Cardiologia Hungarica
2019; 49: 76-80.

Szakmai kollégiumi ajánlás
DOI: 10.26430/CHUNGARICA.2019.49.2.76

Ritmusszabályzók a mágneses rezonancia
vizsgálat során
Az Aritmia és Pacemaker Munkacsoport és a Kardiovaszkuláris Képalkotó Munkacsoport
MR-szekciójának konszenzus állásfoglalása

Szilágyi Judit1, Makai Attila1, Clemens Marcell2, Nagy Baló Edina2,
Földesi Csaba3, Harmati Gábor4, Zima Endre5, Simor Tamás6, Tóth Attila5,
Gellér László5, M erkely Béla5, Vágó Hajnalka5, Sághy László1
1Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Belgyógyászati Klinika és
Kardiológiai Központ, Szeged
2Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Kardiológiai Intézet, Debrecen
3Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Felnőtt Kardiológiai Osztály, Budapest
4Államl Szívkórház, Balatonfüred
5Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest
6Pécsl Tudományegyetem, Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika, Pécs
Levelezési cím:
Dr. Sághy László, e-mail: saghylaszlo@ hotmail.com

Bevezetés

Rhythm Society (HRS) szakértői konszenzus nyilatko
zatban (2) is.
Jelen tájékoztató és irányelv ez utóbbi összefoglalása a
hazai munkacsoportok átdolgozásával.

A mágneses rezonancia vizsgálat (MR) az elmúlt év
tizedekben a képalkotó diagnosztika egyik alapkövévé
vált a kitűnő szöveti kontrasztnak köszönhetően, amely
mellett részben elkerülhetővé váltak az ionizáló sugár
zással járó diagnosztikus beavatkozások. Mindemellett
a ritmusszabályzó készülékek jelenléte relatív kontra
indikációt képzett a vizsgálat elvégzésében, amelynek
megfelelően az American Heart Association 2007-es
tudományos állásfoglalása még a pacemaker(PM)-dependens és Implantálható cardloverter-defibrlllátorral
(ICD) élő betegek MRI-vizsgálatát kontralndlkálta, kivé
ve rendkívül erős Indikáció fennállását (1). Ezen hátrány
leküzdésére az akadémiai közeg és az Ipar részéről is
voltak törekvések a már forgalomban lévő eszközök
MR-vizsgálat alatti biztonságosságának igazolására,
illetve új technológiák bevezetésére. 2008-ban a Con
formité Européenne, 2011-ben pedig a Food and Drug
Administration (FDA) bevezette az első MR-kondicionális készüléket.
Az 1990-es évektől azonban már számos esetriport,
kohorsz- és randomizált prospektív vizsgálat igazolta,
hogy az MR-vizsgálat a készülékek MR-kondicionális
voltától függetlenül a haszon-kockázat mérlegelését
követően megfelelő feltételek mellett biztonságosan
elvégezhető. Ez tükröződik a legújabb, 2017-es Heart

