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&pONLWĦ]pV A familiáris, inadekvát, aránytalan sinuscsomó-tachycardiával kapcsolatosan világszerte kevés információ áll
rendelkezésre. Célunk ezen betegek kivizsgálásával és kezelésével szerzett saját tapasztalataink ismertetése.
%HWHJHNpVPyGV]HUHN$]HOP~OWWt]pYEHQDUiQ\WDODQVLQXVFVRPyWDFK\FDUGLiVEHWHJN|]OQpJ\HVHWEHQ  pV]OHOWNFVDOiGLKDOPR]yGiVHOĘIRUGXOiViW DSD>pYHV@pVOiQ\D>pYHV@YDODPLQWNpWWHVWYpU>¿~pYHVOiQ\pYHV@ 
0LQGHJ\LNNQpOODERUDWyULXPLYL]VJiODWHOYH]HWpVHV(.*PHOONDVU|QWJHQV]tYXOWUDKDQJ+ROWHUPRQLWRURVPHJ¿J\HOpV
terheléses EKG, valamint transztelefonikus EKG-vizsgálatok történtek.
(UHGPpQ\HN Strukturális szívbetegsége egyiküknek sem volt (mellkasröntgen, EKG, szívultrahang-vizsgálatok), laboratóriumi leletek is normálisnak bizonyultak (Hgb: 146±11 g/l, TSH: 2,12±0,40 μmol/l). A betegcsoport nyugalmi sinusfrekvenciája 117±10/min volt az EKG-vizsgálatkor. Holteren a napi átlagos sinusfrekvencia magas volt (95±6/min), 54±4/min, illetve
PLQV]pOVĘpUWpNHNNHO$WUDQV]WHOHIRQLNXV(.*DSDQDV]RNDODWWPLQGLJVLQXVWDFK\FDUGLiVHSL]yGRNDWU|J]tWHWW$
ELVRSURORO îPJQDS  +ROWHUPLQ S V]pOVĘpUWpNHNPLQLOOHWYHPLQ S pVD]LYDEUDGLQ
îPJQDS LV +ROWHUPLQSV]pOVĘpUWpNHNPLQLOOHWYHPLQ S MDYtWRWWDD+ROWHUPRQLWRURV
paramétereket, valamint a betegek panaszait (EHRA tüneti skála: kontroll: 2,4±0,5, kezelés alatt: 1,0±0 (p<0,005) egyaránt.
0HJEHV]pOpV A familiáris aránytalan sinuscsomó-tachycardia ritka klinikai szindróma, a szokásosnál is magasabb
sinus tachycardia hajlammal. Mind a béta-blokkoló, mind pedig az I f-csatorna-gátló kezelés hatékonynak bizonyult. Az
újabb irodalmi adatok alapján a nomotop szívritmuszavar hátterében a HCN4-csatorna fehérje (R524Q) génmutációja
merült fel.
.XOFVV]DYDN aránytalan sinuscsomó-tachycardia, familiaritás, bisoprolol, ivabradin
)DPLOLDULQDSSURSULDWHVLQXVQRGHWDFK\FDUGLD
$LPV The worldwide information with familiar, inadequate, inappropriate sinus node tachycardia is limited. Our aim was to
publish of our own experiences with the medical examinations and drug therapy of these patients.
3DWLHQWVDQGPHWKRGV,QWKHODVWWHQ\HDUVIURPSDWLHQWVZHQRWLFHGSDWLHQWV  ZLWKWKHDFFXPXODWLRQRILQDSpropriate sinus-node tachycardia [father (57 years old), daughter (29 years old); and a brother (22 years old) and sister (20
\HDUVROG @$OOSDWLHQWVXQGHUZHQWOHDGV(&*FKHVW;UD\HFKRODERUDWRU\LQYHVWLJDWLRQ+ROWHUPRQLWRULQJDQGWUDQVWHlephonic ECG observations.
5HVXOWV Patients had no structural heart disease. Laboratory values (Hgb: 146±11 g/l; TSH: 2.12±0.40 μmol/l) were within normal values. The resting heart rate of the patient group was 117±10/min on the ECG. The results of Holter recording
(expressed as minimal-maximal and (average) heart-rate/min) without drug therapy showed high heart rate values: 59±8/
min – 160±14 – (94±6/min). During the patients symptoms the transtelephonic ECG showed episodes of sinus tachycardias
in each patients. The bisoprolol (2×5 mg/day) therapy (Holter: 54±5/min – 132±16/min (p<0.05) – (79±9/min (p<0.05) and the
ivabradine treatment (2×5 mg/day) (Holter: 50±1/min – 148±8/min (p<0.05) – 79±3/min) as well improved not only the Holter-parameters, but also the patient’s symptoms (EHRA score control: 2.4±0.5, during treatment 1.0±0 (p<0.005).
