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Rövidítések 
 

AC: arterial complience, artériás tágulékonyság 

ACC: arteria carotis communis 

ACS: akut coronaria szindroma 

AHA: American Heart Association 

AIx: augmentációs index 

ALARA: As Low As Reasonably Achievable 

AMI: akut myokardiális infarktus 

ASSIGN: ASSessing cardiovascular risk using Scottish Intercollegiate Guidelines Network)  

AVRD: Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia 

BMI: body mass index, testtömeg index 

CABG: coronary artery bypass grafting, koszorúér bypass műtét 

CACS: coronary artery calcium score 

CAD: coronary artery disease, szív koszorúérbetegség 

CCL: monocyte chemoattractant protein 

CCTA: coronary CT angiography, coronária CT angiográfia 

CMD: coronary microvascular disease 
CONFIRM regiszter: COronary CT Angiography EvaluatioN For Clinical Outcomes: An InteRnational 
Multicenter Registry 

CRP: C-reaktív protein 

CT: komputertomográfia 

CV: cardiovascular 

Cx: circumflex coronary artery, ramus circumflexus 

DM: diabetes mellitus 

DSCT: dual source CT 

EFV: epicardial fat volume, epicardiális zsírtérfogat 

EKG: elektrokardiográf 

Ep: pressure-strain elasticity modulus, nyomás-feszülés elaszticitás modulus  

HLD: high density lipoprotein 

HR: heart rate, szívritmus 

HU: Hounsfield Unit 

ICAM: intercellular adhesion molecule  

ICE: intracardiális echocardiográf 

IL: interleukin 

IMT: intima media thickness 

LAD: left anterior descendent, bal elülső leszálló ág, ramus interventricularis anterior 

LDL: low density lipoprotein 

LM: left main, bal főtörzs, arteria coronaria sinistra 

MACE: major adverse cardiovascular event 

MCP-1: monocyte chemoattractant protein–1 

MESA: Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis 

MSCT:  multi-slice computer tomography 

NF-kB: nuclear factor-kappa B 

NO: nitrogen oxid 

OGTT: orális glükóz tolerancia teszt 



PCI: percutaneous coronary intervention, percutan coronária intervenció  

PF: pitvar fibrilláció 

PM: pacemaker 

PROMISE vizsgálat: PROspective Multicenter Imaging Study for Evaluation of chest pain 

PWV: pulse wave velocity, pulzushullám terjedési sebessége 

PWVao: pulzushullám terjedési sebessége az aortában 

RCA: right coronary artery, jobb koszorúér, arteria coronaria dextra 

RF e-Tracikng: rádiófrekvenciás echo-tracking 

ROI: region of interest 

SCOT-HEART tanulmány:The Scottish computed tomography of the heart trial 

SD: standard deviáció 

SPECT: single photon emission computed tomography 

TAVI: transcatheter aortic valve implantation 

TCFA: thin cap fibroatheroma 

TNF: tumor nekrózis faktor  

UH: ultrahang 

UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes Study 

VCAM: vascular cell adhesion molecule 
VES: ventricular extrasystole, kamrai extraszisztolé 
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1. Bevezetés 
 

Eurostat 2012 adatai alapján ismert tény, hogy a vezető halálozási ok 

az Európai Unió 28 tagállamában az ischemiás szívbetegség, a 

cerebrovascularis megbetegedés és az alsó légutak (légcső, hörgő, tüdő) 

rosszindulatú daganatai. Ugyanakkor kedvező, csökkenő tendenciát 

mutatnak a 2008. és 2012. közötti az ischemiás szívbetegségre és (a nők 

tüdőrákos megbetegedéseinek kivételével) a rákra vonatkozó standardizált 

halálozási arányok (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained 

/index.php /Causes_of_death_statistics/hu). 

Magyarországon a szív és érrendszeri betegség a vezető halálok. A 

keringési rendszer megbetegedése 100 ezer főre vetítve 779,4 fő halálának 

az oka, mely a statisztikában szereplő európai országok között a hatodik 

legrosszabb adat. Az ischemiás szívbetegség tekintetében szomorú tény, 

hogy az európai átlag 137 halálok/100 ezer fővel szemben hazánkban 100 

ezer főre vetítve 400,1 elhalálozás oka az ischemiás szívbetegség.  

A cardiovascularis megbetegedések döntő többségének hátterében az 

arteriosclerosis, ezen belül is az atherosclerosis áll, amely progresszív 

betegség és rizikófaktorai csak részben befolyásolhatók, eliminálhatók (1- 6). 

A primer prevenció a betegség kimenetele szempontjából nagy jelentőséggel 

bír. Emiatt az atherosclerosis korai képalkotó diagnosztikája, az egyéni 

kockázat becslés irányába mutató nem invaziv módszerekkel meghatározott 

biomarkerek is az érdeklődés középpontjába kerültek. 
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1.1 Atherosclerosis ethiológia és pathogenesis 

 

Bár a bevezetőben említett okok miatt az atherosclerosist 

népbetegségnek tekinthetjük, a kórok és a kialakulás nem teljesen tisztázott 

(1, 7).  

Az atherosclerosis ethiológiájában szerepet játszó tényezők között 

vannak nem befolyásolhatók és befolyásolhatók, melyek a betegség 

kialakulásának és progressziójának rizikóját növelik.  A nem befolyásolható 

rizikófaktorok között szerepel a genetikai hajlam, az életkor és a nem. A 

befolyásolható rizikótényezők közül négy kiemelendő: a diabetes, a 

dohányzás, a hypertonia és a szerzett hyperlipidémia. További rizikófaktorok,  

a mozgásszegény életmód, az elhízás, a hyperurikémia vagy az A típusú 

személyiség,  részben a kiemelt tényezőket erősítik illetve azok 

kialakulásának hátterében állhatnak (1, 8).   

Az atherosclerosis kialakulásának legelfogadottabb magyarázata az 

endothel sérülésre adott krónikus gyulladásos válaszreakció („response to 

injury”) hipotézis (2).  A krónikus endothel károsodás az endothelfunkció 

zavarával monocyta adhéziót és bevándorlást, érfali lipoprotein 

felhalmozódást, monocyták makrofágokká, majd habossejtekké alakulását, 

thrombocyta adhéziót, aktivációt, következményesen a simaizomsejtek 

intimába vándorlását és proliferációját, majd a simaizomsejtek és 

makrophagok intracelluláris lipid felhalmozását, egyes sejtek nekrozisát és 

extracelluláris lipid felhalmozódását okozza (1. ábra). A folyamat során az 

érfal rugalmassága csökken és atheroscleroticus plakk alakul ki (1, 2, 9, 10, 

11). A folyamat már az első évtizedben elkezdődik és a rizikófaktorok 

függvényében progrediál.   

A kialakuló plakkok a klasszikus szövettani osztályozáson túl 

morfológiailag is több csoportba oszthatók (2. ábra).  Az AHA módosított 

morfológiai besorolás megkülönbözteti a nem atheroscleroticus intima 
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elváltozásokat (AHA I-II) és a progresszív atheroscleroticus elváltozásokat 

(AHA III-VI). Utóbbiak között pathológiás intima megvastagodás, fibrosus 

sapkával rendelkező atheroma, vékony fibrosus sapkával rendelkező 

atheroma, meszes nodulus és fibrocalcifikált plakk szerepel (12). 

 

 

1. ábra Atherosclerosis pathogenesise. 1-6. A krónikus endothel károsodás az 
endothelfunkció zavarával monocyta adhéziót és bevándorlást, érfali lipoprotein 
felhalmozódást, monocyták makrofágokká, majd habossejtekké alakulását, thrombocyta 
adhéziót, aktivációt, a simaizomsejtek intimába vándorlását és proliferációját, majd a 
simaizomsejtek és makrophagok intracelluláris lipid felhalmozását, egyes sejtek nekrozisát 
és extracelluláris lipid felhalmozódását okozza, atheroscleroticus plakk alakul ki.  

(Eredeti ábra: Wang JC, Bennett M: Aging and Atherosclerosis. Circulation Research. 
2012;111:245-259) 
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2. ábra Az atherosclerosis során kialakuló plakkok AHA szerinti morfológiai besorolása 
megkülönbözteti a nem progresszív intima elváltozásokat és a progresszív 
atheroscleroticus elváltozásokat. Utóbbiak között pathológiás intima megvastagodás, 
fibrosus sapkával rendelkező atheroma, vékony fibrosus sapkával rendelkező atheroma 
(felső sor, balról a 3-5. kép), meszes nodulus és fibrocalcifikált plakk (alsó sor, balról 4-5. 
ábra) szerepel.  

(Eredeti ábra: Medscape Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP, Farb A, Schwartz SM. Lessons 
from sudden coronary death: a comprehensive morphological classification scheme for 
atherosclerotic lesions. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2000;20(5):1262-75. alapján)  



10 
 

 

1.2 Atherosclerosis következményei, CAD 

 

Az atherosclerosis következménye a betegség által érintett 

érszakasztól és a plakk morfológiájától függ. Az aorta atherosclerosisa 

többnyire az érfal merevvé válásával, dissectio és aneurysma kialakulásával, 

és utóbbi rupturájával okoz komplikációkat. A kisebb artériák esetében az 

atherosclerosis következtében kialakult aneurysma, dissectio és a ruptura 

kevésbé jellemző, inkább a kritikus szűkület létrejötte, vagy a plakk által 

kiváltott thrombosis okozta érelzáródás következményeként kialakuló 

ischemia és funkciókárosodás a jellemző (1). 

A szív esetében a legtöbbször atherosclerosis következtében alakul ki 

reverzibilis ischemia, ami angina pectoris szindróma képében jelenik meg. 

Megkülönböztetünk stabil, kevert, instabil anginát, valamint Printzmetal és 

„walking through” anginát. Nem jár típusos klinikai képpel a silent ischemia, 

kimutatására Holter EKG monitorozás alkalmas. A koszorúerek kritikus 

áramlás csökkenése következtében akut coronaria szindróma (ACS), akut 

myocardiális infarktus (AMI) alakul ki (3, 5). Kiváltója, az esetek túlnyomó 

többségében a lument legalább 75%-kal beszűkítő atheroscleroticus plakk 

felszínén kialakuló thrombus. 

A koszorúerek esetében a keskeny (<65µm) fibrosus sapkával, nekrotikus 

maggal rendelkező, makrophagokkal, lymphocytákkal infiltrált, kevés 

simaizom sejtet tartalmazó neovascularizált (thin cap fibroatheroma, TCFA) 

plakk jelenti a legnagyobb veszélyt (9, 10, 12). A plakk CT vizsgálat során a 

nekrotizált magnak megfelelően alacsony denzitású, pontszerű 

meszesedéseket tartalmazó és néha láthatóan magasabb denzitású, 

fibrotikus, keskeny réteggel övezett, pozitív remodelinget mutató 

elváltozásként jelenhet meg. Az elváltozás ex vivo képi megjelenése alapján a 

„napkin ring” nevet viseli (13). A TCFA plakk típust tekinthetjük vulnerabilis 

plakknak, tekintettel arra, hogy jelen tudásunk alapján, ennek rupturája által 

beinduló thrombogén folyamat, thrombózis okozza az ér elzáródást az akut 
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koronária szindrómás esetek egy jelentős részében. Bár magát a rupturát 

kiváltó ok/okok még nem teljesen tisztázottak, szerepe lehet a plakk 

felszínére ható nyíróerőnek, akut gyulladásos/ allergiás reakciónak vagy a 

plakkban jelenlevő vasa vasorumokból eredő vérzésnek is. A patológiás 

intima megvastagodás és a vastag fibrotikus sapkával rendelkező plakkok 

erróziója szintén thrombózist indukál, de ezekben az esetekben a lumen 

akut, teljes occlusioja nem jellemző (14). 
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1.3 Atherosclerosis korai diagnosztikája, szűrés 

 

Az atherosclerosis korai diagnózisa a cardiovascularis betegség primer 

prevenciójának része. A szűrés magába foglalja az epidemiológiai adatokból 

ismert rizikófaktorok feltárását, fizikális és labor vizsgálatokat, és az egyéni 

rizikó becslés szempontjából pontosabb megítélést lehetővé tévő, klinikai 

formában még nem manifesztálódó atheroscleroticus folyamat non invaziv 

eszközös vizsgálatát is.  A non invaziv eszközös módszerek közül kiemelendő 

az artériák falának B-módú ultrahang vizsgálata, a különböző módszerekkel 

meghatározható artériás stiffness paraméterek mérése, és a nem 

kontrasztanyagos szív CT vizsgálattal történő Agatston score érték számítása 

(15). 

