Cardiologia Hungarica
2019; 49: 178–183.

Esetismertetés
DOI: 10.26430/CHUNGARICA.2019.49.3.178:

Atrio-ventricularis reentry tachycardia
az AV-csomó kihagyásával, avagy kettős
járulékos köteg fiatal, egészséges betegnél
Piros Katalin, Nagy Klaudia Vivien, Szegedi Nándor, Osztheimer István,
Salló Zoltán, Perge Péter, Herczeg Szilvia, Merkely Béla, Gellér László
Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest
Levelezési cím: piroskati90@gmail.com

%HYH]HWpV $ :3:V]LQGUyPD SUHYDOHQFLiMD D] iWODJSRSXOiFLyEDQ  :3:V]LQGUyPiYDO pOĘ HOVĘ IRN~
URNRQRNHVHWpEHQPDJDVDEE(EVWHLQDQRPiOLDMHOHQOpWHHVHWpQJ\DNRULDN  DW|EEV]|U|VN|WHJHNPtJD
IHMOĘGpVLUHQGHOOHQHVVpJQpONOLVWUXNWXUiOLVDQpSV]tYĦEHWHJHNEHQH]MyYDOULWNiEE  7QHWHV:3:V]LQGUyPiYDOpOĘEHWHJHNHVHWpEHQDNDWpWHUDEOiFLyD]HOVĘNpQWYiODV]WDQGyWHUiSLiVPyGV]HU
(VHWEHPXWDWiVpYHVIpU¿EHWHJMHOHQWNH]HWW.OLQLNiQNRQLVPHUWEHOJ\yJ\iV]DWLEHWHJVpJQpONO(]pYPiUFLXViEDQ DGHQRVLQUD V]ĦQĘ UHJXOiULV NHVNHQ\ 456WDFK\FDUGLD PLDWW NH]HOWpN PDMG M~OLXVEDQ V]pOHV 456WDFK\FDUGLD
PLDWWNDUGLRYHU]LyW|UWpQW1\XJDOPLV]tYXOWUDKDQJRQMyEDONDPUDLHMHNFLyVIUDNFLy /9() LJD]ROyGRWWIDOPR]gászavar, vitium nélkül. Nyugalmi EKG-n delta-hullám volt látható, azonban bal és jobb oldali kötegre is utaló eltéréVHNNHO.OLQLNiQNRQDONDOPD]RWWVWDQGDUGSURWRNROOV]HULQWYpJ]HWWHOHNWUR¿]LROyJLDLYL]VJiODWVRUiQEDOpVMREEODWHUiOLV
járulékos köteget is diagnosztizáltunk. A vizsgálat alatt ortodróm AVRT, illetve a mindkét köteget involváló, antidróm
AVRT egyaránt kiválható volt. Mind a két köteg sikeres ablációját végeztük radiofrekvenciás energia használatával,
V]|YĘGPpQ\QpONO$EHDYDWNR]iVyWDSDOSLWiFLyQHPIRUGXOWHOĘ
0HJEHV]pOpV.LVHEEV]iPEDQGHVWUXNWXUiOLVHOWpUpVQpONOLV]tYEHQLVHOĘIRUGXOKDWQDNW|EEV]|U|VMiUXOpNRVN|WHgek, amelyek kezelése lehetséges egy ülésben katéterablációs módszerrel.
.XOFVV]DYDN járulékos köteg, AVRT, katéterabláció