&RQFOXVLRQ The familiar inappropriate sinus node tachycardia is a rare clinical syndrome with a propensity for higher rates
of sinus tachycardias. Both of the beta-blocking drug bisoprolol and the If channel blocker ivabradine proved to be useful for
treatment. In the background of this nomotope cardiac arrhythmia the gene mutation of the HCN4 channel protein (R524Q)
was suggested.
.H\ZRUGV familiar, inappropriate sinus node tachycardia, familiarity, bisoprolol, ivabradine
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Bevezetés
EHQ N|]|OWH HOVĘNpQW Wising (1) az inadekvát,
aránytalan sinuscsomó-tachycardia (IST) kongenitáOLV HOĘIRUGXOiViW $ VLQRDWULiOLV 6$  FVRPy SDFHPDker-sejtjeiben a spontán diasztolés depolarizáció meUHGHNVpJpW D VLQXVIUHNYHQFLiW G|QWĘHQ HJ\ EHIHOp
irányuló, transzmembrán vegyes ionáram (Na/K), az
ún. If ÄIIXQQ\´  FVDWRUQD PĦN|GpVH V]DEiO\R]]D $]
If-csatorna, amelyet pacemaker-áramnak is neveznek,
a HCN-(hiperpolarizáció aktivált, ciklikus nukleotidkapuzott) csatornák családjába tartozik. Négy változata,
izoformja létezik (HCN 1-4), amelyek közül az 1-es és
a 4-es van jelen a humán SA-csomóban, de a pacePDNHUVHMWHN PĦN|GpVpW G|QWĘHQ D HV L]RIRUP V]Dbályozza. Az SA-csomó adrenerg (cAMP) és kolinerg
(muscarin-receptorok – 2R) szabályozása is az If pacemaker-áram direkt befolyásolásával történik (2, 3, 4).
Nemrégen (2017) kiderült, hogy az If-csatorna HCN4
|VV]HN|WĘ DOHJ\VpJpQHN 54  ÄJDLQ RI IXQFWLRQ´
PXWiFLyMDMHOHQWĘVVLQXVWDFK\FDUGLiWWXGHOĘLGp]QL(]
a génmutatáció ugyanis fokozza az If-csatorna cAMP
iránti érzékenységét, így permanens sinus tachycardiát
LGp]HOĘ  (]WD]HOWpUpVW|VV]HIJJpVEHKR]WiND]
ún. familiáris IST megjelenésével (6).
-HOHQ N|]OHPpQ\QN FpOMD D] ,67 KD]DL IDPLOLiULV HOĘfordulásával kapcsolatos saját eseteink, tapasztalataink ismertetése. Korábbi hasonló közlést a hazai orvosi
szakirodalomban nem találtunk.

Betegek és módszerek
A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
HJ\LN IHOQĘWW MiUyEHWHJUHQGHOpVpQ ± N|]|WW,67VEHWHJHW QĘIpU¿iWODJRVpOHWNRU
 >±@  GLDJQRV]WL]iOWXQN $ EHWHJFVRSRUW iWlagos testsúlya, illetve testmagassága 64±12 kg, illetYHFPYROW$EHWHJFVRSRUWIĘWQHWHLDJ\DNRUL
LGĘV]DNRVHJ\HQOHWHVHQJ\RUVV]tYYHUpVpU]pVSDOSLWiFLy  J\HQJHVpJIiUDGpNRQ\ViJFV|NNHQWWHUKHOKHWĘVpJ   pV D PHOONDVL GLV]NRPIRUW PHOONDVL
V]~UiVpU]pV   SDQDV]DL YROWDN $ SDOSLWiFLyV SDnaszok átlagosan 24±29 (1–120) hónapja álltak fenn.
$] pOHWPLQĘVpJHW MHOOHP]Ę (+5$ (XURSHDQ +HDUW
Rhythm Association) tüneti skálán a betegcsoport jelOHP]ĘMHQHN N|]HSHVHQV~O\RVSDQDV]RN ELzonyult.
