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Bevezetés

A terhesség számos változást okoz a nők 
szervezetében, melyek legtöbbje a  

terhesség után megszűnik.



Nemi különbségek a szív 
elektorfiziológiájában

Cardiology in Review 2012;20: 297–303



A nemi különbségek kihatása a 
ritmuszavarok kialakulásában

Nőkben

• Magasabb az alap szívfrekvencia és rövidebb a SNRT 
(szinuszcsomó felébredési idő) mint a férfiakban

• Hosszabb QTc idő és gyakoribb long-QT szindróma
• Magasabb incidenciájú a gyógyszer okozta TdP, de 

kevesebb SCD (hirtelen szívhalál)
• A 2:1 arányú túlsúly az AVNRT kialakulása nők körében a 

férfiakhoz képest
• Ezen mechanizmusok nem teljesen tisztázottak, azonban a 

nemi hormonok bizonyosan szerepet játszanak

Clin Cardiol 2002;25(2):49-56. 



A terhesség proarrhytmiás 
hatású

• A terhesség megváltoztatja a hormonháztartást:
Emelkedik az ösztrogén és β-humán chorio-
gonadotropin szintje, melyek hatással vannak szív 
ioncsatornáinak expressziójára

• Haemodinamikai változások:
Nő a keringő vérvolumen, hogy megduplázza a 
perctérfogatot, melynek eredményeként fokozódik a 
szívizom feszülése és ezáltal nő a végdiasztolés térfogat

• Terhesség növeli szimpatikus tónust:
Nő a plazma katekolamin koncentrációja és ezáltal az 
adrenerg receptorok érzékenysége



A szívritmuszavarok 
menedzsmentje terhességben

• Az anyai arrhythmiák előfordulása 1,2 /1000 
terhes nők, amelynek 50%-a tünetmentes, az 
incidencia harmadik trimeszterben emelkedik

• Az arrythmia diagnózisának felállítása
– Prognózis
– Kezelés

• Predisponáló szívbetegség az arrythmia 
hátterében

• Szisztémás betegségek kizárása
– Pajzsmirigy funkció - hyperthyreosis
– Vérzés
– Pulmonális embolizáció
– Infekciózus és gyulladásos kórképek (SVT, AF)



Diagnózis

• Anamnézis és fizikális vizsgálat
• Nyugalmi EKG
• Holter EKG
• Terheléses EKG
• Invazív diagnosztika



A dilemma: kezeljük, vagy sem 
a ritmuszavart ?

• Az anya és a magzata károsodhat
• A legtöbb szívritmuszavar „jóindulatú”
• Döntés a kezelésére

– Kockázat
– Frekvencia
– Időtartam
– Tolerábilitás

• Egyensúly a 
– Szívritmuszavar megszűntetése, frekvenciakontroll
– Az anyai és magzati hatások között 



Gyakori ritmuszavarok

• Legtöbbször a palpitáció (haemodinamikai, 
hormonális és emocionális változások) miatt 
keresik fel az orvosukat a terhes nők

• A ritmuszavarok többsége benignus
• Gyakrabban fordul elő

– Extrasystolék (SVES, VES, junctionalis)
– Sinus tacycardia (normális)
– PF, pitvari tachycardia (Pitvari fluttern)
– AVNRT, AVRT (WPW)

• Kamrai ritmuszavarok viszonylag ritkák (RVOT, 
katecolamin sensitiv, Long-QT)



Therápiás lehetőségek

Gyógyszeres kezelés

versus

Nem gyógyszeres kezelés
Cardioversio 

Pacemaker, ICD
Katéter abláció



Az FDA terhességi kategóriái a terhesség 
alatti gyógyszeres

kezelésre vonatkozóan



Az antiarrythmiás 
gyógyszerelésről általában

• Az irodalom többsége sajnos csak kis 
esetszámú ismertetésekre korlátozódik 

• A legkisebb ajánlott dózist használjuk
• Monitorozzuk az anyát és a magzatot is
• A gyógyszerek többsége C osztályú szer (FDA)
• A terápiás szintet nehéz fenntartani, mert 

nagyobb megoszlási térfogat és a fokozott 
gyógyszer-metabolizmus



http://www.escardio.org/guidelines



Supraventricularis tachycardiák 
terhességben

• A paroxismalis SVT akut konverziójára a vagus 
manővereket (Valsalva, carotis masszázs) követően iv 
adenozin ajánlott (Class I, LOE C)

