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$SDUR[L]PiOLVSLWYDU¿EULOOiFLyEDQV]HQYHGĘEHWHJSUHV\QFRSHPLDWWNHUOWNyUKi]ED3DQDV]DLKiWWHUpEHQWDFK\FDUGLDEUDG\FDUGLD V]LQGUyPD 7%6  LJD]ROyGRWW D SLWYDU¿EULOOiFLy 3)  PHJV]ĦQpVHNRU V]LJQL¿NiQV SDX]D OpSHWW IHO
DPHO\HJ\DONDORPPDOV\QFRSpYDOLVWiUVXOW3DFHPDNHU 30 EHOWHWpVV]NVpJHVVpJHPHUOWIHOGHDSLWYDU¿EULOOiFLy
HJ\pUWHOPĦNyURNLV]HUHSHPLDWWSXOPRQDOLVYpQDL]ROiFLy 39, W|UWpQWDPHO\NRUDLUHNXUUHQFLDPLDWWPHJLVPpWOpVUHNHUOW$SLWYDU¿EULOOiFLyPHJROGiViYDODEUDG\FDUGLDpVDWDFK\FDUGLDHJ\DUiQWPHJV]ĦQWpVKRVV]DEEWiY~XWiQN|YHWpV
során sem tért vissza.
.XOFVV]DYDN WDFK\EUDG\V]LQGUyPDSLWYDU¿EULOOiFLy39,VLQXVFVRPyGLV]IXQNFLyV\QFRSH

&XUDWLYHUROHRISXOPRQDU\YHLQLVRODWLRQLQWDFK\FDUGLDEUDG\FDUGLDV\QGURPH
7KHSDWLHQWZLWKSDUR[\VPDODWULDO¿EULOODWLRQ $) ZDVDGPLWWHGWRWKHKRVSLWDOZLWKV\PSWRPVRISUHV\QFRSHDQGDVLQJOHHSLVRGHRIFRPSOHWHV\QFRSH'XULQJFORVHREVHUYDWLRQDWULDO¿EULOODWLRQZDVUHJLVWHUHGZLWKVLJQL¿FDQWSDXVHDIWHU
the cessation of AF paroxysms, that caused syncope. She was referred for pacemaker (PM) implantation, however,
FRQVLGHULQJWKHSDWKRSK\VLRORJLFDOUROHRIDWULDO¿EULOODWLRQSXOPRQDU\YHLQLVRODWLRQ 39, ZDVSHUIRUPHGLQVWHDGWKDW
had to be repeated due to early recurrence. Following the redo PVI, tachy- and bradycardia were both eliminated, and
no recurrence occured during long term follow-up.
.H\ZRUGV WDFK\EUDG\V\QGURPHDWULDO¿EULOODWLRQ39,VLQXVQRGHG\VIXQFWLRQV\QFRSH

Bevezetés
$ SDUR[L]PiOLV SLWYDU¿EULOOiFLyEDQ 3)  V]HQYHGĘ EHWHJHN D] iOWDOiQRVDQ MHOOHP]Ę SDOSLWiFLyV SDQDV]RN
mellett megszédülések, akár eszméletvesztések miDWW NHUOKHWQHN VUJĘVVpJL HOOiWiVUD (QQHN KiWWHUpben gyakran tachycardia-bradycardia szindróma (TBS)
áll, mely a sick sinus szindróma egy speciális fajtája,
amelyben a magas frekvenciájú paroxizmusokat paX]iN N|YHWLN (]HN HOVĘVRUEDQ VLQXVOHiOOiV N|YHWNH]ményei, ezért gyakran pacemaker (PM) beültetés is
történik. A tachycardia-bradycardia szindróma kezelésében ez a terápiás stratégia ugyan a syncopék megV]ĦQpVpWHUHGPpQ\H]KHWLGHQHPYiOWR]WDWDUHQGV]HUHVHQIHOOpSĘpVNHOOHPHWOHQSLWYDU¿EULOOiFLyVURKDPRN
okozta panaszokon és következményeken.
Ismertté vált, hogy pitvari tachyaritmiák a sinuscsoPyEDQEHN|YHWNH]ĘHOHNWURPRVUHPRGHOOLQJN|YHWNH]-

ményeképpen diszfunkciót okozhatnak, amely a gyors
ULWPXV]DYDU WDUWyV PHJV]ĦQpVH YDJ\ PHJV]QWHWpVH
után reverzibilis lehet (1).

