hogy irrigált RF használata során mindig
keletkeznek mikroembólusok, ráadásul sokkal nagyobb
V]iPEDQ PLQW DPLW iOWDOiEDQ HJ\ V]tYPĦWpW NDSFViQ
detektálnak (16). Azt is igazolták, hogy a MES-szám
|VV]HIJJ D EHDYDWNR]iVKR] N|WKHWĘ VWURNHHVHPp-

nyekkel. Az említett munkacsoport a TCD mellett intrakardiális ultrahang (ICE=intracardiac echocardiography) segítségével szemikvantitatív skála alapján
pUWpNHOWH D EDO SLWYDUEDQ NHOHWNH]Ę EXERUpNRN PHQ\nyiségét (3. ábra), amely korrelált a TCD-vel regisztrált MES-számmal. Egy másik vizsgálatban a holland
Sauren és munkacsoportja három ablációs eszközt haVRQOtWRWW|VV]HD7&'YHOLQWUDSURFHGXUiOLVDQNHOHWNH]Ę
MES-számok alapján: a fokális RF, az irrigált RF, illetve
a cryoballon (CB) katétert. Eredményeik alapján a mikURHPEyOXVNpS]ĘGpVPpUWpNHV]LQWpQIJJ|WWD]DONDOmazott katéteres technikától; a legbiztonságosabbnak
a CB bizonyult (17).
Intézetünkben 2010-ben kezdtük el a PF-abláció kapcsán kialakuló néma cerebrális embolizáció jelenségéQHNV]LV]WHPDWLNXVYL]VJiODWiW(WWĘONH]GYHUXWLQV]HUĦen használtuk a TCD- és ICE-technikákat a PF-ablációk
VRUiQNpS]ĘGĘDJ\LPLNURHPEyOXVRNGHWHNWiOiViUD%Htegeink egy csoportjában cerebrális DW-MRI-vizsgáODWRNDWLVYpJH]WQNN|]YHWOHQOD]DEOiFLyHOĘWWpVD]W
N|YHWĘHQ(]WHUHPWHWWHPHJDQQDNDOHKHWĘVpJpWKRJ\
1. összehasonlítsuk a néma cerebrális iszkémia inciGHQFLiMiWNO|QE|]Ę3)DEOiFLyVPyGV]HUHNPHOOHWW
2. értékeljük az ablációs technológiai fejlesztések és
metodikai változtatások cerebrális mikroembolizációra kifejtett hatását;
LQIRUPiFLyW J\ĦMWVQN D PLNURHPEyOXVRN ¿]LNDL WHUPpV]HWpUĘONLDODNXOiVXNPHFKDQL]PXViUyO$]DOiEbiakban ezeknek a vizsgálatainknak legfontosabb
megállapításait foglaljuk össze.

Saját vizsgálataink néma cerebrális
iszkémia kimutatására PF-abláció kapcsán

Betegek és módszer
A vizsgálatokba paroxizmális vagy perzisztáló PF miatt
HJ\PiVXWiQNDWpWHUDEOiFLyUDNHUOĘEHWHJHNHWYRQWXQN
be, amennyiben vállalták a TCD-monitorozást az abOiFLyV EHDYDWNR]iV WHOMHV LGĘWDUWDPD DODWW $] DEOiFLyN VRUiQ YDODPHQQ\L WGĘYpQD 39 SXOPRQDU\ YHLQ 
teljes elektromos izolálása volt a cél. Ennek elérésére
HJ\V]HUĦVtWHWWÄVLQJOHVKRW´DEOiFLyVWHFKQLNiNDWKDV]-

