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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

A mitrális beáramlás késődiasztolés sebesség 

bAa mitrális anulus késődiasztolés myocardiális sebessége 

bEa mitrális anulus koradiasztolés myocardiális sebessége 

BKR bal kamrai rigiditás 

BP bal pitvar 

bSa mitrális anulus szisztolés myocardiális sebessége 

D tüdővéna görbe diasztolés sebessége 

DBP diastolic blood pressure (diasztolés vérnyomás) 

Dd bal kamra végdiasztolés átmérője 

DD diasztolés diszfunkció 

Ds bal kamra végszisztolés átmérője 

DSZE diasztolés szívelégtelenség 

DT mitrális beáramlás E hullámának decelerációs ideje 

E mitrális beáramlás koradiasztolés sebessége 

EF ejekciós frakció 

HF hátsó fal vastagsága 

HR heart rate (szívfrekvencia) 

HT hypertonia 

ISZB ischaemiás szívbetegség 

IVC inferior vena cava (vena cava inferior) 

IVS intraventriculáris septum vastagsága 

jAa tricuspidális anulus késődiasztolés myocardiális sebessége 

jEa tricuspidális anulus koradiasztolés myocardiális sebessége 

JP jobb pitvar 

NYHA New York Heart Association funkcionális stádium 

PASP pulmonary artery systolic pressure (artéria pilmonalis szisztolés nyomás) 

PF pitvarfibriláció 

PV tüdővéna (pulmonary venous flow) 

RFV relatív falvastagság 

S tüdővéna görbe szisztolés sebessége 

SBP systolic blood pressure (szisztolés vérnyomás) 

SSZE szisztolés szívelégtelenség 

TDI Tissue Doppler Imaging 
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2. BEVEZETÉS 

 

 

A szívelégtelenség korunk új epidemiája, mely idős korban főleg diasztolés 

szívelégtelenségben nyilvánul meg. Ugyancsak gyakori a panaszmentes diasztolés 

diszfunkció, mely fontos prognosztikai faktor. A diasztolés diszfunkció 

stádiumbeosztása integrált Doppler echocardiográfiai vizsgálaton alapul. 

 

 

 Diasztolés funkció és diszfunkció 

Diasztolénak nevezzük az aorta billentyű záródása és a mitrális billentyű záródása 

közti időszakot. Ezen időszak négy részre osztható: isovolumetriás relaxáció, kora 

diasztolés telődés, késő diasztolés telődés, és a pitvari kontrakció. A diasztolés funkciót 

számos tényező befolyásolja: a szívizom tágulékonysága, az endocardium és a 

pericardium merevsége, a szívfrekvencia, az afterload és a preload, valamint a 

kontraktilitás (Libby et al. 2007). 

Diasztolés diszfunkció kialakulásához vezet a kamrák aktív relaxációjának károsodása, 

valamint a passzív myocardiális elemek tágulékonyságának, compliance-ének 

csökkenése. Strukturális és molekuláris biológiai eltérések is megfigyelhetőek 

diasztolés diszfunkcióban a szisztolés funkciózavarhoz képest. Nagyobb átmérőjű és 

sűrűbben elhelyezkedő cardiomyociták jellemzik a diasztolés diszfunkciót (Van 

Heerebeek et al. 2006). Csökken a matrix metalloproteináz enzim termelése, mely 

felelős az intracelluláris mátrix lebontásáért (Ahmed et al. 2006), így a magasabb 

kollagén sűrűség és a kevésbe tágulékony myocardium diasztolés diszfunkcióhoz vezet. 

A diszfunkció létrejöttében legfőbb szerepet a kor, a kezeletlen, vagy rosszul kezelt 

magasvérnyomás talaján kialakuló kamrai hypertrophia, és az ischemiás 

szívizomkárosodás játssza. Ezek mellett számos betegség vezethet diasztolés 

diszfunkcióhoz (van Kraaij et al. 2002) (1. táblázat) 
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Myocardium betegségei 

 Cardiomyopathiák   

   Infiltratív   Amyloidosis  

    Sarcoidosis  

    Zsíros infiltráció  

   Nem infiltratív   Dilatatív cardiomyopathia  

    Hypertrophiás cardiomyopathia  

   

 Restriktív cardiomyopathia 

 Ischemiás cardiomyopathia 

 Diabeteszes cardiomyopathia  

 Hypertrophiával járó betegségek  Hypertonia 

   Aorta billentyű stenosis 

 Ischemiás szívbetegségek  Akut myocardiális infarktus 

   Krónikus coronária betegségek 

  Endomyocardium betegségei   Endomyocardiális fibrosis  

    Hypereosinophiliás szindróma  

  Tárolási betegségek   Haemochromatosis  

    Glikogéntárolási betegségek  

Pericardium betegségei  

   Konstriktív pericarditis  

    Pericardiális folyadék 

Más szerv betegségéhez társulva 

   Diabetes mellitus 

  

 Hyperthyreosis 

 Veseelégtelenség 

1.táblázat. Diasztolés diszfunkcióhoz vezető kórképek. 
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Diasztolés szívelégtelenség 

 

Definíció 

A diasztolés funkció zavara előfordulhat a szívelégtelenség tüneteivel, vagy anélkül, 

megtartott, vagy csökkent szisztolés funkció mellett. Diasztolés diszfunkció esetén a 

kamrák telődése gátolt, ami a diasztolés funkciót jellemző értékek romlásában is 

megnyilvánul. Korábbi ajánlásokban, az emelkedett tölőnyomás korret igazolására 

alkalmas módszer hiányában, a diasztolés diszfunkció igazolása nem volt kritérium 

(European Study Group 1998). Az európai kardiológus társaság (European Society of 

Cardiology) új ajánlása szerint (Paulus et al. 2007) diasztolés szívelégtelenségről akkor 

beszélünk, ha: 

- fennállnak a szívelégtelenség tünetei, 

- az ejekciós frakció megtartott (ejekciós frakció > 50%), 

- és igazolható az emelkedett töltőnyomással járó diasztolés 

funkciózavar.  

 

 
Klinikum 

A kamra diasztolés funkciójának zavara előbb-utóbb a kamrai töltőnyomás 

emelkedéséhez vezet. Ennek következtében nő a kamrai preload (régen ezért is nevezték 

„backward failure”-nek). A bal szívfél elégtelensége pulmonális pangáshoz vezet, így 

terheléses dyspnoe, súlyos esetben orthopnoe jelentkezhet, a beteget megvizsgálva 

pleurális folyadékot találhatunk. A tág nyaki vénák, a perifériás oedemea, 

hepatomegália, és a hepato-juguláris reflux megléte a jobb szívfél elégtelenségére utal. 

