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2019  לחודש מאיHeart Rhythm - ה-הסכת ה

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 מאי  2019של ה . HeartRhythm -ניתן להרשם
להסכת זה ב ,iTune-יש לחפש  , HeartRhythm Podcastsבנוסףתרגום הסכת זה ל 7שפות
נוספות זמין באתר העיתון .heartrhythmjournal.com
הכנס המדעי ה 40 -של החברה לקצב הלב יערך בסן פרנסיסקו בחודש זה .גליון חודש מאי
מתחיל במאמר מערכת מאת ד"ר תומס דירינג וד"ר איגור אפימוב ) Drs Thomas Deering
 (and Igor Efimovשכותרתו “ Heart Rhythm Society - 40th Anniversary: A
" .”History of Successהחברה לקצב הלב – חגיגת ה :40-הסתוריה של הצלחה".
המאמר מסכם בקצרה את תרומת החברה למחקר ,לחינוך ולטיפול הקליני.
המאמר המוביל לחודש זה הוא מאמר סקירה שכותרתו “ Troubleshooting and
" ”Programming Considerations for Permanent His Bundle Pacingשיקולי
טיפול בבעיות ותכנות לקיצוב היס קבוע" מאת דניאל לוסטגארטן  Lustgartenוחבריו
מאוניברסיטת וורמונט .ראיון בוידאו עם המחבר על ידי העורך הדגיטלי ,ד״ר דניאל מורין ניתן
למצוא באתר העיתון .הענין בקיצוב קבוע של ההיס נמצא בעליה מתמדת .מאמר סקירה זה
מתמקד בשיקולים החיוניים ובאפשרויות הטיפול בבעיות הן לרופא המשתיל והן לצוות מרפאת
המכשירים.
כותרת המאמר הבאLeft Atrial Appendage Closure Device Implantation in “ ,
" ”Patients with Prior Intracranial Hemorrhageהשתלת רכיב לסגירת אוזנית
העליה השמאלית בחולים עם דימום תוך-מוחי קודם" מאת הוט  Huttוחבריו מקליבלנד
קליניק .חולים עם פרפור פרוזדורים ודימום תוך-מוחי קודם הוצאו ממחקרי הרכיב לסגירת
האוזנית עקב התפיסה לסיכון גבוה של נוגדי קרישה סביב הפעולה .המחברים דיווחו על
השתלת רכיב זה ב 38-חולים עוקבים עם פרפור פרוזדורים ודימום תוך-מוחי קודם .הם מצאו
שחולים עם פרפור פרוזדורים ודימום תוך-מוחי קודם מסוגלים להכיל טיפול נוגד קרישה לטווח
קצר במטרה להשתיל את הרכיב לסגירת האוזנית .נמצא שפעולה זו הינה בטוחה ויעילה
בקבוצת חולים אלו .אולם ,המשטר האידיאלי של נוגדי הקרישה וטיפול נוגד הטסיות בחולים אלו
זקוק עדיין להבהרה.
המאמר הבאEpicardial connection between the right-sided pulmonary “ :
" ”venous carina and right atrium in patients with atrial fibrillationחיבור
אפיקרדיאלי בין הקרינה של וורידי הריאה הימניים לעליה הימנית בחולים עם פרפור
פרוזדורים" מאת יושידה  Yoshidaוחבריו מיפן .לעיתים יש צורך באבלציה לקרינה של וורידי
הריאה בכדי לבודד את וורידי הריאה .המחברים בצעו מיפוי תוך לבבי בקצב סינוס בכדי להגדיר
את אורי הפריצה של העליה השמאלית ,כולל הצרור ע"ש בקמן ,הפוסה-אובליס והקרינה של
וורידי הריאה הימניים .הם מצאו שבידוד וורידי הריאה לא ניתן היה להשגה ללא צריבת הקרינה
בחמישית מהחולים ,קרוב לוודאי עקב נוכחות חיבור אפיקרדיאלי בין קרינת וורידי הריאה
הימניים והעליה הימנית .שונות אנטומית מקומית של צרורות שריר באזור הזה שנצפו במחקרי
נתיחה שלאחר המוות קודמים עשויים להסביר ממצאים אלו.
