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הסכת ה Heart Rhythm -לחודש אוקטובר 2018
שלום ,כאן ד״ר משה סויסה מהמרכז הרפואי קפלן רחובות והאוניברסיטה העברית
ירושלים ,עם התרגום לעברית של ההסכת החודשי של ה HeartRhythm -מאת
העורך הראשי ד״ר פנג-שנג צ׳ין .תודה על ההאזנה להסכת גליון אוקטובר 2018
של ה. HeartRhythm -
כותרת המאמר המוביל לחודש זה היאCoronary artery compression “ :
 " ”from epicardial leads: More common than we thinkדחיסה של
העורקים הכליליים מאלקטרודות אפיקרדיאליות :שכיח יותר ממה שחשבנו"
מאת מאהה  Mahוחבריו מבית החולים לילדים בבוסטון .ראיון עם המחבר על ידי
העורך הדגיטלי ,ד״ר דניאל מורין ניתן למצוא באתר העיתון .בעבודה זו ,נסקרו
באופן רטרוספקטיבית כל החולים שעברו השתלת אלקטרודה אפיקרדיאלית
וצנתור כלילי וכן  CTשל הלב .דחיסה של העורקים הכליליים נצפתה ב 8 -מתוך
 145חולים ) .(5.5%חציון הגיל לאבחנה היה  11שנים .ל 6 -מתוך  8הילדים עם
הדחיסה הכלילית ,היו תסמינים שכללו ,מות פתאומי באחד ,כאבים בחזה בשלשה
ילדים ,בשניים מהם טרופונין בדם ובשניים עייפות לא מוסברת .שבעה ילדים עברו
מיקום מחדש של האלקטרודה בנתוח .החוקרים סיכמו שהם מצאו שיעור גבוה
יותר של דחיסה של העורק הכלילי מאלקטרודה אפקרדיאלית מזה שתואר עד כה
בספרות .אלקטרודות אפיקרדיאליות הן בשימוש הן בילדים והן במבוגרים .עבודה
זו מראה שאחד לעשרים מחולים עשוי לסבול מדחיסה של עורק כלילי וסיבוכיו .יש
לכלול דחיסה של עורק כלילי באבחנה מבדלת של חולים עם תסמינים לאחר
השתלה של אלקטרודה אפיקרדיאלית ,גם תקופה ממשוכת לאחר ההשתלה.
גליון אוקטובר 18מתמקד במוות פתאומי .המאמר הראשון נכתב על ידי Junttila
וחבריו וכותרתו “ Type 2 diabetes and coronary artery disease:
 " ”preserved ejection fraction and sudden cardiac deathסכרת סוג
 IIומחלה קורונרית :מקטע פליטה שמור ומוות פתאומי לבבי" .מקור הנתונים
ממחקר פרוספקטיבי תצפיתי בשם  ARTEMISשכלל  834חולים עם סכרת סוג II
ו 1112-ללא סכרת .במהלך מעקב ממוצע של  6.3שנים ,ב 50-חולים התרחש
מוות פתאומי לבבי או ארסט לבבי פתאומי .ההיארעות הייתה גבוהה יותר בחולי
סכרת בהשוואה ללא סכרתיים ,עם יחס סיכון של  .2.6אולם ,מרכיב התמותה
שאינו מוות פתאומי לא היה שונה בין שתי קבוצות אלו .החוקרים הסיקו שסכרת
הינו גורם סיכון לא תלוי למוות לבבי פתאומי או ארסט לבבי פתאומי בחולים עם
מחלת לב איסכמית ומקטע פליטה שמור .שיעור חשוב ממחקר זה ,הוא שלחולים
סכרתיים עם מחלת לב איסכמית סיכון גבוה יותר למוות אפילו אם יש להם מקטע
פליטה שמור.

