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29 éves futbalista. Korai repol. és bal kamra hypertrophia



Korai repol-vagotoniás T-k



Sinus bradycardia (40/perc)



Légzési arrhythmia



28 éves kézilabdás – Junctionalis escape ritmus



16 éves fiú enyhe dyspnoeval
Mi a teendő? 1. Pacemaker 2. Atropin 3. Semmi



Alacsony pitvari ektópiás ritmus





PQ:200 ms



Első fokú AV block –eltűnik terheléskor



Mobitz I block



Másodfokú AV block-eltűnik terheléskor



Incomplett jobbszár block



Vagotonia



Bal kamra hypertrophia



Repol.zavar maratoni futónál





Ritmuszavarok mint hirtelen halál okok

 Arritmogén jobb kamrai dysplasia
 Brugada szindróma
 Rövid és hosszú QT szindróma
 Katekolaminerg polymorf kamrai tachycardia
 WPW –rövid refrakteritás +pitvarfibrilláció (FBI tachycardia)
 Rövid kapcsolási idejü torsade des pointes varians tachycardia
 Korai repolarizáció

 Hypertrophiás cardiomyopathia
 Commotio cordis

Chanelopathiák
Idiopathiás ritmuszavarok



4/a
17 éves fiú- resuscitatio



4/b

Commotio cordis



14 éves fiú – kosárlandázás közben syncope
A. Ebstein   B. Kamrai septum defectus C. WPW

1/a



Hypertrophiás cardiomyopathia –septalis R a V1-ben, septalis Q-k I, aVL-ben

1/b



31 éves nő syncope után. 1-2 hete vannak palpitatios panaszai, nincs előzmény, 
neg.fiz.vizsgálat





Hypertrophiás cardiomyopathia



Arrhytmogén jobb kamrai dysplasia ARVD/C

Dominánsan a jobb, ritkábban a bal kamrai izomszövet zsíros,

fibrózus degenerációja figyelhető meg.

Gyakran familiáris halmozódást mutat.

A folyamat eredményeképpen a jobb kamra fala elvékonyodik,

kitágul és ennek következtében ritmuszavarok kialakulása

gyakorivá válik.

Az éves hirtelen halál incidencia 2%.



ARVD - EKG

• QRS>110 ms V1

• epsilon hullám V1-2 (30%)

• T inverzio V1-2-3 (50-70%)

• kamrai tachykardiája jellemzően 

bal Tawara szárblokk morfológiájú.

• BTSZB qrsV1-3>(25ms) V6



Arrhythmogén jobb kamrai dysplasia









ARVD





Arritm.jobb kamrai CMP- balszár blockos KT, de változó tengelyállás

7/b



6 éves gyerek





12 éves fiú-atléta Van teendő?



A V1-3-ban a T hullám dinamikusan változik. Születéskor a V1-ben pozitiv T van, első héten
negatívvá válik. Kisgyerek korban V2-3-ban a T negatív majd teenager korban fokozatosan
pozitivvá válik.

1/b



Fekete afrikaiakra jellemző normális repol.



A.Normális fekete afrikai repolarizáció B. Kóros repol.Tovább kell vizsgálni
Jobb kamrai cardiomyopathia irányába



A= fekete atléta-korai repol

B= ARVC



Hosszú QT szindróma (LQT) 

A kamrai repolarizáció megnyúlása a malignus tachyarrhytmiákra való
hajlamot növeli.

A QT idő megnyúlás lehet veleszületett és szerzett.

A ritmuszavart a szimpatikus tónus hirtelen emelkedése provokálja.

A kórkép prevalenciája 1/3000-5000, a szimptómák az első 2 évtizedben
jelentkeznek.

A megjelenés változatos, a kifejezett QT megnyúlással és halmozott
syncopekkal járó formától a határérték QT értékű ritmuszavar nélküli
esetekig.







Hogyan mérjük a QT-t?

U-hullám

Bif.T Két mérés



LQT1

LQT2

LQT3
Stress
Fizikai terhelés
Úszás

Éjszaka-telefoncsörgés
Erős akusztikus inger

QT1 és 2 – terhelésre nem
rövidül a QT







LQT







Rövid QT szindróma
Nemcsak a megnyúlt, hanem a rövid QT (QTc<340 ms) idő is lehet kóros.

Az 1999-ben leírt betegségre a rövid QTc mellett jelentkező syncope,
paroxysmalis pitvarfibrilláció és életet veszélyeztető kamrai ritmuszavarok
jellemzőek.

Jellegzetes a rövid, ill. szinte hiányzó ST szakasz utáni magas keskeny T hullám.

Halmozódása megfigyelhető bizonyos családokban, ahol a hirtelen halál
gyakorisága nagyobb.





