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Apitvarfibrilláció (PF) továbbra is a leggyakoribb tartós
ritmuszavar a klinikai gyakorlatban, amely Euró -

pában mintegy 6 millió beteget érint. A prevalencia 1-2%,
amely kétszeresére fog nőni az elkö vetkező 50 évben a
népesség öregedése miatt. A pitvarfibrilláció szövődmé -
nyei közül az iszkémiás stroke felelős a morbiditás és
mortalitás döntő hányadáért, a stroke-esetek mintegy
ötödének hátterében PF áll. Számos klinikai vizsgálat
eredmé nyeinek összegzése alapján a European Society of
Cardiology, a European Heart Rhythm Association és a
European Association for Cardio-Thoracic Surgery közös
ajánlást adott ki a PF-ben szenvedő betegek diagnosz-
tizálására és kezelésére vonat ko zóan (1).
A PF patofiziológiájának vizsgálatában történt újabb felis-
merések hangsúlyozzák a ritmuszavar progresszív jellegét,
amely leggyakrabban paroxizmális formában jelentkezik
először, az esetek egy részében tünetmentesen. Igen fon-
tos a PF-gyanús betegek korai azonosítása, a kiváltó
tényezők eliminálásával a ritmuszavar progressziója csök-
kenthető. Az új ajánlásban már részletesen szerepelnek a
szűrésre és diagnosztikára javasolt módszerek, valamint az
„upstream” – előremutató, a pitvari remodellinget lassíta-
ni célzó – kezelések, a társbetegségek függvényében. A
PF, mint ritmuszavar kezelése során továbbra is három fő
szempontot kell figyelembe venni: a tromboembóliás szö-
vődmények rizikójának felmérését és prevencióját, a kam-
rafrekvencia kontrollját a fennálló ritmuszavar alatt, vala-
mint a sinusritmus helyreállíthatóságának és megtartható-
ságának elbírálását – a  ritmuskontroll megvalósítását.
A tromboembóliás szövődmények rizikóstrati fiká ciójában
a korábbi CHADS2-pontrendszer helyett a CHA2DS2-
VASc-rendszer pontosabb becslést tesz lehetővé, az élet-
kor részletesebb kategorizálásával, illetve a perifériás érbe-
tegség figyelembevételével. A vérzéses szövődmények
meghatározásához a HAS-BLED-pontrendszer javasolt. A
megfelelően alkalmazott antikoagulációval lehet a legna-
gyobb hatást gyakorolni a pitvarfibrilláció szövőd -
ményeiek megelőzésében; a kumarin-származékok évtize-
dek óta alkalmazottak e célból, közös hátrányuk a számos

gyógyszer-interkció, valamint a terápia monitorozásának
szükségessége. Újabban a direkt thrombin-inhibitorok,
mint a dabigatran, és Xa-antagonisták, mint a rivaroxaban
hasonló hatékonyságot mutattak a klinikai vizsgálatok-
ban, egyszerűbb alkalmazhatóság mellett. A dabigatran
már szerepel ebben az ajánlásban is. A kumarin-származé-
kok alkalmazásában is történt előrehaladás (genotipizálás,
betegek önmonitorozása), amelyek klinikai haszna egy-
előre kevésbé alátámasztott. A trombocitagátlók indikáci-
ói az újabb vizsgálatok eredményei alapján még inkább
szűkültek, amennyiben egyéb társbetegség azokat nem
igényli. Mivel PF leggyakrabban idősebb, társbetegségek-
kel bíró betegeknél jelentkezik, igen fontos ezek figye-
lembevétele az optimális antikoaguláció megválasztásá-
hoz. Számos, jól kivitelezett klinikai vizsgálat eredményei-
nek összegzése alapján ma már evidencia-alapú ajánlás
adható perioperatív, akut koronária szindrómában vagy
perifériás érbetegségben szenvedő betegeknél. A kardio -
verzió során alkalmazott eljárás hasonló a korábbi ajánlá-
sokhoz.
A frekvenciakontroll az életminőség szignifikáns javulásá-
val jár, tartós tachycardia cardiomyopathiát okozhat.
Ennek ellenére újabb adatok nem támasztották alá a szo-
ros frekvenicakontroll hatékonyságát, a 110/perc alatti
nyugalmi frekvencia elegendő terápiás célt jelenthet. A
frekvencia által okozott panaszok esetén nagy variabiliás
figyelhető meg a betegeknél.
Az újabban engedélyezett innovatív antiaritmiás gyógy-
szerek (dronedaron, vernakalant) hosszú több évtizedes
várakozás örvendetesen szélesítik a ritmuskontrollhoz
rendelkezésre álló palettát, és egyidejűleg kevesebb mel-
lékhatással bírnak, ezek a szerek az ajánlásban már fontos
szerepet kapnak. A drone daron az első olyan hatékony
antiaritmiás gyógyszer, amely a kardiovaszkuláris mortali-
tást csökkenti, a varnekalant pedig a leghatékonyabb iv.
kardioverziós szernek tűnik. 
Az új ajánlás hangsúlyozza a PF-re hajlamosító társbeteg-
ségek kezelésének fontosságát, mivel egyes gyógyszer-
csoportok megfelelő indikációban alkalmazva (béta-blok-
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kolók, ACE-gátlók, angiotenzin-receptor-blokkolók,
statin származékok) a PF inci den ciáját csökkentik. Rit -
mus kontroll céljára a katéteres abláció térnyerése figyel-
hető meg – már akár egyetlen antiaritmiás szer alkalma-
zását követő relap szus esetén is megfontolható alkalma-
zása. Továbbra is különbségek figyelhetőek meg az egyes
centrumok által alkalmazott eljárásokban és azok ered-
ményességében, a súlyos szövődmények gyakorisága
azonban mára jelentősen csökkent. Az egyéb non-farma-

kológiás kezelési módok (sebészi abláció, pacemaker)
alkalmazása egyéb indikáció hiányában javarészt háttérbe
szorult.
A pitvarfibrilláció növekvő prevalenciája és kezelésének
költségessége miatt továbba is a kardiovaszkuláris beteg-
ségek egyik kihívást támasztó területe marad. A új euró-
pai ajánlás klinikai alkalmazásával a közelmúltban igazolt
hatékonyságú eljárásokkal segíthetjük betegeink életmi-
nőségének javulását és a szövődmények megelőzését.

1. European Heart Rhythm Association; European Association for
Cardio-Thoracic Surgery, Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, Schotten
U, Savelieva I, Ernst S, Van Gelder IC, Al-Attar N, Hindricks G,
Prendergast B, Heidbuchel H, Alfieri O, Angelini A, Atar D,
Colonna P, De Caterina R, De Sutter J, Goette A, Gorenek B,

Heldal M, Hohloser SH, Kolh P, Le Heuzey JY, Ponikowski P,
Rutten FH. Guidelines for the management of atrial fibrillation:
the Task Force for the Management ofAtrial Fibrillation of the
European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2010 Oct; 31
(19): 2369–429.
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1. Előszó

Az irányelvek általában egy bizonyos problémával kapcsolat-
ban aktuálisan rendelkezésre álló adatok összefoglalását és
értékelését adják azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak az
orvosoknak egy adott betegségben szenvedő betegek kezelésé-
re alkalmas legjobb stratégia kiválasztásában, figyelembe véve
az eredményre gyakorolt hatást, valamint a konkrét diagnosz-
tikai vagy terápiás eszközök kockázat-haszon arányát. Az
irányelvek nem helyettesítik a tankönyveket. Az orvosi irány-
elvek jogi vonatkozásait az előzőekben tárgyaltuk.
Az Európai Kardiológus Társaság, valamint más társaságok és
szervezetek számos irányelvet adtak ki az elmúlt években. A
klinikai gyakorlatra kifejtett hatásaik miatt megállapításra
kerültek az irányelvek kidolgozására vonatkozó minőségi kri-
tériumok annak érdekében, hogy a döntések a felhasználók
számára is átláthatók legyenek. Az ESC irányelvek megfogal-
mazására és kiadására vonatkozó ajánlások az ESC honlapján
olvashatók (http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-
guidelines/about/Pages/rules-writing.aspx).
Röviden, a terület kiválasztott szakértői átfogó áttekintést
nyújtanak az adott betegség kezelésével és/vagy megelőzésével
kapcsolatban közölt adatokról. Kritikusan értékelik a diag-
nosztikai és terápiás eljárásokat, a kockázat-haszon arány érté-
kelését is beleértve. Az áttekintés tartalmazza továbbá a
nagyobb társadalmak szempontjából várható egészségügyi
kimeneteket, amennyiben léteznek erre vonatkozó adatok. Az
egyes kezelési lehetőségekre vonatkozó adatok bizonyító ere-
jét, valamint az ajánlások erejét előre meghatározott skálák
alapján súlyozzák és rangsorolják, amint azt az 1. és 2. táblázat
is szemlélteti.
A testületek szakértői nyilatkoztak azokról a kapcsolataikról,
amelyek esetleg úgy foghatók fel, hogy valós vagy potenciális
összeférhetetlenség forrását képezik. A nyilatkozatokat az
ESC székhelyén, az European Heart House-ban őrzik meg.
Az összeférhetetlenség tekintetében a jelentés írásának idősza-
kában bekövetkező változásokról tájékoztatni kell az ESC-t. A
Munkacsoport jelentésének teljes pénzügyi támogatását az
ESC biztosította, és kidolgozására a gyógyszeripar, gyógyásza-
ti segédeszközipar, valamint a sebész szakma érintettsége nél-
kül került sor.

Az ESC Gyakorlati Irányelvekért felelős Bizottsága (Com mit -
tee for Practice Guidelines, CPG) felügyeli és koordinálja a
munkacsoportok, szakértői csoportok vagy konszenzus fóru-
mok által kidolgozott új irányelvek előkészítését. A Bizottság
az irányelvek vagy nyilatkozatok elfogadási eljárásáért is fele-
lős. A dokumentum véglegesítése és a munkacsoport szakér-
tői általi jóváhagyását követően ellenőrzés céljából megküldik
külső szakembereknek is. A dokumentumot átdolgozzák,
majd a CPG általi jóváhagyását követően közzéteszik.
Ezután elsőrendű fontosságú az üzenet terjesztése. Az ellátás
biztosításának helyén az anyag zsebméretű verziói és a szemé-
lyes digitális, letölthető verziók is hasznosak lehetnek. Néhány
felmérés szerint az érintett felhasználók néha nem tudnak az
irányelvek meglétéről, vagy egyszerűen nem alkalmazzák a
gya korlatban. Ezért a tájékoztatás, az ismeretek terjesztése igen
fontos összetevőt képez az új irányelvek bevezetésében. A talál-
kozókat az ESC szervezi, amelyeket aztán átad az országos
szervezeteknek és a legfontosabb európai véleményformálók-
nak. Az irányelvek bevezetését célzó találkozókra nemzeti szin-
ten is sor kerülhet, miután azok megkapták az ESC tagszerve-
zeteinek jóváhagyását, és lefordították őket az adott országok
nyelvére. Ezekre a bevezetési programokra azért van szükség,
mert kimutatták, hogy a betegség kimenetét kedvezően befo-
lyásolja a klinikai ajánlások teljes körű alkalmazása. Így az
Irányelvek kidolgozása nemcsak a legújabb kutatások integrá-
lását, hanem oktatási eszközök és az ajánlások bevezetésére irá-
nyuló programok létrehozását is magában foglalja. A klinikai
kutatás, az irányelvek kidolgozása és azok klinikai gyakorlatba
történő bevezetése által alkotott egység csak akkor tekinthető
teljesnek, ha olyan felmérésekre és vizsgálatokra kerül sor,
amelyek azt ellenőrzik, hogy az irányelvekben foglalt ajánláso-
kat a mindennapi gyakorlatban is alkalmazzák. Ezek a felméré-
sek és vizsgálatok lehetővé teszik a beteg-kimenetelekre vonat-
kozó irányelvek bevezetése által gyakorolt hatás értékelését is.
Az irányelveknek és az ajánlásoknak segítséget kell nyújtaniuk
az orvosoknak a mindennapi gyakorlatban hozandó döntések-
ben; mindemellett, az egyes betegek ellátásával kapcsolatos
végső döntést az értük felelős orvosnak kell meghoznia.

2. Bevezetés

A pitvarfibrilláció (PF) a leggyakoribb tartós szívritmuszavar,
amely az általános populáció 1-2%-át érinti. Európában több
mint 6 millióan szenvednek ilyen ritmuszavarban, amelynek
pre va len ciája a következő 50 évben várhatóan legalább meg-
kétszereződik a populáció elöregedése miatt. A legutóbbi PF-
irányelvek közzététele óta már négy év eltelt, időszerűvé vált
egy új változat közreadása.
A PF ötszörösére növeli a stroke kockázatát, és minden ötödik
stroke-eset az aritmia ezen típusának tulajdonítható. A PF-fel
összefüggő iszkémiás stroke gyakran halálos kimenetelű,
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1. táblázat. Az ajánlások osztályozása

Az ajánlások
osztályozása

Meghatározás

I. osztály Az adatok alátámasztják és/vagy általános 
az egyetértés arra vonatkozóan, hogy 
az adott kezelés vagy eljárás kedvező hatású, hasz-
nos és hatásos.

II. osztály Az adott kezelés vagy eljárás hasznosságával/
hatásosságával kapcsolatban ellentmondásos 
adatok és/vagy véleménykülönbségek léteznek.

II.a osztály Az adatok/vélemények többsége a
hasznosság/hatásosság mellett szól.

II.b osztály Az adatok/vélemények kevésbé támasztják alá 
a hasznosságot/hatásosságot.

III. osztály Az adatok alátámasztják és/vagy általános 
az egyetértés arra vonatkozóan, hogy az adott
kezelés vagy eljárás nem hasznos/hatásos, és 
hogy esetenként káros lehet.

2. táblázat. Az adatok bizonyító ereje

„A” szintű 
adatok

Több randomizált klinikai vizsgálat vagy
metaanalízis alapján kapott adatok.

„B” szintű 
adatok

Egy randomizált klinikai vizsgálat vagy nagy,
nem randomizált vizsgálatok alapján kapott
adatok.

„C” szintű 
adatok

A szakértők és/vagy kisebb vizsgálatok, retrospek tív
vizsgálatok, felmérések közötti konszenzus.



azoknál a betegeknél pedig, akik túlélik, a stroke nagyobb
mértékű károsodást okoz, illetve a stroke rekurrenciájának
valószínűsége nagyobb, mint azoknál a betegeknél, akiknél a
stroke más okból következik be. Következésképpen, a PF-fel
összefüggő stroke okozta halálozás kockázata megkétszerező-
dik, míg az ellátás költségei 1,5-szeresére nőnek. Számos olyan
kutatást végeztek a stroke megelőzésével kapcsolatban, ame-
lyek befolyásolták ezeket az irányelveket.
Úgy tűnik, hogy a betegek többségénél a PF szinte befolyásol-
hatatlanul perzisztenssé vagy permanenssé alakul át, amely az
aritmiát fenntartó betegség további súlyosbodásával jár együtt.
Sikerült némi előrelépést tenni annak a dinamikus folyamat-
nak a megértésében, hogy a PF hogyan súlyosbodik a pre kli -
nikai stádiumtól („készülődő aritmia”) a végső formáig, vagyis
a súlyos kardiovaszkuláris eseményekkel társuló visszafordít-
hatatlan, végstádiumú szívritmuszavar fázisáig. A legújabb
„upstream” terápiákkal kapcsolatos törekvések a háttérben
meghúzódó kardiovaszkuláris betegségnek tulajdonítható PF-
nek és magának a PF-nek a lelassítására vagy súlyosbodásának
megakadályozására irányulnak. E tekintetben csak némi előre-
haladás tapasztalható, bár ezek az Irányelvek elismerik őket.
A klinikai problémákat az számos klinikai vizsgálat is táplálta,
amely kimutatta, hogy a szinuszritmus fenntartás stratégiai
céljának nincs bizonyítható értéke, ha azzal a „laissez-faire”
megközelítéssel hasonlítjuk össze, amely értelmében a kamrai
ritmus korlátozásától eltekintve a PF-et ellenőrizetlenül hagy-
juk. A szigorú frekvenciakontrollnak semmiféle előnyét nem
sikerült kimutatni. Ezek a kijózanító eredmények egyértelmű-
en nincsenek összhangban a felmérésekben és epidemiológiai
vizsgálatokban kimutatott, a PF-fel együtt járó súlyos szövőd-
ményekkel. Az új antiaritmiás megközelítés azonban növelhe-
tik az Irányelvek értékét, és elősegítették azok kiegészítését.
A PF korai felismerésének problémáját nagymértékben súlyos-
bítja a ritmuszavar gyakran „néma” természete. Az ilyen tí pu sú
aritmiában szenvedő betegek körülbelül egyharmada nincs
tudatában az úgynevezett „tünetmentes pitvarfib rillá ció nak”. Az
aritmia sokkal korábbi diagnosztizálása lehetővé teszi az olyan
terápiák időben történő alkalmazását, amelyek megóvják a bete-
get nemcsak az aritmia következményeitől, hanem azzal szem-
ben is, hogy a PF viszonylag könnyen kezelhető formája valami-
lyen terápiarezisztens problémává váljon. Ebben segíthetnek az
Irányelvekben leírt monitorozási és szűrési eljárások.
Az elmúlt évtizedben számos olyan régóta várt nem-farmako-
lógiai beavatkozást sikerült kifejleszteni, amely a PF előfordu-
lásának megakadályozására vagy a PF által okozott tünetek
enyhítésére irányul. Az általában egy katéter segítségével
perkután végzett ablációs eljárások olyan sikeresnek bizonyul-
tak a PF kezelésében, főként az aritmiával együtt járó tünetek
enyhítésében, hogy néhány betegnél szinte teljes „gyógyulást”
lehet elérni. Az új Irányelvek elismerik ezeket az előnyöket.
Amikor olyan új gyógyszerekkel, mint például az újonnan
kifejlesztett antitrombotikus szerekkel és a biztonságosabb
antiaritmiás készítményekkel együtt alkalmazzák, ezek a terá-
piás lehetőségek hozzájárulnak a PF-ben szenvedő betegeknél
elért eredmények javításához.
Az orvosi ellátás lehetőségeinek és korlátozásainak különböző-
sége Európán belül megnehezíti az egész Euró pára érvényes
irányelvek kidolgozását. Mind Európában, mind a világ többi
részén léteznek különbségek a kezelések elérhetőségében, az
ellátás biztosításában, valamint a betegjellemzők tekintetében.
Ezért, bár ezek az európai irányelvek nagyrészt a világszerte

gyűjtött adatokon alapulnak, valószínűleg néhány módosítást
tesznek majd szükségessé, amikor a különböző egészségügyi
ellátó rendszerekben alkalmazzák őket.

2.1 Epidemiológiai adatok
A PF a populáció 1-2%-át érinti, és ez a szám a következő 50
évben várhatóan emelkedik majd (1, 2). Az akut stroke-ban
szenvedő betegeknél a rendszeres elektrokardiográfiás (EKG)
monitorozás segítségével a pitvarfibrilláció 20 betegből leg-
alább egynél felfedezhető lenne, ez a szám pedig sokkal na -
gyobb, mint a hagyományos 12-vezetékes EKG-vizsgálattal
azonosítható eseteké. A PF hosszú ideig diagnosztizálatlanul
maradhat (néma PF) (3) és sok PF-ben szenvedő beteg soha-
sem jelentkezik a kórházban (4). Ezért a PF „igazi” pre va -
lenciája valószínűleg közelebb van a populáció 2%-ához (3).
A PF prevalenciája az életkorral nő: a 40-50 éves korcsoport-
ban ez 0,5%, míg a 80 éveseknél eléri az 5-15%-ot (1, 2, 5–7).
Gyakrabban érinti a férfiakat, mint a nőket. A PF kialakulásá-
nak teljes életidőre vetített kockázata kb. 25% a 40. életévüket
betöltött személyeknél (8). A nem kaukázusi populációkban a
PF-prevalenciát és incidenciáját eddig csak kevéssé vizsgálták.
Úgy tűnik, a PF incidenciája növekvő tendenciát mutat (13%
az elmúlt két évtizedben).

2.1.1 A PITVARFIBRILLÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KAR -
DIOVASZKULÁRIS ESEMÉNYEK („KIMENETELEK”)
A PF a halálozás, a stroke, egyéb tromboembóliás események,
szívelégtelenség, hospitalizáció nagyobb gyakoriságával, az
életminőség romlásával, csökkent mozgásképeséggel, valamint
balkamra-diszfunkcióval társul (3. táblázat).
A PF megkétszerezi a halálozás gyakoriságát, a mortalitás
egyéb ismert prediktorától függetlenül (3, 9). Egyedül az anti -
trombotikus terápiáról sikerült kimutatni, hogy csökkenti a
PF-fel kapcsolatos halálozások számát (10).
A PF-ben szenvedőknél előforduló stroke gyakran súlyos és
tartós munkaképtelenséghez vagy halálhoz vezet. Körülbelül
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3. táblázat. A PF által befolyásolt klinikai események
(kimenetek)

Kimenet paraméter A PF-ben szenvedő betegeknél
tapasztalt relatív változás

1. Halálozás A halálozási ráta megkétszereződése
2. Stroke (a vérzéses 

stroke-ot és az agy-
vérzéseket is beleértve)

A stroke kockázatának fokozódása; 
a PF súlyosabb stroke-kal társul

3. Hospitalizáció A PF-ben szenvedő betegeknél gyako-
ribb a hospitalizáció, amely hozzájá-
rulhat az életminőség romlásához

4. Életminőség, 
mozgásképesség

Nagy eltérések: a panaszmentességtől
a jelentős romlásig
A PF jelentős panaszokat okoz 
a palpitációk és a további PF-fel 
kapcsolatos tünetek miatt

5. Balkamra-funkció Nagy eltérések: a normál kamrafunk-
ciótól az akut szívelégtelenséggel
együtt járó tachycardiomyopathiáig

PF=pitvarfibrilláció
A kimeneteket egy nemrégiben készült konszenzus dokumentumban
foglalt javaslat alapján módosított hierarchikus sorrendben adtuk meg3.
A PF-ben szenvedő betegeknél a legfontosabb terápiás cél a felsorolt
kimenetek megelőzése.



minden ötödik stroke-eset a PF következménye; továbbá,
néhány „kriptogén” stroke hátterében valószínűleg a diag-
nosztizálatlan „csendes PF” áll (3, 11). A paroxizmális PF
ugyanazzal a stroke-kockázattal jár, mint a permanens vagy a
perzisztens PF (12).
A PF miatti hospitalizációk az összes aritmia miatti beutalás
egyharmadát teszik ki. A legfontosabb okok közé tartoznak
az akut szívkoszorúér-szindróma, a szívelégtelenség súlyosbo-
dása, a tromboembóliás szövődmények és az akut aritmia
kezelése.
A PF-fel kapcsolatban kognitív diszfunkció, többek között
vaszkuláris dementia is előfordulhat. A kisebb megfigyelése-
ken alapuló vizsgálatok arra utalnak, hogy a PF-ben szenvedő
betegeknél az aszimptomatikus embóliás események még a
nyilvánvaló stroke hiányában is hozzájárulhatnak a kognitív
diszfunkció megjelenéséhez (11).
A PF-ben szenvedőknél romlik az életminőség, és csökken a
mozgásképesség. Az említett betegek életminősége jelentősen
csökken az egészséges kontrollszemélyekhez, az általános
populációhoz vagy a szinuszritmusban lévő koszorúér-beteg-
ségben szenvedőkhöz képest (13).
A szabálytalan, gyors kamrai frekvencia, valamint a pitvar
kontraktilis funkciójának elvesztése és a megnövekedett bal
kamrai végdiasztolés töltőnyomás gyakran károsítja a bal-
kamra-funkciót. Mind a frekvenciakontroll, mind a szinuszrit-
mus fenntartása javíthatja a balkamra-funkciót a PF-ben
szenvedő betegeknél.

2.1.2 A PITVARFIBRILLÁCIÓVAL EGYÜTT JÁRÓ
KARDIOVASZKULÁRIS ÉS EGYÉB BETEGSÉGEK
A PF számos különböző kardiovaszkuláris eseménnyel jár
együtt (14, 15). Az egyidejű betegségek additív hatást gyako-
rolnak a PF állandósulására, mivel olyan feltételeket teremte-
nek, amelyek fenntartják a PF-et (lásd 2.2 rész). A PF-fel tár-
suló betegségek nemcsak egyszerűen okozati tényezők, ha -
nem a globális kardiovaszkuláris kockázat és/vagy a szívkáro-
sodás markerei is.
Az életkor előrehaladtával nő a PF kialakulásának kockázata,
valószínűleg a pitvari szövet korral összefüggő károsodása és
izolációja, valamint a kapcsolódó ingerületvezetési zavarok
miatt (lásd 2.2 rész).
A hipertónia a kezdődő (első alkalommal diagnosztizált) PF és
a PF-fel kapcsolatos szövődmények (pl. stroke, szisztémás
tromboembólia) egyik kockázati tényezője.
A PF-ben szenvedő betegek 30%-ánál szimptomatikus szívelég-
telenség [New York Heart Association (NYHA), II–IV. stádi-
um] fordul elő (14, 15). Az alapvető októl és a szívelégtelenség
súlyosságától függően a szívelégtelenségben szenvedők akár
30-40%-ánál is előfordul PF. A szívelégtelenség mind a PF
következménye (pl. tachycardiomyopathia, dekompenzáció
akut PF-ben), mind az aritmia oka lehet, amely az emelkedett
pitvari nyomásnak, a volumen túlterhelésnek, a másodlagos
billentyű-diszfunkciónak, illetve a krónikus neurohumorális
stimulációnak tulajdonítható.
Tachycardiomyopathiára gyanús az, ha a gyors kamrai frekven-
ciát mutató, de strukturális szívbetegség jeleit nem prezentáló
betegeknél balkamra-diszfunkciót diagnosztizálnak. Ezt a bal-
kamra-funkció normalizálódása vagy javulása igazolja, ha
megfelelő PF frekvenciakontrollt sikerül biztosítani, vagy
sikerül helyreállítani a szinuszritmust.
Szívbillentyű-betegségek a PF-ben szenvedő betegek mintegy
30%-ánál fordulnak elő (14, 15). A bal pitvari disztenzió okoz-

ta PF a mitrális billentyűszűkület és/vagy regurgitáció korai
megnyilvánulása. A PF az aortabillentyű-betegség későbbi stá-
diumában fordul elő. Míg a múltban a „reumás PF” elég gya-
kori volt, ma már viszonylag ritka Európában.
A cardiomyopathiák, beleértve az elsődleges elektromos szívbe-
tegségeket is (16), a PF magasabb kockázatával járnak együtt,
főként a fiatalabb betegeknél. A PF-ben szenvedő betegek
10%-ánál viszonylag ritka cardiomyopathiák jelentkeznek (14,
15). Az idiopátiás PF-ben szenvedő betegek egy kis része az
„elektromos” cardiomyopathiákat okozó ismert mutációkat
hordoznak.
A régebbi felmérések szerint a PF-fel pitvari sövényhiány jár
együtt a szóban forgó betegek 10-15%-ában. Ez az összefüg-
gés jelentős klinikai következményekkel jár a korábban
stroke-on vagy tranziens iszkémiás attakon (TIA) átesett és
pitvari sövényhiányban szenvedő betegek antitrombotikus
kezelése szempontjából.
A PF kockázatával társuló egyéb kongenitális szívbetegségekhez
tartoznak az univentricularis szív, a nagy artériák transzpozíci-
ója miatt végzett Mustard-műtét vagy a Fontan-műtét.
A szívkoszorúér-betegség a PF-populáció ³20%-ánál van jelen
(14, 15). Egyelőre nem ismert biztosan, hogy a szövődmények
nélküli szívkoszorúér-betegség önmagában (pitvari ischaemia)
hajlamosít-e a PF-re, és hogyan lép kölcsönhatásba a PF a szív-
koszorúér-perfúzióval (17).
A nyilvánvaló pajzsmirigy-diszfunkció a PF egyedüli oka is lehet,
és hajlamosíthat a PF-fel kapcsolatos szövődményekre. A
nemrégiben végzett felmérésekben a PF-populációkban vi -
szony lag ritkán fordult elő pajzsmirigy túl- vagy alulműködés
(14, 15), de a szubklinikus pajzsmirigy-diszfunkció hozzájárul-
hat a PF kialakulásához.
Az obesitas a PF-ben szenvedő betegek 25%-ánál fordul elő
(15); egy kiterjedt német PF-felmérésben a testtömegindex
27,5 kg/m2 volt (ami mérsékelt obezitásnak felel meg).
A PF betegek 20%-ánál orvosi kezelést igénylő diabetes mellitus
fordul elő, amely hozzájárulhat a pitvari zavarhoz.
A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) a PF-ben szenvedő
betegek 10-15%-ánál fordul elő, és vélhetően inkább a kardio-
vaszkuláris kockázat markerét képezi általában, mint a PF-ra
hajlamosító specifikus tényező.
Az alvási apnoé, főként a hipertóniával, diabetes mellitusszal és
strukturális szívbetegséggel együtt, a PF patofiziológiai ténye-
zője lehet a pitvari nyomás és méret apnoé okozta növekedésé-
nek vagy az autonóm változásoknak tulajdoníthatóan.
A krónikus vesebetegség a PF-betegek 10-15%-ánál fordul elő. A
veseelégtelenség növeli a PF-fel kapcsolatos kardiovaszkuláris
szövődmények kockázatát, bár csak kevés, kontrollált adat áll
rendelkezésre.

2.2 A pitvarfibrilláció mechanizmusai

2.2.1 PITVARI TÉNYEZŐK

A pitvarfibrillációt megelőző patofiziológiai elváltozások
A strukturális szívbetegség bármilyen formája lassú, de súlyos-
bodó strukturális remodelling folyamatot indíthat el mind a
kamrában, mind a pitvarban. A pitvarban a fibroblasztok
proliferációja és miofibroblasztokká történő differenciációja,
valamint a fokozott kötőszövet képződés és a fibrózis a folya-
mat legfontosabb elemei. A strukturális remodelling az izom-
kötegek és a helyi ingerületvezetési heterogenitások közötti
elektromos disszociációt eredményezhet, amely elősegíti a PF
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kialakulását és fennmaradását. Ez az elektroanatómiai szubszt -
rátum többszörös kis reentry körök kialakulását teszi lehetővé,
amelyek képesek stabilizálni az aritmiát. A PF-ben szenvedő
betegeknél jelzett strukturális rendellenességeket a 4. táblázat
foglalja össze.

A pitvarfibrilláció következtében kialakuló patofiziológiai
elváltozások
A PF kialakulása után a pitvari elektrofiziológiai, a mechani-
kus funkcióbeli és a pitvari ultrastruktúrabeli elváltozások
különböző időpontokban alakulnak ki, és különböző patofi -
zio lógiai következményekkel járnak együtt (18). A PF első
napjaiban a pitvari effektív refrakter periódus lerövidüléséről
számoltak be (19). A PF kialakulása utáni első napokban az
elektromos remodelling folyamat járul hozzá a PF stabilitásá-
nak fokozódásához. A refrakter periódus lerövidülésének hát-
terében meghúzódó legfontosabb celluláris mechanizmusokat
a befelé irányító L-típusú Ca2+-áram leszabályozása és a befelé
irányító K+-áramok felszabályozása (up-reguláció) képezi. A
szinuszritmus helyreállítását követően a pitvar néhány napon
belül visszanyeri normális refrakteritását.
A PF kialakulása után néhány napon belül a pitvar kontraktilis
funkciózavara is megjelenik. A pitvari kontraktilis diszfunkció
legfontosabb celluláris mechanizmusait a befelé irányító Ca2+-
áram downregulációja, a károsodott Ca2+-felszabadulás, vala-
mint a miofibrillum sejt-energetikai elváltozásai képezik.
Az idiopátiás PF-ben szenvedő betegeknél fibrózisról és gyulla-
dásos elváltozásokról számoltak be (20).

2.2.2 ELEKTROFIZIOLÓGIAI MECHANIZMUSOK
A tachiaritmia kialakulása és fennmaradása mind egy kiváltó
ok, mind a fennmaradásához szükséges szubsztrátum meglé-
 tét feltételezi. Az egyes mechanizmusok nem zárják ki egy-
mást, és valószínűleg egyidejűleg is jelen vannak.

Fokális mechanizmusok
A PF kialakulásához és fennmaradásához potenciálisan hozzá-
járuló fokális mechanizmusok az érdeklődés középpontjába
kerültek (21). A fokális aktivitás celluláris mechanizmusai
mind valamilyen ok által kiváltott folyamatokat, mind reentry
mechanizmusokat magukba foglalnak. A rövidebb refrakter
periódusnak, illetve a miocita rostok orientációjában bekövet-
kező hirtelen változásoknak tulajdoníthatóan a tüdővénák

nagyobb valószínűséggel válthatják ki, és állandósíthatják a
tachiaritmiákat.
A főként a PV-k közötti junkcióknál vagy azok közelében és a
bal pitvarban található, magas domináns frekvenciával jelle-
mezhető helyek ablációja a PF-ciklusok időtartamának prog-
resszív meghosszabbításához és a szinuszritmusra történő
konverzióhoz vezet a paroxizmális PF-ben szenvedő betegek-
nél, míg a perzisztens PF-ben szenvedőknél a magas domináns
frekvenciával jellemezhető helyek az egész pitvarban szétszór-
va találhatók, és ezért az abláció, illetve a szinuszritmusra tör-
ténő konverzió sokkal nehezebb.

A többszörös hullámok (wavelet) hipotézise
A többszörös hullámok (wavelet) hipotézise szerint a PF a pit-
var szövetében terjedő számos független hullám látszólag kao-
tikus, folyamatos terjedése miatt marad fenn. A fibrillációs
hullámfrontok állandóan interakcióban vannak, ami a hullá-
mok megtöréséhez és újabb hullámfrontok kialakulásához
vezet, míg a hullámfrontok akadályozása, ütközése és fúziója
általában csökkenti ezek számát. Amíg a hullámfrontok
száma nem csökken egy kritikus szint alá, a többszörös hullá-
moknak köszönhetően az aritmia fennmarad. Míg a
paroxizmális PF-ben szenvedő betegek többségénél azonosít-
hatók az aritmia lokalizált forrásai, az ilyen irányú törekvések
gyakran sikertelenek a perzisztens vagy permanens PF-ben
szenvedőknél.

2.2.3 GENETIKAI HAJLAM
A PF-nek, és elsősorban a korai megjelenésű PF-nek örökletes
összetevője is lehet (22). Az elmúlt években számos, a PF-fel
együtt járó veleszületett kardiológiai szindrómát azonosítot-
tak. Mind a hosszú QT-, mind a rövid QT-szindrómák, illetve
a Brugada-szindróma szupraventrikuláris aritmiákkal társul,
amelyek között gyakran PF is előfordul (23). A PF továbbá
gyakran előfordul számos öröklött betegségben, többek
között a hipertrófiás cardiomyopathiában, a ventrikuláris pre -
excitáció egyik öröklött formájában, valamint a PRKAG-gén
mutációjával társuló rendellenes balkamra-hipertrófiában. A
PF egyéb öröklött formái a pitvari natriuretikus peptidet
kódoló gén mutációjával (24), a SCN5A nátriumcsatorna gén-
funkció-vesztést okozó mutációjával (25) vagy a káliumcsator-
na-funkció fokozódásával jár együtt. A teljes populációra
kiterjedő vizsgálatok szerint számos, a PITX2- és ZFHX3-gé -
nekkel kapcsolatos lókusz összefügg a PF-fel és a kar -
dioembóliás stroke-kal (27). Más genetikai eltérések PF kivál-
tásában és állandósulásában játszott patofiziológiai szerepe
egyelőre még nem ismert (23).

2.2.4 KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEK

Atrioventrikuláris ingerületvezetés
A PF-ben szenvedő, de normális ingerületvezetési rendszerrel
(a járulékos kötegek vagy a His–Purkinje-diszfunkció hiánya
esetén) jellemezhető betegeknél, az atrioventrikuláris csomó
frekvenciaszűrőként működik, amely megakadályozza a kam-
rai frekvencia túlzott növekedését. Az atrioventrikuláris inge-
rületvezetést korlátozó legfontosabb mechanizmusok az
atrioventrikuláris csomó intrinszik refrakteritása, illetve a rej-
tett ingerületvezetés. Előfordulhat, hogy az atrioventrikuláris
csomót elérő elektromos impulzusok nem vezetődnek át a
kamrákba, de megváltoztathatják az atrioventrikuláris csomó
refrakteritását, és lelassíthatják, vagy blokkolhatják a későbbi
pitvari ütéseket.
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4. táblázat. A PF-fel társuló strukturális rendellenességek

Extracelluláris mátrix elváltozások

Intersticiális és reparatív fibrózis
Gyulladásos változások
Amiloid felszaporodás

Miocita elváltozások
Apoptózis
Nekrózis
Hipertrófia
Dedifferenciáció
Réskapcsolat (gap junction) redisztribúció
Intracelluláris szubsztrátum-felhalmozódás (hemokromatózis, glikogén)

Mikrovaszkuláris elváltozások
Endokardiális remodelling (endomiokardiális fibrózis)

PF=pitvarfibrilláció



A szimpatikus vagy paraszimpatikus tónus ingadozásai a
kamrai frekvencia variabilitásához vezetnek a napi ciklus vagy
testmozgás közben. A magas kamrai frekvencia-variabilitás
gyakran komoly kihívást jelent a kezelés szempontjából. A
digitálisz, amely a paraszimpatikus tónus növelésével lelassítja
a kamrafrekvenciát, nyugalmi állapotban hatékonyan, míg
testmozgás közben csak kismértékben kontrollálja a szívfrek-
venciát. A béta-blokkolók és a nem-dihidropiridin kalciumcsa-
torna-antagonisták mind nyugalmi állapotban, mind testmoz-
gás közben csökkentik a kamrafrekvenciát.
A preexcitációs szindrómákban szenvedő betegeknél gyors és
potenciálisan életveszélyes kamrafrekvencia alakulhat ki. A
PF-ben és preexcitációs szindrómában szenvedőknél olyan
készítmények alkalmazása, amelyek lelassítják az atrioventri -
ku láris csomó ingerületvezetését, de nem nyújtják meg a pit-
vari/AP refrakter periódusokat (pl. verapamil, diltiazem, digi -
tá lisz), az AP-n keresztül felgyorsíthatják az ingerületvezetést.

Hemodinamikai változások
A PF-ben szenvedő betegeknél a hemodinamikai funkciót
befolyásoló tényezők az összehangolt pitvari kontraktilitás
elvesztésével, magas kamrafrekvenciával, szabálytalan ventri-
kuláris válasszal, a szív vérellátásának csökkenésével, valamint
olyan krónikus elváltozásokkal járnak együtt, mint például a
pitvari és kamrai cardiomyopathia.
A PF megjelenése után az összehangolt pitvari mechanikus
funkció akut elvesztése 5-15%-kal csökkenti a perctérfogatot.
Ez a hatás erőteljesebben jelentkezik a csökkent kamrai comp -
lian ce-szel rendelkező betegeknél, akiknél a pitvari kontrak tili -
tás jelentősen hozzájárul a kamrai preloadhoz. A magas kam-
rafrekvencia a diasztolés intervallum lerövidülésének tulajdo-
níthatóan csökkenti a kamrai töltődést. A frekvenciával kap-
csolatos intraventrikuláris vagy interventrikuláris ingerületve-
zetés romlása a bal kamra diszszinkronizációjához vezethet, és
tovább csökkenti a perctérfogatot.
Ezen túlmenően a szabálytalan kamrai frekvencia is csökkent-
heti a perctérfogatot. A kontrakciós erő és frekvencia közötti
kapcsolat miatt az RR-intervallumok ingadozása a szívverések
erősségének igen nagy variabilitását okozza, amely gyakran
pulzus deficithez vezet.
A percenkénti 120-130/percet meghaladó kamrafrekvencia
tartós emelkedése ventrikuláris tachycardiomyopathiát okoz-
hat (28). A szívfrekvencia csökkentésével helyreállhat a nor-
mális kamrai funkció, és megakadályozható a pitvar további
dilatációja és károsodása.

Tromboembólia
A PF-ben szenvedő betegeknél a stroke és a szisztémás embólia
emelkedett kockázata több, háttérben meghúzódó pato fi zio -
lógiai mechanizmussal kapcsolatos (29). A PF-ben jelentkező
„áramlási rendellenességeket” a bal pitvarban fellépő pangás
támasztja alá, amelyet bal pitvari fülcsében (LAA) mutatkozó
csökkent áramlási sebesség bizonyít, és amely a transoeso pha -
gea lis echokardiográfián (TOE) spontán echo-kontraszt for-
májában látható. Az „endokardiális rendellenességek” közé tar-
toznak a következők: progresszív pitvar dilatáció, endo kar diá lis
denudáció, valamint az extracelluláris mátrix ödé más/fib ro -
elasztikus infiltrációja. A nem valvuláris PF-ben az embólia leg-
fontosabb forrása (>90%) a bal pitvari fülcse (29). A PF-ben jól
ismertek a „a vér alkotó elemeinek rendellenességei”, amelyek
közé tartoznak a hemosztatikus és platelet aktiváció, valamint
a gyulladás és a növekedési faktor rendellenességek (29).

3. Diagnózis, kórlefolyás, akut kezelés

3.1 Definíció
A pitvarfibrilláció az alábbi jellemzőkkel leírható szívritmusza-
var:
1. A felszíni EKG „abszolút” szabálytalan RR-intervallumo-

kat mutat (ezért a PF-et néha arrhythmia absoluta-nak is
nevezik), vagyis az említett intervallumok nem ismétlődő
mintát követnek.

2. A felszíni EKG-n nem kivehetők a P-hullámok. Néhány
EKG-elvezetés esetében (a leggyakrabban a V1-nél) látszólag
szabályos pitvari elektromos tevékenység látható.

3. A pitvari ciklus hossza (ha látható), vagyis a két pitvari akti-
váció közötti intervallum általában változó, és nem éri el a
200 ms-ot (>300 bpm).

Differenciáldiagnózis
Számos szupraventrikuláris aritmia, leginkább a pitvari
tachycardiák és a pitvari flutter, de a gyakori pitvari ektópia
ritkább formái vagy a kettős antegrád atrioventrikuláris veze-
tés gyors szabálytalan RR-intervallumok formájában jelenhet-
nek meg, és a PF-et utánozhatják. A pitvari tachycardiák és
flutterek többsége a pitvari ciklus meghosszabbodását (³200
ms) mutatják. Az antiaritmiás szerekkel kezelt betegeknél PF
közben rövid pitvari ciklus jelentkezhet.
A PF diagnózisa és a szabálytalan RR-intervallumokkal társuló
egyéb ritka szupraventrikuláris ritmusok, illetve a kamrai ext-
raszisztolék elkülönítéséhez általában az aritmia ideje alatt
készített EKG-ra van szükség. A PF epizódot olyan 12 elveze-
téses EKG-val kell rögzíteni, amely elég hosszú és jó minőségű
ahhoz, hogy lehetővé tegye a pitvari működés korrekt értéke-
lését. Alkalmanként, gyors kamrafrekvencia esetén Valsalva-
manőver közbeni atrioventrikuláris blokk, carotis masszázs,
vagy intravénás (iv.) adenozin alkalmazása (30) segíthet látha-
tóvá tenni a pitvari működést.

3.2 Diagnózis
A szabálytalan pulzus mindig felveti a PF gyanúját, de a diag-
nózishoz EKG-felvételre van szükség. Minden olyan aritmiát
PF-nek kell tekinteni, amely a PF-re jellemző EKG-jeleket
mutatja, és elég hosszan tart ahhoz, hogy 12 elvezetéses EKG-
val rögzíthető legyen, vagy legalább 30 másodpercig jelen van
egy ritmusszakaszon (3, 31). Pitvarfibrillációban a szívfrekven-
ciát úgy számolhatjuk ki egy standard 12 elvezetéses EKG
alapján, hogy a 10 másodperces szakaszon jelentkező RR-in -
ter vallumok számát (amelyet 25 mm/s papírsebességen mé -
rünk) megszorozzuk hattal. A PF-fel kapcsolatos szövődmé-
nyek kockázata azonos a rövid PF-epizódok és az aritmia tar-
tósabb formái esetében (12). Ezért fontos diagnosztizálni a
paroxizmális PF-et az említett szövődmények (pl. stroke)
megelőzése céljából. Mindemellett, a rövid, magas frekvenciá-
jú pitvari epizódok (pl. amelyeket pacemakerek, defibrilláto -
rok vagy más beültetett eszközök regisztrálnak) kisebb való-
színűséggel okoznak tromboembóliás szövődményeket, kivé-
ve, ha több óráig tartanak (lásd 3.4 rész). A PF kezdetben
iszkémiás stroke-ként vagy TIA-ként nyilvánulhat meg, és fel-
tételezhető, hogy a betegek többségénél tünetmentes, gyakran
maguktól megszűnő aritmiás epizódok fordulnak elő a PF
első alkalommal történő diagnosztizálása előtt. Az első diagnó-
zis után a PF előfordulási gyakorisága az első évben 10%, majd
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minden azt követő évben kb. 5%. A társbetegségek és az élet-
kor jelentősen felgyorsítják mind a PF progresszióját, mind a
szövődmények kialakulását (3, 23).

3.3 Kórlefolyás
A PF a rövid, ritka epizódoktól a hosszabb és gyakoribb roha-
mokig súlyosbodik. Idővel (évek után) sok betegnél a PF tartós
formái alakulnak ki (1. ábra). A primer PF-ben szenvedő bete-
gek csupán kis részénél (lásd 2.1.2 rész) marad a PF több évti-
zedig paroxizmális (a PF-ben szenvedő betegek 2-3%-a) (32). A
paroxizmális PF nem véletlenszerűen, hanem halmozottan
fordul elő újra (3). A pácienstől függően a PF szubjektív tüne-
tei számottevően változhatnak hónapok vagy akár évek távla-
tában (3). Az aszimptomatikus PF gyakran fordul elő még a
szimptomatikus betegeknél is, függetlenül attól, hogy a beteg-
ség kezdetben perzisztens vagy paroxizmális volt. Ennek
nagyon komoly következményei vannak a PF-fel kapcsolatos
szövődmények megelőzésére irányuló terápiák folytatása vagy
megszakítása szempontjából.