כותרת המאמר הבא “ Gender differences in patients with Brugada
syndrome and arrhythmic events: Data from a survey on
" ”arrhythmic events in 678 patientsהבדלי מגדר בחולים עם תסמונת
ברוגדה ואירועי הפרעות קצב :נתונים ממרשם אירועי הפרעות קצב ב678-
חולים" מאת מילמן וחבריה מאוניברסיטת תל אביב ,ישראל .המחברים בצעו
מרשם על אירועי הפרעות קצב בחולי תסמונת ברוגדה .באסיאתיים ,היחס בין
גברים לנשים היה גבוה פי 9 -מאשר בלבנים .תרשים אקג עם ברוגדה סוג I
עצמוני היה קשור בהתחלה מוקדמת של אירועי הפרעת קצב בילדות .כמן כן,
בנשים נצפה נוכחות פחותה של ברוגדה סוג  Iבתרשים האקג וכן שיעור נמוך יותר
של השראת הפרעת קצב בבדיקה אלקטרופיזיולוגית 48% .מהנשים עם אירוע
הפרעת קצב נשאו את המוטציה בגן  ,SCN5Aבהשוואה ל 23%-בלבד בגברים.
עבודה זו מאשרת את נדירות תסמונת ברוגדה בנשים ,יחד עם שיעור נמוך של
תרשים אקג עם ברוגדה סוג  Iעצמוני וכן שיעור נמוך של השראת הפרעת קצב
מאשר בגברים .ממצא בולט נוסף הוא הדומיננטיות הבולטת של אירועי הפרעת
קצב בגברים אסיאתיים מאשר בלבנים .ממצא אחרון זה ,מציג אתגר משמעותי
למדעני המחקר הבסיסי והגנטי בחיפושם אחר המנגנון המולקולרי של תסמונת
ברוגדה.
המאמר הבא נכתב על ידי מוריטה  Moritaוחבריו מאוניברסיטת אוקיאמה ,יפן.
כותרת המאמר היאProgression of electrocardiographic “ :
abnormalities associated with initial ventricular fibrillation in
 " ”asymptomatic patients with Brugada syndromeהתקדמות אי
תקינות אלקטרוקרדיוגרפית קשורה בהתחלת פרפור חדרים בחולי תסמונת
ברוגדה אתסמיניים" .בעבודה זו נכללו  62חולים עם תסמונת ברוגדה
אתסמיניים 14 ,מהם פתחו  VFו 48-נשארו אתסמיניים .תרשים אקג שנרשם
יותר מ 6-חודשים טרם אירוע ה VF -הוגדר כ"-שלב מוקדם" ).(early phase
תרשים "שלב מאוחר" הם תרשימים שנרשמו במהלך תחילת אירוע ה.VF -
בחולים שפתחו  VFהושוו תרשימי האקג בשלב המוקדם לזה של השלב המאוחר
ובחולים האתסמיניים הושוו שני תרשימי אקג עם מרווח זמן של  6חודשים לפחות
ביניהם .בקבוצה האתסמינית ,נצפו הבדלים בין שני תרשימי האקג רק בעוצמת גל
ה ST -וכן שיעור נמוך של אקג מסוג  .Iלעומת זאת ,בחולים שפתחו  ,VFהאקג
בשלב המאוחר היה עם  QRSרחב יותר ,ומירווח משיא גל ה T -אל סופו ארוך
יותר וכן יותר אקג סוג  Iמאשר בתרשים האקג בשלב המוקדם .החוקרים סיכמו
שאי תקינות ב QRS -וב ST-T -מתפתחים בקשר לתחילת אירועי  .VFממצאים
אלו מרמזים לכך שיש התקדמות של המחלה מנקודת זמן אחת למשניה .אולם,
ללא מחקר פרוספקטיבי ,קשה לאשר שאכן שינויים אלו נבעו מהתקדמות המחלה
ולא מגורמים קליניים זמניים הניתנים למניעה.

המאמר הבא ,כותרתוA 10-year review of sudden death during “ :
 10" ”sporting activitiesשנות סקר של מוות פתאומית במהלך פעילות
ספורטיבית" מאת דניס  Dennisוחבריו מאוניברסיטת סידני ,אוסטרליה.