A Framingham tanulmány alapján a tüneteket major, és minor csoportra oszthatjuk 

(McKee et al. 1971). Diasztolés szívelégtelenség igazolásához két major, vagy egy 

major és két minor tünet megléte szükséges (2. táblázat). 
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Major tünetek Minor tünetek 

Paroxysmalis nocturnalis dyspnoe Perifériás oedema 

Orthopnoe Éjjeli köhögés 

Tágult nyaki vénák (CVP > 16 vízcm) Terheléses dyspnoe 

Pangásos szörtyzörej Hepatomegália 

Galopp ritmus Pleurális folyadék 

Cardiomegalia radiológiai leleten Tachycardia (>120/min) 

Pulmonalis oedema radiológiai jelei 

Hepato-jugularis reflux 

Diuretikus kezelésre > 4,5 kg súlyvesztés   

                                     5 nap alatt 

 

 2. táblázat. A diasztolés szívelégtelenség tünetei (CVP: centrális vénás nyomás)  

 

 

A szívelégtelenségre utaló panaszok súlyosságának megítélésére alkalmas a New York 

Heart Association (NYHA) funkcionális stádiumbeosztása: 

 

NYHA I Fizikai aktivitás nem korlátozott. Átlagos fizikai munka nem okoz 

panaszokat. 

NYHA II Fizikai aktivitás enyhén korlátozott. Nyugalomban panaszmentesség, de 

az átlagos fizikai munka panaszt okoz (fáradékonyság, palpitáció, 

nehézlégzés). 

NYHA III Fizikai aktivitás kifejezetten korlátozott. Nyugalomban tünetmentesség, 

de már az átlagosnál kisebb fizikai munka is panaszt okoz. 

NYHA IV Nyugalomban is panaszos, legkisebb fizikai aktivitás is fokozza a 

panaszokat. 

 

 

A 2001-es amerikai ACC/AHA szívelégtelenség ajánlás (Hunt et al. 2001) új 

stádiumbeosztást alakított ki, mely figyelembe veszi a betegség patogenesisét és 

progresszióját is, így a NYHA stádiummal együtt a prevenció, és a kezelés 

egyértelműbben meghatározható. 
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A stádium Nagy kockázat a szívelégtelenség kialakulására, de még strukturális 

elváltozás nélkül (pl: hypertonia, diabetes, atherosclerosis). 

B stádium Meglévő strukturális elváltozás, de nincsenek, nem is voltak 

szívelégtelenségre utaló tünetek/panaszok (pl: hypertonia bal kamra 

hypertrophiával, akut myocardiális infarktus, panaszmentes 

szisztolés/diasztolés diszfunkció, billentyűbetegség). 

C stádium A betegnek a meglévő strukturális szívbetegség talaján kialakult 

szívelégtelensége van, vagy volt valaha. 

D stádium Végstádiumú szívelégtelenség, amikor a betegnek speciális kezelésre 

(keringés támogtó eszköz, inotróp kezelés, szívtranszplantáció) van 

szüksége. 

 

 

Szisztolés funkció diasztolés szívelégtelenségben 

Nagy populációs (Bhatia et al. 2006, Owan et al. 2006, Fonarow et al. 2007) és 

gyógyszervizsgálatokban (Yusuf et al. 2003) a diasztolés szívelégtelenség 

diagnózisához nem tartozott hozzá a diasztolés diszfunkció igazolása, a megtartott 

szisztolés funkció kritériuma pedig a megtartott ejekciós frakció volt (>40-50%). 

Mai tudásunk alapján azért beszélünk megtartott ejekciós frakcióról (Paulus et al. 2007), 

mert szöveti Doppler echocardiográfiával igazolódott, hogy diasztolés diszfunkcióban 

illetve diasztolés szívlégtelenségben is csökkent a longitudinális myocardiális szisztolés 

funkció megtartott ejekciós frakció mellett (Yip et al. 2002; Yu et al. 2002; Lengyel et 

al. 2008, Dénes et al. 2009). 

 

Epidemiológia 

Populációs vizsgálatokból ismert, hogy az enyhe diasztolés diszfunkció 21%-ban 

fordul elő (az életkor előrehaladtával növekvő tendenciát mutat: 55 év alatt 5%, 75 év 

felett  már 53%). Közepes és súlyos diasztolés diszfunkció a népesség 7%-át érinti (55 

év alatt alig 1%, 75 év felett már 12%; Redfield et al. 2003). 

A szisztolés és diasztolés szívelégtelenség együttes prevalenciája 2-3 % (Levy et 

al. 2002; Ceia et al. 2002; Mosterd et al. 2007), de a korral meredeken nő: 70 éves kor 

felett már a 10-20 %-ot is eléri. Különböző tanulmányokban más és más a diasztolés 
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szívelégtelenség aránya, de a legújabb tanulmányok szerint a szívelégtelen betegek 

közel fele (40 – 60 %) tartozik ebbe a csoportba (The Task Force for the diagnosis and 

treatment of acute and chronic heart failure 2008 of the European Society of 

Cardiology; 2008; Bhatia et al. 2006; Owan et al. 2006). Magyarországi felmérés szerint 

a diasztolés szívelégtelenek többsége nő, és gyakrabban fordul elő közöttük 

magasvérnyomás betegség (Lengyel et al. 2004). Ugyancsak gyakrabban fordul elő 

cukorbetegség, és a magasabb életkor (Bhatia et al. 2006). 

Megoszlottak a vélemények a diasztolés szívelégtelenség prognózisát illetően is. A 90-

es évek elejéről származó tanulmányok mind jobb prognózist igazoltak a szisztolés 

szívelégtelenséghez képest (Gaasch et al. 1994, Cohn et al. 1988, Ghali et al. 1992, 

Aronow et al. 1990, Vasan et al. 1999).  Újabb vizsgálatok szerint azonban sem a rövid, 

sem a hosszú távú mortalitásban nincs különbség a szisztolés és a diasztolés 

szívelégtelenségben szenvedők között (McDermott et al. 1997, Pernenkil et al. 1997, 

McAlister et al. 1999, Lengyel et al. 2004). Nagy, populációs tanulmányokban is 

megerősítették, hogy nincs különbség a túlélésben (Bhatia et al. 2006, Fonarow et al. 

2007). A tanulmányok közti különbség magyarázata lehet, hogy nem volt pontos a 

diasztolés szívelégtelenség definíciója, általában elegendő volt a panaszok mellett a 

megtartott ejekciós frakció, a diasztolés diszfunkció kimutatása nem volt kritérium. 

Azokban a vizsgálatokban, ahol a diasztolés szívelégtelenség jobb prognózisú volt, nem 

volt feltétel a diasztolés diszfunkció, ami önálló prognosztikai faktor (Persson et al. 

