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Bevezetés

UHJXOiULVDQLUUHJXOiULV55LQWHUYDOOXPRND]LVPpWOĘGĘ
P-hullámok hiánya és az irreguláris pitvari aktivációt
A leggyakoribb tartós ritmuszavar, a pitvarfibrilláció MHO]ĘIKXOOiPRNWDUWR]QDN
3)  SUHYDOHQFLiMD D RW LV HOpUKHWL D  pYQpO LGĘ- A szívbe ültetett kardiális implantálható elektromos
sebb populációban. A PF emeli a halálozás, a szívelég- HV]N|]|N &,('  HOWHUMHGpVpYHO HOpUKHWĘYp YiOW ~J\telenség, a depresszió és a demencia kialakulásának a nevezett magas frekvenciájú pitvari epizódok (AHRE)
NRFNi]DWiWURQWMDD]pOHWPLQĘVpJHWtJ\PLQGH]HNiOWDO GLDJQRV]WL]iOiVDLV(]HQHV]N|]|NQ|YHNYĘHOpUKHWĘMHOHQWĘVWHUKHWUyDEHWHJHNUHRUYRVRNUDpVD]HJpV]- ségével különösen fontossá vált a korrekt nevezéktan
ségügyi rendszerre egyaránt. Jelen közlemény az Eu- használata az AHRE és PF megkülönböztetésére, hirópai Kardiológus Társaság (ESC) 2020-ban publikált szen lényeges különbségek vannak a két betegcsoport
irányelveit foglalja össze a PF ellátására vonatkozóan WHUiSLiMiWLOOHWĘHQ.OLQLNDL3)GLDJQy]LVDDIHQWHEEMHOzett EKG-regisztrátummal állítható fel. Amennyiben
(1).
CIED-del AHRE-t regisztráltunk és nem áll rendelkezésre PF-et igazoló EKG-regisztrátum, úgy a szubkliniDefiníció és diagnosztika
kai PF diagnózisát kell felállítanunk (1. ábra).
A PF definíció szerint olyan supraventricularis tachyarrhytmia, ahol a koordinálatlan pitvari elektromos aktiváció ineffektív pitvari kontrakciókat eredményez. A
PF diagnózisának felállítása standard 12 elvezetéses
(.*IHOYpWHOOHO YDJ\ OHJDOiEE  PiVRGSHUFHW HOpUĘ
minimum egy elvezetéses EKG-regisztrátummal lehetséges. A PF jellegzetes EKG-eltérései közé az ir-

Klinikai jellemzők
A PF tünetei széles skálán mozoghatnak. A betegek
egy részében a ritmuszavar tünetmentes marad. A tünetes betegeknél leggyakrabban palpitációs panaszok,
G\VSQRH IiUDGViJ FV|NNHQW IL]LNDL WHUKHOKHWĘVpJ MH-

DN|]OHPpQ\HONpV]tWpVpEHQHJ\IRUPDV]HUHSHWYiOODOWPHJRV]WRWWHOVĘV]HU]ĘN
$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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1. ÁBRA. A pitvari magas frekvenciájú epizódok (AHRE)/szubklinikus pitvarfibrilláció diagnosztikája (AHRE: pitvari magas frekvenciájú epizód; CIED: kardiális implantálható elektromos eszköz; EKG: elektrokardiogram; ICM: implantálható szívmonitor;
PF: pitvarfibrilláció)

OHQWNH]LN GH HOĘIRUGXOKDW PHOONDVL IiMGDORP V]pGOpV stroke-rizikó, a betegség és a betegség hátterében álló
syncope és alvászavar is. Ritkán hemodinamikai insta- V]XEV]WUiWV~O\RVViJDDWQHWHNPpUWpNHpVD3)LGĘbilitást is okozhat, ekkor syncope, súlyos hipotenzió, belisége is (2. ábra).
akut szívelégtelenség, folyamatos szívizom-iszkémia
és akár kardiogén sokk is felléphet.