Esetismertetés
$  pYHV QĘEHWHJ J\DNRUL SUHV\QFRSpN 7%6 WQHWHL
miatt került felvételre PM-implantáció elbírálása céljáEyO.yUHOĘ]PpQ\pEHQKLSHUWyQLDIpOpYHSDUR[L]PiOLV
3) V]HUHSHOW VSRQWiQ V]ĦQĘ URKDPRNNDO $ PHJV]pGOpVHNiWODJRVDQKHWLDONDORPPDOIRUGXOWDNHOĘHV]méletvesztéshez közeli helyzetet eredményezve, és
egy alkalommal teljes syncope is fellépett. Lényeges
strukturális szívbetegség nem volt bizonyítható, echoNDUGLRJUi¿iV YL]VJiODW My EDONDPUDIXQNFLyW LJD]ROW
Bradycardizáló szert nem szedett, bradycardiát okozó
ioneltérést nem észleltek.
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1. ÁBRA. A beteg ritmuszavarmentesen regisztrált EKG-ján látható normofrekvens sinusritmus

$EHNOGĘiOWDO3)NHUOWDURVV]XOOpWHNNDSFViQGRNXmentálásra (2. ábra)DQQDNPHJV]ĦQpVHNRUSHGLJW|EEször sinus-, illetve junkcionális bradycardia, valamint
gyakori, akár 6000 milliszekundumnál hosszabb pauzák
voltak láthatóak sinusleállással (3. és 4. ábra). Mivel a
SDX]iNLJD]ROKDWyDQFVDND3)PHJV]ĦQpVHNRUMHOHQWkeztek, pacemaker-implantáció helyett a beteg részletes
IHOYLOiJRVtWiViW pV D YHOH W|UWpQW HJ\H]WHWpVW N|YHWĘHQ
pulmonális vénaizoláció (PVI) melletti döntés született.
$]HOHNWUR¿]LROyJLDLYL]VJiODWpVUiGLyIUHNYHQFLiV 5) 
DEOiFLyVRUiQDÄFXOSULW´YpQDDEDON|]|VWGĘYpQDW|U]V
YROW PDMG D] HPSLULNXV MREE pV EDO WGĘYpQiNDW HJ\DUiQW PDJiED IRJODOy L]ROiFLyW N|YHWĘHQ D ULWPXV]DYDU
PHJV]ĦQW$EHWHJSDQDV]DLH]XWiQLGHLJOHQHVHQV]QHWHOWHN GH PRELOL]iFLyMiW N|YHWĘHQ DNXW UHNXUUHQFLD
részjelenségeként ismét PF-paroxizmusok jelentkeztek.
Bár a már ismert sinuscsomó-diszfunkció okozta jelenVpJHNHQ\KpEEIRUPiEDQHNNRULVIHOOpSWHNGHD]HOVĘ

EHDYDWNR]iVWN|YHWĘHQOpQ\HJHVHQULWNiEEDQMHOHQWNH]WHNDPHO\OHKHWĘYpWHWWHRWWKRQiEDERFViWiViW
)pO pY P~OYD WRYiEEL NpVĘL UHNXUUHQFLD PLDWW PiVRGLN
39,NHUOWHOYpJ]pVUH(QQHNVRUiQDMREEIHOVĘpVDOVy
PV rekonnekciója, illetve az innen származó repetitív
3)LJD]ROyGRWWDPHO\DUHL]ROiFLyWN|YHWĘHQPHJV]ĦQW
(]N|YHWĘHQDEHWHJWRYiEELPHJ¿J\HOpVHVRUiQLVPptelt PF, presyncope, gyengeség nem jelentkezett.
Három év utánkövetés után ritmuszavar nem volt igazolható, a presyncopék és a palpitációk egyaránt megV]ĦQWHN D EHWHJ QRUPRIUHNYHQV VLQXVULWPXVEDQ YDQ
antiaritmiás gyógyszerelés nélkül.