1.3.1  Epidemiológiai adatokon alapuló rizikóbecslés 

A koszorúér betegség tekintetében jól ismert, epidemiológiai 

adatokon alapuló rizikóbecslő módszer egyike a Framingham pontrendszer, 

mely végső soron százalékos arányban adja meg a tíz éven belüli fatális és 

nem fatális kimenetelű koszorúér betegség kialakulásának valószínűségét 

(16).  Ez a módszer azonban túlbecsüli bizonyos régiókban a kockázatot.  Az 

európai SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) nem csak a koszorúér 

betegség, inkább az összes cardiovasculáris betegség következtében 

kialakuló fatális kimenet 10 éven belüli kockázatát jósolja meg. 

Megkülönböztet magas és alacsony rizikójú régiókat (17). Magyarország, bár 

az eredeti közleményben nem szerepel, a magas rizikójú régiók közé tartozik. 

Szintén cardiovasculáris rizikó megítélésére alkalmas a Skóciában alkalmazott 

ASSIGN (ASSessing cardiovascular risk using Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network) score. Ez a score rendszer figyelembe veszi a szociális 

környezetet, családi anamnézist koszorúér betegségre és stroke-ra 

vonatkozóan, rizikófaktornak tekinti rheumatoid arthritist is (18, 19). 
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1.3.2  Funkcionális és labor vizsgálatok 

Perifériás érbetegség diagnosztikájában, a non invazív hemodinamikai 

tesztek közül a kar-boka index mérése egyszerűen kivitelezhető módszer, 

mely a perifériás érbetegség kimutatásának alapvető eszköze elsősorban a 

közepes rizikójú populációban. Főként diabeteses és hypertónás betegek 

esetében, de tünetmentes egyéneknél is a nyugalmi EKG, sőt a közepes 

rizikójú betegcsoportban a terheléses EKG elvégzése is javasolt a 

cardiovasculáris (CV) rizikó meghatározására. Transthoracalis 

echocardiográfia tünetek hiányában csak hypertóniás betegek számára 

javasolt.  Myocardiális perfúziós vizsgálat tünetmentes egyének esetén 

magas rizikójú betegcsoportban, valamint diabetes fennállása és erősen 

pozitív családi anamnézis esetén ajánlott (15). 

Az atherosclerosis diagnosztikájában, általánosságban vizsgált 

laborértékek: összkoleszeterin érték, LDL – HDL arány, oxidált LDL, triglicerid, 

éhgyomri vércukor, CRP, fibrinogén, homocisztein, apolipoprotein B vagy 

lipoprotein(a) értékek. Szükség esetén orális glükóz tolerancia teszt (OGTT) 

elvégzése (15, 20).  

 

1.3.3 Ultrahang vizsgálatok 

Az ultrahangot (UH) alkalmazó vizsgáló módszerek általános előnyei, 

úgymint a nem ionizáló sugárzás alkalmazása, alacsony ár, könnyű 

hozzáférhetőség, kontrasztanyag alkalmazása nélkül is elérhető, jó térbeli 

felbontás és áramlás vizsgálatok, az artériák vizsgálatában is nagy szerepet 

biztosít.  

A mindkét oldali arteria carotis communis (ACC) disztális szakaszán, a 

bifurcatio alatt 1-3 cm-rel, a bulbus alatti szakaszon, 5-7 MHz frekvenciájú, 

lineáris transzducerrel készített, rögzített, nagyított, B-módú képen történik 
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az intima-média vastagság (intima media thickness, IMT) mérés. A tunica 

intima echodús, keskeny sávként ábrázolódik, mely a lument közvetlenül 

határolja. A tunica adventitia az érfal külső, szintén echodús, általában 

finoman egyenetlen vastagságú rétegként jelenik meg .  A tunica media 

fenesztrált membránja echomentes sávként jelenik meg a tunica interna és 

adventitia  rétegei között. A vizsgálat során az eret hosszmetszetében 

ábrázolva, a transzducertől távolabbi érfalon, a tunica intima és a tunica 

adventitia érlumen felöli felszíne közötti távolság mérésével a tunica intima 

és media együttes vastagságát határozzuk meg.  Az IMT értéke 0,4-0,8 mm 

között normális (21).  

Az IMT mérés egyértelmű előnyének számít, az ultrahangos vizsgálatok 

általános előnyei mellett, hogy a napi rutinban végzett carotis ultrahangos 

vizsgálatok során könnyen mérhető, nem kíván különleges technikai vagy 

szoftveres hátteret és így könnyen hozzáférhető, nem időigényes. 

Tünetmentes, globálisan közepes rizikójú egyének CV rizikóbecslésében 

mérése előnyös lehet, mint a stroke egyik erős prediktora (15, 22).  

Hátránya, hogy, ha az ACC-on hosszú plakk van jelen, akkor az IMT nem 

mérhető. Több tanulmány is rávilágít arra, hogy a kapott érték rosszul 

korrelál az erek általános állapotával vagy a szív koszorúereinek 

atheroscleroticus elváltozásának súlyosságával (23). Az IMT növekedése 

maga, már az atherosclerosis morfológiai elváltozásai közé sorolható, így az 

atherosclerosis korai, az érrugalmasság csökkenésével jellemezhető 

fázisában, még nem mutat eltérést.  

1.3.4 Érrugalmassági vizsgálatok 

Az arteriograph (Arteriograph, TensioMed, Budapest, Hungary) 

készülékkel történő mérés is egyike azoknak a vizsgáló eljárásoknak, melyek 

képesek a pulzushullám rögzítésére és analízisére, megadva ezzel az érfal 

rugalmasságát jellemző stiffness paramétereket, úgymint az augmentációs 

indexet (AIx), a pulzus hullám terjedési sebessége az aortában (PWVao) (24). 

A háton fekvő beteg felkarjára helyezett mandzsetta segítségével az arteria 

brachiálisban a véráramlás rövid időre felfüggesztésre kerül, a nyomás 
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hirtelen feloldásával a készülék által oscillometrikusan rögzített 

pulzushullámon belül jól elkülöníthetők a visszavert (késői) és előre haladó 

(korai) szisztolés hullámok. A korai és késői szisztolés csúcs regisztrálása 

között eltelt idő megegyezik azzal az idővel, amíg a pulzus hullám az aortában 

a bifurkációig eljut illetve onnan a mérés helyéig reflektálódik. A jugulum és a 

symphysis között mért távolság alapján az aorta hossza jó közelítéssel 

mérhető. A fenti két érték alapján lehet a PWVao-t számítani. Az AIx a korai 

és késői szisztolés hullám amplitúdójának különbségéből számítható úgy, 

hogy a kapott értéket elosztjuk a pulzusnyomással és megszorozzuk százzal.  

A módszer előnye, hogy a készülék viszonylag olcsó, hordozható, nem 

használ ionizáló sugárzást és a mérés könnyen, kis gyakorlattal is 

kivitelezhető. Hátránya, hogy maga a készülék a vizsgált érszakaszt nem 

ábrázolja, így az esetlegesen jelenlévő érelváltozások kimutatására, UH 

készülékre lehet szükség. 

A rádiófrekvenciás echo-tracking (RF e-Tracking, ALOKA, USV 5410) mérés a 

nagy, elasticus típusú artériák érfali rugalmasságának jellemzésére alkalmas 

adatokat biztosít (25, 26, 27). Az ACC-on az IMT mérésével azonos 

lokalizációban történik a vizsgálat. Az ultrahang készülék B-módú, nem 

rögzített képén, az ACC-t hosszmetszetében ábrázolva, a tunica intima 

mozgását precízen követő rádiófrekvenciás (RF) kurzorokat a transzducerhez 

közeli és attól távolabbi tunica intima felszínére helyezve, EKG-val 

szinkronizált, pár szívciklusig tartó mérés során, az érlumen átmérőjének 

változásával együtt pulzusgörbét rögzítünk. A vizsgálat előtt közvetlenül mért 

vérnyomásértékből és a pulzushullám analíziséből az ultrahangkészüléken 

applikált szoftver automatikusan kiszámítja többek között az érfal 

rugalmasságát jellemző pulzushullám terjedési sebességét (pulse wave 

velocity, PWV) augmentációs indexet (AI) és más az érfali rugalmasságra 

utaló értékeket is (pl.: ß stiffness paraméter).  

A módszer előnye, az ultrahangos vizsgálatokat általánosságban jellemző 

előnyök mellett, hogy az érfal rugalmasságát jellemző paraméterek mérése, 

az érfal megjelenítése mellett történik. Az RF technika alkalmazása a 

szokásos M-módú vizsgálatnál precízebben képes az érfal keskeny, tunica 
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intima rétegének mozgását leképezni, így mivel a pulzushullám pontosabban 

rögzíthető, a belőle nyert értékek is megbízhatóbbak lehetnek. 

A módszer hátránya, hogy a megfelelő ultrahangkészülék és a szükséges 

szoftveres háttér beszerzése a rutin carotis ultrahang vizsgálat költségeit 

növeli, a vizsgálat hozzáférhetőségét csökkenti. A vizsgálat kb. negyedórás 

előkészületet és standard körülményeket igényel. A módszer precizitását 

növeli, ha szobahőmérsékleten, 10 perc nyugodt fekvést követően történik. A 

beteg a vizsgálat napján koffein tartalmú italokat, ételeket nem fogyaszthat. 

Mivel a mért értékek cirkadián ingadozást mutatnak, a vizsgálatokat az 

összehasonlíthatóság érdekében azonos napszakban kell végezni. Nem lehet 

az ACC RF e-Tracking vizsgálatát elvégezni, ha azon hosszú plakk van jelen.  

Bár a stiffness paraméterek sokféle mérési módszerrel meghatározhatók a 

kapott értékek mindig az érfal rugalmasságáról közvetítenek információt. Az 

életkor előrehaladtával artériák rugalmasságának csökkenés emeli a 

szisztolés vérnyomást, növeli a pulzusnyomást, így a növeli a jelentős 

cardiovasculáris események kockázatát (28,29,30). Tünetmentes egyének 

rizikóbecslésére azonban, az AHA ajánlás szerint nem javasolt (15). 

1.3.5 Komputertomográfiás vizsgálatok 

A nem kontrasztanyagos szív komputertomográfia (CT) vizsgálat során 

a koszorúerek falában lévő mész meghatározására többféle coronaria artery 

calcium score (CACS) rendszer alkalmas. A mass score a kalcium tömegét, a 

volume score a volumenét adja meg. A legelterjedtebb és legelfogadottabb 

az Agatston score (31).  Az EKG vezérelt, szívfrekvencia függvényében 

prospectiv triggerelt (sinusritmus, szív frekvencia (HR)< 60/perc)  vagy 

retrospektiv kapuzott ( aritmia és/vagy HR>60/perc) natív CT mérés a trachea 

bifurkáció és a rekesz alsó kontúrja között készül.  A CACS analízishez 

alkalmazott szoftver  a natív rekonstrukciókon automatikusan kijelöli azokat 

az elváltozásokat, melyek a 130 Hounsfield értéket (Hounsfield Unit, HU) 

meghaladják és minimum három, egymással folytonos pixelen jelennek meg. 