3.4 A pitvarfibrilláció diagnosztizálására és
ellenőrzésére alkalmas 
elektrokardiogram-alapú módszerek
A monitorozás intenzitását és időtartamát a diagnózis megálla-
pításának klinikai szükségessége szerint kell meghatározni, és
főként a PF diagnózisának klinikai hatása alapján kell kialakí-
tani. A PF gyakoribb rögzítésére többnyire a klinikai vizsgála-
tokban van szükség, nem annyira a mindennapi klinikai gya-
korlatban (3, 33).

A FELTÉTELEZHETŐEN PF-BEN SZENVEDŐ, 
DE MÉG DIAGNOSZTIZÁLATLAN BETEGEK
A feltételezhetően PF-ben szenvedő betegeknél a diagnózis
megállapítása során az első lépésben ajánlott 12 elvezetéses
EKG-t készíteni. Az EKG-alapú monitorozást olyan klinikai
tünetek esetén kell megkezdeni, mint például a palpitáció vagy
dyspnoe, amely segítségével sikerül igazolni a PF-et, vagy sike-
rül összefüggést találni a tünetek és az alapritmus között.
Csak kevés adat áll rendelkezésre a különböző monitorozási
stratégiák értékeinek összehasonlítására vonatkozóan (3,
34–37). Intenzívebb, hosszabb ideig tartó monitorozásra a
nagyon szimptomatikus betegeknél (European Heart Rhythm
Association IV [Európai Szívritmus Társaság, EHRA IV] –
lásd 3.6 rész), rekurrens syncopéban szenvedő betegeknél,
valamint olyan esetekben van szükség, ahol felmerül az
antikoaguláns terápia alkalmazása (főként kriptogén stroke
után) (34, 38).
Néhány betegnél a diagnózis megállapításához vezeték nélküli
PF monitorozási eszköz beültetése is megfontolható (39).

AZ IGAZOLTAN PITVARFIBRILLÁCIÓBAN
SZENVEDŐ BETEGEK
A korábban PF-fel diagnosztizált betegek esetében PF monito-
rozására vonatkozó javallatok eltérnek a diagnosztizálatlan bete-
geknél alkalmazottaktól. Ha fennáll az aritmia vagy a terápiával
kapcsolatos tünetek gyanúja, a Holter-felvételek vagy külső
rögzítők segítségével történő monitorozást kell megfontolni. A
ritmus vagy frekvenciakontrollt célzó kezelésben részesülő bete-
geknél, akiknél további aritmiával vagy terápiával kapcsolatos
tünetek nem jelentkeznek, rendszeres időközönként 12 elveze-
téses EKG-t kell készíteni. Az antiaritmiás kezelésben részesülő
betegeknél 12 elvezetéses EKG készítésének gyakorisága az
antiaritmiás kezelés típusától, a lehetséges mellékhatásoktól, a
szövődményektől, illetve a proaritmiás kockázattól függ.

A NEM FOLYAMATOS EKG-ALAPÚ MONITOROZÁS
ESZKÖZEI
A nem folyamatos EKG-alapú eljárások közé tartoznak a
programozott vagy tünetek miatt készített hagyományos
EKG-k, a Holter-monitorozás (24 órától 7 napig), a transztele-
fonos monitorozás, a beteg által vagy automatikusan aktivált
eszközök, valamint a külső loop-rögzítés. Ha a felvétel készí-
tésének időpontjában PF is jelen van, a hagyományos 12 elve-
zetéses EKG elegendő a diagnózis igazolásához. Paroxizmális
PF esetén a hosszabb ideig tartó, nem folyamatos monitorozás
segítheti a PF feltárását. A becslések szerint a hét napig tartó
Holter EKG-monitorozás, illetve a naponta, valamint a tüne-
tek miatt készített felvételek a PF-ben szenvedő betegek mint-
egy 70%-ánál igazolhatja az aritmiát, és a PF hiánya szempont-
jából azok negatív prediktív értéke 30-50% között mozog (3).
A stroke-on átesett betegeknél napi öt rövid EKG, egy 24 órás
Holter-EKG vagy egy másik 7 napos Holter-EKG lépésenkén-
ti hozzáadása hasonló mértékben növelheti a PF feltárásának
valószínűségét (34).

A FOLYAMATOS EKG-ALAPÚ MONITOROZÁS
ESZKÖZEI
Az intrakardiális pitvari elektrogramok készítésére alkalmas
beültethető eszközök, mint például a kétüregű pacemakerek
és a defibrillátorok, nagy biztonsággal mutatják ki a PF-et,
főként abban az esetben, ha küszöbértékként a legfeljebb 5
perces aritmiás időtartamot használják. Az ennél hosszabb (pl.
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1. ábra. A PF „természetes” lefolyása. PF=pitvar fib ril -
láció. A sötétkék téglalapok a PF-epizódok tipikus sor-
rendjét mutatják, és a PF súlyosbodását szemléltetik a
si lent, diagnosztizálatlan formától a paroxizmális és
krónikus formákig, amelyek időnként szimptomatiku-
sak is lehetnek. A felső sávok az alkalmazható terápiás
intéz kedéseket jelölik. A világoskék téglalapok azokat a
terápiákat jelentik, amelyek bizonyítottan befolyásolják
a PF kemény végpontjait, így például a stroke-ot vagy
az akut szívelégtelenséget. A piros téglalapok azokat a
terápiákat jelölik, amelyeket jelenleg a tünetek enyhíté-
sére alkalmaznak, de a jövőben hozzájárulhatnak a PF-
fel kapcsolatos szövődmények csökkentéséhez. A frek-
venciakontroll (szürke doboz) igen értékes eljárás a
tünetek enyhítésében, amely a kardiovaszkuláris kime-
netelekre is kedvező hatással lehet



több mint 5,5 órás) magas frekvenciával jellemezhető epizódok
tromboembóliás eseményekkel járhatnak együtt (35, 36).
A vezeték nélküli, beültethető loop-rögzítők az RR-interval-
lum-analízis segítségével két éven keresztül folyamatos PF-
monitorozást biztosítanak, a PF automatikus feltárásával. Az
előzetes klinikai adatok arra utalnak, hogy hasznos szenzitivi-
tással, de csak kismértékű specificitással bír a PF feltárásában
(40). A felsorolt eszközöknek a PF-monitorozás klinikai gya-
korlatában való alkalmazását illetően nem állnak rendelkezésre
adatok.

3.5 A pitvarfibrilláció típusai
Klinikai szempontból az aritmia megnyilvánulásától és időtar-
tamától függően a PF öt típusa különböztethető meg: az
újkeletű, a paroxizmális, a perzisztens, a tartós és a permanens
PF (2. ábra).
1. Minden olyan beteget, akinél első alkalommal fordul elő

PF, újkeletű PF-ben szenvedő betegnek kell tekintetni, füg-
getlenül az aritmia időtartalmától, illetve a PF tüneteinek
meglététől és súlyosságától.

2. A paroxizmális PF általában 48 órán belül magától megszű-
nik. Bár a PF-paroxizmusok akár 7 napig is tarthatnak, a 48
órás határ klinikai jelentőséggel bír: ezután a spontán kon-
verzió esélye csekély, és meg kell fontolni antikoaguláns
adását (lásd 4.1 rész).

3. A perzisztens PF-ről beszélünk, ha egy PF-epizód több mint
7 napig tart, vagy csak gyógyszeres, illetve elektromos
kardioverzióval állítható meg.

4. A tartósan perzisztens PF a ritmuskontroll stratégia alkalmazásá-
ra vonatkozó döntés meghozatala időpontjában már több
mint egy éve tart.

5. Permanens PF-ről beszélünk, ha az aritmia meglétét a beteg
(és az orvos) elfogadja. Ezért a permanens PF-ben szenvedő
betegeknél nem alkalmazhatók a ritmuskontrollt célzó
beavatkozások (definíció szerint). Ha a ritmuskontroll stra-
tégia beválik, az aritmiát átsorolják a „tartós PF” kategóriá-
ba.

Ez a felosztás a PF-ben szenvedő betegek klinikai kezelésében
hasz nos (2. ábra), főként abban az esetben, ha a PF tüneteit is fi -
gyelembe vesszük. Számos terápiás döntés a további egyéni té -
nye zők és társbetegségek alapos mérlegelését teszi szükségessé. 
A néma (tünetmentes) PF ehhez kapcsolódó szövődményként
(iszkémiás stroke vagy tachycardiomyopathia) is megnyilvá-
nulhat, vagy diagnosztizálására véletlenül, egy EKG-vizsgálat-
nak köszönhetően kerül sor. A néma PF a PF bármely átme-
neti formája lehet.

3.6 Kezdeti kezelés
A feltételezhetően vagy igazoltan PF-ben szenvedő betegeknél
részletes kórtörténetet kell felvenni (5. táblázat). A PF-betegek
akut kezelésének a tünetek enyhítésére és az ahhoz kapcsoló-
dó kockázat értékelésére kell összpontosítania. A klinikai érté-
kelésnek magában kell foglalnia az EHRA-pontszám megálla-
pítását (6. táblázat (3). a stroke kockázatának felmérését (lásd
4.1 rész), a PF-re hajlamosító betegségek (lásd 2.1.2 rész) és az
aritmia szövődményeinek (lásd 2.1.1 rész) azonosítását. A 12
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2. ábra. A PF különböző típusai. PF=pitvarfibrilláció;
KV=kardioverzió. Az aritmia általában a paroxizmá -
listól (általában 48 órán belül magától megszűnő) a
per zisztens (magától nem megszűnő vagy kardio ver -
ziót [KV] igénylő), tartósan perzisztens (több mint
egy évig tartó) és végül permanens (elfogadott) pitvar -
fibril lációvá alakulhat át. Az első alkalommal fellépő
PF a későbbi rekurrens PF első epizódja vagy már a
permanens PF kezdete lehet

5. táblázat. A feltételezett vagy igazolt PF-ben szenve-
dő betegeknek felteendő fontosabb kérdések

x Az epizód ideje alatt szabályosnak vagy szabálytalannak érzi
szívritmusát?

x Volt-e olyan tényező, amely kiválthatta, mint például: testmoz-
gás, erős érzelmek, alkoholfogyasztás?

x Az epizódok ideje alatt a tünetek mérsékeltek vagy súlyosak? 
A súlyosság az EHRA-pontszám (3) alapján fejezhető ki, amely
hasonló a CCS-SAF pontszámhoz (41).

x Gyakoriak-e az epizódusok? Hosszabb vagy rövidebb ideig tarta-
nak?

x Léteznek-e egyidejű betegségek, így például hipertónia, szívko-
szorúér-betegség, szívelégtelenség, perifériás érbetegség,
cerebro vasz kuláris betegség, stroke, diabétesz vagy krónikus
tüdőbetegség?

x Korábban előfordult-e alkohol abuzus?

x Előfordult-e a családban pitvarfibrilláció?

PF=pitvarfibrilláció; CCS-SAF=Canadian Cardiovascular Society
Severity in Atrial Fibrillation (Kanadai Kardiovaszkuláris Társaság,
Pitvarfibrilláció súlyossága); EHRA=European Heart Rhythm
Association (Európai Szívritmus Társaság)

6. táblázat. A PF-fel kapcsolatos tüneteknek megfelelő
EHRA-pontszám

A PF-fel kapcsolatos tünetek osztályozása

EHRA-csoport Magyarázat
EHRA I Tünetmentes
EHRA II Enyhe tünetek; a normális mindennapi tevé-

kenységeket nem érinti
EHRA III Súlyos tünetek: érinti a normális mindennapi

tevékenységeket

EHRA IV Mozgásképtelenséget okozó tünetek: megakadá-
lyozza a normális mindennapi tevékenységeket

PF=pitvarfibrilláció; EHRA=European Heart Rhythm Association
(Európai Szívritmus Társaság).



elvezetéses EKG-n meg kell vizsgálni, hogy tapasztalhatók-e
strukturális szívbetegségre utaló jelek (pl. akut vagy korábbi
szívinfarktus, balkamra-hipertrófia, Tawara-szár-blokk vagy
ventrikuláris preexcitáció, cardiomyopathiára utaló jelek, illet-
ve iszkémia).

DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKELÉS
Egy nemrégiben javasolt pontszám-rendszer (EHRA-pont-
szám) (3) (6. táblázat) egyszerű klinikai eszközt nyújt a PF ideje
alatt jelentkező tünetek értékeléséhez. A Kanadai Kardio vasz -
ku láris Társaság is validált egy nagyon hasonló skálát (41). Az
EHRA-pontszám csak a PF-nek tulajdonítható tüneteket
veszi figyelembe, és a szinuszritmus helyreállítása vagy a haté-
kony frekvenciakontroll elérése után csökken.
A kezdeti diagnosztikai lépéseket a betegség kezdeti megnyil-
vánulása határozza meg. A PF típusának meghatározásához
meg kell állapítani az aritmiás epizód megjelenésének időpontját
(2. ábra). A PF-ben szenvedő betegek többségénél a 48 óránál
rövidebb ideje jelentkező PF még kardiovertálható (lásd 4.1.7
rész) alacsony molekulasúlyú heparinon (low molecular
weight heparin – LMWH), anélkül, hogy fennállna a stroke
kockázata. Ha a PF több mint 48 órája tart vagy időtartamát
nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, a kar dio -
verzió előtt TOE szükséges az intrakardiális thrombus kizárá-
sához (42), bár ez nehezen alkalmazható akut fájdalommal
küzdő betegeknél, és a sürgősségi osztályon nem mindig áll
rendelkezésre. A transthoracalis echokardiogram hasznos
információkkal szolgálhat a klinikai döntéshozatalhoz, de nem
alkalmas a bal pitvari thrombus kizárására.
A PF-ben szenvedő és az akut szívelégtelenség jeleit mutató bete-
geknek sürgős frekvenciakontrollra és gyakran kardioverzióra
van szükségük. A hemodinamikailag érintett betegeknél sür-
gősen echokardiogramot kell készíteni a bal kamrai, a val vu lá -
ris funkció, illetve a jobb kamrai nyomás vizsgálata céljából.
A stroke-ban vagy TIA-ban szenvedő betegeknél mihamarabb
fel kell állítani a stroke diagnózisát, általában sürgősségi kom-
puteres tomográfia (CT) és megfelelő cerebrális revaszku la ri -
zá ció útján.
A betegeknél fel kell mérni a stroke kockázatát. Az akut PF-ben
szenvedő betegek többségénél antikoaguláns kezelést kell alkal-
mazni, kivéve, ha a tromboembóliás szövődmények kockázata
alacsony (a stroke kockázati tényezői nincsenek jelen) és nincs
szükség kardioverzióra (pl. a PF 24-48 órán belül megszűnik).
A tünetek és szövődmények kezdeti kezelését követően fel
kell tárni a PF hátterében meghúzódó okokat. A kamrai, billentyű-
és pitvari betegség, valamint a ritka veleszületett szívelégtelen-
ség vizsgálatához hasznosnak bizonyulhat az echokardiogram.
Szintén hasznosak lehetnek a pajzsmirigyműködést vizsgáló
tesztek (amelyek általában a szérum thyreoidea-stimuláló hor-
monszintet mérik), a teljes vérkép, a szérum kreatininszint, a
proteinura, a vérnyomás és az éhomi vércukor mérése. Néhány
betegnél a májfunkció szérumtesztjét is mérlegelni kell. A
szívkoszorúér-betegség jeleit mutató vagy kockázati tényezői-
vel élő betegeknél érdemes terheléses tesztet végezni. Azoknál
a betegeknél, akik a krónikus balkamra-diszfunkció jeleit
és/vagy a miokardiális iszkémia jeleit mutatják, koro -
narográfiát kell végezni.

3.7 Klinikai utánkövetés
A PF-beteget kezelő szakembernek nemcsak az alapszintű vizs-
gálatokat kell elvégezni, és a megfelelő kezelést megkezdenie,
hanem egy jól strukturált utánkövetési tervet is javasolnia kell.

Az alábbi rész a PF-ben szenvedő beteg utánkövetésében
figyelembe vett szempontokat sorolja fel.
x Megváltozott-e a kockázati profil (pl. újkeletű diabétesz

vagy hipertónia), különös tekintettel az antikoaguláns
kezelés javallatára?

x Szükség van-e most antikoaguláns kezelésrefi Megjelen -
tek-e új kockázati tényezők vagy az antikoaguláns kezelés
szükségessége megszűnt (pl. egy alacsony tromboembóliás
rizikóval élő betegnél kardioverzió után)?

x Enyhültek-e a beteg tünetei a terápiának köszönhetőenfi
Ha nem, más terápiát kell-e alkalmazni?

x Léteznek-e a proaritmiára utaló jelek, vagy proaritmiás
kockázat? Ha igen, szükséges-e csökkenteni az antiaritmiás
gyógyszer dózisát, vagy át kell-e térni egy másik terápiára?

x A paroxizmális PF perzisztenssé/permanenssé vált-e az
antiaritmiás gyógyszerek ellenére? Ha igen, más terápiát
kell-e alkalmazni?

x A frekvenciakontrollon alapuló megközelítés megfelelő-e?
Sikerült-e elérni a célértéket a nyugalmi állapot, illetve a
testmozgás közbeni szívfrekvencia tekintetében?

Az utánkövető viziteken 12 elvezetéses EKG-t kell készíteni a
ritmus és a frekvencia, valamint a betegség súlyosbodásának
ellenőrzése céljából. Az antiaritmiás kezelésben részesülő bete-
gek esetében fontos felmérni a potenciális proaritmiás EKG
prekurzorokat (mint például a PR, QRS, illetve QT-intervallu-
mok megnyújtása), a nem tartós kamrai tachycardiát, vagy
pauzákat. A tünetek súlyosbodása esetén, a vérvizsgálatokat és
az echokardiogramot meg kell ismételni, illetve a hosszabb
ideig tartó EKG-t kell készíteni.
A beteget teljes mértékben tájékoztatni kell a különböző keze-
lési lehetőségek előnyeiről és hátrányairól, függetlenül attól,
hogy ezek antikoaguláns szerek, frekvenciakontrollt célzó
gyógyszerek, antiaritmiás készítmények vagy beavatkozások.
Az idiopátiás PF-ben szenvedő betegeket arról is ajánlott tájé-
koztatni, hogy a prognózis jó, miután sikerül kizárni a kardio-
vaszkuláris betegséget.

4. Kezelés

A PF-ben szenvedő betegek kezelése a tünetek enyhítésére és
az ehhez kapcsolódó súlyos szövődmények megelőzésére irá-
nyul. Ezeket a terápiás célokat egyidejűleg kell elérni, különö-
sen az újkeletű PF esetében. A PF szövődményeinek megelő-
zése az antitrombotikus terápián, a kamrai frekvenciakontrol-
lon, valamint az egyidejűleg fennálló szívbetegségek megfele-
lő kezelésén alapul. Ezen terápiás lehetőségek alkalmasak a
tünetek enyhítésére, de további ritmuskontrollt célzó terápia is
szükségessé válhat, amely kardioverzióval, antiaritmiás gyógy -
szerkezeléssel vagy ablációval érhető el (3. ábra).

4.1 Antitrombotikus kezelés
A kohorsz adatok alapján, illetve a klinikai vizsgálatok nem-
warfarin csoportjaiban sikerült azonosítani azokat a klinikai és
echokardiografiás kockázati tényezőket, amelyek a stroke
fokozott kockázatával társulhatnak a PF-ben szenvedő bete-
geknél (47, 48). Ezek a kockázati tényezők az említett vizsgá-
latokban igazoltakra korlátozódnak, míg más potenciális koc-
kázati tényezők szisztematikus vizsgálatára nem került sor.
Két nemrégiben végzett szisztematikus áttekintésben meg-
vizsgálták a stroke PF-ben jelentkező kockázati tényezőire
vonatkozó bizonyítékokat (47, 48) és arra a következtetésre

Európai ajánlás a pitvarfibrilláció kezelésére
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jutottak, hogy a korábbi stroke/TIA/tromboembólia, az élet-
kor, a hipertónia, a diabétesz, valamint a strukturális szívbe-
tegség fontos kockázati tényezőket képeznek. A mérsékelt
vagy súlyos bal kamrai szisztolés diszfunkció megjelenése egy

kétdimenziós transztoracikus echokardiográfián a stroke
egyetlen független echokardiográfiás kockázati tényezője a
többváltozatos elemzésben. A TOE-n az LA thrombus (relatív
kockázata – RR: 2,5; p=0,04), a komplex aorta plakk (RR 2,1;
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3. ábra. A PF-ben szenvedő betegek kezelésének folyamata. ACEI=angiotenzin-konvertáló enzim inhibitor; PF=pit -
var fibrilláció; ARB=angiotenzin-receptor-blokkoló; PUFA=többszörösen telítetlen zsírsav; TE=tromboembólia

A diagnózisra és a kezdeti kezelésre vonatkozó ajánlások

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A PF diagnózisa EKG-alapú igazolást tesz szükségessé I. B 3, 31
A feltételezhetően PF-ben szenvedő betegeknél a PF-re utaló tünetek előfordulása esetén meg 
kell próbálni egy EKG-t készíteni I. B 3, 43

Az egyszerű, tüneteken-alapuló pontszám (EHRA-pontszám) ajánlott a PF-tünetek minőségi 
meghatározásához I. B 3, 41

Minden PF-ben szenvedő betegnek alapos fizikális vizsgálaton kell átesnie, és fel kell venni tőlük 
a szívvel és aritmiával kapcsolatos kórtörténetet I. C

A súlyos tünetekkel küzdő, igazolt vagy feltételezett szívbetegségben szenvedő, illetve kockázati
tényezőkkel élő betegek esetében egy echokardiogramot ajánlott készíteni I. B 3, 23, 44

Az antiaritmiás gyógyszerekkel kezelt betegek esetében az utánkövetés során rendszeres 
időközönként 12-vezetékes EKG-t kell készíteni I. C

A feltételezett szimptomatikus PF-ben szenvedő betegeknél további EKG-monitorozásra 
van szükség az aritmia igazolásához II.a B 3, 33

Az olyan betegeknél, akiknél tartós PF-szövődmény fordul elő, a „néma” PF feltárásához 
további EKG-monitorozásra van szükség II.a B 3, 34

A frekvenciakontroll kezelésben részesülő PF-betegek esetében a frekvenciakontroll vagy 
a bradycardia értékeléséhez Holter EKG-monitorozásra van szükség II.a C

A frekvenciakontroll kezelésben részesülő fiatal, aktív PF-betegek esetében a kamra 
frekvenciakontroll értékeléséhez terhelési tesztre van szükség II.a C

Az igazolt vagy feltételezett PF-ben szenvedő betegeknél egy echokardiogramra van szükség II.a C
A szimptomatikus PF-ben vagy PF-szövődményeiben szenvedő betegeket kardiológushoz kell 
küldeni vizsgálatra II.a C

Egy szakorvos által kidolgozott, strukturált utánkövetési terv hasznos lehet az alapellátást 
biztosító orvos (családorvos) által biztosított utánkövetéshez II.a C

A ritmuskontroll kezelésben részesített betegek esetében a kezelés hatékonyságának 
értékeléséhez ismételt EKG-monitorozásra van szükség II.b B 3, 45, 46

A PF-ben szenvedő betegek többsége számára hasznos lehet a rendszeres időközönként 
szakorvos által végzett utánkövetés II.b C

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; EKG=elektrokardiogram; EHRA=European Heart Rhythm Association (Európai Szívritmus Társaság)



p<0,001), a spontán echo-kontraszt (RR: 3,7; p<0,001), vala-
mint az alacsony LAA-sebesség (³20 cm/s; RR: 1,7; p<0,01) a
stroke és a tromboembólia független prediktorát képezi.
A paroxizmális PF-ben szenvedő betegekre úgy kell tekinteni,
hogy a stroke ugyanolyan kockázatával élnek, mint a per zisz -
tens vagy permanens PF-ben szenvedők, a kockázati tényezők
jelenléte mellett.
A 60 évnél fiatalabb, idiopátiás PF-ben szenvedő betegeknél,
vagyis akiknél korábban nem fordult elő kardiovaszkuláris
betegség, illetve nem léteznek erre utaló echokardiográfiás
bizonyítékok, a stroke nagyon alacsony kumulatív kockázatá-
val élnek, amelyet 15 évre vonatkoztatva 1,3%-ra becsülnek.
Úgy tűnik, hogy az idiopátiás PF-ben szenvedő fiatalabb bete-
geknél a korral vagy a hipertónia kialakulásával nő a stroke
esélye, ami kiemeli a stroke kockázati tényezőinek időnkénti
újbóli értékelésének fontosságát.

PROBLÉMÁK, KÖVETKEZETLENSÉGEK
Bizonyos esetekben az aszpirin egyidejű alkalmazása befolyá-
solhatta a tromboembóliás események gyakoriságát. Megjegy -
zen dő, hogy a stroke gyakorisága általában csökkenő tenden-
ciát mutat. Ezenkívül az antikoaguláció monitorozása javul a
K-vitamin-antagonistákat (KVA) szedőknél, és a láthatáron
már ott vannak az új orális antikoaguláns (OAK) szerek, ame-
lyek nem feltétlenül igényelnek majd monitorozást.
Továbbá a kockázati tényezők meghatározása és osztályozása
eddig nem bizonyult túl következetesnek. Például az életkor,
mint kockázati tényező, nem „igen/nem” jelenség, és a PF ese-
tében a stroke kockázata 65 éves kor felett kezd nőni, bár egy-
értelmű, hogy a 75 éves vagy idősebb PF-ben szenvedő bete-
geknél (még abban az esetben is, ha más kockázati tényezők
nincsenek jelen) a stroke kockázata igen jelentős, és a KVA
kedvezőbb hatást fejtenek ki, mint az aszpirin (47, 48). Ahogy
a PF-ben szenvedő betegek egyre idősebbekké válnak, az
iszkémiás stroke megelőzése céljából alkalmazott antiplatelet
terápia relatív hatékonysága csökken, míg a K-vitamin-
antagonistáké nem változik. Így a KVA-k abszolút hatékony-
sága a stroke megelőzésében nő a PF-ben szenvedő betegek
korának előrehaladtával. Ezt más, a „valós élethelyzetben”
kapott adatok (real-world adatok) is alátámasztják.
A régebbi vizsgálatokban a hipertóniát gyakran 160/95 Hgmm-t
meghaladó kezeletlen vérnyomásként, vagy a vérnyomáscsök-
kentő gyógyszerek használataként határozták meg. A megfele-
lően kontrollált vérnyomás a stroke és a tromboembólia ala-
csony kockázatát jelentheti. Ezenkívül, az említett szisztemati-
kus áttekintésekben a szívelégtelenség klinikai diagnózisát nem
tekintették következetesen a stroke kockázati tényezőjének; a
„szívelégtelenség” valóban nem feltétlenül utal szisztolés bal
kamrai károsodásra. Míg a mérsékelt vagy súlyos szisztolés
károsodás esetében a tromboembólia kockázata egyértelmű, a
szívelégtelenség és a megtartott ejekciós frak ció esetében ez a
kockázat nem annyira nyilvánvaló (44, 47, 48).
Az ateroszklerotikus érbetegség fokozhatja a stroke kockáza-
tát. A vizsgálatok többségében (de nem az összesben) a koráb-
bi szívinfarktus esetében megemlítik a stroke és a trombo em -
bó lia fokozott kockázatát (49), de az „angina” diagnózisa
önmagában nem megbízható, mivel sokan az említett betegek
közül nem szenvednek szívkoszorúér-betegségben. Ugyanak -
kor a perifériás érbetegségben szenvedő betegeknél a PF rossz
prognózist jelent, és a TOE-n a leszálló aortán megjelenő
komplex aorta plakk a stroke és a tromboembólia egyik füg-
getlen kockázati tényezője.

A női nem esetében a tromboembólia kiigazított relatív koc-
kázata 1,6 (95%-os konfidencia intervallum [KI], 1,3–1,9). A
populációs vizsgálatokban, kohorsz vizsgálatokban, vizsgálati
kohor szok ban és a felmérésekben kapott adatok nemek sze-
rinti elemzése szintén kimutatta, hogy a tromboembólia gya-
korisága nagyobb a nőbetegeknél.
Egy nemrégiben végzett analízis arra utal, hogy a proteinuria
54%-kal növelte a tromboembólia kockázatát (RR: 1,54; 95%-
os KI: 1,29–1,85), míg a stroke kockázata magasabb azoknál,
akiknél a becsült percenkénti glomeruláris filtrációs ráta nem
éri el a 45 ml-t. Így a krónikus veseelégtelenség fokozhatja a
tromboembólia kockázatát a PF-ben szenvedőknél, jóllehet az
említett betegeknél szintén nagyobb a mortalitás és a vérzés
kockázata; esetükben nem végeztek prospektív klinikai vizs-
gálatokat.
A tireotoxikózisban szenvedő betegeknél fennáll a PF kialaku-
lásának veszélye, de a stroke kockázata inkább a stroke klini-
kai kockázati tényezőinek meglétével függ össze. Más beteg-
ségek, mint például a hipertrófiás cardiomyopathia és az ami -
loi dózis a stroke kockázati tényezői lehetnek, de eddig még
nem vizsgálták őket, vagy a tromboprofilaxissal kapcsolatos
klinikai vizsgálatok nem terjedtek ki ezekre.

4.1.1 A STROKE ÉS A TROMBOEMBÓLIA KOCKÁZA-
TI SZEMPONTBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTOSÍTÁSA
A stroke változatos klinikai kockázati tényezőinek azonosítása
a stroke különböző kockázati modelljeinek közzétételét ered-
ményezte. A legtöbb közlemény a stroke kockázatát a „ma -
gas”, „mérsékelt” vagy „alacsony” csoportban sorolta (mester-
ségesen). A legegyszerűbb kockázatértékelési modell a
CHADS2-pontszám, amit a 7. táblázat szemléltet. A CHADS2

(cardiac failure, hypertension, age, diabetes, stroke [szívelégte-
lenség, hipertónia, kor, diabétesz, stroke] [kétszeres érték])
kockázati index a PF-vizsgálók és a Stroke Prevention in Atrial
Fibrillation (a stroke megelőzése pitvarfibrillációban, SPAF)
vizsgálók kritériumaiból fejlesztették ki, és egy olyan pontozá-
si rendszerre alapul, amelyben a korábbi stroke vagy TIA 2
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7. táblázat. CHADS2-pontszám és a stroke gyakorisága

CHADS2- Betegek A stroke kiigazított 
pontszám (n=1733) gyakorisága (%/év)a

(95%-os konfidencia intervallum)

0 120 1,9 (1,2–3,0)
1 463 2,8 (2,0–3,8)
2 523 4,0 (3,1–5,1)
3 337 5,9 (4,6–7,3)
4 220 8,5 (6,3–11,1)
5 65 12,5 (8,2–17,5)
6 5 18,2 (10,5–27,4)

aA stroke kiigazított gyakoriságának megállapítása a többváltozós
elemzés alapján történt, aszpirinkezelést feltételezve; a stroke gyako-
risága olyan hospitalizált PF-betegek kohorszának adataira alapul
(amelyet 2001-ben tettek közzé); az 5 vagy 6 CHADS2 pontot kapó
betegek száma túl alacsony volt ahhoz, hogy lehetővé tegye a kocká-
zat felmérését ezeknél a betegeknél. Figyelembe véve, hogy a stroke
gyakorisága általában csökkenő tendenciát mutat, a jelenlegi, nem
hospitalizált betegek kohorszában kapott tényleges gyakorisági érté-
kek eltérhetnek ezektől a becslésektől. Gage BF és mtsai nyomán (50)
AF=pitvarfibrilláció; CHADS2=cardiac failure, hypertension, age,
dia bétesz, stroke (szívelégtelenség, hipertónia, kor, diabétesz, stroke)
(két szeres érték)



pontot, míg a 75 év feletti életkor, a korábbi hipertónia, a dia-
bétesz, illetve a nemrégiben előfordult szívelégtelenség 1 pon-
tot kap (50).
Ezért a CHADS2 kockázati osztályozási modell egy kezdeti,
gyors, könnyen feleleveníthető eszközként használható a
stroke kockázatának felmérésében. A 2 vagy magasabb
CHADS2-pontszámot elérő betegeknél a „módosított dózis”
megközelítéssel ajánlott KVA-val kiegészített OAK-terápiát
alkalmazni a 2,5 pontos (értéktartomány: 2,0–3,0) nemzetközi
normalizált arány (international normalized ratio, INR) célér-
tékének elérése érdekében, kivéve, ha ez ellenjavallott. Úgy
tűnik, ez a gyakorlat jobb kimenetelekhez vezet a rutinkeze-
lésben részesített, PF-ben szenvedő betegeknél (10, 51).
Amint az a 7. táblázatban látható, egyértelmű összefüggés léte-
zik a CHADS2-pontszám és a stroke gyakorisága között (50).
A modell eredeti validálása szerint a CHADS2-rendszerben a 0
pont alacsony, az 1-2 pont mérsékelt, míg a 2-nél nagyobb
pontszám magas kockázatot jelent.

A PF-ben fellépő Stroke-kal foglalkozó munkacsoport 12
olyan megjelent kockázat osztályozási modellt hasonlított
össze, amely a nem valvuláris PF-ben szenvedőknél bekövetke-
ző stroke előrejelzésére szolgált, és arra a következtetésre
jutott, hogy klinikai szempontból jelentős különbségek voltak
a közzétett modellek között, amelyeket a stroke kockázatá-
nak a PF-ben szenvedő betegek osztályozására dolgoztak ki. A
legtöbbjük igen szerény prediktív erővel bírt a stroke vonatko-
zásában (c-statisztikai mutató [mint a prediktív érték mutató-
ja]: ~0,6); ugyanakkor, az egyes kockázati kategóriákba sorolt
betegek aránya igen nagy eltéréseket mutatott a modellek
között. A CHADS2-modell a betegek többségét a „mérsékelt
kockázat” csoportba sorolta, és 0,58-as (c-statisztikai mutató)
prediktív erővel bírt a teljes kohorsz szintjén.
Ezekben az irányelvekben megpróbáltuk eltolni a hangsúlyt az
„alacsony”, „mérsékelt” és „magas” kockázati kategóriák hasz-
nálatáról, figyelembe véve az ilyen mesterséges kategóriák ala-
csony prediktív értékét; ehelyett megpróbáltuk megerősíteni,
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(a) A stroke és a tromboembólia kockázati tényezői nem valvuláris PF-ben

„Jelentős” kockázati tényezők „Klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényezők

Korábbi stroke, TIA, illetve szisztémás embólia Szívelégtelenség, illetve mérsékelt vagy súlyos
75 év vagy magasabb életkor bal kamrai szisztolés diszfunkció (pl. BKEF £40%)

Hipertónia – diabetes mellitus
Női nem – 65–74 év közötti életkor

Érbetegséga

(b) Egy CHA2DS2-VASc-nek rövidített pontozási rendszer formájában kifejezett, kockázati tényezőkre alapuló megközelítés

Kockázati tényező Pontszám

Veleszületett szívelégtelenség/balkamra-diszfunkció 1
Hipertónia 1
75 év feletti életkor 2
Diabetes mellitus 1
Stroke/TIA/tromboembólia 2
Érbetegség 1
65–74 év közötti életkor 1
Női nem (vagyis nőbetegek) 1
Maximális pontszám 9

(c) A stroke CHA2DS2VASc-pontszám szerint kiigazított gyakorisága

CHA2DS2VASc-pontszám Betegek (n=7329) A stroke kiigazított gyakorisága (%/év)b

0 1 0%
1 422 1,3%
2 1230 2,2%
3 1730 3,2%
4 1718 4,0%
5 1159 6,7%
6 679 9,8%
7 294 9,6%
8 82 6,7%
9 14 15,2%

aKorábbi szívinfarktus, perifériás érbetegség, aortaplakk. A jelenlegi kohorszokban kapott tényleges gyakorisági értékek eltérhetnek ezektől
a becslésektől; bLip és mtsai nyomán (53)
AF=pitvarfibrilláció; EF=ejekciós frakció (amit echokardiográfia, radionukleid ventrikulográfia, szívkatetarizáció, kardiális mágneses rezo-
nancia képalkotás stb.); BK=bal kamra; TIA=tranziens iszkémiás attak

8. táblázat. A CHA2DS2VASc-pontszám és a stroke gyakorisága



hogy a kockázat egy kontinuumot alkot. Ezért olyan kockáza-
ti tényezőkre alapuló megközelítést szeretnénk, amely a
stroke kockázatának részletesebb értékelését is lehetővé teszi,
és amely a stroke kockázati tényezőinek megléte (vagy hiánya)
alapján tesz ajánlásokat az antitrombotikus terápiák használa-
tát illetően.
Ezt a megközelítést számos közzétett elemzés is alátámasztja,
amely szerint az OAK-nak jelentős kedvező hatása van az asz-
pirinhez képest még a „mérsékelt kockázattal” élő betegeknél
(jelenlegi meghatározás szerint: CHADS2=1, vagyis egy koc-
kázati tényező) is, és gyakran a jelentős vérzések alacsony gya-
koriságával társul. Fontos, hogy egy trombocitagátló szer fel-
írása után a mellékhatások kockázata nem volt alacsonyabb.
Ugyanakkor, a CHADS2-pontszám nem foglalja magában a
stroke számos kockázati tényezőjét, és más, „a stroke kocká-
zatát módosító tényezőket” is figyelembe kell venni a szóban
forgó kockázat átfogó értékeléséhez (8. táblázat).
A „jelentős” kockázati tényezők (amelyeket korábban „magas”
kockázati tényezőknek neveztek) közé tartoznak a korábbi
stroke vagy TIA, a tromboembólia, és az előrehaladott kor
(³75 év). A valvuláris betegség néhány típusának (mitralis
billentyűszűkület vagy szívbillentyű-protézis) jelenléte alapján
ezek a „valvuláris” PF-betegeket szintén a „magas kockázati”
csoportba sorolja.
A „klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényezők (amelyeket
korábban „mérsékelt” kockázati tényezőknek neveztek) közé
tartoznak a szívelégtelenség (főként a mérsékelt vagy súlyos
szisztolés balkamra-diszfunkció, amelyet önkényesen £40%-os
bal kamrai ejekciós frakcióként [BKEF] határoztak meg), a
hipertónia vagy diabétesz. Egyéb „klinikailag fontos, nem
jelentős” kockázati tényezők (amelyeket korábban „kevésbé
validált kockázati tényezőknek neveztek): női nem, 65–74 év
közötti életkor, érbetegség (főként a szívinfarktus, komplex
aorta plakk és perifériás érbetegség). Megjegyzendő, hogy a
kockázati tényezők kumulatív jellegűek, és két vagy több „kli-
nikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényező esetén indo-
kolt a stroke kockázatát olyan magasnak tekinteni, hogy
antikoaguláns kezelést tegyen szükségessé.
A kockázati tényezőkre alapuló megközelítést, amely a nem
valvuláris PF-ben szenvedő betegeknél alkalmazható, a követ-
kező rövidítéssel lehet jelölni: CHA2DS2-VASc (congestive
heart failure, hypertension, age ³75 [doubled], diabetes, stroke
[doubled], vascular disease, age 65–74, and sex category [fema -
le] – veleszületett szívelégtelenség, hipertónia, 75 év feletti
életkor [kétszeres érték], diabétesz, stroke [kétszeres érték],
érbetegség, 65–74 év közötti életkor, nem [női nem]) (52). Ez a
modell egy olyan pontozási rendszerre alapul, amelyben a
korábbi stroke vagy TIA, illetve a 75 év feletti életkor 2 pontot,
míg a 65–74 év közötti életkor, a korábbi hipertónia, a diabé-
tesz, illetve a nemrégiben előfordult szívelégtelenség, érbeteg-
ség (szívinfarktus, komplex aortaplakk és perifériás érbeteg-
ség, beleértve a korábbi revaszkularizáció, a perifériás érbeteg-
ség miatti amputáció, illetve a perifériás érbetegség angio grá -
fiás igazolása stb.), illetve a női nem 1 pontot kap (8. táblázat).
Így ez a rövidítés kibővíti a CHADS2-modellt, mivel figyelem-
be veszi a stroke olyan további kockázati tényezőit is, amelyek
befolyásolhatják az antikoaguláns kezelés alkalmazására
vonatkozó döntést (lásd 4.1.1 rész).

4.1.2 ANTITROMBOTIKUS TERÁPIA
A nagyszámú klinikai vizsgálatnak köszönhetően ma már gaz-
dag adathalmaz áll rendelkezésre az antitrombotikus terápia
PF-ben való használatára vonatkozóan.

4.1.2.1 A K-vitamin-antagonista antikoaguláns terápia és 
a kontroll terápia összehasonlítása
1989 és 1992 között öt nagyméretű randomizált vizsgálatban
értékelték a főként a tromboembólia elsődleges megelőzésé-
ben alkalmazott KVA-kat nem valvuláris PF-ben szenvedő
betegeknél. Egy hatodik vizsgálat a másodlagos megelőzésre
összpontosított olyan betegeknél, akik mozgásképtelenséget
nem okozó stroke-on vagy TIA-n estek át.
Egy metaanalízisben a KVA-k esetében a RR nagyon jelentős
csökkenését figyelték meg, amely elérte a 64%-ot, és amely az
összes stroke abszolút éves kockázatának 2,7%-os csökkenésé-
nek felelt meg (54). Amikor csak az iszkémiás stroke-eseteket
vették figyelembe, a módosított dózisú KVA-k alkalmazása az
RR 67%-os csökkenésével járt együtt. Ez a csökkenés hasonló
volt az primer és szekunder prevenció esetében, valamint a
mozgásképtelenséget okozó és a mozgásképtelenséget nem
okozó stroke esetében. Megjegyzendő, hogy a KVA-val kezelt
betegeknél sok esetben akkor fordult elő stroke, amikor a
betegek nem kaptak kezelést, vagy amikor az anti koa gu láns
kezelés nem érte el a terápiás hatást. A módosított dózisú
KVA-kezelés jelentősen csökkentette (26%) a bármilyen okból
bekövetkező halálozást a kontrollcsoporthoz képest. Az
intrakraniális vérzés kockázata alacsony volt. Az említett vizs-
gálatok közül négyben a kontrollszer a placebo volt; abból a
két vizsgálatból, amelyben az antikoaguláns kezelést kettős
vak módon végezték, az egyiket idő előtt megszakították,
mivel olyan külső adatok váltak elérhetővé, amelyek szerint a
KVA-kal együtt adott OAK-kezelés hatékonyabb volt, mint a
placebo; a másik vizsgálatban nem vettek részt nőbetegek. A
vizsgálatok közül háromban a KVA adagolását a protrombin
idő alapján szabályozták, míg két vizsgálatban a 2,5–4,0, illetve
a 2,0–3,0 tartományban mozgó INR-célértékeket alkalmaztak.
A fentiekben említett vizsgálatok eredményei alapján a KVA-
kezelést olyan betegeknél kell alkalmazni, akiknél a stroke leg-
alább egy kockázati tényezője jelen van, feltéve, hogy nincse-
nek ellenjavallatok, a kockázat-haszon arány gondos értékelé-
se, valamint a beteg értékeinek és preferenciáinak felmérése
után.

4.1.2.2 Az antitrombotikus terápia és a kontrollterápia 
összehasonlítása
Az antitrombotikus kezelés (főként aszpirin, a placebóhoz
viszonyítva) PF-betegek tromboembóliás kockázatára kifejtett
profilaktikus hatásait nyolc független, randomizált, kontrol-
lált vizsgálatban tanulmányozták, amelyekben összesen 4876
beteg vett részt (54).
Az önmagában adott aszpirint hét vizsgálatban hasonlították
össze a placebóval vagy a kezelés hiányával; az aszpirinkezelés a
stroke gyakoriságának nem jelentős (19%, 95%-os KI: –1%-tól
–35%-ig) csökkenésével társult. Az említett kezelés mellett az
abszolút kockázat az primer prevenciós vizsgálatokban évente
0,8%-kal, míg a szekunder prevenciós vizsgálatokban évente
2,5%-kal csökkent (54). Az aszpirin továbbá a mozgásképte-
lenséget okozó stroke esetek 13%-os (95%-os KI: –18%-tól
–36%-ig) csökkenésével, illetve a mozgásképtelenséget nem
okozó stroke esetek 29%-os (95%-os KI: –6-tól –53%-ig) csök-
kenésével járt együtt. Amikor kizárólag az iszkémiásnak beso-
rolt stroke-eseteket vették figyelembe, az aszpirinkezelés 21%-
kal csökkentette (95%-os KI: –1%-tól –38%-ig) a stroke gya-
koriságát. Amikor a meta ana lízisben a trombocitagátló szerek
és a placebo/kontrollcsoportok valamennyi összehasonlításából
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kapott adatokat figyelembe vették, a trombocitagátló terápia
22%-kal (95%-os KI: 6–35%) csökkentette a stroke gyakorisá-
gát.
A vizsgálatokban használt aszpirindózisok számottevően eltér-
tek, napi 50 mg és 1300 mg között mozogtak. Az egyes vizs-
gálatok eredményei tekintetében nem volt megfigyelhető
jelentős heterogenitás. Az aszpirin jótékony hatását nagyrészt
egyetlen pozitív vizsgálat, a SPAF-I, támasztotta alá, amelyben
a 325 mg-os dózisban alkalmazott aszpirin 42%-kal csökken-
tette a stroke kockázatát a placebóhoz képest. Ebben a vizsgá-
latban létezett belső heterogenitás, mivel a vizsgálat war -
farinnal kezelhető (RR-csökkenés: 94%) és a warfarinnal nem
kezelhető (RR-csökkenés: 8%) csoportjaiban az aszpirin eltérő
hatásokat mutatott. Ugyanakkor az aszpirin hatása csekélyebb
volt a 75 év feletti személyeknél, és nem előzte meg a súlyos
vagy rekurrens stroke-ot. A SPAF-I-vizsgálatot szintén idő
előtt megszakították, és eredményei valószínűleg eltúlzottak.
Farmakológiai szempontból 75 mg aszpirinnal szinte teljes
trombocitagátló inhibiciót sikerül elérni. Ezenkívül az alacsony
dózisú (<100 mg) biztonságosabb, mint a nagyobb dózisok
(mint például a 300 mg), tekintettel arra, hogy a nagyobb dózi-
sú aszpirin esetében a vérzések gyakorisága jelentős. Ezért,
aszpirin használata esetén, a megengedett tartomány alsó rész-
ben mozgó dózisokat kell alkalmazni (napi 75-100 mg).
A metaanalízisben a stroke gyakoriságának aszpirinnel tapasz-
talt csökkenése (a placebóhoz képest, 19%) nagyrészt hasonló
az érbetegségben szenvedő betegek aszpirines kezelésével
megfigyelthez. Figyelembe véve, hogy a PF általában egyidejű-
leg érbetegséggel társul, az aszpirin PF-ben megfigyelt szerény
jótékony hatása valószínűleg az érbetegségre gyakorolt hatásá-
nak tulajdonítható. A legújabb nem-PF kohorszokon végzett
elsődleges kardiovaszkuláris megelőzéssel kapcsolatos vizsgá-
latokban az aszpirin nem csökkentette jelentősen a kardio-
vaszkuláris események kockázatát.
A Japan Atrial Fibrillation Stroke vizsgálatban (55) az idiopátiás
PF-ben szenvedő betegeket véletlenszerűen vagy az aszpirinnal
kezelt csoportba (napi 150/200 mg aszpirin), vagy a trom bo -
citagátló/antikoaguláns terápiában nem részesülő kontroll cso-
portba sorolták be. Az aszpirincsoportban az elsődleges kime-
netelek (évente 3,1%) rosszabbaknak bizonyultak, mint a
kontrollcsoportban (évente 2,4%), és az aszpirinkezelés a jelen-
tős vérzés kockázatának (1,6%) nem szignifikáns növekedését
okozta a kontrollcsoporthoz képest (0,4%).