• Azonnali ECV ajánlott mindegyik tachycardia esetén ha az 
hemodinamikai instabilitással szövődik (ClassI, LOE C)

• Akut konverzióra paroxismalis SVT-ben, iv metoprololt és 
propranololt is lehet adni (Class IIa, LOE C)

• Akut konverzióra paroxismalis SVT-ben, iv verapamilt is 
választható (Class IIb, LOE C)

European Heart Journal 2011; 32, 3147–3197



A reentry SVT lehetséges ellátási 
algoritmusa terhesség során

• Hosszú távú kezelésre a BB, 
verapamil és digoxin
ajánlottak

• WPW-ben az I. osztályú 
szerek ajánlottak, mint a 
quinidin és procainamid

• WPW + PF esetén ugyancsak 
az I. osztályú szerek 
ajánlottak, mint a quinidin és 
procainamid

• RF abláció a terhesség előtt 
ajánlott.

• Néhány esetben ECV-re van 
szükség:10-50 J energia 
rendszerint elegendő 

Arch Gynecol Obstet 2004; 269:244–253

AVNRT

AVRT

WPW



PF ellátása terhességben

• Az akut kardioverzió (kémiai vagy elektromos) 
előnyös a terhesség alatt, mivel megfelelő 
véraramlást kell biztosítani a placenta és a 
magzat számára

• Ha a kardioverzió nem jön szóba, vagy nem 
biztonságos, a magas thrombemboliás kockázat 
miatt, akkor a hosszú távú véralvadásgátló 
terápia jön szóba a gyógyszeres 
frekvenciakontroll mellett

Obstet Gynecol 2011;117:489–92



Gyógyszeres terápia 

• A gyógyszerek megválasztása során a korábbi elvek az 
irányadóak!

• Frekvenciakontroll gyanánt szóba jönnek a Ca-csatorna 
blokkolók (verapamil), vagy az FDA B vagy C  csoportba 
tartozó béta-blokkolók (elsőként választandó)
(atenolol nem), és a digoxin
Korai (<48 óra) CV-t követően, amennyiben sikeres nem 
szükségeltetik anticoaguláns terápia (alacsony rizikójú 
betegeknél, ahol nincs strukturális szívbetegség1)

• Alternatívaként kémiai CV során megkísérelhetünk 
flekainid, propafenon, vagy ibutilid adásával

J Interv Card Electrophysiol 2007; 19:95–107
European Heart Journal 2011; 32, 3147–3197 1



A PF differenciál diagnosztikája 
terhességben

• Gyógyszerhatás, intoxikáció 
(pszichostimulánsok, koffein stb.)

• Hyperthyreosis
• Pulmonalis embolizáció
• Járulákos köteg, WPW
• Elektrolit eltérések

Obstet Gynecol 2011;117:489–92



Kamrai tachycardiák 
terhességben

• A leggyakoribb VT a terhesség során a katekolamin-
érzékeny vagy jóindulatú idiopátiás jobb kamrai 
kiáramlási pálya tachycardia (RVOT→ monomorf, LBBB, 
jobbra deviáló axis)

• Ritkán életveszélyes kamrai tachycardia alkaul ki, 
melyhez strukturális szívbetegség társul:
– Peripartum CMP
– Hipertrófiás CMP
– Koszorúér-betegség
– Reumás szívbetegség
– Veleszületett szívbetegség
– Jobb kamrai dysplasia
– Mitrális prolapsus
– Hosszú QT-szindróma

• EKG és TTE a strukturális szívbetegség vagy hosszú 
QT-szindróma diagnosztikájára 

Clin Res Cardiol 2008;97 630–665



Kamrai tachycardiák 
terhességben

• Azonnali ECV ajánlott tartós, instabil és stabil VT esetén 
(Class I, LOE C)

• Akut konverzióra tartós (sustained) VT esetén, mely 
hemodinamikailag stabil és monomorf, iv sotalol vagy 
prokainamid használható (Class IIa LOE C)       
(lidocain1 és ajmalin2)

• Abban az esetben, ha a VT tartós, monomorf, 
hemodinamikailag instabil, és ECV-vel nem 
konvertálható akutan, vagy nem reagálnak más 
gyógyszerek, iv amiodaront kell adni  (Class IIa LOE C)

European Heart Journal 2011; 32, 3147–3197
Arch Gynecol Obstet 2004; 269:244–253 1

