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 Heart Rhythmהסכת לחודש ספטמבר 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 ספטמבר  2018של ה. HeartRhythm -
כותרת המאמר המוביל לחודש זה היאRole of obstructive sleep apnea on the “ :
" ”response to cardiac resynchronization therapy and all-cause mortalityתפקיד דם
נשימה בשינה חסימתי על התגובה לטיפול ל  CRT -וכן על תמותה מסיבה כלשהי" מאמר זה
נכתב על ידי שאנתה וחבריו  Shanthaמאוניברסיטת איואה –  .Iowaראיון עם המחבר על ידי
העורך הדגיטלי ,ד״ר דניאל מורין ניתן למצוא באתר העיתון .המחברים נתחו תיקים רפואיים של
 548חולים רציפים שהושתלו עם  .CRTDמאה ושמונים מהם  ,33%סבלו מדם נשימה בשינה
חסימתי  obstructive sleep apneaלהלן  .OSAהתוצאות הראו שנוכחות  OSAהייתה קשורה
בירידה בתגובה ל CRT -ועליה בשיעור התמותה מסיבה כלשהי בחולים עם אי ספיקה של הלב.
לציין ,שהשפעה זו נצפתה בעיקר בחולים עם קרדיומיופתיה לא אסכמית ,לעומת זאת בחולים
עם קרדיומיופתיה אסכמית  OSAלא נמצא כמנבא משמעותי לתגובה ל CRT -או לתמותה.
לתוצאות חשיבות קלינית משום שהסיכון למוות מסיבה כלשהי בחולים עם קרדיומיופתיה לא
אסכמית היה פי  4.4בחולים עם  OSAלעומת אלו שללא  .OSAכמובן שיש צורך לאשר תוצאות
אלו במחקר פרוספקטיבי.
גליון זה של העיתון מתמקד בפרפור הפרוזדורים .המאמר הראשון במיקוד זה ,כותרתו “ Sleep
" ”characteristics that predict atrial fibrillationמאפייני שינה המנבאים פרפור פרוזדורים"
מאת קריסטאנסן וחבריו  Christensenמאוניברסיטת סן-פרנסיסקו .הם בחנו נתונים משלשה
מקורות שאינם תלויים ומצאו שהפרעת שינה הייתה קשורה באופן עקבי בנפיצות ושכיחות של
פרפור פרוזדורים .יחס הסיכון של הפרעת שינה היה דומה בעוצמתו ליחס הסיכון של עישון ודם
נשימה בשינה חסימתי .השפעה זו יכולה להיות עקב ירידה בשינת תנועת העניים המהירה –
 REMשיתכן גורמת לפגיעה בתפקוד האוטונומי .בהינתן הנפיצות הגבוהה של בעיות שינה
וההשפעה השלילית המשמעותית של פרפור הפרוזדורים  ,מחקרים שיבדקו התערבות לשיפור
שינה עשויים להיות בעלי ערך במניעה של פרפור פרוזדורים.
המאמר הבא" ”Characterization of drivers maintaining atrial fibrillation“ :מאפיינים של
מוקדי דחף – driversבאחזקת פרפור פרוזדורים" מאת הונארבאקהש וחבריו Honarbakhsh
מלונדון ,אנגליה .המחברים מיפו את הפרוזדור השמאלי עם קטטר  64קטבים בצורת סל ,בכדי
לזהות ולצרוב  driversעם פעילות סיבובית או נקודתית  rotational or focal activityלאחר
בידוד וורידי הריאה .לכל  29החולים היה לפחות  driverאחד שזוהה .מסך כולל של  44מוקדי
דחף  39 ,driversהגיבו לצריבה בכך שנעלמו או שהואטו 39 .מוקדי דחף אלו כללו  26מוקדים
סיבוביים ו 16-מוקדים נקודתיים .מוקדים אלו היו בהתאמה עקבית עם סמני התארגנות חשמלית
של העליה .יציבות טמפורלית גדולה יותר והתארגנות חשמלית ניבאו הפסקת פרפור פרוזדורים
בעת צריבת מוקד הדחף .ממצא מעניין נוסף שכל מוקדי הדחף שזוהו טרם בידוד וורידי הריאה
זוהו גם לאחר בידוד הוורידים ,ללא שינוי משמעותי במאפייני המוקד .מימצאים אלו מרמזים לכך
שבשימוש בטכניקות מיפוי מתקדמות אפשר לאתר מוקדי דחף מרחביים שנשמרו ולצורבם.
