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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 זה המסכם את גליון ינוא  20של העיתון.
עיתון ה Heart rhythm-נכנס לשנתו ה .17 -בנוסף להיותו העתון הרשמי של החברה לקצב הלב
והחברה לאלקטרופיזיולוגיה של הלב ,מחודש זב העיתון הוא גם העיתון הרשמי של החברה
לאלקטרופיזיולוגיה של הילדים ומחלות הלב המולדות .העיתון שומר על הובלתו בשנת  2018כעיתון
המצוטט ביותר בעיתונים המתמקים בהפרעות בקצב הלב עם  14412ציטוטים .גורם ההשפעה המעודכן
של העיתון הוא  .5.225אני ,ד״ר צ׳ין רוצה להודות לכותבים ,לקוראים ,לעורכים ,לסוקרים ולחברי הצוות
על תרומתם לעיתון.
המאמר הראשון לחודש זה “ Effect of remote ischemic preconditioning on
electrophysiological parameters in non-valvular paroxysmal atrial fibrillation:
 ”The RIPPAF Randomized Clinical Trial״השפעה של פריקונדישינינג אסכמי מרחוק על מדדים
אלקטרופיזיולוגיים בפרפור פרוזדורים לא-מסתמי :המחקר הקליני המבוקר  "RIPPAFמאת קוזיוק
 Kosiukוחבריו .מחקר מבוקר ב 146-חולים עם פרפור פרוזדורים התקפישעברו פריקונדישינינג אסכמי
מרחוק על ידי אפיזודות קצרות של איסכמיה לזרוע מול התערבות דמה .התוצאות הראו שאסכמיה
מרחוק זו הפחיתה את יכולת להשרות והיציבות של פרפור הפרוזדורים .נישה בעבר שימוש באסכמיה
מרחוק במצבים קרדיוווסקולריים אחרים ,אולם המנגנון נשאר עלום .עמובן שיש עדיין לחקור האם שיטה
זו תפחית את מסת פרפור הפרוזדורים גם מחוץ למעבדה האלקטרופיזיולוגית.
המאמר הבא מאת אוה  Ohוחבריו שכותרתו “ Effect of the variability of blood pressure,
glucose, total cholesterol, and body mass index on risk of atrial fibrillation in a
" .”healthy populationהשפעת השונות בלחץ הדם ,הסוכר ,סך הכולסטרול ומדד מסת הגוף על
הסיכון לפרפור פרוזדורים באוכלוסיה בריאה" המחברים בדקו  7מליון חולים מתאגיד ביטוח הבריאות
הלאומי בקוריאה ומדדו השתנות רמת סוכר ,לחץ הדם ,סך הכולסטרול ו ,BMI -במהלך כל ביקור במשך
 5שנות מעקב .התוצאות העלו ששונות גלדולה יותר במדדים המטבוליים הללו הייתה קשורה בסיכון
לפרפור פרוזדורים חדש באלו שללא מחלות קרדיו-ווסקולריות.ממצאים אלה מרמזים שלאי-יציבות
מטבולית פרי-קלינית תפקיד חשוב בהתפתחות פרפור פרוזדורים בהמשך.
בנצ'  Bunchוחבריו כתבו את המאמר הבא “ Stroke and dementia risk in patients with and
" .”without atrial fibrillation and carotid arterial diseaseשבץ והסיכון לשיטיון בחולים עם
ובלי פרפור פרוזדורים ומחלה בעורקי הקרוטיד" מעקב אחר  11000חולי ,נמצא שהן פרפור והן מחלה
של עורקי הקרוטיד מעלים סיכון לשבץ מוחי ,TIA ,ודמציה .שילוב שלהם העלה סיכון זה עוד יותר.
אבלציה לפרפור פרוזדורים שיפרה תוצאי שבץ ו ,TIA -במיוחד באלו שעם מחלה של עורקי הקרוטיד..