Kardiologe 2011; · 5:463–478 2



Elektromos kardioverzió
• VT vagy SVT fennállásakor haemodinamikai instabilitás 

esetén, vagy gyógyszere nem reagáló haemodinamikailag 
stabil esetekben

• Biztonsággal kivitelezhető a terhesség egész ideje alatt 
(elektív és sűrgősségi is)

• Csak minimális elektromosság éri el a magzatot
• Kis valószínűséggel vált ki magzati szívritmuszavart 
• A magzatot is monitorizálni kell
• Reszuszcitációs készültség
• A medence balra dötve – a cava kompresszió elkerülésére
• Az eljárás ugyanaz, mint a nem terhes nők esetén
• Az energia megválasztása ugyanaz mint a nem terhes nők 

esetében1, azonban egyes szerzők szerint 50-100 J közötti 
energiaszint a biztonságos2

Neth Heart J 2011; 19:134–136
Europace 2010; 12 1360–1420 1

Kardiologe 2011; · 5:463–478 2



Bradycardiák a terhesség során

• Viszonylag ritkán fordulnak elő, a súlyosabbak általában 
magas fokú AV blokk képében jelentkeznek

• A legtöbb bradycardia általában tünetmentes, ezek akut 
intervenciót nem igényelnek

• Amennyiben igen, és ez az anyát veszélyezteti a 
definitív PM implantáció valószínűleg elkerülhetetlen 
(TEE vezérelte és nem képerősítő)

• Congenitalis III fokú AV blokk esetén, ha szívfrekvencia 
kevesebb mint 50/min akkor is ha tünetmentes, definitív 
PM implantáció javasolt (Class IIa)

Curr Treat Op Card Med 2010; 12:457–471



Szinuszcsomó diszfunkció
• Sinus bradycardia főleg cipekedés közben fordulhat elő, mely során 

akaratlan Valsalva manőver kiválthatja a szív reflexes lassulását

• Ritkán sinus bradycardia alakul ki hanyatt fekvő helyzetben (supine 
hypotensive syndrome of pregnancy), mivel az uterus komresszív 
módon gátolja a vénás visszaáramlást a véna cava inferiorban a 
szív felé, és ez paradox szinuszcsomó lassulást okozhat

• Ezekben a ritka esetben, amikor szimptomatikus bradycardia alakul 
testhelyzetet kell váltani, a bal oldalra kell feküdni 

• Ha a tünetek nem szűnnek meg, az ideiglenes pacemaker terápiára 
lehet szükség

European Heart Journal 2011; 32, 3147–3197



Transcutan PM terápia

• Gyors, biztonságos, non-invazív
• Indikáció: 

– Atropinra nem reagáló haemodinamikailag instabil 
bradyarrythmiák (Class I)

– AMI esetén, ha (Class I):
• Szinuszcsomó-diszfunkció
• Mobitz II. másodfokú AV-blokk
• III. fokú AV blokk
• újkeletű LBBB, RBBB, vagy váltakozó BBB vagy bifascicularis 

blokk látható

– Gyógyszeres terápiára és ECV-ra nem reagáló 
tachyarrythmiák esetén overdrive pacing (Class IIa)

– P-hullám asystolia, bradyasystolias szívhalál (Class IIb)



Transcutan PM terápia

• Kontraindikáció:
– VF
– Súlyos hypotermia
– Éber, haemodinamikailag stabil beteg
– Bőrfolytonosság hiánya az elektródák területén (antero-posterior 

és antero-lateralis helyzetek)
• Komplikációk:

– Fel nem ismert VF 
– VF és VT indukció
– Fájdalom
– Égés

• Fontos: analgézia és szedáció!!!
• Kevés az irodalmi adat, említés szintűek



Transvenosus PM terápia

• A behelyezés lassabb, invazív
• Az indikációk megegyeznek 
• Infekció veszélye
• Nem kell szedáció, és analgetikum
• Képerősítő nem jön szóba, intrakardialis 

elvezetés
• AAI, VVI, DDD a sűrgősségben!
• Kevés az irodalmi adat, említés szintűek



CPR terhességben

Korai felismerés 
és segítségkérés

Korai CPR Korai defibrillálás

Korai felismerés
és segítségkérés

Postresustitatios ellátás

A keringésmegállás
megelőzése

Időnyerésre A keringés
újraindítására

Az életmin őség
visszaállítására



Circulation 2010;122:S829-S861, part 12

Kövesd az ALS szabályait, a 2010-es ajánlásnak megfel elően!



