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Elsősorban a tartós és intenzív állóképességi sportokban, a futásban rendszeres edzést végzők körében tapasztalnak 

az átlagnépességhez képest gyakrabban izolált pitvarfi brillációt. A sokféle hajlamosító tényező közül a sportolókon a 

fokozott vagustonus mellett hirtelen szimpatikus impulzusok, az ismételt oxidatív stressz és a gyulladásos markerszint 

emelkedései, a pitvar adaptív tágulása, elektromos instabilitás, a versenyzéssel járó emocionális stressz okolhatók. 

Idősebbeken, veterán sportolókon természetesen cardiovascularis eltérések is előtérbe kerülnek. Heti három–öt 

 órányi testmozgás számos egyéb pozitív egészségi előnye miatt a (korábban) pitvarfi brilláló személyeknek is java-

solt, ez nem növeli a pitvarfi brillációval járó kockázatot. Az antiaritmiás szerek és az ablatio alkalmazásának jelen-

leg nincs sportspe cifi kuma, a törekvés a biztonságosság mellett a (verseny)sportolásban megmaradás.

Orv. Hetil., 2013, 154, 503–509.
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Atrial fi brillation and physical activity

Atrial fi brillation is the most frequent arrhythmia. Its „lone” form (when underlying pathology is not discovered) can 

be detected in a few percent of endurance sports participants, and in growing occurrence among the veterans, prob-

ably on the basis of some cardiac or other irregularities. Enhanced vagal tone and sudden sympathetic impulse, re-

petitive oxidative stress, infl ammatory processes, enlarged atria, electric instabilization can explain the higher occur-

rence. Treatment of atrial fi brillation enables the affected persons to participate in regular medium-intensity exercise, 

3–5 hours a week, which offers a protective role against cardiovascular, metabolic and mental illnesses.

Orv. Hetil., 2013, 154, 503–509.
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Rövidítések

COPD = krónikus obstruktív tüdőbetegség; hsCRP = nagy ér-

zékenységű C-reaktív protein; PF = pitvarfi brilláció; Pro-ANP 

= pronatriureticus hormon; WPW = Wolff–Parkinson–White-

szindróma

Korunkban jelentősen sokasodik a pitvari fi brillációval 

(PF) élők száma. Akár cardiovascularis eltérésekhez csat-

lakozik, akár izolált (lone) a ritmuszavar, a betegnek élet-

vitelromlást okoz, emellett a hirtelen szívhalál és a stroke 

fokozott veszélyével jár.

A fél évszázada terjedő coronariahalálozási járvány 

megfékezésében a rendszeres fi zikai aktivitás szorgalma-

zása, az aerobik sokoldalú haszna ezerszeresen igazolást 

nyert. A csak a fi zikai aktivitással megszerezhető jobb 

fi ttség védőhatást ad nemcsak a cardiovascularis beteg-

ségek fellépése ellen, hanem a cukoranyagcsere-zavar, 

a dyslipidaemia, a hypertonia, a veseelégtelenség, egyes 

rákféleségek 20–40%-kal ritkábban lépnek fel az aktí-

vakon, a praehypertonia, a praediabetes nem vagy las-

sabban fordul betegségbe [1]. A jobb fi ttség (nagyobb 

maximális oxigénfelvevő képesség = nagyobb aerob ka-

pacitás = az erre utaló jobb állóképességi teljesítmény), 

illetve az ezt eredményező fi zikai aktivitás védő-gyó-

gyító  szerepe a hangulatbetegségekre és mozgatórend-

szeri betegségekre (arthritisekre, arthrosisokra) is ki-

terjed. Ezért az összes felelős egészségügyi fórum 

mindenkinek legalább heti 5×30 perc mérsékelt-kö-

zepes  intenzitású („közepesen lihegtető, kissé meg-

izzasztó”) testmozgást, emellett a metabolikusan aktív 

izomtömeg és erő őrzésére hetente kétszer reziszten-

ciaedzést javasol. Ez nagyjából heti 7–800 kalóriányi 

energiafelhasználást jelent, de tudjuk, hogy a heti 2000 
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kalóriányi – öt–hat órás – közepes, olykor lendületes 

testmozgás még több előnnyel jár. Az epidemiológiai ta-

nulmányok azt is igazolják, hogy egy bizonyos fi ttségi 

szint – életkorhoz kötött értékek felülmúlása – nem jár 

to vábbi egészségügyi előnyökkel: a heti 35–40 km-nél 

több futás, hat–nyolc óránál több intenzív sporttevékeny-

ség nem vagy már alig hoz további egészségjavulást [2]. 

