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Nawrotny czêstoskurcz wêz³owy leczony
metod¹ ablacji przezskórnej u chorego
w programie powtarzanych hemodializ
Opisano 75-letniego chorego z wieloletnim nadcinieniem têtniczym, u którego w 1998 r. rozpoznano nefropatiê nadcinieniow¹ w stadium trzecim przewlek³ej choroby nerek. W dniu 04.05.2004 r. rozpoczêto leczenie nerkozastêpcze powtarzan¹ hemodializ¹. Od 1998 r. by³ kilkakrotnie hospitalizowany z powodu ko³atania serca w przebiegu napadowego czêstoskurczu z w¹skimi zespo³ami QRS. W profilaktyce antyarytmicznej pocz¹tkowo stosowano leki klasy
I, póniej beta-adrenolityki, a wobec braku skutecznoci monoterapii skojarzono beta-adrenolityki z amiodaronem. Z powodu wystêpowania ujemnych skutków leczenia antyarytmicznego pod postaci¹ bradykardii polekowej u chorego
wykonano inwazyjne badanie elektrofizjologiczne (EPS), w czasie którego powtarzalnie wyzwalano typowy nawrotny czêstoskurcz wêz³owy. Jednoczasowo
wykonano ablacjê przezskórn¹, uzyskuj¹c skuteczn¹ modyfikacjê wolnej drogi
wêz³a przedsionkowo-komorowego. W czasie 16-miesiêcznej obserwacji po ablacji nie obserwowano nawrotu czêstoskurczu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 33-36)

Recurrent atrioventricular nodal reentrant tachycardia
treated with percutaneous ablation in a patient
undergoing intermittent hemodialysis
We present a 75 year old man with long-term arterial hypertension who in
1998 was diagnosed with hypertensive nephropathy in the stadium 3 of chronic
kidney disease. He started intermittent hemodialysis as a first method of renal
replacement therapy in May, 2004. From 1998 the patient was hospitalized several times due to palpitation in the course of paroxysmal tachycardia with narrow QRS complexes. The antiarrhythmic prophylaxis with class I medicine was
used, later  a beta-adrenolytic drug. Due to the lack of effectiveness of the
monotherapy, the beta-adrenolytic drug and amiodarone were combined, but
negative effects of this treatment appeared in the form of post medicine bradycardia. The patient underwent an invasive electrophysiological investigation
during which a typical recurrent atrioventricular nodal reentrant tachycardia
(AVNRT) was repeatedly released. Simultaneously, percutaneous ablation was
performed resulting in an effective modification of slow pathway. During the 16
month observation period after ablation, the recurrence of AVNRT was not observed.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 33-36)
Wstêp
Z miarowych czêstoskurczów z w¹skimi zespo³ami QRS najczêstszy jest nawrotny czêstoskurcz wêz³owy (AVNRT  atrioventricular nodal reentrant tachycardia). Wystêpuje z czêstoci¹ ok. 0,2% ogólnej populacji, czêciej u kobiet. Wystêpowanie
AVNRT t³umaczy siê obecnoci¹ dwóch
dróg wejcia do wêz³a przedsionkowo-komorowego, ró¿ni¹cych siê prêdkoci¹ przewodzenia i okresem refrakcji [10,12,13].
Podwójna fizjologia ³¹cza przedsionkowo komorowego wystêpuje u 25% ogólnej populacji. AVNRT powstaje w wyniku kr¹¿enia fali pobudzenia w niejednorodnym wêle przedsionkowo-komorowym po pêtli z
obecn¹ drog¹ szybko przewodz¹c¹ o d³u¿szym okresie refrakcji i drog¹ wolno przewodz¹c¹ z krótkim okresem refrakcji. Wy-

ró¿niamy typowy i atypowy AVNRT. Typowy
AVNRT charakteryzuje siê w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) brakiem wyranie widocznego za³amka P, który kryje siê w
zespole QRS lub znajduje siê za nim do 70
ms (RP < 70 ms); czas trwania za³amka P
jest krótki i wynosi ok. 40 ms. Droga wolna
stanowi ramiê zstêpuj¹ce pêtli, a droga szybka wstecznie przewodzi pobudzenie do
przedsionków.
W atypowym AVNRT odstêp RP jest d³ugi (RP > 70 ms), a za³amek P wystêpuje
przed nastêpnym zespo³em QRS i jest ujemny w odprowadzeniach III i AVF. W tej postaci czêstoskurczu obwód jest odwrócony
[5,6,8].
Opis przypadku