המאמר הבאCharacterizing localized reentry with high resolution mapping: “ ,
" ”evidence for multiple slow conducting isthmuses within the circuitאיפיון

ראנטרי מקומי באמצעות מיפוי עם צפיפות גבוהה עבור מיצרים  -איסטמוסים רבים עם
הולכה איטית בתוך המעגל" מאת פרונטרה  Fronteraוחבריו מצרפת .המחברים חקרו 15
מקרי טכירדיה עלייתית ממוקמת באמצעות מיפוי בצפיפות גבוהה .הם מצאו שלמעגלי ראנטרי
עלייתיים ממוקמים יש מצרים מרובים רציפים של הולכה מאוד איטית התורמים לשמירת
האריתמיה .אומנם גם במעגל השלם נצפה וולטאג' נמוך יחסית ,אולם הוולטאג' הדו-קוטבי
במצרי ההולכה האיטית היה בעל וולטאג' נמוך במיוחד 0.22 ,מילי-וולט בלבד ,נמוך משמעותית
משאר המעגל עם ממוצע של  0.5מילי-וולט .מידע זה עשוי לשמש למיפוי אוטומטי בכדי להאיץ
אבחנה ,מיקום ואבלציה של המטרות הפגיעות ביותר.
לינארס  Linaresוחבריו מאוניברסיטת שיקגו כתבו את המאמר הבא שכותרתוPrevalence “ :
of Atrial Fibrillation and Association with Clinical, Sociocultural and
Ancestral Correlates Among Hispanic/Latinos: The Hispanic Community
" .”Health Study/Study of Latinosשכיחות פרפור פרוזדורים והקשר הקליני ,הסוציו-
תרבותי ושל האבות בקורלציה בקרב היספנים/לטינים :מחקר בריאות הקהילה ההספנית /
מחקר הלטינים" המחברים מצאו שהשכיחות הכללית של פרפור הפרוזדורים בקרב לטינים
הייתה  1%בלבד .השכיחות השתנתה באופן משמעותי בקרב הקבוצות ההיספנו/לטיניות ללא
תלות בקליניקה או בגורמים דמוגרפיים .השיעור הנמוך ביותר  0.3%נצפה אצל אלו עם רקע
ממקסיקו .להשוואה ,שיעור פרפור הפרוזדורים בלבנים שאינם-היספנים הוא בטווח שך 2.3-
 .3.4%מחקר זה ואחרים קודמים מכוונים לכך שרקע אתני וגזעי מאוד חשובים בהתפתחות
פרפור פרוזדורים.
כותרת המאמר הבאObstructive sleep apnea is associated with non-“ :
sustained ventricular tachycardia in patients with hypertrophic obstructive
" ”cardiomyopathyתסמונת דם נשימה חסימתית קשורה במיאוץ חדרי לא מתמיד
בחולים עם קרדיומיופתיה היפרטרופית חסימתית" מאת וואנג  Wangוחבריו מסין.
המחברים בצעו פולי-סומוגרפיה והולטר אקג ב 130-חולים עם קרדיומיופתיה היפרטרופית
חסימתית .בחצי מהם נמצא תסמונת דם נשימה חסימתית .שכיחות ה NSVT -עלתה עם
חומרת תסמונת הדום נשימה החסימתית .מאחר ו NSVT -הוא גורם סיכון למוות פתאומי
באוכלוסיה זו ,ממצאים אלו מרמזים שטיפול יעיל בתסמונת דם הנשימה החסימתית עשוי לשפר
תוצאים בחולים אלו.
המאמר הבאLeft ventricular activation-recovery interval variability predicts “ ,
" ”spontaneous ventricular tachyarrhythmia in heart failure patientsשונות
מירווח האקטיבציה-התאוששות של חדר שמאל מנבא מיאוץ חדרי עצמוני בחולים עם אי
ספיקת לב" מאת פורטר  Porterוחבריו מלונדון .הכותבים בדקו  43חולים עם אי ספיקת לב
שלהם  .CRTDמירווח אקטיבציה-התאששות כתחליף למשך פוטנציאל הפעולה –  APDנרשם
מהאלקטרודה האפיקרדיאלית בעת קיצוב מאלקטרודת חדר ימין בכדי לשמור על מחזור קבוע –
 .CLהם מצאו שעליה בשונות במירווח זה הייתה קשורה בעליה בסיכון ל VT/VF -בחולים עם אי
ספיקת לב .תוצאות מחקר זה תומכות בהשערה שעליה בשונות הרפולריזציה יכולה לשמש
לריבוד סיכונים בחולים עם סיכון למוות פתאומי.
פוקס  Fuchsוחבריו מאוניברסיטת וונדרבילט  Vanderbiltכתבו את המאמר הבא שכותרתו
“ Incidence and Impact of Early Postoperative Ventricular Arrhythmias after
".”Congenital Heart Surgeryשכיחות ווהשפעת הפרעות קצב חדריות בשלב מוקדם
לאחר נתוח למחלת לב מולדת" המחברים אבו להגדיר את שכיחות הפרעות הקצב החדריות

בבית החולים לאחר נתוח למחלת לב מולדת ,וכן להעריך את החשיבות הקלינית של הפרעות
קצב אלו במהלך השהות שלאחר הנתוח בבית החולים .המחקר כלל  1835חולים .ל18.5% -
מהם היו הפרעות קצב חדריות .נוכחות של הפרעת קצב שהצריכה טיפול נמצאה כגורם סיכון לא
תלוי למוות בבית החולים עם סיכון יחסי של  .2.44נוכחות הפרעות קצב המצריכות טיפול
מביאות לתוצאים גרועים ,אולם ,האם הטיפול עצמו תורם או לא תורם לעליה בתמותה לא נשלל
באופן מלא בעבודה זו.
