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Az elmúlt években egy új, eddig nem karakterizált aránytalan sinuscsomó-tachycardiás betegcsoportot (97 beteg; 90
QĘIpU¿pOHWNRUpY pV]OHOWQN(]DEHWHJFVRSRUWPHJN|]HOtWHWWHGHQHPpUWHHOD]DUiQ\WDODQVLQXVFVRmó-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-tachyFDUGLiKR]KDVRQOyQDNEL]RQ\XOW  IĘNpQW¿DWDOQĘNQpOpV]OHOKHWĘ  NDUGLiOLVH[WUDNDUGLiOLVRNRNNL]iUKDWyN  ¿]LNDL
SV]LFKpVVWUHVV]UHIRNR]DWRVDQJ\RUVXOyODVVXOyQHPSDUR[L]PiOLVDUiQ\WDODQFKURQRWURSYiODV]  YH]HWĘWQHWD
SDOSLWiFLy  pOHWPLQĘVpJURPOiVWRNR] (+5$WQHWLVNiOD 
Miután az irodalomban nem találtunk utalást erre a betegcsoportra vonatkozóan, megkülönböztetésül szubaránytalan
sinuscsomó-tachycardiának neveztük el. Kezelése is az aránytalan sinuscsomó-tachycardiához hasonló: életmód-válWR]WDWiVYDJRWRQL]iOyJ\DNRUODWRNpVYDJ\iWPHQHWLVLQXVIUHNYHQFLiWFV|NNHQWĘJ\yJ\V]HUHVNH]HOpV0LQGD]DGUHQHUJEpWDUHFHSWRUEORNNROyELVRSURORO îPJQDS PLQGSHGLJDVLQXVFVRPyÄI´FVDWRUQiLWJiWOyLYDEUDGLQ îPJ
QDS MHOHQWĘVHQFV|NNHQWHWWHDyUiV+ROWHUPRQLWRURV(.*VLQXVIUHNYHQFLDSDUDPpWHUHNHW PLQLPXPPD[LPXPiWlagos 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/
PLQ S NRQWUROO±±PLQLYDEUDGLQ± S ±PLQ
S  $] pOHWPyGYiOWR]WDWiV J\yJ\V]HUHV NH]HOpVUH D] pOHWPLQĘVpJHW MHO]Ę SDUDPpWHU LV MHOHQWĘVHQ MDYXOW (+RA-skála: bisoprolol: 0,74±0,53 (S LYDEUDGLQ S 
.XOFVV]DYDN aránytalan sinuscsomó-tachycardia, szubaránytalan sinuscsomó-tachycardia, bisoprolol, ivabradin

$QHZDUUK\WKPLDHQWLW\VXELQDSSURSULDWHVLQXVQRGHWDFK\FDUGLD
,QWKHODVW\HDUVDQHZSDWLHQWJURXS SDWLHQWVZRPHQPHQPHDQDJH\HDUV ZDVLGHQWL¿HGZLWK
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 Holtermonitoring: 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) inappropriate, 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).
:HGLGQRW¿QGDQ\UHIHUHQFHLQWKHOLWHUDWXUHUHJDUGLQJWKLVSDWLHQWJURXSIRUGLVWLQFWLRQWKHQDPHRIVXELQDSSURSULDWH
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
EORFNHUELVRSURORO îPJELGGDLO\ DQGIFKDQQHOEORFNHULYDEUDGLQH [PJELGGDLO\ GHFUHDVHGVLJQL¿FDQWO\WKH
sinus frequency during the 24 hours Holter-ECG monitoring (minimum-maximal-average sinus-frequency/min) (control: 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 –
±PLQLYDEUDGLQH± S ± S 1RWRQO\WKHVLQXVIUHTXHQF\
was decreased but also the quality of life parameter, the EHRA score improved (EHRA score: bisoprolol treatment:
 S LYDEUDGLQHWKHUDS\ S 
.H\ZRUGV inappropriate sinus-node tachycardia, sub-inappropriate sinus-node tachycardia, bisoprolol, ivabradine

$Np]LUDWiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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EKG-vizsgálat (Innomed Medical ergométer, módosított Bruce-protokoll) is történt. A strukturális szívbetegség megállapítására/kizárására mellkasröntgent, rutin
HFKRNDUGLRJUiILiW YpJH]WQN $ EHWHJHN pOHWPLQĘVpJL
MHOOHP]ĘMpWD]~Q(+5$WQHWLVNiOD (+5$,QLQFVHnek tünetek; EHRA II: enyhe tünetek; EHRA III: súlyos
tünetek; EHRA IV: rokkantság) alkalmazásával adtuk
meg (7).