Obecnie 75-letni chory W.T., z wywiadem nad-
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cinienia têtniczego od 1988 roku i powtarzaj¹cymi siê napadami ko³atania serca od 1996 roku, by³
po raz pierwszy hospitalizowany w szpitalu rejonowym w 1998 r. z powodu wysokich wartoci cinienia têtniczego (do 250/130 mmHg). W czasie
hospitalizacji wyst¹pi³ epizod ko³atania serca.
W zarejestrowanym wówczas spoczynkowym
zapisie EKG stwierdzono czêstoskurcz z w¹skimi
zespo³ami QRS z czynnoci¹ komór ok. 160 /min.
Po zastosowaniu leków antyarytmicznych (metoprolol w dawce 5 mg i.v. podanej jednorazowo i
propafenon w dawce 450 mg/dobê p.o.) uzyskano
powrót rytmu zatokowego. W czasie hospitalizacji
stwierdzono tak¿e po raz pierwszy upoledzenie
czynnoci nerek: stê¿enie kreatyniny w surowicy
wynosi³o  1,6 mg/dl, mocznika  46 mg/dl, kwasu
moczowego  10,8 mg/dl; klirens kreatyniny wyliczony wg wzoru Cockcrofta-Gaulta by³ obni¿ony
do 52 ml/min. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono: Hb  15,6 g/dl, Hct  45,8 %, E  4700000
/mm3, L  5400 /mm3, MCV  98 fl, OB  6 mm po
godzinie, Na+  143 mmol/l, K+  4,5 mmol/l, Cl- 
1,05 mmol/l, TSH  1,15 mIU/l, Alat  17 U/l, Aspat
 14 U/l, cholesterol  257 mg/dl, HDL  49 mg/dl,
LDL  182 mg/dl, TG  129 mg/dl. W kolejnych
latach chory wielokrotnie odczuwa³ ko³atania serca, które ustêpowa³y samoistnie, b¹d utrzymywa³y
siê kilkanacie godzin i by³y powodem krótkotrwa³ych hospitalizacji. W profilaktyce antyarytmicznej
pocz¹tkowo stosowano leki klasy I, póniej beta adrenolityki. Wobec braku skutecznoci leczenia i
nawrotów czêstoskurczu skojarzono beta-adrenolityk  karwedilol (6,25 mg/dobê) i amiodaron (200
mg/dobê). Dodatkowo farmakoterapia obejmowa³a: furosemid 40 mg/dobê, allopurynol 200 mg/
dobê, atorwastatynê 20 mg/dobê, cilazapril 1 mg/
dobê, amlodypinê 5 mg/dobê, kwas acetylosalicylowy 75 mg/dobê.
Od 1998 roku chory pozostawa³ pod sta³¹ opiek¹ poradni nefrologicznej. Obserwowano stopniowe pogarszanie siê funkcji nerek. W dniu
16.03.2004 r. na przedramieniu lewym wykonano
przetokê têtniczo-¿yln¹, a 04.05.2004 r. chory zosta³ w³¹czony do programu leczenia powtarzan¹
hemodializ¹ (IHD).
W kwietniu 2005 r. z powodu bradykardii zatokowej z leczenia wycofano beta-adrenolityk. Dwa
miesi¹ce póniej chorego hospitalizowano w szpitalu rejonowym z powodu objawowej bradykardii i
wysokich wartoci cinienia têtniczego (do 250/100
mmHg). Przy przyjêciu w spoczynkowym zapisie
EKG zarejestrowano bradykardiê zatokow¹ z czynnoci¹ komór ok. 36/min okresowo z zastêpczym
rytmem z ³¹cza przedsionkowo-komorowego z
czynnoci¹ komór ok. 38/min. Z leczenia wycofano amiodaron. Po kilku dniach powróci³ rytm zatokowy z czynnoci¹ komór ok. 50/min. z okresowym wyd³u¿eniem przewodzenia przedsionkowo
-komorowego do 240 ms (rycina 1). Z powodu
stwierdzonych zaburzeñ automatyzmu i przewodzenia w uk³adzie bodcoprzewodz¹cym serca nie
stosowano w profilaktyce antyarytmicznej werapamilu.
W dniu 10.08.2005 r. wyst¹pi³ kolejny napad
czêstoskurczu. Chorego skierowano ponownie do
szpitala. W spoczynkowym zapisie EKG rejestrowano miarowy czêstoskurcz z w¹skimi zespo³ami
QRS z za³amkami P tu¿ za zespo³ami, z czynnoci¹ komór ok. 125 /min (rycina 2). Na podstawie
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Rycina 1
Zapis elektrokardiograficzny. Bradykardia zatokowa. Normogram. Blok A - V I°.
Electrocardiographic record. Sinus bradycardia. Normogram. Block A - V I°.

