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(J\pYHVK|OJ\WHVWKHO\]HWWĘOIJJHWOHQOMHOHQWNH]ĘNRQYXO]tYV\QFRSHPLDWWEHOWHWKHWĘV]tYPRQLWRUWNDSRWWDPHO\
11 szekundumot meghaladó asystoliát regisztrált a syncope rekurrenciája kapcsán. Mivel páciensünk a pacemakerimplantációt elutasította a sinuscsomó paraszimpatikus denervációját célzó katéteres cardioneuroablatio mellett szüOHWHWW G|QWpV $ EHDYDWNR]iV VRUiQ D MREE DQWHULRU JDQJOLRQQDN PHJIHOHOĘHQ W|UWpQW UDGLRIUHNYHQFLiV DEODWLR D EDO
pVDMREESLWYDUIHOĘODPHO\VRUiQDVLQXVIUHNYHQFLDWDUWyVHPHONHGpVpWpV]OHOWN$]DEODWLyWN|YHWĘ|WKyQDSEDQD
SDQDV]RNQHPLVPpWOĘGWHNDEHOWHWHWWV]tYPRQLWRUWDQ~ViJDV]HULQWDV]tYIUHNYHQFLDHPHONHGHWWV]LQWHQPDUDGWPtJ
YDULDELOLWiVDMHOHQWĘVHQOHHVHWWDOiWiPDV]WYDDV]HOHNWtYYDJDOLVGHQHUYiFLyW
.XOFVV]DYDN QHXURFDUGLRJHQUHÀH[V\QFRSHDV\VWROLDFDUGLRQHXURDEODWLR

&DUGLRQHXURDEODWLRQ±QHZWUHDWPHQWIRUFDUGLRLQKLELWRU\UHÀH[V\QFRSH
We present the case of a 46-year-old lady who received an implantable loop recorder for convulsive syncope occurring independent of body position. The device detected asystole lasting more than 11 seconds during recurrence of her
symptoms. She refused pacemaker therapy and opted for catheter based vagal denervation through cardioneuroablation. During the procedure the right anterior ganglionated plexus was targeted by radiofrequency ablation from both
the left and right atrium. After the procedure she remains free of symptoms during 5 months of follow-up. Her device
demonstrated persistently elevated sinus rate after the ablation and a drop in heart rate variability, signifying selective
vagal denervation.
.H\ZRUGV QHXURFDUGLRJHQLFUHÀH[V\QFRSHDV\VWROHFDUGLRQHXURDEODWLRQ

Esetismertetés
$pYHVK|OJ\VUJĘVVpJJHONHUOWIHOYpWHOUHPLXWiQ
RWWKRQiEDQU|YLGLGĘQEHOOHJ\PiVWN|YHWĘDONDORPPDO HOiMXOW $] HOVĘ HV]PpOHWYHV]WpV iOOy KHO\]HWEHQ
MHOHQWNH]HWW WtSXVRV SURGURPD HOĘ]WH PHJ PDMG H]W
N|YHWĘHQ OYH LOOHWYH IHNYH LV W|EEV]|U HOiMXOW J|UFVtevékenység közepette. A konvulzív syncope a sürJĘVVpJLRV]WiO\RQLVPHJLVPpWOĘG|WWHNNRUPRQLWRURQ
fokozatosan kialakuló sinusbradycardia után, kb. 12
másodperces asystoliát észleltek. A hölgynek utoljára
gyermekkorában jelentkezett típusos vasovagalis syn-