2. ÁBRA. Transcranialis Doppler-görbék az arteria cerebri media (MCA) bilaterális monitorozása során alapállapotban (bal oldali
panel), illetve mikroembólus-szignálok megjelenésekor a nyilakkal jelzett helyen (jobb oldali panel)
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náltunk: cryoballont vagy fázisos RF-ablációr a körkörös multipoláris ablációs katéterrel (PVAC=Pulmonary
Vein Ablation Catheter). Az ablációs technikákat korábban részletesen leírtuk (18, 19).
A mikroembolizáció követésére multifrekvenciás Doppler-készüléket használtunk (Multi Dop T-digital, DWL,
QL software 2.8), amivel nemcsak az a. cerebri medián
(MCA=middle cerebreal artery) áthaladó mikroembólusok számát tudtuk meghatározni, de azok szolid parWLNXNXP YDJ\ Ji]EXERUpN MHOOHJH LV HONO|QtWKHWĘ $]
artefaktumok és a valódi cerebrális mikroembólusok elNO|QtWpVpEHQD]HV]N|]pU]pNHQ\VpJHIDMODJRVViJDDJi]pVV]ROLGPLNURHPEyOXVRNDW
VSHFL¿FLWiVVDONO|QtWLHO  $WUDQV]GXFHUWHJ\VSHciális fejpánt rögzíti a halántékhoz. Igyekeztünk mindkét
oldalon monitorozni az arteria cerebri mediát a transzszeptális szúrástól kezdve a bal pitvarban töltött egész
LGĘ DODWW $] LUiQ\HOYHNEHQ PHJKDWiUR]RWW 7&'EHiOlításokat használtuk (20): 45-55 mm közötti mélység,
PPVDPSOHYROXPHP:N|]|WWLHUĘVtWpV  
Méréseink során regisztráltuk, hogy a beavatkozás soUiQPLO\HQDUiQ\EDQNpS]ĘGQHNJi]LOOHWYHV]ROLGWtSXsú mikroembólusok (2. ábra).
A MES-okat külön-külön számoltuk a beavatkozás
egyes szakaszai során:
 transzszeptális punkció: ez a szakasz a fossa ovalis
sikeres punkciója utáni 30 másodpercet foglalta magában.
39DQJLRJUi¿D D 39N YL]XDOL]iViUD KDV]QiOW NRQWrasztanyag beadásának ideje.
 Energiaközlés: ez a szakasz az energiaközlés kezdeWpWĘODEHIHMH]pVXWiQLPiVRGSHUFLJWDUWRWW
 Katétermanipuláció ideje: a beavatkozás egyéb szakaszait foglalta magában, amelynek során a fenti maQĘYHUHNHJ\LNHVHP]DMORWW
A beavatkozások alatt a TCD-detekció mellett ICE seJtWVpJpYHOLVPRQLWRUR]WXNDEDOSLWYDULEXERUpNNpS]ĘGpVW ,URGDOPL DGDWRNQDN PHJIHOHOĘHQ D EXERUpNNpS]ĘGpV PpUWpNpW HJ\ V]HPLNYDQWLWDWtY VNiOiQ IHMH]WN
NL   Ä.HYpVQHN´ WDUWRWWXN D EXERUpNNpS]ĘGpVW KD
D]RN NLV V]iPEDQ L]ROiOWDQ IRUGXOWDN HOĘ D EDO SLWYDUEDQ $ ÄN|]HSHVHQ VRN´ NDWHJyULiW DNNRU KDV]QiOWXN
ha a buborékok nagyobb mennyiségben és folyamatosan jelentek meg, de még nem alkottak konglomerá-

