
Betegtájékoztató pitvarfibrilláció ablációhoz  
 
Tisztelt Betegünk! 
 
Kezelőorvosa javaslatára az Önnél fennálló pitvarfibrilláció ablációs kezelését tervezzük. Pitvarfibrilláció egy gyakori 
betegség, melyben a pitvari szívizomzat igen gyorsan (>300/perc) és kontrollálatlanul működik. Gyakran gyógyszeres 
terápiát vezetnek be az orvosok pitvarfibrilláció megszűntetésére és a normális (sinus) ritmus fenntartására, azonban 
ez nem mindig hatásos. Katéteres úton felkereshető a ritmuszavarért felelős pitvari terület és az ingervezetés 
megszűntethető. 
Ezt az eljárást nevezzük katéterablációnak (röviden: abláció), amely során rádiofrekvenciás elektromos áram 
segítségével szűntetjük meg az ingerületvezetést a ritmuszavarért felelős területen. Bizonyos esetekben 
rádiofrekvenciás áram helyett lokális hűtést alkalmazunk (cryoabláció). 
Pitvarfibrilláció esetén a ritmuszavarért felelős területek a bal pitvarba szájadzó pulmonális (tüdő) vénák falában 
található izomszigetek. A pulmonális vénák izomszigetei hozzák létre a gyors elektromos aktivitást, melyet azután a 
pitvari izomzat vezet tovább. A beavatkozás célja elektromos szigetelés létrehozása a pitvari izomzat és a pulmonális 
vénák között. Fontos, hogy az abláció (elektromos szigetelés) a pitvari izomzaton történjék, hogy a vénák abláció 
utáni beszűkülését (stenosis) elkerüljük. 
A pitvarfibrilláció létrejöttéért azonban nem minden esetben a pulmonális vénák elektromos aktivitása felelős. 
Létrejöhet a bal pitvarban körkörös ritmuszavar, amely során az ingerület meghatározott útvonalon haladva mindig 
visszajut a kezdő helyhez. 

Az ingerület terjedésének útjában végzett ablációs beavatkozás visszaállíthatja a normál (sinus) ritmust ilyen 
esetekben, ezért előfordulhat, hogy kiegészítő ablációs vonalakat hozunk létre a bal pitvar különböző területein a 
sikeresség érdekében. 
Előfordulhat, hogy abláció hatására nem szűnik meg azonnal a ritmuszavar. Ilyenkor rövid altatásban elektromos 
kardioverziót (elektromos sokk leadása EKG időzítéssel) végzünk. 
Az abláció hatása a beavatkozást követő 2-3 hónap alatt komplettálódik, a létrehozott izomsérülés gyógyulása során 
léterjövő kötőszövetes átalakulással. Ezen periódus alatt előfordulhat még pitvarfibrilláció, esetleg az ablációs kezelés 
ingerlő hatása miatt a bal pitvarból kiinduló más mechanizmusú ritmuszavar. Az abláció után, 1 éves 
ritmuszavar-mentesség elérésének valószínűsége jelenleg 80-85%. A gyógyszeres kezelés hatékonysága ezzel 
szemben 20-25%. 
 
A műtét előtt: 

A beavatkozás előtti napon vacsorázzon, de éjfél után már ne egyen, igyon, kérjük jöjjön éhgyomorra 
A vizsgálatot megelőző napon bőven fogyasszon folyadékot, lehetőleg nem buborékos üdítőt, elsősorban vizet, 
teát. 
Rendszeresen szedett gyógyszereit a vizsgálat napján is előírás szerint szedje be. 
Ha inzulinos cukorbeteg, hosszú hatású inzulin analógját/humán inzulinját a műtét előtti este, vagy a műtét 
reggelén - amennyiben akkor esedékes - adja be. Gyors hatású inzulint ne adjon be magának! Amennyiben 9 óra 
után érkezne, kérjük ellenőrizze vércukrát! 
Hozzon magával kétnapi kórházi tartózkodáshoz szükséges holmit. A katéteres ablációt követően orvosa 
döntésétől függően néhány napon belül (1-4 nap) otthonába, vagy a küldő intézetbe távozhat. 
Syncumar vagy Marfarin (antikoagulans terápia) szedését sem kell szüntetltetnie, a megszokott módón szedje be 
ezeket a gyógyszereket is. 