המחברים סקרו את כל הניתוחים שלאחר המוות שבוצעו במתקני הרפואה
המשפטית שלהם בין השנים  2006ו .2015 -במהלך תקופת המחקר הושלמו
 19,740נתוחים שלאחר המוות .בהם  201מקרי מוות שיוחסו לספורט במבוגרים
עם שיעור של  0.76-1.49ל 100,000 -שנות השתתפות .ב 68%-ממקרי המוות
שיוחסו לפעילות ספורטיבית במבוגרים ,סיבת המוות הייתה לבבית כשהסיבה
העיקרית היא מחלה כלילית של הלב .ב 15 -מקרי המוות הפתאומי בילדים,
בשליש הסיבה הייתה הפרעת קצב או קרוב לוודאי הפרעת קצב ,ובשליש המוות
יוחס לקרדיומיופתיה מורשת .מסקנת החוקרים שמוות פתאומי במהלך ספורט הוא
נדיר .המוות הוא בעיקר ממחלת לב כלילית במבוגרים ובילדים מהפרעת קצב
וקרדיומיופתיות .מגבלת המחקר הזה ,היא היותו רטרוספקטיבי .חלק מהמצבים
שלפני מחלה לא נכללו במחקר זה .לכן ,לא ברור האם ניתן היה למנוע מקרי מוות
אלו.
המאמר הבא ,מאת מינאמי  Minamiוחבריו מTokyo Women's Medical -
 ,Universityיפן .כותרת המאמרB-type natriuretic peptide and risk of “ :
" ”sudden death in patients with hypertrophic cardiomyopathy
 BNPוהסיכון למוות פתאומי בחולים עם קרדיומיופתיה היפרטרופית".
החוקרים בדקו רמת  BNPבפלזמה בכניסה למחקר ב 346 -חולים עם
קרדיומיופתיה הפרטרופית .חציון ה BNP -בחולי המחקר היה .pg/mL 197.2
במהלך מעקב חציוני של  8.4שנים 37 ,חולים חוו מוות פתאומי או אירוע הפרעת
קצב עם פוטנציאל קטלני .בחולים עם  BNPמעל  ,pg/mL 312נצפה שיעור גבוה
משמעותי של מוות פתאומי וסך התוצאים מאשר בחולים עם הרמה הנמוכה של ה-
 .BNPאנליזת רבת משתנים הראתה שרמה גבוהה של  BNPהייתה משתנה לא
תלוי להתרחשות סך התוצאים .החוקרים הסיקו שעליית רמת  BNPעשויה להיות
קשורה במוות פתאומי ובצירוף של מוות פתאומי או אירוע הפרעת קצב עם
פוטנציאל קטלני בחולים עם קרדיומיופתיה היפרטרופית .העתון פרסם בעבר שני
מאמרים על  BNPומוות פתאומי .ב ,2014 -לוין וחבריו דיווח ש BNP -קשור
באופן לא תלוי בהפרעות קצב חדריות בחולים עם  ,ICDו-מדינה וחבריו דיווח ב-
 2016ש BNP -נמצא גורם סיכון לא תלוי להפרעות קצב חדריות באוכלוסיית
 .MADIT-CRTכל המחקרים הללו מרמזים של BNP -תפקיד חשוב בריבוד
סיכונים להפרעות קצב.
כותרת המאמר הבאA QRS axis–based algorithm to identify the “ :
origin of scar-related ventricular tachycardia in the 17-segment
" ”American Heart Association modelאלגורתם מבוסס ציר הQRS -
לזיהוי מקור טכיקרדיה חדרית שמצלקת במודל  17המקטעים של ה"AHA-
מאת אנדרו  Andreuוחבריו מברצלונה ,ספרד .המחברים השתמשו באלגוריתם

הציר הקדמי מבוסס אקג ,יחד עם קוטביות  V3ו V4 -בכדי לנבא את מקטע מקור
)(origin segmentשל ה .VT -התוצאות הושוו למיקום ה VT -שנמצא במהלך
מיפוי אלקטרופיזיולוגי פולשני .תרשים ה-אקג ניבא את מקטע המקור )origin
 (segmentבאופן מדויק ב 82%מהפעמים .לא נצפה הבדל בדיוק האלגורתם
בהתבסס על מקטע המקור או המחלה הלבבית המבנית .החוקרים הסיקו,
שאלגוריתם חדש זה מבוסס על תרשים ה-אקג מזהה באופן מדוייק את המקטע
של מקור ה VT -לפי מודל  17המקטעים של ה .AHA -קביעת מקור הVT -
באופן לא פולשני היא חשובה אך אינה פשוטה כלל .אנו מפנים את הקוראים
למאמר המערכת הנלווה מאת בזן ומרשלינסקי ,שסקרו אלגורתמי אקג רבים
נוספים וגם מציעים שיפור נוסף בקריטריוני ה-אקג.