Az IST diagnózisára 0RULOOR pV PXQNDWiUVDL (7), Ols
KDQVN\pVPXQNDWiUVDL (8), valamint az ACC/AHA/ESC
(9) által javasolt kritériumokat használtuk:
1. nyugalmi aránytalan sinus tachycardia (³100/min),
2. a 12 elvezetéses EKG-n a P-hullám morfológiája,
tengelyállása az SA-csomóból kiinduló tachycardiára utal,
DyUiV+ROWHUPRQLWRURVPHJ¿J\HOpVHQDQDSLiWlag sinusfrekvencia ³90/min,

4. szekunder kardiális vagy extrakardiális ok kizárható,
5. a panasz alatt az SA-csomó frekvenciaemelkedés
fokozatos, nem paroxizmális, a sinus tachycardia
PHJV]ĦQpVHLVIRNR]DWRV
6. ektópiás jobb pitvari tachycardia vagy SA-csomó reentry tachycardia kizárható. Az IST diagnosztikájával kapcsolatosan utalunk korábbi közleményünkre
is (4).
A 104 IST-s beteg közül familiaritás, családi halmozóGiVV]HPpO\QpO  GHUOWNL DSD>pYHV@pVOHiQ\D>pYHV@YDODPLQWNpWWHVWYpU>¿~pYHVOHiQ\
pYHV@ HVHWHLEHQ0LQGHJ\LNEHWHJQpO¿]LNiOLVPDMG
5 perc pihenés után 12 elvezetéses EKG (MAC 1200
ST, USA) vizsgálatot végeztünk. Mindenkinél laboratóriumi vizsgálat is történt az extrakardiális, szekunder
okok kizárása céljából. A kivizsgálás kardiovaszkuláris gyógyszermentes periódusban történt. A PSVT-k
NLV]ĦUpVpUH  KHWHV LQGRNROW HVHWEHQ KRVV]DEE 
WUDQV]WHOHIRQLNXV (.*PHJ¿J\HOpVW ,06 +HDUW 9LHZ
P12/8 Plus, Aerotel), valamint 24 órás Holter-monitorozást (Innomed Medical Argusys FD) végeztünk. Utóbbi
a napi szívfrekvencia-tartomány és a panaszok alatti
ULWPXV]DYDURN PHJ¿J\HOpVpUH V]ROJiOW $ ¿]LNDL WHUhelés által kiváltott sinusfrekvencia-növekedés, PSVT
NLYiOWKDWyViJ WHUKHOKHWĘVpJ PHJiOODStWiVD FpOMiEyO
standard terheléses EKG-vizsgálat (Innomed Medical ergometer, módosított Bruce-protokoll) is történt. A
strukturális szívbetegség megállapítására/kizárására
PHOONDVU|QWJHQWUXWLQHFKRNDUGLRJUi¿iWYpJH]WQN
Vizsgálati eredményeink statisztikai analízise a Student
t-teszt alkalmazásával történt. Minden esetben az átlagértékek mellett az átlag standard deviációját (±SD)
adtuk meg. A p<0,05 értékeket tekintettük statisztikaiODJV]LJQL¿NiQVQDN

Eredmények
A családi halmozódást mutató IST-s betegeknek (két
FVDOiGWDJMDQĘIpU¿iWODJpOHWNRU>±
 pY@ iWODJRVDQpYHVNRUXNyWDYROWDND]pOHWPLQĘVpJNHW EHIRO\iVROy D EHWHJHN iOWDO N|]HSHVHQ
súlyosnak értékelt (EHRA tüneti skála: 2,4±0,5) palpitációs panaszai. Szekunder ok mindegyiküknél kizárható volt (Hgb: 146±11 g/l; TSH: 2,12±0,40 μmol/l).
Strukturális szívbetegség sem igazolódott, a bal kamra
V]LV]WROpVIXQNFLyMDLVpSQHNQRUPiOLVQDN  ELzonyult. A betegcsoport nyugalmi EKG-ján a sinuscsomó frekvenciája magas volt: 117±10/min. A familiaritást
mutató alatt IST-s család leánytagjának jellegzetes 12
elvezetéses EKG-felvétele az 1. ábrán látható. A csaOiGLKDOPR]yGiVWPXWDWyHOVĘpVPiVRGLN,67VFVDOiG
HOpUKHWĘFVDOiGIiMiWD illetve a 3. ábrán tüntettük fel.