Terápia – az ABC-útvonal

A PF típusai, PF-burden és progresszió

A hosszú távú kimenetel javítása érdekében a pitvarfibrilláló betegek menedzsmentje holisztikus szemléletet
$ 3)HSL]yGRN MHOHQWNH]pVH LGĘWDUWDPD pV VSRQWiQ kíván az egészségügyi rendszer minden szintjén és
terminálódása alapján hagyományosan öt típust külön- a különféle szakterületek között is: ez az úgynevezett
böztetnek meg. A praktikus felosztás ellenére a besoro- ABC-útvonal.
OiVQDNMHOHQWĘVNRUOiWDLYDQQDNPLYHOD3)NH]HOpVpUH
YRQDWNR]yDMiQOiVRNQHPNL]iUyODJD3)LGĘEHOLVpJpQ Å$µ²DQWLNRDJXOiFLyVWURNHPHJHOĞ]pV
alapulnak. A PF-betegek jellemzésére a terápiás dön- A PF-hez társuló stroke-rizikó specifikus kockázati tétések átláthatósága és megkönnyítése érdekében a Q\H]ĘNMHOHQOpWpWĘOIJJ$J\DNRULNRFNi]DWLWpQ\H]ĘNHW
2020-as ESC PF-irányelvek bevezetik az úgynevezett a CHA 2DS2-VASc-pontrendszer foglalja össze (1. táblá
63)UHQGV]HUW DPHOO\HO HJ\V]HUĦHQ MHOOHPH]KHWĘ D zat)$QWLWURPERWLNXVNH]HOpVPHJNH]GpVHHOĘWWIHONHOO
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2. ÁBRA. A 4S-PF-rendszer (BP: bal pitvar; CT: komputertomográfia; MRI: mágnesesrezonancia-képalkotás; PF: pitvarfibrilláció;
QoL: életminőség; TEE: nyelőcsövön keresztül végzett szívultrahang-vizsgálat; TTE: mellkason keresztül végzett szívultrahang-vizsgálat)

mérni a vérzés lehetséges kockázatát. Vérzéses rizikó
meghatározására leggyakrabban a HAS-BLED-pontrendszer használatos (2. táblázat). A vérzéses rizikó
befolyásolható és nem befolyásolható kockázati ténye]ĘNEĘOWHYĘGLN|VV]H.LHPHOWHQIRQWRVD]DQWLNRDJXOiOW
betegek esetében a módosítható, vérzéses rizikót emeOĘIDNWRURND]RQRVtWiVDpVOHKHWĘVpJV]HULQWLNH]HOpVH

2. TÁBLÁZAT. Vérzéses rizikót növelő tényezők a
HAS-BLED-pontrendszer szerint
,PDL»[BUJUÃOZF[úLÃTEFGJOÇDJÍKVL
+

1HPNRQWUROOiOWKLSHUWHQ]Ly
SBP >160 Hgmm

A

&V|NNHQWYHVHpVYDJ\PiMIXQNFLy
Dialízis, transzplantáció, szérumkreatinin
!PROOFLUUKRVLVELOLUXELQ!î8/1$67
$/7$/3!î8/1

S

6WURNH
Korábbi iszkémiás vagy vérzésesa stroke

1

%

$QDPQp]LVEHQYpU]pVYDJ\DUUDKDMODPRVtWy
WpQ\H]Ę
Korábbi major vérzés vagy anémia vagy súlyos
thrombocytopenia

1

L

,QJDGR]y,15b
TTR <60%

1

(

,GĘVNRU
>65 év vagy extrém fragilitás

1

D

Drog- vagy túlzott alkoholfogyasztás
Thrombocytaaggregáció-gátlók vagy nem
V]WHURLGJ\XOODGiVFV|NNHQWĘNHJ\LGHMĦDONDOPDzása; és/vagy túlzottc alkoholfogyasztás

1. TÁBLÁZAT. CHA2DS2-VASc pontrendszer
,PDL»[BUJUÃOZF[úLÃTEFGJOÇDJÍKVL
&

1POUT[»N

3DQJiVRVV]tYHOpJWHOHQVpJ
A szívelégtelenség jelei/tünetei vagy
a csökkent bal kamrai ejekciós frakció obMHNWtYMHOHLYDJ\KLSHUWUy¿iVFDUGLRP\SDWKLD

1

+

Hipertónia vagy antihipertenzív terápia

1

A

75 év vagy afeletti életkor

2

D

'LDEHWHVPHOOLWXV
Éhomi glükóz >125 mg/dl (7 mmol/l) vagy
orális antidiabetikummal vagy inzulinnal
folytatott kezelés

1

S

Korábban lezajlott stroke, tranziens
iszkémiás attak vagy tromboembólia

2

9

eUEHWHJVpJHN
$QJLRJUi¿DLODJV]LJQL¿NiV&$'NRUiEEDQ
lezajlott MI, PAD vagy plakkok az aorta
falán

