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$WUDQV]NDWpWHUHVUiGLyIUHNYHQFLiVDEOiFLyYDONH]HOW:3:V]LQGUyPiVEHWHJHNNpVĘLXWiQN|YHWpVLHUHGPpQ\HLUĘOYLlágszerte kevés adat áll rendelkezésre.
-HOHQN|]OHPpQ\FpOMDDKD]DLHOVĘWUDQV]NDWpWHUHVUiGLyIUHNYHQFLiVDEOiFLyYDONH]HOW:3:VSDFLHQVQNHVHWpQHNpV
25 éves utánkövetésének az ismertetése. Az utánkövetések az évenkénti ambuláns kontrollvizsgálatok alapján történtek.
'%pYHVQĘJ\DNRULVUJĘVVpJLHOOiWiVWHOHNWURPRVNDUGLRYHU]LyNDWLJpQ\OĘV]LPSWRPDWLNXVRUWKRGURP$9UHHQWU\
(AVRT) tachycardiák (180-200/min) miatt került 1995-ben felvételre a GOKI-ba ablációs kezelése céljából. Szív-elektUR¿]LROyJLDLYL]VJiODWDDODFVRQ\UHIUDNWHULWiV~EDOROGDOLMiUXOpNRVN|WHJHWLJD]ROWD:3:KiWWHUpEHQ5HWURJUiGWUDQV]
DRUWLNXVEHKDWROiVEyOVLNHUHVEDOROGDOLDEOiFLyW|UWpQW M~OLXV $]DEOiFLyDODWWD]$957PHJV]ĦQWXWiQDH[WUDVWLPXOXVWHFKQLNiYDONLYiOWDQLW|EEpQHPOHKHWHWW6]|YĘGPpQ\QHPYROW$]yWDULWPXV]DYDUWWHNLQWYHSDQDV]PHQWHV
antiaritmiás gyógyszert nem szed, az AVRT nem jelentkezett.
$]HOVĘKD]DLWUDQV]NDWpWHUHVDEOiFLyYDOpYHNH]HOW:3:VSiFLHQVQNHVHWHD]WSpOGi]]DKRJ\  DEHDYDWNR]iV
KDWpNRQ\ViJDHUHGPpQ\HVVpJHKRVV]~LGĘQNHUHV]WOIHQQiOO  DVLNHUHVDEOiFLyVNH]HOpVGUiPDLPyGRQPHJYiOtoztatta a korábban gyakori AVRT-kkel terhelt beteg életét.
.XOFVV]DYDN :ROႇ±3DUNLQVRQ±:KLWHV]LQGUyPD$9UHHQWU\WDFK\FDUGLDUiGLyIUHNYHQFLiVDEOiFLy

\HDUVRIIROORZXSRIWKH¿UVWSDWLHQWZLWK:ROႇ3DUNLQVRQ:KLWHV\QGURPHWUHDWHGZLWKWUDQVFDWKHWHUUD
GLRIUHTXHQF\DEODWLRQ

Few data are available worldwide on the long-term follow-up of patients with Wolff-Parkinson-White syndrome
treated with transcatheter radiofrequency ablation.
The aim of this paper is to report the case of our first patient treated with transcatheter radiofrequency ablation in
Hungary and her 25 years of follow-up. The regular follow-ups were performed by annual telephone consultations
and outpatient control examinations.
B.D. 43 year old woman was admitted into the GOKI due to her frequent, symptomatic AVRT-s (180-200/min)
requiring urgent treatment and electrical cardioversion in 1994. She was planned for ablation treatment. The cardiac electrophysiology study showed a left sided bypass tract with short refractory period.
Successful left-sided radiofrequency ablation was performed by retrograde transaortic approach (July 28, 1994).
During the ablation the AVRT abruptly ceased. AVRT was proved not inducible anymore by extrastimulus technique. There were no complications. Since then she is without any arrhythmia complaint, she did not take any
antiarrhythmic drug and her AVRT did not occur again.
The case of the first AVRT patient treated with transcatheter radiofrequency ablation in Hungary illustrates that: (1)
the effectiveness of the intervention continues to exist even after 25 years; (2) the life of the woman has changed
dramatically, affected by frequent AVRT episodes previously.
.H\ZRUGV :ROႇ±3DUNLQVRQ±:KLWHV\QGURPH$9UHHQWUDQWWDFK\FDUGLDUDGLRIUHTXHQF\DEODWLRQ