מוסר  Muserוחבריו מאוניברסיטת פנסילבניה כתבו את המאמר הבא שכותרתו:
“ Outcomes with prophylactic use of percutaneous left
ventricular assist devices in high-risk patients undergoing
catheter ablation of scar-related ventricular tachycardia: A
 " ”propensity-matched analysisתוצאים עם שימוש במכשיר תומך חדר
שמאל בגישה מיל-עורית בחולים עם סיכון גבוה העוברים אבלציה לטכיקרדיה
חדרית שמצלקת :אנליזה מותאמת הטייה" .בעבודה זו  45חולים עם סיכון גבוה
שהותקן להם  LVADבגישה מיל-עורית בעוד שהם עברו אבלציה לVT -
שמצלקת .המחברים כללו גם קבוצה דומה עם סיכון גבוה שעברו אבלצית VT
שמצלקת ושלא הותקן אצלם  LVADמיל-עורי .פגיעה המודינמית חריפה נצפתה
ב 7% -מאלו שהותקן להם  LVADמיל-עורי לעומת ב 23%-מאלו שללא התקנת
ה LVAD -המיל-עורי .לא נצפה הבדל בשיעור ה VT -במהלך  12החודשים בין
שתי הקבוצות ,אולם שיעור המוות והשתלת לב היה  33%ו 66% -בהתאם.
באנליזת משתנים רבים ,התקנה מניעתית של  LVADמיל-עורי היה קשור באופן
לא תלוי בשיעור נמוך של מוות או השתלת לב במשך המעקב .המחברים הסיקו,
שהתקנת  LVADמיל עורי מניעתי בחולים אלו מביאה לשיעור נמוך של קיפוח
המודינמי חריף בעת האבלציה וכן שיעור נמוך של מוות או צורך בהשתלת לב
בתקופת המעקב .לא נצפה הבדל בשיעור ה) VT -כ (40%-בעת תקופת המעקב.
מחקרים פרוספקטיביים נוספים נחוצים בכדי לאשר תוצאות מחקר זה.
כותרת המאמר הבא“Ventricular fibromas in children, arrhythmia :
 " ”risk, and outcomes: A multicenter studyפיברומות חדריות
בילדים ,סיכון להפרעת קצב ,ותוצאים :מחקר רב-מרכזי" מאת ג'ונס Jones
וחבריו מאוניברסיטת בריסטול ,אנגליה .פיברומות חדריות הן השניות בשכיחותן
בגידולי הלב בילדים .המחברים דיווחו על סה"כ  19חולים עם פיברומה .הפרעות
קצב היו שכיחות ,חמישה התייצגו עם ארסט לבבי וחמישה אחרים עם תיעוד של
 9 .VTמהחולים הללו עברו הוצאה נתוחית של הפיברומה בבתי חולים שונים
וכולם שרדו עם תוצא ארוך טווח טוב .לא נצפתה הישנות הפרעת הקצב לאחר
הנתוח מה שייתר את הצורך ב .ICD-החוקרים הסיקו שלפיברומות חדריות נטיה

גבוהה לגרימת הפרעות קצב מליגניות .וללא טיפול מתאים התמותה היא גבוהה.
תוצאת הנתוח להסרת הפיברומה היא טובה ללא תלות בגודל הגידול וזוהי כנראה
האפשרות הטיפולית הטובה ביותר שבה רוב החולים הם ללא סימפטומים לטווח
ארוך .שיעור חשוב ממחקר זה הוא שנתוח מניעתי הוא קשור בתוצאים טובים .זה
נכון במיוחד בילדים קטנים שבהם שיעור הסיבוכים של  ICDנשאר גבוה.