2007), és fiatalabb volt a betegek átlag életkora. A kérdés még mindig nyitott, ugyanis 

egy 2009-ben megjelent metaanalízis (Somaratne et al. 2009), mely 17 vizsgálat 24501 

betegének adatait elemezte, szignifikánsan jobb túlélést talált diasztolés 

szívelégtelenségben (32,1%), mint szisztolés szívelégtelenség esetén (40,6%). 

 

A bal kamra diasztolés funkciójának echocardiographiás diagnosztikája 

A bal kamra diasztolés funkciójának meghatározására számos módszer áll 

rendelkezésünkre, melyek mind a Doppler elv alapján működnek. A Doppler elv 

lényege, hogy mozgó tárgyról a visszaverődő hullám frekvenciája megváltozik, és ez a 

változás arányos a tárgy sebességével. Képlettel kifejezve: 

v =      c × f  

       2f0 × cos α 
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ahol  v – áramlási sebesség, 

   c – ultrahang sebessége a vérben (1560 m/s), 

  f – Doppler-shift (a kibocsátott és a visszavert frekvencia közti különbség), 

  f0– a transzdúcer által kibocsájtott ultrahang frekvenciája  

  α –ultrahangsugár beesési szöge, amelyet a véráram irányával bezár. 

 

Az ajánlásokban, és a klinikai gyakorlatban is három Doppler - módszer használatos: 

 - mitrális beáramlási görbe értékelése 

 - tüdövéna görbe értékelése 

 - szöveti Doppler módszer (tissue Doppler imaging). 

Ezen kívül fontos információt hordoz a bal pitvar mérete is. 

 

 

Mitrális beáramlási görbe 

A mitrális billentyűn átáramló vér sebességének elemzése pulzatilis Doppler 

echocardiographia segítségével lehetőséget teremt a bal kamra diasztolés funkciójának 

megbízható, noninvazív értékelésére (Appleton et al. 1988). Ezen beáramlási görbe két 

beáramlási csúcsot tartalmaz (1. ábra), ahol az első hullám (E hullám) a gyors, kora 

diasztolés telődés fázisában jelentkezik, a második (A hullám) pedig a pitvari 

kontrakcióval egy időben. E két sebesség aránya egészséges, fiatal emberekben 

nagyobb, mint 1 (E/A >1). A görbe számos egyéb jellemző értéke közül a decelerációs 

idő (deceleration time, DT) és az isovolumetriás relaxációs idő (isovolumetric 

relaxation time, IVRT) használatosak a leggyakrabban. Decelerációs időnek azt az 

időtartamot nevezzük, ami az E hullám csúcsától az x-tengyellyel való metszéspontig 

tart. Normális tartománya 193 ± 23 ms, amit jelentősen befolyásol a bal kamra 

merevsége, valamint a pitvari és kamrai nyomások (Gianuzzi et al. 1994). Az 

isovolumetriás relaxációs idő az aorta billentyű záródásától a mitrális billentyű 

nyitódásáig eltelt idő. Ez normálisan 60 és 90 ms között van (Vitarelli et al. 1998; 

Mandinov et al. 2000). Ez az érték válik először kórossá a bal kamra diasztolés 

funkciójának zavarában, bár értéke jelentősen függ az afterloadtól és a szívfrekvenciától 

(Appleton et al. 1998). 
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DT

E A

DT

E A

 

 

1. ábra. Mitrális beáramlási görbe. E: koradiasztolés sebesség; A: késődiasztolés 

sebesség; DT: decelerációs idő. 

 

 

A diasztolés diszfunkció súlyossága alapján a görbéknek három típusos formáját 

különítjük el.  

Legenyhébb esetben a bal kamra relaxációs zavaráról van szó, ilyenkor csökken a 

kora diasztolés nyomásgrádiens a pitvar és a kamra között (csökken az E hullám). A 

megfelelő töltőnyomás létrejöttét a pitvar fokozott kontrakcióval próbálja kompenzálni 

(nagyobb A hullám), az E/A hányados kisebb lesz, mint 1, megnyúlik a decelerációs idő 

(DT >220 ms) , és az isovolumetriás relaxációs idő is (IVRT >100 ms). 

Középsúlyos diasztolés diszfunkció, vagy más néven pseudonormalizáció esetén a 

kamra relaxációs zavarának leküzdése céljából fokozódik a pitvari nyomás, és 

emelkedik a bal kamrai töltőnyomás. Mivel megnő a kora diasztolés beáramlási 

sebesség, ezért a görbe alakja utánozza az egészségesekben regisztráltat (E/A >1). A DT 

és az IVRT kezdetben normális, majd rövidült. A pseudonormális mitrális görbét a 

valóban normális mitrális görbétől a később részletezett kiegészítő módszerekkel lehet 

elkülöníteni. 

A bal kamrai diasztolés diszfunkció legsúlyosabb formája a resrtiktív zavar. A 

koradiasztolés telődési sebesség abnormális mértékben megnő, így az E/A arány 

gyakran nagyobb, mint kettő. A decelerációs és az isovolumetriás idő is megrövidül 

(DT <160 ms, IVRT <60 ms; Ohno et al. 1994).  
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Könnyű reprodukálhatósága és megbízhatósága miatt ma rutin vizsgálatként 

végezzük a mitrális beáramlási görbe elemzését. Előnyei mellett számos tényező 

befolyásolja a görbe értékelhetőségét, úgymint a pillanatnyi volumenterhelés, a preload, 

a végszisztolés volumen, a szívfrekvencia, az életkor, és a kontraktilitás. Korlátozott 

értékű a görbe aorta és mitrális billentyű insufficienciája esetén (Rokey et al. 1985). 

Nem diagnosztikus a mitrális billentyű rheumás betegségében, így mitrális stenosisban, 

mitrális műbillentyű esetén, de az A-hullám hiánya miatt pitvarfibrillációban sem. 

 

Tüdővéna görbe 

Pulzatilis Doppler echocardiographiával lehetőség van arra, hogy a pulmonális 

vénákban mérjük az áramlási sebességet. A görbe alapján mérhető a szisztolés (S 

hullám), és diasztolés sebesség (D hullám), valamint egy fordított irányú (revers) Ar 

hullám, ami a bal pitvar kontrakciójakor keletkezik (2. ábra). Leggyakrabban a 

szisztolés és a diasztolés sebesség arányát szokás megadni (S/D hányados). Hosszú 

diasztole esetén (pl: sinus bradycardia) gyakran két S hullám (S1 és S2) figyelhető meg 

(Rossvoll et al. 1993). Ilyen esetben az S2 hullámot kell figyelembe venni az S/D 

hányados számításánál.  