מחקר זה הדגים שנוכחות של שתי המחלות היא מגדילה סיכון באופן מצטבר ,ומציע שאבלציה לפרפור
פרוזדורים בחולים אלו תקטין אירועי שבץ ו.TIA -
המאמר הבא מאת הוט וחבריו  Huttוכותרתו “ Left atrial appendage closure device
" .”implantation in patients at very high risk for strokeהתקן לסגירת אוזנית העליה
השמאלית בחולים עם סיכון גבוה לשבץ" .מטרת המחקר הייתה להעריך את תפקיד התקן הווטשמן
בחולים עם  CHA2DS2-VAScמעל  .4נכללו  104חולים שעברו השתלה מוצלחת של הווטשמן .לרוב
החולים היה סיכון גבוה לדימום .כולם מלבד שניים טופלו בנוגדי קרישה ל 45-ימים לאחר ההשתלה .כמו
כן ,כל החולים טופלו באספירין וחלקם קיבלו טיפול נוגד טסיות כפןל למש  6חודשים .לאחר שנת מעקב,
רק ל 3-חולים שהם  2.8%היה שבץ .הסיכון השנתי המשוער לשבץ בחולים אלו הוא  12%ללא
אנטיקואגולציה ומתחת ל 4%-על קומדין .ממצאים אלו מראיםשהתקן לסגירת אוזנית העליה השמאלית,
עשוי להפחית סיכון לשבץ באוכלוסעה עם סיכון גבוה.
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כותרת המאמר הבאThromboembolic, bleeding, and mortality risks among patients “ ,
with nonvalvular atrial fibrillation treated with dual antiplatelet therapy versus oral
" ”anticoagulants: A population-based studyסיכון לתרומבואמבוליזם ,דימום ומוות בקרב
חולים עם פרפור פרוזדורים לא מסתמי המטופלים בשתי תרופות נוגדו-טסיות לעומת נוגדי קרישה
פומיים :מאמר מבוסס אוכלוסיה" מאת וואליס  Wallisוחבריו .המחברים עקבו אחרי  52000חולים עם
פרפור פרוזדורים חדש בהונג-קונג וזיהו  8520משתמשים בנוגדי קרישה פומיים וטיפול נוגד טסיות
כפול .הסיכוי להיות מטופל בטיפול נוגד טסיות כפול ולא בנוגד קרישה פומי היה גבוה יותר בגיל המבוגר
ובמידה והיה אירוע של דימום תוך-מוחי .כמו כן נמצא ,שמטופלים בטיפול נוגד טסיות-כפול היו בסיכון
גבוה משמעותית מאוד לאירועים תרומבואמבוליים ולמוות בהשוואה למטופלים בנוגדי הקרישה .ממצאים
אלו ,מכוונים לכך שיש להשתמש בנוגדי-קרישה פומיים גב בקבוצת החולים עם הסיכון הגבוה לדימום
במטרה למנוע שבץ ומוות.
לארדו  Laredoוחבריו כתבו את המאמר הבא שכותרתו “ Catheter ablation of electrical
" .”storm in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathyאבלציה
באמצעות קטטר של סערה חשמלית בחולים עם קרדיומיופתיה אריתמוגנית של חדר ימין" .מחקר רב
מרכזי זה ,אסף באופן רטרוספקטיבי  23חלוים עוקבים עם  ARVCשעברו  24פעולות אבלציה לסערה
חשמלית .במעקב שנה ,הסיכוי לחופש מהישנות  VTהיה  75%ובנוסף הישנות ה VT -לא השפיעה
משמעותית על ההישרדות לטווח ארוך .לאחר מעקב חציוני של  3.9שנים ,הסערה החשמלית נשנתה
בשני חולים .ממצאים אלו מראים שאבלציה הייתה יעילה במניעת הישנות סערה חשמלית בחולים עם
 .ARVCאולם חולים אלו נותרו עם התקדמות לקראת אי ספיקת לב ,השתלת לב ומוות.
כותרת המאמר הבא “ Catheter ablation in children and patients with congenital heart
”disease: Review of 1021 procedures at a high-volume single center in Japan
"אבלציה באמצעות קטטר בילדים ובחולים עם מום לב מולד :סקירה של  1021פעולות במרכז רפואי
בודד בעל נפח גבוה ביפן" מאת קטו  Katoוחבריו .כשליש מחולים אלו עברו אבלציה עקב  ,WPWכולל
 55עם WPWאתסמיני .סך ההצלחה וההישנות היה  93.5%ו 17.3%-בהתאמה .בחולים קטנים וכאלו
שעם מום לב מולד נצפה שיעור הצלחה נמוך יותר .לא היה מקרי מוות .סיבוך רציני התרחש ב 5-חולים.
בעוד שאבלציה באמצעות קטטר היא בטוחה ויעילה לטיפול בהפרעות קצב בילדים ,בחולים קטנים ואל
שעם מום לב מולד נצפה שיעור נמוך יותר של הצלחה.