המאמר הבא “ Prospective blinded evaluation of a novel sensing
methodology designed to reduce inappropriate shocks by the
 " ”subcutaneous implantable cardioverter-defibrillatorהערכה
סמויה פרוספקטבית של שיטת חישה חדשה שתוכננה בכדי להקטין מכות
חשמל לא-תואמות מדפיברילטור תת-עורי מושתל" מאת תיונס Theuns
וחבריו מרוטרדם ,הולנד .מטרת מחקר זה הייתה להעריך השפעת מסנן רחב
טווח שנקרא ” “SMART passעל תכיפות מכות החשמל בחולים עם .sICD
המחקר כלל  1984חולים ובסך הכל  880אירועי מכת חשמל שנשפטו .בעת
ההשתלה מסנן ה SMART pas -אופשר בשליש מהחולים .התוצאות הראו שמסנן
זה הפחית את הסיכון למכות חשמל לא-תואמות ב 68%-מהחולים .שיעור המכות
הלא תואמות היה  4.3%בשימוש במסנן לעומת  9.7%באלו שהמסנן לא אופשר.
שיעור מכות החשמל התואמות היה זהה ,כמו כן הזמן עד לטיפול בשתי הקבוצות
היה זהה .החוקרים הסיקו שמסנן ה SMART pass -מפחית מכות חשמל לא-
תואמות ללא השפעה שלילית על מתן מכות החשמל התואמות .מאמר מערכת
נילווה מאת סוורדלואוו  Swerdlowהצביע על כך שב ICD -בגישה וורידית חלק
מהמסננים רחבי הטווח היו קשורים בכשלון בטיפול ב .VF -כך שיש סיבה
לזהירות .העבודה הנוכחית היא צעד ראשון מעודד לטיפול בבעיה משמעותית של
ה sICD -דהיינו מתן שוק לא תואם .אולם ,יש צורך במידע נוסף בכדי לאשר את
התועלת באלגוריתם מסנן רחב הטווח.
יוסטון וחבריו מאוניברסיטת דרום קרולינה כתב את המאמר הבא שכותרתו
“ Acute biventricular hemodynamic effects of cardiac
 " ”resynchronization therapy in right bundle branch blockהשפעה
המודינמית דו-חדרית חריפה של טיפול  CRTבחסם בצרור הולכה ימני".
בארבעים חולים ) 9עם  RBBBו 31 -עם  (LBBBעם השתלת  ,CRTבוצע קיצוב
זמני בצורות קיצוב שונות וכן השהייה עלייתית חדרית שונה .התוצאות הראו
שבחולים עם  ,LBBBתגובת ה dP/dt -המרבית ל CRT -הייתה גדולה יותר
מבחולים עם  .RBBBבנוסף ,בחולים עם  ,RBBBקיצוב באיזור אחד או שניים ב-
 RVהביא לעליה ב dP/dt-המרבי יותר מאשר קיצוב דו-חדרי .מירווח AV
אופטימלי שהביא ל dP/dt -המרבי של חדר ימין היה קצר יותר מזה של
האופטימלי לחדר שמאל .יותר מכך ,השהיית  AVשנועדה למקסם את את
השיפור ב dP/dt -המרבי של חדר ימין הביאה להשפעה שלילית על הdP/dt -
המרבי של חדר שמאל .החוקרים הסיקו ,שהתגובה ההמודינמית הדו-חדרית
בחולים עם אי ספיקת לב עם  RBBBעשוייה להשתפר עם אופטימזציה של אופני

קיצוב והשהיית  .AVממצאים אלו עשויים להיות מועילים יותר בחולים בהם
הכשלון העקרי הוא של חדר ימין ,כגון בחולים עם יתר לחץ דם ראתי .מאחר
וכשלון חדר ימין היא בעיה קלינית ללא פתרונות טובים זמינים ,ממצאי העבודה הזו
עשויים להוביל לשיפור בטיפול המכשירי בחולים אלו.