$WULRYHQWULFXODUUHHQWU\WDFK\FDUGLDZLWKRXWLQYROYHPHQWRIWKH$9QRGH±GXDODFFHVRU\SDWKZD\LQ\RXQJ
RWKHUZLVHKHDOWK\SDWLHQW
,QWURGXFWLRQ7KHSUHYDOHQFHRI:3:V\QGURPHLQQRUPDOSRSXODWLRQLV$PRQJSDWLHQWVZLWK(EVWHLQDQRPDO\WKHSUHVHQFHRIPXOWLSOHDFFHVVRU\SDWKZD\V $3 LVPRUHIUHTXHQW  ZKLOHDPRQJSDWLHQWVZLWKVWUXFWXUDOO\
QRUPDOKHDUWLWRFFXUVUDUHO\  ,QV\PSWRPDWLF:3:V\QGURPHWKHJROGVWDQGDUGWUHDWPHQWLVFDWKHWHUDEODWLRQ
&DVHSUHVHQWDWLRQ 41 year-old male patient was admitted to our clinic without history of any known diseases. Three
months before admission, the patient was presented with regular, narrow QRS tachycardia, which was terminated with
i.v. adenosine. Two weeks before the present admission, wide QRS tachycardia evolved, electrical cardioversion was
SHUIRUPHG7UDQVWKRUDFLFHFKRFDUGLRJUDSK\VKRZHGSUHVHUYHGOHIWYHQWULFXODUHMHFWLRQIUDFWLRQ /9() ZLWKRXW
any valve disease or wall motiont abnormality. On resting ECG delta wave was present with very short PR interval.
Electrophysiological study was performed, which revealed rigth and left AP-s with orthodromic AVRT involving the
right AP and antidromic AVRT involving both AP-s. Successful radiofrequency catheter ablations of both AP-s were
performed without any complications. Since the ablation no arrhytmias occured.
'LVFXVVLRQ Rarely, multiple accessory pathways may be present in patients without any structural heart disease,
which can be treated simultaneously with catheter ablation during the same procedure.
.H\ZRUGV acessory pathway, AVRT, catheter ablation
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Bevezetés
WPW-szindrómáról beszélünk azon betegek esetéEHQ DNLNQpO DQWHURJUiG YH]HWĘ MiUXOpNRV N|WHJ GHOta-hullám) és tachyaritmiás panaszok is jelen vannak.
A WPW-szindróma prevalenciája az átlagpopulációban
:3:V]LQGUyPiYDOpOĘHOVĘIRN~URNRQRN
HVHWpEHQ PDJDVDEE    (EVWHLQDQRPiOLiYDO
pOĘ EHWHJHN N|]|WW J\DNRUL   D W|EEV]|U|V N|WHJ
MHOHQOpWHPtJDIHMOĘGpVLUHQGHOOHQHVVpJQpONOLVWUXNWXUiOLVDQpSV]tYĦEHWHJHNEHQMyYDOULWNiEE  
A járulékos köteget a mitralis és tricuspidalis anulus körüli
elhelyezkedése alapján nevezzük el, illetve két tulajdonsággal jellemezzük: vezetési irány és refrakteritás. JáruléNRVN|WHJJHOpOĘNQpOD]HVHWOHJHVSLWYDU¿EULOOiFLyVHSL]yG
hirtelen szívhalálhoz vezethet, amennyiben a járulékos
N|WHJDQWHURJUiGUHIUDNWHULWiVDNHOOĘHQDODFVRQ\  
Az Európai Kardiológiai Társaság ajánlása alapján
WPW-szindrómával, illetve járulékos köteget mutató
(.*HOWpUpVVHOpOĘSiFLHQVHNQpOHOHNWUR¿]LROyJLDLYL]VJilat, valamint szükség esetén katéterabláció végzése ajánORWWPLQWHOVĘNpQWYiODV]WKDWyWHUiSLiVPyGV]HU$NDWpterabláció magas hatékonyságú és alacsony kockázatú
PyGV]HUDMiUXOpNRVN|WHJJHOpOĘEHWHJHNNH]HOpVpUH  

Esetbemutatás
 pYHV IpU¿ EHWHJ MHOHQWNH]HWW .OLQLNiQNRQ LVPHUW
belgyógyászati betegség nélkül. Ez év márciusá-

EDQ LQWUDYpQiV DGHQRVLQUD V]ĦQĘ UHJXOiULV NHVNHQ\
QRS-tachycardia miatt kezelték, majd júliusban széles
QRS-tachycardia miatt kardioverzió történt. Nyugalmi
szívultrahangon jó bal kamrai ejekciós frakció (LVEF:
 LJD]ROyGRWWIDOPR]JiV]DYDUYLWLXPQpONO(.*Q
delta-hullám volt látható, rendkívül rövid PR mellett (1.
ábra).
$]DMiQOiVRNQDNPHJIHOHOĘHQHOHNWUR¿]ROyJLDLYL]VJiODW
mellett döntöttünk, amelyet a Klinikánkon alkalmazott
standard 3 elektródás módszerrel végeztünk el. A vizsgálat során tízpólusú katétert helyeztünk el a sinus coronariusban (CS) és egy-egy négypólusú katétert magas jobb pitvari (RVA) és jobb kamracsúcsi pozícióban
(RVA). A beavatkozás során reguláris keskeny iEUD
és széles (3. ábra) QRS-tacycardia is indukálható volt.
Amint a mellékelt ábra mutatja, orthodrom AVRT során a legkorábbi pitvari aktiváció a HRA-katéteren volt
OiWKDWyDPLEĘOUHWURJUiGYH]HWĘMREEODWHUiOLVMiUXOpNRV
kötegre következtethettünk.
Antidróm AVRT során is a HRA-katéteren regisztráltuk
a legkorábbi pitvari aktivációt, tehát egy olyan AVRT-t
regisztráltunk, amely egyik kötegen anterográd vezet a
kamrára, a másikon retrográd a pitvarra, kihagyva az
AV-csomót.
.O|QE|]Ę SLWYDUL VWLPXOiFLyNNDO IRO\DWWXN D EHDYDWNRzást. HRA-ingerlés alatt jobb laterális kötegvezetésre
utaló delta-hullámot láttunk (4. ábra), míg CS-ingerlés
során bal laterális kötegvezetés (5. ábra) ábrázolódott.
7HKiW D] HOHNWUR¿]LROyJLDL YL]VJiODWXQN ELGLUHNFLRQiOLVDQ YH]HWĘ MREE ODWHUiOLV pV DQWHURJUiG YH]HWĘ EDO OD-