Értékeket kérjük, ne hozzon magával, ékszereit a műtét alatt nem viselheti. 

Amennyiben Önnek ismert gyógyszer-, vagy kontrasztanyag érzékenysége van, kérjük operáló orvosával a 
beavatkozás megkezdése előtt feltétlenül közölje azt. 
Kontrasztanyag adása esetén külön írásos beleegyező nyilatkozatot kérünk Öntől! 
Igen fontos, hogy a vizsgálatra megfelelő orvosi dokumentációval érkezzen, melyből társbetegségeiről, korábbi 
vizsgálatairól, jelenlegi gyógyszereléséről elegendő 
információhoz juthatunk. 

A beavatkozás menete: 

Intravénás kanült helyezünk be és amennyiben szükséges laborvizsgálatok céljára vért veszünk Öntől. 
Bal pitvari vérrög jelenléte esetén abból a katéter hatására elsodródhatnak darabok stroke-ot okozva, ezért a 
beavatkozás előtt ultrahang vizsgálatot végzünk. Ez a vizsgálat a katéterablációs beavatkozás során történik meg, 
közvetlenül a beavatkozás kezdetén. 
A vizsgálat megkezdése előtt ruhái levétele után műtőasztalra fektetik, ahol a behatolási terület szőrtelenítése és 
fertőtlenítése után steril kendőkkel takarják le. 
A vizsgálatot a lágyékhajlatba beadott helyi érzéstelenítő injekcióval készítjük elő, melyet követően megszúrjuk a 



comb-vénát, (speciális esetekben a nyak, vagy kulcscsont alatti nagyvénát). 
A combvénába helyezett rövid műanyag csöveken keresztül 2-4 darab elektródakatétert vezetünk fel a szívbe. 
Az elektródák megfelelő mozgatásához röntgensugárzást alkalmazó képalkotó eljárást használunk. A használt 
röntgen dózis minimális. (Terhes kismamák esetén a magzatra veszélyes lehet, ez a beavatkozás relatív 
kontraindikációja.) 
A szív bal oldalát a két pitvart elválasztó kötőszövetes sövény átszúrásával érjük el (transszeptális punkció). 
A szív vénáinak közelében leadott hő (abláció) fájdalomérzéssel járhat. 
Az ablációt követően elektrofiziológiai tesztelés következik a beavatkozás sikerességének megítélésére. 
A vizsgálat végén az összes elektródát és katétert eltávolítjuk, a megszúrt vénát 5-10 percig kézzel nyomva 
tartjuk, az esetleges artériás behatolási kaput szintén ezzel a technikával, vagy artériás záró eszközzel látjuk el, ezt 
követően nyomókötést helyezünk fel a vérzés újbóli elindulásának megakadályozása céljából. A nyomókötést 
véna megszúrása esetén a vizsgálat befejezését követően 6 órával, amennyiben a verőéren is vezetünk fel katétert, 
24 órával távolítjuk el. (Ezen időtartamok hozzávetőlegesek, az operatőr belátása szerint máshogy is 
rendelkezhet.) 
A kötés fennléte alatt a szúrt végtagot behajlítani, vagy felülni nem szabad. Azon ritka esetekben, amikor a 
kötés levétele után még vér szivárgást észlelnek a kötést pár órára újra visszahelyezik. 
Előfordulhat, hogy a szúrás körül duzzanat, vérömleny keletkezik. Ha ez távozása után növekedne, mutassa meg 
orvosának. Hasonlóképpen jelentkezzen orvosnál, ha esetleg belázasodna. 
A beavatkozást steril műtéti körülmények között, legtöbb esetben altatás nélkül végezzük. Néhány esetben az 
ablációs kezelés fájdalmassága miatt rövid bóditásra lehet szükség, valamint kardioverzió is szükségessé válhat. 
A beavatkozás 1,5-4 órát vehet igénybe anatómiai viszonyoktól függően. 