WXPRW Ä6RN´QDN WHNLQWHWWN D]W D IRO\DPDWRVDQ QDJ\
V]iPEDQNpS]ĘGĘEXERUpNPHQQ\LVpJHWDKRODEXERUpNRNVĦUĦQHJ\PiVPHOOHWWHJ\PiVKR]WDSDGYDNRQJlomerátumot képeztek (3. ábra).
A fent leírtak szerint végzett ablációk és mikroembolizáció detekciós metodikákra alapozva az alábbi összehasonlításokat és elemzéseket végeztük:
$ &% pV 39$&DEOiFLyN VRUiQ PpUKHWĘ PLNURHPbólus szignálok (MES) számát úgy, hogy PVAC-ablációk alatt kétféle intraprocedurális heparinizációs
protokollt alkalmaztunk egy minimum 250 sec feletti
(PVAC) és egy 320 sec feletti (PVAC magas ACT)
DNWLYiOW NRDJXOiFLyV LGĘ $&7  HOpUpVpUH W|UHNHGYH
A vizsgálatok kitértek a MES természetének (szolid/
gáz) és az mikroembólusok kialakulásának ütemére
D]DEOiFLyNO|QE|]ĘIi]LVDLDODWW6]LQWpQHOHPH]WN
a 2 intraoperatívan használható módszer, a TCD és
az ICE által detektált mikroembolizáció összefüggését.
2. A fázisos RF-ablációk során talált kezdetben tapasztalt gyakori cerebrális léziók hátterében preklinikai
vizsgálatok arra utaltak, hogy a PVAC elektródái kö]|WW NLDODNXOy PDJDV iUDPVĦUĦVpJ N|YHWNH]WpEHQ
OpWUHM|YĘKĘPpUVpNOHWLFV~FVRNRNR]WDPLNURHPEyOXVNpS]ĘGpViOODOp]LyNKiWWHUpEHQ  .OLQLNDL
eredmények, ezzel összhangban azt igazolták, hogy
D39$&pVHOHNWUyGMiQHJ\LGHMĦOHJDONDOPD]RWW
RF-közlést kizáró ablációs protokoll mellett keveVHEED]6&,HOĘIRUGXOiVD  0LQGH]HNDODSMiQ
DHOHNWUyGDPLQGHJ\LNpQUXWLQV]HUĦHQDONDOPD]RWW
szimultán energialeadás gyakorlata változott: csak
olyan esetben került rá sor, amikor az elektródák
SR]tFLyMiWiWYLOiJtWiVVDOHOOHQĘUL]YHD]RNQHPNHUOtek közeli kontaktusba egymással (4. ábra). Mindezek alapján, összehasonlítottuk a mikroembolizációt
azokban a kezdeti eseteinkben, amikor még a fent
leírt elektróda-interakció jelensége ismeretlen volt
pVHONHUOpVpUHVHPPLO\HQHUĘIHV]tWpVWQHPWHWWQN
(1. csoport); amikor szimultán energiaközlést csak az
iWYLOiJtWiVDODSMiQPHJIHOHOĘQHNtWpOWHOHNWUyGDSR]tciók esetén végeztünk (2. csoport); a fázisos RF-ablátor továbbfejlesztett softwarének használatával,
ami a PVAC-körfogat széli részein elhelyezett 1-es
és 10-es elektródákon (amelyek között a legnagyobb

3. ÁBRA. A buborékképződés osztályozása intrakardiális echokardiográfiával
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4. ÁBRA. A PVAC-elektróda pozíciók megítélése. A bal
oldali képen biztonságos, a jobb oldalon túl közeli 1-10
elektróda helyzet (piros nyilak) látható

az interakció esélye) a szimultán RF-leadást nem teV]LOHKHWĘYH FVRSRUW 
6. ÁBRA. A mirkoembólus-képződés üteme az egyes ablá3. Vizsgáltuk a mikroembolizáció összefüggését az abciós szakaszokban. PVAC-ablációk során kiugró csúcs látható az energiaközlés alatt, míg CB alkalmazásával egyenletes
láció alatti alapritmussal (sinus versus PF) és az abütemű MES-képződés figyelhető meg a procedúra alatt
láció helyével (a 4 PV valamelyike).
(rövidítés ld. előző ábra)
(OHPH]WND]DEOiFLyELR¿]LNDLSDUDPpWHUHLpVDPLNURHPEyOXVNpS]ĘGpVPpUWpNpQHNNDSFVRODWiW
5. Korlátozott számú (27) betegen értékeltük a fázisos a mikroembolizáció intenzitása szorosan összefügg
5)DEOiFLy HOĘWW pV XWiQ YpJ]HWW ':05,YL]VJiOD- D] ,&(YHO GHWHNWiOW EXERUpNNpS]ĘGpV PpUWpNpYHO (8.
WRNDODSMiQLJD]ROW~MNHOHWĦ6&,pVD]DEOiFLyNDODWW ábra) (26).
detektált mikroembólus számok közötti korrelációt.