copéja. A labor-, nyugalmi és telemetriás EKG, illetve
a szívultrahang-vizsgálat kóros eltérést nem igazoltak. A fiatal életkor, fokozatosan kialakuló bradycardia és az egyéb ritmuszavar hiánya reflex-syncopéra
XWDOWDND]RQEDQD]DWtSXVRVMHJ\HN IHNYĘKHO\]HWEHQ
LV MHOHQWNH]Ę V\QFRSH  PLDWW GLIIHUHQFLiOGLDJQRV]WLNDL
szempontból, illetve egy esetleges rekurrens asystolia
GRNXPHQWiOiVD FpOMiEyO EHOWHWKHWĘ V]tYPRQLWRU LPSlantable loop recorder, ILR) használata mellett született
G|QWpV.pWKyQDSSDOD]LPSODQWiFLyXWiQLVPpWIHNYĘ
helyzetben jelentkezett konvulzív syncope. Prodromális
WQHWHNUĘO SiFLHQVQN QHP WXGRWW EHV]iPROQL $] ,/5

$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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1. ÁBRA. Az ILR által syncope során készített EKG-regisztrátum (A). Elektroanatómiai térkép a jobb és bal pitvarról. A jobb pulmonalis vénák (világoskék) és a vena cava superior (zöld) érintkezésénél került sor ablatiós léziók (vörös gömbök) elhelyezésére
(B). Az ILR által regisztrált átlagos (sötétkék) és nyugalmi (világoskék) szívfrekvencia (felül) és a szívfrekvencia-variabilitás (alul)
hosszú távú alakulása (C). A cardioneuroablatio (CNA) időpontja megjelölve

SUHJDQJOLRQDULV QHXURQRN D Q\~OWYHOĘEHQ WDOiOKDWyN
D[RQMDLNDQHUYXVYDJXVEDQXWD]QDNpVHOVĘVRUEDQD
SLWYDURN IDOiEDQ pV D N|UO|WWH OpYĘ HSLNDUGLiOLV ]VtUszövetben található, intrinszik, kardiális ganglionokban
HOKHO\H]NHGĘSRVWJDQJOLRQDULVQHXURQRNRQYpJ]ĘGQHN
  (QQHN D] HOUHQGH]pVQHN N|V]|QKHWĘHQ LQWUDNDUdiális RF-áram applikációja révén a paraszimpatikus
postganglionaris efferensek preferenciális ablatiója érKHWĘ HO V]HOHNWtY YDJDOLV GHQHUYiFLyW HUHGPpQ\H]YH
(2). A sinuscsomót innerváló postganglionaris vagalis
QHXURQRNHOVĘVRUEDQDMREESXOPRQDOLVYpQiNV]iMDGpNiQDNDQWHULRUUpV]HN|UQ\H]HWpEHQHOKHO\H]NHGĘ~Q
jobb anterior ganglionban találhatók (1). Az itt végzett
RF-ablatio hatására a sinusfrekvencia tartós emelkedését észlelték (3).
A neurocardiogen reflexsyncope (NRS) terápiájában
a gyógyszeres és a pacemakerkezelés gyakran sikerWHOHQ   8WyEELWyO HOVĘVRUEDQ GRNXPHQWiOW VSRQWiQ
DV\VWROH pV QHP MHOHQWĘV YD]RGHSUHVV]RURV NRPSRnens, negatív tilt teszt esetén várható eredmény. HaWpNRQ\ViJiWHOVĘVRUEDQLGĘVHEESRSXOiFLyEDQYL]VJiOWiNILDWDOSiFLHQVHNHVHWpQHOĘQ\WHOHQGHILQLWtYpOHWUH
Megbeszélés
szóló jellege és a várható számos telepcsere, illetve az
HOHNWUyGiNNDO|VV]HIJJĘV]|YĘGPpQ\HNPLDWW  
A szív minden élettani funkciója az autonóm idegrend- A cardioneuroablatio (CNA) az NRS terápiájának ígéreszer összetett szabályozása alatt áll. A szimpatikus és WHVPyGV]HUHDPHO\HOVĘVRUEDQD]LQWLQV]LNNDUGLiOLV
paraszimpatikus efferens neuronok egymással ellenke- ganglionokban helyet foglaló vagalis neuronok sejttes]ĘKDWiVWIHMWHQHNNLDV]tYHOHNWURPRVpVPHFKDQLNXV tének ablatiojával a cardioinhibitoricus reflex attenuáciPĦN|GpVpUH$V]LPSDWLNXVSUHJDQJOLRQDULVQHXURQRN óját célozza. Számos obszervációs vizsgálat igazolta
DJHULQFYHOĘEHQKHO\H]NHGQHNHOpVLQWUDWKRUDFDOLVH[W- hatékonyságát cardioinhibitoros NRS-ben (2). Mi több,
rakardiális ganglionokban kapcsolódnak át a postgang- néhány beteg esetében vazodepresszoros NRS esetén
lionaris neuronokra. Ezzel szemben a paraszimpatikus, is kiváló hatékonyságról számoltak be, amelynek hátte-