העדר מעקב ארוך טווח ומספרם הנמוך של החולים הם ממיגבלות עבודה זו.
צ'אן וחבריו  Chanמהונג-קונג כתבו את המאמר הבא “ Effectiveness of a
nongovernmental organization–led large-scale community atrial fibrillation
" ”screening program using the smartphone electrocardiogramיעילות של אירגונים
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לא-ממשלתיים להוביל תכנית סקירה קהילתית גדולה תוך שימוש באלקטרוגרם של טלפון חכם".
איתור פרפור פרוזדורים בוצע תוך שימוש באלקטרוגרם מבוסס טלפון חכם ב11574 -
משתתפים .ב 244 -מהם (2.3%) ,נמצא פרפור פרוזדורים והומלץ להם טלפונית על ידי אחות
לקבל עזרה רפואית .פרפור פרוזדורים חדש אובחן ב 73-משתתפים שלהם הCHA2DS2- -
 VAScהיה בממוצע  .3.9חציים היו אתסמיניים .המחברים הסיקו שתכנית הסקירה הלא-
ממשלתית הזו היא יעילה בזיהוי אזרחים שקודם לא אובחנו עם פרפור פרזדורים .צימוט
טכנולוגיה זו יחד עם טיפול רפואי יעיל עשוייה להקטין סיבוכים כגון אירועים מוחיים .החולשה של
עבודה זו היא העדר מעקב ארוך טווח בכדי לתמוך בחשיבות הקלינית של תגליות אלו.
המאמר הבאThoracoscopic stapler-and-loop technique for left atrial appendage “ :
" ”closure in nonvalvular atrial fibrillationטכניקה טורקוסקופית להידוק וליפוף stapler-
 and-loopלסגירת אוזנית העליה השמאלית בפרפור פרוזדורים שאינו מסתמי" מאת אוהטסוקה
וחבריו  Ohtsukaמטוקיו ,יפן .החולים אתרו באופן רטרוספקטיבי  201חולים שנותחו ב10-
השנים האחרונות עם מהדק אנדוסקופי וקשירה מעגלית endoscopic stapler and ligation
 .loopsהגיל הממוצע היה  74שנים וה CHA2DS2-VASc score -הממוצע היה .4.1±1.4
לאחר מעקב ממוצע של  4שנים ,רק שני חולים פתחו תרומבואמבוליזם .המחברים הסיקו
שהטכניקה הטורסקופית שלהם  stapler-and-loopלסגירת האוזנית היא חלקה ,בטוחה,
וסוגרת באופן מלא את אוזנית העליה השמאלית בחולים עם פרפור פרוזדורים לא מסתמי,
ומספקת מניעה מתקבלת לטווח הבינוני ללא אנטיקואגולציה .המגבלה של מחקר זה היא שהוא
רטרוספקטיבי ושכל הנתוחים נעשו על יד אותם מנתחים מנוסים .מחקר רב מרכזי פרוספקטיבי
נדרש לאשר תוצאות אלו .אם אכן יאושר ,אזי טכניקה זו עשוייה להוות תחליף לטיפול
באנטיקואגולציה בחולים נבחרים.
המאמר הבאFeasibility, safety, and efficacy of a novel preshaped nitinol “ :
esophageal deviator to successfully deflect the esophagus and ablate left atrium
" ”without esophageal temperature rise during atrial fibrillation ablationהיתכנות,
בטיחות ויעילות של מסיט וושט חדשני מניטינול שעוצב במטרה להרחיק את הוושט ולצרוב את
העליה השמאלית ללא עליה בטמפרטורת הוושת באבלציה של פרפור פרוזדורים" מאת פאריק
וחבריו  Parikhמאוניברסיטת קנזס .המחברים החדירו את מסיט הוושט ב 209-חולים במהלך
אבלציה לפרפור פרוזדורים .כמו כן הם בצעו התאמת הטייה להשגת  180חולים בכל אחת
מהזרועות ,זרוע עם הסטת הוושת והזרוע ללא הסטת הוושת .הם מצאו שהתקה מכנית של
הוושת תוך שימוש במסיט הוושת היא אפשרי ,בטוחה ויעילה ומאפשרת העברת אנרגית תדר-
רדיו מספקת לדופן האחורית של העליה השמאלית ללא עליה משמעותית בטמפרטורת נהור
הוושת וללא סימנים קליניים ניכרים לנזק וושתי .אולם ,מחקר זה כלל מעט חולים ולא בוצעה
אנדוסקופיה באופן שיגרתי .התשובה לשאלה האם טכנולוגיה חדשה זו תמנע היווצרות פיסטולה
עלייתית וושתית עדיין לא ברורה.