Fontosabb megállapításaink
Kimutattuk, hogy a kezdetben alkalmazott fázisos RFablációs technika és a korábbi Genius RF-generátor
KDV]QiODWD V]LJQL¿NiQVDQ W|EE PLNURHPEyOXVNpS]Ędéssel jár, mint a CB-abláció (5. ábra). Ezen számotWHYĘHQD]VHPYiOWR]WDWKDD]$&7FpOpUWpNHWVHF
fölé emeljük a PVAC-beavatkozások során. A mikroemEyOXVRN&%DEOiFLyDODWWHJ\HQOHWHVHQNpS]ĘGQHNH]]HO V]HPEHQ Ii]LVRV 5)DEOiFLyN VRUiQ NpS]ĘGpVN
az energialeadás tartamára koncentrálódik (6. ábra).
%iUPHO\WHFKQLNDKDV]QiODWDNRUDNHOHWNH]ĘPLNURHPEyOXVRNW~OQ\RPyDQJi]WHUPpV]HWĦHN(7. ábra). Igazoltuk, hogy a TCD alkalmas a MES-ek regisztrálására,

5. ÁBRA. A mikroembólusok száma a három ablációs csoportban. CRYO: Cryoballon; PVAC: Pulmonalis vénaablációs-katéter; ACT: aktivált alvadási idő; MES: mikroembólus szignál

7. ÁBRA. Gáz- és szolid embólusok aránya a három ablációs
csoportban. ACT: aktivált alvadási idő

8. ÁBRA. ICE – TCD-korreláció. ICE: Intrakardiális echokardiográfia; TCD: Transcranialis Doppler; MES: mikroembólus
szignál
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9. ÁBRA. Bal oldali panel: Az arteria cerebri mediaban detektált átlag mikroembólus-szám az 5 különböző ablációs csoportban.
A PVAC- és nMARQ-csoportokban mért átlag MES-számokat a CB-csoporthoz viszonyítottuk. Nem volt szignifikáns különbség
a CB, PVAC II. (p=0,543) és PVAC III. csoport (p=0,317) között az átlagos összes MES-számban. Szignifikánsan több összesített
MES képződött a PVAC I. (p=0,005) és nMARQ-csoportban (p=0,007). Jobb oldali panel: A szolid/gáz mikroembólusok mindaz
5 terápiás csoportban hasonlóan, közel 20% szolid-80% gáz arányban oszlottak el (Rövidítések, mint az előző ábrákon)

Bizonyítottuk, hogy a fázisos RF-ablációkkal kapcsoODWEDQ D] HOP~OW pYHNEHQ EHYH]HWHWW YiOWR]iVRN HOVĘsorban a PVAC-elektróda interakciók kiküszöbölésére,
valamint a Genius generátorban végrehajtott software
módosítások hatására a TCD-vizsgálattal detektált
0(6V]iPRN V]LJQL¿NiQVDQ FV|NNHQWHN D &%DEOiFLók során mért értékekhez hasonló szintre. Az új, multipoláris, körkörös, irrigált ablációs katéter, az nMARQ
alkalmazása ugyanakkor magas, a régi fázisos RF-ablációs technikával regisztráltakhoz hasonló MES-kép]ĘGpVVHOMiU  (9. ábra).
Megállapítottuk, hogy fázisos RF-ablációk alatt a mikroembolizációt fokozza a minél több aktív elektróda,