Az elváltozások közül manuálisan kiválasztásra kerülnek, a jobb koszorúér 

(arteria coronaria dextra, right coronary artery, RCA), a bal főtörzs (arteria 
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coronaria sinistra, left main, LM), a bal elülső leszálló artéria (ramus 

interventricularis anterior, left anterior descendent, LAD), és végül a ramus 

circumflexus (circumflex coronary artery, Cx) lefutásának megfelelően 

elhelyezkedők. A szoftver az egyes léziók volumenét egy, a lézión belül mért 

legmagasabb denzitásértékhez rendelt, denzitási faktornak nevezett 

állandóval megszorozva, majd az egyes érlefutások mentén kijelölt 

elváltozásokhoz tartozó értékeket összeadva, táblázatban jelzi az egyes 

koszorúerekre számított score értékeket és az ezek összegéből adódó teljes 

Agatston-score értéket. Az általunk használt szoftver (Syngo CAC, Siemens 

elMedical Solutions, Forcheim, Germany) által készített táblázat a volume és 

mass score értéket is tartalmazza, bár ezek a legtöbb kutatásban nem 

kerülnek felhasználásra.  

A CACS vizsgálat előnye, hogy jól reprodukálható, bármely szív CT vizsgálatra 

alkalmas CT készüléken készült, megfelelően rekonstruált metszeteken 

mérhető, kevéssé vizsgáló függő, nem szükséges esetleges allergiás reakciót 

kiváltó, veséket terhelő, intravénás jódos kontrasztanyag adása. A mérés 

során széles körben elfogadott adathoz jutunk, ami a CONFIRM (Coronary CT 

Angiography Evaluation for Clinical Outcomes) regiszter és a MESA (Multi-

Ethnic Study of Atherosclerosis) alapján, a koszorúerek atherosclerosisának 

súlyosságával szoros korrelációt mutat (32, 33).  A vizsgálat tünetmentes 

egyének szűrésében is szerepet kap a közepes rizikójú csoportban, azonban 

40 év alatti férfiak és 50 év alatti nők esetében szűrő vizsgálatként nem 

ajánlott (15), mert a vizsgálat egyértelmű hátránya, hogy ionizáló sugárzást 

használ.  

Az ALARA (As Low As  Reasonably Achievable) elv figyelembe vételével 

a modern CT készülékek esetében lehetőség van a csőáram és a csőfeszültség 

optimalizálására BMI alapján, sugárkímélő felvételezési protokollok 

alkalmazására (prospektiven EKG triggerelt (sequenciális), a retrospektiven 

EKG kapuzott (helikális) adatrögzítéssel szemben, mindose technika 

alkalmazása) (34, 35, 36). Bár a MSCT (multi-slice computertomography) 

készülékek igen elterjedtek, az EKG vezérelt vizsgálatok alkalmazása még 

kevéssé gyakori, szív CT vizsgálatokat pedig országos szinten még mindig 
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kevés, bár lassan emelkedő számú helyen végeznek.  Amennyiben csak natív 

mérés történik, akkor az esetleg jelen levő, nem meszes plakkok nem 

kerülhetnek felismerésre, hamis biztonságérzetet nyújtva a beteg és 

kezelőorvosa számára (10, 14, 37, 38).   
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1.4 Szív CT szerepe a CAD-ben 

 

1.4.1 Coronária Ca-score 

A szív koszorúereinek kalciumtartalom – meghatározása tünetmentes 

paciensek esetében, szűrés céljából a 40 év alatti férfiak és 50 év alatti nők 

kiválasztása, a rendelkezésre álló guidelineok alapján erősen megfontolandó, 

mivel a vizsgálat sugárterheléssel jár és a meszes plakkok jelenléte sem 

jellemző fiatalabb korban (15).  Több tanulmány szerint a CACS érték 

emelkedésével együtt emelkedik a myocardiális infarktus és koszorúér-

betegségből adódó halálozás relatív rizikója (32). Ha a CACS 0, akkor ilyen 

esemény valószínűsége a vizsgálatot követő 3-5 évben 0,4%. Viszont a CACS 

emelkedésével ezen események relatívkockázata nő: 100-400 CACS esetén 

4,3, 400-1000 CACS esetén 7,2, míg 1000< CACS esetén 10,8 a 

relatívkockázat. Az is ismert tény, hogy a hagyományos epidemiológiai 

adatok alapján jelentős coronaria eseményre becsült rizikót a CACS 

szignifikáns mértékben módosítja. A MESA statisztikai adatai alapján a C teszt 

ilyen eseményekre a hagyományos rizikófaktorok figyelembe vételével 0,79, 

míg a CACS-ral együtt 0,83 (p=0,006). Tanulmányok igazolták, hogy a 

nagyobb cardiovasculáris események tekintetében CACS önálló prediktív 

faktor és erősebb prediktív értékű a hsCRP-hez és az IMT-hez viszonyítva is 

(33).  

 Ismételt CACS tekintetében érdemes figyelembe venni, hogy az évi 15%-ot 

meghaladó score érték növekedés 17 szeres koszorúér betegség 

rizikónövekedéssel jár együtt. Mégis a sugárterhelés miatt, nehezen 

ajánlható az évenkénti ismétlés.  Figyelembe kell venni, hogy statin terápia 

esetén a CACS növekedik. Ennek hátterében a lipiddús plakkok meszes plakká 

való átalakulása áll, melynek következtében a plakkok vulnerabilitása és így a 

MACE valószínűsége az emelkedő CACS érték ellenére csökken (39). 

Ischemiára atípusos tünetekkel rendelkező betegek esetén a nulla CACS érték 

magas negatív prediktív értékkel bír (AHA guideline for chestpain). Az AHA 
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ajánlása alapján pozitív családi anamnézis esetén, valamint nem ismert 

koszorúér betegség esetén, a betegségre közepes rizikójú, tünetmentes 

betegeknél érdemes CACS vizsgálatot végezni (15). Ha tüneteket mutató 

beteg CACS értéke <100 vagy 100-400, akkor érdemes coronaria CT 

angiográfiás vizsgálatot is végezni (40). 

1.4.2 Coronaria CT angiográfiás vizsgálat 

Saját gyakorlatunkban ritka, hogy betegek kizárólag CACS vizsgálat 

céljából érkeznének szív CT vizsgálatra. Túlnyomó többségük coronaria CT 

angiográfiás (CCTA) vizsgálatra érkezik, de részben a fentiekben a CACS-ral 

kapcsolatban vázolt információ tartalom, részben a CCTA kivitelezésének 

pontosabb tervezhetősége miatt a páciensek - a stent implantáltakon 

és/vagy coronaria bypass (CABG) műtötteken kívül – átesnek a lehető 

legalacsonyabb sugárdózisú, CACS számításra alkalmas natív mérésen.  

A CCTA vizsgálatok előnye a „gold standard”, nagyobb tér és időbeli 

felbontással rendelkező katéteres coronarográfiával szemben, hogy képes a 

szűkületet nem okozó, nem meszes plakkok, a pozitív remodelling, és egyre 

inkább a plakk összetétel ábrázolására is, segítve a vulnerabilis plakkok 

azonosítását (12, 41).  

A rendelkezésre álló guideline-ok az appropriateness kritériumok szerint 

részletesen tárgyalják, hogy mely betegcsoportokban érdemes CCTA illetve 

szív CT vizsgálatot választani. Az AHA 2010 guideline-ja alapján, beleértve a 

CACS esetében már jelzett ajánlásokat is, 35 betegcsoport esetében 

megfelelő diagnosztikai módszer a szív CT vizsgálat:  

- Koszorúér betegség (coronary artery disease, CAD) kimutatása előzetesen 

nem ismert CAD alacsony és közepes rizikójú betegek esetén: Ha a tünetek 

nem akutak. A tünetek akut koronária szindrómára (ACS) gyanúsak, de az 

EKG és a biomarkerek normálisak, vagy az EKG nem értelmezhető, vagy az 

EKG nem diagnosztikus és a biomarkerek nem egyértelműek.  

- Újonnan kialakult szívelégtelenség esetén nem ismert CAD esetén közepes 

és alacsony rizikójú beteg csoportbanis elfogadott a CCTA elvégzése. 
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- Preoperatív vizsgálat céljából: közepes rizikójú betegcsoportban nem CABG 

műtét előtt. 

- Terheléses EKG-t követően, ha az eredmény normális, de a panaszok 

fennállnak, vagy ha a Duke Trademill Score (4-11) közepes rizikót jelez. 

- Képalkotó stressz teszt eredménye nem egyértelmű vagy a terheléses EKG-

val ellentmondó. 

- Új vagy romló tünetek normális korábbi képalkotó stressz teszt után. 

- Rizikóbecslés revascularizáció után: CABG után ischemiának megfelelő 

tünetek esetén a graft átjárhatóságának megítélésére. Tünetmentes betegnél 

PCI (percután coronária intervenció) után, ≥3 mm átmérőjű LM stent 

átjárhatóságának megítélésére. 

- Complex felnőttkori veleszületett szívbetegségekben, vagy koszorúér, vagy 

más mellkasi erek anomáliája esetén. 

-  Nem CCTA szív CT vizsgálatok: 

- Kamra morfológia és szisztolés funkció: Inadekvát egyéb képalkotó 

módszerek esetén, AMI után vagy szívelégtelenségben. Jobb kamra funkció 

megítélése. Jobb kamra morfológia ARVD gyanúja esetén. 

-Extra- és intracardiális struktúrák megítélése: Pericardiális anatómia. 

Pulmonális vénák ábrázolása pitvar fibrilláció (PF) ablációs kezelése előtt. Szív 

vénák ábrázolása biventriculáris PM beültetése előtt. Retrosternalis 

anatómia és CABG graftok leképezése szív műtét előtt. Inadekvát más 

képalkotó módszerek esetén: Natív vagy műbillentyű megítélése szignifikáns 

diszfunkció klinikai gyanúja esetén. Intracardiális térfoglalás vizsgálata (40).  

A CCTA alkalmazása stabil anginás betegek esetében is elfogadottá 

vált (42). 

A CCTA vizsgálatok rizikóbecslésre és a klinikai diagnózisra illetve kezelésre 

kifejtett esetleges hosszútávú hatását, tekintettel arra, hogy a vizsgálati 

módszer általános elterjedése kb. egy évtizedes múltra tekint vissza, csak 

most kezdik feldolgozni (14).  A SCOT-HEART tanulmányban a CAD-re közepes 

rizikójú, stabil anginás betegek között minden 4. beteg esetében a CCTA 

változtatott a diagnózison és a terápián a hagyományos diagnosztikus úttal 

szemben vizsgálva (43, 44). 
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 Ugyanakkor kiemelendő egy másik tanulmány, ami CAD-re gyanús 

tünetekkel vizsgált, mellkasi fájdalommal vagy effort diszpnoéval érkező 

betegek esetén az elsőként végzett funkcionális (terheléses EKG, SPECT vagy 

echo) vagy anatómiai (CCTA) vizsgálatok hatásosságát hasonlította össze. A 

PROMISE (prospective multicentric imaging study for evaluation of chest 

pain) vizsgálat részeként végzett vizsgálat során a klinikai kimenet (AMI, 

halál, instabil angina, beavatkozások utáni komplikáció) szempontjából a két 

módszer között nem találtak különbséget. Viszont azoknál a betegeknél, akik 

átestek CCTA vizsgálaton kevesebb volt a szívkatéterezés során talált nem 

obstruktív CAD (45). (Bár az átlagos kumulatív sugárdózis alacsonyabb volt a 

CCTA vizsgálaton átesett betegeknél, kiemelendő, hogy a funkcionális 

vizsgálatokon átesett betegek 32,6 %-a semmilyen sugárdózist nem kapott).   
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1.5 Epicardiális zsír jelentősége 
 

Bár az epicardiális zsír volumene (EFV) már az első MSCT készülékekkel 

végzett szív CT vizsgálatok képi anyagán is mérhető volt, azonban a szív CT 

vizsgálattal mérhető EFV felé – köszönhetően a bevezetett félautomata 

mérési lehetőségeknek is – csak az elmúlt pár évben fordult a figyelem (46, 

47, 48).  