Az 5A koncepció terhességben

SVT                   Asystolia                  VF                  VF/VT           Bradycardia                 
VF, PEA                  SVT            végsükség         Asystolia

Tachy- és bradyarrythmiák

Adenosin Adrenalin Ajmalin Amiodaron           Atropin

Kardiologe 2011; 5:463–478 



Az üzenet

1. Kezeld a ritmuszavart ha kell
2. Vigyázz a magzatra, monitorozd
3. Kövesd az FDA ajánlásokat a gyógyszeres terápia 

során
4. A ECV biztonsággal kivitelezhető a magzatra nézve is
5. SVT: vagus manőverek, adenosin, ECV, metoprolol, 

propranolol, verapamil
6. VT: ECV, lidocain, ajmalin, sotalol, procainamid. 

Amiodaron csak végszükség esetén!
7. CPR: kövesd az ajánlást és a speciális megfontolásokat
8. Egyszerüsíts: 5A koncepció



Köszönöm a figyelmet!





A terhes betegek tachyarrhythmiáinak 
kezelési algoritmusa

J Emerg Trauma Shock 2010; 3(2): 153–159



Adenozinra fellépő válaszok 
keskeny QRS tachycardiában



Supraventricularis tacycardiák 
ellátási algoritmusa

Obstet Med 2010; 3:8-16



A PF ellátási algoritmusa 
terhességben

Obstet Gynecol 2011;117:489–92



Kamrai tacycardiák ellátási 
algoritmusa

Obstet Med 2010; 3:8-16



A terhes betegek tachyarrhythmiáinak 
kezelési algoritmusa

Internist (Berl). 2008; 49(7):788-98 



Ellátási algoritmus

• HD stabil keskeny QRS tachycardiás betegnél:
– vagusmanőver (Valsalva, carotis massage),
– hatástalanság esetén iv. AAD.
– Adenozin: gyors hatású, rövid félélet idejű, 
– theophyllin kezelt betegnél nagyobb dózis,
– carbamezepin kezeltnél nagyobb esély AVB kialakulására, 
– 1-15%-ban pitvarfibrillációt okoz (WPW)
– cave: súlyos asthma bronchiale
– óvatosság: BB és calcium csatorna blockoló szedőknél, igen 

rossz EF esetében
– Non-dihidropiridin Ca csatorna blockolók: verapamil, diltiazem 

ugyancsak effektívek.
• HD instabil esetben
• adenozin
• ha ineffektív elektromos cardioversio





Antiarrhythmiás gyógyszerek 
terhesség és szoptatás alatt

Heart 2007;93:1630–1636



A nemi különbségek és a 
terhesség

Thomas 
Beatie 

34 éves férfi 
(XX) 

?



Haemodinamikai változások a 
terhesség során

Rev Esp Cardiol  2011;64(11):1045–1050



Az ösztrogén elektrofiziológiai 
tulajdonságai

• Negatív inotróp hatású 
– Br J Pharmacol 1996;119:43–48

• Kalcium-antagonista hatású, gátolja a feszültség-függő L-típusú
kalcium csatornát, és ezzel csökkenti a kalcium befelé áramlását

– Br J Pharmacol 1992;106:739–745
• Hatással van a Na+/Ca2+ cserére, így növeli a kalcium-

antagonizmust
– Br J Pharmacol 1992;106:739–745

• Negatívtív chronotróp hatású
– Am J Obstet Gynecol 1994;171:844–848

• Csökkenti a T-típusú kalcium-csatorna aktivitását, ami fontos 
szerepet tölt be a pacemaker aktivitásban 

– Endocrinology 2009;150:879–888
• Down-regulálják az kálium csatornák expresszióját, ezáltal

befolyásolja a repolarizációt és meghosszabbítja a QT-szakaszt
– Circulation 1996;94:1471–1474



A progeszteron 
elektrofiziológiai tulajdonságai

• A QT intervallum rövidebb a sárgatest (luteális) fázis 
idején, mivel a szintje magas 
– Pacing Clin Electrophysiol 2006;29:607–613

• A progeszteron fokozza a lassan aktiválódó késleltetett 
egyenirányító K+-áramlást, és gátolja az L-típusú kalcium 
csatornát. 
– Circulation 2007;116:2913–2922

• Ezen hatások  magyarázzák, hogy miért rövidebb az 
akciós potenciál időtartama a sárgatest fázis idején 
– PLoS Comput Biol 2010; 6:e1000658



Cardialis szövődmény rizikója 
terhesség során veleszületett/szerzett 

szívbetegség esetén



Haemodinamikai változások a 
terhesség során

• Terhesség alatt a szív munkája fokozódik, mivel ahogy a
magzat növekszik, úgy juttat több vért a méhbe. A terhesség
végén a méh vérellátása a nők keringő vértérfogatának
egyötödét teszi ki.