4.1.2.3 A K-vitamin-antagonista antikoaguláns terápia és 
az antiplatelet kezelés összehasonlítása
A KVA és az aszpirin hatásainak közvetlen összehasonlítására
kilenc vizsgálatban került sor, amelyekben kimutatták, hogy a
KVA jelentősen hatékonyabb volt, és a RR 39%-kal csökkent.
A Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged
(BAFTA) vizsgálat kimutatta, hogy a KVA (INR-célérték:
2–3) hatékonyabbnak bizonyult, mint a napi 75 mg, és 52%-
kal csökkentette a halálos vagy mozgásképtelenséget okozó
stroke (iszkémiás vagy vérzéses), intrakraniális vérzés, illetve a
klinikailag jelentős artéria embólia elsődleges végpontját; a
warfarin és az aszpirincsoportok között nem volt különbség a
jelentős vérzések kockázata tekintetében (56). Ez összhangban
van a kis Warfarin versus Aspirin for Stroke Prevention in
Octogenarians with AF (WASPO) vizsgálattal, amelyben szig-
nifikánsan több mellékhatás fordult elő az aszpirinnal kezelt
csoportban (33%), mint a warfarinnal kezeltben (6%,
p=0,002), beleértve a súlyos vérzést is. Ha a BAFTA előtt vég-

zett vizsgálatokat vették figyelembe, a módosított dózisú
warfarin csoportban az intrakraniális vérzés kockázata kétszer
nagyobb volt, mint az aszpirincsoportban, jóllehet az abszolút
kockázat növekedése csekély volt (évente 0,2%) (54).

4.1.2.4 Egyéb antitrombotikus gyógyszerek
Az Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for
prevention of Vascular Events–Warfarin arm (ACTIVE W)
vizsgálatban az antikoaguláns terápia hatékonyabb volt, mint a
clopidogrel és aszpirin kombináció (RR-csökkenés: 40%; 95%-
os KI: 18–56); a kezelési csoportok között nem volt különbség
a vérzéses események tekintetében (57). Az Aspirin arm
(ACTIVE A) vizsgálatban megállapították, hogy az aszpirinnal
és clopidogrellel kezelt betegeknél a jelentős vérzéses esemé-
nyek gyakorisága csökkent az aszpirin monoterápiához képest
(RR: 0,89; 95%-os KI: 0,81–0,98; p=0,01), ami elsősorban a
kombinált terápia esetén a stroke gyakoriságának 28%-os rela-
tív csökkenésének volt tulajdonítható (58). A major vérzés
gyakorisága jelentősen nőtt (évente 2,0%, illetve 1,3%; RR:
1,57; 95%-os KI: 1,29–1,92; p<0,001); ez nagyjából hasonló volt
a KVA-terápiával tapasztalt növekedéshez. Megjegy zen dő,
hogy a betegek 50%-a amiatt lépett be a vizsgálatba, mert az
„orvos alkalmatlannak ítélte őket a KVA-terápiára”, és 23%-uk -
nál a vizsgálatba való belépéskor jelen volt a vérzés egyik koc-
kázati tényezője. Ezért az aszpirin és clopidogrel kombinált
terápia esetleg átmeneti intézkedésnek tekinthető, ha a KVA-
kezelés nem megfelelő, de a nagy vérzési kockázattal élő bete-
geknél nem helyettesítheti a KVA-kezelést.
Egyéb antiplatelet szereket, mint például az indobufent és a
triflusalt is vizsgálták PF-ben szenvedő betegeknél, és léteztek
kedvező hatásra utaló jelek, de több adatra van szükség.
Megvizsgálták a trombocitagátló terápiával kombinált KVA-t
(INR: 2,0–3,0) is, és bár nem figyeltek meg az iszkémiás
stroke-ra vagy vaszkuláris eseményekre kifejtett kedvező
hatást, nyilvánvalóan több vérzés fordult elő. Ezért a PF-ben
szenvedő betegeknél, akik a módosított dózisú KVA (INR:
2,0–3,0) ellenére iszkémiás stroke-on estek át, inkább az
antikoaguláns terápia intenzitásának egy magasabb INR tarto-
mányba (3,0-3,5) való emeléséhez kell folyamodni, mintsem
egy trombocitagátló szer hozzáadásához, figyelembe véve,
hogy a jelentős vérzés kockázata csak a 3,5-nál magasabb INR
értékeknél válik érzékelhetővé.

4.1.2.5 Vizsgálati szerek
Számos új antikoaguláns gyógyszer kifejlesztése van folya-
matban, amelyek főként két osztályba sorolhatók: az orális
direkt trombin-inhibitorok (pl. dabigatran etexilát, AZD0837)
és az orális faktor Xa-inhibitorok (rivaroxaban, apixaban,
edoxaban, betrixaban, YM150 stb.).
A Randomized Evaluation of Long-term anticoagulant thera -
pY with dabigatran etexilate (RE-LY) vizsgálatban (59) a 110 mg
dabigatran b.i.d hatása nem maradt el a KVA-étól a stroke és a
szisztémás embólia megelőzésében, a jelentős vérzések alacso-
nyabb gyakorisága mellett, míg a 150 mg dabigatran b.i.d. a
jelentős vérzések hasonló gyakorisága mellett a stroke és a
szisztémás embólia alacsonyabb gyakoriságával járt együtt a
KVA-hoz képest (59). Az Apixaban VERsus acetylsalicylic acid
to pRevent strOkES (AVERROES) vizsgálatot idő előtt meg-
szakították, mivel egyértelmű bizonyítékok utaltak arra, hogy
az 5 mg apixaban b.i.d. – elfogadható biztonságossági profil
mellett – csökkentette a stroke és a szisztémás embólia gyako-
riságát a napi egyszer adott 81-324 mg aszpirinhez viszonyítva
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a KVA-t nem toleráló vagy az erre a kezelésre nem alkalmas
betegeknél.

4.1.3 AZ ANTITROMBOTIKUS TERÁPIÁVAL
KAPCSOLATOS JELENLEGI AJÁNLÁSOK
Az antitrombotikus terápia ajánlásának inkább a stroke és a
tromboembólia kockázati tényezőinek jelenlétére (vagy hiá-
nyára) kell alapulnia, mintsem a magas, mérsékelt vagy ala-
csony kockázati kategóriákba való mesterséges felosztásra.
A CHADS2 stroke kockázati osztályozási modellt (lásd 4.1.1
rész) a stroke kockázatának egyszerű kezdeti (és könnyen fel-
eleveníthető) eszközének kell tekinteni, amely elsősorban az
alapellátásban dolgozó orvosoknak (családorvosoknak) és nem
szakemberek számára alkalmas. A CHADS2 szerint legalább 2
pontot kapó betegeknél a hosszú távú OAK-terápia (pl. KVA-
val) ajánlott, módosított dózissal, a 2,0–3,0 közötti INR-érték
elérése érdekében, kivéve, ha ez ellenjavallott.
A CHADS2 szerint 0 vagy 1 pontot kapó betegeknél, vagy
azoknál, akiknél a stroke kockázatának részletesebb értékelé-
sére van szükség, sokkal átfogóbb, kockázati tényezőkre ala-
puló megközelítés alkalmazása ajánlott, amely a trom bo em bó -
lia többi kockázati tényezőjére is kiterjed (9. táblázat), (4. ábra).
Ez a kockázati tényezőkre alapuló megközelítés egy pontozási
rendszer, a CHA2DS2-VASc pontszám formájában is kifejez-
hető (52) (a meghatározást lásd a 8. táblázatban. A stroke PF-
ben történő megelőzésével kapcsolatos mai klinikai vizsgála-
tok közül sokban a beválasztási kritériumok között szerepelt
az említett további kockázati tényezők egy része (57–59).
Minden olyan esetben, ahol OAK-ot alkalmaznak, a beteggel
meg kell beszélni az előnyöket és a hátrányokat, meg kell vizs-
gálni a vérzéses szövődmények kockázatát, a hosszú távú
antikoaguláns kezelés biztonságos fenntartásának lehetőségét,
valamint a beteg preferenciáit. Néhány betegnél, például a 65
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9. táblázat. A tromboprofilaxis megközelítése PF-ben szenvedő betegeknél

Kockázati kategória CHA2DS2-VASc- Ajánlott antitrombotikus kezelés
pontszám

Egy „jelentős” kockázati tényező vagy ³2 „klinikailag ³2 OAKa

fontos, nem jelentős” kockázati tényező
Egy klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényező 1 OAKa, vagy napi 75–325 mg aszpirin. Preferált: inkább OAK, 

mint aszpirin
Kockázati tényező nincs jelen 0 Vagy napi 75–325 mg aszpirin, vagy antitrombotikus terápia nélkül

Preferált: inkább antitrombotikus terápia nélkül, mint aszpirin

PF=pitvarfibrilláció; CHA2DS2-VASc=szívelégtelenség, hipertónia, 75 év feletti életkor (kétszeres érték), diabétesz, stroke (kétszeres érték),
érbetegség, 65–74 év közötti életkor, nem (női nem); INR=nemzetközi normalizált arány; OAC=orális antikoaguláns, mint például a K-vita-
min-antagonisták (KVA), a 2,0–3,0 INR-tartomány (célérték: 2,5) szerint kiigazítva (VKA)
aA KVA-hoz hasonló OAK, a 2,0-3,0 INR-tartomány (célérték: 2,5) szerint kiigazítva. Az új OAK-szerek is alkalmazhatók, amelyek egy
KVA elfogadható alternatívái lehetnek. Például, ha a dabigatran etexilát mindkét dózisát jóváhagyják a stroke megelőzésére PF-ben szenvedő
betegeknél, a tromboprofilaxisra vonatkozó ajánlás a következő módon változhat meg, a stroke és a vérzés kockázata szerinti csoportosítást
szem előtt tartva:
(a) Ha az orális antikoaguláns megfelelő terápia, a dabigatran is alkalmazható, mint a módosított dózisú KVA-terápia alternatívája. (i) Ha a
vérzés kockázata alacsony (pl. a beteg HAS-BLED-pontszáma: 0-2; a HAS-BLED-pontszám meghatározását lásd a 10. táblázatban), 150 mg
dabigatran b.i.d. alkalmazható tekintettel a stroke és a szisztémás embólia megelőzésében bizonyított nagyobb hatékonyságára (bár az
intrakraniális vérzés gyakorisága alacsonyabb volt, illetve a jelentős vérzéses események gyakorisága hasonló volt a warfarinhoz képest); (ii)
Ha a vérzés kockázata mérhető (pl. a beteg HAS-BLED pontszáma: ³3), a 110 mg dabigatran etexilát b.i.d. alkalmazható tekintettel a stroke
és a szisztémás embólia megelőzésében bizonyított hasonló hatékonyságára (bár az intrakraniális vérzés, illetve a jelentős vérzés gyakorisága
alacsonyabb volt a KVA-hoz képest). (b) Azoknál a betegeknél, akiknél jelen van a stroke „klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati ténye-
zője, 110 mg dabigatran b.i.d. alkalmazható tekintettel a stroke és a szisztémás embólia megelőzésében a KVA-éhoz hasonló hatékonyságára,
bár az intrakraniális vérzés, illetve a jelentős vérzés gyakorisága alacsonyabb volt a KVA-hoz és (vélhetően) az aszpirinhoz képest. (c) Azoknál
a betegeknél, akiknél nincsenek jelen a stoke kockázati tényezői (pl. CHA2DS2-VASc=0), a kockázat egyértelműen alacsony, ezért vagy napi
75-325 mg aszpirin, vagy az antitrombotikus terápia kihagyása ajánlott. Ha lehetséges, az említett betegeknél az aszpirin helyett ki kell iktat-
ni az antitrombotikus terápiát, figyelembe véve, hogy ebben a betegcsoportban (vagyis az idiopátiás PF-ben szenvedőknél) csak kevés adat áll
rendelkezésre az aszpirin jótékony hatására, illetve a mellékhatások (főként a vérzés) lehetőségére vonatkozóan.

4. ábra. A stroke PF-ben való megelőzésére szolgáló
orális antikoagulánsok alkalmazásának klinikai folya-
matábrája. AF=pitvarfibrilláció; OAK=orális antikoa -
gu láns; TIA=tranziens iszkémiás attak. A CHADS2

teljes leírása a H13. oldalon található

†Veleszületett szívelégtelen-
ség, hipertónia, 75 év feletti
életkor, diabétesz, stroke
(TIA), tromboembólia
(kétszeres érték).

*Egyéb klinikailag fontos,
nem jelentős kockázati
tényezők: 65–74 év közötti
életkor, női nem, érbetegség



évnél idősebb nők, akiknél egyéb kockázati tényezők nincse-
nek jelen (vagyis a CHA2DS2-VASc-pontszám 1) az aszpirint
részesítik előnyben az OAK-kezeléssel szemben.

4.1.4 A VÉRZÉS KOCKÁZATA
Az antikoaguláns kezelés megkezdése előtt a beteg vizsgálatá-
nak részeként fel kell mérni a vérzés kockázatát is. Az idősebb
PF-ben szenvedő betegeknél – az antikoaguláns kezelés ellené-
re – az intracerebrális vérzés gyakorisága jelentősen alacso-
nyabb, mint a múltban volt; a jelenlegi közleményekben ez az
érték 0,1–0,6% között mozog. Ez az alacsonyabb antikoa gu -
láns intenzitásra, az óvatosabb dózisszabályozásra, vagy a hi -
per tónia jobb kontrollálására utalhat. Az intrakaniális vérzés
gyakorisága nő a 3,5–4,0 feletti INR-rtékek esetében, míg a
2,0–3,0 közötti INR-értékek mellett a vérzés kockázata nem
nő az alacsonyabb INR értékekhez képest.
Az antikoaguláns kezelésben részesülő betegek vérzéses koc-
kázatának felméréséhez különböző vérzési kockázati pont-
rendszert dolgoztak ki, de ezek mindegyike eltérő eljárást
használ a vérzési kockázat értékelésére, valamint az alacsony,
mérsékelt és magas kockázati kategóriába való besoroláshoz,
amelyet általában a major vérzési kockázatra alkalmaztak.
Ésszerűen feltételezhető, hogy az aszpirin használata esetén a
jelentős vérzés kockázata hasonló a KVA-val tapasztalthoz,
különösen az idősebb személyeknél (56). Az esésektől való
félelem túlzott lehet, mivel a betegnek évente körülbelül 300-
szor kellene elesnie ahhoz, hogy az intrakraniális vérzés kocká-
zata meghaladja az OAK jótékony hatását a stroke megelőzé-
sében.
Az EuroHeart vizsgálatból vett, 3978 európai PF-ben szenvedő
betegből álló „real-world” kohorsz alapján kidolgoztak egy új,

egyszerű vérzési kockázati pontrendszert, a HAS-BLED-rend-
szert (hypertension, abnormal renal/liver function, stroke,
bleeding history or predisposition, labile INR, elderly (>65),
drugs/alcohol concomitantly – hipertónia, rendellenes vese/
máj funk ció, stroke, korábbi vérzés vagy prediszpozíció, labilis
INR, előrehaladott kor (65 év felett), egyidejű gyógyszerhasz-
nálat/alkoholfogyasztás) (10. táblázat) (60). Ésszerűnek tűnik a
HAS-BLED-pontrendszert használni a PF-ben szenvedő bete-
gek vérzési kockázatának felmérésére; a 3 vagy ennél maga-
sabb pontszám „magas kockázatot” jelent, amely esetében az
antitrombotikus terápia (akár KVA, akár aszpirin) megkezdé-
se után elővigyázatosságra, és a beteg állapotának rendszeres
ellenőrzésére van szükség.

4.1.5 OPTIMÁLIS (INR) NEMZETKÖZI NORMALIZÁLT
ARÁNY
Jelenleg az antikoaguláció szintjének kifejezésére az INR-t
használjuk, amely a tényleges protrombin idő és a standardizált
kontroll szérum protrombin ideje közötti arány alapján állapít-
ható meg.
Az alacsony INR-értékekkel jellemezhető stroke-kockázat és a
magas INR-értékek mellett növekvő vérzési kockázat közötti
egyensúly elérése alapján a nem valvuláris PF-ben szenvedő
betegeknél a stroke és a szisztémás embólia megelőzéséhez az
optimális INR-tartomány a 2,0 és 3,0 között található.
A KVA-alapú antikoaguláns kezeléssel kapcsolatos számos
probléma egyike az INR tekintetében tapasztalható nagy
inter- illetve intraindividuális változékonyság. A KVA-kal szin-
tén jelentős kölcsönhatások tapasztalhatók gyógyszerekkel,
élelmiszerekkel és alkohollal. A betegek a kontrollált klinikai
vizsgálatokban az idő 60-65%-áig maradhatnak a tervezett
2,0–3,0 közötti INR-tartományban, de a „valós élethelyzet-
ben” végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy ez az érték 50%
alatt van. Ha a betegek az idő kevesebb, mint 60%-ában a terá-
piás tartomány alatt vannak, ez teljesen felülírhatja, semlege-
sítheti a KVA jótékony hatását.
Az idősebbek esetében alacsony INR-céltartományt (1,8–2,5)
javasoltak, bár ez nem támaszkodik semmiféle nagyobb vizs-
gálati eredményhalmazra. A kohorsz vizsgálatok az 1,5–2,0
INR-tartományban a stroke kockázatának kétszeres növeke-
dését mutatják, ezért a 2,0-nél alacsonyabb INR nem aján-
lott.
Az INR-tartományon belüli értékének fenntartását, biztonsá-
gosságát és hatékonyságát a KVA-terápia farmakogenetikai
jellemzői, főként a citokróm P450 2C9 gén (CYP2C9) és a
K-vi tamin epoxid-reduktáz komplex 1 gén (VKORC1) befo-
lyásolják. A CYP2C9 és a VKORC1 genotípus befolyásolhatja
a warfarin dózisával kapcsolatos követelményeket, míg a
CYP2C9 variáns genotípusok vérzéses eseményekkel járnak
együtt. Általában nincs szükség szisztémás genotipizálásra,
mivel ez valószínűleg nem költséghatékony a nem valvuláris
PF-ben szenvedő tipikus betegek esetében, de annak bizonyul-
hat azoknál a magas vérzési kockázattal élő betegeknél, akik-
nél megkezdik a KVA-terápiát.

Az antikoaguláció betegközeli tesztelése és 
önmonitorozása
Amennyiben a beteg ezt választja, az önmonitorozás akkor
alkalmazható, ha mind fizikailag, mind értelmileg képes elvé-
gezni ezt a tesztet; ha nem, egy kijelölt gondozó is segíthet.
Fontos, hogy egy egészségügyi szakember megfelelő képzést
nyújtson, és hogy a beteg kapcsolatban maradjon a szóban
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10. táblázat. A HAS-BLED vérzési kockázati pont-
rendszerben figyelembe vett klinikai jellemzők

Betű- Klinikai jellemzőa Megítélt 
jelzés pontszám

H Hipertónia (Hypertension) 1
A Abnormális (Abnormal) vese- vagy 

májfunkció 1 vagy 2
(1 pont mindegyikre) 

S Stroke 1
B Vérzés (Bleeding) 1
L Labilis INR (Labile INR) 1
E Idősebb (Elderly) (vagyis 65 év felett) 1
D Gyógyszerhasználat (Drugs) vagy 

alkoholfogyasztás (1 pont mindegyikre) 1 vagy 2
Maximum elérhető pontszám: 9

aA „hipertónia” meghatározása: 160 Hgmm feletti szisztolés vérnyomás.
A „rendellenes vesefunkció” meghatározása: hosszú távú dialízis vagy
veseátültetés, illetve 200 mmol/l-es vagy ezt meghaladó szérum krea ti -
ninszint. A „rendellenes májfunkció” meghatározása: krónikus májbe-
tegség (pl. cirrózis) vagy jelentős májzavarra utaló biokémiai eredmény
(pl. a bilirubinszint a normális értéktartomány felső határának több mint
kétszerese, amihez az aszpartát aminotranszferáz-szint/alanin amino -
transzferáz/alkalin foszfatáz-szint a normális értéktartomány felső hatá-
rának több mint háromszorosával társul stb.). A „vérzés” a korábbi vér-
zésekre és/vagy a prediszpozícióra, vagyis vérzéses diatézisre, anémiára
utal stb. A „labilis INR” nem stabil/magas INR-értékre vagy a nem meg-
felelő időre utal a terápiás értéktartományban (pl. <60%). A „gyógyszer-
használat/alkoholfogyasztás” az olyan gyógyszerek egyidejű használatára
(mint például az antiplatelet szerek, nemszteroid gyulladáscsökkentő
gyógyszerek) vagy alkoholfogyasztásra stb. utal. 
INR=nemzetközi normalizált arány. Pisters és mtsai nyomán (60)



forgó orvossal. Az önmonitorozási eszközök megfelelő minő -
ségellenőrzést és kalibrálást is szükségessé tesznek.

4.1.6 SPECIÁLIS HELYZETEK

4.1.6.1 Paroxizmális pitvarfibrilláció
A paroxizmális PF-ben a stroke és a tromboembólia kockáza-
tának meghatározása nem annyira pontos, és az ilyen betegek
kisebbséget (általában <30%) alkotnak a tromboprofilaxissal
kap csolatos klinikai vizsgálatokban. A paroxizmális PF-ben
szenvedő betegeknél a stroke kockázata nem tér el a per zisz -
tens vagy permanens PF-ben jelzettől (12), és a stroke kocká-
zati tényezőinek jelenlététől függ (lásd 4.1.1 rész). Ezért a
paroxizmális PF-ben szenvedő betegeknek a kockázati pont-
számuknak megfelelő OAK-kezelésben kell részesülniük.

4.1.6.2 Perioperatív antikoaguláns kezelés
Azoknak a PF-ben szenvedő betegeknek, akik antikoaguláns
kezelést kaptak, egy műtét vagy egy invazív eljárás előtt átme-
netileg meg kell szakítaniuk a KVA-kezelést. Sok sebész meg-
követeli, hogy a műtét elvégzése előtt az INR 1,5-nél alacso-
nyabb, vagy akár normalizált legyen. Az áthidaló anti ko -
aguláns kezelés alkalmazása előtt a klinikailag jelentős vérzés
kockázatát minden beteg esetében (még a kisebb eljárásokon
áteső betegek esetében is) össze kell hasonlítani a stroke és a
tromboembólia kockázatával.
Ha a használt KVA a warfarin, amelynek felezési ideje 36-42
óra, a kezelést mintegy 5 nappal a műtét előtt meg kell szakíta-
ni (ami a warfarin felezési idejének körülbelül ötszöröse), hogy
az INR-értéke megfelelő mértékben csökkenjen. Ha a használt

KVA a fenprokumon, a kezelést 10 nappal a műtét előtt meg
kell szakítani, figyelembe véve, hogy a fenpro ku mon felezési
ideje 96-140 óra. Ésszerű olyan műtéti vagy diagnosztikai eljárást
választani, amely esetében a 48 óráig tartó szubterápiás anti -
koaguláns kezelés mellett fennáll a vérzés kockázata, a heparin
helyettesítése nélkül, tekintettel arra, hogy ebben a pe riódusban
a tromboembólia kockázata alacsony. A KVA-kezelést – megfe-
lelő hemosztázis esetén – a „megszokott” fenntartó dózissal (a
terhelési dózis nélkül) kell újrakezdeni a műtét napjának estéjén
(vagy a következő reggelen). Ha a műtétre vagy az eljárásra már
abban az időszakban van szükség, amelyben az INR még min-
dig magas (>1,5), az INR normalizálásához alacsony dózisú (1-2
mg) K-vitamin alkalmazható.
A mechanikus szívbillentyűvel rendelkező vagy PF-ben szen-
vedő betegek, akiknél fennáll a tromboembólia kockázata, a
kezelés problémás lehet. Ezeknél a betegeknél a KVA-terápia
megszakításának ideje alatt a LMWH vagy a nem frakcionált
heparin (unfractionated heparin, UFH) terápiás dózisaiból álló
„áthidaló” antikoaguláns kezelést kell alkalmazni.

4.1.6.3 Stabil érbetegség
Sok antikoaguláns kezelésben részesített PF-betegnél stabil
koszorúér- vagy nyaki artéria betegség és/vagy perifériás érbe-
tegség van jelen, és a legelterjedtebb gyakorlat az, hogy az ilyen
betegeket egy trombocitagátló szerrel (általában aszpirinnal)
kombinált KVA-val kezelik. Az aszpirin KVA-hoz történő
hozzáadása nem csökkenti a stroke vagy a vaszkuláris esemé-
nyek (a szívinfarktust is beleértve) kockázatát, viszont jelentő-
sen növelik a vérzéses események gyakoriságát.

Európai ajánlás a pitvarfibrilláció kezelésére

Cardiologia Hungarica 2011; 41 : H19

11. táblázat. Antitrombotikus stratégiák koszorúér stent-beültetés után mérsékelt vagy magas trom bo em boliás
kockázattal élő PF-betegeknél

Vérzési Klinikai Beültetett Antikoaguláns kezelés
kockázat rendszer stent

Alacsony vagy  Elektív Fém I. hónap: KVA-ból (INR: 2,0–2,5)+napi £100 mg aszpirinból 
mérsékelt +napi 75 mg clopidogrelből álló hármas terápia
(HAS-BLED 12 hónapig: KVA (INR: 2,0–2,5)+napi 75 mg clopidogrelb (vagy napi 100 mg aszpirin)
pontszám: 0-2) Egész életen át: önmagában KVA (INR: 2,0–3,0)

Elektív Gyógyszer- 3 (-olimusa csoport) – 6 (paclitaxel) hónap: KVA-ból (INR: 2,0–2,5)+napi £100 mg
kibocsátó aszpirinból+napi 75 mg clopidogrelből álló hármas terápia

12 hónapig: KVA (INR: 2,0–2,5)+napi 75 mg clopidogrelb (vagy napi 100 mg aszpirin)
Egész életen át: önmagában KVA (INR: 2,0–3,0) 

ACS Fém/ 6 hónap: KVA-ból (INR: 2,0–2,5)+napi £100 mg aszpirinból 
Gyógyszer- +napi 75 mg clopidogrelből álló hármas terápia
kibocsátó 12 hónapig: KVA (INR: 2,0–2,5)+napi 75 mg clopidogrelb

(vagy napi 100 mg aszpirin)
Egész életen át: egyedül KVA (INR: 2,0–3,0) 

Magas Elektív Fém 2-4 hét: KVA-ból (INR: 2,0–2,5) +napi £100 mg aszpirinból 

(vagyis HAS-BLED +napi 75 mg clopidogrelből álló hármas terápia
pontszám: ³3) Egész életen át: önmagában KVA (INR: 2,0–3,0) 

ACS Fém 4 hét: KVA-ból (INR: 2,0-2,5) +napi £100 mg aszpirinból 
+napi 75 mg clopidogrelből álló hármas terápia

12 hónapig: KVA (INR: 2,0–2,5)+napi 75 mg clopidogrelb (vagy napi 100 mg aszpirin)
Egész életen át: önmagában KVA (INR: 2,0–3,0) 

ACS=akut szívkoszorúér-szindrómával; PF=pitvarfibrilláció; INR=nemzetközi normalizált arány; VKA=K-vitamin-antagonista
Ha szükséges, a gyomor védelmének biztosítása céljából protonpumpa-inhibitort (PPI) kell alkalmazni
aSirolimus, everolimus, takrolimus
bAlternatív kezelésként a KVA (INR: 2,0–3,0) és napi £100 mg aszpirin (PPI-vel együtt, ha javallott) kombinációja alkalmazható
cA gyógyszerkibocsátó stentbeültetést minél több ideig el kell kerülni, de ha a beültetésre mégis sor kerül, hosszabb ideig tartó (3-6 hónap)
hármas antitrombotikus terápiát kell alkalmazni
Lip és mtsai nyomán (61)



4.1.6.4 Akut koronária-szindróma és/vagy perkután koronária
intervenció
Az akut szívkoszorúér-szindrómával (ACS) és/vagy perkután
koszorúér-beavatkozással (PCI) kapcsolatos jelenlegi irányel-
vek az aszpirin-clopidogrel kombináció használatát ajánlják
ACS és egy stent-beültetés után (4 hét a tiszta fél stent eseté-
ben, 6-12 hónap a gyógyszerkibocsátó stent esetében). A KVA-
kezelés kiiktatása a mortalitás és a jelentős nemkívánatos
kardiális események gyakoriságának növekedésével jár együtt,
de a KVA-val kezelt, illetve nem kezelt betegek között nincs
szignifikáns különbség a vérzések gyakorisága tekintetében. A
hármas terápiával (KVA, aszpirin, clopidogrel) a jelentős vér-
zés gyakorisága 30 nap után 2,6-4,6%, majd 12 hónap után
7,4-10,3%-ra nő. Ezért úgy tűnik, hogy a hármas terápia elfo-
gadható kockázat-haszon profillal rendelkezik, ha a kezelés
időtartama rövid (vagyis 4 hét) és a vérzési kockázat alacsony.
Az ESC trombózissal foglalkozó munkacsoportja által közzé-
tett rendszerezett áttekintő és konszenzus jelentés szerint,
amelyet az EHRA és az European Association of Percu ta -
neous Cardiovascular Interventions (Európai Perkután Kar -
dio vaszkuláris Beavatkozásokért Társaság, EAPCI) is jóváha-
gyott, kerülni kell a gyógyszerkibocsátó stentek beültetését, és
rövid ideig tartó hármas terápiát (KVA, aszpirin, clopidogrel)
kell alkalmazni, amelyet hosszabb ideig tartó, KVA-ból és egy
trombocitagátló gyógyszerből (clopidogrel vagy aszpirin) álló
kezelésnek kell követnie (11. táblázat) (61). A stabil érbetegség-
ben szenvedő betegeknél (vagyis az előző évben nem fordultak
elő akut iszkémiás események vagy nem került sor PCI/stent-
beültetésre) KVA monoterápiát kell alkalmazni, és nem szabad
egyidejű trombocitagátló kezelést felírni. A közzétett adatok
megerősítik a KVA másodlagos megelőzés céljából történő
alkalmazását a koszorúér-betegségben szenvedő betegeknél;
az adatok azt is alátámasztják, hogy a KVA legalább annyira
hatékony, mint az aszpirin.

4.1.6.5 Elektív perkután koronária intervenció
Az elektív PCI esetében a gyógyszerkibocsátó stentek haszná-
latát az olyan klinikai és/vagy anatómiai helyzetekre kell korlá-
tozni, mint például a hosszú léziók, a kis erek, diabétesz stb.,
amelyekben jelentős kedvező hatás várható a fémstentekhez
képest, és négy hétig hármas terápiát kell alkalmazni (KVA,
aszpirin, clopidogrel). A fémstent PCI után a PF-ben és stabil
koszorúér-betegségben szenvedő betegeknek hosszú távú (12
hónapos) OAK és napi 75 mg clopidogrel kombinációt, vagy
alternatív kezelésként napi 75-100 mg aszpirint kell alkalmaz-
ni, amelyet gyomorvédelem céljából protonpumpa-inhibito-
rokkal (PPI), H2-receptor-antagonistákkal vagy antiacidu -
mok kal kell kiegészíteni az adott betegnél létező vérzési és
trombotikus kockázattól függően. A hármas terápiát (KVA,
aszpirin, clopidogrel) a fémstent beültetése után legalább egy
hónapig, míg a gyógyszerkibocsátó stentek esetében sokkal
hosszabb ideig (³3 hónap az „-olimus” [sirolimus, everolimus,
takrolimus] típusú gyógyszert kibocsátó stent esetében, illetve
legalább 6 hónap a paclitaxelt kibocsátó stent esetében) kell
alkalmazni, amelyet KVA és napi 75 mg clopidogrel kombiná-
cióval, vagy alteratív kezelésként napi 75-100 mg aszpirinnal
kell folytatni, és gyomorvédelem céljából protonpumpa-inhibi-
torokkal (PPI), H2-receptor-antagonistákkal vagy antiacidu -
mok kal kell kiegészíteni.
Ha az antikoaguláns kezelésben részesített PF-betegeknél a
tromboembólia kockázata mérsékelt vagy magas, a PCI idejé-
re megszakított antikoagulációs stratégia részesíthető előny-

ben, és első lépésben a radiális elérést kell választani, még a
terápiás antikoaguláció közben is (INR: 2–3).

4.1.6.6 Az ST-elevációval nem járó szívinfarktus
Az ST-elevációval nem járó szívinfarktuson átesett betegeknél
aszpirinből és clopidogrelből álló kettős trombocitagátló terápi-
át ajánlott alkalmazni, de azoknál a PF-betegeknél, akiknél a
stroke kockázata mérsékelt vagy magas, OAK-kezelést is kell
adni. Akut ellátás esetén a betegeknek gyakran aszpirint,
clopidogrelt, UFH-t, LMWH-t (pl. enoxaparint) vagy
bivalirudint és/vagy egy glikoprotein IIb/IIIa-inhibitort (GPI)
adnak. A gyógyszerkibocsátó stentek használatát a fentiekben
is leírt klinikai esetekre kell korlátozni (lásd 11. táblázat). A
PCI idejére megszakított antikoagulációs stratégiát kell előny-
ben részesíteni, és első lépésben a radiális elérést kell választani.
Közép- vagy hosszú távú kezelésre a hármas terápiát (KVA,
aszpirin, clopidogrel) kell alkalmazni a kezdeti időszakban (3-6
hónap), illetve ennél hosszabb ideig az olyan betegeknél, akik-
nél a vérzés kockázata alacsony. A kardiovaszkuláris trom -
botikus szövődmények magas kockázatával (pl. magas Global
Registry of Acute Coronary Events [GRACE] vagy TIMI koc-
kázati pontszám) élő betegeknél, a hosszú távú KVA terápia 12
hónapig napi 75 mg clopidogrellel kombinálható (vagy alterna-
tív kezelésként napi 75-100 mg aszpirin és a gyomorvédelmet
szolgáló gyógyszerek).

4.1.6.7 Akut ST-szegmens elevációval járó szívinfarktus 
elsődleges perkután beavatkozással
Akut ellátás esetén az ilyen betegeknek gyakran adnak aszpi-
rint, clopidogrelt, heparint. Ha a betegnél magas a thrombus-
terhelés, bivalirudin vagy GPI-k adhatók, mint „mentő” eljá-
rást. A thrombus mechanikai úton történő eltávolítására kell
törekedni (pl. thrombus aspiráció). Figyelembe véve az ilyen
antitrombotikus kombinációs terápiákkal társuló vérzési koc-
kázatot, a GPI-ket vagy bivalirudint nem szabad alkalmazni,
ha az INR 2-nél magasabb, kivéve, ha „mentő” intézkedésre
van szükség. Közép- vagy hosszú távú kezelésre a hármas terá-
piát (KVA, aszpirin, clopidogrel) kell alkalmazni a kezdeti idő-
szakban (3-6 hónap), illetve ennél hosszabb ideig az olyan bete-
geknél, akiknél a vérzés kockázata alacsony, amelyet hosszú
távú KVA-terápiával (12 hónap) és napi 75 mg clopidogrellel
(vagy alternatív kezelésként napi 75-100 mg aszpirin és a gyo-
morvédelmet szolgáló gyógyszerek) kell folytatni.

4.1.6.8 Akut stroke
Az akut stroke gyakran az első megnyilvánulás lehet egy PF-
ben szenvedő betegnél, figyelembe véve, hogy az aritmia sok
esetben tünetmentes marad. Csak kevés vizsgálati adat áll ren-
delkezésre, amely iránymutatást adna az említett betegek ke -
ze lésében, és aggodalomra ad okot az, hogy a kardioem bó liás
stroke-on átesett betegeknél a stroke újbóli előfordulásának
kockázata a további tromboembólia miatt az első két hétben a
legnagyobb. Mindemellett az akut fázisban az antikoaguláns
kezelés intrakraniális vérzéshez vagy az infarktus haemorrha -
giás transzformációjához vezethet.

NÉMA STROKE
Mivel a PF-ben előforduló stroke elsősorban embóliás erede-
tű, az aszimptomatikus agyi embólusok feltárásával a nagy
trom bo embóliás kockázattal élő betegek is azonosíthatók. Az
agyi képalkotó eljárásokra (CT/MRI) alapuló vizsgálatokban
a néma stroke nagyobb előfordulási gyakoriságát mutatták ki
a PF-ben szenvedő betegeknél a szinuszritmusban lévő kont-
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rollszemélyekhez képest. A transzkraniális ultrahangos
Dopp ler-vizsgálat lehetővé teheti az aszimptomatikus betegek
azonosítását, akiknél aktív embóliaforrás van jelen; ugyanak-
kor ezzel az eljárással a korábban stroke-on átesett betegek is
azonosíthatók, akiknél a stroke kiújulásának kockázata igen
magas.

4.1.6.9 Pitvari flutter
A stroke pitvari flutterhez kapcsolódó kockázatát retrospek tí -
ven nagyszámú idős betegnél vizsgálták, és megállapították,
hogy ez a kockázat hasonló a PF-ben tapasztalthoz. Ezért a
pit vari flutterben szenvedő betegeknél a tromboprofilaxist a
PF-ben szenvedő betegeknél megadott irányelvek szerint kell
alkalmazni.

4.1.7 KARDIOVERZIÓ
Jól ismert, hogy a kardioverzió után megnő a tromboembólia
kockázata. Ezért a 48 óránál hosszabb ideig tartó PF vagy az
ismeretlen időtartamú PF esetén alkalmazott elektív kardio -
ver zió előtt kötelező antikoaguláns kezelést alkalmazni. A

megfigyeléses kohorsz vizsgálatok alapján a kardioverzió előtt
legalább 3 hétig kell alkalmazni a KVA-kezelést (INR:
2,0–3,0). A 48 óránál hosszabb ideig tartó PF esetén alkalma-
zott elektromos és farmakológiai kardioverzióhoz trombo pro -
filaxis ajánlott. A kardioverzió után legalább 4 hétig folytatni
kell KVA-kezelést a tromboembólia kockázata miatt, amely a
kardioverzió után jelentkező bal pitvari/bal pitvari fülcse disz-
funkciónak (úgynevezett „pitvari stunning”) tulajdoníthatóan
léphet fel. Azoknál a betegeknél, akiknél jelen vannak a stroke
kockázati tényezői, illetve a PF kiújul, egész életük folyamán
folytatni kell az OAK-terápiát, függetlenül attól, hogy a
kardioverzió után a szinuszritmus látszólag fennmarad.
Azoknál a betegeknél, akiknél 48 órán belül egyértelműen PF
lép fel, minél hamarabb kardioverziót kell végezni, célszerűen
intravénásan alkalmazott UFH mellett, amelyet infúziós vagy
szubkután LMWH-kezelésnek kell követnie. Azoknál a bete-
geknél, akiknél jelen vannak a stroke kockázati tényezői (lásd
4.1.1 rész), a kardioverzió után meg kell kezdeni az OAK-terá-
piát, és a beteg egész élete alatt folytatni kell. Az UFH vagy
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5. ábra. A hemodinamikailag stabil PF kardioverziója, a TOE alapján irányított kardioverzió szerepe, a későbbi
antikoagulációs stratégia. PF=pitvarfibrilláció; DCC=egyenáramú kardioverzió; BP=bal pitvar; LAA=bal pitva-
ri fülcse; OAK=orális antikoaguláns; SR=szinuszritmus; TOE=transoesophagealis echokardiográfia
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Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Az összes PF-beteg esetében a tromboembólia megelőzésére irányuló antitrombotikus terápia ajánlott,
kivéve azokat, akiknél a kockázat alacsony (idiopátiás PF, 65 év alatti életkor, ellenjavallat esetén). I. A 47, 48, 63

Az antitrombotikus terápiát ajánlott a stroke/tromboembólia és a vérzés abszolút kockázata, az
adott beteg esetében létező relatív és kedvező hatás alapján kiválasztani. I. A 47, 48, 50

A CHADS2 [(szívelégtelenség, hipertónia, kor, diabétesz, stroke (kétszeres érték)] a stroke nem
valvuláris PF-ben jelentkező kockázatának egyszerű kezdeti (és könnyen feleleveníthető) eszköze-
ként ajánlott.

I. A 50

A 2 vagy magasabb CHADS2-pontszámot elérő betegeknél „módosított dózisú” megközelítéssel
ajánlott KVA-val kiegészített OAK-terápiát alkalmazni a 2,5 pontos INR-célérték (értéktartomány:
2,0–3,0) elérése érdekében, kivéve, ha ez ellenjavallott.

I. A 47, 48, 54

A stroke PF-ben jelentkező kockázatának (pl. 0 vagy 1 pontos CHADS2) résztelesebb vagy átfo-
góbb értékeléséhez egy kockázati tényezőkre alapuló megközelítést ajánlott használni, figyelembe
véve a „jelentős” vagy „klinikailag fontos, nem jelentős” stroke kockázati tényezőketa.

I. A 52

Az 1 „jelentős” vagy legalább 2 „klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényezőkkel élő bete-
geknél a kockázat magas, és OAK-terápiát ajánlott alkalmazni (KVA-val kiegészítve, módosított
dózissal a 2,0–3,0 közötti INR-céltartomány elérése érdekében, kivéve, ha ez ellenjavallott.

I. A 52

Az egy „klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényezővel élő betegeknél a kockázat közepes,
és antitrombotikus terápia ajánlott, amely az alábbiak egyike lehet: I. 52

i. OAK-terápia (pl. KVA), I. A 52

ii. napi 75–325 mg aszpirin I. B 48

Azoknál a betegeknél, akiknél nincsenek jelen kockázati tényezők, a kockázat alacsony (lényegében
65 évnél fiatalabb, idiopátiás PF-ben szenvedő betegek, akiknél nincsenek jelen kockázati tényezők),
és vagy napi 75–325 mg aszpirin, vagy az antitrombotikus kezelés kiiktatása ajánlott.

I. B 52

A mechanikus szívbillentyűvel rendelkező, PF-ben szenvedő betegeknél a KVA antikoaguláns keze-
lés célintenzitásának a prosztézis típusára és elhelyezkedésére kell alapulnia, az INR-t a mitrális pozí-
ció esetében legalább 2,5 pontos, míg az aortabillentyű esetében legalább 2,0 pontos szinten tartva.

I. B 63, 64

Az antitrombotikus terápiát a pitvari flutterben szenvedő betegeknél ugyanúgy ajánlott alkalmazni,
mint a PF-ben szenvedőknél. I. C

Az antitrombotikus terápia kiválasztásában ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmazni, függetle-
nül a PF típusától (vagyis paroxizmális, perzisztens vagy permanens). I. A 47,48

Az egy „klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényezővel élő betegek többségénél inkább
OAK-terápiát (pl. egy KVA-val) kell alkalmazni, mintsem az aszpirint, szem előtt tartva a vérzéses
szövődmények kockázatának vizsgálatát, a hosszú távú antikoaguláns kezelés biztonságos fenntar-
tásának lehetőségét, valamint a beteg preferenciáit.

II.a A 47,48

Azoknál a betegeknél, akiknél nincsenek jelen kockázati tényezők és a kockázat alacsony (lényegé-
ben 65 évnél fiatalabb, idiopátiás PF-ben szenvedő betegek, akiknél nincsenek jelen kockázati
tényezők), inkább ki kell iktatni az antitrombotikus terápiát, mintsem aszpirint adni.

II.a B 47,48

Az OAK-terápiát elutasító, illetve azoknál a betegeknél, akiknél ez a terápia ellenjavallott (nem képes
elvégezni vagy folytatni az antikoaguláció monitorozását), a stroke megelőzésére 75-100 mg aszpirin-
ból és napi 75 mg clopidogrelből álló kombinált terápia alkalmazható, ha a vérzés kockázata alacsony.

II.a B 58

Az antitrombotikus terápia (akár KVA, akár aszpirin) felírásakor meg kell vizsgálni a vérzési koc-
kázatot, és az aszpirinnal együtt járó vérzési kockázatot a KVA-éhoz hasonlónak kell tekinteni,
főként az idősebbeknél.