Azonban az ilyen teljesítményekben részt vevő sporto-

lók  több évtizedes versenyzés és az azt követő meg-

öregedés során is kedvezőbb életkilátásokkal bírnak, 

mint a fi zikailag inaktív személyek [3]. Egy csekély há-

nyadukon PF jelentkezhet, amely a rendelkezésre álló 

eszközökkel többnyire megszüntethető, a személy pa-

naszmentessé tehető.

Az újabb és újabb vizsgálóeljárások és az epidemioló-

giai követések egyre jobban pontosítani fogják, hogy 

 kinek mennyi aktivitás a még védőhatású vagy már po-

tenciálisan káros. Ma egyértelmű, hogy a heti három–öt 

órányi testmozgás nagymértékű védelmet ad nemcsak a 

cardiovascularis, hanem a metabolikus, a mozgatórend-

szeri és a kedélybetegségek ellen is, és ennyi mozgás 

nem fokozza a fi brilláció esélyét.

No de hogy ártson a testmozgás? A lusták, az egész-

séges megizzadás ellenzői kárörömmel kapják fel a fejü-

ket, ha arról szereznek tudomást, hogy a sportolás növe-

li a pitvarfi brilláció esélyét. Ez idáig (a mozgatórendszeri 

panaszokon kívül) ez az egyetlen megismert negatívum. 

Mit is tudunk erről?

A pitvarfi brillációt okozó „klasszikus triász” a hyper-

thyreosis, mitralis stenosis és coronariastenosis mellett 

a  vegetatív idegrendszer egyensúlyzavara, a diabetes, 

a COPD, az alvási apnoe, a rejtett hypertonia, a pulzus-

nyomás emelkedése, tartós gyulladásos biomarker-emel-

kedés, oxidatív stressz, elektromos instabilitáshoz vezető 

folyamatok, szubklinikus atherosclerosis, düh és féle-

lem, alkoholabúzus („holiday heart syndrome”), családi 

halmozódás már megismert vagy még nem feltárt ge-

netikai magyarázatokkal lehet a tünet mögött [4, 5, 6]. 

A kimutatható ok nélkül fellépő, „lone”, benignusabb-

nak tartott PF létezését kérdőjellel említik, ebben az eset-

ben általában elektrofi ziológiai, genetikai, szív-humo-

rális stb. eltérésekre vetül fény.

A következő kérdésekre keressük a választ: milyen 

testmozgás jár a PF fokozott veszélyével, mi lehet a me-

chanizmusa, valamint, hogy élhet-e a (korábban) pitvar-

fi brilláló beteg a testmozgás kardioprotektív hasznával?

Gyakori a pitvarfi brilláció 

a sportolóknál

A pitvarfi brilláció a leggyakoribb aritmiaforma, 0,1%–

0,2%-os incidenciával, 0,95%-os prevalenciával észlel-

hető az átlagnépességben. Előfordulása 50–55 éves kor 

alatt 0,1–0,2%, a nyolcadik dekádra 8–10%-ra is nőhet. 

A  60-as évek alatt ritkábban ok a szívbetegség, hyper-

tensio, diabetes, pajzsmirigy-túlműködés, de ezek a be-

tegek fordulnak nagyobb számban sürgősségi ellátásért 

a paroxizmusok miatt.

A pitvari fl utter miatt ablatión átesett 638 személy kö-

zül a 65 év alatti „lone” fl utter esetekben, akiknél nem 

mutattak ki kardiális okot, hypertoniát, a heti három órá-

nál több testmozgást végzők jóval nagyobb gyakoriság-

gal szerepeltek, mint az átlagnépességben (50 versus 

17%), ugyanígy az állóképességi sportokat űzők is gyak-

rabban voltak aritmiásak (31 versus 8%). A bal pitvar 

 nagyobb a fl utterben szenvedő személyeken, akárcsak a 

pitvarfi brillálók nagy részében [7].

A tartós, intenzív fi zikai tréning növeli a fl utter és a PF 

előfordulását, amit a vagustonus-fokozódás, a bradycar-

dia, a hirtelen katecholamin-emelkedések, az emocio-

nális stressz magyaráz [8, 9, 10, 11, 12].

