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V]HU]ĘLVPHUWHWLDSRV]W&29,'HVFV|NNHQWWHUKHOKHWĘVpJH]HQV]|YĘGPpQ\pWLOOHWYHDOHKHWVpJHVNH]HOpVHNHW
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,YDEUDGLQHIRULQDSSURSULDWHVLQXVWDFK\FDUGLDDIWHU&29,'LQIHFWLRQ
Treatment of inadequate sinus tachycardia starting with COVID-19 in 36-year-old men with ivabradine is presented. The
author describes this complication of post-COVID-19 palpitations. exercise intolerance and the possible treatments.
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$] LQDGHNYiW VLQXVWDFK\FDUGLD ,$67  OHJIĘEE MHOOHP]ĘL D PDJDV Q\XJDOPL IUHNYHQFLD !PLQ  yUiV
!PLQ LOOHWYHDWHUKHOpVUHMHOHQWNH]ĘW~O]RWWIUHNYHQcianövekedés (1), amit nem hyperthyreosis, hypoxia,
szívelégtelenség, anémia okoz. Jelenleg egy újabb ok
jelentkezett, ami IAST-hez hasonló tüneteket okoz,
DPL SDOSLWiFLy J\HQJHVpJ pV OHJIĘNpSSHQ WHUKHOpVL
intolerancia formájában nyilvánul meg. Ez az új ok a
&29,'IHUWĘ]pV(]DGMDDMHOHQHVHWLVPHUWHWpVDNtualitását.

Esetismertetés
36 éves általános iskolai tanár anamnézisében több mint
NpWKyQDSSDOH]HOĘWWOH]DMORWW&29,'IHUWĘ]pVV]HUHpel. Két napig magas láza volt, nagyon intenzív fájdalmas torokgyulladással, rhinitissel. Izérzészavara nem
volt, szaglászavara is csak két napig tartott. A tanárembert a hosszan fennálló terhelési intolerancia, palpitáció
miatt vizsgáltuk. Laborvizsgálata negatív volt, beleértve
a hsTroponin T-t (4 ng/l) és a pajzsmirigyfunkciót (TSH
1,8 mlU/l, fT4: 20,37 pmol/l, fT3: 6,47 pmol/l). Szívultra-

hang-vizsgálat strukturális szívbetegséget nem igazolt.
Az elektrokardiogram 100/min körüli nyugalmi sinusritmust mutatott inkomplett jobb Tawara-szár-blokkal (1.
ábra). A Holter-vizsgálat során az átlagfrekvencia 90/
min átlagfrekvenciát mutatott, de terhelésre (iskolába
sietés) inadekvátan magas 180/min frekvenciájú sinustachycardia lépett fel, dyspnoe kíséretében (2. ábra).
A betegnél ezen panaszokat okozó sinustachycardiák
miatt ivabradint kezdtünk 2×5 mg dózisban. A kontroll
3 hét múlva következett be, amikor is a beteg terheléVHV SDQDV]DL PHJV]ĦQWHN 1\XJDOPL V]tYIUHNYHQFLiMD
MHOHQWĘVHQFV|NNHQW iEUD , míg a kontroll Holteren az
átlag sinusfrekvencia 79/min-re csökkent. A frekvenciahisztogramon a reggeli terhelés változatlanul megvolt,
de kisebb mértékben iEUD így az ivabradinkezelés
további folytatása mellett döntöttünk.

Megbeszélés
$ &29,'IHUWĘ]pV XWiQ PLQGHQ  EHWHJQHN SHU]LV]WiOQDNDWQHWHL(]HQWQHWHNOHJIĘNpSSHQDIiUDdékonyságban, dyspnoeban nyilvánulnak meg. A tüne-

$Np]LUDWiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHiQNHUOWHOIRJDGiVUD
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1. ÁBRA. Nyugalmi 12 elvezetéses EKG. Magas sinusfrekvencia, inkomplett JTSZB

2. ÁBRA. Holter-frekvencia hisztogram. A reggeli munkába sietéskor magas frekvenciájú sinustachycardia
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Tomcsányi: COVID-19 utáni nem adekvát sinustachycardia,
terhelési intolerancia kezelése ivabardinnal

Cardiologia Hungarica

3. ÁBRA. Ivabradin melletti nyugalmi elektrokardiogram változatlan depolarizációval és repolarizációval

4. ÁBRA. Holter-frekvencia hisztogramja napi 10 mg ivabradin mellett. A reggeli munkába sietéskor alacsonyabb
frekvenciakiugrás látható

WHNKRVV]~LGHLJSHU]LV]WiOKDWQDND&29,'IHUWĘ]pV
után is (2). Az esetek egy részében a panaszokat,
terhelési intoleranciát, a magas pulzusszámot, illetve
inadekvát sinustachycardiát a posztinfekciós autonóm
diszfunkció okozza (3, 4). Ennek az autonóm diszfunkciónak számtalan klinikai megnyilvánulási formája lehet, mint a syncopét okozó ortosztatikus hipotónia (5),
illetve posturalis tachycardia-szindróma. Esetünk érdekessége, hogy az akut fázisban a neurológiai tünetek
csak igen enyhék voltak, átmenetiek. Ugyanakkor a beWHJSDQDV]DLWRNR]yWQHWHNFVDND]DNXWIHUWĘ]pVXWiQ
manifesztálódtak és hosszan fennálltak. Korábban hasonló tünete, illetve panasza nem volt.

Ezen tüneteknek oki kezelése nincsen, tüneti kezelése pedig vagy a béta-blokkoló vagy a sinuscsomóra direktben ható ivabradin mint az IAST esetében (6,
7). Mindkét szer alkalmazása off-label (indikáción túli
gyógyszeralkalmazás), de nem is lehet más, hiszen egy
eddig ismeretlen pandémia okozta tünetek kezelése
szinte minden esetben off-label.
Az ivabradinnak az inaproppriate sinustachycardiára
YDOy NHGYH]Ę KDWiVD HVHWLVPHUWHWpVHNEĘO UpJyWD LVmert (7). Egy kisebb randomizált vizsgálat volt, ami azt
mutatta, hogy a betegeknél a nyugalmi frekvenciát 12/
min-nel, a 24 órás átlagfrekvenciát 11/min-nel és a terKHOpVUH MHOHQWNH]Ę VLQXVWDFK\FDUGLiW PLQQHO FV|N-
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kentette. Ezen értékek mellett a betegek tüneteit több V]HIpUKHWHWOHQVpJLRNDPHO\EHIRO\iVROKDWMDDN|]
mint 70%-ban megszüntette (8). A metoprolol és ivab- OHPpQ\EHQ EHPXWDWRWW HUHGPpQ\HNHW D] DEEyO OH
radin összehasonlítása azt mutatta, hogy hasonló ha- YRQWN|YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW
tásosság mellett gyakoribb mellékhatások (hipotónia,
bradycardia) miatt a metoprolol dózisát többször kellett ,URGDORP
csökkenteni, kevésbé csökkentette a beteg szimptoma- 1. Olshansky B, Sullivan RM. Inappropriate sinus tachycardia. J Am
Coll Cardiol 2013; 61: 793–801.
tikáját, mint az ivabradin (9).
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YLV]RQ\ODJPDJDVDV]|YĘGPpQ\UiWDpVJ\DNRULDWQH- https://doi.org/10.1001/jama.2020.12603
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