המאמר הבאArterial hypertension drives arrhythmia progression via specific “ :
" ”structural remodeling in a porcine model of atrial fibrillationיתר לחץ דם עורקי
מוביל להתקדמות בהפרעת קצב על ידי בנייה מבנית מחדש ייחודית במודל חזירים לפרפור
פרוזדורים" מאת מנינגר וחבריו  Manningerמאוסטריה .מטרת החוקרים הייתה לבדוק את
המנגנון שבו יתר לחץ דם עורקי תורם להתקדמות בפרפור פרוזדורים .הם השתמשו במודל
חזירים .פרפור פרוזדורים הושרה על ידי קיצוב מהיר ויתר לחץ דם הושרה על ידי דזוקסי-
קורטיקוסטרון אצטת .desoxycorticosterone acetate -ממצאיהם העלו שהשראת יתר לחץ
דם העלתה את יציבות פרפור הפרוזדורים ,גרמה להיפרתרופיה קונצנטרית הרחיבה את העליה
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והעלתה פיברוזיז עלייתי .אולם ,מדדים אלקטרופיזיולוגיים כגון  ,APD ,ERPמהירות הולכה
ומורכבות פרפור הפרוזדורים היו דומים בשתי הקבוצות עם ובלי יתר לחץ דם .מודל מחשבי
תלת מימדי אישר את השיפור ביציבות של פרפור הפרוזדורים שנצפה בניסוים ונקשר לעליה
בגודל הפרוזדור .המחברים הסיקו ,שבמודל זה של יתר לחץ דם שניוני ,שיעור יציבות פרפור
פרוזדורים גבוה לאחר שבועיים של קיצוב עלייתי מהיר נובע בעיקר מהתרחבות העליה .ממצאים
אלו עקביים עם הקליניקה הקושרת בין גודל העליה ופרפור פרוזדורים בבני אדם .ממצאים אלו
גם מרמזים שנוגדי רצפטורים למינרלוקורטיקואידים עשויים להועיל הן במניעה של פרפור
פרוזדורים והן בהאטת התקדמות פרפור הפרוזדורים .המגבלה העיקרית של מחקרים בחיות
היא שפרפור הפרוזדורים נגרם מקיצוב עלייתי מהיר .אופן השראה שאינו מחקה באופן טוב את
הפנוטיפ של פרפור הפרוזדורים בבני אדם.
המאמר הבא ,הוא מאמר סקירה שכותרתו “ Racial and ethnic differences in the
" ”prevalence, management, and outcomes in patients with atrial fibrillationהבדלי
גזע ומוצא בנפיצות ,טיפול ותוצאים של חולים עם פרפור פרוזדורים" מאת יוגוווי וחבריו Ugowe
מאוניברסיטת דיוק .מטרת הכותבים הייתה להעריך את ההבדלים הגזעיים והאתניים
באפידימיולוגיה ,בטיפול ובתוצאים בחולי פרפור פרוזדורים .הם כללו  64מחקרים בסקירתם .הם
מצאו שבקבוצת הגזע והמוצא המיוצגים פחות נצפתה נפיצות גבוהה יותר של גורמי סיכון
מבוססים להתפתחות פרפור פרוזדורים אולם ,שכיחות כוללת נמוכה של פרפור פרוזדורים
בהשוואה ללבנים שאינם היספנים .יתרה מכך ,הבדלי גזע ומוצא נצפו באיתור ,במודעות
ובתסמינים הקשורים לפרפור פרוזדורים .אוכלוסיה שאינה-לבנה גם חוותה שימוש נמוך יותר של
גישות לבקרת קצב ושימוש באנטיקואגולציה למניעה של אירועים מוחיים .ולבסוף ,בקבוצות עם
ייצוג גזע ומוצא נמוך שהיה להם פרפור פרוזדורים נצפתה עלייה בתחלואה ובתמותה בהשוואה
לקבוצות הלבנות .מידע זה הוא חשוב בכדי להבטיח מתן טיפול רפואי איכותי בכדי למנוע
אירועים מוחיים ,להקטין תמותה והפחתת ההוצאה הקשורה בטיפול באוכלוסיות חולים עם
פרפור פרוזדורים עם ייצוג פחות.