A nem versenyző kontrollokhoz képest az edzettebb, 

1–4, illetve ötnél több versenyen részt vett, 42 év körüli 

maratonisták tágabb bal pitvarral rendelkeznek (25, 30, 

illetve 35 ml/m2), a pronatriureticus hormon (Pro-

ANP) szintek 1,04, 1,42 és 1,67 nmol/l, s ezek a 10 

mérföldes futóverseny után mindenkinél emelkedettek 

voltak, és magyarázhatják a PF-re való hajlamot [13]. 

Osranek és mtsai szerint a 32 ml/m2 pitvarvolumen a 

 PF-re hajlamosság határa [14].

Egy spanyolországi vizsgálatban 252 maratoni futót 

és  305 ülő életvitelű személyt 15–20 év után újravizs-

gáltak. Lone pitvarfi brillációt a maratonistákon 0,43/ 

100, a nem sportolókon 0,11/100 gyakorisággal talál-

tak  EKG-val. A sportolókon az újravizsgálatkor, tehát 

már a PF fennállása idején, a bal pitvar három átmérője 

közül az inferosuperior (51, illetve 57 mm, az első vizs-

gálatkor 48, illetve 49 mm) és a nagyobb pitvarvolumen 

(36, illetve 45 ml, az első vizsgálatkor 31, illetve 34 ml) 

különböztette meg a pitvarfi brillálókat a sinusrhyth-

musú  veteránoktól [15]. A nagyobb pitvar diagnózisa 

bizonytalan, ha csak az inf–sup átmérőből következte-

tünk rá, helyesebb a három átmérőből számítani. Azt 

sem tudjuk, hogy a volumenváltozás oka-e vagy követ-

kezménye a fi brillációnak, ahogy a pitvarfal fi brosisáról 

sem, amely a kórállapotokkal kapcsolatos PF-ben több-

nyire megtalálható. Vajon a tartós volumenterheléshez 

alkalmazkodás előbb a pitvar, majd a kamra volumenét 

és  izomzatát készteti strukturális remodellingre és fej-

lődik aritmiára hajlamossá, esetleg egyéb ártó ágensek 

(krónikus oxidatív stressz oxidált lipidek?, krónikus gyul-

ladás CRP-emelkedéssel?, táplálékkiegészítők, netán sze-

rek?) közrejátszásával?

Klasszikus aerob sportág a sífutás, így nem meglepe-

tés, hogy az 54–92 éves, 28–31 év során három vizsgá-

lattal követett volt versenyzők körében 12,8%-os pitvar-

fi brilláció-előfordulást találtak. Az 1976-os és az 1981-es 

vizsgálat alkalmával észlelt hosszabb PQ és a bradycar-

dia, valamint a szélesebb bal pitvar voltak előre jelző ér-

tékűek a pitvarfi brilláció későbbi észlelésében [16].

A 33, korábbi élvonalbeli, 57 éves német kézilabdázó 

EKG-, echo- és spiroergometriás vizsgálata tíznél mu-
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tatott pitvarfi brillációt. A balkamra-átmérőjük 53,7 mm, 

a nem sportoló kontrolloké 50,6 mm, a bal pitvaré 

44,3, a nem fi brilláló kézilabdázóké 38,9, a kontrolloké 

37,5. A kamrafal mindenkinél a normális határok között 

volt, de ezen belül a pitvarfi brillálóké 11,3, a többieké 

9,4 mm. A pitvarfi brilláló volt élsportolók oxigénfelvéte-

le az anaerob küszöbnél 27,5, a többieké 31,2 ml/kg.

perc [17]. Érdekesség(?), hogy a pitvarfi brilláló sporto-

lók átlagosan 7 cm-rel magasabbak voltak.

A pitvarfi brilláló szívbetegek spiroergometriás vizsgá-

lata során nyert mutatók közül a maximális oxigénfel-

vétel (a „fi ttség”) és a VE/VCO
2
 slope prognosztikus 

értékű az 1192 napon belüli szívesemények és szívha-

lálozás szempontjából. Rámpaterhelés (1 W/6 mp) tör-

tént a 63–64 éves szívbetegeken, amelynek során a delta-

VO
2
/Watt 9,2 ml, a PF-eseken 7,4; a csúcs-VO

2
 18, 

illetve 14 ml/kg.perc; a slope 32, illetve 38; a maximális 

pulzusszám 126, illetve 142 volt. (Ezek értelmezése: 