המאמר הבאA Novel Pacing Maneuver to Verify the Post-Pacing Interval “ ,
Minus the Tachycardia Cycle Length While Adjusting for Decremental
 " ”Conductionתמרון קיצוב חדש לוודא את המירווח של ה PPI-TCL -בעת הסתגלות
להולכה דקרמנטלית" מאת קייזר  Kaiserוחבריו מקליפורניה .המירווח שלאחר קיצוב )post-
 (pacing interval (PPIפחות המחזור של הטכיקרדיה משמש לחקירת הטכיקרדיה .המחברים
חקרו בחולים עם  AVNRTאו  AVRTאורתודרומי באמצעות לכידה דו-לשכתית “ dual
 .chamber entrainment” formulaלכידה אושרה כשהלשכה הנגדית הואצה למחזור הקיצוב
והטכיקרדיה נשנתה לאחר הפסקת הקיצוב .לכידה דו-לשכתית עם ערך של PPI-TCL value
 >80 msתמך יותר ב AVNRT -מאשר ב AVRT -אורתודרומי .ניתן להשתמש בתמרון זה
בכדי לוודא את המירווח הנצפה של ה PPI-TCL -במקרים קשים.
המאמר הבאVariant of Ventricular Outflow Tract Ventricular Arrhythmias “ ,
" ”Requiring Ablation From Multiple Sites: Intramural Originגרסה שונה של
הפרעת קצב חדרים ממוצא החדר המצריכה צריבה באזורים רבים :מקור תוך-דופני" מאת
די-ביאז  Biaseוחבריו ,מאוסטין ,טכסס 116 .חולים שעברו אבלציה להפרעת קצב חדרית
תסמינית ממוצא חדר שמאל .בחמישה עשר מהם נמצאו אזורים רבים עם מוקדמות שווה של
האקטיבציה .ב 14-מהם התאפשר לבצע אבצליה עוקבת רציפה של אזורי אקטיבציה מוקדמים
אלו עם דיכוי מלא של הפרעת הקצב .המחברים הסיקו שהפרעת קצב ממוצא חדר שמאל תוך-
דופנית מתייצגת עם אזורי אקטיבציה מוקדמים רבים המצריכים אבלציה בכל האזורים הללו
בכדי להשיג הצלחה מיידית וארוכת טווח ,במיוחד אם אף לא אחד מאזורים אלו הדגים רישום
מוקדם מ 30-מ"ש לתחילת ה .QRS-למרות המדגם הקטן ,מחקר זה נותן הנחייה מעשית כיצד
לבצע אבלציה להפרעות הקצב הללו.
המאמר הבאOutcomes Following Implantable Cardioverter-Defibrillator “ ,
Generator Replacement in Patients with Recovered Left Ventricular
" ”Systolic Function: the National Cardiovascular Data Registryתוצאים לאחר
החלפת  ICDבחולים שהתפקוד הסיסטולי של חדר שמאל התאושש :המרשם
הקרדיוווסקולרי הלאומי" מאת תומס  Thomasוחבריו מסן-דיגו ,קליפורניה .המחברים בדקו
 26אלף חולים שעברו החלפת  ICDשהושתל למניעה ראשונית וזאת ממרשם הNCDR ICD -
 .Registryבעת ההחלפה ,נמצא שב 7.3% -מהחולים הייתה התאששות מלאה של חדר שמאל
וב 17.5% -התאוששות חלקית .לחולים אלו היה סיכון נמוך לטווח בינוני לתוצאים בהשוואה
לאלו עם ה LVEF -הירוד לאחר החלפת ה .ICD -אולם ,למרות שהסיכון נמוך ,השאלה האם
חולים אלו יפיקו תועלת מה ICD -עדיין נותרה עלומה.