1

65–74 év közötti életkor

1

A

6F 1HP QĘLQHP

1

0D[LPXPSRQW

9

PontT[»N

0D[LPXPSRQW

1
1 pont
egyenként

1 pont
egyenként
9

ALP: alkalikus foszfatáz; ALT: alanin-aminotranszferáz; AST: aszpartát-aminotranszferáz; BP: vérnyomás; INR: international normalized ratio;
775WHUiSLiVWDUWRPiQ\EDQHOW|OW|WWLGĘ8/1DQRUPiOpUWpNIHOVĘKDWiUD
VKA: K-vitamin-antagonista
a
A vérzéses stroke a „B” kritérium alapján is 1 pontot ér;
b
9.$NH]HOpVEHQUpV]HVOĘEHWHJHNV]iPiUD
c
A túlzott alkoholfogyasztás (pl. >14 alkoholegység hetente) abban az esetEHQWpQ\H]ĘDPHQQ\LEHQDNOLQLNXV~J\tWpOLPHJKRJ\H]KDWiVVDOYDQD]
egészségre, vagy növeli a vérzés kockázatát

CAD = koszorúér-betegség; MI = miokardiális infarktus; PAD = perifériás
YHUĘpUEHWHJVpJ
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3. ÁBRA. „A” – Antikoaguláció/a stroke elkerülése: A PF 3-lépcsős megközelítés (PF: pitvarfibrilláció; INR: international normalized ratio; OAC: orális antikoaguláns; NOAC: új típusú orális antikoaguláns; TTR: terápiás tartományban eltöltött idő; VKA:
K-vitamin-antagonista; aVKA-használat esetén javasolt a SAMe-TT2R2 pont kiszámítása: ha ez 0–2, VKA-kezelés (pl. warfarin)
vagy NOAC megfontolható; ha a pont >2, gyakori INR-ellenőrzés/betegedukáció szükséges, vagy esetleg NOAC használata;
TTR ideálisan >70%)

5LWPXVNRQWUROOWHUiSLD
A ritmuskontroll magába foglalja a sinusritmus helyreállítására és fenntartására tett terápiás kísérleteket, amelybe beletartozik az elektromos kardioverzió
(ECV), az antiaritmiás szerek (AAD) alkalmazása és
DNDWpWHUHVDEOiFLyLV±DPHJIHOHOĘDQWLNRDJXOiFLypV
frekvenciakontroll mellett. A ritmuskontroll-terápia elVĘGOHJHVLQGLNiFLyMDD3)RNR]WDWQHWHNFV|NNHQWpVH
pVD]pOHWPLQĘVpJMDYtWiVD
Kardioverzió: hemodinamikailag instabil PF-betegekQpO VUJĘVVpJL (&9 YiODV]WDQGy PtJ VWDELO EHWHJHNQpO$$'YHOW|UWpQĘIDUPDNROyJLDLNDUGLRYHU]LypV(&9
HJ\DUiQWPHJNtVpUHOKHWĘ6WUXNWXUiOLVpVYDJ\LV]NpPLás szívbetegség fennállta esetén amiodaron javasolt
PF farmakológiai kardioverziójára. Újonnan felismert
„B” – hatékonyabb tünetkezelés
PF kardioverziójára – kontraindikációk hiányában – iv.
)UHNYHQFLDNRQWUROOWHUiSLD
vernakalant, flecainid, vagy propafenon alkalmazása
A farmakológiai frekvenciakontroll számos gyógy- javasolt. A több mint 48 órája pitvarfibrilláló, hemodinaV]HUUHO HOpUKHWĘ EpWDEORNNROyN QRQGLKLGURSLUL- mikailag stabil betegek esetén legalább 3 hét terápiás
din típusú kalciumcsatorna-blokkolók, digoxin), a antikoagulálás, vagy transoesophagealis echokardiogyógyszerek megválasztásakor szükséges a fenn- gráfiás vizsgálattal igazolt bal pitvari fülcsethrombus
álló társbetegségek figyelembe vétele. Az optimális hiánya szükséges a kardioverzió megkísérléséhez.
célfrekvencia még mindig nem teljesen tisztázott. A .DUGLRYHU]LyWN|YHWĘHQPpJD]DODFVRQ\VWURNHUL]LNyM~
J\yJ\V]HUHV NH]HOpV VLNHUWHOHQVpJH HVHWpQ YpJVĘ betegek antikoagulálása is ajánlott 4 héten keresztül.
megoldásként AV-csomó-abláció jön szóba. Ameny- PF-katéterabláció: a PF-katéterablációval a PF-rekurQ\LEHQDEHWHJQpOD]HOĘ]ĘHNEHQWDJODOWDNHOOHQWpWH UHQFLD KDWpNRQ\DQ HOĘ]KHWĘ PHJ 0HJIHOHOĘHQ NpSazaz bradycard PF áll fenn, pacemakerkezelés vál- ]HWW RSHUDWĘU|N HVHWpQ D NDWpWHUDEOiFLy EL]WRQViJRV
hat szükségessé.
és szuperior az AAD-vel szemben a sinusritmus mega klinikai kimenetel javítása érdekében. Önmagában a
magas vérzéses rizikó nem lehet oka az orális antikoaguláns (OAC) kezelés leállításának.
CHA 2DS2-VASc-pontrendszer alkalmazása javasolt a
stroke-rizikó meghatározására, így azonosíthatók azon
alacsony kockázatú betegek, akiknél antitrombotikus
WHUiSLD QHP LQGLNiOW $] 2$& LQGLNiFLyYDO UHQGHONH]Ę
EHWHJHNHVHWpQ NLYpYHDPHFKDQLNXVV]tYELOOHQW\ĦYHO
pOĘYDJ\N|]HSHVV~O\RVPLWUDOLVVWHQRVLVEDQV]HQYHGĘEHWHJHNHW D]~MWtSXV~GLUHNWKDWiVPHFKDQL]PXV~
RUiOLV DQWLNRDJXOiQVRN 12$&  HOĘQ\EHQ UpV]HVtWHQGĘN D .YLWDPLQDQWDJRQLVWiNNDO .9$  V]HPEHQ (3.
ábra).
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4. ÁBRA. A tünetes pitvarfibrilláció katéteres ablációjára vonatkozó ajánlások (PF: pitvarfibrilláció; BKEF: bal kamrai ejekciós
frakció; SZE: szívelégtelenség; aJelentősen tágult BP, előrehaladott életkor, hosszan fennálló PF, csökkent vesefunkció, egyéb
más kardiovaszkuláris rizikófaktorok fennállása. bBizonyos körülmények között a katéteres abláció elsővonalbeli kezelés is lehet.)