a  PF-eseken a kis terhelés alatt is jelentős oxigénadós-

ság gyűlt fel, gazdaságtalan szén-dioxid-eltávolítás, ala-

csonyabb fi ttség derült ki.) A 72 PF-betegen hat halá-

lozás (8,3%) és 25 (34,7%) szívesemény történt 1192 

napon belül, míg a sinusrhythmusú 478 szívbeteg sze-

mélyen kilenc (1,9%), illetve 96 (20,1%) – tehát a pitvar-

fi brilláció prognózisa szívbetegeken igen rossz. A VE/

VCO
2
 slope (a szén-dioxid-kiürítés légzési gazdaságos-

sága) a pitvarfi brilláló betegek, az aerob kapacitás a si-

nusrhythmusúak prognosztikájában jelez megbízhatób-

ban [18].

Nem mindenki talál gyakoribb PF-et 

a fi zikailag aktívakon

Egy populációban 0,5%-nál kevesebb a PF előfor dulása 

[19], s ezekben az esetekben sincsenek kizárva a PF 

egyéb okai, hiszen a középkorú emberek sportolhatnak 

rejtett kardiális kórfolyamatokkal is („szubklinikus PF”). 

A testmozgás segít ellensúlyozni a kórfolyamatokat, s ez 

a szerepe felülmúlhatja a PF-et provokáló hatást [20]. 

A  tartós és nagy intenzitású edzésterhelés valószínűen 

trigger a PF kiváltásában, de a közepes intenzitás oki 

 szerepe mellett semmi sem szól [21].

A fi ttebb, de nem teljesítménysportoló középkorú és 

idősebb emberek körében ritkább a PF, mint a kevésbé 

fi tteken, a PF gyakorisága U alakú: a kevéssé fi ttek és 

a  nagyon edzettek körében magasabb. Az egyébként 

egészséges, de alacsonyabb fi ttségű személyek körében 

azokon gyakoribb a PF, akik 28 feletti BMI-vel rendel-

keznek, vagy akik 25 éves koruk után legalább 10 kg-ot 

híztak – az 1970-es években terheléssel is vizsgált 2014 

személy követése utal erre [22].

A Physicians Health Studyban részt vevő 16 921 egész-

séges személy 12 éves kísérése során 1,661 pitvarfi bril-

lációs eset jelentkezéséről értesültek [23]. A heti 1, 1–2, 

3–4, 5–7 napi lendületes testmozgásban részvétel sze-

rint  a relatív rizikót 0,90 és 1,20 közöttinek találták, 

a  fi atalokon a heti gyakorisággal és intenzitással 20%-ra 

nőve: heti öt–hat kocogás 53%-os kockázatnövekedés-

sel járt. A magyarázat szerintük az, hogy a kocogás nö-

veli leginkább a paraszimpatikus aktivitást.

Turagam és mtsainak összefoglalója hangsúlyozza 

[24], hogy az oki összefüggést az intenzív és a tartós 

terhelések, továbbá a pitvarfi brilláció gyakorisága között 

nem ismerjük pontosan, ahogyan a gyakoriságot oko-

zó(?), kiváltó(?) terhelés jellemzése is hiányos. Müller-

Riemenschneider és mtsai a pitvarfi brillációra hajlamo-

sító edzésformák irodalmát, 855 közleményt tekintették 

át [25]. A szerzők véleménye az, hogy a PF-et fokozó 

veszélyt túlértékelik, a mindenki számára ajánlott heti 

néhány órás mérsékelt-közepes intenzitású fi zikai ter-

helés védőhatása biztosan nagymértékben jótékony, 

a pitvarfi brilláció gyakoriságát az ilyen testmozgás jelen-

tős mértékben biztosan nem fokozza.

Pelliccia és mtsai az állóképességi sportokban 4–17 

évig versenyző 114 olimpikon ismételt vizsgálata során 

nem változó bal kamrai ejekciós frakciót (62–63%), bal-

kamratömeg-indexet (109–110 g/m2), bal kamrai vo-

lument (142–143 ml), de növekvő bal pitvart (37,8-ről 

38,9 mm-re nőtt a–p átmérőt) találtak [26]. Pitvar-

fi brillációt nem észleltek. A pitvar nagyobbodása fi zioló-

giás, a kamratelődést segíti. Pelliccia és mtsai szerint a 

PF-re hajlamosító pitvari a–p átmérő 40 mm felett van.

Mi vezethet pitvarfi brillációhoz 

a sportolás kapcsán?