1.5.1 Az epicardiális zsír anatomiája, funkciója és 

pathofiziológiája 

A pericardium visceralis lemeze és a szív felszíne között elhelyezkedő 

zsírréteg a subcután zsírszövettel ellentétben nem ectodermális eredetű, 

hanem a splanchnopleuralis mesodermából ered, és ectópiás zsírszövetnek 

tekinthető. Mennyisége elhízásban és II.típusú diabetes mellitusban (DM) is, 

a viscerális zsírszövet mennyiségével jól korrelálva nő. Legnagyobb 

vastagságban a jobb kamra szabad fala mentén, a fülcsék körül valamint a 

sulcus coronariusokban és a sulcus interventriculárisokban található. Közte és 

a myocardium között nincs határoló fascia. Vérellátását a koszorúerekből 

kapja, melyeket részben körülölel és a zsírréteg felszaporodása esetén a 

koszorúerek mentén a myocardium rostjai közé is beterjed. Az epicardiális 

zsírszövet mikroszkópikus megjelenésében adipocytái kisméretűek és nagy 

számban vannak jelen, melyek mellett erek, gyulladásos, kötőszöveti és 

immunsejtek, idegi képletek is megfigyelhetők (4, 49). 

Az epicardiális zsír többszörös funkcióval bír. Ezek közé sorolnak egyszerű, 

mechanikus funkciót, ami az epicardiumban futó koszorúerek egyfajta 

mechanikus védelmét jelenti, például a pulzus hullám keltette torzióval 

szemben. Kimutatták barna zsírsejtek jelenlétét az epicardiális zsírszövetben, 

melynek ez alapján védő szerepe lehet hypotermiával szemben. Másrészt 

kézenfekvőnek tűnik, de csak állatkísérletes modellen, tengerimalacokban 

bizonyított, hogy az epicardiális zsírszövet egyfajta energia raktárt jelent a 
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szív számára, ami véd a lipidtoxicitástól energia többlet esetén, vagy hiány 

esetén zsírsav kibocsájtással energiapótlásra képes. Az epicardiális zsírban 

találhatók bioaktív molekulák, melyek aránya változik a zsírszövet 

volumenének növekedésével. Normális esetben a főként zsírsejtek által 

termelt adiponektin anti-inflamatoricus és anti-atherogén hatású. Serkenti a 

NO szintetáz működését és így javítja az endothelfunkciót. Gátolja a TNFα 

termelődését, így csökkentve például az IL6, CRP mennyiségét, csökkentve az 

oxidatív stresszt. Az adiponektin a vázizom és májsejtek glükóz felvételét 

serkenti, így az inzulin érzékenységet fokozza. Az epicardiális zsír 

volumenének növekedésével a zsírsejtek működése megváltozik, az általuk 

termelt bioaktív molekulák aránya megváltozik, így védőszerepe csökken.  Az 

adiponektin mennyiségének csökkenésével az endothelfunkció romlik. 

Növekszik a gyulladásos mediátorok aránya (pl.: TNFα, IL6, CRP, MCP1, IL8, 

IL1β). A bioaktív molekulák, tekintettel az epicardiális zsírszövet és a szív 

közötti fascia hiányára, parakrin/vasokrin módon hatva segíthetik az CAD 

kialakulását, progresszióját. A pontos mechanizmus nem teljesen tisztázott 

(50, 51, 52, 53).  

1.5.2 Az epicardiális zsírvolumen, mint prediktor 

Az EFV nem obes, de igazoltan koszorúér betegek esetében nagyobb, 

mint nem koszorúér beteg, nem obes paciensekben. Ugyanakkor obes 

páciensek esetén hasonló összefüggés nem áll fenn (54, 55, 56).   

A Fermingham és a MESA vizsgálatok alapján az EFV a cardiovasculáris rizikó 

önnálló, legerősebb prediktora (50, 57, 58).  Az EFV előrevetíti TCFA 

jelenlétét előrehaladott CAD esetén (59). Kimutatott kapcsolatban van az 

obstruktív koszorúér betegséggel valamint a nem meszes plakkok 

jelenlétével (60). Heinz Nixdorf Recall study eredményei alapján MACE 8 

éven belüli valószínűsége szorosan korrelál az EFV-nel és ezt nem 

befolyásolja az sem, ha közben a többi befolyásolható rizikófaktort 

eliminálták (61, 62, 63, 64, 65). 

1.5.3 Epicardiális zsír és a II. típusú diabetes 
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A II. típusú diabetes betegek esetében ismert a fokozott 

cardivasculáris rizikó. 

A mikrovaskuláris károsodás, coronary microvascular disease (CMD) a 

betegség kezdeti időszakában megjelenhet, míg a típusos CAD a diabetes 

hosszabb fennállása esetén válik kifejezetté (1, 3, 5, 52). 

A UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) és egy idén publikált 

tanulmány alapján II. típusú DM esetén a makrovasculáris károsodások, CAD 

komplikációk megelőzése érdekében az első öt év terápiás aktivitása 

meghatározó (66). A betegség 5-10 éves fennállása esetén a CAD már 

jellemzően több éren, hosszú szegmentumokat érintő szűkületek formájában 

van jelen, és ilyen esetekben, ha szükséges már a műtéti megoldás preferált.  

Megfigyelték azt is, hogy a II. típusú DM 10 éves fennállását követően a CAD 

morfológiailag nem progrediál. Egy másik idén megjelent eredmény alapján a 

tünetmentes cukorbetegek CAD szűrése azonban nem indokolt, mert 

összességében nincs szignifikáns hatása az összhalálozásra, CV halálozásra, 

nem halálos MI számára. Nem növelné szignifikánsan a gyógyszeres (statin, 

aspirin), intervenciós és műtéti kezelésbe bevont páciensek számát sem (67). 

Az elhízás, a metabolikus szindróma és a II. típusú DM közötti szoros 

kapcsolat jól ismert. Visceralis típusú elhízás esetén az érintettek 30% -ában 

megjelenik a metabolikus szindróma. Az ectópiás zsír felszaporodása szöveti 

inzulin rezisztenciához vezet. Obesitasban az adiponektin csökkenése és 

ennek már ismertetett hatásai mellett kimutatták, hogy a vérben nő a leptin 

mennyisége, ami a monocyták kitapadását, makrophagok habossejtekké 

alakulását, atherogén szérumprofil kialakulását és szintén a gyulladásos 

citokinek számának emelkedését eredményezi (68). Egyes tanulmányok 

szerint nő az immun- és epithelsejtek által termelt resistin mennyisége is, ami 

serkenti gyulladásos citokinek (TNFα, IL1, IL6, IL12, NF-kB), fehérvérsejtekre 

kemotaktikus hatású anyagok (ICAM1, VCAM1,CCL2) termelődését (69). Más 

tanulmányok épp ellenkezőleg, a resistin csökkenését találták, így ennek az 

anyagnak a szerepe igen ellentmondásos az újabb összefoglaló közlemények 

már nem is említik (70).   
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2. Kutatási eredmények 

 

 

2.1 Normális béta és PWV értékek meghatározása RF 

echo-Tracking módszerrel 

 

Manapság egyre több cég által gyártott, különböző technikai 

megoldás alapján működő, az érfal rugalmasságának megítélésére alkalmas 

készülék, szoftver elérhető. A legtöbb készülék a PWV és az AI érték 

kiszámítása alapján jelzi az érfal rugalmasság változását.  Az RF echo-Tracking 

módszerrel e két paraméter mellett meghatározásra került egy úgynevezett 

béta (β) stiffness érték és a nyomás-feszülés elasztikus együttható (pressure-

strain elasticity modulus, Ep) valamint az artériás tágulékonyságot jellemző 

AC (arterial complience) érték is (26, 27). Utóbbi három paraméter a vizsgálat 

során mért vérnyomás értékből és a mérés során regisztrált szisztolés és 

diasztolés érátmérőből kerül kiszámításra. Az Ep, vagy az AC érték erősen 

vérnyomás függő, mivel az átmérő-nyomás összefüggés nem lineáris.  A β 

stiffness érték számítási módja miatt kevésbé vérnyomás függő, sőt normális 

vérnyomás értékeken belül gyakorlatilag attól független (1.táblázat).  

2.1.1 Vizsgálat célja 

Munkánk során irodalmi adatok alapján, 2005-2006. során 

Magyarországon és Közép-Kelet-Európában elsőként vállalkoztunk, 

különböző korcsoportokban a β stiffness paraméter és a PWV értékek RF 

echo-Tracking módszerrel történő meghatározására, egészséges önkéntesek 

közreműködésével. A vizsgálati módszer által kínált adatok közül a PWV-t 

azért választottuk, mert már vizsgálatunk idején is egyre elfogadottabb, 

önálló prediktív érték volt az atherosclerosis rizikójának megítélésében, 

határértékét más mérési módszerekkel is meghatározták. A β stiffness 

paraméter kiválasztásában elsősorban az játszott szerepet, hogy értéke a 

többi vizsgálható paraméternél, beleértve a PWV-t is, kevésbé függ a 
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vérnyomás értéktől, valamint vizsgálatunk idején csak japán populációban 

mért korcsoportokra és nemre vonatkozó normál értékek voltak elérhetők 

(71, 72). Egy a 2.2 pontban részletezett klinikai esetünk kapcsán 

egyértelműen szükségesnek éreztük hazai egészséges populáció vizsgálatát a 

módszer további klinikai alkalmazhatósága érdekében, mert felmerült, hogy 

a japán és a hazai populációban mért adatok között esetleg lehet jelentős 

különbség a normál értékek tekintetében (73, 74). 

 

1/a. 

Ep (pressure-strain elasticity modulus): representing the arterial 
stiffness 

Ep = (Ps-Pd)/[(Ds-Dd)/Dd] 
 

β (stiffness parameter): representing the arterial stiffness 
β = In(Ps-Pd)/[(Ds-Dd)/Dd] 

Blood pressure dependency is lower than that of Ep. 
 
AC (arterial compliance): representing vessel compliance 
AC = π(Ds×Ds-Dd×Dd)/*4(Ps-Pd)] 
 

1/b. 
AI: augmentation index 
PWV: pulse wave velocity 

 

1. táblázat. Az érfalat jellemző, RF echo-Tracking módszerrel mért stiffness paraméterek.  1/a. A 

táblázat felső részében jelzett paraméterek a szisztolés és diasztolés vérnyomás értékből, 

valamint a szisztoléban és diasztoléban mért érátmérőkből kerülnek kiszámításra.  1/b. A 

jelzett paraméterek automatikusan a pulzusgörbe analízise során kerülnek kiszámításra. 

 

2.1.2 Vizsgáló eszköz és vizsgáló módszer 

A stiffness paraméterek meghatározásához speciális mérési móddal és 

hozzá tartozó értékelő szoftverrel felszerelt, UH készüléket (RF e-Tracking, 

ALOKA,USV 5410)alkalmaztunk. 