Definíciók és általános megfontolások
Általánosságban a vizsgálat kockázatának felmérése a
következő szempontok alapján történik: a rendszer öszszetétele és MR-kondicionális volta, telepfeszültség és
egyéb készülékparaméterek, a beteg intrinsic ritmusa
és PM-dependenciája, az implantáció ideje, a vizsgált
régió és az MR-vizsgálat technikai jellegzetességei.
Mérlegelni kell, hogy van-e az MRI-vel egyenértékű
vizsgálat/diagnosztikus eljárás, és ha nincs akkor az
információtöbbletből származó előnyök meghaladják-e
a vizsgálat várható rizikóit.
Az „MR-kondicionális” megnevezés olyan ritmussza
bályzókra vonatkozik, amelyek MR-vizsgálata megha
tározott körülmények között nem okoz készülékkárosodást/diszfunkciót vagy egészségkárosodást. Egy PM/
ICD csak akkor MR-kondicionális, ha minden része
külön-külön is az, ugyanazon gyártótól származik, és
nincsenek nem csatlakoztatott (ún. abandoned), adapterezett vagy epikardiális elektródák.
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MR-vizsgálat alatt a statikus mágneses, mágneses
grádiens és rádiofrekvenciás (RF) tér hatással lehet a
beültethető kardiális rendszerek (cardiovascular Imp
lantable electronic device, CIED) különböző kompo
nenseire. Ezek jelentős részét in vitro és állatkísérletes
körülmények között vizsgálták, de esetenként klinikai
tapasztalatok is rendelkezésre állnak. Ezek az alábbi
akban kerülnek tárgyalásra, de előrebocsátandó, hogy
a 4. és 5. pontban jelzetteket kivéve a felsorolt jelen
ségek bekövetkeztének inkább elméleti rizikója van, a
gyakorlati megfigyelések ezeket csak a legritkább eset
ben támasztották alá.
1. A rendszer elmozdulásának elméleti rizikója a mág
neses tér-lndukálta erő és forgatónyomaték következ
tében, amely a készülékek ferromágneses kompo
nenseihez köthető. Az 1995 után gyártott készülékek
nem tartalmaznakjelentős mennyiségű ferromágne
ses anyagot (az elektródákat MP35N ötvözet borít
ja), a rájuk ható mágneses erők elhanyagolhatóak,
továbbá a telep elmozdulása - tekintettel a szubkután szövetben fixált helyzetére - valószínűtlen (3). A
klinikai gyakorlatban esetközlések nem voltak.
2. Miokardiális depolarizáció és ritmuszavarok. In vit
ro és in vivo állatkísérletek (4), továbbá egy esetbe
mutatás (5) igazolta, hogy a grádiens mágneses tér
alacsony frekvenciájú elektromos áramot indukálhat
az elektródákban, amely miokardiális depolarizációt
okozhat következményes pitvari vagy kamrai ritmus
zavarok kialakulásával.
3. A rádiófrekvenciás térnek köszönhető készülék-fel
melegedés és szöveti károsodás nem MR-kondicionális CIED-ek esetén figyelhető meg. Az elektródavé
geken az antennaeffektus elméletileg szövetlézlókat
indukálhat, amelyek az érzékelési- és ingerlési funk
ciókat ronthatják. In vivo állatmodellben azonban
max. 20 °C-lg emelkedett az elektródában mért hő
mérséklet, nem alakult ki hegszövet, Illetve jelentős
változás a programozott paraméterekben (6).
4. A nem MR-kondicionális CIED-ek ún. Reed-kapcsolójának (mágnes felhelyezésére történő válaszért
felelős komponens) aktiválása aszinkron Ingerlés
sel és az antitachycardia terápiák gátlásával járhat.
Több mint egy évtizede azonban bevezetésre ke
rültek a hagyományos Reed-kapcsoló alternatívái
(pl. digitális Reed-kapcsoló, Hall-szenzor), amelyek
működése erős mágneses térben is megbízható és
szövődményeket ezek alkalmazása mellett nem kö
zöltek.
5. Az EMI (nagy energiájú elektromágneses interferen
cia) lehetséges hatásai:
a: Power on reset: a CIED visszaállása egy back
up demand módba, amely gyártónként eltérhet (pl.
váltás bipoláris pacelésből unipolárisba, az érzé
kelés és terápia megváltozása).
b: Az EMI okozta téves érzékelés (oversensing) a
szükséges ingerlés elmaradását vagy ICD eseté
ben téves tachycardia detekciót okozhat.

c: EMI hatására tranziens telepfeszültség csökkenés
alakulhat ki, amelyből eleve alacsony kiinduló fe
szültség esetén a telep esetlegesen nem regene
rálódik.
6. Biventrikuláris készülékek esetén a reszinkronizációs funkció kikapcsolásával elméleti rizikó a hemodinamikai státusz romlására.