Az IST diagnózisára a 0RULOORpVPXQNDWiUVDL (8), Lee
pVPXQNDWiUVDL (9), 2OVKDQVN\pVPXQNDWiUVDL 10), valamint az ACC/AHA/HRS (11) által javasolt kritériumokat 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 átODJRVVLQXVIUHNYHQFLD PLQ 
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 reentry tachycardia kizárható.
Az IST diagnosztikájával kapcsolatosan utalunk korábbi közleményeinkre (1, 2, 12, 13). Szub-IST-nek neveztük el azt a betegcsoportot, amelynek tagjainál a 24
órás Holter-monitorozás során mért napi átlagos sinusIUHNYHQFLD QHP pUWH HO D PLQ pUWpNHW D Q\XJDOPL
(.*Q D PLQ VLQXVIUHNYHQFLiW GH PiV NULWpULXmok maradéktalanul teljesültek.
A vizsgálati eredményeink statisztikai analízise a Quick
Calcs. statisztikai vizsgálócsomag (GraphPad Software Inc., San Diago, CA, USA) segítségével, a Student 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 (biBetegek és módszerek
soprolol 2×5 mg/nap) kezelést kapott. A betegek egy
másik kisebb csoportja (n=6) az SA-csomó f-csatornáit
$] 6,67EHWHJFVRSRUW  V]HPpO\EĘO  QĘ  IpUIL  specifikusan és szelektíven gátló ivabradinkezelésben
állt. Mindegyik betegnél fizikális vizsgálatot végeztünk, (2×5 mg/nap) részesült. Az ivabradinkezelés elkezdémajd 5 perc pihenés után 12 elvezetéses EKG- (MAC VHHOĘWWDEHWHJHNV]yEHOLIHOYLOiJRVtWiVXWiQ|QNpQWHV
1200 ST, USA) vizsgálat történt. A pácienseknél labora- hozzájárulásukat adták a gyógyszer alkalmazásához.
WyULXPLYL]VJiODWUDLVVRUNHUOW 76+ȝJPO A gyógyszeres kezelések elkezdése után 3-4 héttel a
Hgb: 138,5±8,3 g/l; K: 4,3±0,3 mmol/l; Mg: 0,87±0,06 24 órás Holter-monitoros EKG-megfigyelést, valamint
mmol/l, a szekunder okok (hyperthyreosis, anémia, a terheléses EKG-vizsgálatokat megismételtük, a beteinfekció stb.) kizárása céljából. A kivizsgálás kardio- gek panaszait ismét kikérdeztük, rögzítettük. Az ivabravaszkuláris gyógyszermentes periódusban történt. A dinkezelés után mindegyik betegnél a bisoprololkeze3697NNLV]ĦUpVpUHKHWHV LQGRNROWHVHWEHQKRV]- léshez tértünk vissza, szükség esetén.
szabb) transztelefonos EKG-megfigyelést (IMS Heart
view P 12/8 Plus, Aerotel, Holon, Izrael), valamint 24
órás Holter-monitorozást (Innomed Medical Argusys Eredmények
FD, Budapest) végeztünk. Az utóbbi a napi szívfrekvencia-tartomány és a panaszok alatti ritmuszavarok $]6,67VEHWHJFVRSRUW EHWHJQĘIpUIL G|QWĘ
megfigyelésére szolgált. A fizikai terhelés által kiváltott W|EEVpJHDQĘYROW$EHWHJFVRSRUWiWODJpOHWNRsinusfrekvencia-növekedés, PSVT kiválthatóság, ter- ra 30,4±9,0 (18–55) évnek bizonyult. Átlagos testsúlyuk
KHOKHWĘVpJ PHJiOODStWiVD FpOMiEyO VWDQGDUGWHUKHOpVHV 64,8±10,2 kg, átlagos magasságuk 168,4±6,5 cm volt.