$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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Bevezetés

Esetismertetés

Jóllehet, közel 100 éve annak, hogy Wolff, Parkinson és
White 1930-ban együttesen leírták a járulékos atrioventricularis (AV-s) köteg(ek) okozta ritmuszavar-szindrómát
 FVDNN|]HOpYYHONpVĘEENHUOWVRUHOĘV]|UDMREE
oldali (2), majd a bal oldali (3, 4, 5, 6) accessoricus nyalábok transzkatéteres rádiófrekvenciás ablációs kezeléséUH$]yWDDV]LPSWRPDWLNXVYLVV]DWpUĘ$9UHHQWU\WDFK\cardiás (AVRT-s) panaszok esetén már I/B ESC-ajánlás
a járulékos kötegek ablációja a WPW-szindróma gyógyítására (7). Ez a ritmuszavar-szindróma nem ritka, 1000
HJ\pQEĘODWpULQWKHW  $]HOP~OWpYWL]HGHNEHQ
YLOiJV]HUWHVRNWDSDV]WDODWJ\ĦOW|VV]HDNO|QE|]ĘORkalizációjú és elektrofiziológiai tulajdonságú AV-bypass
N|WHJHNJ\HUPHNpVIHOQĘWWNRULVLNHUHVW|UHWOHQOIHMOĘGĘDEOiFLyVNH]HOpVpUĘO$]HOVĘEHDYDWNR]iVVLNHUDUiQ\DPDJDV  DV]|YĘGPpQ\HNDODFVRQ\DN 
alattiak), a betegek számára elfogadhatóak. Maga a beavatkozás magasan költséghatékony, különösen fiatalNRUEDQ  $]HOPRQGRWWDNPLDWWIHOQĘWWULWmuszavar-ambulanciákon ma már alig találkozunk még
nem ablált WPW-s pácienssel. Sokkal kevesebb adat,
eredmény található azonban az irodalomban a WPW ablációs kezelésének hosszú távú utánkövetésével, a kéVĘLVLNHUHVVpJOHPpUpVpYHONDSFVRODWRVDQ
Jelen közleményünk célja az, hogy beszámoljunk az
HOVĘKD]DLWUDQV]NDWpWHUHVUiGLyIUHNYHQFLiVDEOiFLyYDO
NH]HOW :3:V EHWHJ HVHWpUĘO pV  pYHV XWiQN|YHWpVpUĘO$:3:VSiFLHQVUĘOYDODPLQWDpVpYHV
XWiQN|YHWpVHLUĘONRUiEEDQD]0.7NRQJUHVV]XVDLQEHszámoltunk (14, 15, 16).

D.B.pYHVLQIRUPDWLNXVQĘNpWROGDOLFVtSĘILFDPPDOpV
intermittáló WPW-szindrómával született. Gyermekkora óta voltak rövidebb-hosszabb palpitációs panaszai.
.pVĘEE D KHYHV J\RUV V]tYYHUpVHV URVV]XOOpWHL HJ\UH J\DNUDEEDQ KRVV]DEEDQ VĦUĦEEHQ MHOHQWNH]WHN
1986-ban ismerték fel WPW-szindrómáját. Kezdetben
béta-blokkolót, majd prajmalinkezelést javasoltak. 1993
WDYDV]iQNHUOWHOĘV]|UDMiV]EHUpQ\LNyUKi]OiWyN|Upbe 200/min frekvenciájú keskeny QRS supraventricularis tachycardia (PSVT) miatt. Iv. procainamid adása
hatástalannak bizonyult, elektromos kardioverzióra volt
szükség, amely után helyreállt a sinusritmusa. 1993. júniusban újabb hospitalizációra került sor 190/min PSVT
miatt. Ezúttal az infúzióban adott ajmalin volt ineffektív, ismételten sikeres elektromos kardioverzióra került
VRU1pKiQ\QDSSDONpVĘEENHUOWD*2.,EDiWYpWHOUH
kardiológiai, szívelektrofiziológiai (EPS) kivizsgálása
céljából. D.B. 12 elvezetéses EKG-felvétele az abláciyVNH]HOpVHOĘWWD]1. ábrán látható. Az elvégzett EPS
bal oldali rövid refrakteritású (270 msec) accessoricus
köteget igazolt. A 180-200/min frekvenciájú orthodrom
AVRT jobb pitvari extrastimulussal könnyen kiválthatóQDNPHJV]QWHWKHWĘQHN EL]RQ\XOW 6WUXNWXUiOLV V]tYEHtegsége nem volt, a bal kamra szisztolés és diasztolés
funkciója normális volt. Laboratóriumi paraméterei is a
PDJDVDEE NROHV]WHULQV]LQWWĘO HOWHNLQWYH QRUPiOWDUWRmányban voltak. A GOKI kivizsgálása során béta-blokkoló + propafenonkezelést javasoltunk, de a hamarosan
EHLQGXOy DEOiFLyV SURJUDPEHOL NH]HOpVUH LV HOĘMHJ\H]WNMDQXiUEDQLVPpWHOWHQVUJĘVVpJLNyUKi]LIHO-