Ritmuszavarok mint hirtelen halál okok

 Arritmogén jobb kamrai dysplasia
 Brugada szindróma
 Rövid és hosszú QT szindróma
 Katekolaminerg polymorf kamrai tachycardia
 WPW –rövid refrakteritás +pitvarfibrilláció (FBI tachycardia)
 Rövid kapcsolási idejü torsade des pointes varians tachycardia
 Korai repolarizáció

 Hypertrophiás cardiomyopathia
 Commotio cordis

Chanelopathiák
Idiopathiás ritmuszavarok



16 éves sportoló fiú – mi a teendő? Sportolhat?



Brugada szindróma

• SCN5A gén mutáció (Na csatorna α-alegységét kódoló génen) 

több mint 30 különböző mutáció létezik. 

• SCD főleg férfiakban (30-40 év)

• Polymorf VT, VT nyugalomban, alvás alatt

• nsVT, ES kevés!

I-es osztályú antiarrhytmiás gyógyszereket (flecainide, ajmalin) 
alkalmazva az ST elváltozások kifejezettebbé válnak.



Brugada sy.



Circulation 2002;106:2514-9



Spontán EKG változás 4 egymást

követő napon SCN5A+ betegen

Brugada 1-es típus

Provokációs teszt



Jellegzetes Brugada EKG eltérések

> 2mm J hullám vagy
RBBB  /V1-3/  

coved ST-szegment
eleváció

negativ T hullám

rövid kapcsolási idejű
extrasystole

polymorph VT

Antzelevitch: Circ Res 2002;91:1114-8







I-es típusú Brugada syndroma V5-6 elektróda a V1-2 elektróda fölé lett téve egy
bordaközzel –III és aVL-ben az S hullámon fragmentáció



Alacsony
Rizikójú 
Brugada
QRS<120 ms

Nagy rizikójú
Brugada
QRS>120 ms



Priori SG, J Am Coll Cardiol 2012; 59:37–45.

PRELUDE Study  Új elektromos instabilitást jelző marker Brugada szindrómában



WPW – s (FBI) tachycardia - KF

Th: i.v.procainamid vagy propafenon, elektromos KV



Két egészséges sportoló - korai repol





29 éves futbalista. Korai repol. és bal kamra hypertrophia





Korai repolarizáció

• Sudden cardiac arrest associated with early 
repolarisation

Haissaguerre M. et al. N Engl J Med 2008;358:2016-23

• Augmentation of J waves and electrical strorms in 
patients with early repolarisation

Nam GB. Et al.N Engl J Med 2008;358:2078-9

• Early repolarisation revisited

Wellens HJ. N Engl J Med 2008;358:2063-65



Korai repolarizáció
 Haissaguerre – nem egy ritka ekg jelenség, populáció 2-5%-a,

gyakran férfi, fiatal, fekete és sportoló
 Néhány formája potenciálisan arritmogén – nem mindíg benignus
 22 kórház-206 beteg idiopathiás kamrafibrilláció miatt sikeresen 

reszuszcitált. Átlagéletkor 36 év – infero-lateralis elvezetésekben 
jellegzetes megtöretés, J pont, ST elevatio

 412 kontroll beteg
 Korai repolarizáció: 31% vs 5%- 28 betegben inferior elvezetésekben
 ICD beültetés-18 ICD működés- ritmuszavar előtt a J pont 

kifejezettebbé válik
 Nam- 15 koreai beteg- azonos történet
 Haissaguerre – hirtelen halál 10%-a megmagyarázhatatlan-

ennek 30%-a korai repolarizáció
 Purkinje rostok mély invaginációja-gyors transmurális aktiváció-

refrakteritás inhomogenizációja (fokozott kamrai trabekularizáció)



Haissaguerre 4 betege J pont fluktuáció



J pont kifejezettebbé válása a ritmuszavar előtt



Jobb kamra tágulat                      mechanoelektromos feedback 
(korai afterdepolarizáció)

Kamrai arritmia

Greve G. Exp Physiol 2001;86:651-657
(állatkisérlet)



Polimorf kamrai tachycardiák

• Automatikus – propranolol sensitiv tachycardia

• Katecholaminerg tachycardia
- Főleg gyerekkorban, megtartott QT – vel

- Ryanodin gén (hRyR2) mutációja

- Súlyos ritmuszavar – béta – blockoló, ICD

• Rövid kapcsolási idejű torsade de pointes varians 
tachycardia

- QT megnyúlás nincs, igen malignus kórkép

- fázis – 2 reentry, verapamil szűntetheti



Eset 2



Eset 3



KT –kiindulási helyei – nem reentry RVOT és LVOT



Elektrofiziológia - mapping

septalis

1 2       3
4 5       6
7       8       9

Posterior
aspectus

Anterior
aspectus

RAO 30 fok1

7

3

9
Jobb kamra kiáramlás



Jobb kamrai kiáramlási tractus tachycardia (RVOT)8/b



RVOT



Bal kamrai kiáramlási traktus tachycardia 
(LVOT)