A tartós terheléseket követően a legtöbb szerzőcso-

port  talált valamilyen eltérést a gyulladásos jelzőkben, 

a  szívizom terheltségére utaló biomarkerekben, az in-

gervezetésben, a szívüregek méreteiben, amelyek azon-

ban néhány nap múlva visszatérnek az „előtte” talált ér-

tékekre. A négynapos Transalpin-futás első napján az 

átlagos pulzusszám a futószalagon talált maximális ér-

ték 81%-a volt, a további napokon azonban csak 73%. 

A kreatinkináz 1100 U/l értéke jelezte a harmadik sza-

kasz után azt, hogy az izomzat nem pihente ki az első 

napi megterhelést [27]. M. Wilhelm és mtsai a Jungfrau 

hegyi maratoni futást átlagosan négy óra alatt teljesítő, 

35 éves futókon a jelátlagolt P-hullám-tartamot találták 

hosszabbnak (128-ról 137 ms-ra nőtt), de ez normali-

zálódott egy–nyolc napon belül [28]. Azonos ideig ma-

gasabb volt a hsCRP, a proinfl ammatorikus proteinek, 

a  troponin, az atrial natriureticus hormon is, megfo-

galmazásuk szerint a terhelés okozta pitvari izomödéma 

jeleként, ami ismétlődve remodellinghez és fi brillációra 

hajlamossághoz vezethet. A maratoni futó jól edzett 

amatőr prae- és postmenopausás nőkön a verseny előtt, 

azonnal utána és két hét múlva echóvizsgálattal (szöveti 

Doppler és 2D strain speckle tracking is) átmenetileg 

 nagyobb E/E és csökkent E/A értékeket, mindkét cso-

porton megnőtt pitvari kontrakciót és mindkét kam-

rán kontrakciónövekedést láttak. A sportolók 62%-ában 

a troponin-T és az NT-BNP átmenetileg magasabb volt 
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[29]. Egészséges, 55 éves maratonistákon a verseny 

előtt, azonnal a befutás után és egy hét múlva megismé-

telték a transthoracalis echót, a kardio-CT-t és a kardio-

MRI-t. Mind a 25 futón emelkedett a cTnT, a jobb szív-

üreg volumenei nőttek, a jobb kamra szisztolés funkciója 

csökkent azonnal a futás után, de egy héttel utána vissza-

tértek az eredeti értékek. Két futónál gyűlt fel a gadolí-

nium a bal kamra mellső fala subendocardiumában, a 

jobb mellső leszálló coronariaág szűkületére utalva [30].

37-ből 30 fi atal (13–17 éves) maratonista troponin-

szintje a majdnem ötórás maratoni futás után megha-

ladta a normális érték felső határát (cTnT: 0,01 és cTnI: 

0,1 ng/ml-t), és három fi atalnál az akut infarktusban 

tapasztalt értékeket is. 24 óra múltán mindegyik sze-

mélynél normális volt a troponinek szintje, nemi kü-

lönbség nélkül. A gyors normalizálódás a jelenség fi -

ziológiás szerepe mellett szól [31].

Billat és mtsai szerint a szívperctérfogat a rekreációs 

szintű 14 maratonistán a 3,5 órás távteljesítés közben a 

futószalagon mért maximum 68,7%-a, a verőtérfogat a 

77,2%-a és a pulzus a 87%-a volt. A percvolumen (CO) 

per futássebesség emelkedésével fordítva korrelált a futó-

teljesítmény, míg a verővolumen maximumán tartható 

futássebességgel egyenes arányban volt. A perctérfogat 

viselkedése (CO/méter) a tetőzést megszabó mutató. 

PF nem jelentkezett a terhelés során sem [32].

Jaber és mtsai megfi gyelése szerint a krónikusan 

fi brilláló 85 személy kisebb aerob kapacitást ért el (22,8 

ml/perc.kg) a terheléses vizsgálat során, ha a pulzus va-

riabilitása meghaladta a 10 ütés/perc értéket, és a hat-

perces gyaloglástávjuk is nagyobb volt: 706 versus 521 

méter [33].

Vajon a terhelés intenzitása vagy a tartama váltja ki a 

gyulladásos molekulák felszaporodását? Reihmane és 

mtsai azt találták, hogy a félmaratoni 1,8 órás teljesítése 

után nem, de a maratoni 3,6 órás lefutása után megnőtt 

az IL-6 és TNF-alfa [34]. Mivel a sebesség azonos volt 

(11,7, illetve 11,9 km/h), a tartamot vélik fontosnak a 

jelenség kiváltásában. A berni 10 mérföldes futás 60 

résztvevőjén az életükben edzéssel eltöltött órákkal 

(1500 alatt, illetve 4500 óra felett) arányosan nagyobb a 

jelátlagolt P-hullám-tartam és a balpitvar-volumen [35].