A módszer előnye, hogy lehetőséget teremt a mitrális görbe alapján normálisnak, 

illetve pseudonormálisnak mondott görbék egymástól való elkülönítésére. Mivel 

egészségesekben nagy S hullámot látunk, így az S/D arány nagyobb, mint 1. Emelkedett 

bal kamrai töltőnyomás, tehát a kamrai tágulékonyság elégtelensége esetén a szisztolés 

és a diasztolés sebesség aránya kisebb, mint 1 (Farias et al. 1999).   

 

 

 

2. ábra. Tüdővéna görbe. S: szisztolés sebesség; D: diasztolés sebesség. 

S1 

D 

Ar 

S2 
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A módszer korlátai: technikailag nehezen kivitelezhető, az esetek kevesebb, mint 

80%-ban kapunk minden szempontból értékelhető görbét (Ommen et al. 2000), de az 

S/D hányados a legtöbb esetben meghatározható. Ugyanakkor a kapott görbét jelentősen 

befolyásolja az aktuális hemodinamikai állapot. Mind a szisztolés, mind a diasztolés 

sebesség erősen függ a kortól (de Marchi et al. 2001), valamint pitvarfibrillláció, és 

jelentős mitrális insufficiencia esetén a módszer nem megbízható (Lengyel et al. 2005). 

 

 

Szöveti Doppler echocardiográfia 

A hagyományos Doppler- technikával a vér áramlási sebességét határozzuk meg. 

A vörösvértestek mozgásából eredő jel alacsony amplitúdójú, és magas frekvenciájú, 

ezért a tisztább kép elérése céljából szűrőkkel kiküszöbölik a myocardiumról 

visszaverődő, magas amplitúdójú, alacsony frekvenciájú jelet.  

Új technikák lehetővé tették az eddig zajnak minősülő, a myocardium mozgásából 

eredő jel felerősítését, és a vér mozgásából származó jel kiszűrését. Ezáltal képet 

kaphatunk a myocardium regionális, és globális funkciójáról. A módszer, amivel 

mérhetővé vált a szívizomrostok rövidülési (szisztoléban), és megnyúlási (diasztoléban) 

sebessége, a szöveti Doppler echocardiográfia (tissue Doppler imaging [TDI]). 

A szín-kódolt TDI alkalmas a myocardiális átlag sebességek mérésére, pulzatilis 

üzemmódban pedig a maximális sebességek mérhetők (Pellerin et al. 2003), az újabb 

ajánlások a pulzatilis hullámú TDI-t részesítik előnyben (Nagueh et al. 2009).  

A módszer alkalmas mind a regionális, mind a globális diasztolés kamrafunkció 

értékelésére. A szív egyes régióinak sebességei egészséges egyénekben is különbséget 

mutatnak. Általánosságban elmondható, hogy parasternális metszetből alacsonyabb 

sebességek mérhetőek az anteroseptalis falon a hátsó falhoz képest, csúcsi nézetből 

pedig a hosszanti rostok sebessége csökken a basistól a csúcs felé haladva (Donovan et 

al. 1995). Ugyancsak csúcsi nézetből a laterális sebességek általában meghaladják a 

septum azonos segmentumainak sebességét. 

Feigenbaum és munkatársai (Feigenbaum et al. 2000) írták le először, hogy a 

szívcsúcs gyakorlatilag fix helyzetéből adódóan a mitrális anulus mozgása a kamra 

globális szisztolés, és diasztolés funkciójáról adhat felvilágosítást. Pulzatilis TDI-vel 
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mérhetjük a maximális szisztolés (Sa hullám), kora diasztolés (Ea hullám) és késő 

diasztolés (Aa hullám) anuláris sebességeket (3. ábra). 

 

 

 

3. ábra. Pulzatilis szöveti Doppler echocardiographia. (Sa = szisztolés, Ea = kora 

diasztolés, Aa = késő diasztolés myocardiális sebesség [cm/s]) 

 

Nemcsak a korral, hanem a diasztolés funkció gyengülésével is csökken az Ea 

sebesség (Lengyel et al. 2002). Már az enyhe fokú, relaxációs zavar esetén is 

szignifikánsan alacsonyabb a kora diasztolés myocardiális sebesség, mint 

egészségesekben, a késő diasztolés sebesség pedig enyhén emelkedik. Diasztolés 

funkciózavart jelez az Ea ≤8 cm/s (Nagueh et al. 1997; Garcia et al. 1998).  

A szöveti Doppler technikát már számos, bal kamrai diasztolés diszfunkciót okozó 

kórkép (lásd 1. táblázat) vizsgálata esetén alkalmazták. Az ischemiás szívkárosodás az 

egyik leggyakoribb. Állatkísérletekben, és klinikai tanulmányokban is vizsgálták a 

coronaria-elzáródást követő változásokat a myocardiális sebességekben. Derumeaux és 

munkatársai arra jutottak, hogy a ramus descendens anteriort elzárva már öt perc után 

szignifikánsan csökken a szisztolés, és a kora diasztolés myocardiális sebesség, 

valamint a kora és a késő diasztolés sebességek aránya (Derumeaux et al. 1998). 

Ugyancsak gyakran vezet a diasztolés funkció károsodásához a hypertrophiás 

cardiomyopathia. Nagueh és munkatársai transzgenikus nyulakat vizsgálva azt találták, 

hogy már a hypertrophia kialakulása előtt kimutathatóak eltérések szöveti Doppler 

technikával. Csökken a szisztolés és a kora diasztolés sebesség, valamint a kora és a 

Sa 

Ea 
Aa 
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késő diasztolés sebességek aránya (Nagueh et al. 2000). Hasonló eredmények születtek 

humán vizsgálatokban is (Nagueh et al. 2003). 

Összefüggést keresve a mitrális beáramlási sebességek és a myocradiális 

sebességek között Rodriguez és munkatársai legszorosabb összefüggést a kora, és késő 

diasztolés sebességek arányai között találtak (E/A vs Ea/Aa r = 0,85, p < 0,0001; 

Rodriguez et al. 1996).  

Az emelkedett töltőnyomás becslésére a mitrális beáramlási E hullám, és a kora 

diasztolés Ea hullám aránya (E/Ea) bizonyult legmegbízhatóbbnak. Az átlagos kapilláris 

éknyomás >12 Hgmm becslésére az E/Ea >10 esetén a legoptimálisabb a szenzitivitás 

(91%) és a specificitás (81%; Nagueh et al. 1997). Ommen és munkatársai (Ommen et 

al. 2000) vizsgálatában az E/Ea <8 estén a negatív prediktív érték 97%, E/Ea >15 esetén 

pedig 86%-os volt a specificitás 15 Hgmm-t meghaladó átlagos bal kamrai diasztolés 

nyomásra nézve. A köztes esetek igazolására a kóros tüdővéna görbe, vagy a tág bal 

pitvar alkalmas.  