Rycina 2.
Zapis elektrokardiograficzny. Czêstoskurcz z w¹skimi zespo³ami QRS.
Electrocardiographic record. Paroxysmal tachycardia with narrow QRS complexes.

takiego zapisu postawiono podejrzenie typowego
AVNRT.
W przezklatkowym badaniu echokardiograficznym (TTE) stwierdzono: prawid³ow¹ wielkoæ lewej komory o dobrej funkcji skurczowej i rozkurczowej, prawid³ow¹ kurczliwoæ odcinkow¹, powiêkszony lewy przedsionek, ³agodn¹ niedomykalnoæ zastawki mitralnej i trójdzielnej. Wymiary

jam serca koñcoworozkurczowe w projekcji przymostkowej w osi d³ugiej: prawa komora (RVEDd)
 29 mm, przegroda miêdzykomorowa (IVS)  12
mm, lewa komora (LVEDd)  56 mm, tylna ciana
lewej komory (LVPW)  10 mm, aorta (Ao)  35
mm, lewy przedsionek (LA)  45 mm. Wymiar koñcowoskurczowy lewej komory (LVESd)  35 mm.
Frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF) oceniana

A. Ratajewska i wsp.

metod¹ Simpsona wynosi³a 67%, niedomykalnoæ
zastawek: mitralnej i trójdzielnej oceniona zosta³a
na 1+ w skali 4+.
Z powodu objawowej bradykardii, która wyst¹pi³a po stosowanych lekach antyarytmicznych,
zaproponowano choremu leczenie stabilnego hemodynamicznie, ale le tolerowanego napadowego czêstoskurczu inwazyjn¹ metod¹ ablacji przezskórnej. W dniu 28.08.2005 w orodku kardiologicznym wykonuj¹cym procedury inwazyjne wykonano badanie elektrofizjologiczne (EPS). W znieczuleniu miejscowym pod kontrol¹ skopii za³o¿ono poprzez wk³ucie do ¿y³y udowej prawej 4 elektrody diagnostyczne: do prawego przedsionka
(HRA  high right atrium), w okolicê górnego bieguna zastawki trójdzielnej w celu rejestracji potencja³u pêczka Hisa (HBE  His bundle electrogram),
w drogê odp³ywu prawej komory (RVOT  right ventricle outflow tract) i do zatoki wieñcowej (CS  coronary sinus). Powtarzalnie wyzwalano typowy
AVNRT z czynnoci¹ komór ok. 125/min. Uzyskuj¹c uprzednio pisemn¹ zgodê pacjenta wprowadzono elektrodê ablacyjn¹. Metod¹ anatomiczn¹
wykonano trzy aplikacje pr¹dem o czêstotliwoci
radiowej w obszarze tylnoprzegrodowym (moc pr¹du wynosi³a 30 W, czas trwania aplikacji 30-60 s,
temperatura 55-65oC). W kontrolnym EPS, 20 minut po ostatniej aplikacji, wykonano pe³en program
stymulacji, równie¿ podczas stymulacji farmakologicznej izoprenalin¹ we wlewie do¿ylnym w dawce od 0,5 do 2 µg/kg/min i do¿ylnym podaniu 0,5
mg atropiny, w czasie którego nie wyzwolono arytmii. Po impulsie wyzwalaj¹cym czêstoskurcz obserwowano przewodzenie aktywacji drog¹ woln¹
do wêz³a przedsionkowo-komorowego i pêczka
Hisa, a nastêpnie powrót aktywacji drog¹ szybk¹
do przedsionka, jednak nie dochodzi³o do zamkniêcia pêtli reentry i nawrotu czêstoskurczu. Nie uzyskano zatem pe³nej ablacji, lecz skuteczn¹ modyfikacjê wolnej drogi wêz³a przedsionkowo-komorowego. Ablacja i modyfikacja drogi wolnej s¹ zabiegami podobnie bezpiecznymi i skutecznymi [3,
9]. Podczas zabiegu nie stosowano profilaktyki
przeciwzakrzepowej. Od zabiegu ablacji chory nie
przyjmuje leków antyarytmicznych. W dniu
27.09.2005 wykonano kontrolne badanie EKG metod¹ Holtera, w czasie którego redni rytm serca
wynosi³ 62/min, maksymalny 117/min, minimalny
47/min, okresowo obserwowano wyd³u¿enia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego do
220 ms. Nie wystêpowa³y zaburzenia automatyzmu wêz³a zatokowego i napady czêstoskurczu.
W czasie 16 miesiêcznej obserwacji po ablacji czêstoskurcz nie wyst¹pi³.
W prezentowanym przypadku wartoci hemoglobiny w okresie od maja 2004 r. do grudnia 2006
r. waha³y siê od 11,2 g/dl do 14,4 g/dl, rednia
wartoæ wynosi³a 13,2 g/dl (pacjent okresowo otrzymywa³ erytropoetynê w dawce 1000 j.m./tydzieñ),
objawów klinicznych niewydolnoci serca i choroby niedokrwiennej nie obserwowano, a wynik badania TTE by³ prawid³owy.
Omówienie
U chorych leczonych IHD farmakologiczna terapia zaburzeñ rytmu serca mo¿e
byæ utrudniona koniecznoci¹ modyfikacji
dawek leku w zwi¹zku z minimalnym oczyszczaniem nerkowym, wp³ywem hemodializo-