Az inadekvát, aránytalan sinuscsomó-tachycardia
(IST) (más néven: krónikus, nonparoxizmális sinuscsomó-tachycadia) nomotóp ingerképzési zavar, a jobb pitvari 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
PLQ 
2. minimális, csekély fizikai/pszichés terhelésre jelentNH]ĘDUiQ\WDODQVLQXVIUHNYHQFLDQ|YHNHGpVIRNR]DWRV
felgyorsulás, majd fokozatos leállás;
3. a 24 órás Holter-monitoros megfigyelésen a napi átODJRVVLQXVIUHNYHQFLDPLQYDODPLQW
IĘNpQWSDOSLWiFLyVSDQDV]RNMHOOHP]LN
Az EKG-n a P-hullámok morfológiája, tengelyállása
normális, a ritmuszavar az EKG-felvételeken a sinusFVRPyEyO YDJ\ DQQDN N|]HOpEĘO NLLQGXOy UHJXOiULV WDchycardiára utal. Az IST hátterében kardiális okok (pl.
VWUXNWXUiOLVV]tYEHWHJVpJ YDJ\H[WUDNDUGLiOLVWpQ\H]ĘN
(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
Q\XJDOPL (.* VLQXVIUHNYHQFLDWDUWRPiQ\EDQ 
min), sem pedig a 24 órás Holter-monitoros EKG-megILJ\HOpVHNHQ QDSL iWODJRV VLQXVIUHNYHQFLD PLQ 
Ezzel szemben más jellegzetességek, tünetek azonban az IST-hez hasonlóak. Erre a betegcsoportra jelOHP]Ę NOLQLNDL V]tYULWPXV]DYDUHQWLWiVW V]LQGUyPiW
szubinadekvát, aránytalan sinuscsomó-tachycardiának
(SIST) neveztük el, miután az irodalomban erre utaló
leírást, elnevezést nem találtunk.
Jelen közleményünk célja az, hogy áttekintse, összefoglalja közel száz SIST-s betegünk vizsgálata kapcsán
szerzett tapasztalatainkat.
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1. ÁBRA. Szubaránytalan sinuscsomó-tachycardia 12 elvezetéses EKG képe. (Szívfrekvencia: 97/min; papírsebesség: 25 mm/s;
1 mV=10 mm)

Számításaink szerint az SIST-s betegcsoport a kardioOyJLDLIHOQĘWWV]DNUHQGHOpVUHLUiQ\tWRWW~MEHWHJHN
iW NpSH]WH $] iWPHQHWL J\RUV V]tYYHUpVpU]pV YH]HWĘ
SDQDV]iYDO pUNH]ĘN  EHWHJ  N|]O D 6,67V SiFLensek (97) az említett betegek mintegy 16,6%-át tették
NLD]DPEXODQFLiQ$EHWHJFVRSRUWIĘWQHWHLDJ\DNRUL LGĘV]DNRV J\RUV V]tYYHUpVpU]pV SDOSLWiFLy J\HQgeség, fáradékonyság, mellkasi diszkomfort, mellkasi
szúrásérzés panaszai voltak. A palpitációs panaszok
eseteinkben átlagosan 26±28 (1–60) hónapja álltak
IHQQ $] pOHWPLQĘVpJHW MHOOHP]Ę (+5$WQHWVNiOiQ D
EHWHJFVRSRUW MHOOHP]ĘMH QDN EL]RQ\XOW HQ\he-súlyos panaszok).