II.a A 56, 60, 65

A vérzési kockázat értékelésében számítási alapként a HAS-BLED-pontrendszert (hipertónia, rend-
ellenes vese/májfunkció, stroke, korábbi vérzés vagy prediszpozíció, labilis INR, előrehaladott kor
[65 év felett], egyidejű gyógyszerhasználat/alkoholfogyasztás) alkalmazható; ebben a 3 vagy ennél
magasabb pontszám „magas kockázatot” jelent, amely esetében az antitrombotikus terápia (akár
KVA, akár aszpirin) megkezdése után elővigyázatosságra és rendszeres ellenőrzésre van szükség.

II.a B 60

Az olyan PF-ben szenvedő betegeknél, akiknek nincs mechanikus szívbillentyű-protézisük, vagy
akiknél nem áll fenn a tromboembólia kockázata, és akik olyan műtéti vagy diagnosztikai eljáráson
esnek át, amely esetében a 48 óráig tartó szubterápiás antikoaguláns kezelés mellett fennáll a vérzés
kockázata, meg kell szakítani az OAK kezelést, a „mentő” antikoaguláns terápiaként alkalmazott
heparin helyettesítése nélkül.

II.a C

A mechanikus szívbillentyűvel rendelkező vagy PF-ben szenvedő betegek, akiknél fennáll a
tromboembólia kockázata, és akik olyan műtéti vagy diagnosztikai eljáráson esnek át, a KVA-terá-
pia megszakításának ideje alatt a LMWH vagy a nem frakcionált heparin (unfractionated heparin,
UFH) terápiás dózisaiból álló „áthidaló” antikoaguláns kezelést kell alkalmazni.

II.a C

BA

A tromboembólia megelőzésére vonatkozó ajánlások



LMWH-kezelést addig kell folytatni, amíg az INR a terápiás
szintet eléri (2,0–3,0). Azoknál a betegeknél, akiknél nincs
tromboembóliás kockázat, OAK-kezelésre nincs szükség.
48 órán túl tartó AF és hemodinamikai instabilitás esetén
(angina, szívinfarktus, sokk vagy tüdőödéma) azonnal kardio -
ver ziót kell végezni, és a kardioverzió előtt UFH vagy
LMWH-kezelést kell alkalmazni. A kardioverzió után, meg
kell kezdeni az OAK-terápiát, és a heparin kezelést addig kell
folytatni, amíg az INR a terápiás szintet eléri (2,0–3,0). Az
OAK-terápia időtartama (4 hét vagy egész életen át) a stroke
kockázati tényezőinek jelenlététől függ.

4.1.7.1 Transoesophagealis echokardiogram alapján irányított
kardioverzió
A kardioverzió előtt kötelező három hetes OAK-kezelés lerö-
vidíthető, ha a TOE nem tár fel thrombust a bal pitvarban
vagy a bal pitvari fülcsében. A TOE nemcsak a bal pitvari fül -
csében vagy bárhol a bal pitvarban lévő trombus kimutatására
alkalmas, hanem spontán echo-kontraszt vagy komplex aorta-
plakk azonosítására is. A TOE alapján irányított kardioverziós
stratégia a kardioverzió előtti három hetes antikoaguláns keze-

lés alternatívájaként ajánlott, ha tapasztalt személyzet és meg-
felelő felszerelés áll rendelkezésre, ha korai kardioverzióra van
szükség, a prekardioverziós OAK-kezelés nem javallott a
beteg kérésére vagy a potenciális vérzési kockázat miatt, vagy
olyan esetben, amikor magas annak kockázata, hogy a bal pit-
varban/fülcsében thrombus található (42).
Amennyiben a TOE nem tár fel thrombust a bal pitvarban, a
kardioverzió előtt UFH vagy LMWH-kezelést kell alkalmazni,
majd azután addig kell folytatni, amíg az OAK-terápiával
sikerül elérni az INR-célértéket.
Ha a TOE thrombust tár fel a bal pitvarban vagy a bal pitvari
fülcsében, legalább 3 hétig KVA-kezelést kell folytatni (INR:
2,0–3,0), majd a TOE-t meg kell ismételni. Amennyiben a
thrombus nyilvánvalóan megszűnt, kardioverziót kell végezni,
és a kardioverzió után a beteg egész élete alatt OAK-kezelést
kell alkalmazni. Ha a thrombus továbbra is fennmarad, a rit-
muskontroll stratégiáról a frekvenciakontrollra kell áttérni,
különösen, ha sikerül kontrollálni a PF-fel kapcsolatos tünete-
ket, mivel kardioverzió végzése esetén a tromboembólia koc-
kázata igen magas (5. ábra).
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
dA „jelentős” kockázati tényezők azok, amelyek PF-ben szenvedő betegeknél a stroke legmagasabb kockázatával járnak együtt; ezek a követ-
kezők: korábbi tromboembólia (stroke, TIA, szisztémás embólia) 75 éves vagy ennél magasabb életkor, reumás mitrális billentyű-szűkület. A
„klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényezők közé tartoznak a hipertónia, a szívelégtelenség, mérsékelt vagy súlyos balkamra-disz-
funkció (40%-os vagy alacsonyabb ejekciós frakció), diabetes mellitus (A-szintű bizonyíték). Egyéb „klinikailag fontos, nem jelentős” kocká-
zati tényezők: női nem, 65–74 év közötti életkor, érbetegség (szívinfarktus, komplex aortaplakk, karotid betegség, perifériás érbetegség). A
kockázati tényezőkre alapuló megközelítést, amely a nem-valvuláris PF-ben szenvedő betegeknél alkalmazható, a következő rövidítéssel lehet
jelölni: CHA2DS2-VASc (congestive heart failure, hypertension, age ³75 [doubled], diabétesz, stroke [doubled], vascular disease, age 65–74,
and sex category [female] – veleszületett szívelégtelenség, hipertónia, 75 év feletti életkor [kétszeres érték], diabétesz, stroke [kétszeres érték],
érbetegség, 65–74 év közötti életkor, nem [női nem]). Ez a modell egy olyan pontozási rendszerre alapul, amelyben a korábbi stroke vagy TIA,
illetve a 75 év feletti életkor 2 pontot, míg a 65–74 év közötti életkor, a korábbi hipertónia, a diabétesz, illetve a nemrégiben előfordult szív-
elégtelenség, érbetegség (szívinfarktus, komplex aortaplakk és perifériás érbetegség), illetve a női nem 1 pontot kap.
PF=pitvarfibrilláció; CHADS2=cardiac failure, hypertension, age, diabétesz, stroke (doubled) (szívelégtelenség, hipertónia, kor, diabétesz,
stroke (kétszeres érték); INR=nemzetközi normalizált arány; LMWH=alacsony molekulatömegű heparin; OAK=orális antikoaguláns keze-
lés; TIA=tranziens iszkémiás attak; VKA=K-vitamin-antagonista

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Műtéti eljárások után az OAK-kezelést – megfelelő hemosztázis esetén – a „megszokott” fenntartó
dózissal (a terhelési dózis nélkül) kell újrakezdeni a műtét napjának estéjén (vagy a következő reggelen). II.a B

Rendszeres időközönként újra meg kell vizsgálni az antitrombotikus terápia előnyeit, kockázatait,
szükségességét. II.a C

Az akut stroke-on vagy TIA-n áteső, PF-ben szenvedő betegeknél, az antitrombotikus kezelés
megkezdése előtt kezelni kell a nem megfelelően kontrollált hipertóniát, és a vérzés kizárásának
érdekében cerebrális vizsgálatot kell végezni (számítógépes tomográfia vagy mágneses rezonancia
képalkotás).

II.a C

Ha nincs vérzés, körülbelül két héttel a stroke után megfontolható az OAK-terápia alkalmazása;
ha azonban vérzés van jelen, nem szabad antikoaguláns kezelést alkalmazni. II.a C

Kiterjedt agyi infarktus esetén meg kell fontolni az antikoaguláns kezelés elhalasztást, figyelembe
véve a haemorhagiás transzformáció kockázatát. II.a C

A PF-ben szenvedő és akut TIA-n átesett betegeknél minél rövidebb időn belül meg kell kezdeni az
OAK-terápiát, ha nincs agyinfarktus vagy vérzés. II.a C

Az egy „klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényezővel élő betegek közül néhánynál, példá-
ul a 65 év alatti nőbetegeknél, akiknél más kockázati tényezők nincsenek jelen, inkább aszpirint kell
alkalmazni, mintsem OAK-terápiát.

II.b C

Amikor nagy kockázattal élő betegeknél a műtéti eljárások az OAK-kezelés több mint 48 óráig
való szüneteltetését teszik szükségessé, nem frakcionált heparint vagy szubkután LMWH-t kell
alkalmazni.

II.b C

Azoknál a PF-betegeknél, akik iszkémiás stroke-on vagy szisztémás embólián esnek át a megszo-
kott intenzitású KVA antikoaguláns kezelés (INR: 2,0–3,0) ideje alatt, az említett kezelés intenzitá-
sát fel kell emelni a maximális INR-célértékre (3,0–3,5), mintsem hozzáadni egy antiplatelet szert.

IIb C



4.1.8 A STROKE MEGELŐZÉSÉRE IRÁNYULÓ
NEM-FARMAKOLÓGIAI MÓDSZEREK
A bal pitvari thrombus a rögképződés legfontosabb helye.
Ezért a bal pitvari fülcse nyílásának elzárása csökkenti a pitva-
ri thrombusok és a stroke kialakulását a PF-ben szenvedő
betegeknél. Megjegyzendő, hogy az esetek akár 40%-ában
nem teljes elzáródás fordulhat elő az utánkövetés során, és az
ilyen nem teljes elzáródás a stroke egyik kockázati tényezőjé-
nek tekinthető. Azon betegeknél, akiknél a krónikus anti -
koaguláns terápia ellenjavallt, a bal pitvari fülcse elzárása külö-
nösen megfontolandó. A PROTECT AF (WATCHMAN
Left Atrial Appendage System for Embolic PROTECTion in
Patients with Atrial Fibrillation) vizsgálatban (62) 707 alkalmas
beteget soroltak be véletlenszerűen a perkután bal pitvari
fülcse elzárás után (WATCHMAN eszköz segítségével), war -
farin kezelés megszakított csoportba (beavatkozás, n=463),
vagy a KVA-kezelésben részesített csoportba (INR-tartomány:
2–3; kontroll, n=244). A WATCHMAN-eszköz elsődleges
hatékonysági eseményrátája (stroke, kardiovaszkuláris halálo-
zás és szisztémás embólia összetett végpontja) nem maradt el a
KVA-étól (relatív kockázat: 0,62; 95%-os confidencia interval-
lum: 0,35–1,25). A beavatkozáson át eső csoportban a nemkí-
vánatos biztonságossági események aránya magasabb volt,

mint a kontrollcsoportban, és ez fő ként az eljárással kapcsola-
tos szövődményeknek tulajdonítható.

4.2 Frekvencia-, illetve ritmusmenedzsment

4.2.1 AKUT FREKVENCIA-, ILLETVE
RITMUSMENEDZSMENT
A PF-ben szenvedő betegek akut kezelését a tromboembóliás
eseményekkel szembeni védelem és a szívfunkció javításának
szükségessége határozza meg. A szinuszritmus helyreállítására
(veszélyeztetett betegeknél) vagy a kamrafrekvencia kezelésé-
re (a betegek többségénél) vonatkozó döntést a PF-tünetek
súlyossága határozza meg.

4.2.1.1 Akut frekvenciakontroll
Nem megfelelő kamrai frekvencia és a ritmus szabálytalansága
tüneteket és súlyos hemodinamikai zavart okozhat a PF-ben
szenvedő betegeknél. Gyors kamrafrekvenciájú betegeknél álta-
lában a kamrafrekvencia akut kontrolljára van szükség. Stabil
betegeknél ez béta-blokkoló vagy nem-dihidropiridin kalcium-
csatorna-antagonista orális alkalmazásával érhető el. Veszé lyez -
tetett betegeknél az intravénás verapamil vagy meto pro lol na -
gyon hasznos lehet az atrioventrikuláris csomó ingerületvezetésé-

Európai ajánlás a pitvarfibrilláció kezelésére

Cardiologia Hungarica 2011; 41 : H24

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
ACS=akut szívkoszorúér-szindróma; PF=pitvarfibrilláció; BMS=fémstent; INR=nemzetközi normalizált arány; PCI=perkután beavatko-
zás; PPI=protonpumpa-inhibitorok; VKA=K-vitamin-antagonista

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A stabil koszorúér-betegségben és PF-ben szenvedő betegeknél végzett elektív PCI után fémstent-
beültetést kell végezni, és kerülni kell a gyógyszerkibocsátó stentbeültetést, vagy kizárólag olyan
klinikai és/vagy anatómiai helyzetekre kell korlátozni (például a hosszú léziók, a kis erek, diabétesz
stb.), amelyekben jelentős kedvező hatás várható a fémstentekhez képest.

II.a C

Elektív PCI után rövidtávon hármas terápiát (KVA, aszpirin, clopidogrel) kell alkalmazni, amelyet
hosszabb (akár 12 hónapos) KVA-kezelést és napi 75 mg clopidogrelt (vagy alteratív kezelésként
napi 75–100 mg aszpirint) kell alkalmazni. Ezt gyomorvédelem céljából protonpumpa-inhibitorok-
kal (PPI), H2-receptor-antagonistákkal vagy antiacidumokkal kell kiegészíteni.

II.a C

Elektív PCI után KVA-val és aszpirinnal kombinált clopidogrelt kell alkalmazni legalább egy hóna-
pig a fémstent beültetése után, míg a gyógyszerkibocsátó stentek esetében sokkal hosszabb ideig
(legalább 3 hónap sirolimus-kibocsátó stent esetében, illetve legalább 6 hónap a paclitaxelt kibocsátó
stent esetében) kell alkalmazni; ezután KVA és napi 75 mg clopidogrel kombinációval, vagy
alteratív kezelésként napi 75–100 mg aszpirinnal kell folytatni, amit gyomorvédelem céljából PPI-
kel, H2-antagonistákkal vagy antiacidumokkal kell kiegészíteni, ha szükséges.

II.a C

A PF-ben szenvedő betegeknél végzett ACS (PCI-vel vagy anélkül) után hármas terápiát (KVA,
aszpirin, clopidogrel) kell alkalmazni a kezdeti időszakban (3-6 hónap), illetve ennél hosszabb ideig
az olyan betegeknél, akiknél a vérzés kockázata alacsony. Ezután KVA és napi 75 mg clopidogrel
kombinációval, vagy alteratív kezelésként napi 75–100 mg aszpirinnal kell folytatni, amit gyomor-
védelem céljából PPI-kel, H2-antagonistákkal vagy antiacidumokkal kell kiegészíteni.

II.a C

Az antikoaguláns kezelésben részesített PF-betegeknél, akiknél a tromboembólia kockázata
nagyon magas, nem kell megszakítani a KVA-terápiát, mint az előnyben részesített stratégiát, és
első lépésben a radiális elérést kell választani, még a terápiás antikoaguláció közben is (INR: 2–3).

II.a C

Amikor a KVA-t clopidogrellel és alacsony dózisú aszpirinnel kombinálva alkalmazzák, az antikoa gu -
láns dózis intenzitását óvatosan kell szabályozni, és az INR-t a 2,0–2,5 pontos tartományban kell tartani. II.b C

PF-betegeknél végzett revaszkularizációs műtét után, az első 12 hónapban KVA-ból és egy
antiplatelet gyógyszerből álló kezelést kell alkalmazni, de ezt a stratégiát egyelőre még nem vizsgál-
ták mélyrehatóan, és a vérzés fokozott kockázatával jár együtt.

II.b C

A stabil érbetegségben szenvedő betegeknél (vagyis az előző évben nem fordultak elő akut esemé-
nyek) KVA monoterápiát kell alkalmazni, és nem szabad egyidejű antiplatelet kezelést felírni, ha
később nem fordult elő kardiovaszkuláris esemény.

II.b C

A PF és az ACS/PCI esetén alkalmazott antitrombotikus terápiával kapcsolatos ajánlások



nek gyors lelassításában. Akut ellátás esetén a kamrai célfrekven-
ciának általában 80-100 bpm-nek kell lennie. Egyes betegeknél
amiodaron használható, főként a súlyosan csökkent balkamra-
funkcióval rendelkezőknél. A lassú kamrafrekvenciával társuló
PF atropinra (iv. 0,5-2 mg) reagálhat, azonban sok szimp to -
matikus bradiaritmiában szenvedő betegnek vagy sürgős kar dio -
verzióra, vagy ideiglenes pacemaker-elektróda jobb kamrai beül-
tetésére lehet szüksége. A frekvenciakontroll terápia akut körül-
mények közötti megkezdését általában hosszú távú frekvencia-
kontroll stratégiának kell követnie; a gyógyszerekkel és a dózi-
sokkal kapcsolatos részletes adatokat a 4.3.2 rész tartalmazza.

4.2.1.2 Farmakológiai kardioverzió
Számos PF-epizód néhány órán vagy napon belül spontán
megszűnik. Amennyiben orvosilag indokolt (pl. veszélyeztetett

betegeknél), megfelelő frekvenciakontroll ellenére szimpto-
matikus betegeknél, vagy akiknél a ritmuskontroll terápiára
törekszünk, a PF farmakológiai kardioverzióját egy antiarit -
miás szer bólus alkalmazásával lehet megkezdeni.
Az antiaritmiás szerek esetében a konverziós ráta alacsonyabb,
mint DC-kardioverzió esetén, de nem tesz szükségessé
szedációt vagy anesztéziát, és lehetséges, hogy megkönnyíti az
antiaritmiás gyógyszerterápia megválasztását a rekurrens PF
megelőzésére. Farmakológiai kardioverzión áteső betegek
többségének folyamatos orvosi felügyeletre és EKG-monito-
rozásra van szüksége az infúzió beadása közben és az ezt
követő időszakban (általában a gyógyszer eliminációs felezési
idejének mintegy feléig) az olyan proaritmiás események felis-
merése céljából, mint például kamrai proaritmia, sinuscsomó
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; INR=nemzetközi normalizált arány; LMWH=alacsony molekulatömegű heparin; OAC=orális antikoaguláns;
TOE=transoesophagealis echokardiogram; UFH=nem frakcionált heparin; VKA=K-vitamin-antagonista

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Azoknál a betegeknél, akiknél a PF 48 óráig vagy ennél több ideig tart, illetve abban az esetben, ha a
PF időtartama ismeretlen, a kardioverzió előtt legalább 3 hétig és azután 4 hétig OAK-terápiát (INR:
2,0–3,0) ajánlott alkalmazni, függetlenül a módszertől (elektromos vagy orális/iv. gyógyszeres).

I. B 63

Azoknál a betegeknél, akiknél a hemodinámiás instabilitás miatt azonnali/sürgős kardioverzióra van
szükség, heparint ajánlott alkalmazni (iv. UFH bólusz, amelyet infúzió vagy a testsúly szerint
módosított terápiás dózisú LMWH követ).

I. C

Azoknál a betegeknél, akiknél a PF 48 óráig vagy ennél több ideig tart, illetve abban az esetben, ha
a PF időtartama ismeretlen, az azonnali/sürgős kardioverzió után legalább 4 hétig OAK-kezelést
kell alkalmazni, akárcsak az elektív kardioverzión átesett betegek esetében.

I. B 63

Azoknál a betegeknél, akiknél a PF 48 óránál kevesebb ideig tart, és akiknél a stroke kockázata
magas, iv. heparint vagy a testsúly szerint módosított terápiás dózisú LMWH-t kell alkalmazni,
amelyet hosszú távú KVA-alapú OAK-terápia követ (INR: 2,0–3,0).

I. B 47, 54, 63

Ha a PF 48 óránál több ideig tart, az azonnali/sürgős kardioverzió után legalább 4 hétig OAK-keze-
lést kell alkalmazni, akárcsak az elektív kardioverzión átesett betegek esetében. I. B 63

A stroke magas kockázatával élő betegeknél, a KVA-alapú OAK-terápiát (INR: 2,0–3,0) ajánlott
hosszú ideig folytatni. I. B 47, 54, 63

A kardioverzió előtt alkalmazott antikoaguláns kezelés egyik alternatívájaként a TOE alapján irá-
nyított kardioverzió alkalmazható a bal pitvarban vagy a bal pitvari fülecsben esetleg jelenlévő
trombus kizárása érdekében.

I. B 42

A TOE alapján irányított kardioverzión áteső betegek, akiknél nincs kimutatható thrombus, a
heparin-alapú antikoaguláns kezelés után azonnal kardioverziót ajánlott végezni, és a heparin keze-
lést addig kell folytatni, amíg bevezetik az OAK-terápiát, amelyet a kardioverzió után legalább
négy hétig kell fenntartani.

I. B 42

A TOE alapján irányított stratégiában részesülő betegek, akiknél thrombust tártak fel, legalább 3
hétig KVA-kezelést (INR: 2,0–3,0) kell alkalmazni, amely után ismét TOE-t kell végezni a
thrombus rendezése céljából.

I. C

A pitvari flutterben szenvedő betegek, akik kardioverzión esnek át, antikoaguláns kezelést ajánlott
alkalmazni, akárcsak a PF-betegeknél. I. C

Azoknál a betegeknél, akiknél jelen vannak a stroke kockázati tényezői, illetve a PF kiújul, egész
életük folyamán folytatni kell az OAK-terápiát, függetlenül attól, hogy a kardioverzió után a szi-
nuszritmus látszólag fennmarad.

II.a B 63

Ha a TOE megismétlésekor a thrombus nyilvánvalóan rendeződik, kardioverziót kell végezni, és
négy hétig vagy a beteg egész élete alatt OAK-kezelést kell alkalmazni (ha kockázati tényezők van-
nak jelen).

II.a C

Ha a thrombus a TOE megismétlése után is fennmarad, alternatív stratégiát (pl. frekvenciakont-
roll) kell alkalmazni. II.b C

Azoknál a betegeknél, akiknél a PF egyértelműen 48 óránál kevesebb ideig tart, és nincsenek jelen
tromboembóliás kockázati tényezők, perikardioverziós iv. heparin vagy a testsúly alapján módosí-
tott terápiás dózisú LMWH-t kell alkalmazni, anélkül, hogy posztkardioverziós orális
antikoaguláns kezelésre lenne szükség.

II.b C

A perikardioverziós antikoaguláns kezelésre vonatkozó ajánlások



leállás, vagy atrioventrikuláris blokk. Egyes ambuláns betegek
esetében az ismételt orális farmakológiai kardioverzió („pill-in-
the-pocket” terápia) (67) is alkalmas lehet, miután sikerül iga-
zolni az említett eljárás biztonságosságát. A farmakológiai
kardioverzióhoz több szer is rendelkezésre áll (12. táblázat).
Rövid ideig (főként 24 óránál kevesebb ideig) tartó PF-ben
szenvedő betegeknek intravénásan adott flekainid igazoltan
hatásos a szinuszritmust helyreállításában (6 óra után 67-92%).
A szokásos dózis 10 percen át adott 2 mg/kg. A betegek több-
sége az iv. infúzió beadását követő első órában konvertál. Ez a
szer csak ritkán hatékony a pitvari flutter vagy a perzisztens
PF megszűntetésében.
A flekainid orális alkalmazása hatékony lehet az újkeletű PF
esetében. Az ajánlott dózis 200–400 mg (lásd a „pill-in-the-
pocket”). Flekainidet nem szabad csökkent balkamra-funkció-
val vagy iszkémiával járó szívbetegeknél alkalmazni.
Számos placebokontrollált, randomizált vizsgálat igazolta a
propafenon hatékonyságát az újkeletű PF szinuszritmusra
konvertálásában. Néhány órán belül a várható konverziós ráta
41-91% között mozog iv. alkalmazás során (10-20 percen át
adott 2 mg/kg). Placebót kapó betegeknél a korai konverziós
ráták 10-29% között mozogtak ennek megfelelően. A pro pa -
fenon csak korlátozott hatékonyságot mutat perzisztens PF,
valamint a pitvari flutter konvertálásában. Flekainidhoz hason-
lóan a propafenont sem szabad csökkent balkamra-funkcióval
vagy iszkémiával járó szívbetegeknél alkalmazni. Ezenkívül

gyenge béta-blokkoló tulajdonságainak köszönhetően, a
propafenont nem szabad súlyos obstruktív tüdőbetegségben
szenvedőknél alkalmazni. A konverzióig eltelt idő 30 perc és 2
óra között mozog. A propafenon orális alkalmazás esetén is
hatékony (a konverzió 2-6 óra között).
Több órával később kerül sor a kardioverzióra amiodaron eseté-
ben, flekainidhez vagy propafenonhoz képest. Placebóval kezelt
betegeknél 24 óra után kb. 40-60%-os konverziós ráta jelentke-
zett amely 80-90%-ra nőt az amiodaron kezelés esetében. Rövid
és középtávon az amiodaronnal nem érhető el kardioverzió.
Néhány, bár nem az összes randomizált vizsgálatban a gyógy-
szer hatása 24 óra után jobb volt a kontrollhoz képest.
Újkeletű PF esetén az egy vagy két infúzióban, 10 perc alatt
beadott 1 mg-os ibutiliddal (10 perces szünettel a két dózis
között) 90 percen belül ~50%-os konverziós rátát értek el
több jól megtervezett, randomizált vizsgálatban, amelyekben
placebóval vagy a igazoltan kis hatást mutató gyógyszerrel
kontrollálták a hatást. A konverzióig eltelt idő kb. 30 perc. A
legfontosabb mellékhatás a polimorf ventrikuláris tachycardia,
amely általában nem tartós, de DC kardioverzióra lehet szük-
ség, és a QT-intervallumok várhatóan kb. 60 ms-mal meg -
hosszabbodnak. Az ibutilid hatékonyabban használható a pit-
vari flutter konverziójára, mint a PF-ére.

EGYÉB GYÓGYSZEREK (12. TÁBLÁZAT LÁBJEGYZETE)
Egy vizsgálatban, amelyben placebót, illetve a két különböző
dózisban alkalmazott sotalolt hasonlították össze, 14%-os (14-
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aA vernakalantot nemrégiben jóváhagyásra ajánlotta az Európai Gyógyszerügynökség az újkeletű PF gyors szinuszritmusra történő
kardioverziójára felnőtteknél (£7 nap a műtéten nem átesett betegeknél, illetve £3 nap a műtéten átesett betegeknél) (68, 69).
Az AVRO-vizsgálatban (Phase III prospective, randomized, double-blind, Active-controlled, multi-center, superiority study of Vernakalant
injection versus amiodarone in subjects with Recent Onset atrial fibrillation) az amiodaronnal való közvetlen összehasonlításban a
vernakalant hatékonyabbnak bizonyult az újkeletű PF gyors szinuszritmusra történő kardioverziójában, mint az amiodaron (51,7%, illetve
5,7% a kezelés megkezdésétől számított 90 percen belül; p <0,0001) (70).
Kezdeti iv. infúzió formájában kell beadni (3 mg/kg 10 percen át), amelyet 15 perc megfigyelés és egy további iv. infúzió (2 mg/kg 10 percen
át) követ, ha szükséges. A vernakalant ellenjavallott azoknál, akiknek a szisztolés vérnyomása 100 Hgmm alatt van, súlyos aortaszűkületben,
szívelégtelenségben (III. és IV. NYHA stádium) szenvednek, akiknél az előző 30 napban ACS fordult elő, vagy akiknél a QT-intervallum
megnyúlása tapasztalható. Alkalmazása előtt a beteget megfelelően hidratálni kell. EKG-alapú és hemodinamikai monitorozást kell használ-
ni, és ha szükséges, az infúzió után egyenáramú kardioverziónak kell alkalmazni. A készítmény nem ellenjavallott stabil koszorúér-betegség-
ben, hipertóniás szívbetegségben, vagy enyhe szívelégtelenségben szenvedő betegeknél. Egyelőre nem állapították meg a készítmény klinikai
pozícióját, de valószínűleg az újkeletű PF akut megszüntetésére lesz használható az idiopátiás PF-ben vagy hipertóniával, koszorúér-beteg-
ségben, illetve enyhe vagy mérsékelt (I-II. NYHA stádium) szívelégtelenséggel együtt járó PF-ben szenvedő betegeknél.
ACS=akut szívkoszorúér-szindróma; PF=pitvarfibrilláció; DCC=egyenáramú kardioverzió; iv.=intravénás; N/A=nem alkalmazható;
NYHA, New York Heart Association (New York-i Szívtársaság); p.o.=per os; QRS=QRS-időtartam; QT=QT-intervallum; T-U=rendelle-
nes repolarizációs (T-U) hullámok

Gyógyszer Dózis Utánkövető dózis Kockázatok 

Amiodaron 5 mg/kg iv. 
1 órán át 

50 mg/óra Phlebitis, hipotónia. Lelassítja a kamrai frekvenciát. Késlelteti a F konver-
zióját szinuszritmusra.

Flekainid
2 mg/kg iv. 
10 percen át vagy
200-300 mg p.o.

N/A

Nem alkalmas a jelentős strukturális szívbetegségben szenvedő betegek
kezelésére; meghosszabbíthatja a QRS-időtartamot, és ezáltal a QT-inter-
vallumot; előfordulhat, hogy megnöveli a kamrafrekvenciát a pitvari
fluterre történő konverziónak és az 1:1 arányban a kamrák felé irányuló
kondukciónak tulajdoníthatóan.

Ibutilid 1 mg iv. 
10 percen át 

1 mg iv. 10 percen át,
10 perc szünet után 

A QT-intervallum megnyúlását okozhatja, és torsades de pointes-t vált-
hat ki; figyelni kell a rendellenes T-U-hullámokra vagy a QT-intervallum
megnyúlására. Lelassítja a kamrai frekvenciát.

Propafenon
2 mg/kg iv. 
10 percen át vagy
450-600 mg p.o.

Nem alkalmas a jelentős strukturális szívbetegségben szenvedő betegek
kezelésére; meghosszabbíthatja a QRS-időtartamot; kissé lelassítja a kam-
rai frekvenciát, de előfordulhat, hogy megnöveli a kamrafrekvenciát a
pitvari fluterre történő konverziónak és az 1:1 arányban a kamrák felé
irányuló kondukciónak tulajdoníthatóan.

Vernakalant 3 mg/kg iv. 
10 percen át

A második infúzió 
2 mg/kg iv. 10 percen
át, 15 perc szünet után

Mindeddig csak klinikai vizsgálatokban értékelték; nemrégiben hagyták
jóvá (68–70)a

12. táblázat: A(z újkeletű) PF farmakológiai konverziójára alkalmas gyógyszerek és dózisok



ből 2 beteg), 11%-os (11-ből 2 beteg) és 13%-os (16-ból 2 beteg)
konverziós rátát mutattak ki. A különbségek nem voltak szig-
nifikánsak.
Egy 79 PF-betegen (de kontrollcsoport nélkül) végzett vizsgá-
latban a betegek 13%-ánál állt helyre a szinuszritmus iv. béta-
blokkoló (metoprolol) kezelés után. Nem tettek közé az ate no -
lolra, carvedilolra, bisoprololra, propranololra, timololra vagy
esmololra vonatkozó publikációkat.
Nem tettek közzé megfelelő méretű kontrollált, randomizált
vizsgálatokat, amelyek a verapamilt a placebóval hasonlítják
össze. A verapamilt flekainiddal, esmolollal vagy propa fe non -
nal összehasonlító vizsgálatokban a 17, 24, illetve 29 verapa -
millal kezelt beteg közül 6%-nál, 12%-nál, illetve 14%-nál állt
helyre a szinuszritmus.
A digoxin nem hatékony a PF megszüntetésében. Egy 239 be -
te gen végzett vizsgálatban, akiknél 7 napnál kevesebb ideje állt
fenn a PF 16 óra után a konverziós ráta a placebo cso port ban
46%, a digoxinnal kezelt csoportban 51% volt; két másik, 40,
illetve 82 betegen végzett vizsgálatban a konverziós ráta a pla -
cebocsoportban 40%, illetve 47%, míg a digoxinnal kezelt cso-
portban 14%, illetve 32% volt.
Következésképpen elegendő adat utal arra, hogy a digoxin ha -
tás talan. Bár a verapamillal kapcsolatos adatok nem annyira át -
fo gók, a jelzett konverziós ráták elhanyagolható hatásra utal-
nak. Egy vizsgálatban a sotalolnak nem volt semmiféle hatása.
Az ajmalinra vonatkozóan nincsenek adatok. Az egyetlen kö z -
zé tett vizsgálatban a metoprololnak nem volt hatása. Nem áll-
nak rendelkezésre adatok más béta-blokkolókra vonatkozóan.

A GYÓGYSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A flekainidet és a propafenont több alkalommal is összehasonlí-
tották, de csak egy vizsgálatban sikerült kimutatni, hogy a fle kai -
nid jobb konverziós rátával bír (90%, illetve 64%). Az ibutiliddal a
betegek 71%-ánál sikerült konverziót elérni a propafenonnal ka -
pott 49%-hoz képest, de az ibutilid csoportban a betegek 10%-ánál
nem tartós ventrikuláris tachycardia fordult elő.
A felsorolt vizsgálatok alapján nem lehet egyértelmű követ -
kez tetéseket levonni az említett gyógyszerek konverzióra gya-
korolt hatása közötti különbségekre vonatkozóan. Ezért az
ellenjavallatok, mellékhatások és/vagy költségek alapján lehet
választani közülük.
Összefoglalva: az erre alkalmas, újkeletű (általában kevesebb,
mint 48 órája fennálló) PF-ben szenvedő betegeknél iv. fle kai -

nid dal vagy propafenonnal (a strukturális szívbetegség hiánya
vagy csak enyhe strukturális szívbetegség megléte esetén),
illetve amiodaronnal (strukturális betegség esetén) lehet meg-
próbálni a szinuszritmus farmakológiai helyreállítását (6. ábra).
Az előrelátható konverziós ráta ³50% kb. 15-120 percen belül.
Az ibutilid hatásos, de a súlyos proaritmia kockázata nem elha-
nyagolható (2).

4.2.1.3 „Pill-in-the-pocket” megközelítés
A kórházban alkalmazott orális propafenonnal 3 óra után 119
betegből 55-nél (45%) sikerült konverziót elérni a placebo ese-
tében tapasztalt 121 betegből 22-höz képest, (18%). A kisebb
vizsgálatokban a propafenon és a flekainid hasonló hatást
mutatott.
Egy közepes méretű vizsgálat eredményei szerint az orális
propafenont (450-600 mg) vagy flekainidot (200-300 mg) a
beteg is biztonságosan (569 epizódból csak egy vezetett gyors
levezetésű pitvari flutterhez) és hatékonyan (94%, 569 epizód-
ból 534) képes használni, a kórházon kívül is (67).
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; LoE=az eredmények bizonyító ereje; iv.=intravénás

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Amikor a farmakológiai kardioverziót részesítik előnyben, és nincs strukturális szívbetegség, az újkeletű
PF kardioverziójához iv. flekainidot vagy propafenont ajánlott használni. I. A 71–73

Az újkeletű PF-ben és strukturális szívbetegségben szenvedő betegeknél iv. amiodaront ajánlott alkalmazni. I. A 74–76

Néhány újkeletű PF-ben szenvedő betegnél, akiknél nem áll fenn jelentős strukturális szívbetegség, egyet-
len nagy dózisú orális flekainidot vagy propafenont (a „zsebben hordozható” megközelítés) kell alkalmaz-
ni, feltéve, hogy ez a kezelés biztonságosnak bizonyult az előző, orvosi szempontból biztonságos körülmé-
nyek között végzett vizsgálatokban.

II.a B 67

Az újkeletű PF-ben és strukturális szívbetegségben szenvedő betegeknél, akiknél azonban nem áll fenn
hipotónia vagy manifeszt szívelégtelenség, ibutilid alkalmazható. A szérum elektrolit értékeknek és a QTc-
intervallumoknak a normális tartományban kell lenniük, és a proaritmiás kockázat miatt az infúzió ideje
alatt, valamint 4 órán keresztül azt követően szorosan figyelemmel kell követni a betegek állapotát.

II.b A 71, 77

A digoxin (LoE A), a verapamil, a sotalol, a metaprolol (LoE B), az egyéb béta-blokkolók és az ajmalin (LoE
C) nem hatásosak az újkeletű PF szinuszritmusra való konvertálásában, és ezért alkalmazásuk nem ajánlott. III. A B C

6. ábra. Az újkeletű PF elektromos  és farmakológiai
kardioverziója a gyógyszeres kardioverzióra alkalmas-
nak ítélt betegeknél. PF=pitvarfibrilláció; i.v.=intra-
vénás

A farmakológiai kardioverzióra vonatkozó ajánlások



Ez a megközelítés néhány erősen szimptomatikus betegnél
használható, akiknél a PF ritkán fordul elő (pl. havonta egyszer
és évente egyszer közötti gyakorisággal). A „pill-in-the-pocket”
módszerének alkalmazása érdekében a betegeket a javallatok és
ellenjavallatok alapján kell szűrni, és az orális kezelés hatékony-
ságát és biztonságosságát a kórházban meg kell vizsgálni. A be -
te geket arra kell tanítani, hogy a flekainidet vagy a propa fe -
nont akkor vegyék be, amikor a PF tüneteit észlelik.

4.2.1.4 Elektromos kardioverzió
Az elektromos kardioverzió (DCC-direct current cardio ver -
sion) hatékony módszer a PF szinuszritmusra konvertálásához.

AZ ELJÁRÁS
Hacsak háromhetes, megfelelően dokumentált antikoaguláns
kezelés nem történt, vagy ha a PF egyértelműen 48 óránál
kevesebb ideje tart, TOE-t kell végezni a pitvari thrombus
kizárása céljából (lásd 5. ábra). Aszisztole vagy bradycardia ese-
tén ideiglenes pacemaker-elektródára vagy bőrfelszíni ingerlő
elektródára lehet szükség.
Az elektromos kardioverzió a PF megszüntetése esetén tekint-
hető sikeresnek, amit a sokk leadása után kettő vagy több,
egymást követő P-hullám megléte igazol. Az eredmények a
kétfázisú külső defibrillátorok előnyét támasztják alá azok
monofázisú defibrillátorokhoz viszonyított alacsonyabb ener-
giafogyasztása és nagyobb hatékonysága alapján. Kétfázisú
hullámforma esetén a vizsgálatok jelentős javulást mutattak ki
az első sokk sikerrátájában PF kardioverziója esetében.
Két hagyományos pozíció használatos jelenleg az elektródák
elhelyezéséhez. Számos vizsgálat kimutatta, hogy az elektró-
dák antero-poszterior elhelyezése sokkal hatékonyabb, mint az
antero-laterális elhelyezés (78). Ha az első sokkok nem szünte-
tik meg az aritmiát, az elektródák helyét meg kell változtatni,
és a kardioverziót meg kell ismételni.
A járóbeteg/ambuláns rendszerben a DCC olyan betegeknél
végezhető, akik hemodinamikai szempontból stabilak, és nem
szenvednek súlyos szívbetegségben. Az eljárás után legalább 3
óráig EKG, illetve hemodinamikai monitorozásra van szükség,
mielőtt a beteget elbocsátják a kórházból.
A belső kardioverzió különleges esetekben hasznos lehet, pél-
dául ha a beteg invazív eljáráson esik át, és kardioverziós katé-
terek helyezhetők el további vaszkuláris behatolás nélkül. Ezt

az eljárást azonban már nem igen használják kardioverzióra,
kivéve, ha a beteg beültetett defibrillátorral rendelkezik.

SZÖVŐDMÉNYEK
A kardioverzió kockázatai és szövődményei elsősorban a trom -
boembóliás eseményekhez, kardioverzió után fellépő aritmiák-
hoz, valamint az általános érzéstelenítés kockázataihoz kapcso-
lódnak. Az eljárás 1-2%-os tromboembóliás kockázattal jár
együtt, amely a kardioverzió előtti hetekben alkalmazott megfe-
lelő antikoaguláns kezeléssel vagy a bal pitvari throm bu sok nak
az eljárás előtt történő kizárásával csökkenthető. Az égési sebek
gyakori szövődményeknek tekinthetők. A sinuscsomó-disz-
funkcióban szenvedőknél, főként az idős, strukturális szívbeteg-
ségben szenvedő betegeknél megfelelő pótritmussal nem társuló,
hosszabb szinusz-leállás következhet be. Hipokalémia, digitálisz
intoxikáció vagy nem megfelelő szink ro nizáció esetén veszélyes
aritmiák fordulhatnak elő, mint például kamrai tachycardia és
fibrilláció. A beteg hipoxiássá válhat, vagy alulventilálhat a
szedáció miatt, de hipotónia és tüdőödéma csak ritkán fordul elő.

BEÜLTETETT PACEMAKERREL VAGY DEFIBRILLÁTORRAL
RENDELKEZŐ BETEGEK KARDIOVERZIÓJA
Az elektróda lapátoknak legalább 8 cm-re kell lenniük a pace-
maker-teleptől; az elektródákat antero-poszterior pozícióban
ajánlott elhelyezni. A kétfázisú sokkokat kell előnyben részesí-
teni, mivel kevesebb energiát vesznek igénybe a PF megszün-
tetéséhez. A pacemaker-függő betegek esetében az ingerlési
küszöbérték növekedése várható. Az említett betegek állapo-
tát szorosan monitorozni kell. A kardioverzió után progra-
mozni kell az eszközt, és meg kell bizonyosodni, hogy normá-
lisan működik.

REKURRENCIA KARDIOVERZIÓ UTÁN
A DCC után előforduló rekurrens epizódok három csoportra
oszthatók:
1. Azonnali rekurrencia, amely a DCC utáni első néhány

percben fordulhat elő.
2. Korai rekurrencia, amely a DCC utáni első 5 napban for-

dulhat elő.
3. Késői rekurrencia, amely ezt követően fordul elő.
A rekurrens PF-re hajlamosító tényezők a következők: élet-
kor, a PF időtartama a kardioverzió előtt, előző rekurrens epi-
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; DCC=egyenáramú kardioverzió

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Azonnali DCC-t kell végezni gyógyszeres terápiára nem azonnal reagáló gyors kamrafrekvenciával
járó PF és miokardiális iszkémia, szimptomatikus hipotónia, angina vagy szívelégtelenség együttes
fennállása esetén.

I. C

A preexcitációval együtt járó PF eseténgyors tachycardia vagy hemodinamikai instabilitás jelenléte-
kor azonnali DCC-t kell végezni. I. B 82

A PF-ben szenvedő betegeknél elektív DCC megofntolandó a hosszú távú ritmuskontroll stratégia
megkezdéséhez. II.a B 46, 78, 83

A DCC hatásosságának növelése és a rekurrens PF megelőzése céljából előkezelés megfontolandó
amiodaronnal, flekainiddal, propafenonnal, ibutiliddel vagy sotalollal. II.a B 79-81

Egyéb kezelés hatástalansága esetén, erősen szimptomatikus betegeknél ismételt DCC-t kell végezni. II.b C

A frekvenciakontroll előkezelést egyes esetekben megfontolható béta-blokkolókkal, diltiazemmel
vagy verapamillal, bár a felsorolt szerek hatékonysága a DCC hatásosságának fokozásában vagy a
PF korai kiújulásának megelőzésében bozonytalan

II.b C

A DCC ellenjavallott a digitalis toxicitás esetén. III. C

Az egyenáramú kardioverzióra vonatkozó ajánlások



zódok száma, megnagyobbodott bal pitvar, csökkent bal pitva-
ri funkció, szívkoszorúér, pulmonalis- vagy mitrális billentyű-
betegség. A hosszú-rövid szekvenciájú pitvari ektópiás ütések,
a gyors szívverés, valamint a pitvari ingerületvezetés változása
növeli a PF kiújulásának kockázatát.
Az olyan antiaritmiás gyógyszerekkel történő előkezelés, mint
például az amiodaron, az ibutilid, a sotalol, a flekainid, illetve a
propafenon növeli a szinuszritmus helyreállításának valószí-
nűségét (79–81).
Néhány erősen szimptomatikus beteg, akinél ritkán fordul elő
PF (pl. évente egyszer vagy kétszer) az ismételt kardioverziót
választja hosszú távú ritmuskontroll stratégiaként, mintsem a
frekvenciakontrollt vagy más ritmuskontroll módszereket,
amelyeket esetleg kellemetlennek találnak.

4.3 Hosszú távú kezelés
ÁLTALÁNOS MENEDZSMENT
A PF-ben szenvedő betegek klinikai kezelése a következő öt
célkitűzést foglalja magába:
1. a tromboembólia megelőzése,
2. a tünetek enyhítése,
3. az egyidejű kardiovaszkuláris betegség optimális kezelése,
4. frekvenciakontroll,
5. a ritmuszavar megszűntetése.
Ezek a célkitűzések nem zárják ki egymást, és egyidejűleg
megvalósíthatók. Az induló stratégia eltérhet a hosszú távú
terápiás céltól. A több hétig tartó, szimptomatikus PF-ben
szenvedő betegeknél a kezdeti terápia az antikoaguláns keze-
lésre és a frekvenciakontrollra irányul, míg a hosszú távú célt a

szinuszritmus helyreállítása képezi. Ha a frekvenciakontroll
nem enyhíti kellő mértékben a tüneteket, a hosszú távú cél
egyértelműen a szinuszritmus helyreállítása lesz. Amennyiben
a PF hipotóniához vagy a szívelégtelenség súlyosbodásához
vezet, korai kardioverzióra lehet szükség. Ezzel szemben az
idősebb betegek esetében a tünetek a frekvenciakontrollnak
köszönhető enyhülése eltérítheti az orvost a szinuszritmus
helyreállításának céljától.