terapii i zaburzeniami wch³aniania jelitowego. Dla przyk³adu amiodaron jest wydalany
z ¿ó³ci¹ do przewodu pokarmowego i dawkowanie tego leku nie wymaga modyfikacji
w zale¿noci od klirensu kreatyniny, ale u
osób z niewydolnoci¹ nerek stê¿enia karwedilolu we krwi s¹ wy¿sze, wobec czego
lek ten powinien byæ stosowany w ni¿szej
dawce dobowej [2,15].
Ablacja przezskórna jako najskuteczniejsza metoda leczenia AVNRT jest czêsto
opisywana, ale nie u chorych wymagaj¹cych
terapii nerkozastêpczej.
AVNRT stwierdza siê najczêciej u osób
bez organicznej choroby serca. Czêstoskurcz powstaje w wyniku kr¹¿enia fali pobudzenia w niejednorodnym wêle przedsionkowo-komorowym po pêtli z obecnoci¹
drogi szybkoprzewodz¹cej o d³ugim okresie
refrakcji i drogi wolnoprzewodz¹cej z krótkim okresem refrakcji.
Zaburzenia przewodnictwa spowodowane niehomogennoci¹ okresów refrakcji
komórek sercowych s¹ substratem do powstawania pobudzenia kr¹¿¹cego (reentry).
Warunkiem powstania pobudzenia kr¹¿¹cego jest zaistnienie w odpowiednim czasie
bodca wyzwalaj¹cego (najczêciej s¹ to
pojedyncze lub mnogie pobudzenia dodatkowe) oraz substratu elektrofizjologicznego
pod postaci¹ niejednorodnych okresów refrakcji komórek wêz³a przedsionkowo-komorowego. Bodziec wyzwalaj¹cy musi wyst¹piæ w takim czasie od poprzedniego pobudzenia, aby natrafiæ na okres refrakcji jednej z dróg przy zachowanym przewodzeniu
w drugiej drodze.
Szybkoæ przewodzenia w tkance sercowej jest wprost proporcjonalna do stê¿enia pr¹du jonowego odpowiedzialnego za
powstanie fazy depolaryzacji (fazy 0) potencja³u czynnociowego. W komórkach miênia przedsionkowego, komorowego i uk³adu przewodz¹cego komór (komórki Purkiniego) jest to pr¹d sodowy, w wêle zatokowym i przedsionkowo-komorowym jest to
pr¹d wapniowy.
Nierównoæ okresów refrakcji w ró¿nych
obszarach serca stanowi zasadnicz¹ przyczynê jednokierunkowych bloków przewodzenia i stanowi pod³o¿e elektrofizjologiczne pêtli reentry. W sercu potencja³y czynnociowe i okresy refrakcji s¹siaduj¹cych ze
sob¹ komórek ró¿ni¹ siê od siebie o kilka
milisekund. Pojawiaj¹ce siê pod koniec okresu repolaryzacji dodatkowe pobudzenie zostanie przewiedzione przez czêæ komórek,
które wysz³y ju¿ z okresu refrakcji, natomiast
komórki niepobudzone odzyskaj¹ po jakim
czasie pobudliwoæ i w sprzyjaj¹cych warunkach mog¹ staæ siê elementem pêtli kr¹¿¹cego pobudzenia. Zatem wszystkie czynniki zwiêkszaj¹ce dyspersjê d³ugoci okresów refrakcji, miêdzy innymi zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowozasadowej, maj¹ dzia³anie pro-arytmiczne
[1,14].
U pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, a szczególnie poddawanych dializie, spotykamy szereg czynników, które
mog¹ wyzwalaæ i wp³ywaæ na czêstoæ zaburzeñ rytmu serca. Nale¿¹ do nich: zaburzenia wodno-elektrolitowe, niedokrwistoæ,
zaburzenia homeostazy jonowej wywo³ane
stosowaniem leków moczopêdnych i zabiegami hemodializy, zmiany gospodarki wap-