OHNpUGH]pVHDMHO]HWWLGĘSRQWEDQSURJUHVV]tYVLQXVEUDG\FDUGLiWN|YHWĘPiVRGSHUFHWPHJKDODGyDV\VWROLiW
tárt fel (1. A ábra). A pácienssel részletesen megvitatWXNDWHUiSLiVOHKHWĘVpJHNHW$K|OJ\DSDFHPDNHUEHOWHWpVWĘO LGHJHQNHGHWW tJ\ FDUGLRQHXURDEODWLR &1$ 
mellett született döntés. A beavatkozás során kezdetEHQDEDOSLWYDUIHOĘODMREEIHOVĘSXOPRQDOLVYpQDHOĘWW
HOKHO\H]NHGĘ MREE DQWHULRU JDQJOLRQQDN PHJIHOHOĘHQ
történt radiofrekvenciás (RF) applikáció. Ennek kapFViQHJ\SRQWEDQDVLQXVIUHNYHQFLDXJUiVV]HUĦHPHONHGpVpWpV]OHOWN UĘOSHUFUH (QQHNDKHO\QHN
PHJIHOHOĘHQDMREESLWYDUIHOĘOLVWRYiEEL5)DSSOLNiFLy
történt (1. B ábra)DPHO\HWN|YHWĘHQDVLQXVIUHNYHQFLD
SHUFN|UOVWDELOL]iOyGRWW$]DEODWLyWN|YHWĘHQDSiciens panaszmentes volt 5 hónapos utánkövetés során.
Az ILR tanúsága szerint a szívfrekvencia emelkedett
V]LQWHQ PDUDGW pV YDULDELOLWiViQDN MHOHQWĘV HVpVH D
&1$WN|YHWĘHQV]LQWpQWDUWyVQDNEL]RQ\XOW(1. C ábra).
Ezek az eredmények a sinuscsomó szelektív vagalis
denervációjára utalnak.
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rében a reflexív afferens szárára kifejtett hatást feltételezik (3). A CNA hosszú távú hatásáról azonban még
QHPUHQGHONH]QNPHJIHOHOĘLVPHUHWHNNHO

SpQ]J\L YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |V]
V]HIpUKHWHWOHQVpJLRNDPHO\EHIRO\iVROKDWMDDN|]
OHPpQ\EHQ EHPXWDWRWW HUHGPpQ\HNHW D] DEEyO OH
YRQWN|YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW

Következtetések
Az általunk bemutatott páciens az NRS tisztán cardioinhibitoros formájától szenvedett. A reflexet közveWtWĘ SDUDV]LPSDWLNXV QHXURQRN LQWUDNDUGLiOLV NDWpWHUHV
ablatiója révén a sinuscsomó tartós, szelektív vagalis
GHQHUYiFLyMiW pUWN HO (UUH D SDQDV]RN PHJV]ĦQpVH
mellett a szívfrekvenciának és variabilitásának ILR révén végzett monitorozása alapján következtethetünk.

1\LODWNR]DW
$ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] HVHWLVPHUWHWpV PHJ
írásával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben
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