Újabb vizsgálatokban (Redfield et al. 2005) alkalmazták a szöveti Doppler 

echocardiográfiát a bal kamrai rigiditás („stiffness”) mérésére. Az invazív 

hemodinamikai módszerekkel meghatározható ∆P/∆V hányadosnak megfelel a szerzők 

által leírt E/Ea/EDV, ahol az E/Ea hányados a bal kamrai töltőnyomásra utal, az EDV 

pedig a bal kamrai végdiasztolés volumen. A tanulmányban kimutatták, hogy 

egészséges, 45 évnél idősebb egyénekben nő a rigiditás a kor előrehaladtával. 

A szöveti Doppler echocardiográfia további előnye, hogy pitvarfibrilláció esetén 

az egyetlen módszer a diasztolés diszfunkció kimutatására (Lengyel et al. 2006; 

Thamilarasan et al. 2000).  

 

 

Bal pitvar mérete 

Tsang és munkatársai (Tsang et al. 2002) írták le az összefüggést a bal pitvar 

nagysága és a diasztolés diszfunkció súlyossága között (4. ábra), valamint önálló 

prediktor szerepét a cardiovasculáris események előfordulásában sinus ritmusban 

(Tsang et al. 2003). A tágult pitvar nem az aktuális nyomás-volumen viszonyokat fejezi 

ki, hanem - mitrális betegségek hiányában - tartósan emelkedett bal kamrai 
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töltőnyomásra utal, azaz krónikus diasztolés diszfunkcióra. (A szerző szellemes 

hasonlatával élve, akárcsak cukorbetegség esetén az emelkedett HgbA1C ).  
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4. ábra. A bal pitvari volumen és a diasztolés funkció közti összefüggés 

 

 

A tág bal pitvar ezen kívül fokozott kockázatot jelent a pitvarfibrilláció 

szempontjából is. Az említett vizsgálatba 1655, 65 évnél idősebb beteget vontak be, és 

azt találták, hogy ha a bal pitvar volumene kisebb, mint 43 ml/m2 akkor a 

pitvarfibrilláció 5 éves rizikója csak 3%, de ha meghaladja a 77 ml/ m2, akkor már 26% 

(Tsang et al. 2002).  

A tágult bal pitvar nemcsak pitvarfibrillációra hajlamosít, hanem az ischemiás 

stroke előfordulása is gyakoribbá válik. 32 ml/m2 -nél nagyobb bal pitvari volumen 

egyértelmű kockázatot jelent stroke szempontjából még akkor is, ha a kórelőzményben 

nem szerepelt pitvarfibrilláció (Barnes et al. 2004).  

Ugyancsak fontos szerepe van a bal pitvar nagyságának a szívelégtelenség 

kialakulásának előrejelzésében idős, jó szisztolés funkciójú betegek körében. Akiknél a 

megfigyelési idő alatt szívelégtelenség alakult ki, azoknál tágabb bal pitvari átmérőt és 

volumeneket találtak. Minél tágabb volt a bal pitvar, annál rosszabb volt a prognózis is 

(Takemoto et al. 2005). 
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Diasztolés diszfunkció osztályozása integrált Doppler echocardiográfiával 

Az 5. ábra mutatja a bal kamra diasztolés funkciójának értékeléséhez 

rendelkezésünkre álló módszereket, és azok jellegzetességeit a különböző diszfunkció-

típusokban. Emelkedett töltőnyomás pseudonormalizációban és restriktív zavarban 

fordul elő, melyet az emelkedett E/Ea hányados, és az S/D arány csökkenése jelez. 

 

 

Diasztolés funkció:    normális       relaxációs zavar      pseudonormális    restriktív zavar   
 

 
 

BK-i relaxáció 

 

Normális 

 

Csökkent 

 

Csökkent 

 

Csökkent 

BK-i comliance Normális Normális, v. � �� ��� 

BP nyomás Normális Normális �� ��� 

 
5. ábra. A diasztolés diszfunkció különböző stádiumainak echocardiographiás 

jellegzetességei (E: kora diasztolés mitrális sebesség, A: késő diasztolés mitrális 

sebesség, DT: decelerációs idő, Ea: kora diasztolés myocardiális sebesség, Aa: késő 

diasztolés myocardiális sebesség, S: szisztolés sebesség, D: diasztolés sebesség, Ar: 

pitvari sebesség.) 

Mitrális 
beáramlási 
görbe 

Tüdővéna 
görbe 

TDI 
görbe 
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A 

D 

Ar 

Ea Aa 

0,75<E/A<2 
DT >140 ms 

E/A <0,75 
 

E/A >2 
DT <140ms 

0,75<E/A<2 
DT >140 ms 

S/D >1 S/D >1 S/D <1 S/D <1 

módosítva Redfield et al.  2003 

E/Ea <7 E/Ea <7 E/Ea ≥7 E/Ea ≥7 
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Példák a diasztolés diszfunkció különböző stádiumaira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normális diasztolés funkció 

Enyhe fokú diasztolés diszfunkció (relaxációs zavar) 

Közepes fokú diasztolés diszfunkció (pseudonormalizáció) 

Súlyos fokú diasztolés diszfunkció (restriktív zavar) 
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Nyitott kérdések 

A diasztolés funkció korrekt értékelése integrált Doppler echocardiográfiával történik, 

azonban számos módszertani és klinikai kérdés még megválaszolatlan: 

− Lehet-e készülékektől függetlenül értékelni a szöveti Doppler eredményeket? 

− Elegendő-e a szöveti Doppler echocardiográfia az emelkedett töltőnyomás 

értékelésére, vagy szükség van kiegészítő módszerekre is? 

− A bal kamra diasztolés funkciójának normál értékei ismertek, de keveset tudunk 

a jobb kamra diasztolés funkciójáról, és annak összefüggéseiről.   

− Még nem ismert az újabb diasztolés paraméterek korral és egymással, és a 

standard echocardiográfiai paraméterekkel való összefüggése. 

− Van-e szisztolés diszfunkció a diasztolés diszfunkció egyes stádiumaiban, és 

diasztolés szívelégtelenségben a megtartott ejekciós frakció ellenére? 

− Van-e különbség a korábban használt „szívelégtelenség megtartott ejekciós 

frakcióval” és a „diasztolés szívelégtelenség” kritériumai alapján meghatárott 

betegcsoportok között? 

− Még nem ismert az integrált Doppler echocardiográfiával meghatározott 

diasztolés diszfunkció stádiumainak megoszlása hypertoniában és 

szívelégtelenségben. 