4.3.1 FREKVENCIA-, ILLETVE RITMUSKONTROLL
A PF megjelenése után a kezdeti terápiának mindig megfelelő
antitrombotikus kezelést és a kamrafrekvencia ellenőrzését
kell magában foglalnia. Ha a végső cél a szinuszritmus helyre-
állítása és fenntartása, a frekvenciakontrollt célzó gyógyszer-
kezelést az utánkövetés során is folytatni kell, feltéve, hogy a
folyamatos szinuszritmus helyreállt. A cél a kamrafrekvencia
megfelelő kontrolljának biztosítása, valahányszor a PF kiújul.
A beteg állapotának alakulásától függően a kezdeti stratégia
elégtelennek bizonyulhat, amely esetben a ritmuskontrollt
célzó gyógyszerekkel vagy beavatkozásokkal egészíthető ki.
Valószínű, hogy a régi keletű PF megnehezíti a szinuszritmus
fenntartását (23, 84, 85), de a korai ritmuskontroll terápia
hasznosságára és kedvező hatására vonatkozóan nem állnak
rendelkezésre klinikai adatok. Mindemellett a PF-beteg keze-
lésének korai szakaszában valószínűleg lehetőség nyílik a szi-
nuszritmus fenntartására.

A frekvenciakontrollt és a ritmuskontrollt összehasonlító 
klinikai vizsgálatok
A PF-ben szenvedő betegeknél a frekvenciakontroll, illetve a
ritmuskontroll hatásainak összehasonlítása céljából végzett
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7. ábra. A frekvenciakontroll, illetve a ritmuskontroll közötti választás. A PF-ben szenvedő betegek többségénél
frekvenciakontrollra szükség van, kivéve, ha a PF közben a szívfrekvencia természetesen lassú. A frekvencia-
kontroll ritmuskontrollal kiegészíthető, ha a beteg a megfelelő frekvenciakontroll ellenére is szimptomatikus
marad, vagy ha a ritmuskontroll stratégiára olyan tényezők miatt esett a választás, mint például a tünetek
súlyossága, a beteg fiatal életkora vagy a magas fizikai aktivitási szint. A permanens PF frekvenciakontrollal
kezelendő, kivéve, ha a szinuszritmus helyreállítása lehetségesnek tűnik, miután a PF-et átsoroljuk a „long-
standing” perzisztens kategóriába. A paroxizmális PF-et gyakrabban ritmuskontroll stratégiával kezeljük,
főként abban az esetben, ha szimptomatikus, és nincs vagy csak enyhe kardiális alapbetegség van jelen. Az első
vonalbeli kezelési stratégiákat a folytonos vonalak jelzik. A szaggatott vonalak a másodlagos célkitűzéseket,
míg a pontozott vonalak az alternatív megközelítéseket jelzik, amelyek egyes betegeknél használhatók



randomizált vizsgálatokat a 13. és 14. táblázat foglalja össze
(86–92). Ezek közül az Atrial Fibrillation Follow-up Investi ga -
tion of Rhythm Management (AFFIRM) vizsgálatban nem
találtak különbséget az egyik vagy a másik kezelési csoportba
sorolt betegek között a bármilyen okból bekövetkező halálozás
(elsődleges végpont) vagy a stroke gyakorisága tekintetében
(86). A RAte Control versus Electrical cardioversion for per -
sistent atrial fibrillation (RACE) vizsgálatban a frekvencia-
kontroll hatékonysága nem maradt el a ritmuskontrollé mel-
lett a kardiovaszkuláris mortalitás és morbiditás megelőzésé-
ben (összetett végpont) (87). Az Atrial Fibrillation and
Congestive Heart Failure (AF-CHF) vizsgálatban nem figyel-
tek meg különbségeket a £35%-os bal kamrai ejekciós frakci-
óval rendelkező, a szívelégtelenség tüneteit mutató, illetve a
korábban PF-ben szenvedő betegek között a kardiovaszkuláris
mortalitás tekintetében (elsődleges végpont), akiket véletlen-
szerűen a frekvencia- vagy ritmuskontroll-csoportba soroltak;
továbbá nem találtak különbségeket a másodlagos végpont
tekintetében sem, beleértve a bármilyen okból bekövetkező
halálozást és a szívelégtelenség súlyosbodását is (90).

Betegre szabott terápia
A PF kezelésének a ritmuskontroll terápiával való kiegészítésé-
ről eseti alapon kell dönteni, és ezért a kezelés elején meg kell
beszélni. Mielőtt a hosszú távú stratégia tekintetében az önma-
gában alkalmazott frekvenciakontrollt választaná, az orvosnak

figyelembe kell vennie, hogy a PF a jövőben mennyire tartósan
befolyásolja az adott beteg életét, és hogy várhatóan mennyire
lesz hatásos a ritmuskontroll (7. ábra). A frekvencia- vagy a rit-
muskontroll mellett szóló döntésben a PF-fel kapcsolatos tüne-
tek is fontos szerepet játszanak a ritmuskontroll sikerességét
esetleg befolyásoló tényezők mellett (pl. az EHRA-pontszám
alapján, globálisan felmérve) (6. táblázat). Az utóbbiak közé tar-
toznak a következők: hosszú ideje előforduló PF, előrehaladott
életkor, súlyosabb kapcsolódó kardiovaszkuláris betegségek,
egyéb kapcsolódó betegségek, megnagyobbodott bal pitvar.

Az életminőségre gyakorolt hatás
Az AFFIRM, a RACE, a Pharmacologic Intervention in Atrial
Fibrillation (PIAF) vizsgálat, valamint a Strategies of Treat -
ment of Atrial Fibrillation (STAF) vizsgálat nem mutatott ki
különbséget a ritmuskontroll, illetve a frekvenciakontroll cso-
portok között az életminőség tekintetében. Ennek ellenére, a
PF-ben szenvedő betegek életminősége jelentősen károsodik
az egészséges kontrollszemélyekéhez viszonyítva, és a post-
hoc analízis arra utal, hogy a szinuszritmus fenntartása javít-
hatja az életminőséget, illetve a jobb túléléssel jár együtt.
A vizsgálatokban a PF-fel kapcsolatos életminőség felmérésére
használt módszerek messze nem voltak tökéletesek. A leg-
gyakrabban használt, az egészségi állapot felmérésére alkalmas
Medical Outcomes Study Short-Form (SF-36, Egészségügyi
kimenetelek vizsgálata, rövid változat) kérdőív lehetővé teszi
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; EHRA=European Heart Rhythm Association (Európai Szívritmus Társaság)

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A PF-ben szenvedő, jelentéktelen tüneteket mutató idősebb betegeknél kezdeti kezelésként frek-
venciakontrollt kell alkalmazni. I. A 86, 87, 90

A frekvenciakontrollt a ritmuskontrollra irányuló kezelés során is kell folytatni a kamrafrekvencia
megfelelő biztosítása érdekében a rekurrens PF közben. I. A 86

A szimptomatikus (EHRA-pontszám ³2) PF-ben szenvedő betegeknél ritmuskontrollt ajánlott
alkalmazni a megfelelő frekvenciakontroll ellenére.

I. B 3, 46, 93, 94,
96

A PF-ben és PF-fel kapcsolatos szívelégtelenségben szenvedő betegeknél ritmuskontrollt ajánlott
alkalmazni a tünetek enyhítése érdekében. II.a B 93, 94, 97

A fiatal, szimptomatikus betegeknél, akiknél még nem zárták ki a katéter ablációs kezelést, kezdeti
kezelésként ritmuskontrollt ajánlott alkalmazni. II.a C

Ritmuskontrollt ajánlott alkalmazni azoknál a másodlagos PF-ben szenvedő betegeknél, akiknél 
a pitvarfibrillációt olyan ok vagy szubsztrátum váltotta ki, amelyet már sikerült rendezni 
(pl. iszkémia, hipertiroidizmus).

II.a C

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; iv.=intravénás

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Akut ellátásban, a preexcitáció hiánya esetén a kamrai válasz PF-re történő lelassításához
béta-blokkolókat vagy nem-dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonistákat ajánlott alkal-
mazni, óvatossággal eljárva a hipotóniában vagy szívelégtelenségben szenvedő betegeknél.

I. A 100

Akut ellátásban, a PF-ben és egyidejű szívelégtelenségben szenvedő, vagy hipotónia fennállá-
sa esetén a frekvenciakontrollálásához iv. digitáliszt vagy amiodaront ajánlott alkalmazni. I. B 101

Preexcitációban a preferált gyógyszerek az I. osztályú antiaritmiás gyógyszerek vagy 
az amiodaron. I. C

Preexcitált PF esetén a béta-blokkolók, a nem-dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonisták,
a digoxin és az adenozin ellenjavallott. III. C

A PF esetén alkalmazott frekvencia-, illetve ritmuskontrollra vonatkozó ajánlások

Az akut frekvenciakontrollra vonatkozó ajánlások



az általános életminőség értékelését, de a PF-fel kapcsolatos
tünetekét nem. Az újabb kérdőívek már sokkal inkább a PF-re
irányulnak (University of Toronto AF Severity Scale – a
Toronto-i Egyetem által kidolgozott PF-súlyossági skála, vala-
mint a Canadian Cardiovascular Society Severity in AF scales –
a Kanadai Kardiovaszkuláris Társaság PF-súlyossági skálája; ez
utóbbi nagyon hasonló az EHRA pontozási skálához (3, 41), és
több olyan betegség-specifikus eszköz kidolgozása már folya-
matban van, amely a PF-ben szenvedők életminőségének fel-
mérését célozza. Ezek jobbaknak bizonyulhatnak majd az élet-
minőség és a tünetek felmérésében, de mindeddig nem hasz-
nálták őket nagyméretű vizsgálatokban.

A szívelégtelenségre és balkamra-funkcióra gyakorolt hatás
Az AFFIRM, a RACE, illetve az AF-CHF-vizsgálatban nem
volt különbség a frekvenciakontroll és a ritmuskontroll keze-
lési csoportok között a szívelégtelenség kialakulása tekinteté-
ben (86, 87, 90). A RACE-vizsgálat keretében végzett alvizs -
gálatok, illetve a pontosan kiválasztott, szívelégtelenségben
szenvedő és a PF miatt kiterjedt katéter abláción áteső betegek
echokardiográfiás vizsgálata arra utal, hogy a ritmuskontroll
kezelésben részesülő betegeknél a balkamra-funkció kevésbé
károsodik, vagy éppen javul (93, 94), de az AFFIRM keretében
végzett echokardiográfiás vizsgálatok nem tártak fel hasonló
hatást. A szívelégtelenség a PF bármilyen típusú kezelése során
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PF=pitvarfibrilláció; AFFIRM=Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management; CHF=szívelégtelenség;
CPR=kardiopulmonális újraélesztés; DCC=egyenáramú kardioverzió; HOT CAFE´=How to Treat Chronic Atrial Fibrillation;
J-RHYTHM=Japanese Rhythm Management Trial for Atrial Fibrillation; LVEF=bal kamrai ejekciós frakció; NYHA=New York Heart
Association (New York-i Szívtársaság); PIAF=Pharmacological Intervention in Atrial Fibrillation; RACE=RAte Control versus Electrical
cardioversion for persistent atrial fibrillation; STAF=Strategies of Treatment of Atrial Fibrillation

Vizs-
gálat Hiv. Bete-

gek (n)

Átlag-
életkor

(év)

Átlagos
után-

követés
(év)

Beválasztási 
kritérium

Elsődleges kimenet 
paraméter

Az elsődleges kimenetet
elérő betegek (n)

Frekvencia-
kontroll

Ritmus-
kontroll p

PIAF 
(2000) 92 252 61,0 1,0 Perzisztens PF

(7–360 nap) A tünetek javulása 76/125
(60,8%)

70/127
(55,1%) 0,32

AFFIRM
(2002) 86 4060 69,7 3,5

Paroxizmális vagy
perzisztens PF, 65
év vagy efelett,
vagy a stroke vagy
halálozás kockázata 

Bármilyen okból bekövetkező
halálozás

310/2027
(25,9%)

356/2033
(26,7%) 0,08

RACE
(2002) 87 522 68,0 2,3

Perzisztens PF
vagy flutter,
amely 1 évnél
kevesebb ideje tart
és 1-2 kardioverzió
2 év során és orális
antikoaguláns
kezelés

Összetett: kardiovaszkuláris
halál, szívelégtelenség, súlyos
vérzés, pacemaker-beültetés,
tromboembóliás események, az
antiaritmiás gyógyszerek
súlyos mellékhatásai

44/256
(17,2%)

60/266
(22,6%) 0,11

STAF 
(2003) 88 200 66,0 1,6

Perzisztens PF 
(>4 hét, ill. <2 év),
LA mérete >45
mm, CHF II–IV,
NYHA stádium,
LVEF <45%

Összetett: teljes mortalitás,
cerebrovaszkuláris szövődmé-
nyek, CPR, embóliás esemé-
nyek

10/100
(10,0%)

9/100
(9,0%) 0,99

HOT
CAFÉ
(2004) 

89 205 60,8 1,7

Első klinikailag
nyilvánvaló
perzisztens PF 
(≥7 nap, illetve 
<2 év), 50–75 év
közötti életkor

Összetett: halál,
tromboembóliás események;
intrakraniális/jelentős vérzés

1/101
(1,0%)

4/104
(3,9%) >0,71

AF-CHF
(2008) 90 1376 66,0 3,1

LVEF ≤35%, szív -
elégtelenség tüne-
tei, korábbi PF
(≥6 h vagy DCC
<utóbbi 6 hónap)

Kardiovaszkuláris halál 175/1376
(25%)

182/1376
(27%) 0,59

J-RHYTHM
(2009) 91 823 64,7 1,6 Paroxizmális PF

Összetett: teljes mortalitás,
szimptomatikus agyi infark-
tus, szisztémás embólia, jelen-
tős vérzés, szívelégtelenség
miatti hospitalizáció,
fizikai/pszichés fogyatékosság

89/405
(22,0%)

64/418
(15,3%) 0,012

13. táblázat: A PF-ben szenvedő betegeknél alkalmazott ritmus- és frekvenciakontrollal kapcsolatos vizsgálatok
általános jellemezői (86–92)



kialakulhat, vagy romolhat, az alapbetegség súlyosbodásának,
a rekurrens PF ideje alatt a ventrikuláris frekvencia nem meg-
felelő kontrollja, illetve az antiaritmiás gyógyszer okozta toxi-
citás következtében. Ezért, bár néhány betegnél a bal kamrai
funkció javulhat a ritmuskontroll terápiának köszönhetően, a
szinuszritmus fenntartására irányuló törekvéseket a beteg sze-
mélyétől függően kell kialakítani.

A mortalitásra és hospitalizációra gyakorolt hatások
A frekvenciakontrollal, illetve a ritmuskontrollal foglalko-
zó vizsgálatok egyikében sem sikerült kimutatni, hogy a rit-

muskontroll kezelés kedvező hatást gyakorol a mortalitás-
ra, ahogy azt a vizsgálat kidolgozásakor elvárták (86, 87,
90). 
Az AFFIRM adatbázisán végzett post-hoc elemzés arra
utalt, hogy az antiaritmiás gyógyszerek veszélyes hatásai (a
mortalitás 49%-os növekedése) felülírhatják a szinuszritmus
előnyeit (amely a mortalitás 53%-os csökkenésével jár
együtt). 
A RACE-adatbázis elemzése viszont arra utalt, hogy az alapbe-
tegség nagyobb mértékben befolyásolja a prognózist, mint
maga a PF.
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aNem jelezték a betegek teljes számát
PF=pitvarfibrilláció; AFFIRM=Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management; HOT CAFÉ=HOw to Treat Chronic
Atrial Fibrillation; ND=nincs meghatározva; PIAF=Pharmacological Intervention in Atrial Fibrillation; RACE=RAte Control versus
Electrical cardioversion for persistent atrial fibrillation; STAF=Strategies of Treatment of Atrial Fibrillation

Vizsgálat Hiv.

Bármilyen okból
bekövetkező

halál (frekven-
cia/ritmus)

Kardiovaszkuláris
okból bekövetkező

halál

Nem-kardiovaszku-
láris okból bekövet-

kező halál
Stroke

Trombo-
embóliás
esemény

Vérzés

PIAF (2000) 92 4 I/I Ia ND ND ND

AFFIRM (2002) 86 666 (310/356) 167/164 113/165 77/80 ND 107/96

RACE (2002) 87 36 18/18 ND ND 14/21 12/9

STAF (2003) 88 12 (8/4) 8/3 0/1 1/5 ND 8/11

HOT CAFÉ (2004) 89 4 (1/3) 0/2 1/1 0/3 ND 5/8

AF-CHF (2008) 90 228/217 175/182 53/35 11/9 ND ND

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások; PF=pitvarfibrilláció; bmp=percenkénti szívverés; BK=bal kamra;
NYHA=New York Heart Association (New York-i Szívtársaság)

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A paroxizmális, perzisztens vagy permanens PF-ben szenvedő betegeknél gyógyszeres frekvencia-
kontrollt kell alkalmazni (béta-blokkolók, nem-dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonisták, digitá-
lisz, vagy ezek kombinációja). A gyógyszert az adott betegtől függően kell kiválasztani, a dózist
pedig úgy kell beállítani, hogy elkerüljék a bradycardiát.

I. B 100

Azoknál a betegeknél, akik testmozgás közben PF-fel kapcsolatos tüneteket tapasztalnak, testmoz-
gás közben is meg kell vizsgálni a frekvenciakontroll megfelelő voltát, és a terápiát úgy kell kialakí-
tani, hogy fiziológiás kronotróp választ érjenek el, és elkerüljék a bradycardiát.

I. C

Preexcitációval együtt járó PF esetén, vagy azoknál a betegeknél, akiknél korábban már előfordult
PF, a frekvenciakontroll eléréséhez a preferált gyógyszerek a propafenon vagy az amiodaron. I. C

Ésszerű a kezelést egy megengedőbb frekvenciakontroll protokollal kezdeni, amely a 110 bpm alatti
nyugalmi szívfrekvencia kialakítását tűzi ki céljául. II.a B 98

Ésszerű szigorúbb frekvenciakontroll stratégiát alkalmazni, ha a megengedőbb frekvenciakontroll
ellenére a tünetek fennmaradnak vagy tachycardiomyopathia fordul elő: nyugalmi szívfrekvencia:
<80 bpm, illetve mérsékelt testmozgás közbeni szívfrekvencia: <110 bpm. A szigorú szívfrekvencia-
célérték elérése után a biztonságosság felmérése érdekében 24 órás Holter-monitorozást ajánlott végezni.

II.a B 98

Nem permanens PF esetén a frekvenciakontroll elérését ésszerű dronedaron alkalmazásával elérni,
kivéve, ha a beteg NYHA III-IV. stádiumú vagy instabil szívelégtelenségben szenved. II.a B 95, 99, 103

A digoxin szívelégtelenségben és balkamra-diszfunkcióban szenvedő, illetve szedentáris (inaktív)
életmódot folytató betegeknél javallott. II.a C

Ha más intézkedések sikertelenek maradnak, vagy ellenjavallottak, a frekvenciakontroll orális
amiodaronnal is elérhető. II.b C

A paroxizmális PF-ben szenvedő betegeknél a digitáliszt nem szabad egyedüli szerként használni a
ventrikuláris válasz frekvenciájának kontrollálásához. III. B 104

14. táblázat. A PF-ben szenvedő betegeknél alkalmazott ritmuskontroll, illetve frekvenciakontroll nemkívánatos
hatásainak összehasonlítása

A hosszú távú frekvenciakontrollra vonatkozó ajánlások



A frekvenciakontrollal, illetve a ritmuskontrollal foglalkozó
vizsgálatok következményei
Egyértelmű, hogy nincs kapcsolat egyrészt a szinuszritmusban
lévő személyeknél jelzettekhez képest a PF-ben szenvedő bete-
geknél jelzett veszélyes kimenetel és a szinuszritmus fenntar-
tásának észlelt előnyei (lásd 2.1 rész), másrészt az összes „frek-
vencia, illetve ritmus” vizsgálat kimenetel között (86, 87, 90).
Az ATHENA (A placebo-controlled, double-blind, parallel
arm Trial to assess the efficacy of dronedarone 400 mg b.i.d.
for the prevention of cardiovascular Hospitalisation or death
from any cause in patiENts with Atrial fibrillation/atrial
flutter) vizsgálat kimenetel (lásd 4.3.5.1 rész) az első arra utaló
jelek, hogy a biztonságosan fenntartott szinuszritmus meg-
előzheti a PF esetében jelzett fontosabb kimenetel (95), de ez a
vizsgálat önmagában nem tudja feloldani a kapcsolat fentiek-
ben említett hiányát. Arra következtethetünk, hogy a frekven-
ciakontroll ésszerű stratégia az idősebb betegek esetében, akik-
nél a PF tüneteinek súlyossága elfogadhatónak te kinthető
(EHRA-pontszám=1). A ritmuskontroll terápia enyhítheti a
tüneteket, de nem szabad maga után vonnia az antitrom -
botikus terápia, a frekvenciakontroll terápia, vagy az alapbe-
tegség kezelésének megszakítását. Egyértelműen szükség van
egy kontrollált vizsgálatra, amely a katéter ablációnak, illetve a
szinuszritmus fenntartásának új eszközeit képező, biztonsá-
gos antiaritmiás gyógyszerek súlyos kardiovaszkuláris kimene-
telre gyakorolt hatásának értékelésére irányul, és összehason-
lítja azt a frekvenciakontrollal.

4.3.2 HOSSZÚ TÁVÚ FREKVENCIAKONTROLL
A PF-ben jelentkező szabálytalan ritmus és gyors kamrafrek-
vencia olyan tüneteket okozhat, mint például a palpitációk,
dyspnoe, fáradtság, szédülés. A kamrafrekvencia megfelelő
kontrollja enyhítheti a tüneteket, és javíthatja a hemo -
dinamikai állapotot, mivel elegendő időt biztosít a kamra fel-
töltődéshez, illetve lehetővé teszi a tachykardiomiopátia meg-
előzését.

A frekvenciakontroll terápia intenzitása
Egyelőre ismeretlen, hogy milyen szintű frekvenciakontroll
lenne optimális a morbiditás, a mortalitás, az életminőség és a
tünetek szempontjából. A korábbi irányelvek szigorú frekven-
ciakontrollt ajánlottak, amelynek – az AFFIRM-vizsgálatban
alkalmazottal azonos típusú terápiát véve alapul – nyugalmi
állapotban 60-80 bpm között, míg mérsékelt testmozgás köz-
ben 90-115 bpm között kell lennie (86).
Az AFFIRM-vizsgálatban a szigorú frekvenciakontroll terápia
147 betegnél (7,3%) pacemaker beültetését tette szükségessé a
szimptomatikus bradycardia miatt, míg a magasabb nyugalmi
szívfrekvenciák nem jártak együtt kedvezőtlen prognózissal.
A nemrégiben közzétett RACE II (RAte Control Efficacy in
permanent atrial fibrillation) vizsgálatban a két kezelési cso-
portba randomizált 614 betegnél nem sikerült kimutatni, hogy
a szigorú frekvenciakontroll hatásosabb, mint a megengedőbb
frekvenciakontroll terápia (98). A megengedő frekvenciakont-
roll esetében terápiás célértékként a 110 bpm nyugalmi szív-
frekvenciát, míg a szigorú frekvenciakontroll esetében a 80
bpm nyugalmi szívfrekvenciát, illetve mérsékelt terhelés ese-
tén a szívfrekvencia megfelelő mértékű emelkedését határoz-
ták meg (98). Az elsődleges összetett kimenetet 81 betegnél (a
megengedőbb kezelést alkalmazó csoportban 38 betegnél, míg
a szigorú kezelést alkalmazó csoportban 43 betegnél) sikerült
elérni. A tünetek, a mellékhatások és az életminőség hasonlók
voltak a két csoportban. A megengedőbb kezelést alkalmazó
csoportba sorolt betegnél kevesebb kórházi vizitről számoltak
be. A vizsgálat kimutatta, hogy a RACE II-vizsgálatban részt-
vevő betegeknél, akiknél vélhetően nem léptek fel a magas
ventrikuláris frekvenciával összefüggő súlyos tünetek, a meg-
engedő frekvenciakontroll megfelelőnek bizonyult.

4.3.3 GYÓGYSZERES FREKVENCIAKONTROLL
A farmakológiai frekvenciakontrollhoz használt gyógyszerek
A PF ideje alatt a kamrafrekvenciát főként a következők hatá-
rozzák meg:

Európai ajánlás a pitvarfibrilláció kezelésére
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ER=nyújtott felszabadulású; N/A=nem alkalmazható
aCsak nem permanens pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél

Intravénás alkalmazás Megszokott orális fenntartó dózis

Béta-blokkolók
Metoprolol CR/XL 2,5–5 mg 100–200 mg o.d. (ER)
Bisoprolol N/A 2,5–10 mg o.d.
Atenolol N/A 25–100 mg o.d.
Esmolol 10 mg N/A
Propranolol 1 mg 10–40 mg t.i.d.
Carvedilol N/A 3,125–25 mg b.i.d.

Nem-dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonisták
Verapamil 5 mg 40 mg b.d. – 360 mg (ER) o.d.
Diltiazem N/A 60 mg t.d.s. – 360 mg (ER) o.d.

Digitálisz glikozidok
Digoxin 0,5–1 mg 0,125 mg–0,5 mg o.d.
Digitoxin 0,4–0,6 mg 0,05 mg–0,1 mg o.d.

Egyebek

Amiodaron 5 mg/kg 1 óra alatt, 
és 50 mg/óra fenntartásként 100 mg–200 mg o.d.

Dronedarona N/A 400 mg b.i.d.

15. táblázat: A frekvenciakontrollhoz használt gyógyszerek



x az atrioventrikuláris csomó ingerületvezetési jellemzői és
refrakteritása,

x valamint a szimpatikus és a paraszimpatikus tónus.
A leggyakrabban használt gyógyszerek a béta-blokkolók, a
nem-dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonisták, valamint a
digitálisz. Az akut kezelés leírását a 4.2.1 rész tartalmazza. A
gyógyszerek kombinációjára is szükség lehet. A dro neda ron is
hatékonyan csökkentheti a szívfrekvenciát a PF kiú ju lása ese-
tén. Az amiodaron néhány olyan betegnél is alkalmazható,
akik egyébként refrakternek bizonyultak a frekvenciakont-
rollra. A béta-blokkolók és a digitálisz kombinációja kedvező
hatású lehet a szívelégtelenségben szenvedő betegeknél.
A frekvenciakontrollhoz használt gyógyszerek közé tartoznak
(15. táblázat):
x A béta-blokkolók különösen a PF-fel együtt előforduló

magas adrenerg tónus vagy szimptomatikus miokardiális
iszkémia esetén lehetnek hasznosak. A hosszú távú béta-
blokkoló kezelés számos vizsgálatban hatásosnak és bizton-
ságosnak bizonyult a placebóhoz és a digoxinhoz viszonyít-
va. Az AFFIRM-vizsgálatban a szigorú frekvenciakontroll
eléréséhez általában béta-blokkolókat használtak. A leg-
gyakrabban használt béta-blokkolók adagolását a 15. táblá-
zat tartalmazza.

x A nem-dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonisták (vera pamil,
diltiazem) hatékonyan alkalmazhatók a PF akut és hosszú
távú frekvenciakontrolljára. A szisztolés szívelégtelenség-
ben szenvedő betegeknél ezeket a gyógyszereket nem sza-
bad használni azok negatív inotróp hatása miatt.

x A digoxin és a digitoxin hatékonynak bizonyul a szívfrekven-
cia kontrolljában nyugalmi állapotban, de nem testmozgás
közben. Egy béta-blokkolóval kombinálva mind a két szóban
forgó gyógyszer hatásos lehet a szívelégtelenségben szenvedő
vagy nem szenvedő betegeknél. A digoxin (életveszélyes)
mellékhatásokat okozhat, és ezért csak óvatosan szabad
alkalmazni. Kölcsönhatásba léphetnek más gyógyszerekkel.

x A dronedaron hatékony frekvenciakontrolláló szer, amely
hosszú távú terápiára is használható, amely jelentősen csök-
kenti a szívfrekvenciát nyugalmi állapotban és testmozgás
közben. A dronedaron hatásai hozzáadódnak más frek ven cia -
kontrolláló szerek hatásához. Ugyanakkor hatékonyan csök-
kenti a szívfrekvenciát az új PF-epizódok közben (99), de
jelenleg még nem hagyták jóvá a permanens PF kezelésére.

x Az amiodaron hatásos frekvenciakontrolláló szer. Az intra-
vénás amiodaron a hemodinamikai problémákkal küzdő
betegeknél is hatásos és jól tolerálható. Az amiodaron hosz-
szú távú kezelésként is alkalmazható, ha a hagyományos
terápiák nem hatásosak, de súlyos extrakardiális mellékha-
tásokat is okozhat, beleértve a pajzsmirigy-diszfunkciót és a
bradycardiát is. Az amiodaron, amelyet általában frekvencia
kontrollálására alkalmaznak, akkor is használható, ha a
betegnél permanenssé válik a PF. Ebben az esetben az
amiodaron kezelést meg kell szakítani, hacsak más, bizton-
ságosabb szerek nem alkalmazhatók.

Egyéb I. osztályú antiaritmiás gyógyszerek nem hatékonyak a
frekvencia kontrollálásában. A sotalolt nem szabad kizárólag
frekvenciakontrollra használni, bár az ilyen vonatkozású tulaj-
donságai igen értékesek lehetnek, ha elsősorban ritmuskont-
rollra alkalmazzák.

Hogyan érhető el a frekvenciakontroll?
A RACE II kimenetele, valamint a nem randomizált vizsgála-
tokban tett előző megfigyelések arra utalnak, hogy első lépés-

ben megengedőbb frekvenciakontroll megközelítést kell alkal-
mazni, amelynek célja a 110 bpm alatti nyugalmi szívfrekven-
cia elérése. A frekvenciakontrolláló gyógyszerek dózisa meg-
emelhető, illetve más gyógyszerekkel is kombinálható, amíg
sikerül elérni az említett célértéket. Ha a betegnél fennmarad-

Európai ajánlás a pitvarfibrilláció kezelésére
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8. ábra. A frekvenciakontroll optimális szintje

9. ábra. Frekvenciakontroll. COPD=krónikus obstruk -
tív tüdőbetegség. *A béta1-szelektív blokkolók kis dó -
zisai akkor használhatók a COPD-ban, ha a nem
dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonistákkal és
digoxinnal elért frekvenciakontroll nem megfelelő.
Az amiodaron olyan betegeknél is használható frek-
venciakontrollra, akik nem reagálnak a glikozidokra,
béta-blokkolókra vagy nem-dihidropiridin kalcium-
csatorna-antagonistákra. A dronedaron olyan bete-
geknél is használható frekvenciakontrollra, akiknél
ismételten PF epizódok fordulnak elő



nak a tünetek főként, ha a panaszai túl magas frekvenciához
vagy szabálytalansághoz kapcsolódnak, a szigorúbb frekven-
ciakontroll-értéket kell megcélozni. A kamrai frekvenciát
addig kell csökkenteni, amíg a beteg tünetei megszűnnek
vagy tolerálhatókká válnak, vagy amíg felismerik, hogy a
tünetek inkább az alapbetegséghez kapcsolódnak, mintsem a
kamrafrekvenciához vagy ritmushoz. Ha a szigorúbb frekven-
ciakontroll megközelítést alkalmazzák (nyugalmi állapotban
80 bpm alatti, míg mérsékelt testmozgás közben 110 bpm
körüli), az esetleges pauzák és a bradycardia tisztázására 24
órás Holter-monitorozást kell végezni. Ha a tünetek a test-
mozgáshoz kapcsolódnak, terheléses vizsgálat is végezhető (8.
ábra). A frekvencia kontrollálására szolgáló gyógyszert az élet-

kor, az alapbetegség és a kezelés célja alapján kell kiválasztani
(9. ábra). Azoknál a betegeknél, akik a szigorúbb frekvencia-
kontroll terápia ellenére is szimptomatikusak maradnak, rit-
muskontrolláló kezelés is alkalmazható.

4.3.4 ATRIOVENTRIKULÁRIS CSOMÓ ABLÁCIÓ ÉS
MÓDOSÍTÁS
Az atrioventrikuláris csomó ablációval igen hatásos kamrai
frekvenciakontroll biztosítható a PF-ben szenvedő betegeknél.
A teljes szívblokk az atrioventrikuláris csomó vagy His-köteg
szelektív katéteres ablációjával érhető el; ebben az eljárásban
radiofrekvenciát használnak elsődleges ablációs energiaként.

Európai ajánlás a pitvarfibrilláció kezelésére
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások; PF=pitvarfibrilláció; AV=atrioventrikuláris; CRT=kardiális re -
szinkronizációs terápia; BK=bal kamra; LVEF=bal kamrai ejekciós frakció; NYHA=New York Heart Association (New York-i Szívtársaság)

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A szívfrekvencia kontrollálását célzó AV-csomó ablációt akkor kell alkalmazni, amikor a frekvencia
nem kontrollálható gyógyszerekkel, illetve amikor a PF nem előzhető meg antiaritmiás terápiával
vagy nem tolerálható mellékhatásokkal jár együtt, és a PF közvetlen katéter-alapú vagy műtéti
ablációja nem ajánlott, nem sikerült, vagy elutasították.

II.a B 106, 107

Az AV-csomó abláció nem alkalmazható permanens PF-ben szenvedő betegeknél, akiknél CRT
javallt (az optimális terápia ellenére fennálló NYHA III. stádium, vagy ambuláns IV. stádiumra jel-
lemző tünetek, LVEF <35%, QRS-szélesség >130 ms.

II.a B 105, 108-110

Az AV-csomó abláció azoknál alkalmazható, akik nem reagálnak a CRT-re, és akiknél a PF meg-
akadályozza a hatásos kétkamrás stimulációt, illetve az amiodaron nem hatásos vagy ellenjavallott. II.a C

A bármilyen típusú PF-ben szenvedő, súlyosan depresszált balkamra-funkcióval rendelkező (LVEF
<35%) és súlyos szívelégtelenség tüneteit mutató (NYHA III. vagy IV. stádium) betegeknél az AV-
csomó abláció után kétkamrás stimulációt kell alkalmazni.

II.a C

A szívfrekvencia kontrollálását célzó AV-csomó ablációt akkor kell alkalmazni, amikor fennáll a
tachycardia által mediált cardiomyopathia gyanúja, és a frekvencia nem kontrollálható gyógyszerek-
kel, illetve a PF közvetlen ablációja nem ajánlott, nem sikerült, vagy elutasították.

II.b C

Az AV-csomó abláció, amelyet CRT beültetése követ, olyan betegeknél alkalmazható, akik perma-
nens PF-ben szenvednek, legfeljebb 35%-os LVEF-fel rendelkeznek, a NYHA I. vagy II. stádiumra
jellemző tüneteket mutatnak optimális frekvenciakontrolláló kezelés mellett; az eljárás célja a
frekvenciakontroll elérése abban az esetben, amikor a gyógyszeres kezelés nem elegendő vagy mel-
lékhatásokkal jár együtt.

II.b C

Az AV-csomó katéteres ablációját a gyógyszeres kezelés megpróbálása vagy a PF katéteres ablációja
nélkül nem szabad a PF és/vagy a kamrafrekvencia kontrollálására használni a PF-ben szenvedő
betegeknél.

III. C

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások; PF=pitvarfibrilláció; AV=atrioventrikuláris; CRT=kardiális
reszinkronizációs terápia; BK=bal kamra; LVEF=bal kamrai ejekciós frakció; NYHA=New York Heart Association (New York-i
Szívtársaság)

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A bármilyen típusú PF-ben szenvedő, mérsékelten depresszált balkamra-funkcióval rendelkező
(LVEF ≤45%) és mérsékelt szívelégtelenség tüneteit mutató (NYHA II. stádium) betegeknél 
az AV-csomó abláció után CRT-pacemakert kell beültetni.

II.b C

A paroxizmális PF-ben szenvedő és normális balkamra-funkcióval rendelkező betegeknél 
az AV-csomó abláció után üzemmód-választó funkcióval ellátott, kétkamrás (DDD) pacemakert 
kell beültetni.

II.b C

A perzisztens vagy permanens PF-ben szenvedő és normális balkamra-funkcióval rendelkező bete-
geknél az AV-csomó abláció után egykamrás (VVIR) pacemakert kell beültetni. II.b C

A PF-ben szenvedő betegeknél alkalmazott atrioventrikuláris csomó ablációra vonatkozó ajánlások

Az atrioventrikuláris csomó abláció után használt pacemakerekre vonatkozó ajánlások



Az atrioventrikuláris csomó ablációja palliatív, és visszafordít-
hatatlan eljárás, és ezért ésszerű olyan betegeknél alkalmazni,
akiknél a gyógyszeres frekvenciakontroll (beleértve a gyógy-
szer-kombinációkat is) sikertelen volt, vagy a gyógyszeres rit-
muskontroll és/vagy bal pitvari abláció szintén sikertelen volt.
Ilyen betegeknél az atrioventrikuláris csomó abláció javítja az
életminőséget, és az általános populációban megfigyelt szintre
csökkenti a halálozási rátát. A megfelelő eszköz (VVI, DDD,
kardiális reszinkronizációs terápia, pacemaker vagy beültethe-
tő kardioverter-defibrillátor) kiválasztása a PF típusától (paro -
xizmális, permanens, perzisztens), a kapcsolódó kardiovaszku-
láris betegség, az LVEF, valamint a szívelégtelenség tüneteinek
meglététől és súlyosságától függ. Belátható, hogy a csökkent
balkamra-funkcióval rendelkező betegeknél az atriovent -
rikuláris csomó ablációja után a balkamra-funkció romlásának
megelőzése céljából biventrikuláris ingerlésre van szükség. 
A balkamra-diszfunkció nélküli betegeknél jelenleg még nem
tudjuk megállapítani, hogy szükség van-e bivent rikuláris
ingerlésre: néhány adat azonban arra utal, hogy a bivent -
rikuláris ingerlés jótékony hatású lehet (105), míg más adatok
azt igazolják, hogy ez hasonló a jobb kamrai ingerlés kedvező
hatásához.

Az atrioventrikuláris csomó modifikációja RF-ablációval a
frekvenciakontroll céljából
Kisebb előzetes vizsgálatok arra utalnak, hogy az atrio vent -
rikuláris csomó ingerületvezetési tulajdonságainak katéteres
radiofrekvenciás módosítása csökkentheti a kamrai frekvenci-
át és a PF tüneteit. Ennek ellenére, az eljárásnak nincs megha-
tározott végpontja, és az atrioventrikuláris csomó ablá ciója,
illetve a pacemaker-implantáció hatékonyabbnak tűnik. Ezért
az atrioventrikuláris csomó modifikációját célzó eljárást csak
ritkán használják állandó pacemaker-beültetés nélkül.

4.3.5 HOSSZÚ TÁVÚ RITMUSKONTROLL
4.3.5.1 A szinuszritmus fenntartására alkalmazott antiaritmiás
gyógyszeres kezelés
A ritmuskontroll terápiát elsősorban a PF tüneteinek enyhíté-
se céljából kell megkezdeni. Tehát tünetmentes betegek (vagy
azok, akik a megfelelő frekvenciakontroll mellett tünetmen-
tesekké válnak) általánosságban ne kapjanak antiaritmiás
gyógyszereket. A PF-ben a szinuszritmus fenntartása céljából
alkalmazott antiaritmiás gyógyszeres kezelés alapelvei követ-
kezők:
1. A kezelést a PF okozta tünetek enyhítése céljából alkalmaz-

zuk.
2. Az antiaritmiás gyógyszerek hatékonysága szinuszritmus

fenntartására mérsékelt.
3. A klinikai szempontból sikeres antiaritmiás gyógyszerterá-

pia inkább csökkenti, mintsem kiküszöböli a PF kiújulásá-
nak lehetőségét.

4. Ha az egyik antiaritmiás gyógyszer „nem válik be”, egy
másikkal klinikai szempontból elfogadható hatás érhető el.

5. Gyógyszer indukálta proaritmia vagy extrakardiális mellék-
hatás gyakori.

6. Az antiaritmiás szert elsősorban biztonságossági, mintsem
hatékonysági szempontokból kell választani.

Az alábbi rész az egyes gyógyszereket ismerteti; azok legfon-
tosabb hátrányait a 16. táblázat tartalmazza.
A béta-blokkolók csak kis mértékben hatékony a PF visszaté-
rés megelőzésében, kivéve tireotoxikózis, vagy terhelés indu-
kálta PF eseteit. Egy 394 betegen végzett randomizált vizsgá-

latban a metoprolol csoportba sorolt betegeknél a PF kiújulási
gyakorisága 47,7% a kontrollcsoportban megfigyelt 59,9%-hoz
képest (p=0,005). Az észlelt „antiaritmiás hatást” a jobb frek-
venciakontroll is magyarázhatja, amely miatt a visszatérő PF
tünetmentessé válhat (lásd 3.5 rész).
Az antiaritmiás gyógyszerek hatékonysága a pitvarfibrilláció visz-
szatérés megelőzésében
Egy nemrégiben végzett metaanalízis szerint, amely 44, az
antiaritmiás gyógyszereket a kontrollcsoporttal (placebo, illet-
ve kezelés nélkül) összehasonlító randomizált kontrollált vizs-
gálatot ölelt fel (111), a gyorsan (disopiramid, kinidin) vagy las-
san (flekainid, propafenon) kötő nátriumcsatorna-blokkolók,
a tiszta káliumcsatorna-blokádot (dofetilid), káliumcsatorna-
blokádot és béta-blokádot (sotalol) vagy kevert ioncsatorna-
blokádot és antiszimpatikus hatást (amiodaron) kiváltó szerek
jelentősen csökkentik a rekurrens PF gyakoriságát. Összessé-
gében, az antiaritmiás szerek kétszeresére növelik a szinuszrit-
mus fenntartásának valószínűségét (112). Az amiodaron haté-
konyabb, mint az I. osztályú szerek és a sotalol.
A metaanalízisben 2 és 9 között volt egy éven keresztül keze-
lendő betegek száma. A kezelést mellékhatások miatt gyakran
meg kellett szakítani (9-27 beteg közül egy). Az amiodaron és
a propafenon kivételével, minden gyógyszer fokozta a
proaritmia gyakoriságát (111). Az egy nem kívánt esemény
kialakulásához szükséges kezelt betegek száma 17 és 119 kö -
zött mozgott. A metaanalízisben figyelembe vett vizsgálatok
többségében viszonylag egészséges betegek vettek részt, akik
nem szenvedtek súlyos egyidejű szívbetegségben. Jóllehet a
mortalitás minden vizsgálatban alacsony volt (4,4%), a gyorsan
disszociáló nátriumcsatorna-blokkolók (disopiramid-foszfát,
kinidin-szulfát) a mortalitás nagyobb gyakoriságával jártak
együtt [esélyhányados (odds ratio, OR): 2,39; 95%-os KI:
1,03–5,59; p=0,04; egy nem kívánt esemény kialakulásához
szükséges kezelt betegek száma=109].
Az európai országok többségében a flekainidot, a pro pa fe -
nont, a sotalolt és az amiodaront gyakran használják. Az első
nátriumcsatorna-blokkolót, a kinidint az elmúlt években egyre
ritkábban használják, QT-intervallumot nyújtó hatása, és emi-
att gyógyszer okozta torsades de pointes magasabb kockázata
miatt. A disopiramidot csak ritkán használják, kivéve a vagus
tónus indukálta pitvarfibrilláció eseteit. A cibenzolint és a
hidrokinidint csak néhány európai országban alkalmazzák. A
dronedaront, ezt az új, kifejezetten a PF kezelésére kifejlesz-
tett antiaritmiás gyógyszer ma már számos európai országban,
Észak-Amerikában és a világ más részein is elérhető.
A flekainid mintegy kétszeresére növeli a szinuszritmus fenn-
tartásának valószínűségét. Bár a flekainidot eredetileg a pa -
roxizmális PF esetében vizsgálták, a szinuszritmus DCC utáni
fenntartása céljából is használatos. Biztonságosan alkalmazha-
tó jelentős strukturális szívbetegségben nem szenvedő bete-
geknél, de nem alkalmazható koszorúér-betegségben szenve-
dő vagy csökkent LVEF-fel rendelkező betegek esetében.
Intraventrikuláris vezetési késés, különösen bal Tawara-szár-
blokk esetén a flekainid adásakor óvatossággal kell eljárni.
A flekainid terápia megkezdése után rendszeres EKG-készítés
ajánlott. A kezelés mellett fellépő több mint 25%-os QRS-idő-
tartam nyúlás a proaritmia kockázatának egyik jele, ebben az
esetben a gyógyszer adása megszakítandó, vagy csökkenteni
kell a dózist. Hasonlóképpen, a flekainid dózis emelésekor is
figyelemmel kell követni a QRS-időtartamot. Ezzel egyidejű-
leg atrioventrikuláris vezetést gátló szer adása javasolt (lásd
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4.3.1 rész), mivel a flekainid és a propafenon a PF-et pitvarle-
begéssé konvertálhatja, amely gyors kamrafrekvenciával jár-
hat.
A propafenon megelőzi a pitvarfibrilláció visszatérését. A
propafenon ezen felül gyenge béta-adrenoreceptor-blokkoló
hatással is rendelkezik. Biztonságosan alkalmazható a jelentős
strukturális szívbetegségben nem szenvedő betegeknél. A
flekainidhoz hasonlóan, a propafenont nem szabad a koszorú-
ér-betegségben szenvedő vagy csökkent LVEF-fel rendelkező
betegeknél alkalmazni. A propafenont a flekainid esetében
megadottakhoz hasonló óvintézkedések mellett kell alkalmazni.
A kinidin a kardiovaszkuláris gyógyszerek közül az elsők közé
tartozik, amelyekkel szisztematikus prospektív vizsgálatokat
végeztek. A kontrollált vizsgálatokban a kinidin javította a szi-
nuszritmus fenntartását. Ennek ellenére egy metaanalízis
kimutatta, hogy a kinidin növelte a mortalitást, nagy valószí-
nűséggel a QT-intervallum megnyúlásának következtében

fellépő ventrikuláris proaritmiának tulajdoníthatóan (torsades
de pointes). A kinidint ma már csak nagyon ritkán használják.
Az amiodaron hatékonyabb a PF-visszatérés megelőzésében,
mint a propafenon vagy a sotalol. A kezelendő betegek száma
az amiodaron esetében 3, a flekainiddal 4, a dofetiliddel és a
propafenonnal 5, míg a sotalollal 8 (111). Az amiodaron jó
terápiás lehetőség az egyéb antiaritmiás gyógyszerek ellenére
gyakori, szimptomatikus PF-epizódokat megélő betegek ese-
tében. A legtöbb szertől eltérően az amiodaron biztonságosan
alkalmazható strukturális szívbetegségben, többek között
szívelégtelenségben szenvedő betegeknél (113). A gyógyszer-
okozta torsades de pointes kockázata alacsonyabb az amio -
daron esetében a „tiszta” káliumcsatorna-blokkolókkal szem-
ben, valószínűleg a többszörös ioncsatorna-gátló hatás miatt.
Mindemellett az amiodaronnal is megfigyelhető gyógyszer-
okozta proaritmia (111), ezért a QT-intervallumot szorosan
monitorozni kell.
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PF=pitvarfibrilláció; AV=atrioventrikuláris; bpm=percenkénti szívverés; CYP=citokróm-P; EKG=elektrokardiogram; BK=bal
kamra; NYHA=New York Heart Association (New York-i Szívtársaság)

Gyógyszer Dózis Legfontosabb ellenjavallatok 
és óvintézkedések

A dózis csökkentését
vagy a kezelés megszakí-

tását megkövetelő 
EKG-jellemzők

AV-csomó
lassulása

Disopiramid 100-250 mg t.i.d.
Ellenjavallt szisztolés szívelégtelenség esetén. Óva-
tosságra van szükség, amikor egyidejűleg QT-
intervallum-megnyújtó gyógyszerekkel használják.