Megbeszélés
Ismert, hogy a PF-fel járó elektromos remodelling bi]RQ\RVHVHWHNEHQDULWPXV]DYDUPHJV]ĦQpVpWN|YH-
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2. ÁBRA. Magas kamrai frekvenciájú pitvarfibrilláció

3. ÁBRA. Pitvarfibrilláció leállását követő asystolia

tően sinuscsomó-diszfunkcióhoz, következményes
sinus bradycardiához vagy akár ideiglenesen junkcionális pótritmushoz vezethet (2). Ennek következtében a klasszikus intrinsic okra visszavezethető sick
sinus szindrómában is megﬁ gyelhető tünetek jelent-

kezhetnek. Amíg azonban a sinuscsomó strukturális
károsodásából fakadó tünetek irreverzibilis jelleggel
lépnek fel, addig irodalmi adatok alapján valószínű,
hogy a pitvari tachyaritmia megszüntetése a sinuscsomó-diszfunkció megszűnését és következménye-
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4. ÁBRA. A PF terminálódását követően regisztált junkcionális ritmus

sen a bradycardia, valamint a panaszok elmúlását is
RNR]KDWMD   $ MHOHQVpJ SDWR¿]LROyJLDL PDJ\DUi]Dta, hogy a sikeres abláció után a sinuscsomóban ún.
UHYHU] UHPRGHOOLQJ W|UWpQLN DPHO\QHN KDWiViUD QĘ
az átlagfrekvencia és csökken a frekvenciavariabilitás (1).
Khaykin és munkacsoportjának vizsgálatában 31 sick
VLQXV V]LQGUyPiEDQ V]HQYHGĘ EHWHJ HVHWW iW 39,Q
köztük 6 beteg már korábban PM-mel rendelkezett. Redo-PVI 4 esetben volt szükséges, ezek közül 2 esetben
jelentkezett ismét rekurrencia. Sikeres PVI után minden
HVHWEHQPHJV]ĦQWHNDNRUiEELV\QFRSpNSUHV\QFRSpN
LOOHWYH D PiU 30PHO UHQGHONH]Ę EHWHJHN HVHWpEHQ D
pace-arány 1/13-adára csökkent (4).
A fentiekhez hasonlóan Inada és munkatársai 37
TBS-s PVI-n átesett beteg 5 éves utánkövetésének
elemzése során azt tapasztalták, hogy a betegek
86%-a tachy- és bradycardiamentes maradt az utolsó
DEOiFLyWN|YHWĘHQEDQLVPpWHOWEUDG\FDUGLDQHP
igazolódott. A fennmaradó 3 beteg PM-beültetésen
esett át, 1 beteg progrediáló sinuscsomó-diszfunkció,
 EHWHJ SHGLJ YLVV]DWpUĘ 7%6 PLDWW H]pUW D V]HU]ĘN
a TBS-betegek esetében is a rendszeres kontrollvizsgálat és hosszú távú utánkövetés fontosságát hangsúlyozták.

Összefoglalás
$] HVHWLVPHUWHWpVEHQ V]HUHSOĘ EHWHJEHQ VLQXVFVRmó-diszfunkció igazolódott következményes pauzával,
illetve junkcionális ritmussal, amely presyncopés panaszokhoz vezetett. A regisztrált pauza mértéke alapján
önmagában PM-implantáció is felmerülhetett volna,
azonban – mivel bradycardia csak a PF után jelentkezett – a ritmuszavar sikeres katéteres ablációjával a
tachyaritmia mellett a sinuscsomó-diszfunkció is hoszV]DEEWiYRQPHJV]QWHWKHWĘYROW
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