המאמר הבא מאת מור  Mooreוחבריו וכותרתו “ Catheter ablation of supraventricular
tachycardia after tricuspid valve surgery in patients with congenital heart
 " .”disease: a multicenter comparative studyאבלציה למיאוץ על חדרי לאחר נתוח למסתם
התלת-צניפי בחולים עם מום לב מולד :מחקר השוואתי רב מרכזי" בחולים עם מחלת לב מולדת יש צורך
לעיתים בנתוח למסתם התלת-צניפי ,העשוי להפריע בבצוע אבלציה באמצעות קטטר כשחומר מלאכותי
או רקמה עוטפים את טבעת המסתם התלת-צניפי .המחברים בדקו  136חולים מסוג זה ,שעברו 180
פעולות ל 239-מיאוצים .הם מצאו שלאחר נתוח בחולים עם מחלת לה מולדת ,שיעור ההצלחה באבלציה
עם קטטר היה נמוך יותר ,וכן נצפה שיעור גבוה של הישנות המיאוץ לאחר נתוח לתיקון טבעת המסתם
התלת-צניפי או החלפתו .כמו כן פעולות אבלציה אלו גם ארוכות יותר מהרגיל וגם עם זמן שיקוף ארוך
יותר .ממצאים אלו מרמזים שיש צורך בגישות חדשות לשפר תוצאי אבלציה בחולים שעברו נתוח
למסתם התלת-צניפי.
המאמר הבא מאת נואל  Noelוחבריו וכותרתו “ Oversensing issues leading to device
extraction: When subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator reached a
3

" .”dead-endענייני חישת יתר המביאים להוצאת ההתקן :מתי דפיברילטור תת-עורי מגיע לדרך ללא
מוצא" שיעור השתלת דפיברילטור תת עורי מתרחב .מחקר חד-מרכזי זה הראה שיש צורך בהוצאת
המכשיר ב 6-מתוך  108השתלות שהם  , 5.6%וזאת עקב בעיות חישת יתר עמידות הכוללות חישת
יתר של פוטנציאלי שריר ,חישת יתר של גלי  Pאו  ,Tחסם בצרור הולכה תלוי מהירות בעת מאמץ עם
ספירה כפולה של גל ה R -וכן ירידת עוצמת גל  Rלאחר אבלציה למיאוץ חדרי המובילה לזהוי רעש.
למרות סקירה קדם ניתוחית טובה ,חישת יתר ללא אפשרות לתיקון בתכנות נשארה דאגה משמעותית
של דפיברילטור תת-עורי.
המאמר הבאIncidence of false-positive transmissions during remote rhythm “ ,
" ”monitoring with implantable loop recordersשכיחות של שידורים שגוים-חיוביים בעת
ניטור קצב מרחוק ברשמים מושתלים" מאת אפזאל  Afzalוחבריו .במהלך  4שבועות המחקר ,כל
השידורים העוקבים בחולים מושתלי  ILRלמעקב לפרפור פרוזדורים ,לאחר שבץ קריפטוגני והתעלפות
נסרקו .סך של  695שידורים מרחוק נשפטו .נמצא ששיעור החיובי-שגוי היה בולט מאוד ונע בטווח של
 ,46-86%בתלות בהוראה להשתלה .שפיטה של שידורים אלו נחוצה בכדי למנוע אבחנה שגויה
ופוטנציאל לטעות בטיפול והניהול הקליני.
הקימי  Hakemiוחבריו כתבו את המאמר הבא שכותרתו “ Quadripolar versus bipolar leads in
cardiac resynchronization therapy: An analysis of the National Cardiovascular
" .”Data Registryאלקטרודה ארבע-קוטבית מול דו-קוטבית בטיפול לסנכרון מחדש של הלב :עיבוד
של מרשם לאומי של נתוני הלב וכלי הדם" המחברים נתחו תוצאי נתונים שנלקחו משירותי המדיקאר
והמדיקייד על  176000פעולות בשנים  2010-2015שנים בהם היה הוחל בשימוש קליני באלקטרודה
ארבע-קוטבית .נצפתה ירידה בכשלון מיקום האלקטרודה וכן בירידה בגירוי השרעפת .אולם ,שיפור
תוצאי הפעולה הללו לא באו לידי כל ביטוי משמעותי סטטיסטי בתוצאים ארוכי טווח .השאלה באם יש
תועלת בתמותה שבימוש באלקטרודה ארבע-קוטבית בחולים מבוגרים העוברים השתלת  CRTנותרה
ללא מענה.
