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Az elmúlt években egy új, eddig nem karakterizált aránytalan sinuscsomó-tachycardiás betegcsoportot (97 beteg; 90 
-

mó-tachycardia diagnosztikus kritériumait (nyugalmi sinuscsomó-frekvencia: 86,2±10,1/min; 24 órás Holter-monitoros 
EKG napi átlagos szívfrekvencia 79,9±5,5/min). Ugyanakkor más tulajdonságokban az aránytalan sinuscsomó-tachy-

Miután az irodalomban nem találtunk utalást erre a betegcsoportra vonatkozóan, megkülönböztetésül szubaránytalan 
sinuscsomó-tachycardiának neveztük el. Kezelése is az aránytalan sinuscsomó-tachycardiához hasonló: életmód-vál-

-

-
lagos sinusfrekvencia/min) (kontroll: 53,7±5,9 – 147,8±14,4 – 82,4±3,9/min, bisoprolol 49,6±6,1 – 127,9±9,9 – 72,9±7,5/

-
RA-skála: bisoprolol: 0,74±0,53 (

unusual features of inappropriate sinus-node tachycardia. This patient group did not meet the diagnostic criteria of 
inappropriate sinus node tachycardia (resting sinus-frequency: 86.2±10.1/min; mean daily heart rate on 24 hours Holter-
monitoring: 79.9±5.5/min). Otherwise, clinical characteristics were similar to the features of inappropriate sinus-node 
tachycardia: (1) Predominantly occurring in young women; (2) cardiac or extracardiac causes can be excluded; (3) inap-
propriate, non-paroxysmal chronotropic response to physical /psychic stress; (4) palpitation is the leading symptom; (5) 
the quality of life is impaired (EHRA score: 2.3±0.28).

sinus-node tachycardia was introduced. The treatment is similar to the therapy of inappropriate sinus-node tachycardia: 
lifestyle change, introducing vagotonic exercises and/or temporal drug treatment. Both the adrenergic beta-receptor 

sinus frequency during the 24 hours Holter-ECG monitoring (minimum-maximal-average sinus-frequency/min) (con-
trol: 53.7±5.9 – 147.8±14.4 – 82.4±3.9/min, bisoprolol: 49.6±6.1 – 127.9±9.9 – 72.9±7.5 (p<0.01), control: 55.2±2.7 – 

was decreased but also the quality of life parameter, the EHRA score improved (EHRA score: bisoprolol treatment: 

aránytalan sinuscsomó-tachycardia, szubaránytalan sinuscsomó-tachycardia, bisoprolol, ivabradin

inappropriate sinus-node tachycardia, sub-inappropriate sinus-node tachycardia, bisoprolol, ivabradine

https://doi.org/10.26430/CHUNGARICA.2021.51.1.49
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Az inadekvát, aránytalan sinuscsomó-tachycardia 
(IST) (más néven: krónikus, nonparoxizmális sinuscso-
mó-tachycadia) nomotóp ingerképzési zavar, a jobb pit-
vari tachycardiák csoportjába tartozó szívritmuszavar 
(1, 2, 3, 4, 5). Az IST klinikai szindrómáját
1.  a normál sinusritmus más okkal nem magyarázható 

nyugalmi frekvencia emelkedése, sinus tachycardia 

2. minimális, csekély fizikai/pszichés terhelésre jelent-

felgyorsulás, majd fokozatos leállás;
3. a 24 órás Holter-monitoros megfigyelésen a napi át-

Az EKG-n a P-hullámok morfológiája, tengelyállása 
normális, a ritmuszavar az EKG-felvételeken a sinus-

-
chycardiára utal. Az IST hátterében kardiális okok (pl. 

(pl. hyperthyreosis, anémia, élvezeti szerek, infekció 
stb.) nem mutathatók ki (1, 2, 3, 4, 5, 6). Van azonban 
egy olyan hasonló betegcsoport is, amelynek tagjai 
nem érik el az IST diagnosztikus kritériumait sem a 

min), sem pedig a 24 órás Holter-monitoros EKG-meg-

Ezzel szemben más jellegzetességek, tünetek azon-
ban az IST-hez hasonlóak. Erre a betegcsoportra jel-

szubinadekvát, aránytalan sinuscsomó-tachycardiának 
(SIST) neveztük el, miután az irodalomban erre utaló 
leírást, elnevezést nem találtunk.
Jelen közleményünk célja az, hogy áttekintse, össze-
foglalja közel száz SIST-s betegünk vizsgálata kapcsán 
szerzett tapasztalatainkat.