− Van-e különbség a diasztolés és a szisztolés szívelégtelenség prognózisa között? 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

 

 

Kutatásainknak két fő célja volt: (1) a diasztolés funkció echocardiográfiai elemzése 

kapcsán felmerülő módszertani problémák megválaszolása; valamint (2) a diasztolés 

funkció és diszfunkció klinikai jelentőségének vizsgálata. 

 

Vizsgálatainkban az alábbi kérdésekre kerestünk választ: 

 

1. Van-e különbség két különböző echocardiográfiai géppel mért szöveti Doppler 

sebességek között, valamint az emelkedett töltőnyomás becslésére alkalmas 

E/Ea hányadosban? 

2. Melyik módszer alkalmasabb a magas töltőnyomás megítélésére: a tüdővéna 

görbe elemzése, vagy a szöveti Doppler echocardiográfia pseudonormális 

mitrális beáramlási görbe esetén idős, megtartott ejekciós frakciójú egyénekben?  

3. Meghatároztuk a bal és a jobb kamra diasztolés funkciójának szöveti Doppler 

normálértékeit egészséges egyénekben. 

4. Vizsgáltuk a standard és az újabb diasztolés paraméterek korral való 

összefüggését. 

5. Vizsgáltuk, hogy van-e különbség megtartott ejekciós frakciójú diasztolés 

diszfunkciójú és diasztolés szívelégtelen betegek szisztolés myocardiális 

funkciójában? 

6. Meghatároztuk a szívelégtelenség gyakoriságának, típusainak, és a diasztolés 

diszfunkció stádiumainak megoszlását idős, szívelégtelenség gyanújával küldött 

hospitalizált betegekben. 

7. Meghatároztuk a diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak megoszlását 

magasvérnyomás betegségben szenvedő, idős betegekben, valamint vizsgáltuk a 

szöveti Doppler echocardiográfia szerepét az emelkedett bal kamrai töltőnyomás 

kimutatásában, látszólag normális mitrális beáramlási görbe mellett. 

8. Vizsgáltuk, hogy jobb-e a prognózisa a diasztolés szívelégtelen betegeknek, 

mint a szisztolés szívelégtelenségben szenvedőknek? 
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4. MÓDSZEREK 

 

Vizsgálatainkat 2004 és 2008 között végeztük. Összesen 1350 egyént vizsgáltunk 

(életkor: 19 - 95 év), köztük 563 férfit és 787 nőt. Módszerrel kapcsolatos kutatásainkat 

277 főn végeztük (életkor: 19 – 92 év; 107 férfi és 170 nő), klinikai vonatkozású 

vizsgálatainkba 1073 beteget vontunk be (életkor: 43 – 95 év; 456 férfi és 617 nő). 

 

 

4.1. Szöveti Doppler sebességek összehasonlítása különböző echocardiográfiai 

gépekkel 

 

Vizsgálatunkba harmincegy 24 – 92 év közötti konszekutív egyént vontunk be (12 férfi, 

19 nő; átlag életkor: 65,2 ± 17,5 év). Tizennyolc beteg volt hypertoniás, 8 veseelégtelen, 

egy betegnek volt középsúlyos mitrális regurgitációja, egy beteget Marfan-szindróma 

miatt vizsgáltunk, egy betegnek pedig nem cardiális eredetű betegsége volt. 

Pitvarfibrilláció három esetben fordult elő. Méréseinket 2008. szeptemberében végeztük. 

 

Echocardiográfia 

A szöveti Doppler értékeket két echocardiográfiai (echo) gép között hasonlítottunk 

össze: egy Sonos 2000 (Hewlett-Packard, Andover, Massachusetts, USA), és egy 

Philips iE33 (Philips Medical Systems, Andover, Massachusetts, USA) gép között. A 

komplett trasthoracalis vizsgálat a Sonos 2000-es géppel történt az ajánlásoknak 

megfelelő módon, és metszetekből (Lang et al. 2005). A vizsgálatot rögtön követte a 

szöveti Doppler paraméterek mérése a Philips géppel, miközben a beteg bal-

oldalfekvésben maradt.  

Csúcsi 4-üreg metszetből pulzatilis hullámú szöveti Doppler-echoval mértük a mitrális 

anulus laterális szélén a szisztolés (Sa), kora- (Ea) és késődiasztolés (Aa) sebességeket 

mindkét echo-géppel. A mintavételi pont (sample volume) 3,4 mm volt a Sonos gép 

esetben, és 5 mm a Philips gépnél. A minél élesebb sebesség görbék érdekében 

optimalizáltuk a képet a skála (scale) és az erősítés (gain) beállításával. Számítottuk az 

Ea/Aa és az E/Ea hányadosokat. Pitvarfibrilláció esetén, a pitvari kontrakció hiányából 

kifolyólag, csak az Sa és Ea sebességeket mértük, három szívciklus mérését átlagoltuk.  
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Statisztikai módszerként lineáris regressziót alkalmaztunk az értékek közti korreláció 

meghatározására, az átlagok közti különbséget egymintás t-próbával hasonlítottuk 

össze. Bland-Altman módszerrel vizsgáltuk (Bland et Altman 1986) a két gép által mért 

szöveti Doppler értékek közti egyezőséget. Ez a módszer a két gép által mért ugyan 

azon értékek átlagát hasonlítja össze azok különbségével. Ha kicsi különbség, és az 

értékek keskeny sávban helyezkednek el, akkor a két gép közti egyezőség szoros, az 

általuk mért értékek felcserélhetőek.  

Az emelkedett töltőnyomás igazolására a Philips géppel mért E/Ea >10 értéket vettük 

alapul (Nagueh et al. 1997). ROC-görbe (receiver-operating charachteristic) 

segítségével állapítottuk meg a Sonos gép ideális E/Ea értékét, mely a legjobb 

szenzitivitást és specificitást mutatta a Philips géppel mért E/Ea határértékhez képest. 

Statisztikailag a p <0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. 

Számításainkat az SPSS 13.0 program segítségével végeztük.  

 

 

4.2. A szöveti Doppler echocardiográfia vagy a tüdővéna görbe elemzése 

alkalmasabb a magas töltőnyomás meghatározására idős korban, megtartott 

ejekciós frakció esetén? 

 

Vizsgálatunkat 2006 januárja és októbere között végeztük. 75 konszekutív, hypertoniás 

beteget vontunk be (42 férfit, 33 nőt; átlag életkoruk 68,8 ± 9,2 év), akik teljesítették a 

bevonási kritériumokat: 

- életkor: ≥50 év 

- sinus ritmus 

- megtartott bal kamrai ejekciós frakció (EF ≥45%; Swedberg et al. 2005) 

- látszólag normális mitrális beáramlási görbe (E/A >1 és DT: 150 – 240 ms) 

- az alábbi módszerek legalább egyikével igazolt emelkedett töltőnyomás: 

E/Ea ≥7 és/vagy S/D ≤1. 