Hasznos a testmozgás pitvarfi brilláló 

személyeknél is

Sarkítva a kérdést: tegyük ki magunkat csekély eséllyel 

a pitvarfi brillációnak vagy váljunk nagy eséllyel cukorbe-

teggé, szívbeteggé, vesebajossá, hypertoniássá?

A PF mintegy 25%-ban észrevétlen, semmilyen pa-

naszt nem okoz, s az egyszeri EKG-felvétel idejében a 

nem permanens PF nem is kerül felismerésre. Az éjsza-

kai, reggel megszűnő vagy az étkezést, alkoholfogyasz-

tást követő vagy a nagyfokú bradycardiával járó vagus-

túlsúllyal kapcsolatos epizódok az edzés alatt szinte 

sosem jelentkeznek, ezért is ignorálják ezeket az atléták. 

A teljesítménycsökkenés, a szokatlan dyspnoe, a rendet-

len szívműködés észlelése szokta orvoshoz vinni a spor-

tolókat.

A permanensen pitvarfi brilláló személyek is haszon-

nal töltik az idejüket, ha fi zikai aktivitást folytatnak – de 

ki és mennyit, milyet? Harminchat, erről szóló cikkből 

hat a közepes intenzitású testmozgástól a terhelési kapa-

citás (fi ttség) javulását látta – ez jelzi a program hatásos-

ságát. Az átlagpopulációban nem találtak összefüggést 

az aktivitás és a PF előfordulása között két tanulmány-

ban; de a tartós és intenzív edzés gyakrabban vezet PF-

hez kilenc tanulmány szerint. A mérsékelt intenzitású 

edzést végzőknek nem jelent hátrányt az edzés sem a 

munkakapacitás, sem a morbiditás, sem a mortalitás te-

rén 12 tanulmány szerint; az edzés segíti a PF-fel élő 

betegek ellátását (hat tanulmány), és a kockázattal ren-

delkezők körében csökkenti a PF fellépését. Tehát szor-

galmazni érdemes a fi zikai aktivitást a PF-fel élők vagy 

az erre hajlamosak körében is [36]. Az edzésbe fogott 

pitvarfi brilláló személyek 2–12 hónapos edzése során 

minden csoport aerob kapacitása javult 2,5–5,4 ml/kg.

perc-nyit, azaz 17–32%-nyit; 27%-kal nőtt a hatperces 

gyaloglástáv, a teljesített összwatt 37%-kal, csökkent a 

nyugalmi és az azonos terhelés alatti pulzusszám 11, 

 illetve 13 ütéssel, és javult az életminőség [37]. A folya-

matosan pitvarfi brilláló személyek heti 3×1 órán át a 

 maximális kapacitásuk 70%-ával edzettek, ami az izom-

erőben, az állóképességi teljesítményben, az életminő-

ségben egyaránt kedvező változásokkal jár, csak a test-

súlyuk nem csökkent [38]. A tartósan pitvarfi brilláló 70 

éves, 29,7-es BMI-jű betegek 12 hetes edzése megnö-

velte a hatperces járástávot, javította az életminőséget 

az SF-36 és a Minnesota kérdőív szerint, nőtt a vitalitá-

suk, nem változott a szívperctérfogatuk és a natriureti-

cus peptid szintjük [39].

A pitvarfi brilláló sportolók kezelésében is az antiaritmiás 

szerek – sporadikus tünetek esetén „pill in the pocket” – 

a góc ablatiója, illetve az antikoaguláció a pillérek [40]. 

A dronedaron vagy a pitvarszelektív vernakalant, rano-

lazin, vagy a gap junctiont módosító rotigaptid alkal-

mazásáról a sportolókon nem ismerünk közleményt.