A méréseket azonos helyen, azonos eszközzel, azonos napszakban két 

vizsgáló végezte. Fontos szempont volt, hogy az önkéntesek vizsgálata 

standardizált körülmények között történjen. A mérések légkondicionált 
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szobában, szobahőmérsékleten, 10 perces, fekvő helyzetben történt pihenés 

után, háton fekvő helyzetben, azonos napszakban történtek. A mérést 22 

önkéntes esetében, egy azon vizsgáló 30 perc eltelte után megismételte. 

Mindkét vizsgáló 15 önkéntes esetében végzett egymást követően mérést.  

 

2.1.3 Vizsgálati alanyok 

Egészséges önkéntesek vizsgálatát végeztük. A vizsgálati alanyokat 

anamnesztikus adataik, fizikális és labor vizsgálataik alapján tekintettük 

egészségesnek.  A normális stiffness paraméterek meghatározásához nem 

használtuk fel azoknak az önkénteseknek az adatait, akiknek a vizsgálat során 

mért vérnyomás értéke meghaladta a 140/90 Hgmm-es értéket és/vagy az 

IMT nagyobb volt 0,8 mm-nél.  

Vizsgálatunkba 146 önként jelentkező, egészséges, 3 és 65 év közötti férfi 

(n=51) és nő (n=95) adatait vontuk be. Valamennyi önkéntes informált 

beleegyezését adta a vizsgálathoz, melyet az önkéntes aláírásával 

rögzítettünk. 

2.1.4 Statisztikai analízis 

Microsoft Excel 2002 segítségével mindkét nemben, öt korcsoportban 

határoztuk meg a PWV és β stiffness paraméterek átlagát és standard 

deviációját. A vizsgálat megbízhatóságának megítélésére intraobszerver és 

interobszerver precizitást vizsgáltunk, Microsoft Excel 2002 segítségével.  

Egyes önkénteseken azonos vizsgáló által, egy óra különbséggel végzett kettő 

mérés eredményeinek alapján határoztuk meg az intraobszerver 

megbízhatóságot. Két különböző vizsgáló, azonos önkénteseken 10-15 perc 

különbséggel mért mérési eredményeinek összevetése alapján pedig az 

interobszerver megbízhatóságot vizsgáltuk. Meghatároztuk a variációs 

együtthatót: A két mérés β stiffness és PWV eredményei közötti standard 

deviációt elosztottunk a két mérés eredményeinek átlagával és megszoroztuk 

százzal, hogy százalékban kifejezett értékhez jussunk. További statisztikai 

elemzés történt SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) szoftver segítségével, 
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hogy kimutassuk, hogy az egyes vizsgálók ismételt mérései között és a két 

vizsgáló mérései között van-e különbség a különböző változók tekintetében. 

Mivel a Kolmogorov - Smirnov teszt alapján az adatok normál eloszlást 

mutatnak, ezért független t-teszttel végeztünk vizsgálatot.  

2.1.5 Eredmények 

A vizsgált stiffness paraméterek közül a PWV és β stiffness értéket 

mindkét nemben, öt korcsoportra (≤25 év, 26-35 év, 36-45 év, 46-55 év, 56-

65 év) felosztva analizáltunk.  Az életkor előrehaladtával mindkét nemben, 

mindkét vizsgált adat esetében lassú emelkedés észlelhető (2. táblázat, 3. 

ábra). 

Az intraobserver variációs koefficiens százalékban kifejezett értéke - 21 alany 

mérési értékei alapján - a β stiffness paraméter tekintetében 6,9%, a PWV 

esetében 3,5% volt.  Az interobserver precizitás százalékban kifejezett 

variációs együtthatója - 16 önkéntes adatai alapján – a β stiffness paramétert 

illetően 8,8%, a PWV esetében 4,6% volt.  T-teszt alapján egyik változó 

tekintetében sem lehetett különbséget kimutatni az egyes vizsgálók ismételt 

eredményei és a két vizsgáló mérései között. 

 

 

2. Táblázat RF echo-Tracking módszerrel 146 egészséges önkéntes vizsgálati alanyon, nemek szerint 

lebontva (male= férfi, female=nő) 5 korcsoportban meghatározott β stiffness paraméter és PWV 

átlagértékek (mean) és SD (standard deviáció), valamint az adott csoportban mért vérnyomás (BP) 

és szívfrekvencia (HR) átlagértékek és SD. 
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3. ábra RF echotrackinggel meghatározott normál β stiffness és PWV értékek férfiak (zöld) és nők 
(kék) esetében. 

 

  

 

2.1.6 Következtetés 

  A statisztikai eredmények alapján az RF echo-Tracking megbízható, jól 

reprodukálható vizsgálómódszer az érfali rugalmatlanság megítélésére. A 

mért stiffness paraméterek között szerepel a β stiffness érték, mely az AI és a 

PWV értékekkel ellentétben nem vérnyomásfüggő paraméter, így szorosabb 

összefüggést mutat magával az érfali rugalmatlansággal. Az intra- és 

interobszerver vizsgálatok megnyugtatóan mutatják, hogy a módszer jól 
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reprodukálható és kevéssé vizsgáló függő. Vizsgálatunk során a mért stiffness 

paraméterek változása alapján arra következtetünk, hogy az érfal 

rugalmatlansága nemtől függetlenül az életkor előrehaladtával nő. Ennek 

hátterében feltételezhető, hogy azok az egyének, akiknél az atherosclerosis 

képi diagnosztikával is igazolható klinikai formában (plakkok, CAD) nem 

jelenik meg, azok az egyének is érintettek lehetnek az atherosclerosis korai 

formájában, mely náluk a szokásosnál később manifesztálódik és/vagy nem 

súlyosbodik az első három-négy évtizedben előforduló formához képest. 

Ugyanakkor feltételezhető az is, hogy a növekedés hátterében a 

rugalmasságot biztosító szöveti elemek mennyiségének valós vagy relatív 

csökkenése állhat, mely független lehet az atherosclerosistól és a normális 

öregedés része (20, 72). A két lehetőség csak szövettani vizsgálat alapján 

lenne igazolható, mely vizsgálatunk non invaziv jellege miatt nem történt.  
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2.2 RF echo-Tracking módszer klinikai alkalmazása 

egy progériás eset kapcsán 

 

A Hutchinson-Gilford progeria szindróma az úgynevezett ritka 

betegségek közé tartozik. Becsült incidenciája 1:4 millió, jelentett 

incidenciája 1:8 millió. Első leírása 1898-ban Hutchinson, 1902-ben Gilford 

nevéhez fűződik, de a betegség oka még egy évszázadig ismeretlen maradt 

(75, 76). Csak 2003-ban mutatták ki a betegség leggyakoribb okaként a lamin 

A gén de novo pont mutációját (77). A gén által kódolt fehérje a sejtmag 

szerkezeti integritásának fenntartásában játszik szerepet (78, 79). A klinikai 

megjelenésben felgyorsult öregedés képét látjuk: vékony, ráncos bőr, 

kopaszodás, osteoporosis és cardiovasculáris betegség, atherosclerosis korai 

manifesztációja (80, 81, 82). Utóbbi megjelenése és progressziója 

meghatározza a beteg életminőségét és élettartamát is (83). A betegek 

halálát leggyakrabban stroke és/vagy MACE okozza életük második 

évtizedében. Az atherosclerosis korai diagnózisával lehetőség nyílhat annak 

korai és talán hatásosabb terápiájára is.  

Vizsgált betegünk 9 éves fiúgyermek volt, akinél klinikai kép alapján a 

progéria szindrómát első életéve során, genetikai eltérését 9 évesen 

diagnosztizálták. Megjelenésében a korai öregedés jeleit mutatta. Mentális 

fejlődése normális volt. Atherosclerosisra utaló eltérések nem igazolódtak 

sem a labor, sem az EKG, sem a carotis UH vizsgálat eredményeiben. Célunk a 

biológiai kor meghatározása és az atherosclerosis korai stádiumának 

diagnózisa volt. 

Az általunk választott RF echo-Tracking módszer non invaziv módon, 

ionizáló sugárzás alkalmazása nélkül alkalmas az öregedést és az 

atherosclerosis korai stádiumát jellemző érfali rugalmatlanságot reprezentáló 

paraméterek meghatározására.  
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Normál arteria carotis communis  B-módú UH képet és Doppler görbét 

nyertünk mindkét oldalon. A mért vérnyomásérték 111/69 Hgmm, a 

maximális érátmérő jobb oldalon 6,2 mm, bal oldalon 5,19 mm , a minimális 

érátmérő jobb oldalon 5,94 mm, bal oldalon 4,97 mm volt. A mért β érték 

jobb oldalon 11, bal oldalon 10,8 volt, amely érték 15 évnél fiatalabbak 

esetében általunk meghatározott normális 3,46±0,71 (n=7) értéknél 

szignifikánsan magasabb, annak több, mint háromszorosa (4. és 5. ábra).  

A vizsgált erek rugalmatlansága alapján a páciens biológiai életkora a 

kronológiai koránál egyértelműen magasabb, más munkacsoport által, japán 

populációban meghatározott béta stiffness értékek alapján körülbelül 45 

éves férfinak felel meg. A hazai populációban általunk meghatározott béta 

stiffness paraméterek alapján azonban ennél jóval magasabb, még az 

általunk mért legfelső értéket is meghaladja, így az érfal rugalmatlanságának 

hátterében a betegség kimenetelét ismerve joggal feltételezhető kezdődő 

atherosclerosis is. Bár a szintén mért 6,9 m/s PWVβ érték megközelíti, de 

nem éri el a cardiovasculáris kockázat szempontjából határértékként - már 

más artériás stiffnesst vizsgáló módszerekkel felnőtt populáción - 

meghatározott, saját méréseink alapján RF echo-Tracking mérés során is 

elfogadható, 10 m/s értéket.  
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4. ábra Bal ACC esetében végzett RF echo-Tracking  mérés eredeti regisztrátuma 9 éves 
progeria szindrómás gyermek vizsgálatából. 

 

 

 

5. ábra Egészséges 15 év alattiak béta stiffness értékének (3,46±0,71, n=7) több mint 
háromszorosa a vizsgált 9 éves progeria szindrómás gyermek mindkét oldali ACC-án mért 
(jobb oldali ACC β=11, bal oldali ACC β=10,8)béta stiffness érték. 
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2.3 Epicardiális zsír térfogat, Agatston-score és 

stiffness értékek vizsgálata CAD betegekben 

 

A CAD rizikóbecslő módszerei között az 1990-ben publikált Agatston 

score és a 21. század első évtizedében ismételten előtérbe került – a 

változatos technikai megoldásokkal végezhető - stiffness mérések mellett az 

EFV meghatározása is (24, 28-31, 84-86) . Az EFV mérése a CACS analízishez 

készített CT vizsgálat rekonstrukcióiból egy szoftver segítségével félautomata 

módon, gyorsan elvégezhető. A megnövekedett epikardiális zsír volumennel 

együtt jár az epicardiális zsírszövet atherogén faktorainak túlsúlyba kerülése 

és így a CAD rizikó növekedése (47, 48, 50, 51, 61, 87-89). Vizsgálatunk célja 

az volt, hogy összefüggést keressünk ismert CAD betegek esetében az EFV, 

CACS érték és az Arteriograph-fal mért stiffness paraméterek között. A 

betegek jelentős részében CCTA vizsgálat is történt. Ezeknél a betegeknél 

lehetőség volt a koszorúér szűkület mértéke és az Agatston-score valamint az 

EFV közötti kapcsolat vizsgálatára is. 