Az SIST-s betegcsoportban a leggyakoribb foglalkozáVRNDN|YHWNH]ĘNYROWDN
WDQXOyHJ\HWHPLIĘLVNRODLKDOOJDWy
2. egészségügyi dolgozó: 17%;
Ki]WDUWiVEHOL  $ QĘN D V]HGHWW IRJDPzásgátló gyógyszert, a betegcsoport mintegy 20%-a
dohányzott.
Az SIST-s betegcsoport átlagos nyugalmi sinusfrekvenciája 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 mellkasröntgen-felvételek, illetve a rutin echokardiográfiás vizsgáltok (LVEF: 66,4±5,7%) eredményei alapján. Egy SIST-s
beteg EKG-felvétele az iEUiQ látható.
A 24 órás Holter-monitoros EKG-megfigyelésen a mi51

nimum-maximum (átlagos) sinusfrekvencia-értékek a
N|YHWNH]ĘNYROWDN±±  
min. A felvételek során gyakran tapasztaltunk sinustachycardiás epizódokat, különösen a reggeli, kora délutáni és az esti órákban iEUD .
$ WHUKHOpVHV (.*YL]VJiODWRN VRUiQ My WHUKHOKHWĘVpget tapasztaltunk (126,8±27,5 watt). A sinusfrekvencia már a terheléses EKG-vizsgálat kezdetén gyors
volt, átlagosan 92,1±13,5/min, a terhelés kapcsán
J\RUV ÄWDFK\FDUGL]iOyGiV´ YROW pV]OHOKHWĘ iWODJRVDQ
maximum 161,3±14,1/min szívfrekvenciával. PSVT/
PAT kialakulását egyik esetben sem tapasztaltunk. A
WHUKHOpVHV YL]VJiODW HOĘWW D YpUQ\RPiV QRUPiOLV YROW
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
KHWHV PHJILJ\HOpVL LGĘV]DNRW LQGRNROW HVHWEHQ PHJhosszabbítottuk, megismételtük. Egy SIST-s beteg palpitációs panasz alatti transztelefonos EKG-felvétele a
N|YHWNH]Ę  iEUiQ látható. Az SIST-s betegcsoportban minden betegnél a panaszok alatt sinustachycardiás epizódokat tapasztaltunk a transztelefonos rögzítések kapcsán. PSVT vagy paroxizmális pitvarfibrilláció
HJ\LN EHWHJQpO VHP IRUGXOW HOĘ 1pKiQ\ QĘEHWHJQpO
D VLQXVWDFK\FDUGLiV HSL]yGRNRQ NtYO LGĘV]DNRVDQ
RVOT-extraszisztoliát tapasztaltunk. Sporadikus pitvari
H[WUDV]LV]WROpNV]LQWHPLQGHQNLQpOHOĘIRUGXOWDN
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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].)

Az SIST-s betegek kezelésére a szívfrekvenciát csökNHQWĘELVRSUROROW îPJQDS pVD]LYDEUDGLQW îPJ
nap) alkalmaztuk. A gyógyszeres kezelés nélküli kontUROOpUWpNHNKH] NpSHVW PLQGNpW J\yJ\V]HU MHOHQWĘVHQ
csökkentette mindhárom vizsgált Holter-monitoros EKG
szívfrekvencia-paramétert. Ezek a csökkenések százaOpNEDQ NLIHMH]YH D N|YHWNH]ĘN YROWDN iWODJRV PLQLPXP
szívfrekvencia: bisoprolol: –7,7%, ivabradin: –5,3%; átlagos maximum szívfrekvencia: bisoprolol: –13,5%, ivabradin: –9,3%; átlagos napi szívfrekvencia: –11,6%, ivabradin: –4,7%. Az azonos adagban adott két gyógyszernek
DVLQXVIUHNYHQFLiUDJ\DNRUROWFV|NNHQWĘKDWiVDN|]|WWD
vizsgált Holter-monitoros EKG-paraméterekben statisztikailag szignifikáns különbség nem volt WiEOi]DW .