Betegek és módszerek

állt. Mindegyik betegnél fizikális vizsgálatot végeztünk, 
majd 5 perc pihenés után 12 elvezetéses EKG- (MAC 
1200 ST, USA) vizsgálat történt. A pácienseknél labora-

Hgb: 138,5±8,3 g/l; K: 4,3±0,3 mmol/l; Mg: 0,87±0,06 
mmol/l, a szekunder okok (hyperthyreosis, anémia, 
infekció stb.) kizárása céljából. A kivizsgálás kardio-
vaszkuláris gyógyszermentes periódusban történt. A 

-
szabb) transztelefonos EKG-megfigyelést (IMS Heart 
view P 12/8 Plus, Aerotel, Holon, Izrael), valamint 24  
órás Holter-monitorozást (Innomed Medical Argusys 
FD, Budapest) végeztünk. Az utóbbi a napi szívfrek-
vencia-tartomány és a panaszok alatti ritmuszavarok 
megfigyelésére szolgált. A fizikai terhelés által kiváltott 
sinusfrekvencia-növekedés, PSVT kiválthatóság, ter-

EKG-vizsgálat (Innomed Medical ergométer, módosí-
tott Bruce-protokoll) is történt. A strukturális szívbeteg-
ség megállapítására/kizárására mellkasröntgent, rutin 

-
nek tünetek; EHRA II: enyhe tünetek; EHRA III: súlyos 
tünetek; EHRA IV: rokkantság) alkalmazásával adtuk 
meg (7).
Az IST diagnózisára a  (8), Lee 

 (9), 10), va-
lamint az ACC/AHA/HRS (11) által javasolt kritériumo-
kat használtuk:
1.  nyugalmi, aránytalan sinus tachycardia;
2.  EKG-n a P-hullám morfológiája, tengelyállása, az 

SA-csomóból kiinduló tachycardiára utal;
3.  a 24 órás Holter-monitoros megfigyelésen a napi át-

4.  szekunder kardiális vagy extrakardiális ok kizárható;
5.  a panasz alatt az SA-csomó frekvenciaemelkedése 

fokozatos, nem paroxizmális;
6.  ektópiás, jobb pitvari tachycardia vagy SA-csomó re-

entry tachycardia kizárható.
Az IST diagnosztikájával kapcsolatosan utalunk koráb-
bi közleményeinkre (1, 2, 12, 13). Szub-IST-nek nevez-
tük el azt a betegcsoportot, amelynek tagjainál a 24 
órás Holter-monitorozás során mért napi átlagos sinus-

-
mok maradéktalanul teljesültek.
A vizsgálati eredményeink statisztikai analízise a Quick 
Calcs. statisztikai vizsgálócsomag (GraphPad Soft-
ware Inc., San Diago, CA, USA) segítségével, a Stu-
dent t-teszt felhasználásával történt. Minden esetben a 
középértékek mellett az átlag standard deviációját (SD) 
adtuk meg.
A kontrollvizsgálatok elvégzése után az SIST-betegek 
egy része (n=16) adrenerg bétareceptor-blokkoló (bi-
soprolol 2×5 mg/nap) kezelést kapott. A betegek egy 
másik kisebb csoportja (n=6) az SA-csomó f-csatornáit 
specifikusan és szelektíven gátló ivabradinkezelésben 
(2×5 mg/nap) részesült. Az ivabradinkezelés elkezdé-

hozzájárulásukat adták a gyógyszer alkalmazásához. 
A gyógyszeres kezelések elkezdése után 3-4 héttel a 
24 órás Holter-monitoros EKG-megfigyelést, valamint 
a terheléses EKG-vizsgálatokat megismételtük, a bete-
gek panaszait ismét kikérdeztük, rögzítettük. Az ivabra-
dinkezelés után mindegyik betegnél a bisoprololkeze-
léshez tértünk vissza, szükség esetén.