המאמר הבאCryoballoon Best Practices II: Practical guide to procedural “ :
monitoring and dosing during atrial fibrillation ablation from the perspective of
" ”experienced usersקריואבלציה הלכה למעשה  :IIהנחיה מעשית לניטור הפעולה ומינון
האבלציה לפרפור הפרוזדורים מנקודת מבט של מבצעים מנוסים" זהו גם מאמר סקירה מאת סו
 Suוחבריו מפניקס ,אריזונה .זהו חלק ב' ,המשך לחלק א' שפורסם לפני כ 3-שנים על ידי אותה
קבוצה וכותבים .מאמר זה כולל סקירת ספרות מקיפה יחד עם הנחיה לשימוש מעשי מרופאים
המשתמשים בקרי-בלון המטרה לשפר בטיחות ,יעילות ותוצאים עבור חולים עם פרפור
פרוזדורים העוברים אבלציה.
בגליון זה גם מס' מאמרים שלא מוקדו לפרפור הפרוזדורים .הראשון שבהם כותרתו
“ Endocardial ablation of ventricular ectopic beats arising from the basal
" ”inferoseptal process of the left ventricleאבלציה אנדוקרדיאלית של פעימות חדריות
מוקדמות שמקורם ב  basal inferoseptal process -של חדר שמאל" מאת לי  Liוחבריו
מלונדון .מבין  425חולים משלשה מרכזים בשבעה מהם שהם  1.5%המקור היה מה-
 inferoseptal processשל חדר שמאל .ממצאים שכיחים בתרשים האקג היו תבנית של
 RBBBאו  LBBBלא טיפוסי עם מעבר מוקדם המרמז למקור בזלי עם ציר שמאלי סופריורי ו-
 QRSבי-פזי בחיבור  aVRוגל  sקטן ב .V6 -הפעילות המוקדמת ביותר נצפתה באזור מתחת
למוצא החדר שהגישה אליו הושגה מה inferoseptal recess -מתחת לצרור ע"ש היס .בשלשה
מקרים ,קצב נודלי זמני נצפה במהלך האבלציה .החוקרים סיכמו שפעימות חדריות מוקדמות
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שמקורם מה inferoseptal process -של חדר שמאל ,מייצגים קבוצה נפרדת של הפרעת קצב
אידיופתיות וניתנים לטיפול מוצלח על ידי קטטר אנדוקרדיאלי מה .inferoseptal recess -הם
מתאפיינים בתבנית אקג ,בממצאים אלקטורופיזיולוגיים ומאפיינים אנטומיים יחודיים שיש
לזהותם טרם בצוע האבלציה.

המאמר הבאAccelerometer-based atrioventricular synchronous pacing with a “ :
 " ”ventricular leadless pacemakerקיצוב עלייתי חדרי מסונכרן מבוסס מד-תאוצה במושתלי
קוצב חסר-אלקטרודה" מאת צ'יניז וחבריו  Chinitzמניו-יורק .מחקר זה כלל  64חולים מה-
 .MARVEL studyהרכיב המושתל השתמש במידע ממד -תאוצה בכדי לתזמן את הקיצוב
החדרי במטרה להשיג סינכרוניזציה עלייתית-חדרית .חציון ההשתלה של המכשירים היה 6
חודשים .ל 33-חולים היה חסם עלייתי-חדרי גבוה ולשאר ה 31-חולים הייתה בעיקרה הולכה
עצמית במשך המחקר .שימוש באלגורתם הקיצוב עלייתי-חדרי השיג ממוצע הסנכרון עלייתי-
חדרי של  .87%שיעור הסינכרון עלייתי-חדרי היה גבוה משמעותית תוך שימוש באלגוריתם
בהשוואה לאופן קיצוב  VVIבחולים עם חסם העלייתי-חדרי הגבוה ,בעוד שבחולים עם ההולכה
העצמית השיעור נשמר .החוקרים הסיקו ,שחישה עלייתית מבוססת מד-תאוצה היא אפשרית
ומשפרת משמעותית סינכרון עלייתי-חדרי בחולים עם חסם עלייתי-חדרי שהושתלו עם קוצב
חסר אלקטרודה חד לשכתי בחדר הימני .אולם ,המחקר חסר מעקב ארוך טווח בכדי לאשר או
לשלול שיפור בתוצאים קליניים בחולים המושתלים עם קוצב חסר אלקטרודה.