10. ÁBRA. Átlagos mikroembólus-szám/beteg a különböző
tüdővénák ablációjakor. A baloldali tüdővénák ablációja
alatt szignifikánsan több mikroembólus képződött. MES:
mikroembólus szignál; LSPV: bal felső tüdővéna (left superior pulmonary vein); LIPV: bal alsó tüdővéna (left inferior
pulmonary vein); LC: bal közös szájédék (left common);
RSPV: jobb felső tüdővéna (right superior pulmonary vein);
RIPV: jobb alsó tüdővéna (right inferior pulmonary vein);
R Int. PV: jobb intermedier ág

a magasabb leadott összteljesítmény, továbbá mind
D] DODFVRQ\DEE  & N|]|WWL WDUWRPiQ\ED HVĘ 
iWODJKĘPpUVpNOHW PLQG SHGLJ D  & IHOHWWL KĘPpUVpNOHWL W~OO|YpV HOĘIRUGXOiVD 8J\DQFVDN PDJDVDEE
MES-számot regisztráltunk a PVAC E1-10 elektródáinak szimultán aktivációja esetén annak ellenére,
hogy azok hely zetét és egymástól való távolságát átYLOiJtWiVVDOHOOHQĘUL]WND]HQHUJLDN|]OpVHOĘWWpVLGĘUĘO LGĘUH D] DODWW LV $ V]|YHWL NRQWDNWXV MHOOHP]pVpre megalkotott templát deviációs és respiráció okozta
kontaktus hiba score vizsgálatával bizonyítottuk, hogy
multipoláris ablációk esetén a nem optimális elektróGDV]|YHWNDSFVRODWDPLNURHPEyOXVRNNpS]ĘGpVIRQtos forrása (28).
Kimutattuk, hogy fázisos RF-ablációk alatt a bal olGDOL 39N NH]HOpVH VRUiQ W|EE PLNURHPEyOXV NpS]Ędik (10. ábra). Az energiaközlések alatti szívritmus
V]LQWpQ EHIRO\iVROMD D PLNURHPEyOXVRN NpS]ĘGpVpW
3)EHQ V]LJQL¿NiQVDQ PDJDVDEE KĘPpUVpNOHWHW pV
V]LJQL¿NiQVDQ DODFVRQ\DEE WHOMHVtWPpQ\W PpUWQN
mint SR-ben. (52,8 SD: 3,5 °C PF alatti energiaközlések alatt vs. 51,3 SD: 3,3 °C SR-ben; p<0,0001) (5,
6) SD:1,6 W PF-ben vs. 6,2 SD:1,4 W SR-ban, unadjusted p<0,0001, robust unadjusted p=0,0499. Sinusritmusban, 56 °C felett kevesebb mikroembolizációval
NHOOV]iPROQL(]]HOV]HPEHQ&KĘPpUVpNOHWDODWW
DV]tYULWPXVDNHOHWNH]ĘPLNURHPEyOXVRNV]iPiWQHP
befolyásolja (29).
Limitált betegszám mellett végzett vizsgálataink trendV]LQWĦNDSFVRODWRWPXWDWWDND':05,YHOLJD]ROW6&,
HOĘIRUGXOiVD pV D EDO SLWYDUL DEOiFLyN DODWW UHJLV]WUiOW
|VV]HV PLNURHPEyOXVV]iP N|]|WW D WGĘYpQD DQJLRJUi¿iNDODWWGHWHNWiOWPLNURHPEyOXVRNV]iPDXJ\DQDNNRUV]LJQL¿NiQVDQSUHGLNWtYYROWDQpPDDJ\LLV]NpPLD
kialakulására (30).
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&VDQiGL.OLQLNDLODJQpPDFHUHEUiOLVLV]NpPLDNLDODNXOiVDSLWYDU¿EULOOiFLyNDWpWHUDEOiFLyMDVRUiQ