1. ÁBRA. BB 12 elvezetéses EKG-képe, amely bal oldali laterális köteg jelenlétére utal
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Ezután a jobb a. femoralison keresztül ablácós katétert
(Cerablate 6F, Osypka) vezettünk fel retrográd transzaortikus módon a bal pitvar-bal kamrai határra, a mitrális
$9ULQJUH HOĘ]ĘOHJQ\LWRWWIRUDPHQRYDOHWQHPWDOiOWXQN 
(2. ábra)(OĘ]ĘOHJDEHWHJ1(1DKHSDULQWNDSRWW
iv. Az intrakardiális térképezés alapján a bypassköteg
SRWHQFLiOMDpVDOHJU|YLGHEE9±$LGĘEDOROGDORQDGLV]WiOLV pV D N|]pSVĘ VLQXV FRURQDULXV UpV]KH] KHO\H]HWW
HOHNWUyGSiURNHOHNWURPRVMHOHLN|]|WWYROWpV]OHOKHWĘ$
VLNHUHVDEOiFLyVKHO\HWU|J]tWĘLQWUDNDUGLiOLVHOHNWURJUDP
kép a 3. ábrán látható. Az ablációs generátor bekapcsolása (40 W, 30 sec) után 6-7 szekundummal az AVRT
leállt (4. ábra). Ezen a helyen ismételt, ún. insurance
burn-öt végeztünk, amelyek után az AVRT-t többé extrastimulációs technikával kiváltani nem lehetett, és a retrográd vezetés a His-kötegen keresztül történt. Fél óra
YiUDNR]iVXWiQVHPYROWpV]OHOKHWĘDMiUXOpNRVQ\DOiEvezetés. Ezután a szívbe vezetett elektródkatétereket (5
db) fluoroszkópos kontroll alatt eltávolítottuk, nyomó-, ilOHWYH IHGĘN|WpVHNHW KHO\H]WQN D SXQNFLyV Q\tOiVRNUD
A beteget a kórterembe visszaszállítottuk, megfigyeltük.
6]|YĘGPpQ\QHPYROW$EHDYDWNR]iVD]HOHNWUyGNDWpWHUHNIHOYH]HWpVpWĘOSRQWRVDQPiVIpOyUiWWDUWRWW

2 ÁBRA. A bal oldali laterális elhelyezkedésű AV-bypassnyaláb ablációja retrográd transzaortikus behatolásból. (A
fluoroszkópos kép a jobb oldalon a jobb pitvar felsőbe, a
His-köteghez és a jobb kamra csúcsba helyezett elektródkatétereket mutatja. A kép bal oldalán a sinus coronariusba tett
hexapoláris katéter, valamint az aortabillentyűn keresztül a
bal pitvar-kamrai határhoz vezetett ablációs katéter látható)