Ismételt terheléses EKG-vizsgálatok csak bisoprololkezeOpV îPJQDS XWiQW|UWpQWHN$WHUKHOKHWĘVpJDNRQW-

rollhoz (126,5±18,7 watt) képest a bisoprololkezelés után
javult (132,5±26,2 watt), de a szignifikancia határát nem
pUWHHO$WHUKHOpVHV(.*YL]VJiODWRNHOĘWWPpUWQ\XJDOPL VLQXVIUHNYHQFLiW D ELVRSURORO MHOHQWĘVHQ ±NDO 
szignifikánsan csökkentette  WiEOi]DW . Ugyancsak jeOHQWĘVHQ ±NDO PpUVpNOĘG|WWDWHUKHOpVFV~FVSRQWján mért maximális szívfrekvencia is WiEOi]DW . A terheOpVHV(.*YL]VJiODWHOĘWWpVDWHUKHOpVFV~FVSRQWMiQPpUW
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 szignifikánsan csökkentette mindkét
V]LV]WROpVYpUQ\RPiVW WHUKHOpVHOĘWW+JPP
a terhelés csúcspontján 147,5±13,6 Hgmm), a diasztolés
vérnyomások nem változtak.
$] pOHWPLQĘVpJHW MHO]Ę (+5$ WQHWL VNiOiQ PpUYH
PLQGNpW J\yJ\V]HUHV NH]HOpV MHOHQWĘVHQ MDYtWRWWD D]

3. ÁBRA. Szubaránytalan sinuscsomó-tachycardiás beteg transztelefonos EKG-felvétele a palpitációs panasza alatt.
(A panaszok alatt sinus tachycardia látható a felvételen)
52
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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 (*pd0,05; **pd0,01; ***pd0,004). Az azonos adagban adott két gyógyszer szívfrekvencia-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 sinusfrekvenciákra. A bisoprolol jelentősen csökkentette a terhelés során
mért, vizsgált sinusfrekvenciákat (*: pd0,0001). (A kontrollcsoport eredményei a gyógyszeres kezelés előtt mért értékeket
jelzik)

Kezelés

A terhelés
A terhelés
csúcspontján
FMúUUJ OZVHBMNJ
mért maximális
sinusfrekvensinusfrekvencia/min
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*

6,67V EHWHJHN pOHWPLQĘVpJpW FV|NNHQWHWWH D SDQDV]DLNDW $ J\yJ\V]HUHV NH]HOpV HOĘWWL (+5$VFRUH
iWODJD   MHOHQWĘVHQ FV|NNHQW PLQG ELVRSUR
ORONH]HOpVUH S PLQGSHGLJLYDEUD
GLQNH]HOpVUH  S  $ ELVRSURORO pV
LYDEUDGLQNH]HOpVN|]|WWD]pOHWPLQĘVpJMDYXOiVEDQNO|QEVpJ QHP YROW 6]iPRWWHYĘ NDUGLRYDV]NXOiULV YDJ\
más mellékhatást a gyógyszeres kezelések mellett
nem tapasztaltunk.

Megbeszélés
2010–2020 között az IST-s betegek kivizsgálása, kezelése kapcsán egy új, eddig nem karakterizált aránytalan sinuscsomó-tachycardiás betegcsoportot észleltünk. Ez a betegcsoport megközelítette, de nem érte el
az IST-s betegcsoport diagnosztikus határértékeit:
Q\XJDOPLVLQXVWDFK\FDUGLD PLQ 
2. a 24 órás Holter-monitoros EKG-felvételen a napi átODJIUHNYHQFLDPLQ(]]HOV]HPEHQD]RQEDQPiV
tulajdonságaikban az IST-hez hasonlónak bizonyult:
• IĘNpQW ILDWDO QĘNQpO pV]OHOKHWĘ QHPULWNiQ HJpV]ségügyi dolgozókban),
• strukturális szívbetegségük nincsen,
3. szekunder kardiális/extrakardiális okok kizárhatók,
4. fizikai/pszichés stresszre fokozatosan gyorsuló-lassuló, nem paroxizmális aránytalan chronotrop válasz,
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YH]HWĘWQHWDJ\DNRULSDOSLWiFLyD]LGĘV]DNRVDQpU]HWW
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-tachycardiának (SIST) neveztük el.