Eredményeink klinikai implikációi
Vizsgálataink igazolták, hogy a TCD megbízható módV]HUDEDOSLWYDULDEOiFLyNNDSFViQNHOHWNH]ĘDJ\LPLNroembólusok kimutatására. Használatával képet kaphatunk a jelenség dinamikájáról, az embólusok szolid
YDJ\Ji]WHUPpV]HWpUĘOPHJtWpOKHWMND]DEOiFLyVWHFKQLNDPyGRVtWiVDLYDOHOpUKHWĘHUHGPpQ\W%L]RQ\tWRWWXN
KRJ\DEDOSLWYDULDEOiFLyNVRUiQHOVĘVRUEDQJi]MHOOHJĦ
mikrobuborékok alakulnak ki, ezért önmagában az antikoagulációs protokoll a jelenséget csak korlátozottan
képes befolyásolni. Kimutattuk, hogy a mikroembolizáció akár a teljes ablációs beavatkozás alatt, akár anQDNNO|QE|]ĘIi]LVDLKR]NDSFVROyGYDHUĘVHQIJJD]
DEOiFLyV WHFKQLNiWyO DQQDN YiOWR]WDWiVDL V]iPRWWHYĘHQ NpSHVHN EHIRO\iVROQL $ ELR¿]LNDL SDUDPpWHUHN D]
elektródaszövet kontaktussal összefüggésben befolyáVROMiNDPLNURHPEyOXVRNNpS]ĘGpVpWMHOHQWĘVpJHYDQ
továbbá a bal pitvaron belüli lokalizációnak és az aktuális ritmusnak. Az agyi DW-MRI-vizsgálattal kimutatott
léziók és a TCD-vel detektált mikroembolizáció közötti összefüggés tisztázására nagyobb betegszám mellett további tanulmányok szükségesek. Az antiaritmiás
gyógyszeres terápia máig megoldatlan problémái (31)
felértékelik minden olyan kutatásnak a fontosságát,
DPHOO\HODNDWpWHUHVDOWHUQDWtYDEL]WRViJRVDEEiWHKHWĘ
,URGDORP

 Kok LC, Mangrum JM, Haines DE, et al. Cerebrovascular complication associated with pulmonary vein ablation. J Cardiovasc ElectrophyVLRO±KWWSVGRLRUJM[
 Lee G, Sparks PB, Morton JB, et al. Low risk of major complications asVRFLDWHGZLWKSXOPRQDU\YHLQDQWUDOLVRODWLRQIRUDWULDO¿EULOODWLRQUHVXOWV
of 500 consecutive ablation procedures in patients with low prevalence
of structural heart disease from a single center. J Cardiovasc ElectrophyVLRO±KWWSVGRLRUJM[
 Hoyt H, Bhonsale A, Chilukuri K, et al. Complications Arising From
Catheter Ablation of Atrial Fibrillation: Temporal Trends and PredicWRUV +HDUW 5K\WKP  ± KWWSVGRLRUJMKUWhm.2011.07.025
&VDQDGL=1DJ\%DOy('DQN6HWDO&HUHEURYDVFXODU&RPSOLFDWLRQV
Related to Atrial Fibrillation Ablation and Strategies for Periprocedural StroNH3UHYHQWLRQ&DUGLDF(OHFWURSK\VLRO&OLQLFV±KWWSVGRLRUg/10.1016/j.ccep.2013.10.003
 Calkins H, Hindricks G, Cappato R, et al. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical
DEODWLRQ RI DWULDO ¿EULOODWLRQ H[HFXWLYH VXPPDU\ - ,QWHUY &DUGLRO 
'2,V±±]
6FKZDU]1.XQLVV01HGHOPDQQ0HWDO1HXURSV\FKRORJLFDOGHFOLQH DIWHU FDWKHWHU DEODWLRQ RI DWULDO ¿EULOODWLRQ +HDUW 5K\WKP  
±KWWSVGRLRUJMKUWKP
 Herrera Siklódy C, Deneke T, Hocini M, et al. Incidence of asymptomatic intracranial embolic events after pulmonary vein isolation: comSDULVRQRIGLIIHUHQWDWULDO¿EULOODWLRQDEODWLRQWHFKQRORJLHVLQDPXOWLFHQWHUVWXG\-$P&ROO&DUGLRO±KWWSVGRLRUJM
jacc.2011.04.010
 Gaita F, Leclercq JF, Schumacher B, et al. Incidence of silent cerebral
WKURPERHPEROLFOHVLRQVDIWHUDWULDO¿EULOODWLRQDEODWLRQPD\FKDQJHDFcording to technology used: comparison of irrigated radiofrequency, multipolar nonirrigated catheter and cryoballoon. J Cardiovasc ElectrophyVLRO±KWWSVGRLRUJM[
1HXPDQQ7.XQLVV0&RQUDGL*HWDO0('$),7ULDO 0LFURHPEROL]DWLRQGXULQJDEODWLRQRIDWULDO¿EULOODWLRQ FRPSDULVRQRISXOPRQDU\YHLQ
isolation using cryoballoon technique vs. radiofrequency energy. EuroSDFH±KWWSVGRLRUJHXURSDFHHXT
 Gaita F, Caponi D, Pianelli M, et al. Radiofrequency catheter ablation
RIDWULDO¿EULOODWLRQDFDXVHRIVLOHQWWKURPERHPEROLVP"0DJQHWLFUHVRnance imaging assessment of cerebral thromboembolism in patients unGHUJRLQJDEODWLRQRIDWULDO¿EULOODWLRQ&LUFXODWLRQ±
KWWSVGRLRUJ&,5&8/$7,21$+$
 Schrickel JW, Lickfett L, Lewalter T, et al. Incidence and predictors of
silent cerebral embolism during pulmonary vein catheter ablation for at-