$ EHWHJFVRSRUW J\yJ\V]HUPHQWHV LGĘV]DNEDQ HOYpJ]HWW  yUiV +ROWHUPRQLWRURV PHJ¿J\HOpVH VRUiQ D]
átlagos, napi sinusfrekvencia magas volt: 95±6/min,
PLQLOOHWYHPLQV]pOVĘpUWpNHNNHO$QDS-
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1. ÁBRA. A familiaritást mutató első IST-s család érintett nőtagjának jellegzetes sinus tachycardiás 12 elvezetéses EKG-képe
(141/min sinus tachycardia normális PQ-, QT-távolságok, inkomplett JTSZB)

2. ÁBRA. A familiárisan érintett első IST-s család elérhető
családfája. (A nagyapának mindig gyors szívverése volt. Az
édesapa 18 éves korában észlelte először gyors pulzusát. Az
érintett egyik lánya 10 éves korában tapasztalta először gyorsabb szívverését, a másik két testvér szívverése normális. Az
apa 56 évesen, a leánya 32 évesen került először észlelésre.
: familiárisan érintett családtagok

3. ÁBRA. A familiárisan érintett második IST-s család
testvérpárjának elérhető családfája. (Az édesanyának
mindig is gyors szívverése volt. A testvérpár 17-18
évesen észlelte, hogy a terhelésnél hamarabb kifulladnak, a szívverésüket gyakran egyenletesen gyorsnak
találták.)
: familiárisan érintett családtagok
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4. ÁBRA. A HCN4 szerepe az aránytalan sinuscsomó-tachycardia patomechanizmusában. A HCN4 C-linker fehérje R524Q
mutációja fokozza a HCN4 izoform érzékenységét a cAMP-vel szemben. Az ábra szintén feltünteti a sinuscsomó fokozott
automáciájához, tachycardizálódáshoz vezető más tényezőket is (szimpatikus aktivitásfokozódás, anti-béta-adrenerg antitestek
aktiválódása, aggodalom, belső feszültség), amelyek hatásai szinergitikusak lehetnek

SDOL LGĘV]DNEDQ NO|Q|VHQ GpOHOĘWW NRUD GpOXWiQ pV
estefelé palpitációs panaszt, szédülést okozó, fokozaWRVDQ NLDODNXOy pV PHJV]ĦQĘ VLQXV WDFK\FDUGLiV HSLzódokat észleltünk. A terheléses EKG-vizsgálat kapFViQMyWHUKHOKHWĘVpJPHOOHWWV]LQWpQPDJDVQ\XJDOPL
sinusfrekvenciát (112,0±14,8/min) tapasztaltunk. A terhelés során igen gyors tachycardizálódást észleltünk
a terhelés csúcspontján 165,5±2,0/min sinus tachycardiával. A vérnyomás mindenkinél az életkorának és a
WHUKHOKHWĘVpJpQHN PHJIHOHOĘHQ QRUPiOLVDQ HPHONHdett, a terhelés más szívritmuszavart senkinél nem
provokált.
A panaszok alatti EKG rögzítése, elemzése, illetve az
HVHWOHJHVPiVV]tYULWPXV]DYDURNMHOHQWNH]pVHPHJ¿gyelése miatt mindegyik betegnél 3-4 hetes transztelefonikus EKG-vizsgálat is történt. Mindegyik betegnél a
panaszok alatt mindig gyors sinus tachycardiás epizóGRNDWWDSDV]WDOWXQN3697YDJ\SDUR[L]PiOLVSLWYDU¿EULOOiFLyHJ\LNEHWHJQpOVHPIRUGXOWHOĘ
A betegcsoport panaszainak a kezelésére az életPyGPRGL¿NiFLy YDJRWRQL]iOy J\DNRUODWRN MyJD HQ\KHVSRUWVWE PHOOHWWHOVĘNpQWEpWDEORNNROyW ELVRSUR
lol 2×5 mg/nap), majd megbeszélés, hozzájárulás után
ÄRႇ ODEHO´ LYDEUDGLQ î PJQDS  WHUiSLiW DONDOPD]tunk. Mind a béta-blokkoló kezelés (Holter: 54±5/min –

PLQ >S@ V]pOVĘpUWpNHN VLQXVIUHNYHQFLD
LOOHWYH PLQ >S@ iWODJIUHNYHQFLD PLQG SHGLJ
D]LYDEUDGLQWHUiSLD>+ROWHU±PLQ@>S@
V]pOVĘpUWpNHN VLQXVIUHNYHQFLD LOOHWYH PLQ
>S@ iWODJIUHNYHQFLD@  LV VRNDW MDYtWRWW QHPFVDN D
palpitációs panaszokon (EHRA score: 1,0±0, p<0,005),
hanem a Holter-monitoros paramétereken is. A kisszáP~IDPLOLiULV,67VEHWHJHQ~J\WĦQLNDEpWDEORNNROy
kezelés jobban csökkentette a napi maximális sinusfrekvenciát, mint a hasonló adagú ivabradin terápia.