Evidenciák MR-kondicionális és nem
MR-kondicionális készülékekkel történő
MR-vizsgálatok biztonságossága mellett
Több prospektív, multicentrikus, randomizált (7, 8, 9) és
prospektív, multicentrikus kohorsz vizsgálat (10, 11, 12)
történt MR-kondicionális készülékekre. Az eddigi vizs
gálatok többsége 1.5 T-s MRI-készülékekkel készült a
CIED implantációja utáni szokványos (általában 9-12
hét) várakozási idő után. Az „EnRhythm” vizsgálatban
egyetlen beteg esetében tapasztaltak stimulációs kü
szöbemelkedést, amely ingerlési inhibíciót nem oko
zott, továbbá néhány beteg a készülék felmelegedé
séről és a CIED feletti bőr paresztéziájáról számolt be
(8). ICD-k tesztelése során (pl. Medtronic Evera) (13) az
említett végpontok mellett (0% szövődmény) 24 beteg
nél sikeres defibrllláclós tesztelés is történt, Blotronlk
Iforia ICD-k vizsgálatakor 1/153 esetben regisztráltak
készülék diszfunkciót nem okozó csökkent R-hullám
amplitúdót.
Egy közelmúltban közölt, 5099 nem MR-kondicionális
PM-mel és ICD-vel rendelkező beteg bevonásával ké
szült metaanalízisben 98 adverz eseményt regisztrál
tak: elektróda-dlszfunkcló (n=3, a leírások alapján nem
egyértelműen Igazolható az MR kauzalitása), power on
rését (n=94, 2006 előtt gyártott készülékeknél kizáró
lag), Inadekvát Ingerlés (n=11), ICD sokk/antltachycardia terápia (n=1), továbbá 17 esetben jeleztek panaszt
a betegek (leginkább az aszinkron módnak köszönhető
palpitációs panaszok). A metaanalízisbe hátrahagyott
és epikardiális elektródákkal, ideiglenes PM-mel, to
vábbá szubkután ICD-vel rendelkező betegek is bevo
násra kerültek, 773 beteg esetében a torakális régiót
vizsgálták, illete 105 esetben 3 T-s vizsgálat történt (14).
Hátrahagyott elektródák jelenléte az elektróda fel
melegedésének és az aritmiák indukciójának rizikó
ját emelte in vitro közegben, azonban Padmanabhan
és munkatársai 2017-es prospektív vizsgálatában CIED-diszfunkció, fájdalom, aritmiák vagy Troponin-T
emelkedés nem jelentkezett az MRI kapcsán (15). Hart
nell és szerzőtársai epikardiális elektródákkal kapcso
latban sem Igazoltak jelentős készülékfelmelegedést
vagy panaszt (16). Pulver közlése alapján az összes
bevont epikardiális elektródákkal élő, nem pacemaker-dependens kongenltálls szívbeteg (n=11) 1.5 T-s
MR-vizsgálata (4 esetben szív MR) diagnosztikus ér
tékű és szövődménymentes volt (17).
Beültethető rltmusszabályzók 3 T-s MR-vlzsgálatával
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kapcsolatban több publikáció is rendelkezésre áll.
Naehle által közölt 41 nem pacemaker-dependens be
teg 51 koponya-MR-vizsgálata szövődménymentesen
zajlott (18); Gimble és munkatársai pacemaker-depen
dens betegeket is bevontak vizsgálatukba, továbbá
több anatómiai régióról készült MRI adverz események
nélkül (19).
A jelenleg forgalomban lévő ILR-ek (Implantable Loop
Recorder) MR-kompatibilisnek tekinthetők, így ezen
betegek 1.5T-s, illetve 3 T-s MR-vizsgálata is bizton
ságosan elvégezhető. Javasolt azonban az ILR lekér
dezése a vizsgálat előtt tekintettel arra, hogy az ILR
asystoliára, tachycardiára emlékeztető műtermékeket
regisztrálhat, és ezek a memóriakorlátok miatt a koráb
ban regisztrált, valós események törlődéséhez vezet
hetnek (20, 21).