ULDO¿EULOODWLRQ(XURSDFH±KWWSVGRLRUJHXURpace/eup350
 Lickfett L, Hackenbroch M, Lewalter T, et al. Cerebral diffusion-weighted magnetic resonance imaging: a tool to monitor the thrombogenicity of left atrial catheter ablation. J Cardiovasc Electrophysiol 2006; 17:
±KWWSVGRLRUJM[
9HUPD$'HEUX\QH31DUGL6HWDO(YDOXDWLRQDQGUHGXFWLRQRIDV\PSWRPDWLFFHUHEUDOHPEROLVPLQDEODWLRQRIDWULDO¿EULOODWLRQEXWKLJKSUHvalence of chronic silent infarction: results of the evaluation of reduction
of asymptomatic cerebral embolism trial. Circ Arrhythm Electrophysiol
±KWWSVGRLRUJ&,5&(3
 %RUJHU 0$ 3HQLVWRQ &0 :HLVHO 5' HW DO 1HXURSV\FKRORJLF LPpairment after coronary bypass surgery: Effect of gaseous microemboli
during perfusionist interventions. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 121:
±KWWSVGRLRUJPWF
 Gaunt ME, Martin PJ, Smith JL, et al. Clinical relevance of intraoperative embolization detected by transcranial doppler ultrasonography during carotid endarterectomy: A prospective study of 100 patients. Br J
6XUJ±KWWSVGRLRUJEMV
Kilicaslan F, Verma A, Saad E, et al. Transcranial Doppler detection
of microembolic signals during pulmonary vein antrum isolation: implications for titration of radiofrequency energy. J Cardiovasc Electrophysiol
±KWWSVGRLRUJEMV
 Sauren LD, Van Belle Y, De Roy L, et al. Transcranial measurement
of cerebral microembolic signals during endocardial pulmonary vein
isolation: Comparison of three different ablation techniques. J CardioYDVF(OHFWURSK\VLRO±KWWSVGRLRUJM
8167.2009.01509.x
7yWK=1DJ\%DOy(.HUWpV]$HWDO3LWYDU¿EULOOiFLyNH]HOpVHDSXOPRQDOLVYpQiNNULREDOORQL]ROiFLyMiYDO.|]pSWiY~HUHGPpQ\HND]HOVĘ
55 beteg alapján. Orvosi Hetilap ±
1DJ\%DOy(7LQW'%HNH,'pYpQ\L.HWDO$SLWYDU¿EULOOiFLyUiGLyIUHNYHQFLiVDEOiFLyVNH]HOpVHDQDWyPLDLWHUYH]pVĦNDWpWHUHNNHOU|YLGWiY~ HUHGPpQ\HN D] HOVĘ  EHWHJ DODSMiQ &DUGLRORJLD +XQJDULFD
±
 Markus HS, Punter M. Can transcranial Doppler discriminate between
VROLGDQGJDVHRXVPLFURHPEROL"$VVHVVPHQWRIDGXDOIUHTXHQF\WUDQVGXFHU V\VWHP 6WURNH   ± KWWSVGRLRUJ
STR.0000173399.20127.b3
 Ringelstein EB, Droste DW, Babikian VL, et al. Consensus on microembolus detection by TCD. International Consensus Group on MicroemEROXV 'HWHFWLRQ 6WURNH   ± KWWSVGRLRUJ
STR.29.3.725