ĘU]pVpWpVD3)RNR]WDWQHWHNFV|NNHQWpVpWWHNLQWYH
Mivel ezidáig nem igazolt a katéterabláció összhalálozást, stroke-ot, vagy súlyos vérzést szignifikánsan
FV|NNHQWĘ KDWiVD D PHJWDUWRWW EDO NDPUDL HMHNFLyV
frakciójú betegpopulációban, az eljárás általánosan
WRYiEEUDLVWQHWHVEHWHJHNEHQLQGRNROWD]pOHWPLQĘség javítása céljából. A PF katéterablációjának goldstandard eljárása a pulmonalis vénák antrális cirkuláris izolálációja akár pontról pontra (point-by-point)
W|UWpQĘUiGLyIUHNYHQFLiVDEOiFLyYDODNiU~J\QHYH]HWW
single-shot ablációs eszközökkel. A katéterablációra vonatkozó ajánlásokat a 4. ábrán tüntettük fel (4.
ábra).

WĘVHQ EHIRO\iVROMiN D 3) NLDODNXOiViQDN NRFNi]DWiW
Az ABC szemlélet „C” komponense magában foglalja
D]HJ\LGHMĦOHJHOĘIRUGXOyEHWHJVpJHNDNDUGLRPHWDEROLNXVNRFNi]DWLWpQ\H]ĘNpVD]HJpV]VpJWHOHQpOHWPyGEHOLWpQ\H]ĘNNH]HOpVpW$UL]LNyIDNWRURNpVDV]tYpV
érrendszeri betegségek kezelése segít a stroke megHOĘ]pVpEHQ YDODPLQW FV|NNHQWL D 3)EXUGHQW pV PpUVpNOL D WQHWHNHW (OVĘRV]WiO\~ DMiQOiVNpQW MDYDVROW D
KLSHUWyQLiV EHWHJHN 3) LUiQ\~ RSSRUWXQLVWD V]ĦUpVH
továbbá a pitvarfibrilláló betegek antihipertenzív kezelésének optimalizálása is.