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niowo-fosforanowej. W czasie zabiegu hemodializy dochodzi do wielu zmian sprzyjaj¹cych niestabilnoci elektrycznej serca.
Nale¿¹ do nich: zmiany stê¿enia elektrolitów (wzrost stê¿enia wapnia, zmniejszenie
stê¿enia potasu i magnezu, zmniejszenie
stê¿enia fosforanów), zmiany stê¿enia ró¿nych metabolitów (zmniejszenie stê¿enia
karnityny, mocznika, kreatyniny i trójglicerydów), zmiany równowagi gospodarki kwasowo-zasadowej (g³ównie wzrost pH i stê¿enia wodorowêglanów) i spadek objêtoci
krwi kr¹¿¹cej [11]. Hemodializa wp³ywa zatem istotnie na obci¹¿enia wstêpne i nastêpcze serca, wysycenie krwi têtniczej tlenem,
aktywnoæ wspó³czuln¹, stê¿enie elektrolitów i toksyn mocznicowych. Wymienione
czynniki mog¹ modyfikowaæ i wp³ywaæ na
czêstoæ zaburzeñ rytmu serca.
Szczególnie istotne z punktu widzenia
zaburzeñ rytmu serca u chorych dializowanych s¹ stê¿enia potasu. Hipokaliemia skraca czas trwania depolaryzacji diastolicznej,
obni¿a pobudliwoæ w³ókien uk³adu bodcotwórczego i przewodz¹cego, mo¿e byæ powodem ró¿nego rodzaju zaburzeñ rytmu
serca. W hiperkaliemii wyd³u¿a siê czas trwania depolaryzacji diastolicznej i wzrasta próg
pobudliwoci uk³adu bodcotwórczego.
W nastêpstwie nierównego stopnia
zmian depolaryzacji diastolicznej poszczególnych w³ókien uk³adu bodcoprzewodz¹cego dochodzi do nierównomiernej repolaryzacji i refrakcji s¹siaduj¹cych ze sob¹ w³ókien z nastêpowym pobudzeniem wrotnym,
co klinicznie mo¿e objawiaæ siê pobudzeniami dodatkowymi, napadowymi czêstoskurczami nadkomorowymi, komorowymi i
zaburzeniami przewodzenia. Czynnikami
modyfikuj¹cymi s¹ zmiany stê¿enia sodu,
wapnia, magnezu, fosforanów i zmiany gospodarki kwasowo-zasadowej [4].
AVNRT rzadko stanowi zagro¿enie dla
¿ycia, ale pogarsza jego jakoæ [17]. W zakres procedury inwazyjnej wchodzi EPS,
polegaj¹ce na ocenie elektrycznych w³aciwoci serca: automatyzmu, pobudliwoci,
zdolnoci przewodzenia i okresów refrakcji,
oraz ablacja przezskórna polegaj¹ca na kontrolowanym miejscowym uwolnieniu energii
poprzez elektrodê ablacyjn¹ wprowadzon¹
do serca w celu zniszczenia fragmentu miênia sercowego odpowiedzialnego za powstawanie lub utrwalanie siê arytmii [7,16,
18,19]. Ablacja przezskórna jako metoda
leczenia jest zalecana u pacjentów z czêstymi objawowymi napadami czêstoskurczu,
w przypadku nieskutecznoci leków antyarytmicznych lub wystêpowania niepo¿¹danych skutków leczenia. Skutecznoæ zabiegu ocenia siê na 99%. Potrzeba ponownej
ablacji wystêpuje u 2-8% leczonych t¹ metod¹, a ryzyko wyst¹pienia bloku przedsionkowo-komorowego z potrzeb¹ wszczepienia uk³adu stymuluj¹cego wynosi 0,5-1%
[17,18,20]. Du¿a skutecznoæ zabiegu i
ma³e ryzyko powik³añ pozwalaj¹ na rekomendowanie tej metody leczenia AVNRT
tak¿e u chorych poddawanych zabiegom
IHD.
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