A serdülőkori sportolókon az aritmiák előfordulásá-

ról és kezeléséről egy angliai gyermekkardiológiai cent-

rum adatai informálnak: a 333-ból 11 volt elit sportoló, 

nyolcuk palpitatio, egy syncope, kettő pedig szűrés kap-

csán került vizsgálatra. Három re-entry tachycardia, 

négy AV node re-entry tachycardia, egy-egy komplett 

blokk, sinuscsomó-diszfunkció, vasovagal syncope és 

preexcitált pitvarfi brilláció derült ki. A kezelés beültetett 

loop rekorder (kettő), diagnosztikus elektrofi ziológiai 

vizsgálat (kilenc), ebből öt rádiófrekvenciás ablatio, két 

kryoablatio és két pacemakerbeültetés volt. Halálozás 

nem történt, tartós gyógyszeres kezelésre senki sem 

 szorult [41].

Calvo és mtsai a körbefutó pulmonalis vénaablatiót 

 végezték el [42] 182, közöttük 102 paroxizmálisan fi b-

rilláló betegen, akiken a fi zikailag aktívak (kritérium: 

heti három óránál több nagy intenzitású sporttevékeny-
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ség legalább 10 év óta) aránya egyéb betegség nélkül 

23% volt. A pitvaruk 42 mm átmérőjű. A pitvarátmérő és 

a fi brilláció fennállásának ideje voltak az ablatio ered-

ményességére a független előrejelzők. Az ablatio mind a 

sportoló, mind a nem sportoló csoportban egyformán 

eredményes volt [43].

A cardioversiót követően a balpitvar-tágulat mértéke 

és az NT-pro-ANP szintje jelzi a PF-visszatérés esélyét az 

első évben, és jelzi a PF nélküli túlélés várható tartamát 

[44].

A kezelésről 2010-ben megjelent útmutató [45] azt 

írja, hogy a béta-blokkoló (doppinglistán!) vagy a digoxin, 

és a nem dihidropiridin-kalciumantagonista nem eléggé 

hatékony. Ha a pitvarfi brilláló sportoló pulzusszáma a 

terhelés közben megfelel az elvártnak és nincs hemodi-

namikai zavarra utaló dyspnoe, nagy fáradtság, szédülés, 

akkor sportolhat. A paroxizmális PF esetén a pill in the 

pocket: fl ecainid vagy propafenon adandó, időleges 

sportolási szünettel legalább a gyógyszer felezési idejéig. 

Az antikoagulálást a thrombosisrizikó diktálja, ha szük-

ség van rá, az ütközéssel járó fi zikai tevékenység kerü-

lendő, akárcsak az implantált eszközök esetében. A Na-

csatorna-blokkolókkal óvatosan bánjunk, lassú pitvari 

fl uttert okozhatnak.

Koopman és mtsai 94 sportolón pulmonalis vénaizolá-

ciót végeztek a pitvarfi brilláció miatt, amely 87%-ukban 

paroxizmális volt [46]. Az ablatio indoka a legalább 

egy  gyógyszerrel sikertelen reverziós próbálkozás volt. 

A heti három óránál többet, legalább 10 éve sportoló, 

51  éves átlagkorú személyek bal pitvara 40±8 mm át-

mérőjű. A tartósan fennálló pitvarfi brilláció vagy az 55 

mm-t meghaladó pitvarátmérő esetében a sportolókat 

csak antikoagulálással kezelték. A 41 hónapos megfi -

gyelési idő alatt átlagosan 1,2 ablatiós beavatkozás tör-

tént mind a sportoló, mind a kontrollcsoportban, amely 

csoportok csak a sportolás mértékében különböztek. 

Három év múltán 87 és 84%-uk volt sinusrhythmusban 

mind a sportoló, mind a kontrollcsoportban.

A Bethesda Konferencia és az Európai Kardiológiai 

Társaság ajánlása [47] közül az európai a szigorúbb: az 

elektrofi ziológiai vizsgálatot aritmiás sportolók eseté-

ben  mindig szükségesnek tartja a rizikó megállapításá-

hoz. Ha panasszal jár a rendellenes szívműködés, vagy 

ha a rizikó magas, ablatiót javasolnak a sportolásba visz-

szatérés előtt [44]. Ha nem nagy a rizikó, az ablatiótól 

eltekinthetünk. Az ablatio után a Bethesda egy hónap, 

az európai ajánlás három hónapos szünetet tart szüksé-

gesnek a sportolásba visszatérésig. A katéteres és sebészi 

ablatióról kiadott szakértői álláspont [48] sportolói vo-

natkozást nem említ.

A Holter alkalmazása magyar sportolókon gazdag 

 információtöbbletet nyújtott, ezért szűrésre is javasol-

ták a SE Kardológiai Központ munkatársai [49], a pit-

varfi brilláció kezeléséről Széplaki kitűnő ismertetése 

 olvasható [50].