QT-intervallum >500 ms Nincs

Flekainid 100–200 mg b.i.d.
Ellenjavallt, ha a kreatinin clearance <50 mg/ml,
valamint koszorúér-betegség és csökkent bal
kamrai ejekciós frakció esetén.

QRS időtartama több mint
>25%-kal nő az alapszinthez

képest
Nincs

Flekainid XL 200 mg o.d. Óvatosságra van szükség ingerületvezetési zavar
esetén.

Propafenon 150–300 mg t.i.d.
Ellenjavallt koszorúér-betegség és csökkent bal
kamrai ejekciós frakció esetén. QRS időtartama több mint

>25%-kal nő az alapszinthez
képest

Enyhe
Propafenon SR 225–425 mg b.i.d.

Óvatosságra van szükség ingerületvezetési zavar
és vesekárosodás esetén.

d,l-Sotalol 80–160 mg b.i.d.

Ellenjavallt jelentős balkamra-hipertrófia, sziszto-
lés szívelégtelenség, korábbi QT-megnyúlás,
hypokalaemia esetén, illetve ha a kreatinin
clearance <50 mg/ml. Mérsékelt vesediszfunkció
esetén a dózis óvatos beállítására van szükség.

QT-intervallum >500 ms

Hasonló 
a nagy dózisú
béta-blokkoló-

kéhoz

Amiodaron
600 mg o.d. 4 hétig,
400 mg o.d. 4 hétig,
majd 200 mg o.d.

Óvatosságra van szükség, amikor egyidejűleg
QT-intervallum-megnyújtó gyógyszerekkel hasz-
nálják, illetve szívelégtelenség esetén. A K-vita-
min-antagonista, illetve a digitoxin/digoxin dózist
csökkenteni kell.

QT-intervallum >500 ms 10–12 bpm 
PF-ben

Dronedaron 400 mg b.i.d.

Ellenjavallt NYHA III-IV. stádiumú vagy instabil
szívelégtelenség esetén, egyidejűleg alkalmazott
QT-intervallum-megnyújtó kezelés közben, erős
CYP3A4-inhibitorok alkalmazása esetén, illetve ha
a kreatinin clearance <30 mg/ml. Óvatosságra van
szükség, amikor egyidejűleg QT-intervallum-
megnyújtó gyógyszerekkel használják, illetve szív-
elégtelenség esetén. A digitoxin/digoxin dózist
csökkenteni kell. A szérum kreatininszint 0,1–0,2
mg/dl-es emelkedése gyakori, és nem utal csök-
kent vesefunkcióra.

QT-intervallum >500 ms 10–12 bpm 
PF-ben

16. táblázat. A leggyakrabban használt antiaritmiás gyógyszerek esetében javasolt dózisok és fontosabb korláto-
zások



A sotalol legalább annyira hatékony a rekurrens PF megelőzé-
sében, mint a fix dózisú kinidin-verapamil kombináció (83), de
hatékonysága elmarad az amiodaronétól. A Sotalol Amio da -
rone atrial Fibrillation Efficacy Trial (SAFE-T) vizsgálatban az
iszkémiás szívbetegségben szenvedő betegek alcsoportjában a
sotalol szinuszritmus fenntartó hatékonysága nem maradt el
az amiodaronétől (p=0,53) (46). A sotalollal megfigyelhető
gyógyszer-okozta proaritmia a QT-intervallum túlzott meg-
nyúlásának (111) és/vagy a bradycardiának tulajdonítható.
Kötelező gondosan monitorozni a QT-intervallum túlzott
megnyúlását (115) és a rendellenes TU-hullámokat (114). Ha
sotalol kezelés alatt a QT-intervallum 500 ms-ot meghaladja, a
kezelést meg kell szakítani, vagy dózist kell csökkenteni. A
proaritmia kockázata magasabb nők, jelentős balkamra-hiper-
trófiában, súlyos bradycardiában, ventrikuláris aritmiákban,
vesediszfunkcióban, hipokalémiában vagy magnesaemiában
szenvedő betegeknél (45).
A dronedaron több csatornát blokkoló szer, gátolja a nátrium,
kálium- és kalciumcsatornákat, valamint nem kompetitív
antiadrenerg tevékenységet fejt ki. A sotalolhoz, propa fenon -
hoz és flekainidhoz hasonlóan, a dronedaron szinuszritmus
fenntartó hatékonysága alacsonyabb az amiodaronhoz képest
(116). Az 504 perzisztens PF-ben szenvedő betegen végzett
DIONYSOS (randomized Double blind trial to evaluate
efficacy and safety of drOnedarone [400 mg b.i.d.] versus
amiodaroNe [600 mg q.d. for 28 daYS, then 200 mg q.d.
thereafter] for at least 6 mOnths for the maintenance of
Sinus rhythm in patients with atrial fibrillation) vizsgálatban a
dronedaron kevésbé volt hatékony, és kevésbé volt toxikus az
amiodaronnal összehasonlítva. Az elsődleges összetett vég-
ponttal kapcsolatos események (a PF kiújulása vagy a vizsgála-
ti készítménnyel történő kezelés megszakítása) a drone -
daronnal kezelt betegek 75%-ánál, míg az amiodaronnal kezelt
betegek 59%-ánál fordultak elő [kockázati arány (hazard ratio,
HR): 1,59; 95%-os KI: 1,28–1,98; p < 0,0001]. A PF gyakrab-
ban újult ki a dronedaron csoportban (36,5%) az amioda ron -
hoz képest (24,3%). A kezelés idő előtti megszakítása némileg
ritkább volt a dronedaron csoportban (10,4%), mint az amio -
daron csoportban (13,3%). A fő biztonságossági végpont a
dronedaronnal kezelt betegek 39,3%-ánál, míg az amioda -
ronnal kezeltek 44,5%-ánál fordult elő (HR: 0,80; 95%-os KI:
0,60–1,07; p=0,129); ez főként a dronedaron csoportban rit-
kábban előforduló neurológiai, pajzsmiriggyel, bőrrel vagy
szemmel kapcsolatos eseményeknek volt köszönhető.
A dronedaron biztonságossági profilja kedvező a strukturális
szívbetegségben nem szenvedő, valamint a szívbetegségben
szenvedő, stabil betegek esetében. Pontosabban a dronedaron
proaritmiás hatása alacsonynak tűnik (95, 99). Visszatérő
pitvarfibrilláció esetén a dronedaron hatékonyabbnak bizo-
nyult a szinuszritmus fenntartásában placebóhoz képest két
nagyméretű feltáró vizsgálatban (99). A két vizsgálat eredmé-
nyeinek összevonásával az első PF epizódig eltelt idő a placebo -
csoportban átlagosan 53 nap, míg a dronedaron csoportban
116 nap volt (HR: 0,75; KI: 0,65–0,87; p <0,0001). A drone -
daron jelentősen csökkentette a kamrafrekvenciát a PF vagy
pitvarlebegés visszatérése alatt.
Az ANDROMEDA (ANtiarrhythmic trial with
DROnedarone in Moderate-to-severe congestive heart failure
Evaluating morbidity DecreAse) vizsgálatot a szinuszritmus-
ban lévő és előrehaladott szívelégtelenségben szenvedő bete-
gek esetében idő előtt meg kellett szakítani a dronedaron cso-

portban tapasztalt nagyobb mortalitás miatt (117). Ebben a
vizsgálatban a dronedaron alkalmazását olyan szimptomatikus
(NYHA II-IV. stádium) szívelégtelenségben szenvedő betegek-
nél vizsgálták, akik súlyos balkamra-diszfunkcióban szenved-
tek, és akiknél az előző hónapban legalább egy, hospitalizációt
igénylő NYHA III-IV. stádiumú epizód fordult elő. A
dronedaron csoportban jelzett haláleseteket főként a szívelég-
telenség súlyosbodása okozta, és az eredmények nem utaltak
proaritmiára vagy a hirtelen halál nagyobb gyakoriságára.
Az ATHENA (A placebo-controlled, double-blind, parallel
arm Trial to assess the efficacy of dronedarone 400 mg b.i.d.
for the prevention of cardiovascular Hospitalisation or death
from any cause in patiENts with Atrial fibrillation/atrial
flutter) vizsgálatban (95) 4628 beteg vett részt. A paroxizmális
PF-ben, perzisztens PF-ben vagy pitvarlebegésben szenvedő és
kardiovaszkuláris kockázati tényezőkkel élő betegeket
randomizálták napi kétszer 400 mg dronedaron vagy placebo
kezelésre. Az elsődleges végpont (bármilyen okból bekövetke-
ző halál vagy kardiovaszkuláris ok miatti hospitalizáció) a
dronedaron csoportban 734 (31,9%) betegnél, míg a placebót
szedő csoportban 917 (39,4%) betegnél fordult elő (HR: 0,76;
95%-os KI: 0,69–0,84; p <0,0001). A dronedaron csoportban a
halálesetek számszerű, de statisztikailag nem jelentős csökke-
nését figyelték meg (HR: 0,84; 95%-os KI: 0,66–1,08; p=0,18).
A kardiovaszkuláris halálozási ráta alacsonyabb volt a
dronedaron csoportban (2,7%, illetve 3,9%; HR: 0,71; 95%-os
KI: 0,51–0,98). A csoportok között nem volt különbség a fel-
tételezhetően szívelégtelenség okozta halálesetek aránya tekin-
tetében (HR: 0,95; 95%-os KI: 0,49–1,85; p=0,89). A post-hoc
analízis a stroke kockázatának csökkenését mutatta ki a
dronedaronnal kezelt betegek esetében, mely független volt az
alkalmazott antitrombotikus terápiától. Az alcsoportokban (pl.
szívelégtelenségben vagy koszorúér-betegségben szenvedő
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10. ábra. Az antiaritmiás gyógyszer kiválasztása a PF-
ben szenvedő betegeknél, minimális strukturális szív-
betegség esetén és anélkül. Az aritmia megjelenési
típusa (adrenerg, illetve vagus okozta) alapján lehet a
gyógyszeres kezelést elkezdeni. Az antiaritmiás sze-
rek a szövegdobozokban ábécé sorrendben szerepel-
nek



betegek) kapott eredmények hasonlóak voltak az általános
eredményekhez.

AZ ANTIARITMIÁS GYÓGYSZEREK KIVÁLASZTÁSA
A visszatérő pitvarfibrilláció kezelése során javasolt a biztonsá-
gosabb, bár kevésbé hatékony kezelés elkezdése, és csak szük-
ség esetén a hatékonyabb, de kevésbé biztonságos terápia
választása. A kardiovaszkuláris alapbetegségben nem szenvedő
vagy csak minimális kardiovaszkuláris alapbetegségben szen-
vedő betegeknél előforduló pitvarfibrilláció szinte bármilyen
antiaritmiás szerrel kezelhető, amelyet jóváhagytak a PF keze-
lésére. A PF-ben szenvedő betegek többségének kezdetben
béta-blokkolókat adnak a frekvenciakontroll elérése céljából.
Az amiodaront azoknál a betegeknél kell alkalmazni, akiknél
más antiaritmiás gyógyszerek kudarcot vallottak, vagy akik
jelentős strukturális szívbetegségben szenvednek.
A pitvarfibrilláló, szívbetegség nélküli vagy minimális szívbe-
tegségben szenvedő betegek (idiopátiás pitvarfibrilláció).
A szívbetegség nélküli vagy minimális szívbetegségben szenve-
dő betegeknél a PF kiújulásának megelőzése céljából a logikus
választást a béta-blokkolók képezik, ha az aritmia egyértelmű-
en mentális vagy fizikai stresszel függ össze (adrenerg PF).
Mivel a béta-blokkoló kezelés az idiopátiás PF-ben szenvedő
betegek többségénél nem túl hatékony, általában flekainidot,
propafenont, sotalolt vagy dronedaront írnak fel. A diso -
piramid, amely erőteljes antikolinerg hatással rendelkezik, a

vagus tónus indukálta PF kezelésében lehet hasznos (10. ábra)
(118, 119).

SZÍVBETEGSÉGBEN SZENVEDŐ BETEGEK
A kardiovaszkuláris betegség hagyományosan számos pato -
fiziológiai szubsztrátumra osztható: hipertrófia, iszkémia,
kongesztív szívelégtelenség (11. ábra). Ezek közül mindegyik
esetében kerülendők bizonyos gyógyszerek. A PF-ben vagy
egyéb aritmiákban szenvedő betegeknél alkalmazott fle kai -
niddal és propafenonnal kapcsolatos vizsgálatokban jelentős
toxicitást mutattak ki, amelyet a proaritmiás és/vagy a negatív
inotróp hatásoknak tulajdoníthatók. Ismert, hogy a sotalol
megnyújtja a QT-intervallumot, és torsades de pointes-ot idéz
elő az arra érzékeny betegeknél, akik közé a jelentős balkam-
ra-hipertrófiában, illetve szívelégtelenségben szenvedő betegek
is tartozhatnak. A szívinfarktuson átesett betegeken végzett
vizsgálatok arra utalnak, hogy a sotalol viszonylag biztonságo-
san alkalmazható koszorúér betegségben. 
Európában a jelentős strukturális szívbetegségben, főként
szívelégtelenségben és balkamra-hipertrófiában szenvedő bete-
gek többsége számára csak az amiodaron áll rendelkezésre
(Észak-Ame rikában a dofetilid is elérhető). Egyre fokozódik
az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az amiodaron esetleg
nem alkalmazható biztonságosan a NYHA III. stádiumú szív-
elégtelenségben szenvedő betegek hosszú távú kezelésében
(120).

Európai ajánlás a pitvarfibrilláció kezelésére

Cardiologia Hungarica 2011; 41 : H39

11. ábra. Az antiaritmiás gyógyszer kiválasztása az alapbetegség szerint. ACEI=angiotenzin konvertáló enzim
inhibitor; ARB=angiotenzin-receptor-blokkoló; CAD=koszorúér-betegség; CHF=kongesztív szívelégtelenség;
HT=hipertónia; LVH=balkamra-hipertrófia; NYHA=New York Heart Association osztály; unstable=az előző
4 hétben fellépő dekompenzáció. Az antiaritmiás szerek a szövegdobozokban ábécé sorrendben szerepelnek.
?=a pitvari remodelling megelőzésében alkalmazandó „upstream” terápiával kapcsolatos eredmények továbbra
is ellentmondásosak



Nagy kihívást jelent az amiodaron és a dronedaron közötti vá -
lasztással kapcsolatos ajánlásokat tenni a strukturális szívbeteg-
ségben szenvedő betegek esetében. Az amiodaron javára szól,
hogy már sok éve használják kardiális toxicitás következetes vagy
egyértelmű igazolása nélkül. Ugyanakkor nagyobb dózisoknál
jelentős általános toxicitás jár együtt az amio daronnal, de ez sok-
kal alacsonyabb, ha legfeljebb napi 200 mg-os dózisban alkal-
mazzák. Az amiodaront még nem értékelték az ATHENA-hoz
hasonló nagyméretű, placebóval kontrollált, randomizált, kont-
rollált vizsgálatban, de számos meta ana lízisben (111, 113, 121, 122)
és kevert kezelés hatás modellben (123) nem sikerült a kardio-
vaszkuláris kimenetekre gyakorolt jótékony hatást kimutatni. A
nagyobb biztonságosságra és a kimenetelre gyakorolt kedvező
hatásra való tekintettel, a dro ne daron megfelelőbb antiaritmiás
szer lehet a kezelés első lépésében, legalábbis a szimptomatikus
PF-ben és kardiovaszkuláris alapbetegségben szenvedő betegek-
nél. Ha droneda ronnal nem sikerül kontrollálni a tüneteket, ezt
követően amiodaronra lehet szükség.
A dronedaron biztonságosan alkalmazható az ACS-ben, kró-
nikus stabil anginában, hipertóniával együtt járó szívbeteg-
ségben és stabil NYHA I-II. stádiumú szívelégtelenségben
szenvedő betegeknél. A NYHA III-IV. stádiumú vagy
újkeletű instabil szívelégtelenségben szenvedő betegeknek
nem szabad dronedaront adni. A dokumentált balkamra-
hipertrófiában vagy hipertrófiás cardiomyopathiában szenve-
dő betegek esetében a dronedaron kezeléssel kapcsolatban
nem állnak rendelkezésre kontrollált körülmények között
gyűjtött adatok.

A BALKAMRA-HIPERTRÓFIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK
A balkamra-hipertrófiában szenvedő betegeknél a sotalol vél-
hetően a proaritmia nagyobb gyakoriságával jár együtt. Fle -
kainid és propafenon is alkalmazható, de némi aggodalomra
ad okot a proaritmiás kockázat, amely elsősorban a jelentős
hipertrófiában (az előző irányelvek szerint a bal kamra falának
vastagsága legalább 1,4 cm vastag) és az ehhez kapcsolódó
koszorúér-betegségben szenvedő betegeknél áll fenn. Mivel
egy, hipertóniában és lehetséges balkamra-hipertrófiában szen-
vedő betegeken végzett nagyméretű vizsgálatban a drone -
daron biztonságosnak és jól toleráltnak bizonyult, ennél a
populációnál lehetséges kezelésnek tekinthető, bár végleges
adatok nem állnak rendelkezésre. Az amiodaron akkor alkal-
mazható, ha az ismételt szimptomatikus PF-epizódok tovább-
ra is kihatással vannak a betegek életminőségére.

KOSZORÚÉR-BETEGSÉGBEN SZENVEDŐ BETEGEK
Ezeknek a betegeknek nem szabad flekainidet (24) vagy
propafenont kapniuk. Első vonalbeli terápiaként sotalolt vagy
dronedaront kell alkalmazni. Biztonságossági profilja alapján a
dronedaront lehet előnyben részesíteni. Extrakardiális mellék-
hatásai miatt az amiodaron csak végső megoldásnak tekinthe-
tő ennél a populációnál.

SZÍVELÉGTELENSÉGBEN SZENVEDŐ BETEGEK
Európában csak a dronedaron és az amiodaron áll rendelkezés-
re az olyan készítmények közül, amelyek biztonságosan alkal-
mazhatók a stabil NYHA I-II. stádiumú szívelégtelenségben
szenvedő betegeknél. A dronedaron ellenjavallott a NYHA III-
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aAjánlás osztálya. bAz eredmények bizonyító ereje. cHivatkozások.
PF=pitvarfibrilláció; AV=atrioventricular; LoE=level of evidence; NYHA=New York Heart Association.

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél az alapbetegségtől függően a következő antiaritmiás szerek
ajánlottak ritmuskontroll céljából:

x amiodaron I. A 46, 11, 125
x dronedaron I. A 95, 99
x flekainid I. A 111, 127
x propafenon I. A 111, 125
x d,l-sotalol I. A 46, 83, 111

Az amiodaron hatékonyabb a szinuszritmus fenntartásában, mint a sotalol, propafenon, flekainid
(ezekhez hasonlítva) vagy a dronedaron (LoE A), de biztonságossági profilja 
miatt általában akkor kell alkalmazni, ha más szerek sikertelenek voltak vagy ellenjavallottak (LoE C).

I.
46, 111, 121,

125

A súlyos, NYHA III-IV. stádiumú vagy újkeletű instabil (az előző hónapban fellépő dekompenzáció)
NYHA II. stádiumú szívelégtelenségben szenvedő betegeknél az első választásnak az amiodaronra 
kell esnie.

I.
126

A jelentős strukturális szívbetegség hiányában a kezdeti antiaritmiás terápiát a dronedaron, flekainid,
propafenon és a sotalol közül kell kiválasztani.

I. A
95, 99, 111,

125–127
A béta-blokkolók az adrenerg PF megelőzésére javallottak. I. C
Ha az egyik antiaritmiás gyógyszer nem csökkenti a visszatérő PF gyakoriságát klinikailag elfogadható
szintre, egy másik antiaritmiás gyógyszert kell mérlegelni.

II.a C

A dronedaron nem permanens PF-ben és kardiovaszkuláris kockázati tényezőkkel élő 
betegeknél a kardiovaszkuláris ok miatti hospitalizáció csökkentésére alkalmazható.

II.a B 95, 99

A béta-blokkolók ritmus- (és frekvencia) kontroll céljából alkalmazhatók az első PF-epizódon áteső
betegeknél.

II.a C

Disopiramid megfontolandó vagus tónus indukálta PF-ben szenvedő betegeknél. II.b B 111, 118, 119
A dronedaron nem javallott a NYHA III-IV. stádiumú vagy újkeletű instabil (az előző hónapban 
fellépő dekompenzáció) NYHA II. stádiumú szívelégtelenségben szenvedő betegeknél.

III. B 117, 122

Az antiaritmiás gyógyszeres kezelés nem ajánlott a szinuszritmus fenntartására az előrehaladott
szinuszcsomó zavarban vagy AV-csomó diszfunkcióban szenvedő betegeknél, kivéve, 
ha állandó, működő pacemakerrel rendelkeznek.

III. C

CA

B

A szinuszritmus fenntartása céljából adott antiaritmiás gyógyszer kiválasztására vonatkozó ajánlások



IV. stádiumú vagy nemrégiben (az előző 4 hétben) dekompen-
zált szívelégtelenségben szenvedő betegek számára (117).
Esetükben amiodaront kell használni.
A nemrégiben végzett vizsgálatok, és elsősorban az
ATHENA-vizsgálat eredményei egy új terápiás paradigmához
vezettek a PF-betegek tekintetében. Amint azt az ATHENA-
vizsgálatban is kimutatták, az ismételt hospitalizációk megelő-
zése fontosabb lehet mind a beteg, mind az orvos számára,
mint önmagában a szinuszritmus fenntartása, különösen
abban az esetben, amikor a többi, prognosztikai szempontból
fontos kezelést (antikoaguláns, frekvenciakontroll, egyidejű
betegségek kezelése) továbbra is folytatják.
Az ATHENA-vizsgálatban résztvevő betegeknek nem kellett
szimptomatikusnak lenniük, de sokan azok lehettek. A vizs-
gálati adatok nem teszik lehetővé a dronedaron értékének
kifejezetten az aszimptomatikus betegekre vonatkoztatott
elemzését. Tünetmentes betegeknél nem került sor drone -
daron, egyéb antiaritmiás szerek vagy frekvenciakontroll
össze hasonlítására, ezért nincs elegendő adat ahhoz, hogy a
dronedaron rutinszerű használatát ajánlani lehessen ezen bete-
geknél.

4.3.5.2 Bal pitvari katéteres abláció
Az ablációs stratégiákat a PF számos betegpopulációban törté-
nő „gyógyításának” szándékával dolgozták ki. Az említett
betegek hosszú távú utánkövetése arra utal, hogy bár a szi-
nuszritmus így jobban megőrizhető, mint antiaritmiás gyógy-
szerekkel, a betegség késői kiújulása nem ritka jelenség (128).
A vizsgálatok többségébe szívbetegség nélküli vagy csak enyhe
strukturális szívbetegségben szenvedő, szimptomatikus paro -
xizmális PF-ben szenvedő betegeket választottak be.

JAVALLATOK
A katéteres ablációt általában olyan PF-ben szenvedő betegek
számára kell fenntartani, akik az optimális terápia (a ritmus,
illetve frekvenciakontrollt is beleértve) ellenére szimptomati-
kusak maradnak. Annak eldöntésében, hogy egy szimptoma-
tikus betegnél ablációs eljárást alkalmazzanak, figyelembe kell
venni az alábbiakat:
1. a pitvart érintő betegség stádiuma (pl. PF típusa, bal pitvar

mérete, korábbi PF),
2. az alapbetegség megléte és súlyossága,
3. lehetséges kezelési alternatívák (antiaritmiás gyógyszerek,

frekvenciakontroll),
4. a beteg preferenciája.
Az egyes betegek esetében a szimptomatikus PF-ben megfele-
lő kedvező hatást kell, hogy elvárhassunk a beavatkozástól
ahhoz, hogy az indokolttá tegyen egy esetenként akár súlyos
szövődményekkel is társuló komplex ablációs eljárást. Az ope-
ráló orvos tapasztalata is fontos szempont az ablációs kezelés
melletti döntés mérlegelése során. Az ajánlások alátámasztásá-
ul szolgáló vizsgálatokat szinte kizárólag nagyon tapasztalt,
szakintézményekben dolgozó orvosok és szakemberek végez-
ték, de a klinikai gyakorlatban sok intézmény esetében keve-
sebb tapasztalattal rendelkező fiatalabb orvos is részt vehet.
Katéteres ablációt általában olyan szimptomatikus paroxiz -
mális PF-ben szenvedő betegeknél végeznek, akiknél legalább
egy antiaritmiás szer sikertelennek bizonyul. Ezt a gyakorlatot
az antiaritmiás szereket és a katéteres ablációt összehasonlító,
egy központban végzett randomizált vizsgálatok, valamint a
több központban végzett prospektív vizsgálatok eredményei is
alátámasztják, amelyek szerint a ritmuskontrollra vonatkozó

kimenetelek szignifikánsan jobbak voltak abláció után (18. táb-
lázat). Ezenkívül a főként paroxizmális PF-ben szenvedő bete-
geken végzett, az antiaritmiás szereket és a katéteres ablációt
összehasonlító vizsgálatok metaanalízise is igazolta, hogy a rit-
muskontrollra vonatkozó végpontok sokkal kedvezőbbek vol-
tak abláció után (96, 131–135). Ennek ellenére az említett vizs-
gálatok többségében olyan betegek vettek részt, akiknél már
az antiaritmiás gyógyszeres kezelés sikertelen volt, ugyanak-
kor az utánkövetés is viszonylag rövid volt. Kevés adat áll ren-
delkezésre a szimptomatikus paroxizmális PF-ben szenvedő
betegek első vonalbeli kezelésében alkalmazott antiaritmiás
kezelés és katéteres abláció közvetlen összehasonlítására
vonatkozóan (134), de az antiaritmiás gyógyszerek, illetve a
PF-ben alkalmazott bal pitvari katéteres abláció hatékonyságá-
nak különálló elemzése az abláció nagyobb hatékonyságára
utal (131). Ennek ellenére, figyelembe véve, hogy a katéteres
ablációval nagyobb esély van ritmuskontrollt elérni a szimpto-
matikus paroxizmális PF-ben és enyhe szívbetegségben szen-
vedő, illetve nem szenvedő betegeknél, valamint a módszer
viszonylagos biztonságosságát, ha tapasztalt sebész végzi,
néhány betegnél már a kezelés elején használható az abláció
(12. ábra).
A perzisztens PF-ben, vagy régi keletű perzisztens PF-ben és
enyhe szívbetegségben szenvedő, illetve nem szenvedő betegek
esetében a kezelési stratégiák és a katéteres ablációval kapcso-
latos haszon-kockázat arány kevésbé ismert. Ezeknél a bete-
geknél kiterjedt és gyakori ablációs beavatkozásra lehet szük-
ség, és ésszerű javaslatnak tűnik, hogy az említett betegek ese-
tében az antiaritmiás gyógyszeres kezelés sikertelensége után
merüljön csak fel ablációs beavatkozás. Mivel az amiodaron
kezelés súlyos és gyakori mellékhatásokkal járhat együtt, külö-
nösen hosszú távú alkalmazásakor, a fiatalabb betegek eseté-
ben ésszerű a katéterabláció lehetőségét, mint az amiodaron
kezelés alternatíváját mérlegelni.
A jelentős szervi szívbetegségben szenvedőknél fellépő szimp-
tomatikus paroxizmális és perzisztens PF esetén antiaritmiás
gyógyszeres kezelést ajánlott alkalmazni a katéteres abláció
előtt. Az említett betegeknél nehezebb sikeres ablációt végezni.
Az eljárást csak az aritmiával együtt járó jelentős tünetek
teszik indokolttá. A perzisztens és a régi keletű perzisztens PF
ablációja változó, bár általában ígéretes sikerrátával társul, sok
esetben azonban több beavatkozásra is szükség lehet. A szóban
forgó eljárások hosszúak, szakmai szempontból nagy kihívást
jelentenek, és nagyobb kockázattal járnak együtt, mint önma-
gában a PV-izoláció. Azt, hogy a kevésbé toxikus antiaritmiás
gyógyszeres kezelés kudarca után amiodaron kezelést, vagy
katéteres ablációt kell-e alkalmazni, gondosan, esettől függő-
en kell mérlegelni. Többek között figyelembe kell venni a
következő tényezőket: életkor, a szervi szívbetegség típusa és
súlyossága, bal pitvar mérete, komorbiditások, a beteg prefe-
renciája. Léteznek arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a PF-fel
összefüggő társbetegségekben szenvedő betegeknél előnyös
lehet az elsődleges ablációs stratégia; például a szívelégtelen-
ségben szenvedő betegeknél előnyös lehet a bal pitvari abláció,
mivel az ejekciós frakció és az olyan funkcionális végpontok,
mint például a terhelhetőség, jelentősen javulhatnak (93, 94).
Az aszimptomatikus betegeknél nem mutatták ki a PF abláció
jótékony hatását.

ABLÁCIÓ ELŐTTI KIVIZSGÁLÁS
Az abláció előtt minden betegnél 12 elvezetéses EKG-t és/vagy
Holter-vizsgálatot kell végezni az aritmia természetének meg-
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állapítása céljából. Továbbá transthoracalis echokardiográfiát is
kell végezni a strukturális szívbetegség azonosítása/kizárása
céljából. A további képalkotó eljárások (MRI, CT) segítségével
feltárhatók az egyéni háromdimenziós paraméterek, és némi-
leg meghatározható a pitvari fibrózis mértéke is. A bal pitvari
ablációs eljárás közben fellépő tromboembóliás események
kockázatának csökkentése céljából ki kell zárni a bal pitvari
(általában a bal pitvati fülcsében lévő) thrombus lehetőségét.
Az fülcsethrombus TOE segítségével történő kizárása és az
eljárás között eltelt idő (legfeljebb 48 óra) „áthidalása” céljából
megfelelő antikoaguláns kezelést kell alkalmazni.

A TRIGGERTERÜLETEK KIZÁRÁSA TÜDŐVÉNA
IZOLÁCIÓVAL
A tüdővénákban (PV) létrejövő „fokális aktivitás” által kivál-
tott PF-epizódok olyan stratégia kidolgozásához vezettek,
amely során elektromosan izolálják a pitvari szubsztrátumtól a
triggerterületet. Ezt a PV-ostiumban elhelyezett körkörös
(cirkumferenciális) diagnosztikai katéterekkel sikerült elérni,
amelyek segítségével a beavatkozás során a PV-t a pitvarral
összekötő rostok megcélozhatók egy „szegmentális” ablációs
eljárással. Mivel a szinuszritmus alatt jellegzetes PV-potenciál
is megfigyelhető, az ablációs eljárás a PV-trigger aktív műkö-
dése hiányában is elvégezhető. A bal pitvart és a PV-t összekö-
tő rostok ablációja céljából szegmentális léziók kerülnek kiala-

kításra a PV-szájadék közelében, ami miatt fennáll a szája -
dékszűkület és/vagy elzáródás kockázata. Ezenkívül a PF gya-
koribb kiújulásáról számoltak be, amit a PV-ből kiinduló és
oda érkező elektromos vezetés visszatérésének tulajdonítot-
tak, de a kiújulások közül néhányat a disztálisabb izolált PV
megléte mellett meglevő szájadék közeli triggereknek tulajdo-
nítottak.

A LINEÁRIS TÜDŐVÉNA-IZOLÁCIÓ ÉS CIRKUMFERENCIÁLIS
TÜDŐVÉNA-ABLÁCIÓ
Az abláció megkönnyítése és a PV-sztenózis kockázatának
csökkentése érdekében az abláció helyét távolabb, a pitvari
oldalon („antrális” vagy „ostiális) végezték egy hosszú, egyik
vagy mindkét ipsilaterális PV-t körülölelő léziót hozva létre. A
léziók elhelyezése megerősítette azt az előző megfigyelést,
hogy a PV-antrum szintén a PF fenntartásának szubsztrátu-
maként szolgálhat. Ma már meggyőző bizonyíték áll rendelke-
zésre arra vonatkozóan, hogy a PV és az antrum létfontosságú
szerepet játszik a PF fenntartásában, ezáltal a „trigger” és a
„szubsztrátum-módosítás” közötti különbségtétellel nem
megmagyarázható a PV-k szerepe. Az összes PV-véna izoláció-
ja után a betegek 54%-ánál az indukált PF már nem maradt
fenn, ami arra utal, hogy a paroxizmális PF-ben szenvedő
betegek jelentős részénél a PV a PF fenntartásában szerepet
játszó szubsztrátumot képez.
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12. ábra. Az abláció és az antiaritmiás gyógyszeres kezelés közötti választás strukturális szívbetegségben szen-
vedő, illetve nem szenvedő betegeknél. Az antiaritmiás kezelés és a katéteres abláció integrált alkalmazására
vonatkozó javaslat, jelentős alapbetegségben szenvedő PF-betegeknél, illetve szívbetegség nélküli vagy csak
enyhe szívbetegségben (a balkamra-hipertrófiával nem társuló hipertóniát is beleértve) szenvedő betegeknél.
†Kiterjedtebb bal pitvari ablációra lehet szükség; *a PVI általában megfelelő. PF=pitvarfibrilláció; CAD=koszo-
rúér-betegség; CHF=kongesztív szívelégtelenség; HT=hipertónia; LVH=balkamra-hipertrófia; NYHA=New
York Heart Association (New York-i Szívtársaság); PVI = tüdővéna-izoláció. Az antiaritmiás szerek a szöveg-
dobozokban ábécé sorrendben szerepelnek. Megjegyzendő, hogy az elsővonalbeli kezelésként (szaggatott vonal)
alkalmazott bal pitvari abláció II.b osztályú ajánlás a paroxizmális PF-ben és enyhe szívbetegségben szenvedő,
illetve szívbetegségben nem szenvedő betegeknél, akik a frekvenciakontroll ellenére erősen szimptomatikusak
maradnak, és akik elutasítják az antiaritmiás gyógyszeres kezelést



A cirkumferenciális PV-abláció tisztán anatómiai megközelí-
tés, amely nem teszi szükségessé a körülvett terület elektro-
mos izolálására vonatkozó végpont elérését. Mivel ezzel egy-
idejűleg a PV-ben nem végeznek térképezést, csak egy transz-
szeptális punkcióra van szükség. A sikeres izoláció után nincs
szükség várakozási időre, ezért az eljárás is rövidebb ideig tart.
Ezzel az eljárással a PV-k akár 45%-a izolálatlanul marad, a PV
bal pitvar közötti ingerületvezetés fennmarad, és a PV tovább-
ra is aritmogén marad. Ezenkívül a szóban forgó abláció típus
után sokkal gyakoribbak a rendezett aritmiák. Egy nemrégi-
ben végzett vizsgálatban arról számoltak be, hogy a nem teljes
körkörös lézió („hézag”) volt a legfontosabb prediktor a ren-
dezett aritmiák későbbi kialakulásának tekintetében. Ezek az
eredmények szintén a teljes léziók kialakításának fontossága
mellett szólnak.

A TÜDŐVÉNA IZOLÁCIÓJA, MINT VÉGPONT
Egy nemrégiben ismertetett szakértői konszenzus szerint a PF-
ben alkalmazott ablációs eljárások sarokkövét azok az ablációs
stratégiák képezik, amelyek a PV-t és/vagy a PV-antrumot
célozzák meg. Ha a PV-re irányul, az eljárás célját a PV teljes
elektromos izolációjának kell képeznie (33). A szóban forgó
eljárások esetében jelenleg a legelfogadottabb és legjobb vég-
pont az összes PV teljes izolációja. A PV izolációjának szüksé-
gessége tekintetében további bizonyítékokkal szolgálnak azok
a vizsgálatok, amelyek a PF-abláció utáni kiújulását tanulmá-
nyozták, és kimutatták, hogy a rekurrens PF-ben szenvedő
betegek többségénél a PV elektromos vezetés helyreállása
tapasztalható. Rövid és középtávon az ismételt PV-izoláció a
betegek akár 90%-ánál a PF teljes kiküszöbölésével járt együtt.

A PF-et kiváltó triggerek kizárása ellenére a perzisztens vagy
régi keletű PF-ben szenvedő betegek többségének további
szubsztrátum módosításra van szüksége. A pitvar kom part -
mentalizációjára alapuló szubsztrátum-módosítás a többszörös
hullámok hipotézisére támaszkodik (lásd 2.2.2 rész). A lineáris
abláció úgy történik, hogy az anatómiai vagy funkcionális
elektromos akadályokat összekötik annak érdekében, hogy
vezetési szempontból átvágják az említett területeket, és így
megelőzzék a reentry-t. Többféle lineáris konfigurációt meg-
vizsgáltak; mindemellett, továbbra is rejtély marad, hogy egy
adott beteg esetében melyik vonal bizonyul majd a legalkalma-
sabbnak.
A lineáris ablációs lézióknak transzmurálisan kell elhelyezked-
niük ahhoz, hogy teljes kondukciós blokkot lehessen elérni. Ez
sok esetben igen nehezen valósítható meg.

A TÜDŐVÉNA-IZOLÁCIÓBAN HASZNÁLHATÓ ALTERNATÍV
ABLÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÉS ENERGIAFORRÁSOK
A szekvenciális, „pontról pontra” típusú léziók létrehozásával
kapcsolatos korlátozások és a nem teljes lézió kialakítás koc-
kázatának ellensúlyozása céljából a PV-izolációhoz több „egy-
lövetű” eszközt javasoltak, amelyek – ideális esetben – csak
egyszeri (vagy kevés) alkalmazást tesznek szükségessé. Kü -
lönböző, a ballontechnológiára, a nyitható vagy összepréselhe-
tő cirkumferenciális alapuló eszközöket vizsgáltak meg,
főként paroxizmális PF-ben szenvedő betegeknél, akik nem
szenvednek strukturális szívbetegségben, vagy jelentős bal pit-
vari dilatációban. Míg ezek az eszközök főként monopoláris
vagy bipoláris rádiófrekvenciával működnek, alternatív ener-
giaforrások is léteznek, mint például a kriotermia, ultrahang,
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Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A közönséges pitvari flutter ablációját a PF ablációja részeként ajánlott végezni, ha már 
az ablációs eljárás előtt dokumentálták, vagy a PF ablációja közben fordul elő. I. B 33

A paroxizmális PF katéteres ablációja szimptomatikus betegeknél alkalmazható, akiknél 
egy korábbi antiaritmiás gyógyszerrel történő kezelés sikertelen maradt. II.a A 96, 131, 132, 133,

135, 137, 138

Az antiaritmiás terápiával szemben ellenálló perzisztens szimptomatikus PF esetében 
az ablációt kell kezelési lehetőségnek tekinteni. II.a B 33

Az abláció után lévő betegeknél „mentő” kezelésként a LMWH-t vagy az iv. UFH-t kell alkal-
mazni a szisztémás OAK folytatása előtt, amelyet legalább 3 hónapig kell folytatni. Ezután
annak eldöntésében, hogy szükséges-e folytatni az OAK-kezelést, figyelembe kell venni 
a beteg egyéni stroke kockázati tényezőit.

II.a C

Az abláció után az OAK-terápiát azoknál a betegeknél ajánlott folytatni, akiknél 1 „jelentős”
(„egyértelmű”) vagy legalább 2 „klinikailag fontos, nem jelentős” kockázati tényező van jelen
(pl. a CHA2DS2-VASc-pontszám: ³2).

II.a B 136

A szívelégtelenségben szenvedő betegeknél abban az esetben kell a PF katéteres ablációját elvé-
gezni, ha az antiaritmiás gyógyszeres kezeléssel (az amiodaront is beleértve) nem sikerült kont-
rollálni a tüneteket.

II.b B 93, 94

A PF katéteres ablációja az antiaritmiás gyógyszeres kezelés előtt is elvégezhető azoknál a pa -
roxiz mális szimptomatikus PF-ben szenvedő, de jelentős szívet érintő alapbetegségben nem szen-
vedő betegeknél, akik a megfelelő frekvenciakontroll ellenére szimptomatikusak maradnak.

II.b B 131

A PF katéteres ablációja a szimptomatikus, régi keletű perzisztens PF-ben szenvedő 
betegeknél alkalmazható, akik rezisztensek az antiaritmiás gyógyszerekkel szemben. II.b C

A bal pitvari ablációra vonatkozó ajánlások

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; iv.=intravénás; LMWH=alacsony molekulasúlyú heparin; OAC=orális antikoaguláns; UFH=nem frakcionált heparin
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lézer. Mivel egyelőre nincsenek erre vonatkozó vizsgálati ada-
tok, nem sikerült kimutatni az említett eljárások „hagyomá-
nyos” szekvenciális ablációhoz viszonyított nagyobb fokú haté-
konyságát. Mivel az eljárás esetenként nagyon súlyos nemkívá-
natos hatással járhat, mint például az atrio-oesophagealis fisz-
tula képződés, az összes ilyen eszközről még ki kell mutatni,
hogy „biztonságos és egyszerű”.

JOBB PITVARI FLUTTER ABLÁCIÓJA
Bármilyen közönséges pitvari flutterre utaló dokumentáció
esetén a PF-katéter ablációja részeként a jobb alsó pitvari
isthmus (tricuspidalis annulus és vena cava inferior közötti
terület) lineáris ablációját kell elvégezni, amely kétirányú blok-
kot kell, hogy eredményezzen.

A SZUBSZTRÁTUM-MÓDOSÍTÁSHOZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
ALTERNATÍV ELJÁRÁSOK
Elvégezték a komplex frakcionált pitvari elektrogramokat
(CFAE) létrehozó pitvari szövet ablációját, anélkül, hogy a PV-t
izolálták volna. Bár az egyes központoktól kapott jelentések
kedvezőek, a prospektív randomizált vizsgálatokban nem sike-
rült kedvező hatást kimutatni. Érdekes módon, az ilyen eljárá-
sok után az ismételten megjelenő aritmiák többsége a PV-ből
ered. Több csoport számolt be a PV-izoláció kiegészítéseként
elvégzett ganglionáris plexus rádiófrekvenciás ablációjáról. Az
eljárás értéke még nem tisztázott.

SZÖVŐDMÉNYEK
A PF katéteres ablációja jelentős szövődményekkel jár együtt
(17. táblázat) (129–131). Jelentősnek tekintjük a szövődményt,
ha az tartós sérüléshez vagy halálhoz vezet, műtéti beavatko-
zást tesz szükségessé, megnyújtja a kórházban töltött időt,
vagy hospitalizációt tesz szükségessé. Szükséges hangsúlyozni,
hogy hosszú távú következményekkel járó ritkább szövődmé-
nyek is előfordulhatnak, főként abban az esetben, ha a rádió-
frekvenciától eltérő energiaforrást használnak.

AZ UTÁNKÖVETÉSSEL KAPCSOLATOS MEGFONTOLÁSOK

Antikoaguláció
Első lépésben az abláció után LMWH-t vagy iv. UFH-t kell
használni a szisztémás antikoaguláns kezelés újrakezdéséig,
amelyet legalább 3 hónapig kell folytatni (136), bár néhány köz-
pontban nem szakítják meg az antikoaguláns kezelést az
abláció idejére. Ezután a beteg stroke kockázata (lásd a 4.1 rész)
alapján el kell dönteni, hogy szükséges-e folytatni az orális
antikoaguláns kezelést. A warfarin kezelést általában nem
ajánlott megszakítani az abláció után azoknál a betegeknél,
akiknél fennáll a stroke kockázata (lásd a 4.1 rész), mivel a PF
hosszútávon súlyosbodó aritmia, főként a magasabb stroke
rizikójú betegek esetében (lásd 3. rész).

A pitvarfibrilláció kiújulásának monitorozása
A PF ablációja után a közép- és hosszú távú klinikai kimene-
tetek értékelése továbbra is vitás téma marad. Elegendőnek
bizonyulhat a tünetek alapján történő utánkövetés is, mivel a
tünetek enyhítése képezi a PF ablációjának legfontosabb cél-
ját. A különböző eljárások sikerrátájának összehasonlításához
szükséges adatok gyűjtése, valamint az ablációs eljárás javítása
céljából szisztematikus, standardizált EKG-monitorozásra van
szükség (3). A szakértői konszenzus ajánlásai szerint a 3 hóna-
pot követően sorra kerülő kezdeti utánkövetési vizit után leg-
alább 2 évig hathavonta kell ellenőrzéseket végezni (33). A
valós kiújulási rátát váthatóan jelentősen alulbecsülik (lásd
3.4).