 Haines DE, Stewart MT, Dahlberg S, et al. Microembolism and catheter ablation I: a comparison of irrigated radiofrequency and multielectrode-phased radiofrequency catheter ablation of pulmonary vein osWLD&LUF$UUK\WKP(OHFWURSK\VLRO±KWWSVGRLRUJ
CIRCEP.111.973453.
+DLQHV'(6WHZDUW07%DUND1'HWDO0LFURHPEROLVPDQGFDWKHter ablation II: effects of cerebral microemboli injection in a canine moGHO&LUF$UUK\WKP(OHFWURSK\VLRO±KWWSVGRLRUJ
CIRCEP.112.973461
 Wieczorek M, Hoeltgen R, Brueck M. Does the number of simultaneously activated electrodes during phased RF multielectrode ablaWLRQRIDWULDO¿EULOODWLRQLQÀXHQFHWKHLQFLGHQFHRIVLOHQWFHUHEUDOPLFURHPEROLVP" +HDUW 5K\WKP   ± KWWSVGRLRUJM
hrthm.2013.04.005
 Wieczorek M, Lukat M, Hoeltgen R, et al. Investigation into causes
RIDEQRUPDOFHUHEUDO05,¿QGLQJVIROORZLQJ39$&GXW\F\FOHGSKDVHG
5) DEODWLRQ RI DWULDO ¿EULOODWLRQ - &DUGLRYDVF (OHFWURSK\VLRO  
±KWWSVGRLRUJMFH
1DJ\%DOy(7LQW'&OHPHQV0HWDO7UDQVFUDQLDO0HDVXUHPHQW
Of Cerebral Microembolic Signals During Pulmonary Vein Isolation:
A Comparison Of Two Ablation Techniques. Circulation Arrhythmia
DQG (OHFWURSK\VLRORJ\   ± KWWSVGRLRUJ&,5CEP.112.971747.
.LVV$1DJ\%DOy(6DQGRU¿*HWDO&HUHEUDOPLFURHPEROL]DWLRQ
GXULQJDWULDO¿EULOODWLRQDEODWLRQ&RPSDULVRQRIGLIIHUHQWVLQJOHVKRWDEODWLRQ WHFKQLTXHV ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI &DUGLRORJ\   ±
281. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.03.175
1DJ\%DOR(.LVV$&RQGLH&HWDO3UHGLFWRUVRIFHUHEUDOPLFURHPEROL]DWLRQGXULQJSKDVHGUDGLRIUHTXHQF\DEODWLRQRIDWULDO¿EULOODWLRQ
analysis of biophysical parameters from the ablation generator. Heart
5K\WKP±KWWSVGRLRUJMKUWKP
1DJ\%DOR(.LVV$&RQGLH&HWDO3UHGLFWRUVRI&HUHEUDO0LFURembolization during Phased Radiofrequency Ablation of Atrial Fibrillation: Role of the Ongoing Rhythm and the Site of Energy Delivery PaFLQJ$QG&OLQLFDO(OHFWURSK\VLRORJ\3DFH±KWWSVGRL
org/10.1111/pace.12454.
 1DJ\%DOy ( 0DUWLURV\DQ 0 6iQGRU¿ * HW DO &HUHEUDO PLFURHPbolization during pulmonary vein isolation: relation to post-ablation silent
FHUHEUDO LVFKHPLD &DUGLRORJ\ -RXUQDO     ± KWWSVGRL
org/10.5603/CJ.a2017.0030
Lengyel C, Varro A, Tabori K, et al. Combined pharmacological block
of IKr and IKs increases short-term QT interval variability and provokes torVDGHVGHSRLQWHV%ULWLVK-RXUQDORI3KDUPDFRORJ\  ±

G7