המאמר הבא כותרתו “ Clinical and electrophysiological characteristics of patients
" ”with paroxysmal intra-His block with narrow QRS complexesמאפיינים קליניים
ואלקטרופיזיולוגיים של חולים עם חסם התקפי תוך היסיאני עם QRSצר" מאת רגופתי וחבריו
 Ragupathiמפילדלפיה .החוקרים אתרו באופן רטרוספקטבי חולים עם  QRSצר שתועדה
אצלם השהייה או חסם תוך היסיאני בבדיקה אלקטרופיזיולוגית ,להלן קבוצה א' ,או חולים עם
תרשים אקג המדגים חסם עלייתי חדרי מסוג מוביץ  ,IIלהלן קבוצה ב' .נמצאו  12חולים בקבוצה
א' ו 11-בקבוצה ב' ,ב 21מתוך ה 23-ההסתמנות הייתה של התעלפות או כמעט התעלפות.
לאחר מעקב חציוני של  6.4שנים ,חציון הקיצוב היה  .1%רק חולה אחד פתח תלות אמיתית
בקוצב .הכותבים הסיקו שחולים המתייצגים עם התעלפות ו QRS -צר עם השהייה תוך-
היסאנית או מוביץ  IIלעיתים רחוקות מתקדמים לתלות בקיצוב וזקוקים לקיצוב באופן לא תכוף.
מידע זה מרמז שיתכן שקוצב חד לשכתי יספיק לחולים אלו .תוצאות מחקר זה מרמזות גם
שרישום של ההיס לפני השתלת קוצב עשוי להועיל בחלק מהחולים ,אך כמובן שיש לבחון
השערה זו במחקר פרוספקטיבי.
המאמר הבא“Experience with the wearable cardioverter-defibrillator in older :
 " ”patientsהנסיון עם דפיברילטור לביש בחולים מבוגרים יותר" מאת דאיימי וחבריו Daimee
מאוניברסיטת רוצ'סטר .חולים שענו לאחד מהקרטריונים הבאים נכללו במרשם .1 .חולים
עם  EFנמוך בתוך  40יום לאוטם בשריר הלב או בתוך  3חודשים לרווסקולריזציה כלילית.2 .
חולים עם קרדיומיופתיה לא אסכמית חדשה .3 .חולים עם  EFנמוך יחד עם מחלה גנטית או
קונגנטלית של הלב .סה"כ  1732חולים רובדו לשתי תת-קבוצות על פי הגיל אלו שמגיל 65
ומעלה ואלו שמתחת לגיל  .65משך הלבישה היומי היה ארוך יותר באוכלוסיה המבוגרת יותר,
שגם חוו שיעור גבוה יותר של אירועים .בסיום השימוש בדפיברילטור הלביש ,השתלת ICD
הייתה שכיחה יותר באוכלוסיה המבוגרת יותר .ממצאים אלו מראים שלחולים מבוגרים יותר ,יש
היענות גבוהה יותר לדפיברילטור לביש ,יותר אירועי הפרעת קצב חדרית ושיעור גבוה יותר של
השתלת  .ICDהמחברים מציעים שלדיפיברילטור הלביש תפקיד בריבוד סיכונים בחולים
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המבוגרים .אולם ,מאחר וזהו מחקר תצפיתי עם השתתפות התנדבותית לא ניתן להשתמש
בנתונים אלו בכדי לקבוע האם שימוש שיגרתי בדפיברילטור הלביש בחולים מבוגרים בסיכון
ימנע מוות פתאומי.