Következtetések

A pitvarfi brilláció a heti néhány órás fi zikai aktivitást 

 végzőkön nem gyakoribb, míg a versenyszerű sportolást, 

az évtizedeken át folytatott állóképességi edzést vég-

zők az ötvenes éveik után hajlamosabbak a pitvarfi brillá-

cióra. Ha nem sikerül e mögött kóros eltérést felfedezni 

a 40 mm-t meg nem haladó bal pitvar a–p átmérőjén 

vagy a három átmérőből számított 40 ml-es pitvarvolu-

menen kívül, „lone” PF-nek nevezi az irodalom. A nem 

permanens PF gyakran teljesen tünetmentes. A kezelés 

módja nem különbözik a nem sportolókétól. A heti né-

hány órás, egészségvédő fi zikai aktivitás a PF-fel élők-

nek is hasznos. A gyógyszeres kezelés hatástalansága és 

tünetek vagy nagyobb stroke-veszély esetén az ablatio 

indokolt. Helyreállt sinusrhythmussal a korábbi sport-

tevékenységet is sokan folytatják.

Úgy tűnik az irodalom és a hazai vélemények alapján, 

hogy a tünetes sportolón az edzés csökkentése és a 

gyógyszerelés hatására többnyire helyreáll a sinusrhyth-

mus, a sportolás folytatható. Ha maradt a fi brilláció, 

 akkor ablatio jön szóba, sikeressége esetén a verseny-

szerű sportolás is folytatható. Permanens fi brilláció anti-

koaguláns kezelést indokol, különösen, ha a CHADS-

score egynél magasabb, noha ezt sokan visszautasítják. 

Ha a pitvar 50 (55?) mm-nél szélesebb, antikoaguláció 

mindenképpen szükséges, ablatio nem jön szóba, a fi -

zikai aktivitást az egészségvédés szintjén kell tartani.
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VERSENYFELHÍVÁS

A gyógyítás nem csupán „szolgáltatás”, hanem ősidők óta alázatos – szinte szent – szolgálat, melynek célja a beteg testi-lelki-
szellemi gondjainak megoldása vagy enyhítése.

Fontos a gyógyító és a beteg között fennálló tájékozottsági aránytalanság olyan jellegű csökkentése, hogy végül – mint 
 egyenrangú felek – tanácskozás alapján hozhassák meg közösen a megelőzés-kezelés-rehabilitáció során felmerülő dönté-
seket.

A XX. század végének információs forradalma és a XXI. század kreativitásra és empátiára törekvése új elvárásokat tá-
maszt a betegoktatókkal és az egészségnevelőkkel szemben. Ezért keressük azokat a kardiológusokat és orvostanhallga-
tókat, akik új módon, és az eddigieknél eredményesebben szólítják meg a lakosságot és a betegeket, azon belül is az egész-
ségnevelés, illetve a betegoktatás legfontosabb célcsoportjait.
Ennek szellemében hirdetjük meg a 

Kardiológusok I. betegoktató és egészségnevelő versenyét,

melynek döntőjére a Magyar Kardiológusok Társasága 2013. évi balatonfüredi Tudományos Kongresszusán (május 8–11.) 
 kerül sor.

A jelentkezési határidő: 2013. április 21.

A jelentkezéssel együtt kérjük az előadás végleges diáit megküldeni 
a beokeverseny2013m@gmail.com e-mail címre.

Az első dia ismertesse az előadás címét, az előadó nevét és a munkahelyét, – orvostanhallgató versenyző esetén a mentora 
nevét és munkahelyét is –, illetve a kívánt célcsoport megnevezését.

Az előadás 10 perces, verbális, laikusoknak szóló legyen, mely bárki számára élvezhető, érthető és megjegyezhető.

Minden versenyző csak egy előadással indulhat.

Az elődöntő helyszíne: Budapesti Szent Ferenc Kórház – 1021 Budapest, Széher út 73. 
Időpont: 2013. április 27. (szombat) 10 óra
A balatonfüredi döntőbe a 6 legjobb versenyző kerül.
A döntő zsűrielnöke: Prof. Dr. Merkely Béla

Bízunk abban, hogy a megelőzés-gyógyítás-rehabilitáció minden területéről érkeznek kardiológus, vagy ezen témák iránt 
érdeklődő orvostanhallgató pályázók.

Magyar Kardiológusok Társasága és a 
Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete (BEOKE)
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