Eredmények

-
ra 30,4±9,0 (18–55) évnek bizonyult. Átlagos testsúlyuk 
64,8±10,2 kg, átlagos magasságuk 168,4±6,5 cm volt. 
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Számításaink szerint az SIST-s betegcsoport a kardio-

-
ensek (97) az említett betegek mintegy 16,6%-át tették 

-
-

geség, fáradékonyság, mellkasi diszkomfort, mellkasi 
szúrásérzés panaszai voltak. A palpitációs panaszok 
eseteinkben átlagosan 26±28 (1–60) hónapja álltak 

-
he-súlyos panaszok).
Az SIST-s betegcsoportban a leggyakoribb foglalkozá-

2. egészségügyi dolgozó: 17%;
-

zásgátló gyógyszert, a betegcsoport mintegy 20%-a 
dohányzott.

Az SIST-s betegcsoport átlagos nyugalmi sinusfrekven-
ciája 86,2±10,1/min volt az EKG-vizsgálatok alapján. A 
betegek 21%-ánál észleltünk inkomplett JTSZB-ot. A 
betegcsoportnak strukturális szívbetegsége nem volt, 
sem a fizikális vizsgálatuk, sem pedig a mellkasrönt-
gen-felvételek, illetve a rutin echokardiográfiás vizsgál-
tok (LVEF: 66,4±5,7%) eredményei alapján. Egy SIST-s 
beteg EKG-felvétele az  látható.
A 24 órás Holter-monitoros EKG-megfigyelésen a mi-

nimum-maximum (átlagos) sinusfrekvencia-értékek a 

min. A felvételek során gyakran tapasztaltunk sinusta-
chycardiás epizódokat, különösen a reggeli, kora dél-
utáni és az esti órákban .

-
get tapasztaltunk (126,8±27,5 watt). A sinusfrekven-
cia már a terheléses EKG-vizsgálat kezdetén gyors 
volt, átlagosan 92,1±13,5/min, a terhelés kapcsán 

maximum 161,3±14,1/min szívfrekvenciával. PSVT/
PAT kialakulását egyik esetben sem tapasztaltunk. A 

115,1±12,1/74,1±7,0 Hgmm, amely a terhelés csúcsán 
163,3±18,9/80,4±6,1 Hgmm-re emelkedett.
A panaszok alatti EKG rögzítése, elemzése, illetve az 
esetleges PSVT/PAT kizárása céljából minden egyes 
betegnél transztelefonos EKG-rögzítés is történt. A 3-4 

-
hosszabbítottuk, megismételtük. Egy SIST-s beteg pal-
pitációs panasz alatti transztelefonos EKG-felvétele a 

 látható. Az SIST-s betegcsoport-
ban minden betegnél a panaszok alatt sinustachycardi-
ás epizódokat tapasztaltunk a transztelefonos rögzíté-
sek kapcsán. PSVT vagy paroxizmális pitvarfibrilláció 

RVOT-extraszisztoliát tapasztaltunk. Sporadikus pitvari 

1. ÁBRA. Szubaránytalan sinuscsomó-tachycardia 12 elvezetéses EKG képe. (Szívfrekvencia: 97/min; papírsebesség: 25 mm/s;  
1 mV=10 mm)
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Az SIST-s betegek kezelésére a szívfrekvenciát csök-

nap) alkalmaztuk. A gyógyszeres kezelés nélküli kont-

csökkentette mindhárom vizsgált Holter-monitoros EKG 
szívfrekvencia-paramétert. Ezek a csökkenések száza-

szívfrekvencia: bisoprolol: –7,7%, ivabradin: –5,3%; átla-
gos maximum szívfrekvencia: bisoprolol: –13,5%, ivabra-
din: –9,3%; átlagos napi szívfrekvencia: –11,6%, ivabra-
din: –4,7%. Az azonos adagban adott két gyógyszernek 

vizsgált Holter-monitoros EKG-paraméterekben statiszti-
kailag szignifikáns különbség nem volt .
Ismételt terheléses EKG-vizsgálatok csak bisoprololkeze-

-

rollhoz (126,5±18,7 watt) képest a bisoprololkezelés után 
javult (132,5±26,2 watt), de a szignifikancia határát nem 

-

szignifikánsan csökkentette . Ugyancsak je-
-

ján mért maximális szívfrekvencia is . A terhe-

kontroll-vérnyomásértékekhez (112,8±9,4 Hgmm/74,3±7,2 
Hgmm, illetve 161,8±17,5 Hgmm/80,3±4,1 Hgmm) képest 
a bisoprololkezelés szig nifikánsan csökkentette mindkét 

a terhelés csúcspontján 147,5±13,6 Hgmm), a diasztolés 
vérnyomások nem változtak.