AZ ABLÁCIÓT ÉS AZ ANTIARITMIÁS GYÓGYSZERES KEZELÉST
ÖSSZEHASONLÍTÓ METAANALÍZIS ÉS RANDOMIZÁLT
VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
Jóllehet a PF kezelésének alapját továbbra is a gyógyszeres
kezelés képezi, a katéteres abláció egyre nagyobb teret nyer.
Egy nemrégiben végzett metaanalízis szerint a katéteres ab -
lációs stratégia sikerrátája 77%-os az antiaritmiás gyógyszeres
kezelés esetében tapasztalt 52%-hoz képest (131). Más
metaanalízisekben is hasonló eredményekről számoltak be
(134, 140, 141), amelyek közül az egyikben kimutatták, hogy a
paroxizmális vagy perzisztens PF esetén végzett PV-izoláció
egy év után a PF-mentesség esélyének jelentős növekedésével
járt együtt (OR: 9,74; 95%-os KI: 3,98–23,87; p <0,001) (140).
Számos prospektív, több központban végzett vizsgálat igazolta
a katéteres abláció hatékonyságát az antiaritmiás gyógyszeres
kezeléshez viszonyítva. Az abláció csoportba besorolt betegek
közül sokan több eljáráson estek át, ami rávilágít az eljárás
jelenlegi korlátaira. Az előzőleg izolált PV-k újbóli elektromos
összekapcsolódása mellett a nem teljes ablációnak tulajdonít-
ható iatrogén pitvari reentry tachycardia képezi az abláció után
fellépő aritmiák leggyakoribb okát, amely esetén további
ablációs eljárás válik szükségessé. A folyamatban lévő, több
központban végzett prospektív vizsgálatok eredményei egyelő-
re még nem érhetők el; ezeket a vizsgálatokat a betegek olyan
alcsoportjain végzik, mint például a PF-ben és szívelégtelenség-
ben szenvedő betegek (pl. CASTLE-AF-vizsgálat [Catheter
Ablation versus STandard conventional treatment in patients
with LV dysfunction and Atrial Fibrillation], AMICA-vizsgálat
(AF Management In Congestive heart failure with Ablation]).
Egyelőre nincsenek arra utaló bizonyítékok, hogy a PF sikeres
ablációja a mortalitás csökkenéséhez vezet, de már folyamat-
ban van egy nagyméretű nemzetközi prospektív vizsgálat
[CABANA (Catheter Ablation versus Antiarrhythmic Drug
Therapy for Atrial Fibrillation)]. Elképzelhető, hogy egy átfo-
gó ritmuskontroll stratégiába szervesen beépülő PF-abláció

A PF sebészi ablációjára vonatkozó ajánlások

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások; PF=pitvarfibrilláció

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A PF sebészi ablációját szívműtéten áteső, szimptomatikus PF-ben szenvedő betegeknél 
kell alkalmazni.

II.a A 139, 141, 142

A PF sebészi ablációja szívműtéten áteső, aszimptomatikus PF-ben szenvedő betegeknél is
alkalmazható, ha ez minimális kockázattal megvalósítható.

II.b C

A PF minimálisan invazív sebészi ablációja egyidejű szívműtét nélkül megvalósítható, és szimp-
tomatikus PF-ben szenvedő betegeknél is elvégezhető a katéteres abláció kudarca után.

II.b C
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ACT=aktivált alvadási idő; PF=pitvarfibrilláció; ALARA=as low as reasonably achievable („az ésszerűség határain belül elérhető alacsony
szinten”); AV=atrioventrikuláris; CPR=szív-tüdő újraélesztés; LA=bal pitvar; LV=bal kamra; PV=tüdővéna; TIA=tranziens iszkémiás attak

Típus Tipikus tünetek Gyakoriság
Kezelési lehetőségek,

kimenet
Hogyan csökkenthetők 

a kockázatok

Tromboembólia

TIA
Stroke

Az embólus helyével kap-
csolatos neurológiai káro-
sodás

0,93%

0,2% (0,6%)
0,3% (0,28%)

Lízisterápia Használjon irrigált fejű katétert 30
percenként ellenőrizze az ACT-t, és
módosítsa iv. heparin bólusszal 

PV sztenózis/
okkluzió

Köhögés, légszomj terhe-
lés esetén, rezisztens pne-
umónia, hemoptízis

Az abláció helyétől függően 
a PV ostiumhoz viszonyítva 
Fokális PV-abláció esetében akár 10%
<5% szegmentális PF-izoláció esetén

Esetleg stentbeültetést
igény  lő PV dilatáció/re -
kanalizáció
Gyakori in-stent resztenózis

Kerülje az intra-PV-ablációt és a tömör
ablációt

Atrio-oesopha- 
 gea lis fisztula 
képződés

Megmagyarázhatatlan
láz, diszfágia, roham

<1% Azonnali műtéti korrekció Ne alkalmazzon túl sok energiát a bal
pitvar hátsó falának szomszédságában
lévő helyeken

Tamponálás

Azonnali

Későbbi (napokkal
az eljárás után)

Hipotónia, szívleállás 0,8%

Az eljárások akár 6%-ában;
Ismeretlen

Azonnali pericardiocentesis Kerülje a közvetlen mechanikus trau-
mát transszeptális punkció közben
Kerülje a „gőzképződést” (pop forma -
tion) 
Érintéskor ne alkalmazzon túl nagy erőt

A rekeszizom ideg
sérülése (az esetek
többségében jobb
oldali)

Rekeszizom paralízis,
amely terhelés közben
légszomjat, nyugalmi álla-
potban diszpnoét okoz 

Átmeneti lehet Várjon Stimulációval állapítsa meg a rekeszizom
ideg helyét a PV ostiumhoz viszonyítva
Kerülje a PV ostium megnyújtását
(főként ballonkatéter használata esetén)

Perioesophagealis
sérülés

Bélrendszeri tünetek
(puffadás stb.)

Átmeneti lehet 
Órákkal vagy napokkal az eljárás
után jelenik meg
A 367 betegből álló kohorsz 1%-a

Ha szükséges: 
A pylorus dilatációja
Botulinum injekciók

Ismeretlen

Arteriovénás 
fisztula

Fájdalom a punkció
helyén

0,43% Kompresszió 
Korrekciós műtétre csak
ritkán van szükség

Óvatos punkció

Aneurizma 
képződés

Fájdalom a punkció
helyén

0,5-0,53% Várjon 
Trombin injekció

Óvatos punkció

Sugársérülés Fájdalom és kivörösödés a
besugárzott területen

Az utánkövetés későbbi fázisában
fordul elő
Nagyon ritkán fordul elő akut
sugársérülés

Égési sebként kell kezelni Kerülje a sugárexpozíciót, alkalmazza
az ALARA-t 
Használjon 3D-s letapogató eljárást
Használjon alacsony frekvenciájú pul-
zációs fluoroszkópiát
A fluoroszkópia expozíciós rátájának
optimális módosítása

Mitralis billentyű
sérülés

A katéter beszorulása 
A billentyűszövet erős
hegesedése a túlzott
abláció után

Nagyon ritka A katéter finom kihúzása,
miközben a hüvely behatol
a kamrába 
Műtéti eltávolítás

A bal pitvar/bal kamra anatómiai 
kapcsolatainak 3D-s feltárása 
A katéterek kezelése közben figyelje 
a jeleket

Akut koszorúér-
sérülés

Mellkasi fájdalom 
ST-eleváció 
Hipotónia

Nagyon ritka 356 betegből egynél
egyetlen esetjelentésben

Az akut koszorúér-
okklúzió standard
perkután terápiája

Ne alkalmazzon túl sok energiát 
a koszorúerek közelében
Kerülje az intrakoronáriás
sinusablációt, ha lehetséges

Légembólia Akut iszkémia
Hipotónia
Atrioventrikuláris blokk
Szívleállás

A levegő kiszívása a hosszú
hüvelyekben
Figyeljen, és várjon
Ingerlés
Alkalmazzon CPR-t, ha
szükséges

A beültetett katéterek óvatos aspiráció-
ja 
Alkalmazzon állandó pozitív nyomást
a transzszeptális katéterhüvelyben

Haematoma a
punkció helyén

Fájdalom
Duzzadás 
Elszíntelenedés 

Gyakori Kompresszió, ritka esetek-
ben műtéti kezelés
A katéterhüvely eltávolítása
az ACT normalizációja után

Óvatos kompresszió 
A katéterhüvely eltávolítása 
az ACT normalizációja után

Halál (mindösszesen) 0,7%

17. táblázat. A katéteres abláció szövődményei



akkor a leghatásosabb és a legelőnyösebb, amikor a betegség
korai szakaszában végzik (23). Az EAST-vizsgálat (Early
treatment of Atrial fibrillation for Stroke prevention Trial)
egy ehhez hasonló „korai ritmuskontroll terápia” klinikai elő-
nyeit értékeli. Mindkét említett vizsgálat eredményei 2015-ben
várhatók.

4.3.5.3 Sebészi abláció
A PF a szívműtét nem megfelelő kimenetének egyik függet-
len kockázati tényezője, amely magasabb perioperatív mortali-
tással jár együtt, főként azoknál a betegeknél, akiknél a LVEF
>40% (139). A preoperatív PF a mitrális billentyű sebészi kor-

rekciójával kapcsolatos fokozott kockázat egyik markere,
amely a késői nemkívánatos kardiális események és a stroke
prediktora. Bár a PF-nek a későbbi túlélésre gyakorolt függet-
len hatása egyelőre bizonytalan, a szinuszritmus helyreállítása
javítja a kimenetelt (139). A katéteres módszerekhez képest a
sebészi abláció által a transzmurális léziókkal könnyebben elér-
hető a teljes izoláció, és az LAA kizárását/kimetszését is lehető-
vé teszi.

BEMETSZÉS
A PV izolációjához „vágás-varrás” eljárást használnak, amely
kiterjed a mitrális annulusra, a jobb és bal pitvari fülcsére, vala-
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Vizsgálat Hiv. Bete -
gek
(n)

Életkor
(évek) PF típusa

AAD
előző

haszná-
lata

Ablációs 
eljárás

Ismételt 
ab lá ció 

az ablációs
csoportban

AAD-
csoportban
elvégzett
abláció

(cross over)

PF-mentes 
egy év után

Abláció AAD

Krittaya -
phong és
mtsai 2003

Online 30 55±10 (abláció)
47±15 (AAD)

Paroxizmális,
perzisztens

³1a PVI+LA-vonalak
+CTI-abláció
+RA-vonalak

Nincs 
megadva

Nincs 
megadva

79% 40%

Wazni és
mtsai 2005
(RAAFT)

134 70 53±8 (abláció)
54±8 (AAD)

Főként
paroxizmális

Nem PVI 12%b 49%c 87% 37%

Stabile és
mtsai 2005
(CACAF)d

Online 245 62±9 (abláció)
62±10 (AAD)

Paroxizmális,
perzisztens 

³2 PVI+LA-vonalak
±CTI-abláció

Nincs pon-
tos adat

57% 56% 9%

Oral és mtsai
2006e

Online 245 57±9 Perzisztens ³1 (át lag
2,1±1,2)

CVPA 26% PF-re,
6% PFL

77% 74% 4%

Pappone és
mtsai 2006
(APAF)

135 198 55±10 (abláció)
57±10 (AAD)

Paroxizmális ³2
(átlag
2±1)

CPVA+ 
CTI-abláció

6% PF-re;
3% pitvari

tachycardiára

42% 86% 22%

Jais és 
mtsai 2008 
(A4 study)

133 112 51±11 Paroxizmális ³1 PVI±LA-vonalak
±CTI-abláció

Átlag 1,8±0,8,
medián 2 be -
te genként

63% 89% 23%

Forleo és
mtsai 2008f

Online 70 63±9 (abláció)
65±6 (AAD)

Paroxizmális,
perzisztens

³1 PVI±LA-vonalak
±CTI-abláció

Nincs 
megadva

Nincs 
megadva

80% 43%

Wilber és
mtsai 2010
(Thermo -
cool)g

96 167 55,5 (abláció)
56,1 (AAD)

Paroxizmális ³1
(átlag
1,3)h

PVI±LA-vonalak
±CFAEs

±CTI-abláció
±RA-vonalak

12,6% 80 
na pon belül

az első 
eljárás utáni

59%c 66% 16%

Packer és
mtsai 2010
(STOP-AF)j

Online 245 56,7 (abláció)
56,4 (AAD)

Paroxizmális ³1b Krio-PVI±LA-
vonalak

19% 90 
na pon belül 

az első 
eljárás után

79% 69,9% 7,3%

18. táblázat. A katéterablációt és az antiaritmiás gyógyszeres kezelést/kezelés kihagyását összehasonlító
randomizált klinikai vizsgálatok PF-ban szenvedő betegeknél

aKorábban nem használtak amiodaront, de a „nem bevált” gyógyszerek közé tartoznak a következők: béta-blokkolók, kalciumcsatorna-antagonisták
és digitálisz, az IA- és IC-osztályú szerek mellett; bAz amiodaront kizárva; cEgy év után; a hivatalos egyéves utánkövetés során nem megengedett; dAz
ablációs csoportban minden beteg antiaritmiás gyógyszert kapott; eA kontrollcsoportban a betegek amiodaront kaptak, és az első 3 hónapban két
elektromos kardioverzión estek át, ha szükséges volt; az amiodaron kezelést megszakították, ha a betegek 3 hónap után szinuszritmusban voltak; f2-
es típusú diabetes mellitusban szenvedőkkel; g9 hónapos utánkövetés; hAz előző 6 hónapban amiodaronnal kezelt betegeket kizárták; iSikertelen keze-
lésnek tekintették; jAz Amerikai Szívgyógyászati Kollégium 2010. évi ülésén került bemutatásra
A4=Atrial Fibrillation Ablation versus Antiarrhythmic Drugs (Abláció, illetve antiaritmiás szerek pitvarfibrillációban); AAD=antiaritmiás gyógysze-
rek; PF=pitvarfibrilláció; APAF=Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation vizsgálat; CACAF=Catheter Ablation for the Cure of Atrial Fibrillation
vizsgálat; CPVA=circumferentialis tüdővéna abláció; CTI=cavotricuspidalis isthmus; LA=bal pitvar; PVI=tüdővéna izoláció RA=jobb pitvar;
RAAFT=Radiofrequency Ablation Atrial Fibrillation vizsgálat; STOP-AF=Sustained Treatment Of Paroxysmal Atrial Fibrillation (A paroxizmális
pitvarfibrilláció tartós kezelése)
Online=az irodalom megtalálható az Európai Kardiológus Társaságnak a pitvarfibrillációra vonatkozó irányelveit ismertető honlapon
(www.escardio.org/guidelines)



Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Az ACEI-k és ARB-k alkalmazása megfontolandó újkeletű PF megelőzésére szívelégtelenség-
ben szenvedő és csökkent ejekciós frakcióval rendelkező betegeknél.

II.a A 145-149

Az ACEI-k és ARB-k alkalmazása megfontolandó újkeletű PF megelőzésére hipertóniás, 
elsősorban balkamra-hipertrófiában is szenvedő betegeknél.

II.a B 147, 150, 151

A statinok alkalmazása megfontolandó a műtét után fellépő, újkeletű PF megelőzésére, bil -
lentyűbeavatkozás nélkül vagy azzal kombinálva végzett koszorúér bypass graft műtét esetén.

II.b B 161, 162

A statinok alkalmazása mérlegelhető újkeletű PF megelőzésére kardiológiai alapbetegségben,
elsősorban szívelégtelenségben szenvedő betegeknél.

II.b B 164, 165

Az ACEI-kel, ARB-kel és statinokkal végzett upstream terápia nem ajánlott a PF elsődleges
megelőzésére kardiovaszkuláris betegségben nem szenvedő betegeknél.

III. C

mint a sinus coronariusra. Az eljárást „maze eljárásnak” (labi-
rintus eljárás) is nevezik az összetett elágazásokra utalva, ame-
lyeken keresztül a sinoatriális csomó impulzusa az atrio vent -
rikuláris csomóba juthat. Az eljárás után a betegek 75-95%-a
akár 15 évig PF-mentes marad.
A mitralis billentyűbetegségben szenvedő betegeknél, önmagá-
ban a billentyűműtét nem csökkenti hatékonyan a rekurrens
PF vagy a stroke gyakoriságát, de az egyidejűleg végzett maze
eljárás a szinuszritmusban lévő betegeknél kapottakhoz hason-
ló eredményeket produkál, és kedvező hatással van az effektív
bal pitvar összehúzódások helyreállítására.
Az eljárás összetett, a mortalitás kockázatával és jelentős szö-
vődményekkel jár együtt, ezért csak ritkán alkalmazzák (143,
144). A sebészi PV-izoláció hatékonyan helyreállítja a szinusz-
ritmust a mitrális billentyűbetegséggel együtt járó permanens
PF esetén.

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK

A pitvari maze vonalak vezetési blokkjai alternatív energiafor-
rásokkal is megvalósíthatók, műtéti bemetszés nélkül; gyorsabb
és kevésbé invazív eljárás, amelyhez nincs szükség a szív leállítá-
sára. A kisebb randomizált vizsgálatokban ezek az eljárások a
szinuszritmus nagyobb gyakoriságát, hosszabb sétatávolságot
eredményeztek, illetve csökkentették az agyi natriuretikus
peptid koncentrációkat és a stroke gyakoriságát (140).
Rádiófrekvencia: a szinuszritmust egy év után az esetek kb.
85%-ában, 5 év után pedig az esetek 52%-ában sikerül fenntar-
tani. A PF időtartama és a bal pitvar mérete a visszatérés
predikorai.
A krioabláció esetén a pitvarszövet fagyasztásával hozzák létre a
transzmurális léziókat. Egy év után a betegek 87%-a marad
PF-mentes.
Nagy intenzitású fókuszált ultrahangos eljárás mélymelegítéshez,
koagulációs nekrózishoz, kondukciós blokkhoz vezet. 18 hó -
nap után a betegek 86%-a marad PF- vagy PFL-mentes.
Az eljárás sikerességét csökkentő tényezők közé a következők
tartoznak: megnagyobbodott bal pitvar, előrehaladott kor,
hosszabb ideig tartó PF (permanens vagy paroxizmális PF),
hipertónia, éjszakai apnoé (33).
Más előrehaladott eljárások, beleértve a torakoszkópiát és a
videótámogatást is, ígéretesnek bizonyulnak, de még nem
hasonlították össze ezeket a PF önálló sebészi kezelésével.

AZ AUTONÓM IDEGRENDSZER SZEREPE
A ganglionált plexus abláció és a vagus denervációja a paro -
xizmális PF kezelésére vagy gyógyítására alkalmas eljárások.
Hosszú távú sikerüket még nem igazoltak, és az első vizsgála-
tok szerint nem hatékonyabbak, mint a PV-izoláció.

A SEBÉSZI ABLÁCIÓ UTÁN ALKALMAZOTT KEZELÉS
A sebészi abláció után reverz remodelling jelentkezik, amelyet
sok esetben aritmia tesz bonyolultabbá. Az antiaritmiás és
antikoaguláns gyógyszeres kezelést legalább még 3 hónapig
folytatják, majd a kezelés megszakításáról a 3., 6. és 12. hónapi
utánkövetés alkalmával végzett klinikai, EKG és echo kar -
diogram értékelés alapján döntenek.

4.4 „Upstream” terápia
A hipertóniával, szívelégtelenséggel vagy gyulladással (pl. szív-
műtét után) együtt járó miokardiális remodelling megelőzése
vagy késleltetése céljából alkalmazott upstream terápia meg -
akadályozhatja az új PF kialakulását (elsődleges prevenció)
vagy, ha már kialakult, csökkenti a PF kiújulási esélyét vagy
per manens pitvarfibrillációvá való átalakulásának gyakoriságát
(másodlagos prevenció) (143). Az angiotenzin konvertáló en -
zim  inhibitorokkal (ACEI), az angiotenzin-receptor-blokko-
lókkal (ARB), aldoszteron-anta go nistákkal, statinokkal és
omega-3 politelítetlen zsírsavakkal (PUFA) végzett kezelése-
ket összefoglalóan „upstream” terápiáknak is nevezik.

4.4.1 ANGIOTENZIN KONVERTÁLÓ ENZIM INHIBI-
TOROK ÉS ANGIOTENZIN-RECEPTOR-BLOKKOLÓK
Az ACEI-k és az ARB-k gátolják az angiotenzin-II aritmogén
hatásait, amelyek közé a következők tartoznak: a pitvari fib rózis
és hipertrófia stimulációja, szétkapcsolódó gap junction-ok,
károsodott kalciumgazdálkodás, ioncsatornák elváltozása, az
oxidatív stressz mediátorainak aktiválása, a gyulladások elősegí-
tése. Meggyőző kísérleti bizonyítékok állnak rendelkezésre az
ACEI-k és az ARB-k különböző PF-modellekben kifejtett
antifibrillációs és antifibrotikus hatásaira vonatkozóan (144, 145).

Elsődleges prevenció
KONGESZTÍV SZÍVELÉGTELENSÉG
A balkamra-diszfunkcióval és szívelégtelenséggel kapcsolatos
nagyméretű randomizált vizsgálatokban végzett számos ret-
rospektív elemzés az újkeletű PF alacsonyabb előfordulási gya-
koriságáról számolt be az ACEI-vel és ARB-vel kezelt bete-
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások
ACEI=angiotenzin konvertáló enzim inhibitor; PF=pitvarfibrilláció; ARB=angiotenzin-receptor-blokkoló

A PF elsődleges megelőzése céljából adott „upstream” terápiára vonatkozó ajánlások



geknél a placebót kapó betegekhez képest. Az említett vizsgá-
latok több metaanalízisében kimutatták, hogy az ACEI- és
ARB-terápia a PF kockázatának jelentős (30-48%) csökkenésé-
vel járt együtt (145–148). Az ACEI- és ARB-terápia e kedvező
hatása már kevésbé nyilvánvaló a szívelégtelenségben szenvedő
és megtartott szisztolés funkcióval rendelkező betegeknél
(149).

HIPERTÓNIA
A metaanalízisekben megfigyelt általános tendencia az ACEI- és
az ARB-alapú terápia előnyére utal, de csak egy meta analízisben
mutatták ki az újkeletű PF-megjelenés relatív kockázatának sta-
tisztikailag jelentős (25%) csökkenését (147). Ezt a tendenciát
elsősorban a balkamra-hipertrófiában szenvedő betegeken vég-
zett LIFE (Losartan Intervention for Endpoint reduction in
hypertension) vizsgálat keretében kapott eredmények határoz-
ták meg: az újkeletű PF gyakorisága számottevően (33%) csök-
kent a losartan csoportban az atenoll csoporthoz képest (1000
beteg-évből 6,8, illetve 10,1) (150). Mind emellett, a VALUE
(Valsartan Antihypertensive Long term Use Evaluation) vizsgálat
(151), valamint az USA és az Egye sült Királyság adminisztratív
adatbázisain végzett két retrospektív elemzés eredményei arra
utalnak, hogy a hipertónia ACEI- és ARB-alapú kezelése a szo-
kásos kezelés mellett is késleltetheti a PF előfordulását.

KARDIOVASZKULÁRIS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK
A hatások kevésbé egyértelműek azoknál a betegeknél, akik-
nél több kockázati tényező van jelen, mint: hipertónia, diabetes
mellitus, koszorúér-betegség, cerebrovaszkuláris betegség,
perifériás érbetegség, hypercholesterinaemia stb. Ilyen betegek
vettek részt a HOPE (Heart Outcomes Prevention Eva -
luation) és a TRANSCEND (Telmisartan Randomized
Assessment Study in ACE Intolerant Subjects with Car -
diovascular Disease) vizsgálatokban is (143). Ezekben a vizsgá-
latokban a ramipril és a telmisartan nem nyújtottak védelmet
az újkeletű PF-fel szemben a placebóhoz képest.

Másodlagos prevenció
Több, viszonylag kisméretű prospektív, randomizált, kontrol-
lált vizsgálat kimutatta, hogy az az antiaritmiás gyógyszerrel
(általában amiodaronnal) együtt adott ACEI- és ARB-terápia
mellett kisebb a kardioverzió után a visszatérő PF kockázata a
csak antiaritmiás szerrel kezelt betegekhez képest (152, 153).
Az említett vizsgálatokra alapuló metaanalízisekben a PF-
kiújulás relatív kockázatának jelentős (45-50%) csökkenéséről
számoltak be (145–148). Ezzel szemben, egy kettős vak, place-
bóval kontrollált vizsgálat, a CAPRAF (Candesartan in the
Prevention of Relapsing Atrial Fibrillation) nem igazolta a
candesartan jótékony hatását a szinuszritmus elősegítése

tekintetében az olyan betegeknél végzett kardioverzió után,
akik nem kaptak antiaritmiás gyógyszert (154).
Az olyan paroxizmális vagy perzisztens PF-ben szenvedő bete-
geknél, akik nem esnek át elektromos kardioverzión, az ACEI
vagy ARB használatára vonatkozó bizonyítékok továbbra is
ellentmondásosak. A hipertóniás betegeken végzett rando -
mizált, kontrollált vizsgálatok eredményei a paroxizmális PF
visszatérése alacsonyabb gyakoriságát mutatták az ARB- vagy
ACEI-alapú terápia esetében az atenololhoz vagy amlodi -
pinhoz viszonyítva, illetve abban az esetben, amikor amioda -
ronhoz adják hozzá (145). Számos viszonylag kisméretű vizsgá-
latban számoltak be az ACEI/ARB-kezelés némileg kedvező
hatásáról enyhe kardiológiai alapbetegségben (főként balkam-
ra-hipertrófiával nem társuló hipertónia) és paroxizmális vagy
újkeletű perzisztens PF-ben szenvedő betegeknél (155, 156).
Ennek ellenére a másodlagos megelőzéssel foglalkozó, 1442
kardiovaszkuláris kockázati tényezővel élő (főként hipertónia,
85%) és paroxizmális vagy újkeletű perzisztens PF-ben szenve-
dő betegen végzett legnagyobb vizsgálat, a GISSI-AF (Gruppo
Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Insufficienza
cardiaca Atrial Fibrillation) szerint az optimális gyógyszeres
kezeléshez (beleértve az antiaritmiás szereket és ACEI-ket is)
hozzáadott valsartannak nincs hatása a PF első kiújulásáig
eltelt idő elsődleges végpontjára (HR: 0,99; 95%-os KI:
0,85–1,15; p=0,84) és az egynél több, ismételt PF-epizódon
áteső betegek számára a placebóhoz viszonyítva (26,9%, illetve
27,9%) az 1 éves utánkövetés alatt (157). A valsartan nem gya-
korolt további kedvező hatást a kis számban vizsgált, egyidejű
kardiovaszkuláris betegségben nem szenvedő, de dilatált bal
pitvarú betegek esetében.
A 318 hipertóniás és paroxizmális PF-ben szenvedő betegen
végzett J-RHYTHM II (Japanese Rhythm Management Trial
for Atrial Fibrillation) vizsgálat előzetes eredményei szerint a
candesartan kezelésnek nincs jótékony hatása (az amlodipin -
hoz képest) a napi transztelefonos monitorozás során észlelt
visszatérő PF gyakoriságára vagy időtartamára, illetve a per -
zisztens pitvarfibrillációvá való átalakulására (8%, illetve 14%)
az 1 éves utánkövetés alatt. A retrospektív elemzések eredmé-
nyei szerint az ACEI- vagy ARB-terápia nem befolyásolja ked-
vezően a rekurrens PF-et PV-abláció után.

A jelentős kardiovaszkuláris végpontokra 
gyakorolt hatások
A LIFE-vizsgálat egyik fontos megfigyelése volt, hogy ate -
nolhoz viszonyítva, a losartan alapú terápia csökkentette a
jelentős kardiovaszkuláris végpontokat a PF-ben szenvedő
betegeknél. Így a kardiovaszkuláris mortalitás, a stroke és a
szív infarktus elsődleges összetett végpont előfordulása
42%-kal csökkent, ami az egyes összetevők esetében is tapasz-
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások
ACEI=angiotenzin konvertáló enzim inhibitor; PF=pitvarfibrilláció; ARB=angiotenzin-receptor-blokkoló.

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Az ACEI-kel és ARB-kel való előkezelés mérlegelhető elektromos kardioverzión áteső és
antiaritmiás gyógyszeres kezelést kapó rekurrens PF-ben szenvedő betegeknél. II.b B 145-147, 152-153

Az ACEI-k és az ARB-k hasznosak lehetnek a rekurrens paroxizmális PF-ben vagy perzisztens
PF-ben szenvedő, de jelentős strukturális szívbetegségben nem szenvedő betegeknél, ha ezek a
szerek valamilyen más okból javallottak (pl. hipertónia).

II.b B 145, 155-156

A PF másodlagos megelőzése céljából adott „upstream” terápiára vonatkozó ajánlások



talható volt (a kardiovaszkuláris halál 42%-os, illetve a stroke
45%-os csökkenése), és csökkenő tendencia mutatkozott a
bármilyen okból bekövetkező mortalitás tekintetében is.
Mind emellett, sem a VALUE- (151), sem a GISSI-AF- (157)
vizsgálat nem mutatta ki az ARB-alapú terápia alkalmazása
esetében a kimenetel javulását az amlodipinhez vagy a placebó-
hoz képest. A 9016 PF-ben szenvedő és kockázati tényezőkkel
élő betegen végzett ACTIVE I (Atrial fibrillation Clopidogrel
Trial with Irbesartan for Prevention of Vascular Events–Ir -
besartan arm) vizsgálatban az irbesartan kezelés nem csökken-
tette a stroke, szívinfarktus és vaszkuláris halál elsődleges
összetett végpontját, de jelentősen csökkentette a szívelégte-
lenség miatti hos pitalizációt.
Összefoglalva, igazoltan csökken az újkeletű PF az ACEI-kkel
vagy ARB-kkel kezelt, jelentős alapbetegségben (pl. balkamra-
diszfunkció és -hipertrófia) szenvedő betegeknél, de a bizonyí-
tékok kevésbé meggyőzőek a mérsékelt strukturális szívbeteg-
ségben és rekurrens PF-ben szenvedő betegeknél. Nem sikerült
meggyőzően bizonyítani valamelyik renin–an gio tenzin–al -
doszteron-rendszer inhibitor osztály előnyét a többivel szemben
(146, 147, 155). Jelenleg az ACEI-k és az ARB-k PF-re gyakorolt
antiaritmiás hatását több folyamatban lévő vizsgálatban tanul-
mányozzák, egyrészt elsődleges végpontként, másrészt na -
gyobb mortalitási és morbiditási vizsgálatok részeként.

4.4.2 ALDOSZTERON-ANTAGONISTÁK
Az elsődleges hiperaldoszteronizmusban szenvedő betegeknél
12-szer nagyobb a PF kialakulásának kockázata, mint az
esszenciális hipertóniában szenvedő társaiknál. A PF-ben szen-
vedő betegeknél emelkedett aldoszteronszintekről számoltak
be. Egy kutya PF-modellben a spironolaktonnal történő előke-
zelés csökkentette a pitvari fibrózis mértékét és a PF kiváltha-
tóságát. Az aldoszteron-antagonisták szerepét nem vizsgálták
emberek esetében, de az előzetes adatok szerint a spirono lak -
ton csökkenti a rekurrens PF gyakoriságát a hipertóniában és
enyhe balkamra-diszfunkcióban szenvedő betegeknél végzett
elektromos kardioverzió után. Jelenleg számos spironolak -
tonnal és eplerenonnal végzett vizsgálat van folyamatban.

4.4.3 STATINOK
A PF néhány formájában a gyulladás kulcsszerepet játszó
mechanizmus lehet. Az újkeletű vagy rekurrens PF-ben szen-
vedő betegeken végzett epidemiológiai és megfigyeléses vizs-
gálatokban a C-reaktív protein és a gyulladáskeltő citokinek
(interleukin-1b és 6, illetve tumor nekrózis faktor a) emelke-
dett szintjéről számoltak be.
A statinok PF megelőző hatása vélhetően a lipidanyagcsere
javulása, az ateroszklerózis megelőzése, a gyulladáscsökkentő
és antioxidáns hatások, az endotheliális diszfunkció és a neu ro -
hormonális aktiváció csökkenése, valamint a módosított
memb rán fluiditás, és ioncsatorna vezetőképesség összesített
hatásának köszönhető (158). A statinok részt vesznek a külön-
böző metalloproteinázok szabályozásában is, amely szerepet
játszhat a PF-fel kapcsolatos strukturális remodelling szabá-
lyozásában (pl. dilatáció, fibrózis). A PF állatmodelljeiben a
statinok igazoltan mérséklik az elektromos és strukturális pit-
vari remodellinget és a PF kiválthatóságát (159).

Elsődleges prevenció
Kevés kiváló minőségű vizsgálatban tanulmányozták a stati -
nok alkalmazását PF kezelése céljából, és a legtöbb bizonyíték
megfigyeléses és retrospektív elemzésekből származik (159).

Néhány, főként balkamra-diszfunkcióban és szívelégtelenség-
ben szenvedő betegeknél végzett vizsgálatban az új ke letű PF
gyakoriságának 20-50%-os csökkenését mutatták ki. Ez a
hatás hipertóniában, koszorúér-betegségben és ACS-ben szen-
vedő betegeknél azonban kevésbé következetesen jelentkezett,
bár az általános tendencia a statinok használatának előnyét
mutatta (159). A bizonyítékok arra utalnak, hogy a sta tinok
57%-kal csökkenthetik a PF gyakoriságát a permanens pace-
makerrel rendelkező betegeknél, de ezek retrospektív vizsgála-
tok voltak, és túl kisméretűek ahhoz, hogy a statinok kifeje-
zetten a PF megelőzése céljából történő használatát alátámasz-
szák a pacemakerrel rendelkező betegeknél (160).
Posztoperatív pitvarfibrilláció
Számos retrospektív, megfigyeléses, randomizált, kontrollált
vizsgálatban (159) (beleértve az ARMYDA-3 (Atorvastatin for
Reduction of MYocardial Dysrhythmia After cardiac surgery)
vizsgálatot (161) és a nemrégiben készített szisztematikus átte-
kintést) (162) a statinterápiával kapcsolatban a posztoperatív
PF alacsonyabb gyakoriságáról számoltak be. Több nagymére-
tű retrospektív elemzésben azonban nem jelezték a poszt -
operatív PF gyakoriságának csökkenését, sőt, némileg a
statinok proaritmiás potenciáljára utaltak. Ennek ellenére, ha
az összes sebészeti környezetben végzett vizsgálatot összevon-
juk (három randomizált, kontrollált vizsgálat és 10 megfigyelé-
ses vizsgálat, amelyekben összesen 17.643 beteg vett részt), az
esély-arány (OR) a PF esetében 0,78 (95%-os KI: 0,67–0,90;
p<0,001), míg az újkeletű PF esetében 0,66 volt (95%-os KI:
0,51–0,84; p<0,001) a statinok javára (162). A statinok hatása
dózisfüggőnek bizonyult.

Másodlagos prevenció
A szakirodalom arról számol be, hogy a statinok hatékonyab-
bak a paroxizmális vagy újkeletű PF megelőzésében, mint a
rekurrens perzisztens PF esetében vagy bal pitvar abláció után
(159). A randomizált, kontrollált vizsgálatok nem utaltak a
statinok jótékony hatására kardioverzió után (163).
Következésképpen, a különböző klinikai feltételek mellett a
PF megelőzése céljából alkalmazott statinok hatékonyságával
kapcsolatos metaanalízisek eltérő eredményekre jutottak a
vizsgálatok típusától és a vizsgált populációtól függően (164,
165). A legnagyobb hatás a korábbi, megfigyeléses vizsgálatok-
ban volt megfigyelhető.
Összefoglalva, a statinoknak a PF elsődleges vagy másodlagos
megelőzésében (a posztoperatív PF kivételével) való használa-
tát alátámasztó bizonyítékok nem elegendőek ahhoz, hogy
megalapozott ajánlásokat lehessen megfogalmazni. Egyelőre
nincs egyetértés a kezelés intenzitásának és időtartamának,
valamint a használandó statinok típusának tekintetében.

4.4.4 POLITELÍTETLEN ZSÍRSAVAK
Az Omega-3 vagy az n-3 PUFA-k (főként eikozapentén sav és
dokozahexén sav) a biológiai membránok általános összetevői,
amelyekben stabilizáló hatást fejtenek ki, ellensúlyozzák a
kardiális refrakteritás falfeszülés okozta lerövidülését, a memb-
rán fluiditásának növelésével csökkentik a membrán fluoresz-
cens anizotrópiáját, és csökkentik az oxidatív stresszt (161). 
Ezenkívül a PUFA-k közvetlen elektrofiziológiai hatást fejte-
nek ki számos ioncsatornára, többek között a nátrium- és az
ultragyors káliumcsatornákra, valamint nátrium-kalcium-ion-
cserélőkre. A kísérletekben a PUFA-k csökkentették a pitvari
elektromos remodellinget, és mérsékelték a pitvar strukturális
elváltozásait (159).
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Elsődleges prevenció

ÁLTALÁNOS POPULÁCIÓ
Az epidemiológiai vizsgálatok jelentései ellentmondásosak
(159). Míg a „Cardiovascular Health Study and Kuopio
Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study” című vizsgálat-
ban a PF jelentős (30-35%) csökkenéséről számoltak be a
nagyobb mértékű PUFA-bevitel esetén, más nagyméretű,
populáció-alapú vizsgálatokban nem kaptak hasonló eredmé-
nyeket. Kevés bizonyíték létezik arra vonatkozóan, hogy a PF-
re gyakorolt megelőző hatás a használt savtól függhet (pl.
dokozahexén sav).

Posztoperatív PF
Bár két nyílt vizsgálat kezdeti jelentései arra utalnak, hogy a
PUFA-kezelés hatására jelentősen csökken a PF gyakorisága a
koronária bypass graft-műtét után, ezeket az eredményeket
nem sikerült megismételni a kettős vak, placebóval kontrollált,
randomizált, ellenőrzött vizsgálatokban (166, 167). Nem volt
különbség a csoportok között a PF időtartama és kórházi tar-
tózkodás hossza tekintetében.

Másodlagos prevenció
Csak kevés bizonyíték utal arra, hogy a PUFA-k hatékonyak
a PF másodlagos megelőzésében, és az eredmények ellent-
mondásosak. Egy retrospektív analízis arra utal, hogy a
PUFA-pótlás a PF alacsonyabb előfordulási gyakoriságával
járt együtt a PV-izoláció után. 
Két kisebb randomizált, kontrollált vizsgálat előzetes ered-
ményei azt mutatják, hogy az elektromos kar dioverzió előtt
1-4 héttel megkezdett PUFA-kezelés nem befolyásolta a
kiújulási rátát a 6 hónapos vagy 1 éves után követés során.
Számos prospektív, randomizált klinikai vizsgálat van
folyamatban. Jelenleg nincsenek meggyőző bizonyítékok
arra, hogy megalapozott ajánlásokat lehessen megfogal-
mazni a PF elsődleges vagy másodlagos megelőzésre vonat-
kozóan.

5. Különleges populációk

5.1 Szívelégtelenség
A szívelégtelenségben érvényesülő mechanizmusok közül
több az aritmia szubsztrátumát vagy triggerét létrehozva hajla-
mosít PF-re (44, 168). A PF a szívelégtelenség egyik jelentős és
független kockázati tényezője. Sok esetben mindkét betegség
egyidejűleg van jelen (44), részben a közös kockázati tényezők
miatt. A szívelégtelenségben szenvedő betegeknél fellépő PF
gyakran a tünetek romlásához vezet, romló szívelégtelenség
epizódokra hajlamosít, növeli a tromboembóliás epizódok koc-
kázatát, és rontja a hosszú távú kimenetet. A PF-ben szenvedő
betegeknél a szívelégtelenség kezdeti megközelítésében a
következőket kell megfontolni (44):
1. a potenciális kiváltó tényezőket és másodlagos okokat fel

kell ismerni és lehetőség szerint korrigálni kell.
2. A szívelégtelenség kezelését optimalizálni kell.
Más kórállapotokhoz hasonlóan, amelyekben a kamrafrek-
vencia kontrolljára van szükség, a béta-adrenoreceptor-blok-
kolók előnyben részesítendők a digitálisz glikozidokkal szem-
ben, mivel nemcsak nyugalmi állapotban, hanem testmozgás
közben is frekvenciakontrolláló hatást fejtenek ki. A digoxin
és a béta-blokkolók kombinációja hatékonyabb, mint kizáró-
lag egy gyógyszer, amelyet a frekvenciakontroll céljából nyu-
galmi állapotban alkalmaznak. Béta-blokkoló alkalmazása
önállóan vagy digoxinnal való kombinációban alacsonyabb
mortalitási rátával jár együtt, mint az önmagában alkalmazott
digoxin (169). A béta-blokkolók kedvezően befolyásolják a
mortalitást a szisztolés szívelégtelenségben szenvedő betegek-
nél. Egy nemrégiben végzett metaanalízisben az újonnan fellé-
pő PF gyakoriságának 27%-os csökkenését is kimutatták a
béta-blokkolókkal kezelt szisztolés szívelégtelenségben szen-
vedő betegeknél (170).
Jóllehet a diltiazem hatékonyan kontrollálja a túl magas szív-
frekvenciát testmozgás közben, gátolja a szívösszehúzódást,
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; JK=járulékos köteg; AV=atrioventrikuláris; CRT=kardiális reszinkronizációs terápia; LVEF=bal kamrai ejekciós frak-
ció; NYHA = New York Heart Association (New York-i Szívtársaság)

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A kamrafrekvencia kontrollálására első vonalbeli terápiaként béta-blokkolókat ajánlott alkalmazni a
szívelégtelenségben szenvedő, alacsony LVEF-fel rendelkező betegeknél. I. A 169, 171

Azokban az esetekben, amelyekben a szívfrekvenciakontroll nem megfelelő, a kezelést digoxinnal kell
kiegészíteni. I. B 171, 172

A szívelégtelenségben szenvedő, alacsony LVEF-fel rendelkező hemodinamikai szempontból instabil 
betegeknél kezdeti kezelésként amiodaront ajánlott alkalmazni. I. B 173

Ha a JK kizárt, amiodaron helyett digoxint ajánlott alkalmazni a szívfrekvencia kontrollálására a PF-ben
és akut szisztolés szívelégtelenségben szenvedő betegeknél. I. C

A permanens PF-ben szenvedő betegeknél, akiknél CRT javallott (NYHA III-IV. stádium, LVEF≤35%,
QRS-szélesség ≥130 ms), a szívfrekvencia kontrollálására AV-csomó abláció alkalmazható, ha más 
intézkedés kudarcot vall vagy ellenjavallt.

II.a B 105, 109,
110, 174

A szívelégtelenségben szenvedő, de megtartott LVEF-fel rendelkező betegeknél nem-dihidropiridin 
kalciumcsatorna-antagonista alkalmazható. II.b C

A szívelégtelenségben szenvedő, de megtartott LVEF-fel rendelkező betegeknél a nem-dihidropiridin 
típusú kalciumcsatorna-antagonista helyett béta-blokkolók alkalmazhatók. II.b C

A szisztolés szívelégtelenségben szenvedő betegeknél a szívfrekvencia kontrollálására nem ajánlott nem
dihidropiridin típusú kalciumcsatorna-antagonistát alkalmazni. III. C



és növeli a szívelégtelenség kockázatát. Mindazonáltal, a szív-
elégtelenségben szenvedő, de megtartott ejekciós frakcióval
rendelkező betegeknél ezek a gyógyszerek digoxinnal kombi-
nálva, az egész nap folyamán és testmozgás közben is hatéko-
nyabban kontrollálják a szívfrekvenciát, mint a digoxin vagy
nem dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonista mono -
terápia.
A PF-ben és szívelégtelenségben szenvedő betegeknél a rit-
muskontroll stratégia nem bizonyult hatékonyabbnak, mint a
frekvenciakontroll (90). Szívelégtelenségben szenvedő bete-
geknél a katéteres balpitvar-abláció a balkamra-funkció javulá-
sához, a fizikai terhelés tolerálásához és – néhány betegnél – az
életminőség javulásához vezethet (lásd 4.3.5.3 rész) (93, 94).
A tromboembólia megelőzésével a 4.1 rész foglalkozik, de a
szisztolés diszfunkciónak tulajdonítható szívelégtelenség ön -
magában a stroke és a tromboembólia egyik kockázati ténye-
zője, és általában OAK-terápia javallott, ha PF is jelen van. Az
aszpirin nem ajánlott, mivel az OAK-terápiával kombináció-
ban alkalmazva növeli a vérzés kockázatát, és léteznek olyan
bizonyítékok is, amelyek arra utalnak, hogy az aszpirin növeli
a szívelégtelenség miatti hospitalizáció kockázatát.

5.2 Sportolók
A populáció-alapú vizsgálatokban a fizikai tevékenység inten-
zitása U-alakú összefüggést mutat a véletlenszerű PF-fel, ami
arra utalhat, hogy a fizikai tevékenység pozitív antiaritmiás
hatása részben semlegesítődik, ha a testmozgás túlzott mérté-
kű (177, 178). Egyre több adat utal arra, hogy a PF 2-10-szer
gyakoribb az aktív vagy korábbi versenysportolóknál és az
intenzív szabadidős, állóképességet igénylő sportokat űzőknél
(179, 180). Ezt az összefüggést valószínűleg mind funkcionális
(fokozott szimpatikus tevékenység, volumenterhelés testmoz-
gás közben, vagotónia nyugalmi állapotban), mind strukturális
(pitvarhipertrófia vagy -dilatáció) tényezők magyarázzák. A
teljesítménynövelő gyógyszerek hatása nagyrészt ismeretlen.
A sportolóknál nehéz elérni a frekvenciakontroll terápiás cél-
ját: a béta-blokkolókat nem tolerálják jól (sőt, néhány verseny-
sportban tiltott szereknek minősülnek), a digoxin vagy a nem-
dihidropiridin kalciumantagonisták nem elég erősek ahhoz,
hogy testmozgás közben csökkentsék a szívfrekvenciát.
Amikor egy adott sportolónál a szívfrekvencia PF alatt a
maximális fizikai erőkifejtés mellett is negatív hemodinamikai
hatásra utaló jelek (szédülés, syncope, hirtelen fáradtság) nél-
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; DCC=egyenáramú kardioverzió; NYHA=New York Heart Association (New York-i Szívtársaság)

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Egyenáramú kardioverzió javasolt azoknál a PF-ben szenvedő betegeknél, akiknél aktuális miokardiális
iszkémia, szimptomatikus hipotónia, vagy tüdőpangás tünetei vannak jelen, és a gyors kamrafrekvencia
nem reagál a gyógyszeres kezelésre.