 

Az E/Ea hányados normálértékének meghatározását harmincöt, 55 évnél idősebb 

kontroll személyen végeztük (13 férfi, 22 nő; átlag életkor: 66,8 ± 10,1 év) (Dénes et al. 

2007). 
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Echocardiográfia 

Standard echocardiográfiával meghatároztuk a bal kamrai ejekciós frakciót (EF) 

Quinones módszerrel (Quinones et al. 1981). Mértük a mitrális beáramlási görbe kora- 

(E) és késődiasztolés (A) sebességeit, valamint a decelerációs időt (DT). Szöveti 

Doppler echocadiográfiával meghatároztuk a laterális mitrális anulus koradiasztolés 

szöveti sebességét (Ea). Mértük a tödővéna görbe szisztolés (S) és diasztolés (D) 

sebességeit. Kalkuláltuk az E/A, E/Ea és S/D hányadosokat. 

 

 

4.3. A bal és a jobb kamra diasztolés funkciójának szöveti Doppler normálértékei 

 

Vizsgálatunkba 70, belgyógyászati osztályon fekvő, 19 – 90 év közötti beteget vontuk 

be 2004 áprilisa és októbere között (22 férfi, 48 nő; átlag életkor: 49,9 ± 17,1 év). 

Mindannyian sinus ritmusban voltak, és az echocardiográfia alapján a balkamra 

hypertrophia, billentyűhiba, intracardiális meszesedés, valamint a csökkent balkamra 

funkció kizárható volt. Az értékek korral való összehasonlítása céljából az egyéneket 

három csoportba osztottuk (Dénes et al. 2006): I. csoport: ≤40 év (n= 22); II. csoport: 

41 – 59 év (n= 29); III. csoport: ≥60 év (n=19). 

 

Echocardiográfia 

Méréseinket Sonos 2000 készüléken végeztük. M-mód echocardiográfiával mértük a 

septum (IVS) és a hátsó fal (HF) vastagságát, valamint a bal kamra végdiasztolés és 

végszisztolés átmérőjét, és ezekből számítottuk az ejekciós frakciót (EF). Csúcsi 4-üreg 

metszetből meghatároztuk a bal (BP) és a jobb pitvar (JP) hosszátmérőjét. Doppler 

echocardiográfiával mértük a mitrális beáramlás kora- (E) és késődiasztolés (A) 

sebességeit, a decelerációs időt (DT), valamint számítottuk az E/A arányt.  

A szöveti Doppler (TDI) görbe felvételéhez a mélységkaput a mitrális, illetve a 

tricuspidális anulus laterális szélére helyeztük. Pulzatilis TDI-vel mértük mindkét kamra  

kora- és késődiasztolés szöveti sebességeit (bEa, bAa; jEa, jAa), és számítottuk ezek 

arányát (bEa/bAa, jEa/jAa). Minden értéket három mérés átlagából határoztunk meg. 

A két kamra TDI-értékeit kétmintás t-próbával, az összefüggéseket lineáris 

regresszióval értékeltük. Statisztikailag a p <0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. 
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4.4. A bal kamrai diasztolés funkció összefüggése a korral 

 

Vizsgálatunkba 66 egészséges, 16 és 90 év közti egyént vontunk be (22 férfi, 44 nő; 

átlag életkor: 49,3 ± 17,4 év). Mindannyian sinus ritmusban voltak, és az 

echocardiográfia alapján a balkamra hypertrophia (falvastagság ≥12 mm), billentyűhiba, 

intracardiális meszesedés, valamint a csökkent balkamra funkció kizárható volt (Dénes 

et al. 2007). 

 

Echocardiográfia 

Vizsgálatainkat Sonos 2000 gépen végeztük. M-mód echocardiográfiával mértük a 

septum (IVS) és a hátsó fal (HF) vastagságát, valamint a bal kamra végdiasztolés (Dd) 

és végszisztolés (Ds) átmérőjét, és ezekből számítottuk az ejekciós frakciót (EF). Csúcsi 

4-üreg metszetből meghatároztuk a bal pitvar (BP) és a jobb pitvar (JP) hosszátmérőjét. 

Doppler echocardiográfiával mértük a mitrális beáramlás kora- (E) és késődiasztolés 

(A) sebességeit, a decelerációs időt (DT), valamint számítottuk az E/A arányt. Szöveti 

Doppler echocadiográfiával meghatároztuk a laterális mitrális anulus koradiasztolés 

(Ea) és késődiasztolés (Aa) szöveti sebességeit, és kalkuláltuk az E/Ea, valamint az 

Ea/Aa hányadosokat. 

Az alábbi képlettel számítottuk a relatív falvastagságot (RFV; Lang et al. 2005):  

 RFV = (IVS+HF)/Dd. 

Új paraméterként meghatároztuk a bal kamrai rigiditást (BKR) az alábbi képlettel 

(módosítva Redfield et al. 2005): 

 BKR = E/Ea/Dd. 

Miután az E/Ea hányados a bal kamrai végdiasztolés nyomással mutat szoros 

összefüggést, a végdiasztolés átmérő pedig a végdiasztolés volumennel, ezért az 

E/Ea/Dd hányados alkalmas az egységnyi volumenváltozásra bekövetkező 

nyomásváltozás, azaz a bal kamrai „stiffness”, rigiditás becslésére. 

 

Az értékek korral való összefüggését lineáris regresszióval elemeztük. Statisztikailag a 

p<0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. 
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4.5. Longitudinális szisztolés funkció diasztolés diszfunkcióban és diasztolés 

szívelégtelenségben 

 

Vizsgálatunkba 69 konszekutív beteget vontunk be (26 férfi, átlag életkor: 70,6 ± 14,9 

év), akik 2007 novemberében és decemberében jelentek meg ambulanciánkon. 

Bevonási kritérium az 50%-nál magasabb ejekciós frakció és a bármilyen fokú 

diasztolés diszfunkció volt. Hatvan beteg volt hypertóniás, 18 beteget szívelégtelenség 

gyanújával küldött a kezelőorvosa.  

Kontrollként 44 normális ejekciós frakciójú és diasztolés funkciójú egyént (21 férfi, 

átlag életkor: 58,0 ± 16,7 év) vizsgáltunk.  

 

Echocardiográfia 

Méréseinket Sonos 2000 echocardiográfiai készüléken végeztük.  