המאמר הבא “ Prognostic value of global longitudinal strain in
heart failure patients treated with cardiac resynchronization
" ”therapyהערך הפרוגנוסטי של מתח  Strain -אורכי כללי בחולי אי ספיקת
לב מושתלי  "CRTמאת קהידיר  Khidirוחבריו מהולנד .המחקר כלל  829חולים
עם אי ספיקה של הלב שטופלו ב .CRT -התוצא העיקרי היה צירוף של כל גורמי
המוות ,השתלת לב ,והשתלת  .LVADהתוצא המשני היה היארעות של הפרעת
קצב חדרית או טיפול תואם על ידי המכשיר המושתל .במהלך המעקב  322חולים
הגיעו לתוצא הראשי ו 233-לתוצא המשני .בחולים שהיו ברבעון הגרוע ביותר של
הפגיעה במתח  Strain -האורכי הכללי של חדר שמאל היה סיכון פי  2להגיע
לתוצאים מאשר לחולים שהיו ברבעון הטוב ביותר .מסקנת החוקרים שבמחקר
גדול זה בחולים עם  ,CRTה Strain -האורכי הכללי של חדר שמאל שנמדד
בתחילה נמצא קשור באופן שאינו תלוי במוות ,השתלת לב או השתלת  .LVADה-
 Strainהאורכי הכללי של חדר שמאל נמדד על ידי speckle-tracking strain
 imagingכממוצע הדפורמציה של אורך חלל חדר שמאל במשך מחזור הלב .זהו
מדד חשוב לתפקוד סיסטולי של חדר שמאל הן עם מקטע פליטה ירוד והן עם
מקטע פליטה שמור .יש צורך במחקרים נוספים בכדי לאשר את חשיבות מדד זה
בטיפול בחולים עם הפרעות קצב.
המאמר הבא “ Determinants of heart rate variability in the general
" ”population: The Lifelines Cohort Studyקביעת שונות קצב הלב
באוכלוסיה הכללית מחקר ה " Lifelines-מאת טגאגני  Tegegneוחבריו
מהולנד .המחברים בצעו אנליזה של  10שניות אקג ב 149,000-אנשים
שהשתתפו במחקר ה .Lifelines Cohort Study -הם מצאו ש HRV -יורד
משמעותית עם הגיל ובאופן קבוע הוא גבוה יותר בנשים .גורמים דמוגרפיים אלו
יכולים להסביר  17.4%מהשונות הנצפית ברישומים עוקבים .הוספת דרך חיים
וגורמים פסיכוסוציאליים למודל מסבירים רק  0.5%מהשונות .החוקרים הסיקו,
שגיל ומין הם המדדים החשובים ביותר ומסבירים כחמישית מהשונות
האינדיוידואלית של ה .HRV -התרומה הנוספת של דרך חיים או גורמים
פסיכוסוציאליים היא שולית .חוזקו של המחקר הוא במספר הגבוה של המשתתפים
בו .אולם ,יתכן שתרשים אקג בודד של  10שניות במנח שכיבה לא מבטא באופן
מספיק את הפוטנציאל של גורמים סביבבתיים ופסיכוסוצאליים.

וליאם  Williamוחבריו מקליבלנד קליניק כתבו את המאמר הבא שכותרתו
“ Assessing the Accuracy of an Automated Atrial Fibrillation
Detection Algorithm Using Smartphone Technology - the iREAD
 " ”Studyהערכת דיוק של אלגורתמי זיהוי אוטומטי של פרפור פרוזדורים
בטכנולוגית הטלפון החכם – מחקר ה ." iREAD-מחקר חד מרכזי של  52חולים
רציפים עם פרפור פרוזדורים .החוקרים בדקו זיהוי אוטומטי של  AFתוך שימוש ב-
 ,Kardia Mobile Cardiac Monitorלהלן  .KMCMה KMCM-הוא רשם אקג עם
שתי אלקטרודות נישא ביד ומקושר לטלפון חכם המסוגל לרשום חיבור מקביל
לחיבור  Iלמשך  30שניות .התוצאות השוו לרישום אקג  12חיבורים .בסך הכל היו
 225רישומים כמעט בו זמנית של ה KMCM -ו-אקג  12החיבורים .לאלגוריתם
האוטומטי בשימוש ב KMCM-הייתה רגישות של  96.6%וסגוליות של 94.1%
לזיהוי  AFבהשוואה לאקג שפוענח על ידי רופאים .שישים ושתיים רישומים שהם
 27.6%לא סווגו על ידי אלגוריתם ה .KMCM -במקרים אלו ,לפענוח רופאים של
רישומי ה KMCM -הייתה רגישות של  100%וסגוליות של  79.5%לזיהוי של AF
בהשוואה לאקג  12חיבורים .החוקרים הסיקו ,שמערכת ה KMCM-מספקת זיהוי
אוטומטי של  AFרגיש וסגולי יחסית לאקג  12חיבורים .חולים עם מחלות
כרוניות כגון יתר לחץ דם וסכרת משתמשים בציוד לא יקר למדוד לחץ דם ורמות
סוכר בדם לבקרה אופטימלית של מחלתם .יתכן גם ,ששיטות טובות ומדויקות ולא
יקרות לאיתור  AFישפרו את הטיפול בחולה.