I. C

A PF-ben szenvedő betegeknél, súlyos (NYHA III-IV. stádium) vagy újkeletű (≤4 hét) instabil szívelégtelen-
ség fennállása esetén a szinuszritmus fenntartó antiaritmiás kezelés céljából csak amiodaron használható.

I. C

Az amiodaron ésszerű választás a PF farmakológiai kardioverziójára, illetve a PF elektromos
kardioverziójának megkönnyítésére. II.a B 46, 74, 

80, 175

A PF-ben szenvedő betegeknél stabil szívelégtelenség (NYHA I-II. stádium) esetén a kardiovaszkuláris
hospitalizáció csökkentése céljából dronedaron alkalmazása megfontolandó. II.a C

Megfelelő frekvenciakontroll ellenére szimptomatikus perzisztens PF-ben szenvedő szívelégtelen 
betegeknél elektromos kardioverzió és ritmuskontroll mérlegelendő. II.b B 90, 93, 94,

97, 176

A szívelégtelenségben és refrakter PF-ben szenvedő betegeknél katéteres abláció (tüdővéna izoláció) 
alkalmazható. II.b B 93, 94

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Amikor „pill-in-the-pocket” kezelést alkalmazzák nátriumcsatorna-blokkolókkal, a testmozgás meg-
szakítása megfontolandó az aritmia fennállása idejére és a használt antiaritmiás gyógyszer felezési ide-
jének 1-2-szeresének megfelelő időre.

II.a C

Az igazoltan pitvari flutterben szenvedő verseny- vagy szabadidős sportolóknál isthmus abláció meg-
fontolandó, különösen, ha a flekainid vagy propafenon terápia alkalmazását tervezik. II.a C

A rekurrens PF megelőzésére PF abláció megfontolandó sportolók esetében. II.a C

Ha egy sportolónál a PF egy speciális oka azonosítható (mint pl. pajzsmirigy-túlműködés), a verseny-
vagy szabadidős sportot mindaddig meg kell szakítani, amíg az okot korrigálni nem sikerült. III. C

A fizikai tevékenységet nem javasolt megengedni, ha hemodinamikai következményre utaló tünetek
(mint pl. szédülés) lépnek fel. III. C

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások; PF=pitvarfibrilláció
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kül elfogadhatóvá válik, a sportoló visszatérhet a szóban forgó
(verseny)sporthoz.
Elővigyázatosság szükséges, amikor monoterápiaként nátri-
umcsatorna-blokkoló gyógyszereket alkalmaznak PF-ben
szenvedő sportolóknál (181). Ezek a gyógyszerek (lassú) pitvari
fluttert okozhatnak, magas szimpatikus tónus esetén 1:1 ará-
nyú pitvar-kamrai vezetéssel. Ezért az igazoltan pitvari
flutterben szenvedő sportolóknál ablációra lehet szükség. Sok
esetben a PF gyógyszeres terápiáját az abláció sikere ellenére is
folytatni kell („hibrid terápia”).
Néhány paroxizmális PF-ben szenvedő sportolónál flekainid
vagy propafenon használható az akut konverzióhoz (a „pill in
the pocket” megközelítés; lásd 4.2.1.2 rész) (67). A szóban
forgó betegeknek mindaddig nem szabad sportolniuk, amíg
fennáll az aritmia, és amíg a használt antiaritmiás gyógyszer
felezési idejének 1-2-szeresének megfelelő idő eltelik. Má -
soknál a nem-gyógyszeres kezelések (mint például katéteres
abláció) használhatók (182). 
A tromboembóliás események kockázati tényezőinek jelenlététől
függően antikoaguláns kezelésre lehet szükség (lásd 4.1 rész).
Mindazonáltal, az antikoaguláns kezelés nem használható olyan
személyeknél, akik fizikai kontaktussal járó sportot űznek.

5.3 Billentyűbetegség
A PF gyakran billentyűbetegséggel társul. A bal pitvar feszülé-
se a progresszív mitrális billentyűbetegség egyik korai meg-
nyilvánulása, és a paroxizmális vagy permanens PF elfogadott
indikáció korai perkután vagy sebészi mitrális billentyű beavat-
kozásra (64). A PF az aortabillentyű-betegség késői stádiumai-
ban is gyakran megjelenik, amikor a bal kamra dilatációja és az
emelkedett végdiasztolés nyomás másodlagos hatást gyakorol
a bal pitvar működésére. 
Billentyűbetegség esetén a PF kezelése hagyományos ajánláso-
kat követi, bár általában frekvenciakontroll stratégiát alkal-
maznak, mivel kevéssé valószínű, hogy a szinuszritmus hosszú
távon is fenntartható. A billentyűbetegségben szenvedőknél
aggodalomra ad okot a tromboembólia magas kockázata,
ezért az antikoaguláns kezelésben alacsony küszöbértéket
ajánlott használni (lásd 4.1 rész).

5.4 Akut koronária szindrómák (ACS)
Az ACS-ben szenvedő betegek 2-21%-ánál fordul elő PF (49).
A PCI elterjedt használata, főként az akut fázisban, a PF elő-
fordulási gyakoriságának csökkenésével jár együtt. Hason -
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; INR=nemzetközi normalizált arány; LA=bal pitvar(i); LV=bal kamra(i); OAK=orális antikoaguláns

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Az OAK-terápia (INR: 2,0-3,0) a mitralis billentyűszűkületben és PF-ben (paroxizmális, perzisztens,
permanens) szenvedő betegek számára javallott. I. C

Az OAK-terápia (INR: 2,0-3,0) klinikailag szignifikáns mitralis regurgitációban és PF-ben 
szenvedő betegek számára javallott. I. C

A perkután mitralis ballon-valvulotomia megfontolandó olyan aszimptomatikus betegeknél 
alkalmazható, akik mérsékelt vagy súlyos mitralis billentyűszűkületben szenvednek, a billentyű 
anatómiája megfelelő, újkeletű PF fellépése esetén, ha bal pitvari thrombus kizárható.

II.a C

A korai mitralis billentyű-műtét megfontolandó súlyos mitralis regurgitáció, megtartott balkamra-
funkció és újkeletű PF esetén, még tünetmentes esetben is, főként ha a billentyű-
korrekció megvalósítható.

II.a C

A PF-re vonatkozó ajánlások szívbillentyű-betegségben

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció, ACS=akut koronária szindróma; DCC=egyenáramú kardioverzió

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A DCC ajánlott hemodinamikailag súlyosan kompromitált vagy kezelhetetlen iszkémiában
szenvedő betegeknél, vagy ha gyógyszeresen nem sikerül megfelelő frekvenciakontrollt 
biztosítani az ACS-ben és PF-ben szenvedő betegek esetében.

I. C

Az ACS-ben szenvedő betegeknél intravénás amiodaron alkalmazása ajánlott a gyors 
kamrafrekvenciával járó PF lelassítása céljából. I. C

Az ACS-ben szenvedő betegeknél intravénás béta-blokkolók alkalmazása ajánlott a gyors
kamrafrekvenciával járó PF lelassítása céljából. I. C

Az ACS-ben szenvedő betegeknél a szívelégtelenség klinikai jeleinek hiányában intravénás 
nem-dihidropiridin kalciumantagonistákat (verapamil, diltiazem) alkalmazása megfontolandó a
gyors kamrafrekvenciával járó PF lelassítása céljából.

II.a C

Az ACS-ben szenvedő betegeknél intravénás digoxin alkalmazása mérlegelhető a gyors
kamrafrekvenciával járó PF lelassítása céljából. II.b C

Az ACS mellett a PF-ben szenvedő betegek számára a flekainid vagy propafenon nem ajánlott. III. B 124

A PF-re vonatkozó ajánlások akut koronária szindrómában



lóképpen, az ACEI-k, az ARB-k, illetve a béta-blokkolók korai
használata akut szívinfarktus után valószínűleg csökkenti a PF
gyakoriságát (49). A PF gyakrabban jár együtt ACS-sel az idő-
sebb betegeknél, szívelégtelenségben, akiknél a kórházba való
beutaláskor magasabb a szívfrekvenciájuk, illetve balkamra-
diszfunkciójuk van. Ez független a reperfúziós terápiától
(nincs, trombolízis vagy PCI) (49). Az ACS mellett fellépő PF
magasabb kórházi és hosszú távú mortalitással jár együtt, és
növeli az iszkémiás stroke kockázatát a hospita li záció és az
utánkövetés ideje alatt. ACS mellett a PF-ben szenvedő betegek
kezelésére vonatkozó speciális ajánlások elsősorban konszen-
zusra alapulnak, mivel nincsenek megfelelő vizsgálati adatok.
A PF-ben és kezelhetetlen iszkémiában szenvedő, illetve hemo -
dinamikai instabilitást mutató ACS-betegeknél sürgős egyen-
áramú kardioverziót kell megfontolni. Az iv. béta-blokkolók
vagy nem-dihidropiridin kalciumantagonista terápia az ACS-
ben szenvedő betegek számára javallott lehet a miokardiális
oxigénszükséglet csökkentése céljából. A digoxin és/vagy az iv.
amiodaron megfelelő kezelési alternatívát jelent a súlyos bal-
kamra-diszfunkcióval és szívelégtelenséggel együtt járó ACS-
betegeknél. Az ACS-betegeknél fellépő PF antikoaguláns
kezelésével kapcsolatos részletek és ajánlások a 4.1 részben
találhatók.

5.5 Diabetes mellitus
A diabétesz és a PF gyakran egyidejűleg jelen vannak az társ-
betegségeik, mint például koronáriabetegség, hipertónia, bal-
kamra-diszfunkció miatt, valamint valószínűleg az autonóm
diszfunkció és az ioncsatorna-zavarok eredményeként. A
populációszintű vizsgálatok szerint a PF-ben szenvedő betegek
13%-ánál fordul elő diabétesz is. A diabétesz az újkeletű PF
egyik független kockázati tényezője (RR: 1,4–1,8). A diabétesz
fennállásakor a PF prognózisa rossz, mivel megnő a halálozás
és a kardiovaszkuláris események gyakorisága. A kockázati
tényezők mindegyikét optimalizálni kell, beleértve a vérnyo-
más kontrollját, a statinterápia alkalmazását stb. is. A diabétesz
jelentőségét a stroke minden jelentős kockázati stratifikációs
modellje figyelembe veszi; a diabéteszes betegek számára
antitrombotikus terápia javallott (lásd 4.1 rész).

5.6 Idősek
A PF prevalenciája 80 éves korban kb. 10%, míg a 85 éves és
ennél idősebbeknél ez az érték 18%. Az alapellátási rendszer-

ben végzett SAFE (Screening for AF in the Elderly) vizsgálat
(43) kimutatta, hogy a családorvosok által végzett egyszerűsí-
tett szűrés, amely EKG készítését jelenti szabálytalan pulzus
észlelése esetén, legalább annyira hatékony, mint az EKG-
alapú szisztematikus szűrés. A PF-ben szenvedő 75 év feletti
betegeknél a tromboembólia éves kockázata több mint 4%,
amely szint felett egy KVA-t kell felírni, kivéve, ha a vérzés
kockázata túl magas. A CHADS2-pontrendszer egyes összete-
vői közül a 75 éves vagy ennél előrehaladottabb életkor eseté-
ben a stroke-ra és a mortalitásra vonatkozó prognózis rosz-
szabb, mint a hipertónia, a diabétesz vagy szívelégtelenség ese-
tében (a CHA2DS2VASc pontozási rendszert lásd a 4.1.1 rész-
ben).
Az idősek általában viszonylag jól tolerálják a KVA-kezelést
(56). A PF-ben szenvedő betegeknél KVA-val végzett ran -
domizált, kontrollált vizsgálatok az iszkémiás stroke és a
kardiovaszkuláris események gyakoriságának tartós csökkené-
sét mutatták ki; a súlyos vérzések gyakorisága csak kismérték-
ben növekedett, ami az időseknél a KVA egyértelmű pozitív
tiszta hatásához vezetett az aszpirinhez képest. Ezzel szemben
úgy tűnik, hogy a trombocitagátló terápia által az iszkémiás
stroke-ra gyakorolt pozitív hatás csökken az életkorral, és 77
év felett már nem nyilvánvaló (az ajánlásokat lásd a 4.1 rész-
ben).
A DCC-t csak ritkán használják időseknél, mivel a szinuszrit-
must sok esetben igen nehéz fenntartani (183). A frekvencia-
kontroll tekintetében a béta-blokkolók és a nem-dihidropiridin
kalciumcsatorna-antagonisták hatékonyak.
A béta-blokkolók óvatossággal alkalmazhatók COPD-ben
szenvedő idős betegeknél.
A PF-ben szenvedő idős betegek számottevően különböznek a
fiatal betegektől:
Törékenyek, több komorbiditás, beleértve a kardiovaszkuláris
és nem kardiális betegségeket is.
x A PF nagy incidencia és prevalencia rátái.
x Magasabb tromboembóliás és vérzéses kockázat.
x A leggyakrabban permanens és nem rekurrens PF (paro -

xizmális és/vagy perzisztens).
x Gyakoriak az atipikus tünetek és panaszok.
x A PF alatti kamrafrekvenciákra gyakorolt szimpatikus

hatásokra kevésbé érzékenyek („elöregedett” kondukciós
rendszer).

x A gyógyszerek proaritmiás hatásaira érzékenyebbek (csök-
kent vese- és májfunkció).
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aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A PF-ben szenvedő diabéteszes betegeknél ajánlott kimerítően felmérni és kezelni a kardio-
vaszkuláris kockázati tényezőket, beleértve a vérnyomást, a lipidkoncentrációkat stb. I. C

A diabetes mellitusra vonatkozó ajánlások

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
EKG=elektrokardiogram

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

Minden 65 éves vagy idősebb beteget, aki családorvosához fordul, szűrni kell a pulzus 
ellenőrzésével, szabálytalan pulzus esetén EKG-t kell készíteni. I. B 43

A PF-re vonatkozó ajánlások időseknél



x A betegség sokkal gyakrabban aluldiagnosztizált, mint a
fiatalabb betegeknél.

5.7 Terhesség
A terhesség ideje alatt ritkán fordul elő PF olyan nőknél, akik-
nél korábban nem jelentkezett, és nem szenvednek valamilyen
korábbi szívbetegségben. A korábban PF-fel diagnosztizált
betegek 52%-ánál a terhesség alatt új epizódok fordultak elő;
ezen kívül, azoknál a nőknél, akiknél a terhesség ideje alatt
aritmia alakult ki, gyakoribbak voltak a magzatot érintő szö-
vődmények. A veleszületett betegségben vagy billentyűbeteg-
ségben nem szenvedő betegek általában jól tolerálják a terhes-
ség ideje alatt fellépő pitvarfibrillációt.

FREKVENCIAKONTROLL BEÁLLÍTÁSÁRA
ALKALMAS GYÓGYSZEREK
A béta-blokkolók áthatolnak a placentán, és különböző mel-
lékhatásokkal járnak együtt, beleértve a következőket: méhen
belüli retardáció, neonatális légzési depresszió, bradycardia,
hipoglikémia (különösen, ha a kezelést a terhesség korai sza-
kaszában kezdik meg, vagyis a 12-24. héten). A hipertónia
miatt komplikált és propanolollal kezelt terhességek esetén
nem figyeltek meg veleszületett rendellenességeket (184), de
beszámoltak a fejlődés lemaradásáról. Az első trimeszterben
(de nem később) adott atenolol a magzati fejlődés retardációjá-
val jár együtt. Egy hipertóniás betegek adatain végzett
metaanalízisben a terhesség alatt alkalmazott béta-blokkolók
kockázatának értékelése az „alacsony születési súllyal szüle-
tett” csecsemők számának szignifikancia-küszöbhöz közeli
növekedését mutatta ki. A digoxin szabadon áthatol a placen-
tán; az anyánál mutatkozó digitálisz toxicitás magzathalállal jár
együtt. A verapamillal és a diltiazemmel kapcsolatban csak
kevés adat áll rendelkezésre, de orálisan általában biztonságo-
san használhatók a frekvenciakontroll beállítása céljából.

A PITVARFIBRILLÁCIÓ KONVERZIÓJÁRA ALKALMAS
GYÓGYSZEREK
A flekainidot negatív hatások nélkül használták a magzati
aritmiák kezelésére. Az amiodaronnal negatív magzati hatáso-
kat figyeltek meg, amikor terhes nőknél használták, ezért csak
sürgős esetekben szabad használni. Ha lehetséges, a terhesség
első trimeszterében, a szervképződés időszakában minden
gyógyszert kerülni kell.

EGYENÁRAMÚ KARDIOVERZIÓ
Számos esetjelentésben igazolták, hogy a PF-ben szenvedő ter-
hes nőknél a kardioverzió sikeresen alkalmazható, anélkül,
hogy a magzatot káros hatásokat érnék. A terhes, illetve nem
terhes nőknél hasonló mennyiségű energiát kell használni.

ANTIKOAGULÁCIÓ
A KVA teratogén lehet, és sok esetben az első trimeszterben
UFH-val vagy LMWH-val kell helyettesíteni (185). Egy szisztema-
tikus review szerint az esetek 6,4%-ában warfarinnal kapcsolatos
magzati rendellenességek fordultak elő, ha ezt a szert terhesség
alatt végig alkalmazták, ahhoz képest, hogy nem fordultak elő
ilyen események, amikor a 6. és 12. hét között az említett szert
heparinnal cserélték ki. A warfarin szabadon áthatol a placentán,
és ez még abban az esetben is túladagoláshoz vezethet a magzatnál,
amikor az anya INR-értékei a terápiás tartományban vannak.
A LMWH nem hatol át a placenta barrieren, és széles körben
használták a vénás tromboembólia kezelésére és profilaxisára a
terhesség ideje alatt, anélkül, hogy a magzatnál káros hatáso-
kat jeleztek volna. A harmadik trimeszterben a megfelelő
antikoagulációt gyakori laboratóriumi vizsgálatokkal kell
ellenőrizni (pl. 10-14 naponta), és a dózist ennek megfelelően
kell módosítani figyelembe véve, hogy néhány nőnél a KVA és
a heparin nagy dózisaira lehet szükség a megfelelő antikoa -
guláció fenntartásához.
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Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A DCC biztonságosan alkalmazható a terhesség bármelyik fázisában, ajánlott, a PF miatt
hemodinamikailag instabil betegeknél, illetve akkor, ha az anya vagy a magzat számára a PF
fennmaradása magas kockázattal járna.

I. C

Magas tromboembóliás kockázatú PF-ben szenvedő betegeknél a terhesség ideje alatt mindvé-
gig javasolt a tromboembóliával szembeni védelem biztosítása; a szert (heparin vagy warfarin) a
terhesség fázisától függően kell kiválasztani.

I. C

Orális KVA alkalmazása javasolt a második trimesztertől kezdve egészen egy hónappal a szülés
várható időpontja előttig. I. B 185

A terhesség első trimeszterében és utolsó hónapjában a LMWH testsúly szerint beállított terápi-
ás dózisainak szubkután alkalmazása ajánlott. Alternatív megoldásként UFH adható az aktivált
részleges tromboplasztin időnek a kontrollhoz viszonyított 1,5-szeres meghosszabbítása céljából.

I. B 185

Ha frekvenciakontrollra van szükség, egy béta-blokkoló vagy egy nem-dihidropiridin kalcium-
csatorna-antagonista alkalmazható. A terhesség első trimeszterében a béta-blokkolók 
használata mérlegelendő a negatív magzati hatások lehetséges kockázatának ismeretében.

II.a C

Az újkeletű PF megszűntetése céljából  strukturálisan egészséges szívű hemodinamikailag 
stabil betegeknél, intravénás flekainid vagy ibutilid alkalmazható, ha az aritmia konverziójára
feltétlenül szükség van, és a DCC nem megfelelő.

II.a C

Ha a frekvenciakontroll javallott, illetve a béta-blokkolók vagy a nem-dihidropiridin kalcium-
csatorna-antagonisták ellenjavallottak, digoxin alkalmazható. II.b C

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; DCC=egyenáramú kardioverzió; LMWH=alacsony molekulasúlyú heparin; UFH=nem frakcionált heparin; 
VKA=K-vitamin-antagonista

A PF-re vonatkozó ajánlások terhességben



A PF-ben szenvedő és mechanikus billentyűprotézissel rendel-
kező várandós betegeknek, akik úgy döntenek, hogy a terhes-
ség 6. és 12. hete között megszakítják a KVA-kezelést, folya-
matos intravénás UFH-t, módosított dózisú UFH-t, vagy
módosított dózisú szubkután LMWH-t kell kapniuk. A KVA-
kezelés a második trimesztertől folytatható, amely esetben a
teratogén kockázat csak enyhén magasabb.

5.8 Posztoperatív pitvarfibrilláció
A PF a leggyakoribb szövődmény szívműtét után [30% koro -
nária bypass graft-műtét (CABG), 40% billentyűműtét, illetve
50% kombinált CABG/billentyűműtét után]. A poszt operatív
PF legnagyobb gyakorisággal a 2. és 4. posztoperatív nap
között fordul elő. Az összesen 8565 betegen végzett 58 vizsgá-
lat szisztematikus áttekintése kimutatta, hogy a béta-blokko-
lókkal, sotalollal, amiodaronnal, illetve – kevésbé meggyőzően
– pitvari ingerléssel történő posztoperatív PF megelőzésére
és/vagy kezelésére irányuló beavatkozások kedvező hatásúak
több különböző végpont tekintetében (AF, stroke, kórházi tar-
tózkodás hossza) (OR: 0,43; 95%-os KI: 0,37–0,51) (186).

A POSZTOPERATÍV PITVARFIBRILLÁCIÓ
MEGELŐZÉSE
A béta-blokkolók akkor a leghatékonyabbak, ha mind a szívmű-
tét előtt, mind utána alkalmazzák őket, ahhoz viszonyítva, ha
vagy csak a műtét előtt, vagy csak utána alkalmazzák (186, 187,
196). A béta-blokkolók megvonása jelentős kockázati tényezőt
képez a posztoperatív PF kialakulása tekintetében, és ezért el
kell kerülni. A kezelést legalább egy héttel a műtét előtt kell
megkezdeni, instrinszik szimpatomimetikus hatás nélküli
béta1-blokkolóval. A profilaktikus amiodaron csökkentette a
posztoperatív PF előfordulási gyakoriságát (OR: 0,50; 95%-os

KI: 0,42–0,59), és jelentősen csökkentette a kórházi tartózko-
dás idejét; továbbá csökkentette a stroke és a posztoperatív
ventrikuláris tachi aritmia előfordulási gyakoriságát, de a
posztoperatív mortalitást nem (188). A PF ritkábban fordult elő
az amiodaronnal kezelt betegeknél, mint placebót kapó bete-
geknél (OR: 0,52; 95%-os KI: 0,34–0,69) mint a 65 év alatti
vagy a 65 éves és ennél idősebb betegeknél; azoknál akik csak
CABG-n vagy CABG-vel kiegészített, illetve CABG nélkül
végzett billentyűműtéten esnek át; valamint a pre operatív béta-
blokkolókkal kezelt és nem kezelt betegeknél. A perioperatív
profilaktikus iv. amiodaron mellékhatásai közé tartozik a
posztoperatív bradycardia és hipotónia magasabb esélye (189).
Egy 14 ran domizált, kontrollált vizsgálaton végzett meta -
analízisnek nem sikerült feltárnia semmilyen összefüggést a
posztoperatív PF-szuppresszió és az amiodaron teljes dózisa
között (190). Az amiodaron jótékony hatását egy másik sziszte-
matikus áttekintésben következetesen kimutatták (186).
A sotalol 64%-kal csökkentette a posztoperatív PF gyakorisá-
gát a placebóhoz képest, de nem befolyásolta a kórházi tartóz-
kodás hosszát, a stroke kockázatát, illetve a mortalitást (186).
Mindazonáltal, a sotalollal kezelt betegeknél fennáll a bra dy -
cardia és a torsade de pointes kockázata, főként azoknál, akik-
nél elektrolit zavarok vannak jelen. Ezért csak ritkán használ-
ják posztoperatív PF-ben.
A hypomagnesaemia a posztoperatív PF egyik független koc-
kázati tényezője. Egy 20 randomizált vizsgálaton végzett
metaanalízis, amelyben összesen 2490 beteg adatait vették
figyelembe, kimutatták, hogy a profilaktikus iv. magnézium
csökkentette a posztoperatív PF esélyét (OR: 0,54; 95%-os KI:
0,38–0,75) (191). A klinikai hatás nem tisztázott.
A statinok használata a posztoperatív PF 22-34%-kal alacso-
nyabb kockázatával jár együtt (lásd 4.4 rész).
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A szívműtéten áteső betegeknél orális béta-blokkolókat ajánlott alkalmazni a posztoperatív 
PF megelőzésére, ellenjavallatok hiányában. I. A 186, 187

Ha béta-blokkolókat (vagy más, a PF kezelésére alkalmas orális antiaritmiás gyógyszereket)
használnak, a kezelést a műtét napjáig kell folytatni. I. B 187, 196

A PF alatti kamrai frekvenciakontroll javasolt hemodinamikai instabilitás hiányában. I. B 196

Ha posztoperatív PF hemodinamikai instabilitással jár, a szinuszritmus DCC útján történő
helyreállítása ajánlott. I. C

Az amiodaron preoperatív alkalmazása profilaktikus terápiaként megfontolandó magas 
a posztoperatív PF kockázatú betegeknél. II.a A 186-188

Ellenjavallat hiányában a posztoperatív PF kezelésekor a antitrombotikus/antikoaguláns gyógy-
szeres kezelés elkezdése megfontolandó, ha a PF több mint 48 órája tart. II.a A 195

A szinuszritmus sikeres helyreállítása esetén az antikoaguláns kezelést legalább 4 hétig kell
folytatni, de ennél hosszabb ideig is alkalmazható, a stroke kockázati tényezők függvényében. II.a B 195

A rekurrens vagy refrakter posztoperatív PF esetében antiaritmiás gyógyszerekkel kell megpró-
bálni fenntartani a szinuszritmust. II.a C

A sotalol mérlegelhető a szívműtét utáni PF megelőzésére, de proaritmiás kockázattal jár
együtt. II.b A 186

A biatriális ingerlés mérlegelhető a szívműtét utáni PF megelőzése céljából. II.b A 186

A kortikoszteroidok alkalmazása mérlegelhető szívműtét utáni PF megelőzése céljából, de adá-
suk kockázattal jár. II.b B 192

A posztoperatív PF-re vonatkozó ajánlások

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; DCC=egyenáramú kardioverzió



Számos retrospektív vizsgálat szerint az ACE-k és az ARB-k
nem befolyásolják a PF gyakoriságát szívműtét után. Ugyan -
akkor aggodalomra ad okot az ACE-kkel és az ARB-kkel tár-
suló vesediszfunkció kockázata, amely a korai műtét utáni
időszakban áll fenn.
A kortikoszteroidok erős gyulladáscsökkentő hatással rendelkez-
nek, és a PF megelőzésében történő alkalmazásukat a kar dio -
thoracikus műtét esetén is vizsgálták. A metaanalízisek igazol-
ták, hogy a kortikoszteroid terápia a posztoperatív PF gyakori-
ságának 26-45%-os csökkenésével és rövidebb kórházi tartóz-
kodási idővel társul (192). Ez a hatás nagyobb a köztes dózisok-
kal kezelt betegeknél (50–210 mg dexametazon ekvivalens) a
nagyobb, illetve kisebb dózisokat kapó betegekhez képest. A
cukoranyagcserére, sebgyógyulásra és fertőzésre gyakorolt
lehetséges nemkívánatos hatásuknak tulajdoníthatóan a PF
megelőzése céljából történő alkalmazásuk igen ellentmondásos.
Egy 8 vizsgálaton végzett metaanalízis kimutatta, hogy a
profilaktikus pitvari ingerlés annak helyétől vagy a használt
ingerlési algoritmustól függetlenül csökkentette a poszt ope -
ratív PF gyakoriságát (OR: 0,57; 95%-os KI: 0,38–0,84;
p<0,005) (186), de más vizsgálatokban nem sikerült igazolni
ezt a hatást (193). A pitvari elektróda működési zavara vagy a
nem megfelelő érzékelés proaritmiás pitvari extra stimu -
lációhoz vezethet, amely növeli a PF valószínűségét.

EGYÉB TERÁPIÁK
A kisebb populációkban vizsgált, ellentmondásos eredménye-
ket adó szerek közé tartoznak a következők: digoxin,
verapamil, diltiazem, naproxen.

A POSZTOPERATÍV PITVARFIBRILLÁCIÓ KEZELÉSE
A hemodinamikai szempontból stabil betegek többségénél
spontán módon 24 órán belül helyreáll a szinuszritmus. A kez-
deti kezelésnek lehetőség szerint a hajlamosító tényezők (pl.
fájdalomkezelés, hemodinamikai optimizáció, az iv. inotrópok
elválasztása, az elektrolit és metabolikus rendellenességek kor-
rekciója, az anémia vagy hipoxia kezelése) korrigálását is ma -
gába kell foglalnia (194).
Az erősen szimptomatikus betegeknél, vagy akkor, ha nehéz
beállítani a frekvenciát, kardioverziót lehet végezni. Bár a
DCC az esetek 95%-ában sikeres, a választás gyakrabban esik
a gyógyszeres kardioverzióra. Az amiodaron és ibutilid igazol-
tan hatékonyabbak a posztoperatív PF szinuszritmusra való
konvertálásában, mint a placebo (4.2.1.3 rész).

A rövid hatású béta-blokkolók (pl. esmolol) különösen hasz-
nosak, amikor a hemodinamikai instabilitás problémát jelent.
Más atrioventrikuláris csomó blokkoló szerek (pl. nem-
dihidropiridin kalciumcsatorna-antagonisták) alternatív meg-
oldásként használhatók, de a digoxin csak kevéssé hatásos,
magas adrenerg tónus esetén. A szívműtét után fellépő PF
frekvenciakontrolljának beállítására használt szereket a 15. táb-
lázat tartalmazza.
Több vizsgálat kimutatta, hogy a szívműtéten átesett betegek-
nél fokozottabb a stroke kockázata. A heparin vagy KVA
antikoaguláció 48 órán túl fennálló PF esetén javasolt (195). A
perikardioverziós antikoaguláns kezeléssel kapcsolatos stan-
dard óvintézkedéseket kell alkalmazni (lásd 4.1 rész).

5.9 Hipertireoidizmus
A hipertiroidizmusban szenvedő betegek 10-25%-nál fordul
elő pitvarfibrilláció, főként férfiaknál és időseknél. A kezelés
elsősorban az eutireoid állapot helyreállítására irányul, amely a
szinuszritmus spontán helyreállításával járhat együtt. Ritmus -
kontroll stratégia választása esetén, a kiújulás kockázatának
csökkentése céljából a kardioverzió előtt normalizálni kell a
pajzsmirigyműködést. Az antiaritmiás szerek és a DCC általá-
ban sikertelenek maradnak, amíg a tireotoxikózis fennmarad.
A béta-blokkolók hatékonyan kontrollálhatják a kamrafrek-
venciát; az iv. béta-blokkolók hasznosak tireotoxikus vihar ese-
tén, amikor nagy dózisokra lehet szükség. Alternatív megol-
dást jelentenek a nem-dihidropiridin kalciumcsatorna-anta -
gonisták, mint például a diltiazem és a verapamil.
Az idevágó bizonyítékok hiánya ellenére a szisztémás embólia
megelőzésére az OAK-terápia ajánlott, stroke kockázati té -
nyezők fennállása esetén. Továbbra is ellentmondásos, hogy a
PF-ben szenvedő betegeknél, fokozottabb-e a tromboembólia
kockázata, ha korábban (kezelt) tireotoxikózis fordult elő, de
ha más kockázati tényező nincs jelen.
A klinikai gyakorlatban az amiodaron kezelés után gyakran
fordul elő hipertireoidizmus (valamint a pajzsmirigyfunkció
eredményeiben tapasztalható tünetmentes elváltozások). Az
amiodaron-indukált hipertireoidizmus két típusa: az I. típus,
amely a jód-indukált T4 és T3 többlettermeléssel jár együtt; a II.
típus, amelyben a destruktív tireoiditis mellett átmeneti több-
let T4 és T3 felszabadulással, majd később csökkent pajzsmi-
rigyműködéssel jár együtt.
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Aktív pajzsmirigy-betegségben szenvedőknél az antitrombotikus kezelés a többi stroke kocká-
zati tényezőnek megfelelően javasolt. I. C

A tirotoxikózissal társuló PF-ben szenvedő betegeknél a kamrafrekvencia kontrollálásához
béta-blokkoló adása javasolt, ellenjavallat hiányában. I. C

Ha béta-blokkoló nem használható, a tirotoxikózisban és PF-ben szenvedő betegeknél a kam-
rafrekvencia kontrollálásához nem-dihidropiridin típusú kalciumcsatorna-antagonista
(diltiazem vagy verapamil) adása javasolt.

I. C

Ritmuskontroll stratégia választása esetén, a kardioverzió előtt normalizálni kell a pajzsmirigy-
működést, egyébként a visszaesés kockázata magas. I. C

Az eutireoid állapot helyreállítása után az antitrombotikus profilaxisra vonatkozó ajánlások
megegyeznek a hipertiroidizmusban nem szenvedő betegek esetében megfogalmazottakkal. I. C

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció

A PF-re vonatkozó ajánlások hipertireoidizmusban



Bár a hipertireoidizmus pótló terápiával történő sikeres kezelé-
se után az amiodaron kezelés folytatható, ezt a szert le kell
állítani, ha hipertireoidizmus lép fel. Tireotoxikózis az amio -
daron terápia megszakítása után is előfordulhat.

5.10 Wolff–Parkinson–White-szindróma
Mivel a járulékos kötegek (JK) többsége nem rendelkezik az
atrioventrikuláris csomó dekrementális vezetési tulajdonságai-
val, a nyílt preexcitációt mutató PF-ben szenvedő betegeknél
fennáll a JK-n keresztüli gyakori átvezetés esélye, ami magas
kamrafrekvenciához, esetleg hirtelen szívhalálhoz (SCD) ve -
zethet, mivel kamrafibrillációvá alakulhat át. Emiatt a PF
ebben a betegcsoportban akár életveszélyes is lehet. Az JK-s
betegeknél alkalmazott rövid és hosszú távú gyógyszeres
frekvenciakontrollra vonatkozó információkat a 4.3.3 rész tar-
talmazza.

HIRTELEN SZÍVHALÁL ÉS KOCKÁZAT
STRATIFIKÁCIÓ
Az SCD gyakorisága a Wolff–Parkinson–White-szindrómában
szenvedő betegeknél 0,15% és 0,39% között mozog a 3–22 éves
utánkövetés során. A kockázattal élő betegek több marker
alapján azonosíthatók, mégpedig: spontán vagy indukált PF
alatti legrövidebb preexcitált RR-intervallum <250 ms, korábbi
szimptomatikus tachycardia, többszörös JK, Ebstein-kór.
Az egyéb szupraventrikuláris aritmiákban (pitvari tachycardia,
bystander JK-vel társuló pitvari flutter) szenvedő betegeknél
1:1 átvezetés léphet fel a JK-n keresztül, mely preexcitált gyors
kamrai aktivációhoz vezet, kamrafibrillációba való degeneráció
veszélyével.
Mivel az AP katéteres abláció hatékonysága kb. 95%, az
antegrád AP-kondukcióban és PF-ben szenvedő betegek álta-
lában ezt a kezelést választják (30). Azoknál a betegeknél, akik
túlélték az SCD-t egy nyilvánvaló AP mellett, sürgősen AP-
ablációt kell végezni. Az említett betegeknél a sikeres katéteres
abláció kiküszöböli az SCD kockázatát, és az abláció után
nincs szükség egy beültethető kardioverter-defibrillátorra. A
katéteres abláció olyan betegeknél ajánlott, akiknél nyilvánvaló
preexcitáció létezik és magas a PF kockázata, vagy veszélyes
munkakörben dolgoznak (pl. pilóták, járművezetők, verseny-
sportolók).
Továbbra is ellentmondásos tünetmentes betegek esetében a
nyílt AP katéteres ablációjának javallata (különösen a gyere-

keknél) (197). A tünetmentes preexcitációs betegek többségé-
nél a prognózis jó; az SCD csak ritka esetben a betegség első
megnyilvánulása. Az tünetmentes betegek 20%-ánál észlelhető
gyors kamrafrekvencia elektrofiziológiai vizsgálat során kivál-
tott PF alatt. Az utánkövetés alatt csak alig néhány betegnél
lép fel szimptomatikus aritmia vagy SCD. Az invazív
elektrofiziológiai teszt pozitív prediktív értéke túl alacsony
ahhoz, hogy alátámassza a tünetmentes betegeknél való rutin
használatát. A tünetmentes nyílt JK katéteres ablációjának
alkalmazásáról eseti alapon kell dönteni, miután a beteget (és
családját) részletesen tájékoztatják az állapot természetes lefo-
lyásáról, az SCD kockázatról, illetve az ablációs eljárás kocká-
zatairól.

5.11 Hipertrófiás cardiomyopathia
A hipertrófiás cardiomyopathiában (HCM) szenvedő betegek-
nél nagyobb a PF kialakulásának kockázata, mint az általános
populációban, és mintegy 20-25%-uknál PF alakul ki, amely
előfordulási gyakorisága évente 2%. A PF a klinikai állapot
romlásának legfontosabb meghatározó tényezője. Akut PF-
ben javasolt az elektromos vagy gyógyszeres kardioverzió, ha
pitvari thrombus kizárható.
Az amiodaron a leghatékonyabb szer a paroxizmális PF előfor-
dulásának csökkentésében és a visszatérés megelőzésében. A
dronedaron hatékonysága egyelőre ismeretlen. A béta-blokko-
ló és disopiramid kombináció a kifolyótraktus obstrukciójának
csökkentésével további kedvező hatást biztosít. A krónikus
PF-ben a frekvenciakontroll általában béta-blokkolókkal és
verapamillal állítható be. Az állandó kamrai ingerléssel (késői
septum aktiváció elősegítése) atrioventrikuláris csomó abláció
után kedvező lehet néhány betegnél. Ellenjavallat hiányában a
HCM-ben és paroxizmális, perzisztens vagy permanens PF-
ben szenvedő betegeknél OAK-terápiát kell alkalmazni.
A HCM-ben szenvedő betegeknél végzett PF-abláció utáni
kimenetel kedvező, de az abláció nem annyira sikeres, mint a
nem szelektált populációban. Paroxizmális PF-ben hatéko-
nyabb a bal pitvari abláció, mint perzisztens PF-ben.
Ezenkívül a jelentős pitvarnagyobbodásban és súlyos diaszto-
lés diszfunkcióban szenvedő betegeknél igen nagy a PF kiúju-
lás kockázata. HCM-ben szenvedő betegek esetében külön-
böző antiaritmiás szerekre (beleértve az amiodaront is)
refrakter, szimptomatikus PF-ben a rádiófrekvenciás katéte-
res abláció a betegek 67%-nál szinuszritmushoz vezetett, amit

Európai ajánlás a pitvarfibrilláció kezelésére

Cardiologia Hungarica 2011; 41 : H57

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A PF-ben szenvedő betegeknél a nyílt JK katéteres ablációját ajánlott elvégezni az SCD 
megelőzése céljából. I. A 30

A SCD-t túlélő betegeket, nyílt JK észlelése esetén, azonnal egy tapasztalt ablációs központba
kell küldeni katéteres ablációra. I. C

Veszélyes munkakörben dolgozó (pl. pilóták, járművezetők) tünetmentes betegeknél a testfelszíni
EKG-n nyílt JK vezetés jelenléte esetén ajánlott a katéterabláció. I. B 30

Magas a PF kialakulási kockázatú tünetmentes betegeknél a testfelszíni EKG-n nyílt 
JK-vezetés jelenléte esetén ajánlott a katéterabláció. I. B 198

Tünetmentes betegeknél a testfelszíni EKG-n nyílt JK-vezetés jelenléte esetén a katéteres
abláció csak teljes tájékoztatás és gondos tanácsadás után alkalmazható. II.a B 198

A PF-re vonatkozó ajánlások Wolff–Parkinson–White-szindrómában

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; AP=hozzáférési útvonal; EKG=elektrokardiogram; SCD=hirtelen szívhalál



a NYHA funkcionális stádium jelentős javulása kísér az
beavatkozást követő 3 évben.
A HCM-ben szenvedő betegek sebészi PF ablációjára vonatko-
zóan csak kevés adat áll rendelkezésre. Ezek közül a legfonto-
sabbak 10 beteggel kapcsolatosak, akik a bal kamra kifolyó-
traktus obstrukció miatt elvégzett miektómia során maze-III
műtéten estek át. Az operatív mortalitás nem növekedett, és a
betegek nagy része szinuszritmusban maradt az átlagban 15
hónapos utánkövetés ideje alatt (199). Az ellentmondásos ada-
tok ellenére úgy tűnik, hogy a miektómia hatása kedvező, és
csökkenti a PF okozta terhelést a HCM-ben szenvedő bete-
geknél. A PF-ben szenvedő betegeknél kar dioverter-defib -
rillátor beültetésére vonatkozó döntést meg kell fontolni,
mivel a PF az inadekvát sokkok magasabb kockázatával jár
együtt, különösen a beültetés utáni első évben.

5.12 Tüdőbetegség
A PF gyakori a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegek-
nél, és prognózisa rossz, figyelembe véve a hipoxiával együtt

járó akut exacerbációkat. A legfontosabb lépés a tüdőt érintő
alapbetegség kezelése és az anyagcsereegyensúly-zavar korrek-
ciója, mivel az antiaritmiás terápia és az elektromos kardio -
verzió valószínűleg mindaddig hatástalan marad, amíg a légzé-
si dekompenzációt nem sikerül korrigálni. A multifokális pit-
vari tachycardia gyakran előfordul súlyos COPD-ban, és
összetéveszthető a PF-fel.
A bronchospazmus enyhítésére használt szerek, nevezetesen a
teofillinek és a béta-adrenerg agonisták PF-et válthatnak ki, és
ebben az esetben nehéz a kamrafrekvencia kontrollját elérni. A
nem-szelektív béta-blokkolók, a sotalol, a propafenon és az ade -
nozin általában ellenjavallott a bronchospazmusban szenvedő
betegek számára, míg a preferált alternatív megoldást a nem-
dihidropiridin típusú kalciumcsatorna-antagonisták ké pe zik. A
béta1-szelektív blokkolók (pl. bisoprolol) kis dózisokban sok
esetben jól toleráltak és hatásosak. Az intravénás flekainid a szi-
nuszritmus helyreállítására használható; a hemo dinamikai szem-
pontból instabil betegeknél DCC-t kell alkalmazni. Rezisztencia
esetén atrioventrikuláris csomó ablációra és kamrai pacemaker-
ingerlésre lehet szükség a kamrafrekvencia kontrollálásához.
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aAjánlás osztálya bAz eredmények bizonyító ereje cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; DCC=egyenáramú kardioverzió; HCM=hipertrófiás cardiomyopathia; INR=nemzetközi normalizált arány

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

HCM-ben szenvedő betegeknél, újkeletű PF esetén  javasolt a szinuszritmus DCC vagy 
farmakológiai kardioverzió útján történő helyreállítása. I. B 200

PF  fellépése esetén HCM-ben szenvedő betegeknél is javasolt az OAK-terápia (INR: 2,0-3,0)
amennyiben ellenjavallat nem áll fenn. I. B 200

Ritmuskontroll elérése, valamint a szinuszritmus fenntartása céljából HCM-ben szenvedő 
betegeknél amiodaron (vagy alternatív megoldásként, disopiramid és béta-blokkoló) adása 
mérlegelendő.

II.a C

A gyógyszeres kezeléssel szemben refrakter szimptomatikus PF-ben szenvedő betegek eseté-
ben a PF katéteres ablációja mérlegelendő II.a C

A HCM-ben és refrakter  PF-ben szenvedő betegeknél PF ablációs eljárások mérlegelendők
(egyidejű szeptum miektómiával, ha javallott). II.a C

A PF-re vonatkozó ajánlások hipertrófiás cardiomyopathiában

aAjánlás osztálya; bAz eredmények bizonyító ereje; cHivatkozások;
PF=pitvarfibrilláció; DCC=egyenáramú kardioverzió

Ajánlások Osztálya Szintb Hiv.c

A hipoxémia és az acidózis korrekciója ajánlott első lépésben akut tüdőbetegségben szenvedő
betegeknél, illetve a krónikus tüdőbetegség exacerbációja esetén. I. C

A PF miatt hemodinamikailag instabil tüdőbetegek esetében DCC-t kell alkalmazni. I. C

Az obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegeknél, PF kialakulásakor nem-dihidropiridin 
kalciumcsatorna-antagonista (diltiazem vagy verapamil) adását kell megfontolni. II.a C

A kamrafrekvencia beállításában alternatív megoldásként kis dózisú béta1-szelektív 
blokkolók (pl. bisoprolol) adását kell megfontolni. II.a C

A teofillin és a béta-adrenerg agonista szerek nem javasoltak a bronchoszpasztikus 
tüdőbetegségben szenvedő pitvarfibrilláló betegek esetében. III. C

A nem szelektív béta-blokkolók, a sotalol, a propafenon, az adenozin adása nem javasolt 
az obstruktív tüdőbetegségben szenvedő pitvarfibrilláló betegek esetében. III. C

A PF-re vonatkozó ajánlások tüdőbetegségben
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