1. ÁBRA. 12 elvezetéses EKG delta-hullámmal (25 mm/sec)
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2. ÁBRA. Orthodrom AVRT: legkorábbi retrográd pitvari aktiváció a HRA-katéteren (200 mm/sec)

3 ÁBRA. Antidróm AVRT: teljes preexcitációjú széles QRS látható – utalva a bal laterális járulékos kötegen keresztüli anterográd aktivációra, illetve a legkorábbi retrográd aktiváció a HRAd-póluson a jobb pitarban mutatkozik – utalva a jobb oldali
járulékos kötegen keresztüli retrográd aktivációra (200 mm/sec). A ritmuszavar nem involválja az AV-csomót!
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4. ÁBRA. HRA-ingerlés: anterográd vezető jobb laterális köteg (100 mm/sec)

5. ÁBRA. CS-ingerlés: anterográd vezető bal laterális köteg (100 mm/sec)

terális járulékos köteget igazolt. Az ajánlásoknak meg- A bal oldali járulékos köteg ablációját retrográd beIHOHOĘHQ D EHWHJJHO W|UWpQW HJ\H]WHWpVW N|YHWĘHQ D hatolásból, femoralis artérián keresztül végeztük
kötegek katéterablációja mellett döntöttünk.
el AlCath Blue non-irrigációs ablációs katéterrel.
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tül vezettük az ablációs katéterünket a jobb pitvarba,
PDMG VLNHUHVHQ V]|YĘGPpQ\PHQWHVHQ HOYpJH]WN D]
DEOiFLyW (UHGPpQ\QNHW 59$LQJHUOpVVHO HOOHQĘUL]WN
(8. ábra).
A beavatkozás végén készített EKG-n delta-hullám
nem látható (9. ábra).
A beavatkozás óta eltelt egy év alatt a páciensnél palpitációs panasz nem jelentkezett, EKG-n delta-hullám
továbbra sem látható.

Megbeszélés
Amennyiben palpitációt panaszoló páciensünknél
(.*QGHOWDKXOOiPOiWKDWy~J\PLKDPDUDEELHOHNWUR¿ziológiai konzílium szükséges. A katéterabláció a járu6. ÁBRA. Bal laterális járulékos köteg abláció retrográd
lékos köteg kezelésére szolgáló megbízható, biztonsábehatolásból. CS-tízpólusú sinus coronarius katéter. HRA:
gos módszer. Kisebb számban, de strukturális eltérés
négypólusú magas jobb pitvari katéter; RVA: négypóluQpONOLV]tYEHQLVHOĘIRUGXOKDWQDNW|EEV]|U|VMiUXOpNRV
sú jobb kamra csúcsi katéter; ABL: AlCath Blue ablációs
N|WHJHNDPHO\HNNH]HOpVHEL]WRQViJRVDQHOYpJH]KHWĘ
katéter, SH: hajlítható sheath, amit a jobb laterális köteg
HJ\OpVEHQNDWpWHUDEOiFLyVPyGV]HUUHO0HJ¿J\HOWpN
ablációjára használtunk a jobb kontakt kialakításáért
hogy együlésben végzett többszörös kötegabláció a
beavatkozás idejét nyújtja, illetve növeli a sugárterheAbláció alatt a bal laterális járulékos kötegvezetés lést (4). Szakirodalmi adatok alapján többszörös járuPHJV]ĦQW MREE ROGDOL N|WHJYH]HWpV PDUDGW YLVV]D lékos köteg jelenléte esetén is hasonló hatékonysággal
(6 –7. ábra).
YpJH]KHWĘHODNDWpWHUDEOiFLy  7HKiWW|EEV]|U|VMi(]WN|YHWĘHQDMREEODWHUiOLVN|WHJDEOiFLyMiYDOIRO\WDW- rulékos kötegek ablációja együlésben is sikeresen eltuk a beavatkozást. Hosszú, hajlítható shethen keresz- YpJH]KHWĘ

7. ÁBRA. Bal laterális kötegvezetés megszűnése abláció alatt: a QRS-morfológia változik az abláció alatt utalva a bal laterális
anterográd vezető köteg vezetésének megszűnésére, a jobb oldali kötegvezetés továbbra is látható (100 mm/sec)
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8. ÁBRA. Jobb laterális retrográd (és anterrográd) kötegvezetés megszűnése abláció során RVA-ingerléssel igazolva – a nyíl a
retrográd pitvari aktivációt jelzi, amely abláció során szűnik, bizonyítva a kötegvezetés megszűnését (100 mm/sec)

9. ÁBRA. Ablációt követő 12 elvezetéses EKG (50 mm/sec)
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