1. TÁBLÁZAT. A nem MRI kondicionális CIED MR-vizsgálat
előtt kikapcsolandó adaptív és fejlett funkciói

Rate-response mód
Antitachycardia terápiák
LV-triggerelt pacelés biventrikuláris készülékekben
PMT-algoritmus
PVC- és PAC-triggerelt pace válasz
Rate smoothing, overdrive pacing és Conducted AF Response
(CAFR) pitvarfibrillációban
Hysteresis pacelés
Magnet response
Noise response

e: Konvencionális PM esetén is javasolt a szoros
megfigyelés, illetve monitorozás az eredeti prog
ram visszaállításáig.
f: A pacemaker gyártójának és típusának, valamint
az elektródák típusának pontos dokumentációja
rendelkezésre kell, álljon az MR-vizsgálatot végző
orvos számára is, mivel ez a mérési beállításokat
befolyásolhatja.
4. Készülékprogramozási és specifikus egyéb teendők
közvetlenül az MR-vizsgálat előtt és alatt:
a: MR-kondicionális készülék, PM-dependenciától
függetlenül:
• MRI-mód aktiválása (egyéb beállítások dependenciától függnek).
Defibrillátor az MR-vizsgáló előterében kell le
gyen.
• A beteg monitorozása szükséges az ICD-terápiák visszakapcsolásáig.
• PM-es és ICD-s betegek esetében ClED-programozásra alkalmas személyzet elérhető kell
legyen a helyi elektrofiziológiai szabályozással
összhangban, reszuszcitációban jártas személy
zet pedig a helyszínen kell tartózkodjon a vizs
gálat PM/ICD által nem monitorozott ideje alatt.
b: Nem MR-kondicionális készülék, nem PM-dependens beteg:
Nem ingerlő módba (OVO, ODO) vagy „inhibited”
módba (VVI, DDI) történő programozás az adap
tív és az egyéb fejlett funkciók kikapcsolásával
(1. táblázat).
• ICD-terápiák kikapcsolása és a beteg folyamatos
MR-kondicionális EKG és pulzoxymetriával törté
nő monitorozása a visszakapcsolásig.
• A helyszínen legyen jelen reszuszcitációban jár
tas személyzet.
Defibrillátor/külső pacemaker és programozó a
vizsgáló előterében, amennyiben reszuszcitációra kerül sor, a beteget a vizsgáló előterébe kell
hozni, evakuációs gyakorlat javasolt.
• PM/lCD-programozásban jártas személyzet
azonnali elérhetőségének biztosítása.
c: Nem-MR kondicionális készülék, PM-dependens