2.3.1 Vizsgáló eszköz és módszerek 

A CACS meghatározásához és az EFV méréséhez 64 szeletes, 0,33 mp 

forgásidejű, EKG függő áramerősség moduláló csővel rendelkező (Care Dose 

4D), dual source (DS) CT készülékkel (Somatom Definition; Siemens Medical 

Solutions, Forchheim, Germany) végeztük a szív CT vizsgálatokat. A 

vizsgálatok szívfrekvencia függvényében prospectiv triggerelt (sinusritmus, 

szív frekvencia (HR) <60/perc vagy retrospektiv kapuzott (aritmia és/vagy HR 

>60/perc) formában, EKG vezérelve történtek, natívan, intravénás 

kontrasztanyag adása nélkül a trachea bifurkáció és a pericardium alsó 

kontúrja között, egyetlen légvétel alatt. A szívre nagyított rekonstrukcióhoz 

B35f kernert, 3 mm-es effektív szelet vastagságot, 1,5 mm-es kollimációt 

alkalmaztunk. A rekonstrukciós ablak prospektiv triggerelés esetében a 
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szívciklus 70% -ánál volt, míg retrospektiv kapuzás esetén a szívfrekvenciától 

függően került beállításra. A CACS méréséhez az alkalmazott szoftver (Syngo 

CAC, Siemens Medical Solutions, Forcheim, Germany) automatikusan kijelöli 

azokat az elváltozásokat, melyek a 130 HU értéket meghaladják és minimum 

három, egymással folytonos pixelen jelennek meg. Az elváltozások közül 

manuálisan kiválasztásra kerültek a koszorúerekben elhelyezkedők, ez 

alapján a szoftver táblázatban tünteti fel a CACS értékeket, köztük az 

Agatston-scoret is (6. ábra). 

 
 

 
6. ábra Agatston-score meghatározása félautomata szoftver segítségével (Syngo CAC, 
Siemens Medical Solutions, Forcheim, Germany) natív metszeteken. Valamennyi 130HU 
denzitású, három egymást követő pixelben jelenlévő képletet a szoftver autmatikusan 
magenta színnel jelöl, melyek közül manuálisan kerülnek kiválasztásra az LM, LAD, CX és 
RCA meszes plakkjai. A megjelenő táblázatból az Agatston-score érték leolvasható 

 

Az EFV mérése a CACS méréshez készült rekonstrukciókon történt. Az 

alkalmazott félautomata szoftver (Syngo Volume, Siemens Medical Solutions, 

Forcheim, Germay) a minden 5-10. szeletben manuálisan körberajzolt 

pericardiumon belül, a beállított -30 - -190 HU denzitáshatárérték alapján 

kijelöli majd táblázatban feltünteti az epicardiális zsír mennyiségét 
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köbcentiméterben kifejezve, és a vizsgált régió hosszát valamint az átlagos 

HU értéket és a standard deviációt is (7. ábra).  

 

 
7. ábra EFV meghatározása félautomata szoftver segítségével, calcium-score analízishez 
használt rekonstrukciókon (Syngo Volume, Siemens Medical Solutions, Forcheim, Germay). 
A pericardium vagy pericardiális folyadékgyülem jelenlétekor annak elkülöníthető 
viszcerális kontúrja manuálisan kerül megrajzolásra minden kb. 5-10. metszetben, ahol a 
pericardium élesen ábrázolódik. Az alkalmazott szofver az így körberajzolt területen belül a 
megadott határértékek közötti denzítással rendelkező pixeleket magenta színnel jelöli és 
kiszámítja össztérfogatát (cm

3
), melyet táblázatban megjelenít                                                                      

 
 

A CCTA vizsgálatokra is 64 szeletes DSCT készüléket (Somatom Definition; 

Siemens Medical Solutions, Forchheim, Germany) használtunk. A vizsgálat a 

szív metszeteinek megfelelő régióban történ, EKG vezérelve – az EFV és 

Agatston-score méréshez használt natív méréshez hasonlóan - a szív 

frekvenciától függően, prospektiv EKG triggerelt vagy retrospektiv EKG 

kapuzott formában. Retrospektiv EKG kapuzás esetén, kevés kivétellel, a 

sugárterhelés csökkentésére EKG függő dózis modulációt alkalmaztunk.  A 

vizsgálat előtt magas szívfrekvencia esetén a beteg orálisan és/vagy 

intravénásan bétablokkolót (metaprolol) kapott. Ismert allergia, vagy a beteg 

által jelzett –korábbi alkalmazás során jelentkező – türhetetlen mellékhatás 
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kivételével minden beteg nyelve alá, spray formájában 2 puff nitrát 

készítményt kapott. Intravénásan injektorral, bolus tracking módszerrel 

beadott kontrasztanyag 350 mg jód tartalmú kontrasztanyag volt. A szívre 

nagyított rekonstrukciók, prospektiv EKG triggerelés esetén a szívciklus adott 

fázisában, míg retrospektiv EKG kapuzás esetén a képminőség szempontjából 

legjobb fázisban készültek, 0,60-0,75 mm-es szeletvastagsággal, 0,4 mm-es 

kollimációval, B26f kernerrel. Speciális, koszorúér analízisre alkalmas szoftver 

(Syngo Circulation, Siemens Medical Solutions, Forcheim, Germay) 

segítségével vizsgáltuk a koszorúerek szűkületeit. A koszorúér szájadékok 

síkja felett az aorta lumenébe kattintva a koszorúerek nagy pontossággal, 

automatikusan szegmentálódnak. Szükség esetén a jelölt, de nem koszorúér 

szegmentumok törölhetők és a hiányzó coronaria szegmentumok 

hozzáadhatók a már kijelölt koszorúér ágrendszerhez. Manuálisan a jobb és 

bal coronaria, valamint azok ágai az erek kezdő és ábrázolódó végpontjaira 

kattintva kijelölhetők, majd szegmentumonként analizálhatók. 

Meghatározásra kerül a domináns koszorúér. Felismerhetők az anatómiai 

variációk, koszorúér anomáliák. Az egyes coronaria szegmentumokon látott 

plakkok hossza, összetétele, esetlegesen ábrázolódó vulnerábilitásra utaló 

jelek, és a szűkületek területben vagy átmérőben számított százalékos 

mértéke minden plakk esetében leírásra kerül. CCTA alapján súlyos, 

szignifikáns a szűkület, ha az area szűkület 75%-nál nagyobb vagy a diaméter 

szűkület meghaladja a 70%-ot (8. ábra).  
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8. ábra CCTA, hajlított többsíkú rekonstrukciók (Syngo Circulation, Siemens Medical 
Solutions, Forcheim, Germay) saját beteganyagunkból: a. Ép coronaria b. Nem szignifikáns 
szűkületek c. Szignifikáns szűkület d. Elzáródás 

 

A regionalis stiffness paraméterek meghatározására közvetlenül a szív CT 

vizsgálat előtt került sor standardizált körülmények között, arteriograph 

(Arteriograph, TensioMed, Budapest, Hungary) készülékkel. A mérésre 

szobahőmérsékletre temperált vizsgáló helyiségben, azonos napszakban, 

fekvő helyzetben, a felkarra helyezett mandzsetta segítségével került sor, 

rövid pihenő után vérnyomásmérést és a jugulum –symphysis távolság 

meghatározását követően. Az arteria brachialis rövid idejű elszorítása majd a 

nyomás hirtelen feloldása során a pulzushullám oscillometrikusan rögzitésre 

kerül. A pulzushullámon belül az előrehaladó és visszavert hullámok jól 

elkülönülnek analízisük során és a mért vérnyomás és jugulum-symphysis 

távolság alapján a kerül az AIx és a PWVao kiszámításra (9. ábra). 

2.3.2 Vizsgálati alanyok 

Az artériás stiffness paraméterek és az Agatston score valamint az EFV 

közötti összefüggés megismerésére vizsgálatunkba 158, szív CT vizsgálatra 

napi rutin szerint előjegyzett beteget választottunk be. A betegek közül 111 
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fő CCTA vizsgálaton is átesett, és közöttük sor került az Agatston-score és az 

EFV valamint a coronaria szűkület mértéke közötti összefüggés vizsgálatára 

is. Valamennyi beteg informált beleegyezését adta a vizsgálathoz, melyet a 

beteg aláírásával rögzítettünk. 

2.3.3 Statisztikai analízis 

A statisztikai analízishez Microsoft Excel 2010 és SPSS 18.0 

szoftvereket alkalmaztunk. Lineáris regressziós analízissel vizsgáltuk az egyes 

paraméterek között fennálló esetleges lineáris korrelációt. Két mintás T-

próbával hasonlítottuk össze a CAD és kontroll csoport normál eloszlást 

követő paramétereit. 

 

 

 

9. ábra Arteriográfos vizsgálat eredeti regisztrátuma az álatlunk is vizsgálat 
paraméterekkel: AIx (augmentációs index), PWV (pulse wave velocity, pulzushullám 
terjedési sebessége), P1 és P2 (korai és késői/visszavert systoles hullám 

 

2.3.4 Eredmények 

Az artériás stiffness paramétereket vizsgálva mind az AIx, mind a PWVao 

szignifikánsan (p≤ 0,01) magasabb volt a CAD betegek esetében, mint a 
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kontroll egészséges alanyoknál: A CAD betegcsoportban az AIx 34,5 ± 14,7%, 

a PWVao 10,2 ± 2,3 m/s átlagértéket mutatott, míg ez az egészséges alanyok 

esetében az AIx tekintetében 30,2 ± 12,8%, a PWVao vonatkozásában 9,5 ± 

1,6 m/s volt (a munkacsoport korábbi eredményei).   

Összevetve egymással az egyes, újonnan vizsgált paramétereket (AIx, PWVao, 

EFV és Agatston-score): Az EFV és az Agatston-score értékeket vizsgálva 

szintén szignifikáns (p≤0,01) különbséget találtunk a koszorúérbetegek és a 

kontroll csoport átlagértékei között. A koszorúér betegeknél az EFV esetében 

ez 121,1 ± 69,8 cm3, míg a kontroll csoportban 83,7 ± 39,3 cm3 volt. A CAD 

csoportban az Agatston-score átlagértéke 207 (0-1327), az egészségeseknél 

5,3 (0-146). 

Az Agatston-score átlagérték mind a férfiak (424,27), mind a nők (94,39) 

esetében szignifikánsan (p<0,05) magasabb volt a szűkülettel rendelkezők 

esetében. Az átlagérték a szignifikáns szűkülettel rendelkezők esetében volt a 

legmagasabb (1002,87 a férfiak és 605,5 a nők esetében). Mindkét nemben 

tapasztalható volt, hogy az EFV átlagértéke a szűkülettel nem rendelkező 

betegek esetében normális (98,16 cm3 a férfiak és 76,04 cm3 a nők 

esetében), míg a szignifikáns szűkülettel rendelkező betegek esetében 

mértük a legmagasabb EFV átlagértékeket (152,35 és 100,78 cm3 a férfiak 

illetve a nők esetében). Azonban szignifikáns különbséget csak a férfiak 

esetében találtunk az EFV és a szűkület mértéke között. 

2.3.5 Következtetés 

Vizsgálati eredményeink, melyeket részben korábbi irodalmi adatok is 

alátámasztanak (32, 50, 57), arra utalnak, hogy az általunk oscillometrikusan 

vizsgált stiffness paraméterek és a szív CT vizsgálat megfelelően rekonstruált 

képanyagán félautomata módszerrel meghatározott Agatston- score és EFV 

értékek fontos biomarkerei a koszorúér betegségnek, hiszen valamennyi 

érték szignifikánsan magasabb volt a CAD betegcsoportban, mint az 

egészséges, kontroll csoportban. Valamint a CCTA alapján szignifikáns 

koszorúér szűkülettel rendelkező betegek esetében is szignifikánsan 

magasabb Agatston-score értéket és a férfiak esetében szignifikánsan 
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magasabb –irodalmi adatok alapján kóros mennyiségű – EFV értéket 

kaptunk. Bár a nők esetében nem sikerült szignifikáns összefüggést kimutatni 

az EFV és a súlyos koszorúér szűkület között, és a nyert átlagértékek is az 

irodalomban szereplő kóros érték alatt volt, de ennek oka az alacsony 

elemszám is lehet.  