vételre szorult 150/min frekvenciájú AVRT miatt. Iv. proSDIHQRQNH]HOpVUHDULWPXV]DYDUDPHJV]ĦQW
1994. július 26-án került ismételten felvételre szimptomatikus WPW-szindróma, rekurrens AVRT-k miatt
transzkatéteres rádiófrekvenciás ablációs kezelése
céljából. Ezzel a tervezett beavatkozással indult el az
ún. GOKI ablációs program. Az ablációs GOKI-program beindulásáig a WPW-s betegeink ablációs kezeléVpW±WDQXOiVLV]iQGpNNDO±PiUUpJHEEHQPĦN|GĘNOI|OGLEDUiWLNDSFVRODWEDQOpYĘDEOiFLyVFHQWUXPRNEDQ
IĘNpQW %pFV +DPEXUJ 0DDVWULFKW  D] RWWDQL LVPHUW
kollégákkal együtt végeztük.
6]tYHOHNWURIL]LROyJLDLYL]VJiODWpV
D]DEOiFLyVNH]HOpV
A szív-elektrofiziológiai vizsgálatra (EPS-re) és az ablációra a beteg-beleegyezési nyilatkozat megbeszélése, majd aláírása után éhgyomorra, iv. kanül biztosítása
XWiQNHUOWVRUHJ\PHOHJM~OLXVLQDS  GpOHOĘWWMpQ
$EHDYDWNR]iVHOĘWWD]DQWLDULWPLiVNH]HOpVpWHOKDJ\WXN
Lokál anesztézia mellett fluoroszkópos kontroll alatt multipoláris szív-elektrofiziológiai katétereket vezettünk fel
a jobb vena femoralison a jobb kamra csúcsba, majd a
+LVN|WHJKH]DEDOYHQDIHPRUDOLVRQDMREESLWYDUIHOVĘ
részébe, végül pedig a jobb vena jugularis internán keresztül a sinus coronariusba. Ezután standard EPS-t véJH]WQNDYL]VJiODWLSURWRNROOUyOD]DONDOPD]RWWPĦV]HUHNUĘO NRUiEEDQ UpV]OHWHVHQ EHV]iPROWXQN    
Az intrakardiális elektrogram-regisztrálás (RR: 680 ms,
PA: 30 ms; AH: 70 ms, HV: 30 ms), pitvari, majd kamrai
elektromos ingerlések után ún. mapping-et végeztünk
sinusritmus, jobb pitvari, jobb kamrai elektromos stimuláció során, majd a kiváltható orthodrom AVRT alatt.

Utánkövetés
$] DPEXOiQV HOOHQĘU]Ę YL]VJiODWRNUD pYHQWH HJ\V]HU
került sor (1995–2020). Minden alkalommal a panaszok
kikérdezését, fizikális vizsgálatot végeztünk, 12 elvezetéses EKG-t készítettünk. Laboratóriumi és más orvosi
leleteit otthonról hozta. Az említett utánvizsgálatok során
szívritmuszavarra utaló panaszt, eltérést nem említett,
az EKG-felvételek kapcsán ritmuszavart, kamrai preexcitáció jelenlétét sohasem észleltük. Béta-blokkolót, anWLDULWPLiVJ\yJ\V]HUWD]DEOiFLyWN|YHWĘHQQHPV]HGHWW

Megbeszélés
$EHPXWDWRWWHOVĘKD]DLWUDQV]NDWpWHUHVUiGLyIUHNYHQciás ablációval kezelt WPW-s páciensünk több mint 25
éves utánkövetése (1994–2021) azt igazolja, hogy a
beavatkozás hatékonysága, eredményessége hosszú
LGĘQNHUHV]WOIHQQPDUDGW5LWPXV]DYDUWWHNLQWYHMHOHQleg is panaszmentes, költséges antiaritmiás gyógyszereket nem kell szednie, az AVRT az abláció óta nem
MHOHQWNH]HWWQHPIRUGXOWHOĘ
:RQJFKDUHRQpVPXQNDWiUVDL (18) ablációval kezelt 381
WPW-s beteget követtek nyomon 9,6±2 évig a hozzájuk
párosított kontrollcsoporttal (abláció nélküliek) együtt. Azt
találták, az ablációval kezelt WPW-s betegek mortalitása
MHOHQWĘVHQNLVHEEYROWXJ\DQDNNRUDNRURQiULDHVHPpQ\HN
QDJ\REE V]iPEDQ IRUGXOWDN HOĘ 8WyEELW |VV]HIJJpVEH
hozták az ablációs kezelések alatti koronáriasérülésekkel. Egy másik nagy vizsgálatban (19) összehasonlították az ablációval kezelt és nem kezelt WPW-s betegeket
kontroll betegcsoport bevonásával. A pácienseket 7,9±5,9
pYLJHOOHQĘUL]WpN$KDOiOR]iVD]DEOiFLyYDONH]HOW:3:V
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3. ÁBRA. Az eredeti felvételen a sikeres abláció előtt rögzített felszíni EKG elvezetései (I, II, aVF), valamint az intrakardiális
elektrogramok láthatók az extrastimulációval kiváltott orthodrom AVRT alatt. Az ablációs elektródáról kapott elektromos jelen
jól látható a V- és az A-hullám között a kis accessorius kötegpotenciál (AP). (HRA: high right atrium; HBEP-HBED: proximális és
disztális His-köteg-potenciál; PCS-MCS-DCS: a sinus coronarius proximális, középső és disztális részéből nyert elektrogramok,
RVA: right ventricular apex, papírsebesség: 100 mm/sec)