המאמר הבאEvaluation of a new ultralow-dose radiation protocol for “ ,
electrophysiological device implantation: A near-zero fluoroscopy approach for
" ”device implantationהערכה של פרוטקולי מינון הקרנה מאוד-נמוך להשתלת התקנים
אלקטרופיזיולוגיים :גישה עם כמעט אפס קרינה להשתלת התקנים" מאת אייכנלאוב Eichenlaub
וחבריו .המחברים פתחו פרוטוקו חדש עם קרינה מאוד נמוכה שכללה הורדת רוחב הפולס ,העלאת עובי
מסנן הנחושת ,הקטנת מנת הכניסה בגלאי ,הפחתת תדר הפולסים ומיקסום עיבוד התמונה וזאת לצורך
השתלת התקנים .סה"כ נחקרו  1173חולים 512 ,היו בקסבוצת המינון המאוד נמוך .המחברים מצאו
שבהטמעת הפרוטוקול הנל הם הצליחו להוריד משמעותית את החשיפה להקרנה במהלך השתלת
ההתקנים .ההורדה בקרינה מועילה לחולים ולצוות.
המאמר הבא נכתב על ידי ג'אונג  Joungוחבריו וכותרתו “ Additional antitachycardia pacing
programming strategies further reduce unnecessary implantable cardioverter .”defibrillator shocksאסטרטגיות קיצוב נוגד הפרעת קצב נוספות מוסיפות להפחתה במתן שוק לא
נחוץ בחולים מושתלי דפיברילטור" .בחולים ממחקר ה , Shock-Less-הושווה סך מתן השוקים בין
חולים שתוכנתו למתן יותר מ -רצפי  ATP 3באזור הVT -ולא יותר מATP -בודד באזור הVT -המהיר,
לעומת חולים שתוכנתו לקבל רצפי  ATPנוספים באזור ה VT -וה VT -המהיר .במעקב ממוצע של 20
חודשים ,בחולים עם תכנות ל ATP -נוספים נצפתה ירידה של  39%במספר השוקים ל VT -וירידה של
 44%במספר השוקים ל VT -מהיר .תוצאות אלו מראותשתכנות לרצפי  ATPנוספים מעבר לתכנות
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הבסיסי מפחית את שיעור השוקים מה .ICD -אולם ,מאחר והחוקרים לא אספו מידע אודות התעלפות,
לא ברור האם הייתה עליה או ירידה בשיעור אירועי ההתעלפות.
נייט  Knightוחבריו כתבו את המאמר הבא שכותרתו “ Genetic testing and cascade
screening in pediatric long QT syndrome and hypertrophic
".”cardiomyopathyמבחנים גנטיים וסקירה מדורגתבילדים עם תסמונת ה QT -הארוך
וקרדיומיופתיה היפרתרופית" המחבריםבדקו רטרוספקטיבית את השימוש במבחנים גנטיים ועקבו אחר
התשואה של של סקירה מפלית  cascade screening -בשישה מרכזים בארה"ב .מבחן גנטי חיובי
בפרובנד )כלומר חבר המשפחה הראשון מהמחלה הגנטית( הוביל להשתתפות גדולהיותר .סקירה
מפלית זיהתה תוצאה חיובית ב 39%-מהקרובי משפחה ,עם תשואה של אדם אחד למשפחה .המחסום
העיקרי להשתתפות בסקירה מפלית כוללים בחירת המשפחה ,ופחות מחסום מהביטוח הרפואי.
מימצאים אלו מרמזים שסקירה מפלית היא יעילה בזהוי קרובי משפחה עם ויראינטים פתולגיים .אולם,
יש עדיין הזדמנות לשיפור ההשתתפות.
כותרת המאמר הבא “Oral geranylgeranylacetone treatment increases heat shock
" ”protein expression in human atrial tissueטיפול בגרניל-גרניל-אצטון פומי מעלה ביטוי
חלבוני  heat shockברקמת עליות הומנית" מאת ואמ מריון  van Marionוחבריו .גרניל-גרניל-אצטון
–  ,GGAהוא תרכובת שמבקרת כלפי מעלה את חלבוני ה  ,heat shock -שהם מפקחים חשובים
בייצוב ושמירת איכות החלבונים הבריאים בתא .המחברים טיפלו בפלסבו או ב GGA -למשך 3ימים,
ובהמשך קצרו את אזנית העליה הימנית והשמאלית במהלך ניתוח מעקפים .התוצאות הראו שטיפול של
 3ימים ב GGA-היה קשור בביטוי גבוה יותר של חלבוני ה heat shock -באוזניות העליות .ממצאים
אלו סוללים את הדרך למחקרים עתידיים בשימוש ב GGA -להעלאת רמת חלבוני  heat shockוטיפול
במחלות לב כגון פרפור פרוזדורים שלאחר נתוח.