Ugyanakkor a vizsgált stiffness paraméterek valamint az EFV és az Agatston-

score között csak gyenge korreláció volt kimutatható, ami azt támasztja alá, 

hogy ezek egymástól független, önálló prediktív értékkel bíró paraméterek 

lehetnek (50, 57).  

Az is felmerül, hogy a CAD hátterében álló egyes rizikótényezők, 

rizikófaktorok más-más paraméter emelkedését okozhatják, azonban 

vizsgálatunk során rizikófaktoraik alapján  –  ehhez alacsony elemszám miatt 

-  nem osztottuk további részekre a CAD betegcsoportot. Külön, egy másik 

vizsgálatunk során azonban - a CAD szempontjából nagy rizikót jelentő II. 

típusú diabetes mellitusos betegcsoportban - megvizsgáltuk az EFV, 

Agatston-score értékek alakulását.  
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2.4 Epicardiális zsír térfogat, Agatston-score, máj 

denzitás és BMI értékek vizsgálata II. típusú DM-

ban 

 

Klinikánk beteganyagának feldolgozásával leíró, retrospektív, 

keresztmetszeti korrelációs vizsgálatot végeztünk abból a célból, hogy 

megvizsgáljuk az irodalom áttekintése alapján magyar populációban elsőként 

a BMI, az Agatston-score, EFV és a máj denzitása közötti összefüggéseket II-

es típusú diabeteses betegcsoportban és egészséges kontroll csoport 

esetében. 

2.4.1 Vizsgálati eszközök és módszerek 

Munkánk során 64 szeletes DSCT készülékkel (Somatom Definition; 

Siemens Medical Solutions, Forchheim, Germany) natív és CCTA méréseket 

végeztünk, melyek közül a natív mérések rekonstrukcióiból nyerhető 

információkat dolgoztuk fel. A szív CT vizsgálatok az 5. fejezetben leírtak 

szerint történtek, EKG vezérelve a trachea bifurcatio és a rekesz kontúr 

között. A képelemzéshez az 5. fejezetben ismertetett módon készültek a 

rekonstrukciók. Az Agatston-score érték és az EFV mérése is a már 

ismertetett alkalmazásokkal történt. A máj denzitásmérése, HU értékben 

kifejezve a calcium-score analízishez készített rekonstrukción történt, a 

mérési mezőbe került 8. máj szegmentumban, azonos alakú és méretű 

mérési területen (ROI, region of interest) (10. ábra).  Az elfogadott irodalmi 

adatok alapján az egészséges máj natív metszeteken mért denzitás értéke 50-

75 HU közötti. Steatosis hepatis diagnózisa 40 HU denzitás érték alatt áll fent 

(90).    
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10. ábra Máj denzitás mérése, HU értékben kifejezve a calcium-score analízishez készített 
rekonstrukción, a mérési mezőbe került 8. máj szegmentumban. A ROI területén mért 
Min/Max HU értékek, átlagérték (mean) standard deviációval (SD), a ROI területe (cm

2
) és 

a pixel száma. Az ábrán látható alacsony HU átlagérték a máj elzsírosodására utal 

 

A body mass index (BMI) a testsúly kilogrammban megadott érték és a 

testmagasság méterben megadott érték négyzetének hányadosaként került 

kiszámításra.  

2.4.2 Vizsgálati alanyok 

A vizsgálatba klinikánkra előjegyzés alapján, rutinszerűen szív CT 

vizsgálatra beutalt, vizsgálaton 2014-2015-ben átesett betegek kerültek 

bevonásra (n=158, 73 férfi, 85 nő). A vizsgálatokra a beutalók alapján CAD 

gyanúja vagy pitvar fibrillatio ablatios kezelése előtt, bal pitvari CTA miatt 

került sor. Utóbbi esetekben a bal pitvari CTA 3D rekonstrukciói segítik a 

katéteres ablatio tervezését, kivitelezését. A betegek között két csoportot 

alakítottunk ki: II. típusú diabeteses betegcsoport (n=60, 30 férfi, 30 nő) és 

nem II. típusú diabeteses, kontroll betegcsoport (n=98, 43 férfi, 55 nő). A 

vizsgálat a regionális etikai bizottság engedélyével történt. 

2.4.3 Statisztikai analízis 
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A vizsgált változók közötti kapcsolat elemzése SPSS 18.0 szoftverrel 

történt. Mindkét betegcsoportban lineáris regresszió analízissel lineáris 

korrelációt kerestünk az Agatston-score, EFV, májdenzitás és a BMI értékek 

között. Normál eloszlást mutató EFV, májdenzitás és BMI értékek esetében a 

két betegcsoport közötti különbség megítélésére kétmintás t-próbát 

végeztünk. Mann-Whitney tesztel vizsgáltuk a nem normál eloszlást mutató 

Agatston-score értékek közötti különbséget. 

2.4.4 Eredmények  

A diabeteses és nem diabeteses betegcsoport adatait áttekintve az 

egyes vizsgálat paraméterek szórással együtt megadott átlagértékei alapján 

az EFV átlagértéke jelentősen magasabb a diabeteses betegcsoportban 

(180,2±69,7 cm3), mint a kontroll csoport esetében (140,1±65,1 cm3). Szintén 

magasabb az Agatston-score átlagérték a diabeteses betegek esetében 

(383,8±915,8), mint a kontroll csoportban (149±33,3). A máj denzitásértékek 

a diabeteses betegcsoportban alacsonyabb (47,2±14,3 HU) átlagértéket 

adtak, mint a kontroll csoportban (50,8±15,28 HU). A BMI átlagértéke 

mindkét korcsoportban a normálisnál magasabb volt 31,2±5,34 a diabeteses 

és 28,2±5,18 a kontroll csoportban. Nemekre lebontott összehasonlítást is 

végeztünk, melynek adatai alapján mindkét nemben a BMI, az EFV, az 

Agatston-score átlagértékek magasabbak, míg a máj denzitásétékek 

átlagértéke alacsonyabb a diabeteses betegcsoportban, mint a 

kontrollcsoportban (3. táblázat).   

 

 

 

 II. típusú diabeteses kontroll 

életkor (évek) 62±9,5 60,16±11,8 

BMI (kg/m2) 31,2±5,34 28,2±5,18 

Agatston-score 381,8±915,8 149±33,3 

EFV (m³) 180,2±69,7 140,1±65,1 

máj denzitás (HU) 47,2±14,3 50,8±15,28 

3. táblázat Vizsgálatunkba bevont II. típusú diabeteses (n=60) és kontroll (n=98) 

betegcsoport életéveinek, BMI és Agatston-score valamint EFV és májdenzitás átlagértékei 

standard deviációval jelölve 
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Az elvégzett kétmintás t-próbák eredménye alapján a kontroll és a diabeteses 

betegcsoport EFV között a különbség szignifikáns (p<0,001). A máj denzitás 

átlagértékei között azonban statisztikailag szignifikáns különbség nem áll fent 

(p=0,140). Az Agatston-score értékek közötti különbség, a Mann-Whitney 

próbás vizsgálat alapján, a két csoport átlagértékei között szignifikáns 

(p=0,038). Nemekre lebontva azonban csak a férfiak diabeteses és kontroll 

csoportja között sikerült statisztikailag szignifikáns különbséget (p=0,001) 

kimutatni. A többi vizsgált paraméter különbsége a diabeteses és kontroll 

betegcsoportban, a két nemben külön vizsgálva statisztikailag nem volt 

szignifikáns.  

Korrelációs vizsgálataink során a BMI-t és az életkort független, míg a EFV, a 

máj denzitás és az Agatston-score értékeket függő változóknak tekintettük. 

Lineáris regresszió analízissel az EFV és a BMI valamint az EFV és az életkor 

között közepesen erős (r=0,569 illetve r=0,465), statisztikailag szignifikáns 

(p<0,001) lineáris korrelációt láttunk a kontroll csoportban. A diabeteses 

betegcsoport esetén gyenge (r=0,385), szignifikáns (p=0,001) korreláció 

figyelhető meg az EFV és a BMI érték között, míg az életkor és a BMI között 

nincs szignifikáns korreláció (p=0,110). A máj denzitása és a BMI között mind 

a kontroll, mind a diabeteses csoportban gyenge, negatív (r=-0,337 illetve r=-

0,298), szignifikáns (p<0,001 illetve p=0,012) lineáris korreláció számítható. A 

máj denzitása és az életkor között a kontroll csoportban nem szignifikáns 

(p=0,314) lineáris korrelációt, míg a diabeteses betegcsoportban gyenge 

(r=0,232), szignifikáns (p=0,040) lineáris korreláció számítható. Spearman-

féle korrelációs vizsgálattal a kontroll csoportban az Agatston-score és a BMI 

érték valamint az Agatston-score és az EFV között gyenge (r=0,183 illetve 

r=0,323), szignifikáns (p=0,040 illetve p=0,001), míg az Agatston-score és az 

életkor között közepesen erős (r=0,440), szignifikáns (p<0,001) korreláció 

számítható. A diabeteses betegcsoport esetében az Agatston-score és a BMI 

valamint az Agatston-score és az EFV között nincs statisztikailag szignifikáns 
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korreláció (p=0,258 illetve p=0,099), de az Agatston-score és az életkor 

között gyenge (r=0,297), szignifikáns (p=0,011) korrelációt találtunk. 

2.4.5 Következtetés 

A statisztikai elemzés alapján arra következtetünk, hogy a BMI az 

életkornál erősebben befolyásolja az EFV értékét, és a magasabb BMI érték 

alacsonyabb máj denzitás értékkel jár mind a diabeteses, mind a kontroll 

csoportban. A diabeteszes betegcsoport máj denzitás értéke alacsonyabb, 

EFV értéke magasabb, mint a kontroll csoporté. Ezek a statisztikai adatok 

alátámasztják, hogy a natív szív CT vizsgálattal nyerhető mérési eredmények 

a szövettani vizsgálatokhoz hasonlóan képesek kimutatni, hogy az elhízás 

következtében az ectopiás zsír (parenchymás szervek szöveti zsírtartalma, 

epicardiális zsír) volumene megnő a diabeteses betegekben.  

 Az életkorral az Agatston-score értéke a diabetes és a kontroll csoportban is 

emelkedik. A diabeteses betegek koszorúereinek mésztartalma azonban 

nagyobb. Ez az adat utalhat arra, hogy az epicardiális zsír volumen 

változásával annak biokémiai, enzimatikus összetétele is megváltozik 

proinflammatoricus, atherogén hatású környezet alakul ki a koszorúerek 

körül (91). 