betegek körében azonos volt a kontrollcsoportéval. Az
ablációval nem kezelt WPW-s páciensek halálozása 2,1szer nagyobb volt, mint az ablált WPW-s betegcsoportban. Kimutatták azt is, hogy a pitvarfibrilláció kialakulási
UL]LNyMD D] DEOiFLyYDO NH]HOW :3:VHN N|]|WW MHOHQWĘVHQ
nagyobb volt, mint a kontrollcsoportban. Az abláció utáni
fokozott pitvarfibrillációs rizikót más vizsgálatok is megfigyelték, amelyet a számos AVRT okozta elektromos és
szubcelluláris pitvari átépüléssel hoztak összefüggésbe
(19). Legújabb genetikai vizsgálatok a WPW-szindróma
és a fokozott pitvarfibrillációs hajlam között genetikai öszszefüggést is feltételeznek strukturálisan ép szíveken (20).
Nagyon érdekes %HOKDVVHQpVPXQNDWiUVDLQDN közleménye (21), amelyben ablációval kezelt 572 WPW-s esetet
követtek nyomon 85±43 hónapig. A kezelés sikeraránya
94,9% volt, a sikeres kezelés után 9,9%-ban tapasztalták
a bypassköteg vezetésének a visszatérését. Leggyakrabban a jobb szabadfali kötegek esetében (24,2%), legkevésbé a bal szabadfali AV-nyaláboknál (5%) tapasztaták.
.pW V~O\RVDEE V]|YĘGPpQ\N YROW   SHULNDUGLiOLV

tamponád, illetve szívizom-iszkémiás esemény), mindketWĘ D UHWURJUiG WUDQV]DRUWLNXV DEOiFLyV NDWpWHUIHOYH]HWpV
NDSFViQ0HJHUĘVtWHWWpNKRJ\EiUPHO\ORNDOL]iFLyM~DFcessoricus köteg transzkatéteres rádiófrekvenciás abláFLyMDMyKDWpNRQ\ViJ~EL]WRQViJRVHOVĘYRQDOEHOLNH]HOpV
WPW-szindróma esetén (11, 12, 20).
(OVĘKD]DLHVHWQNpYHVXWiQN|YHWpVpQHNHUHGPpnye azt is példázza, hogy egy kis rizikójú beavatkozás,
a WPW-t okozó AV bypassköteg sikeres rádiófrekvenciás ablációs kezelése milyen drámai módon képes
megváltoztatni, jóra fordítani a ritmuszavar miatt egy
állandó félelemmel terhelt életet.
1\LODWNR]DW
$ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] HVHWLVPHUWHWpV PHJ
írásával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben
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
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4. ÁBRA. Az eredeti felvételen a felszíni EKG elvezetései (I-II-aVF), valamint az intrakardiális elektrogramok láthatók a kiváltott
orthodrom AVRT alatt. Jól látható, hogy a rádiófrekvenciás ablációs készülék bekapcsolása (RF on) után 6-7 szekundummal a
nyalábvezetés és az AVRT megszűnik, a sinusütem helyreáll. Az abláció után az AVRT-t pitvari extrastimulussal többé már nem
lehetett kiváltani (HBED: His-köteg disztális elektrogram; DCS: sinus coronarius disztális részéről nyert elektrogram; RVA: jobb
kamra csúcsi elektrogram. Papírsebesség: 25 mm/sec))
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