• A terhesség során a perctérfogat 30-50%-kal nő.
• Emelkedik a normális nyugalmi szívfrekvencia 70/percről 80-

90/percre. Terheléskor a perctérfogat és a szívfrekvencia
jobban emelkedik, mint nem terhes állapotban.

• Mivel a szív munkája fokozott, szívzörejek és ritmuszavarok is
megjelenhetnek.

• A vérnyomás általában csökken a második trimeszterben,
majd a harmadikban visszatér a terhesség előtti értékre.

• A vértérfogat 50%-kal nő. A folyadéktartalom jelentősebben
nő, úgy mint a vörösvérsejt mennyiség. Ennek eredménye az
enyhe vérszegénység, ami ilyenkor normális.

Rev Esp Cardiol  2011;64(11):1045–1050



Az arrytmiák kialakulásának 
okai terhességben

Heart 2007;93:1630–1636



Az arrytmiák kialakulásának 
okai terhességben

Heart 2007;93:1630–1636



Ritmuszavarok klinikai tünetei

• Subjectiv panaszok:
– Palpitatio
– Kihagyó pulzus

• Objectiv panaszok:
– Generalizált (cardiogen shock, keringés leállás)
– Kardiális (szivelégtelenség, angina, AMI)

• Cerebrális (kábultság, szédülés, syncope, 
zavartság, görcsök,stroke tünetek)

• Arteriás emboliák



Ritmuszavarok kezelés

• Ritmuszavar kezelése (tüneti terápia)
– romló hemodinamika (azonnali therápia)
– hirtelen szivhalál rizikója nagy

• Alapbetegség kezelése (oki therápia):
– szivelégtelenség, myocarditis



Antiarrythmias gyógyszerek 
terhesség és szoptatás során

Curr Treat Op Card Med 2010; 12:457–471



Antiarrythmias gyógyszerek 
terhesség és szoptatás során

Curr Treat Op Card Med 2010; 12:457–471



Biztonságos antiarrhythmiás gyógyszerek 

terhesség és szoptatás alatt

European Heart Journal 2001; 22, 458–464



Antiarrhythmiás gyógyszerek terhesség és 
szoptatás alatt (SVT akut kezelése)

J Obstet Gynaecol Can 2011;33(1):17-23 . 



European Heart Journal 2011; 32, 3147–3197



European Heart Journal 2011; 32, 3147–3197



EKG változások a terhesség 
során

• A PR és QT intervallumok rövidülése
• Nincs változás a P, QRS vagy T-hullám amplitúdójában
• A tengelyváltozások ritkák

– Enyhe jobb deviáció > bal deviáció
• ST eltérések 4%-ról 14%-ra emelkednek

– Bal precordiális vezetésekben
– Q hullám és T hullám inverzió az inferior elvezetésekben
– A szülés után megszűnik
– Kiújulhat a későbbi terhességek során

• Elsődleges elektromos betegségek
– WPW
– ARVD 
– Brugada sy
– Long-QT



Pitvari tachycardiák

• Időnként előfordul a primer pitvari tachycardia a terhes 
nők körében

• A tartós pitvari tachycardiát meg lehet szüntetni
adenozinnal, melyet mindig meg kell próbálni, ez az első 
választás, a vagus manővereket követően.

• A  quinidin és prokainamid esetenként képes 
visszaállítani és fenntartani a sinus ritmust. 

• Ha kardioverzió (gyógyszeres és elektromos) sikertelen, 
akkor frekvenciakontroll gyanánt β-blokkolók 
(propranolol, metoprolol), digoxin, verapamil, sotalol
jönnek szóba.
Krónikus terápiára lehet szükség olyan betegeknél, 
akiknél kardioverzió sikertelen volt 

Arch Gynecol Obstet 2004; 269:244–253



Circulation 2010;122:S829-S861, part 12