המאמר הבא “ Complex aberrant splicing in the induced pluripotent
stem cell–derived cardiomyocytes from a patient with long QT
 ”syndrome carrying KCNQ1-A344Aspl mutationמאת יוריאנגהי
 Wuriyanghaiמיפן .תסמונת ה LQT1 -נגרמת ממוטציה בגן .KCNQ1
המחברים יצרו תאי גזע הומניים פלוריפוטנטים שמנותווים לקרדיומיוציטים וזאת
מתאים מונונוקלארים מדם פרפירי מחולים עם  LQTS1הנושאים את המוטציה
 KCNQ1-A344Asplשמשמעותה החלפת ח .אמינית אלנין לאלנין במיקום 344
אך עם טעות חיתוך .בשימוש בתאים אלו החוקרים זיהוי  7וריאנטים שונים של
 RNAאברנטיים שהיו מורכבים יותר מאלו של הלימפוציטים הפריפריים .לאחר
מתן של  500ננומולר של איזופרוטרנול ,משך פוטנציאל הפעולה היה ארוך יותר
משמעותית בוואריאנטים אלו מאשר בתאי הבקרה .החוקרים הסיקו ,שהם זיהו
וואריאנטי  mRNAמורכבים במודל תאי גזע אלו ואף הצליחו להביא לביטוי את
הפנוטיפ הקליני של חולים עם  LQT1חבוי .הגן של האוקריוטי מתורגם לmRNA -
מקדים שנחתך ל mRNA -על ידי הסרה של הרצפים האינטרוניים ושמירת
הרצפים האקסטרוניים .טעויות חיתוך מביאות לואריאנטי  mRNAאברנטים
שבמקרה זה עם השפעה שלילית על תפקוד תעלות האשלגן וגרימת תסמונת ה-
 QTהארוך .לכן ,מחקר זה מספק תובנות חדשות לפתוגניזה של מוטצית הLQT1-
השכיחה.

המאמר הבא הוא מאמר  Hands-Onשכותרתו “ How to perform left atrial
”appendage electrical isolation using radiofrequency ablation
"כיצד לבצע בידוד חשמלי של אוזנית העליה השמאלית בשימוש באבלצית
 "RFמאת רומרו  Romeroוחבריו מ. Albert Einstein College of Medicine-
בהמשך אליו הלא ידוע של החודש שכותרתו "? wobbling tachycardia:
 ”what is the mechanismמאת מואר  Mooreוחבריו מאוסטרליה .בהמשך
מאמר מיוחד של נקודת מבט מאת ד"ר מלוין שיינמן מסן פרנסיסקו .ד"ר שיינמן
משקף אודות הקריירה המהוללת שלו באלקטרופיזיולוגיה של הלב .אקג החודש
של  Josephson and Wellensשהוכן על ידי ד"ר  Hein Wellensשכותרתו “ A
 ”73 year old woman with high degree AV blockבנוסף בחודש זה
בעתון ארבע חדשות .EP
לבסוף ,העיתון פרסם מאמר קווים מנחים שכותרתו “ 2017 AHA/ACC/HRS
Guideline for Management of Patients With Ventricular
,.”Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death
בראש הוועדה הכותבת היה ד"ר . Dr Sana M. Al-Khatib
אנו מקווים שנהנתם מהסכת זה ,עבור ה ,Heart Rhythm-בשם העורך הראשי
ד"ר פנג-שנג צ'ין .