Ajánlás a CIED-del rendelkező betegek
MR-vizsgálatával kapcsolatos teendőkre
A HRS 2017-es ajánlását alapul véve az alábbiakban
foglaltuk össze az MR-vizsgálatot indikáló és szervező
orvos, az elektrofiziológus és az MR-vizsgálatot végző
orvos által elvégzendő feladatokat.
1. MR-vizsgálati indikáció felállítása, amelynek során
tisztázandó, hogy felmerül-e olyan másik képalkotó
eljárás, amely hasonló minőségű információt szol
gáltat, de még a fent jelzett minimális mértékben
sem merülnek fel biztonsági kérdések.
2. A haszon-kockázat mérlegelése elektrofiziológus
bevonásával, a következő megfontolásokkal:
a: az implantált rendszer komponenseinek felméré
se, MR-kondicionális voltának megállapítása és a
készülék részletes lekérdezése. Az elektrofiziológiai véleményben meghatározandó a készülékkel
és a beteggel kapcsolatos további teendők mi
lyensége és ütemezése.
b: 6 héten belüli implantáció, hátrahagyott/epikardiális/törött elektródák vagy a tervezett MR-vizsgálat >1.5 T: nincs egyértelmű ajánlás, de az eddigi
vizsgálatok alapján biztonságos, és kellőképpen
megalapozott indikáció esetén elvégezhető.
3. A vizsgálat előtti és alatti általános teendők és a vizs
gálat időpontjának megbeszélése:
a: Az MR-vizsgálat NE ügyeleti időben történjen,
b: Szükség van-e a készülék programozásában és/
vagy Advanced Cardiac Life Supportban (ACLS)
jártas személy jelenlétére? - az MR-vizsgálatot
kérő és szervező orvos felelőssége ennek meg
szervezése a már rendelkezésre álló elektrofiziológiai véleményben meghatározottak szerint.
c: EKG és pulzoxymetria minden beteg esetében
szükséges az MR-vizsgálat ideje alatt.
d: ICD-s betegnél szoros EKG-monitorozás javasolt
az ICD-terápiák visszakapcsolásáig, defibrlllátor a
helyszínen kell legyen.
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beteg (40/min alatti saját frekvencia, vagy 40/min
fölötti, de ülő helyzetben gyenge/szédül/presyncope.
Aszinkron módba történő programozás (VOO,
DOO), magasabb frekvencia választása a kompetitív ingerlés elkerülésére, az adaptív és fejlett
funkciók kikapcsolása.
• ICD-terápiák kikapcsolása és a beteg folyamatos
MR-kondicionális EKG és pulzoxymetriával törté
nő monitorozása a visszakapcsolásig.
• Konvencionális PM esetén is javasolt a szoros
megfigyelés, illetve monitorozás az eredeti prog
ram visszaállításáig.
Defibrlllátor/külső pacemaker és programozó az
MRI-vizsgálóban (4-es zónán kívül), amennyiben
reszuszcitációra kerül sor, a beteget a vizsgáló
előterébe kell hozni, evakuáclós gyakorlat java
solt.
• PM/lCD-programozásban és reszuszcitációban
jártas személyzet a helyszínen kell tartózkodjon.
• Transzvénás PM-implantációban jártas személy
azonnal elérhető kell, hogy legyen.
5. MRI után a CIED ismételt lekérdezése és az eredeti
programozás visszaállítása.
6. Soron kívüli follow-up a PM/ICD Ambulancián 3-6
hónappal a vizsgálat után, azonban amennyiben a
stimulációs küszöb 1 V-tal emelkedik, az érzékelés
50%-kal romlik, Illetve a pace Impedancia 50 Q-mal,
a sokk Impedancia 5 Q-mal változik, 1 héten belül.
7. Az Idézett dokumentum nem rendelkezik sürgős
ségi MR-vlzsgálatok esetén szükséges teendőkről.
A szerzők véleménye ebben a kérdésben az, hogy
alapos haszon-kockázat mérlegelést követően az
MR-vlzsgálatok sürgősségi helyzetben elvégezhe
tőek, de ebben az esetben fokozott mértékben ér
vényesek a beteg vizsgálata alatti monitorozására
vonatkozó utasítások. Továbbá ilyenkor is szüksé
ges teljes reanimációs készültség, illetve az ebben
jártas személyzet helyszínen tartózkodása. A vizs
gálatot követően is azonban a fokozott monitorozás
szükséges lehet és mielőbb javasolt az Implantáló
Intézménnyel történő kapcsolatfelvétel és a lehető
leghamarabb Időpontban történő készülékprogramozás-ellenőrzés.

A 2017-es HRS szakértői konszenzus nyilatkozatban
még relatív kontraindikáció a hátrahagyott, epikardiális,
törött elektródák jelenléte, azonban tekintettel a közel
múltban megjelent kedvező kimenetelű publikációkra,
az ajánlások változása itt is várható.
Jelen álláspont szerint tehát az akár MR-kondicionális,
akár nem MR-kondlcIonálls PM/ICD-vel élő betegek
MR-vizsgálata az említett intézkedések betartásával
biztonságosan elvégezhető, érdemi rizikóval gyakorla
tilag nem jár. A társszakmák összefogásával a szerzők
szándéka szerint egyre több beteg számára lesz elér
hető az eddig sok esetben alaptalanul kockázatosnak
vélt, de nagy diagnosztikus értékű vizsgálat.
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