Idiopathiás bal kamrai epicardialis tachycardia

190/perc

1/a



Idiopathiás LVOT tachycardiák



Bal sinus Valsalva



V1

V3

LVOT tachycardia                                  Isuprel



LVOT tachycardia – pace mapping      lokális aktiváció - mapping



Bal posterior fasciculus tachycardia



Eset

• 62 éves férfi

• 10 éve vannak szapora szívverései-korábban bal posterior 
fascicularis tachycardia

• Verapamil kedvező volt, de elhagyta

• A panaszok főleg terheléskor jelentkeznek

• Organikus szívbetegség nincs

• Terheléskor készült ekg – bal kamrai  

idiopathiás  epicardialis tachycardia

• 240 mg verapamillal sikeres kezelés



2003.01.18 Bal posterior fascicularis tachycardia



Kardiovaszkuláris szűrés szempontjából az American Heart Association (AHA) 2014-ben a következő

vizsgálati programot ajánlja 12 -25 éves korúakon:

Családi anamnézis

 Korai hirtelen szívhalál (<50 év)

 Szívbetegség miatti rokkantság 50 éves kor alatt

 Hypertrophiás vagy dilatált cardiomyopathia, hosszú QT  szindróma vagy más  

ioncsatorna betegség, Marfan  szindróma, klinikailag jelentős arrhythmiák,   

családtagokon  ismert specifikus genetikai rendellenesség

Egyéni anamnézis

tudott szívzörej

szisztémás hipertenzió, fáradékonyság

syncope/vagy ahhoz közeli állapot

nagyfokú, magyarázhatatlan légszomj fizikai terheléskor

fizikai aktivitáskor mellkasi fájdalom

Fizikális vizsgálat

szívzörejek (fekve/állva)

femorális pulzus (coarctatio aortae kizárása céljából)

Marfan szindróma jelei

vérnyomás (ülő helyzetben).



Ajánlások

 AHA – EKG és echo csak II/b ajánlással betegség gyanú esetén végzendő

 36.Bethesda Konferencia – EKG vizsgálat nem kötelező

Okok: sok ál-pozitív lelet

cost-benefit

a kockázat teljesen nem zárható ki

De: a betegségek nagy része EKG-val kiszűrhető

 Olaszország – 1982 óta kötelező az EKG vizsgálat – jelentős eredmény született

 Nemzetközi  Olimpiai Bizottság - az egyéni és családi anamnézis, fizikális vizsgálat 

mellett minden a versenyszerű sportolást elkezdőnél javasolja a 12 elvezetéses EKG

elkészítését is, amit minden második évben javasol megismételni

 Európai Kardiológus Táraság – 12 elvezetéses EKG-t elvégzendőnek javasolja



Corrado et al.Eur Heart J 2005;26:516-524



A hazai gyakorlat szerint a sportorvosi vizsgálat tartalmazza:

• családi és egyéni anamnézis (kérdőíves formában)

• fizikális vizsgálat (testalkat, szív-keringési rendszer, tüdő,

mozgásszervek,idegrendszer, szem vizsgálata)

• 12 elv. EKG

• vizelet vizsgálat

• szakorvosi vizsgálatok (szemészet, orr-fül-gégészet,

• neurológia, ortopédia- sportágtól függően)

Hazánkban tehát jóval korábban az olaszországi gyakorlatnál már a korai

1960-as években az EKG kötelező része volt a sportorvosi vizsgálatnak.



A Seattle kritériumok a következők:

• Negatív T-hullámok (> 1 mm mély kettő vagy több elvezetésben a V2-6, II és aVF-ben vagy I és aVL-ben)

• Hosszú QT intervallum (QTc férfiakban ≥ 470 ms, nőkben ≥480 ms)

• Rövid QT intervallum (QTc <320 ms)

• ST szakasz depresszió ˙(≥ 0.5 mm két vagy több elvezetésben)

• Patológiás Q hullám (>3 mm mély, vagy >40 ms széles két vagy több elvezetésben kivéve a III és aVR-t)

• Bal pitvar megnagyobbodás (P hullám tartama > 120 ms I és II-ben és a V1-ben a P hullám

negatív fázisa ≥ 1 mm mély és ≥40 ms széles)

• Jobb kamra hypertrophia (RV1+SV5>10.5 mm és jobb deviáció >120 fok)

•Teljes balszár block vagy QRS ≥140 ms

• Mobitz II típusú AV block, vagy teljes AV block

10. Kamrai preexcitatio (PR intervallum <120 ms delta hullámmal és a QRS >120 ms)

11. Jelentős sinus bradycardia (<30 ütés/perc vagy ≥3 s sinus leállás)

12. Pitvari tachyarrhythmia (supraventricularis vagy pitvarfibrilláció vagy flattern)

13. Kamrai extrasystolék (≥ 2/10 sec), kamrai arrhythmia (kapcsolt ütések, nonsustained kamrai tachycardia)

14. I-es típusú Brugada jel

Prutkin, 2014



Köszönöm a figyelmet