Az IST pontos oka, kialakulási mechanizmusa mindmáig
QHPLVPHUWSRQWRVDQMyOOHKHWYLOiJV]HUWHV]pOHVN|UĦHQ
YL]VJiOMiN  $],67WHOĘLGp]ĘRNNpQWD]6$FVRmó fokozott automáciahajlama, neurohumorális zavarok, már régóta felmerültek (2, 5, 8). Újabb vizsgálatok
eredményei felvetették az extrinszik, autonóm, szimpatovagális diszfunkciót is: a túlzott szimpatikus tónus/érzékenység és/vagy a csökkent paraszimpatikus tónus/
pU]pNHQ\VpJ YDJ\ D] HOĘ]ĘHN NRPELQiFLyMD NRPSOH[
kölcsönhatása révén (1, 2, 3, 5). Bármelyik mechanizmus is játszik szerepet az IST kialakulásában egy adott
beteg kapcsán, a SIST esetében az aránytalan sinus tachycardia foka enyhébb, mind a nyugalmi EKG-n, mind
pedig a 24 órás Holter-monitorozás napi átlagfrekvenciiMiQ PpUYH $] LV HONpS]HOKHWĘ KRJ\ D SiFLHQVHN HJ\
UpV]HLGĘQNpQWiWFV~V]LNDÄPDJDVDEE´,67NDWHJyULiED
A szimptomatikus SIST-s betegek kezelésének a célja a
rekurrens vagy perzisztens sinustachycardiás epizódok
csökkentése, a klinikai panaszok, tünetek mérséklése,
valamint a tachycardiomyopathia kialakulási kockázatának a mérséklése. A IST-s betegekhez hasonlóan a
SIST-s betegek kezelésének elkezdése általános életmódbeli, életviteli tanácsokból állt. Az életmód-változWDWiVLMDYDVODWRNIĘHOHPHDYDJXVWyQXVWQ|YHOĘHUĘVtWĘ
jógagyakorlatok rendszeres végzése. Emellett fontos a
tréning, a sportos életmód fokozatos elkezdése, folytatása. Ugyancsak fontos az ún. triggerszerek (nikotin, koffeLQHUĘVWHiNHQHUJLDLWDORNDONRKROL]iFLyVWE HOKDJ\iVD
mert arányos sinustachycardiát okozhatnak. Az életviteli
WpQ\H]ĘNHOVĘOpSpVNpQWYDOyiWWHNLQWpVpWV]NVpJHVHWpQPyGRVtWiViWPiVRNpVPLLVV]pOHVN|UĦHQMDYDVROMXN
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
EHWHJHNKH]KDVRQOyDQNpWHOWpUĘKDWiVPHFKDQL]PXV~
bradycardizáló szert alkalmaztunk. Az egyik gyógyszer
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a sinusfrekvenciát lassító, kardiospecifikus, adrenerg,
szelektív béta-1-receptor-blokkoló bisoprolol volt. A
másik gyógyszernek az SA-csomó diasztolés depolari]iFLyMiQDNPHUHGHNVpJpWVSHFLILNXVDQFV|NNHQWĘLYDEradint választottuk. IST-s betegekben mind a bisoprolol,
mind pedig az ivabradin hatékonyságát és biztonságosságát számos korábbi külföldi és saját vizsgálat is megHUĘVtWHWWH  
A jelen, SIST-s betegeken végzett vizsgálatunkban azt
WDSDV]WDOWXN KRJ\ D J\yJ\V]HUHV NH]HOpV HOĘWWL NRQWrollértékekhez viszonyítva mind a bisoprolol, mind peGLJD]LYDEUDGLQMHOHQWĘVHQV]LJQLILNiQVDQPpUVpNHOWH
a sinus tachycardia hajlamot. Ezeket a szívfrekvenciát
FV|NNHQWĘKDWiVRNDWDyUiV+ROWHU(.*PRQLWRUR]iV
mért paraméterein, valamint a terheléses EKG-vizsgálatok kapcsán egyaránt észleltük. Az azonos dózisban
DGRWW NpW J\yJ\V]HU VLQXVIUHNYHQFLiW FV|NNHQWĘ YDODPLQW D WQHWHNHW SDQDV]RNDW D] pOHWPLQĘVpJHW
(+5$VNiOiW  MDYtWy KDWiVDL N|]|WW MHOHQWĘV HOWpUpVW
nem tapasztaltunk. Ez megegyezik korábbi, IST-s betegeken szerzett tapasztalatainkkal (17).