3. ÁBRA. Szubaránytalan sinuscsomó-tachycardiás beteg transztelefonos EKG-felvétele a palpitációs panasza alatt.  
(A panaszok alatt sinus tachycardia látható a felvételen)

2. ÁBRA. Szubaránytalan sinuscsomó-tachycardiás beteg szívfrekvencia-trendje a 24 órás Holter-monitoros EKG-megfigyelés 
során. (Jól megfigyelhető a gyakori nappali sinus tachycardia. Minimum-maximum-(átlagos) sinusfrekvencia: 56/min – 140/min 
[86/min].)
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-

-

más mellékhatást a gyógyszeres kezelések mellett 
nem tapasztaltunk.

Megbeszélés

2010–2020 között az IST-s betegek kivizsgálása, ke-
zelése kapcsán egy új, eddig nem karakterizált arány-
talan sinuscsomó-tachycardiás betegcsoportot észlel-
tünk. Ez a betegcsoport megközelítette, de nem érte el 
az IST-s betegcsoport diagnosztikus határértékeit:

2.  a 24 órás Holter-monitoros EKG-felvételen a napi át-

tulajdonságaikban az IST-hez hasonlónak bizonyult:
• -

ségügyi dolgozókban),
• strukturális szívbetegségük nincsen,

3.  szekunder kardiális/extrakardiális okok kizárhatók,
4.  fizikai/pszichés stresszre fokozatosan gyorsuló-las-

suló, nem paroxizmális aránytalan chronotrop vá-
lasz,

gyors, de szabályos szívverésérzés (1, 2, 9, 10, 11).
Miután a hazai és a külföldi irodalomban sem találtunk 
utalást vagy leírást erre a betegcsoportra vonatkozóan, 
megkülönböztetésül szubinadekvát sinuscsomó-tachy-
cardiának (SIST) neveztük el.
Az IST pontos oka, kialakulási mechanizmusa mindmáig 

-
mó fokozott automáciahajlama, neurohumorális zava-
rok, már régóta felmerültek (2, 5, 8). Újabb vizsgálatok 
eredményei felvetették az extrinszik, autonóm, szimpa-
tovagális diszfunkciót is: a túlzott szimpatikus tónus/ér-
zékenység és/vagy a csökkent paraszimpatikus tónus/

kölcsönhatása révén (1, 2, 3, 5). Bármelyik mechaniz-
mus is játszik szerepet az IST kialakulásában egy adott 
beteg kapcsán, a SIST esetében az aránytalan sinus ta-
chycardia foka enyhébb, mind a nyugalmi EKG-n, mind 
pedig a 24 órás Holter-monitorozás napi átlagfrekvenci-

A szimptomatikus SIST-s betegek kezelésének a célja a 
rekurrens vagy perzisztens sinustachycardiás epizódok 
csökkentése, a klinikai panaszok, tünetek mérséklése, 
valamint a tachycardiomyopathia kialakulási kockáza-
tának a mérséklése. A IST-s betegekhez hasonlóan a 
SIST-s betegek kezelésének elkezdése általános élet-
módbeli, életviteli tanácsokból állt. Az életmód-változ-

jógagyakorlatok rendszeres végzése. Emellett fontos a 
tréning, a sportos életmód fokozatos elkezdése, folytatá-
sa. Ugyancsak fontos az ún. triggerszerek (nikotin, koffe-

mert arányos sinustachycardiát okozhatnak. Az életviteli 
-

Ennek kapcsán lehet kialakítani az empátiás, hatékony, 
célzott beteg-orvos kommunikációt, amely javíthatja az 
esetleges gyógyszeres kezelés adherenciáját.
Az SIST-s betegeink gyógyszeres kezelésére az IST-s 

bradycardizáló szert alkalmaztunk. Az egyik gyógyszer 

1. TÁBLÁZAT. A gyógyszeres kezelés hatása a 24 órás Holter-monitorozás során mért átlagos minimum, maximum, illetve a 
24 órás átlagos szívfrekvenciára szubaránytalan sinuscsomó-tachycardiás betegeken. Mind a két vizsgált gyógyszer jelentősen 
csökkentette a sinusfrekvencia-paramétereket (*p 0,05; **p 0,01; ***p 0,004). Az azonos adagban adott két gyógyszer szív-
frekvencia-csökkentő hatása között számottevő különbség nem volt. (A kontrollcsoport eredményei a gyógyszeres kezelés előtt 
mért értékeket jelzik)