המאמר הבאLeadless pacemaker versus transvenous single-chamber “ :
 " ”pacemaker therapy: A propensity score-matched analysisקוצב חסר-אלקטרודה
לעומת קוצב חד-לשכתי רגיל :נתוח לפי התאמת קבוצות" מאת טג'ונג וחבריו Tjong
מאמסטרדם ,הולנד 220 .מושתלי קוצב חסר-אלקטרודה תואמו עם  200מושתלי קוצב VVIR
רגיל ממרשם .שיעור הסיבוכים ב 800-ימי המעקב היו  0.9%בקבוצת הקוצב חסר האלקטרודה
לעומת  4.7%בקבוצת בקוצב הרגיל כשהוצאו סיבוכי הקוצב הידועים pacemaker advisory-
 .related complicationsאולם ,כשסיבוכים אלו נכללו שיעור הסיבוכים בקבוצת הקוצב חסר
הלקטרודה עלו לשיעור של  10.9%לעומת  4.7בקוצב הרגיל ,עם  Pשל  .0.063מחקר זה
חושף שיעור סיבוכים לטובת הקוצב חסר האלקטרודה בהשוואה לקוצב חד-לשכתי רגיל במעקב
לטווח ביניים בהשוואה לפי התאמת קבוצות .כשכוללים את סיבוכי הקוצב הידועים יתרון זה
נעלם .סיבוכי הקוצב שהוזכרו במחקר זה התייחסו לבעיית כשלון סוללה סגולי וצפוי שלא כחלק
מהקונספט של הקוצב חסר-האלקטרודה ושעשוי להיפטר בעתיד הקרוב .אם אכן כך ,אזי
מחקרים בעתיד ידגימו שלקוצבים חסרי-אלקטרודה שיעור סיבוכים נמוך מזה של הקוצב הרגיל.
מיכוביץ וחבריו מאוניברסיטת תל-אביב ,ישראל כתבו את המאמר הבא שכותרתו “Fever-
related arrhythmic events in the multicenter Survey on Arrhythmic Events in
" ”Brugada Syndromeהפרעות קצב המיוחסות לחם גבוה במרשם רב מרכזי של אירועי
הפרעות קצב בתסמונת ברוגדה"  .ב 35-מתוך  588חולים שהם  6%עם מידע זמין ,אירוע
הפרעת הקצב התרחש במהלך מחלת חם .הרוב מ 35-החולים הללו היו זכרים ,לבנים ,ופרובנד.
 80%מהחולים התייצגו עם מוות פתאומי ו 17%-עם סערה של הפרעת קצב .השיעור הגבוה
ביותר של אריתמיה המיוחסת לחום נצפתה באוכלוסית הילדים ועוד יותר בגיל המאוד צעיר.
מסקנת החוקרים שהפרעת קצב מיוחסת לחם גבוה בחולים עם תסמונת ברוגדה משתנים
בתלות בגיל ,במין ובמוצא .לקיחת גורמים אלו בחשבון יכולה לסייע בניהול הקליני של חולים עם
תסמונת ברוגדה עם חם גבוה .ובאופן ספיציפי ,הכותבים מציעים סף נמוך בילדים עם תסמונת
ברוגדה שהם לבנים מערביים ומתחת לגיל  .5להשוואה ,גישה שונה יש ליישם בילדים
אסיאתיים שלהם שיעור מאוד נמוך של הפרעת קצב המיוחסת לחם גבוה .לא ברור האם יש
הבדל אמיתי ,או שזה נובע מדיווח נמוך יותר בחולים האסיאתיים .כמו כן יתכן ששימוש בתרופות
נוגדי חם נפוץ יותר בארצות אסיאתיות בהשוואה למערב ,אולם זה מבוסס רק על נסיוני האישי
)הערת העורך(.
המאמר הבא" ”Predicting vasovagal syncope from heart rate and blood pressure“ :
ניבוי של התעלפות ווזו-ווגלית ממהירות הלב ולחץ הדם" מאת ויראג וחבריו  Viragממדטרוניק
אירופה ,שוויץ .המחברים פתחו בעבר אלגוריתם לחיזוי התעלפות ווזו-ווגלית לשימוש בעת מבחן
טילטול השולחן  ,TTTיחד עם ניתוח בו-זמני של מהירות הלב ולחץ הדם הסיסטולי .הם הראו
באופן רטרוספקטיבי שלאלגוריתם רגישות וסגוליות גבוהים .כעת הם בדקו את האלגוריתם
באופן פרוספקרטיבי ב 140 -אנשים ומצאו שהוא מאוד רגיש .חציון זמן החיזוי הוא דקה ו25-
שניות ,זמן מספיק המאפשר לחולה לנקוט באמצעים להתחמק מההתעלפות .הקושי במדידת
לחץ דם רציפה באופן אמבולטורי עשוי למנוע את יישומו הקליני.