Érdekes, hogy míg a kontroll csoportban az EFV és az Agatston-score együtt 

változik, addig a diabeteses betegcsoportban ez nem figyelhető meg. Ennek 

azonban lehet oka az alacsony esetszám és a nagy szórás is. Valamint az a 

megfigyelés is, hogy a diabeteses betegek esetében a betegség kezdeti 

szakaszán a mikrovasculáris károsodások dominálnak és a betegség 

előrehaladásával együtt jelennek meg a makroangiopathia jelei, így a 

koszorúerek mésztartalmának fokozódása, az Agatston-score érték 

emelkedése is (1, 3, 5, 39, 48, 52). Vizsgálatunk azonban a diabetes 

fennállásának idő tartamára nem terjedt ki. A II. típusú diabeteses betegek 

esetében a vérzsírsavak emelkedése, az LDL és triglicerid szint emelkedése 

miatt a statin terápia elterjedt (92). Kimutatott tény, hogy a statin terápia 

következtében, a vulnerabilis plakkok stabilizálódásával a koszorúerek 

mésztartalma fokozódik, ugyanakkor kedvező hatással lehetnek a máj 



48 
 

zsírtartalmára. Kutatásunk azonban a statinok esetleges alkalmazását egyik 

betegcsoportban sem vizsgálta.  
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2.5 EKG szinkronizált angiográfiás vizsgálatok 

alkalmazási lehetősége terápiás beavatkozások 

tervezése és vezérlése terén, egy arritmiás eset 

katéteres ablációja kapcsán 

 

Klinikánkon elvégzett szív CT vizsgálatok túlnyomó többségében CCTA 

vizsgálatok, melyek célja a koszorúerek, megítélése, azonban más indikációs 

lehetőségek is vannak. Az EKG kapuzott angiográfiás vizsgálatok több 

katéteres és műtéti beavatkozás sikerét is segítik. A teljesség igénye nélkül: 

ritmuszavarok katéteres ablációját, a TAVI beavatkozásokat, coronaria stent 

implantációkat, aorta és bal kamra aneurysmák, pseudoaneurysmák műtéti 

kezelését segíthetik, többsíkú és háromdimenziós (3D) rekonstrukciókkal, 

akár 3D nyomtatással, hibridképalkotás alkalmazásával. 

 A felsoroltak közül Klinikánkon leggyakrabban ritmuszavarok katéteres 

ablációs terápiájának tervezéséhez és vezérléséhez készítünk szív CT 

angiográfiás vizsgálatokat, többségében pitvar fibrilláló betegek esetében. Az 

elektrofiziológiai mérések során azonosított, a ritmuszavarért felelős 

gócpontok a bal pitvar háromdimenziós rekonstrukciós képére vetítve 

jelentenek segítséget a terápiás beavatkozások során. A bal kamra kiáramlási 

pályájának ablációs kezelése során, ha a bal kamrai tachycardia hátterében a 

kamra kiáramlási pályájának góca áll, ez a fajta elektro-anatómiás 

háromdimenziós megjelenítés kiemelt jelentőséggel bír.  

A módszer nyújtotta lehetőséget egy 54 éves nőbeteg általunk publikált 

esete támasztja alá. A betegnél 2 éve fennálló, kamrai extraszisztolé (VES, 

premature ventricular complexies) okozott klinikai tüneteket (fizikai 

terhelésre erősödő dyspnoe, palpitáció). Az EKG a ritmuszavar bal kamra 

kiáramlási pályai eredetre utalt. Stressz teszt bigemin jellegű korai 

extraszisztolét, 3 másodperces, nem tartós kamrai tachicardiát indukált. 

Echocardiográfiás vizsgálattal koncentrikus bal kamrai hypertrophia, diffúz 
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hypokinezis és 43%-os ejekciós frakció került leírásra. A beteg panaszai a 

gyógyszeres kezelés ellenére nem mérséklődtek, így az arritmogén góc 

ablációs eliminálása került előtérbe. A beavatkozás előtt egy héttel 

retrospektív EKG kapuzással kontrasztanyagos szív CT vizsgálat történ 64 

szeletes DSCT készülékkel (Somatom Definition; Siemens Medical Solutions, 

Forchheim, Germany). A vizsgálatnak kettős célja volt. Egyrészt a ritmuszavar 

hátterében megbúvó esetleges vascularis eredet kizárása. Másrészt az 

ablációs beavatkozás vezérléséhez bal kamra, és az aorta gyök coronaria 

szájadékokkal együttes ábrázolása, annak érdekében, hogy a beavatkozás 

során complex electro-anatomiai ábrázolás váljék lehetővé és az abláció 

során a coronaria szájadékok esetleges elzáródását, szűkületét okozó 

komplikáció elkerülhető legyen (93). A koszorúerek analíziséhez a már leírt 

rekonstrukciók készültek, és az coronaria ágrendszer elemzése is a szokott 

módon történt (Syngo Circulation, Siemens Medical Solutions, Forcheim, 

Germay ). A CCTA szignifikáns koszorúér szűkületet nem mutatott ki. A LM és 

a LAD területén ábrázolódtak meszes plakkok.  A bal kamra háromdimenziós 

komplex elektro-anatomiai megjelenítéséhez az elektrofiziológiás 

beavatkozás során a CartoSound rendszer (Biosense Webster, Inc, Diamond 

Bar, CA, USA) került alkalmazásra (94). A rendszerbe betöltve a szív CT 

vizsgálat rekonstruált képeit, a szoftver automatikusan, három dimenzióban 

szegmentálja a bal kamrát, az aortát és a koszorúereket. A vena femoralison 

át a jobb kamrába bevezetett szívüregi ultrahang (intracardiac 

echocardiograph, ICE)(SoundStar ICE) a bal kamra belső kontúrját, az 

aortagyököt és az RCA szájadékát ábrázolta a QRS idején. A szoftver 

egymásra vetíti a szív CT vizsgálat és az ICE képi anyagát. A létrejött elektro-

anatómiai térképen a VES eredetét a bal Valsalva-tasak területére, bal 

coronaria szájadék alatt 18 mm-rel jelezte (11. ábra).  Folyamatos képi 

monitorozás mellett a jelzett helyen RF abláció történt (30W, 1 min, 50°C), 

ami a ritmuszavart megszüntette, VES programozott stimulálással nem volt 

kiváltható. 
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11. ábra Hibrid képalkotás, elektro-anatómiai térkép megalkotásához CartoSound 
rendszerrel (Biosense Webster, Inc, Diamond Bar, CA, USA). Az aritmogén gócot nyíl jelöli a 
bal Valsalva-tasak területén, a bal coronaria szájadék alatt 18 mm-rel. 

 

Példánk alátámasztja a szív CT vizsgálatok során nyert képi információk 

használatának előnyeit katéteres ablációs beavatkozások során. A hibrid 

képalkotás segítségével lehetőség nyílt a bal coronaria szájadék közvetlen 

közelében, - olyan területen, amely, ha az ICE csak önmagában került volna 

alkalmazásra, csak részben ábrázolódott volna - a coronaria szájadék 

megkímélésével, biztonságos és hatásos terápiára elvégzésére.  
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3. Új eredmények 

 

 

- Közép-európai régióban elsőként határoztuk meg RF echo-Tracikng 

technikával mindkét nemben korcsoportonként a PWV és β stiffness 

paraméterek normál értékeit. Meghatároztuk a RF echo-Tracking vizsgáló 

módszer intra- és interobszerver megbízhatóságát. Egy progériás 

gyermek vizsgálata kapcsán a módszer klinikai alkalmazásának egy 

különleges lehetőségét is publikáltuk. 

- Elsőként vizsgáltuk CAD betegcsoportban együtt a stiffness paraméterek 

valamint az Agatston-score és EFV értékek közötti összefüggéseket. 

- Magyarországon szintén elsőként vizsgáltuk II. típusú diabeteses betegek 

Agatston-score, EFV, máj denzitás és BMI értékei közötti összefüggéseket. 

- Egy eset kapcsán rávilágítottunk a ritmuszavarok katéteres ablációja 

során a szív CT vizsgálatok, hibridképalkotás fontos szerepére 
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4. Összefoglalás 

 

 

Klinikai kutató munkám során ultrahanggal és oscillometriás 

módszerrel valamint computer tomográfiás vizsgálatok képi anyagán 

meghatározható, az atherosclerosissal összefüggő biomarkereket vizsgáltam. 

Kezdetben az atherosclerosis korai diagnosztikájában alkalmazható stiffness 

paraméterek mérésére alkalmas, új technikai lehetőség, az RF echo-Tracking 

módszer megbízhatóságát vizsgáltuk. Majd különböző életkori csoportokban, 

a közép-európai populációban, ezzel a technikával, akkor elsőként, mindkét 

nemben, egészséges önkéntesek bevonásával meghatároztuk az érfal 

rugalmatlanságát jellemző, a vérnyomás értéktől független β stiffness 

paraméter normál értékeit. Egyfajta kontrollként, a más artériás stiffness 

mérő módszerekkel is minden esetben mért, PWV érték nemre, korcsoportra 

lebontott normálérték meghatározását is elvégeztük. Megállapítottuk, hogy 

mindkét érték, a vártnak megfelelően az életkorral emelkedést mutat.  

Munkánk során egy progériás beteg vizsgálata kapcsán az RF echo-Tracking 

módszer klinikai alkalmazásának egyik lehetőségére is rávilágítottunk, 

kiemelve a vizsgálat prognosztikus értékét. 

A PTE KK Radiológiai Klinika technikai fejlesztése során telepítésre került, az 

országban akkor elsőként szív CT, CCTA vizsgálatokra alkalmas 64 szeletes 

DSCT készülék. Így lehetőségem nyílt társklinikákkal való kooperálás során, az 

érfali rugalmatlanság vizsgálatán túl az atherosclerosis egyik, mortalitás 

szempontjából is kiemelt fontossággal bíró manifesztációjának, a szív 

koszorúér betegségének non invaziv vizsgálatára. Első lépésként, 

Magyarországon először, a CAD szempontjából fontos szív CT vizsgálattal 

nyert rizikóbecslésre alkalmas adatok, az Agatston-score és az epicardialis 
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zsír volumen értékek stiffness paraméterekkel kapcsolatos viszonyát 

vizsgáltuk CAD betegcsoportban és egészséges kontrollcsoportban. 

Kutatásunk alapján a szív CT vizsgálattal nyert paraméterek (Agatston-score, 

EFV) valamint az oscillometriás módszerrel nyert stiffness paraméterek (AIx 

és PWVao) is szignifikánsan magasabbak a CAD betegcsoportban, mint a 

kontroll csoportban és fontos markerei a koszorú érbetegségnek. Mivel az 

egyes paraméterek között csak gyenge, vagy semmilyen korrelációt nem 

találtunk, így arra következtetünk, hogy valószínűleg ezek részben független 

prediktív értékkel bírnak.  Felmerült, hogy szerepe lehet az egyes értékek 

különböző mértékű emelkedésében annak is, hogy a CAD hátterében melyik 

rizikófaktor, betegség dominál. 

További vizsgálataink során II. típusú diabéteszes betegcsoportban vizsgáltuk, 

az irodalmi adatok alapján hazánkban elsőként az Agatston-score, az EFV 

értékek, a máj zsíros infiltrációját jellemző máj denzitásértékek és az elhízás 

jellemzésére széles körben alkalmazott BMI értékek közötti összefüggéseket.  

Eredményeink alapján natív szív CT vizsgálatokból nyerhető CAD 

rizikóbecslésében általánosan elfogadott Agatston-score érték mellett 

lehetőség van a beteg további sugárterhelése vagy újabb vizsgálatokra való 

beutalása nélkül, az egyéni rizikó további pontosításra a II. típusú diabeteses 

betegek esetében azáltal, hogy az elkészített rekonstrukciókból a betegségre 

jellemző és CV rizikót fokozó ectopiás zsír volumenének növekedésére utaló 

EFV és máj denzitás érték is kinyerhetők. 

Egy eset kapcsán világítottunk rá a szív CT vizsgálat szerepére, a ritmus 

zavarok pontos és biztonságos, katéteres ablációs kezelése terén, bemutatva 

a különböző képalkotó módszerekkel és elektrofiziológiás technikával nyert 

adatok ötvözésének jelentőségére. 

Az EKG kapuzott CT vizsgálatok számos további lehetőséget rejtenek 

különböző katéteres és műtéti beavatkozások tervezésének és 

kivitelezésének segítésében, a ritmuszavarok katéteres terápiáján túl, TAVI 

beavatkozások tervezésében, aorta és szívüregi morfológiai elváltozások 3D 

megjelenítésében, továbbá 3D nyomtatás előkészítésében is. 
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