Kezelés Átlagos minimum  
szívfrekvencia/min

Átlagos maximum  
szívfrekvencia/min

Átlagos 24 órás  
szívfrekvencia/min

Kontroll (n=16) 53,7±5,9 147,8±14,4 82,4±3,9
Bisoprolol (2×5 mg/nap) 49,6±61** 127,9±9,9*** 72,9±7,5***

Kontroll (n=6) 55,2±27 148,8±11,7 81,3±4,5
Ivabradin (2×5 mg/nap) 52,3±1,2 135,0±3,5** 77,5±4,5*

2. TÁBLÁZAT. A bisoprololkezelés (2×5 mg/nap) hatása a 
terhelés előtt és a terhelés csúcspontján mért sinusfrekven-
ciákra. A bisoprolol jelentősen csökkentette a terhelés során 
mért, vizsgált sinusfrekvenciákat (*: p 0,0001). (A kontrollcso-
port eredményei a gyógyszeres kezelés előtt mért értékeket 
jelzik)

Kezelés

A terhelés 

sinusfrekven-
cia/min

A terhelés 
csúcspontján 

mért maximális 
sinusfrekven-

cia/min
Kontroll (n=17) 95,4±13,7 166,0±14,1
Bisoprolol  
(2×5 mg/nap) 77,6±7,7* 137,8±10,9*
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a sinusfrekvenciát lassító, kardiospecifikus, adrenerg, 
szelektív béta-1-receptor-blokkoló bisoprolol volt. A 
másik gyógyszernek az SA-csomó diasztolés depolari-

-
radint választottuk. IST-s betegekben mind a bisoprolol, 
mind pedig az ivabradin hatékonyságát és biztonságos-
ságát számos korábbi külföldi és saját vizsgálat is meg-

A jelen, SIST-s betegeken végzett vizsgálatunkban azt 
-

rollértékekhez viszonyítva mind a bisoprolol, mind pe-

a sinus tachycardia hajlamot. Ezeket a szívfrekvenciát 

mért paraméterein, valamint a terheléses EKG-vizsgá-
latok kapcsán egyaránt észleltük. Az azonos dózisban 

-

nem tapasztaltunk. Ez megegyezik korábbi, IST-s be-
tegeken szerzett tapasztalatainkkal (17).
Eredményeinket összefoglalva leírhatjuk, hogy egy no-
motop szívritmuszavarral járó, új klinikai entitás, szind-
róma, a SIST került a látóterünkbe, amelynek körvona-

IST-hez hasonló megjelenéssel, tünetekkel jár, de eny-
hébb aránytalan sinus tachycardia-eltérésekkel. A ke-
zelése is az IST-hez hasonló: életmód/életvitel-változ-
tatás, a vagustónust fokozó jóga- és tornagyakorlatok 

elkezdése, folytatása. Ezek a mindennapos életbe be-
épített változtatások képesek az autonóm idegrendszer 
módosításával a sinusfrekvenciát csökkenteni, a palpi-

érdemes ezekkel együtt átmeneti gyógyszeres kezelést 
(bisoprolol vagy ivabradin) is elkezdeni. Tapasztalata-
ink szerint ezekkel a módszerekkel a panaszok jelen-

kezelés megkezdése után fél-egy évvel.

Következtetések

A SIST-entitás új fogalma bevezetésének a kérdése, 

BNO-kódja, így más szívritmuszavar BNO-kódja (pl. 
I49.8; I49.9) alá lehet rendelni. A közleményünkben kör-

enyhe fokú IST-nek is (IST min.gr.) megnevezni. Más-
-

haladtával egyre pontosabb diagnózisokra törekedjünk. 

kapcsolatos újabb kutatási eredmények hozzájárulhat-
nak majd a SIST tünetegyüttes klinikai relevanciájának 
a pontosabb megértéséhez is (2, 13, 23).

sával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben pénz

téseket vagy azok értelmezését.
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