Az ivabradin kezelés ugyanakkor jobban csökkentette
a nyugalmi sinusfrekvenciát, mint a bisoprolol terápia.
6WDWLV]WLNDLNO|QEVpJHWDNpWHOWpUĘKDWiV~J\yJ\V]HUcsoport között azonban ebben a hasonló napi dózisban
nem tudtunk igazolni.
$]HOVĘ,67VFVDOiGQiODEpWDEORNNROyRNR]WDPHOOpNhatások (álmosság, bágyadtság, alacsonyabb vérnyomásértékek) miatt az ivabradin kezelés vált be jobban.
Az apa és az érintett leánya is mintegy tíz éve ezt a
gyógyszert szedi, intoleranciát, mellékhatást, problémát nem tapasztaltunk. (Az érintett leány gyermeket
szülni már nem kívánt.)
$ PiVRGLN ,67V FVDOiG ¿DWDODEE WHVWYpUSiUMD EpWDEORNNROyWV]HGMHOHQOHJLVDPHO\MDYtWRWWDWHUKHOKHWĘségüket, mellékhatásról, panaszról nem számoltak be.
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Megbeszélés
Az IST klinikai szindrómájával mindennap, egyre
gyakrabban találkozhatunk a kardiológiai/aritmológiai
szakrendeléseken (10, 11). A betegcsoport nem homogén: a szimpatovagalis egyensúlyzavarral küszköGĘEHWHJHNPHOOHWWDSRV]WDEOiFLyVEHWHJFVRSRUWXWiQ
DOHJNLVHEEFVRSRUWRW RW DIDPLOLiULVDQpULQWHWW
,67V EHWHJHN NpSH]LN     0HJ¿J\HOpVHLQN
V]HULQWH]HNUHD],67VHJ\pQHNUHDN|YHWNH]ĘNDMHOOHP]ĘN
1. családi érintettség apai vagy anyai ágon;
2. primer, ³100/min sinus tachycardia hajlam már a korai életkorban (10–20 év között);
DyUiV+ROWHUPRQLWRURVPHJ¿J\HOpVHQDV]RNisosnál is magasabb, napi átlagos sinusfrekvencia
értékek;
WHUKHOpVHV(.*YL]VJiODWNRUDWHUKHOpVHOĘWWLPDJDV
nyugalmi pulzusszám után terhelésre hirtelen, gyorVDQHPHONHGĘLQDGHNYiWVLQXVWDFK\FDUGLD
5. mind az If-csatorna-gátló ivabradin, mind pedig a
béta-blokkoló bisoprolol hatékony a panaszok csökkentésére (EHRA tüneti skála a kezelések mellett:
1,0±0,0; p<0,005). A családoknál genetikai vizsgálat
még nem történt.
A tízéves utánkövetés során gyógyszeres kezelés mellett tachycardiomyopathia kialakulását nem tapasztaltuk. A szelektív If-csatorna-inhibitor gyógyszer, az ivabradin minden esetben hatékony volt. Az alkalmazott
adagban, más bradycardizáló gyógyszert együtt nem
használva, mellékhatást, intoleranciát nem észleltünk
(14–17).
A familiáris IST hátterében számos kiváltó ok már régóta felmerült: a sinuscsomó pacemaker-sejtjeinek fokozott aktivitása/érzékenysége, fokozott szimpatikus
szenzitivitás, csökkent vagalis tónus mellett aktiválóGy DQWLEpWDDGUHQHUJ DQWLWHVWHN IRNR]RWW EHOVĘ DJJRdalom, pszichés feszültség is felmerült. Ezek elméletileg szinergisták is lehetnek. Legutóbb ebben a ritka
betegcsoportban az R524Q-aminosav cseréjét írták le
a HCN4 csatornafehérje C-linker kapcsolódásnál (4.
ábra). Ez az eltérés fokozza a HCN4-csatorna fehérje érzékenységét a cAMP hatásával szemben. Ennek
HOOHQWpWMpUĘOLVEHV]iPROWDNDPHO\YLV]RQWÄLGLRSiWLiV´
sinus bradycardiát okoz (5, 6, 16).
A familiáris IST patomechanizmusának további felde-

rítése, megértése hozzásegíthet ezen régóta ismert
QRPRWRSV]tYULWPXV]DYDUNO|QE|]ĘWtSXVDLQDNSRQWRsabb kezeléséhez is.
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