Epidemiológia, klinikai vonatkozások és
a magas frekvenciájú pitvari epizódok
+RVV]~WiY~$$'NH]HOpV
Az AAD-kezelés a PF okozta tünetek csökkentését cé- (AHRE)/szubklinikus PF kezelése
OR]]D $ NH]HOpV PHJNH]GpVH HOĘWW IRQWRV PpUOHJHOQL
a panaszok súlyosságát, a lehetséges mellékhatásokat és a betegek preferenciáit is. A ritmuskontroll célMiEyODONDOPD]RWW$$'WHOVĘVRUEDQDEL]WRQViJRVViJ
nem pedig a hatékonyság alapján kell megválasztani.
$J\yJ\V]HUYiODV]WiVWMHOHQWĘVHQEHIRO\iVROMiNDEHWHJ
társbetegségei (5. ábra).
Å&µ²DUL]LNyWpQ\H]ĞNpVDWiUVXOy
NDUGLRYDV]NXOiULVEHWHJVpJHNIHOLVPHUpVH
és kezelése
A kardiovaszkuláris rizikófaktorok és a fennálló társbeWHJVpJHN EHOHpUWYH D] pOHWPyGEHOL WpQ\H]ĘNHW MHOHQ-

A CIED-implantáción átesett betegeknél az AHRE/
V]XENOLQLNXV 3) HOĘIRUGXOiVD ± GH D] iWODJpopulációban ennél alacsonyabb is lehet. A nagyon
U|YLG HSL]yGRN ± PiVRGSHUFQDS  NOLQLNDLODJ
irrelevánsnak tartandók, mivel nem hozhatók öszszefüggésbe a stroke, vagy tüneteket okozó szisztémás embolizáció emelkedett kockázatával. A hoszszabb AHRE/szubklinikus PF (minimum 5-6 perc)
azonban a klinikai PF, az iszkémiás stroke, a major
kardiovaszkuláris események és a kardiovaszkuláris
mortalitás fokozott rizikójával társul. Habár a rendelNH]pVUHiOOyEL]RQ\tWpNRNQHPHOHJHQGĘND]$+5(
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5. ÁBRA. Hosszú távú ritmuskontroll (ACEi: angiotenzinkonvertáló-enzim-inhibitor; PF: pitvarfibrilláció; ARB: angiotenzinreceptor-blokkoló; CAD: koszorúér-betegség; HFpEF: megtartott ejekciós frakciójú szívelégtelenség; HFrEF: szívelégtelenség
csökkent ejekciós frakcióval; BK: bal kamra; BKH: balkamra-hipertrófia; MRA: mineralokortikoid-receptor-antagonista)

V]XENOLQLNXV3)EHQV]HQYHGĘEHWHJHNQpODUXWLQV]HUĦ 2$&KDV]QiODWKR] D EHIRO\iVROKDWy VWURNHNRFNi]DWL WpQ\H]ĘNHW PLQGHQ HVHWEHQ NH]HOQL V]NVpget. Bizonyos betegeknél, akiknél hosszabb AHRE/
V]XENOLQLNXV 3) MHOHQWNH]LN  yUD  pV D VWURNHULzikó magas, OAC bevezetése megfontolható. A rendelkezésre álló tudományos adatok arra utalnak,
hogy az AHRE/szubklinikus PF-hez társuló abszolút
stroke-rizikó alacsonyabb, mint klinikai PF esetén és
az AHRE/szubklinikus PF inkább egy stroke-markerNpQWPLQWUL]LNyIDNWRUNpQWpUWpNHOHQGĘ

Következtetések
Az új 2020-as ESC PF kezelését taglaló guideline
HJ\pUWHOPĦHQ D 3) KROLV]WLNXV NH]HOpVpW KDQJV~O\R]]D$]XWyEELpYHNNXWDWiVDLDODSMiQHJ\pUWHOPĦYpYiOW
hogy egy komplex betegséggel állunk szemben, amely-

nek kezeléséhez a multidiszciplináris szemlélet elengedhetetlen.
1\LODWNR]DW
$ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] |VV]HIRJODOy N|]OHPpQ\
megírásával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben
SpQ]J\LYDJ\HJ\pEOpQ\HJHV|VV]HWN|]pV|VV]HIpU
KHWHWOHQVpJLRNDPHO\EHIRO\iVROKDWMDDN|]OHPpQ\EHQ
EHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNHWD]DEEyOOHYRQWN|YHWNH]WH
téseket vagy azok értelmezését.
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