כותרת המאמר הבא “Beyond the length and look of repolarization: Defining the non-
" ”QTc electrocardiographic profiles of patients with congenital long QT syndrome
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מעבר למשך ומראה הרפולריזציה :הגדרת המאפיינים האלקטרוקרדיוגרפיים מלבד מירווח ה-
 QTcבחולים עם תסמונת ה QT -הארוך המולד" מאת לייאן  Laneוחבריו ממיו-קליניק.
המחברים בצעו סקירה רטרוספקטיבית של  943חולים עם תסמונת ה QT -הארוך .הם מצאו
של 34%-מהם הייתה ברדיקרדיה ללא קשר לטיפול בחוסמי בטא .היפוכי גלי  Tבחיבורים  1Vו-
 3Vהיו שכיחים יותר ב LQTS -סוג  2בהשוואה לסוג  1או סוג  ,3בעוד שהיפוך גלי T
בחיבורים  IIIו aVF -היו השכיחים ביותר ב LQTS -סוג  .3גלי  Tמשונצים נצפו יותר בחולים
הצעירים .כמו כן בד"כ אין התלוות של חסם בצרור הולכה .לתשומת לב 19% ,מכלל חולי
 LQTSו 27% -מחולי  LQTSסוג  2מראים היפוך גלי  Tקדמיים שיכולים לענות על קרטריוני
האבחנה של קרדיומיופתיה אריתמוגנית של חדר ימין ופוטנציאלית עשויים להביא לאבחנה
שגויה .מהצד החיובי ,מאפייני הגונוטיפ הסגולי שזוהו במחקר זה עשויים לסייע בהנחיה ובפירוש
של בדיקות גנטיות ,תוצאה היכולה לסייע בלצפות ולהתחיל טיפול מותאם בעוד שממתינים
לתוצאות המבחן הגנטי.
המאמר הבאSafety and efficacy of stereotactic radioablation targeting pulmonary “ :
" ”vein tissues in an experimental modelבטיחות ויעילות של רדיו-אבלציה סטרוטאקטית
מכוונת לרקמת וורידי הריאה במודל חיות" .מאת זאי וחבריו  Zeiמבוסטון .רדיו-אבלציה
סטרוטקטית היא נפוצה כטיפול בגידולים ממאירים וכן השתמשו בה לטפל בהפרעות קצב
חדריות עמידות .המחברים העריכו את הבטיחות והיעילות של רדיו-אבלציה סטרוטאקטית
המכוונת לרקמת וורידי הריאה כטיפול אפשרי לפרפור פרוזדורים .הם בדקו זאת בשבעה כלבים
בוגרים ובשני חזירים .הם מצאו ששיטה זו היא בטוחה ויעילה ביצירת צלקת מעגלית מדוייקת
ובידוד חשמלי של הווריד הראתי הימני העליון במודל החיות .החסרון בשיטה זו שעדיין לא ניתן
להשתמש בה לבידוד וורידי הריאה האחרים .ובנוסף ,השאלה האם היא תגרום להיצרות וורידי
הריאה לטווח ארוך נשארה פתוחה.
ויג'יאראמאן מפנסילבניה כתב מאמר לימוד בצוע פעולה  Hands-Onשכותרתו “ Approach to
 " ”permanent His bundle pacing in challenging implantsגישה לקיצוב קבוע של הצרור
ע"ש היס בהשתלות מאתגרות" המאמר מספק הוראות מפורטות שיכולות לשפר את סיכויי
ההצלחה של קיצוב קבוע של הצרור ע"ש היס.
המאמר הבא הוא מאמר נקודת מבט  Point-of-View -מאת ד"ר בנימין שרלג Benjamin
 Scherlagמאוניברסיטת אוקלוהומה שכותרתו “ Roads less traveled: My journey
 , ”through electrophysiology and beyondזהו אחד מסדרת מאמרים מוזמנים שנכתבים
על ידי חוקרים בכירים אודות מסע הקריירה האישית שלהם .בחודש הבא יפורסם מאמר נוסף
מאת ד"ר מל שיינמן  Mel Scheinmanמאוניברסיטת קליפורניה ,סן-פרנסיסקו..
בנוסף למאמרים שלעיל ,בחודש זה העתון פרסם ארבע חדשות  ,EPושני מכתבים לעורך.
אנו מקווים שנהנתם מהסכת זה ,עבור ה ,Heart Rhythm-בשם העורך הראשי ד"ר פנג-שנג
צ'ין .
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