ספינלה  Spinaleוחבריו מאוניברסיטת דרום-קרולינה כתבו את המאמר הבא שכותרתו

“ Development of a Biomarker Panel to Predict Cardiac Resynchronization
" .”Therapy Response: Results from the SMART-AV Trialפתוח של סדרת
סמנים-ביולוגיים להעריך תגובה ל :CRT -תוצאות ממחקר ה ."SMART-AV -תגובה ל-
 CRTהוגדרה כירידה של מעל  14מ"ל בנפח הסוף-סיסטולי של חדר שמאל .המחברים בדקו
 74חלבונים שהניבו  12סמנים-ביולוגיים אפשריים ,אולם רק חלקם הדגימו ערך בניבוי תגובה
ל .CRT -החלבונים הללו הם soluble suppressor of tumorgenicity-2, or “ST2”; soluble
tumor necrosis factor receptor-II, or TNF receptor 2; matrix metalloproteinases-2,
 .or MMP-2; and C-reactive protein, or CRPניתן יהיה לשלב ממצאים אלו באלגוריתם
בחולים המיועדים ל .CRT-יש צורך במחקרים פרוספקטיביים בכדי לאשר שאכן סמנים ביולוגיים
אלו תורמים לניבוי תגובה ל.CRT -
המאמר הבאIntracardiac Pulsed Field Ablation: Proof of Feasibility in a “ ,
" Chronic Porcine Modelאבלצית מתקף שדה תוך לבבית :הוכחת ממשיות במודל
כרוני בחזירים" מאת סטיוארט  Stewartוחבריו ממישיגן .המחברים בדקו ממשות ובטיחות של
יצירת נזק רקמתי בשימוש במתקף שדה דו-קוטבי בעוצמה גבוהה המועבר על ידי קטטר מערך
אלקטרודות רבות  multi-electrode array catheter -בהשוואה לקטטר  RFרגיל .הם מצאו
שניתן לספק צריבה עם מתקף שדה מקטטר מעגלי בכדי לייצור פגם פיברוטי ללא פגיעה
ברקמות שלא היוו מטרה .מקור אנרגיה חדש זה עשוי לשמש כמקור חדש ויעיל יותר לאבצליה,
אולם כמובן יש צורך בעבודות נוספות.
כותרת המאמר הבא“Lower sarcoplasmic reticulum Ca2+ threshold for ,
" ”triggering afterdepolarizations in diabetic rat heartsסף נמוך יותר של
סרקופלסמטיק קטיקולום סידן  ,2+לעירור של אפטר-דפולריזציה בלב חולדות סכרתיות"
מאת פופסקו  Popescuוחבריו מאוניברסיטת קנטקי .הם חקרו תאי-לב ממודל חולדה לסכרת
טיפוס  .IIנמצא שסף הסקרופלסמטיק רטיקולום סידן ליצירת זרמי כניסה זמניים לדפולריזציה
היה נמוך בחולדות סכרתיות בהשוואה לסוג הרגיל .שינויים אלו תומכים בהתרחשות אפטר-
דפולריזציה מושהית למרות עומס סידן נמוך של הסרקופלסמטיק רטיקולום .ממצאים אלו עשויים
להיות חשובים בהבנת מנגנון הפרעת הקצב החדרית בחולים סכרתיים.
פולוני  Poloniוחבריו מאוניברסיטת פדואה ,איטליה כתבו את המאמר הבא שכותרתו “ A
targeted next-generation gene panel reveals a novel heterozygous
nonsense variant in TP63 gene in Arrhythmogenic Cardiomyopathy
 ”patientsמוטציות בגנים המקודדים לחלבוני  cardiac intercalated discsאחראיים לכ-
 60%ממקרי הקרדיומיופתיה האריתמוגנית ,אולם הגנטיקה בשאר ה 40% -עדיין חסרה.
המחברים בדקו דגימות  DNAמ 40-פרובנדים שהיו שליליים למוטציות ידועות .המחברים זיהו
את  TP63כגן מחלה משוער לקרדיומיופתיה אריתמוגנית .גן ה TP63-מספק הוראות ליצירת
חלבון הנקרא  ,tumor protein p63שלו תפקיד חשוב בהתפתחות המוקדמת .תגלית המחברים
עשוייה לקדם את ההבנה של הפתו-פיזיולוגיה של קרדיומיופתיה אריתמוגנית.
המאמר הבא הינו מאמר סקירה שכותרתו “ Depolarization versus repolarization
abnormality underlying inferolateral J-wave syndromes: New concepts in
 ”,sudden cardiac death with apparently normal heartsמאת הסאגאר
 Haïssaguerreוחבריו מבורדו ,צרפת .לאחריו מאמר סקירה מאת פרטו מאיטליה שכותרתו
 .“Arrhythmias in Myocarditis: State of theבחודש זה ,חגיגת  40שנים לHRS -
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.”journey
שנג- בשם העורך הראשי ד"ר פנג,Heart Rhythm- עבור ה,אנו מקווים שנהנתם מהסכת זה
. צ'ין