Eredményeinket összefoglalva leírhatjuk, hogy egy nomotop szívritmuszavarral járó, új klinikai entitás, szindróma, a SIST került a látóterünkbe, amelynek körvonaOD]WXN MHOOHP]Ę WXODMGRQViJDLW (] D WQHWHJ\WWHV D]
IST-hez hasonló megjelenéssel, tünetekkel jár, de enyhébb aránytalan sinus tachycardia-eltérésekkel. A kezelése is az IST-hez hasonló: életmód/életvitel-változtatás, a vagustónust fokozó jóga- és tornagyakorlatok
UHQGV]HUHVYpJ]pVHV]HUHWKHWĘHQ\KHVSRUWIRNR]DWRV
elkezdése, folytatása. Ezek a mindennapos életbe beépített változtatások képesek az autonóm idegrendszer
módosításával a sinusfrekvenciát csökkenteni, a palpiWiFLyVSDQDV]RNDWPpUVpNHOQL-HOHQWĘVSDQDV]HVHWpQ
érdemes ezekkel együtt átmeneti gyógyszeres kezelést
(bisoprolol vagy ivabradin) is elkezdeni. Tapasztalataink szerint ezekkel a módszerekkel a panaszok jelenWĘVHQ FV|NNHQWKHWĘN PHJV]QWHWKHWĘN MHOOHP]ĘHQ D
kezelés megkezdése után fél-egy évvel.

Következtetések
A SIST-entitás új fogalma bevezetésének a kérdése,
NOLQLNDLUHOHYDQFLiMiQDNDPHJtWpOpVHLJHQVRNUpWĦQHP
N|QQ\Ħ IHODGDW 0LQW LVPHUW D] ,67QHN QLQFVHQ NO|Q
BNO-kódja, így más szívritmuszavar BNO-kódja (pl.
I49.8; I49.9) alá lehet rendelni. A közleményünkben körYRQDOD]RWW WQHWHJ\WWHVW D 6,67HW OHKHW HJ\UpV]UĘO
enyhe fokú IST-nek is (IST min.gr.) megnevezni. MásUpV]UĘOSHGLJUpJLRUYRVLNtYiQDORPKRJ\D]LGĘHOĘUHhaladtával egyre pontosabb diagnózisokra törekedjünk.
9DOyV]tQĦ KRJ\ D VLQXVFVRPy PLQGHGGLJ PpJ QHP
WHOMHVHQ IHOWiUW NRPSOH[ QHXURKXPRUiOLV PĦN|GpVpYHO
kapcsolatos újabb kutatási eredmények hozzájárulhatnak majd a SIST tünetegyüttes klinikai relevanciájának
a pontosabb megértéséhez is (2, 13, 23).
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1\LODWNR]DW
$V]HU]ĘNNLMHOHQWLNKRJ\D]HUHGHWLN|]OHPpQ\PHJtUi
sával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben pénz
J\L YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |VV]HIpUKH
WHWOHQVpJL RN DPHO\ EHIRO\iVROKDWMD D N|]OHPpQ\EHQ
EHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNHWD]DEEyOOHYRQWN|YHWNH]WH
téseket vagy azok értelmezését.
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