דא-אלמיידא De Almeidaוחבריו כתבו את המאמר הבא שכותרתו “ Human subpulmonary
infundibulum has an endocardial network of specialized conducting
" .”cardiomyocytesלאינפונדיבולום תת-פולמונרי הומני יש רשת אנדוקרדיאלית של תאי לב מוליכים
סגוליים" מוצא החדר הימני הוא המקור העיקרי להפרעות קצב חדריות ללא מחלה מבנית של הלב.
המחברים בצעו סדרת חתכים היסתולגיים או טומוגרפיה מיני מחשבית של לב אדם בוגר .הם יכלו
לעקוב אחרי תאי לב מוליכים סגוליים מבסיס השריר הפפילרי הקדמי לקרסט העל-חדרי והאינפונדיבולום
התת-פולמונרי .גם תאי מעבר נמצאו באזורים אלו .תאי לב סגוליים אלו יתכנו המקור להפרעת הקצב
שתחילתה מאנדוקרד מוצא החדר הימני.
המאמר הבאEnhanced arrhythmogenic potential induced by renal autonomic “ ,
 " ”nerve stimulation: Role of renal artery catheter ablationהאצת הפוטנציאל האריתמוגני
על ידי גירוי מערכת העצבים בכליתית האוטונומית :תפקיד אבלציה לעורק הכליה" מאת צ'ינושי
 Chinushiוחבריו .המחברים השתמשו בקטטר דקפולרי -עשר-קוטבי לבצוע גירוי חשמלי עצבי לקטע
המקורב של עורק הכליה בכלבי פני ואחרי אבלציה לפתח הווריד .לפני אבלציה ,גירוי עצבי העלה את
לחץ הדם ,את מהירות הלב ולעיתים גרם להפרעת קצב חדרית .השפעות אלה הוכהו על ידי האבלציה.
מימצאים אלו מרמזים שמערכת העצבים האוטנומית הכלייתית היא אחת ממטרות הטיפול בדיכוי
הפרעות קצב חדריות תכופות.
המאמר הבא ,הינו מאמר סקירה שכותרתו “ The electrocardiogram in the diagnosis and
" .”management of patients with hypertrophic cardiomyopathyהאקג באבחנה וניהול של
חולים עם קרדיומיופתיה היפרתרופית" מאת פינוקצ'יארו  Finocchiaroוחבריו .המחבעם דנו בתפקיד
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העכשווי של אקג באבחנה ניהול של קרדיומיופתיה היפרתרופית ,התמקדו במצבים קליניים שונים שבהם
שימוש נכון ופענוח נכון של אקג יכול לעשות הבדל.
המאמר הבא הוא מאמר  Hands-Onשהוכן על ידי גבריאלס  Gabrielsוחבריו וכותרתו “ When
bigger is better: Novel use of a 27 F leadless pacemaker delivery sheath for
" .”femoral lead extractionsמתי גדול יותר הוא טוב יותר:שימוש חדשני בשרוולית  F27המיועדת
להתקנת קוצב חסר-אלקטרודה להוצאת אלקטרודות בגישה פמורלית" המחברים מתארים את נסיונם
בשיטה חדשה בשימוש בשרוולית  F27שמיועדת להשתלת המיקרה כתחנת עבודה פמורלית להוצאת
אלקטרודות.
גליון זה כולל גם שלשה מסמכים של החברה להפרעת קצב .הראשון הוא “2019
HRS/EHRA/APHRS/LAHRS expert consensus statement on catheter ablation of
" ”ventricular arrhythmiasקונצנזוס מומחים לאבלציה באמצעות קטטר להפרעות קצב חדריות"
מאת קרונין  Croninוחבריו .זהו המאמר הנבחר לגליון זה ,ראיון מקים עם המחבר המוביל שנערך על
ידי עורך הדיגיטלי ד"ר דניאל מורין ,ניתן למוצאו באתר החברה .מסמך שני שנכתב על ידי מרטינז
 Martinezוחבריו וכותרתו “ Systematic review and meta-analysis of catheter ablation
" .”of ventricular tachycardia in ischemic heart diseaseסקירה מקיפה ומטה-אנליזה של
אבלציה באמצעות קטטר לטכיקרדיה חדרית" .ובעקבותיו המסמך השלישי שכותרתו titled “2019
HRS/EHRA/APHRS/LAHRS focused update to 2015 expert consensus statement
" ”on optimal implantable cardioverter-defibrillator programming and testingעדכון
קונצנזוס המומחים מ 2015-אודות תכנות ובדיקה אופטימליים של דפיברילטור אוטומטי מושתל" מאת
סטיילס  Stilesוחבריו.
אנו מקווים שנהנתם מהסכת זה .עבור ה  HRJמאת העורך הראשי ד"ר פנג-שנג צ'ין
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