 
A vizsgálatnak 1-8,9%-ban lehetnek szövődményei (irodalmi előfordulási adatok szerint). 

 

A leggyakoribb a szúrás helyén kialakuló bőr alatti vérömleny kialakulása, ez nagyon ritkán érsebészi ellátást is 
igényelhet. (csak vérömleny 2,27%, pseudoaneurysma 0,77%) 
A ritmuszavarok egy részénél az ingervezetésben normálisan is résztvevő szívterületek közelében van szükség 
ablációra, ez a beavatkozások 2,61%-ában átmeneti, 0,4%- ában az ingervezető rendszer tartós károsodását 
eredményezheti, és szívritmus- szabályozó készülék (pacemaker) beültetését teheti szükségessé. 
Az ablációk egy részénél a koszorúerek hőközlésre történő átmeneti összehúzódása (spasmusa) fordulhat elő, 
amelyet mellkasi nyomás, fájdalom formájában érezhet. 
Nagyon ritkán szívinfarktust okozhat a hőközlés 0,09%. 
A vénás oldalon végzett elektróda manipuláció tüdőemboliát okozhat 0,13%. 
Artériás oldalon végzett beavatkozás, vagy pitvari septum defektus esetén stroke keletkezhet (0.1%)  
Mélyvénás trombózist okozhat a véna- és/vagy artéria punkció 0,35%. 
Az abláció miatt vér, vagy gyulladásos folyadék gyűlhet össze a szívburokban 1,65%, ez ritkán a szív vérrel való 
telődését akadályozza  0,09%, amely tünetek okozó ún. tamponád kialakulásához vezethet és a vérnek, a 
pericardiumzsák szúrásával történő lebocsátása válhat szükségessé. Ennél is kisebb százalékban, szívfal sérülés 
és a szúrással nem megoldható vérzés esetén akut szívműtétet kell elvégezni. 
Az abláció következtében sérülhet az egyik oldali rekeszizom-mozgató ideg (nervus phrenicus), amely általában 
átmeneti (0.08%) és tüneteket ritkán okoz (légzési nehezítettség). 
Az abláció célterülete, a bal pitvar, amely mögött futó nyelőcső károsodása és/vagy nyelőcs-pitvar közötti sipoly 
létrejötte is az igen ritka szövődmények közé tartozik. Irodalmi adatok állnak rendelkezésre valószínűségéről, 
mely 1/400-ra tehető.  
A vizsgálatok kis részénél szükség lehet kontrasztanyag használatára, ezzel kapcsolatban szintén 1-2 %-ban 
allergiás reakció fordulhat elő. 
A két pitvar közti sövény átszúrása (transzszeptális punkció) az estek 0,85-0,9%-ában a komplikációk elkerülése 
végett nem kivihető. Kórházunkban rendelkezésre áll minden olyan eszköz, amely ezt a beavatkozást 
biztonságossá teszi. 
A transzszeptális punkciónak saját szövődményei lehetnek (kevesebb, mint 1%-ban), mint: szív tamponád, 
aortagyök sérülés, bal és jobb pitvari szabad fali sérülés, gyulladásos mellkas fájdalom, stroke/átmeneti agyi 
károsodás (TIA), átmeneti EKG eltérés (ST eleváció), a pitvari sövényen ejtett szúrcsatorna hiányos záródása, 
halál. A szövődmények közül több nyitott szívműtét elvégzését teheti szükségessé. 

A halálozás ezen vizsgálatcsoportban 0,5 ezrelék alatt van, indokolt vizsgálat esetén az Ön betegségének 
kockázata sokszorosa a vizsgálat kockázatának. 
A vizsgálat minden esetben tapasztalt kardiológus orvos jelenlétében történik, aki járatos a fenti szövődmények 
elhárításában. A vizsgálatot végző orvos a nemzetközi normáknak megfelelően nagyszámú pulmonális véna izolálást 
végez évente. Mindez csökkenti a vizsgálat kockázatát, ami Osztályunkon alacsonyabb, mint az európai átlag. 