A radiális szisztolés funkciót az M-mód echocardiográfiával meghatározott ejekciós 

frakcióval (EF) mértük (Quinones et al. 1981). A longitudinális szisztolés funkciót 

szöveti Doppler echocardiográfiával határoztuk meg: csúcsi 4-üreg metszetből mértük a 

mitrális anulus laterális szélénél a szisztolés (Sa) sebességet. 

A diasztolés funkció értékelésénél mértük a mitrális beáramlás E, A sebességeit, a 

decelerációs időt (DT), a tüdő véna görbe szisztolés és diasztolés sebességeit. Szöveti 

Doppler echocardiográfiával mértük a laterális anulus a koradiasztolés (Ea), és 

késődiasztolés (Aa) sebességeit. Számítottuk a E/A, S/D, E/Ea és Ea/Aa hányadosokat.  

 

Betegcsoportok 

Enyhe fokú diasztolés diszfunkciónak tartottuk, ha az E/A <1, és a DT >240 ms. Magas 

töltőnyomással járó, közepes vagy súlyos fokú diasztolés diszfunkció esetén a DT <160 

ms, és/vagy E/Ea ≥7 és/vagy S/D ≤1. Diasztolés szívelégtelenségről akkor beszéltünk, 

ha a megtartott ejekciós frakció (EF >50%) és a szívelégtelenségre utaló panaszok 

(NYHA II-IV) és tünetek (pleurális folyadék, tág vena cava inferior) mellett magas 

töltőnyomás igazolódott.  

Ezek alapján a betegeket három csoportba soroltuk: 1. csoport: enyhe fokú diasztolés 

diszfunkció, töltőnyomás emelkedés nélkül; 2. csoport: aszimptomatikus, magas 
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töltőnyomással járó, közepes, vagy súlyos fokú diasztolés diszfunkció; 3. csoport: 

diasztolés szívelégtelenség. 

 

Normális longitudinális szisztolés funkció 

A 44 kontroll egyén alapján meghatároztuk az Sa sebesség normál értékét (16,9 ± 3,3 

cm/s). Ennek 95%-os alsó konfidencia intervalluma jelentette a normális longitudinális 

szisztolés funkció határértékét: 15 cm/s.  

 

A folytonos változókat a csoportok között ANOVA teszttel, majd post-hoc Sheffé-

teszttel, a nominális változókat chi-négyzet teszttel, illetve Fisher-féle egzakt próbával 

hasonlítottuk össze. Az összefüggéseket lineáris regresszióval értékeltük. Statisztikailag 

a p <0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. A kis esetszám miatt a 3. csoportot 

kihagytuk a tüdővéna görbe elemzéséből. 

 

 

4.6. Szívelégtelenség típusainak és a diasztolés diszfunkció stádiumainak és 

megoszlása idős, szívelégtelenség gyanújával küldött, hospitalizált betegekben 

 

A vizsgálat 10 hónapja alatt (2004. január – október) 140 konszekutív, 60 évnél 

idősebb, belgyógyászati osztályon fekvő beteget vizsgáltunk (57 férfi, 83 nő; átlag 

életkor: 75,9 ± 9 év), akiknél a panaszok (New York Heart Association [NYHA] 

funcionális stádium II-IV), vagy a klinikai tünetek alapján felmerült a szívelégtelenség 

gyanúja. A mitrális billentyű betegségét, és a veseelégtelenséget kizártuk. 

Pitvarfibrillációt 43 esetben találtunk (Dénes et al. 2008). 

 

Echocardiográfia 

M-mód echocardiográfiával mértük a bal kamra végszisztolés, és végdiasztolés 

átmérőit, és ezekből Quinones-módszerrel (Quinones et al. 1981) számítottuk az 

ejekciós frakciót (EF). Csúcsi 4-üreg metszetből meghatároztuk a bal pitvar (BP) 

hosszanti átmérőjét. Doppler-echokardiográfiával mértük a mitrális beáramlási görbe 

koradiasztolés (E), és késődiasztolés (A) sebességeit, valamint a decelerációs időt (DT), 

és számítottuk az E/A hányadost. Meghatároztuk a pulmonális véna görbe szisztolés 
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(S), és diasztolés (D) sebességeit, és kalkuláltuk ezek arányát. Szöveti Doppler-

echocardiográfiával (TDI) a mitrális anulus laterális szélén mértük a koradiasztolés 

szöveti sebességet (Ea), és meghatároztuk az E/Ea hányadost. Vizsgáltuk a pleurális 

folyadék jelenlétét, illetve subcostális metszetből a vena cava inferior (IVC) tágasságát. 

A tricuspidális regurgitáció sebességéből kalkuláltuk a jobb kamrai szisztolés nyomást 

(pulmonary artery systolic pressure [PASP]). Magas bal kamrai töltőnyomásra utalt, ha 

az E/Ea ≥7 és/vagy ha az S/D ≤1 (Lengyel 2005). Pitvarfibrilációban csak az E/Ea arány 

értékelhető (Lengyel et al 2005). Ezek alapján a diasztolés diszfunkció stádiumait a 

következőképpen osztályoztuk (Alnabhan et al. 2008; Lester et al. 2008):  

- enyhe DD: E/A <1, DT≥ 240 msec, és nincs magas töltőnyomásra utaló jel.  

- Közepes DD: normális mitrális beáramlási görbe mellett (E/A >1 és DT 160-

240 msec) az E/Ea ≥7 és/vagy az S/D ≤1.  

- Súlyos fokú DD: DT ≤150 msec, és/vagy magas töltőnyomás igazolható más 

módszerrel is. 

  

A diasztolés diszfunkció megoszlását csak a sinus ritmusban lévő betegeknél értékeltük, 

de az emelkedett töltőnyomást az E/Ea hányados alapján pitvarfibrillációban is 

vizsgáltuk. 

 

A szívelégtelenség típusai 

Szívelégtelenségről kritériumai: ha a panaszok, vagy tünetek mellett 

echokardiográfiával igazolható a kardiális diszfunkció. Vizsgálatunk időpontjában 

szisztolés diszfunkcióról 40% alatti ejekciós frakció esetén beszéltünk (Remme et al. 

2001), ezért választottuk ezt az értéket határértéknek. Szisztolés szívelégtelenségben 

(SSZE) az EF ≤40 %, DSZE esetén a megtartott pumpafunkció mellett (EF >40%) 

közepes, vagy súlyos fokú DD igazolható (vizsgálatunk időtartama alatt még nem jelent 

meg az új, diasztolés szívelégtelenség ajánlás: Paulus et al 2007). Megtartott ejekciós 

frakciójú szívelégtelenségnek (MEFSZE) tartottuk, ha sem szisztolés, sem enyhénél 

súlyosabb DD nem igazolható, de a klinikai tünetek mellett más betegséggel nem 

magyarázható tág vena cava inferior (≥20 mm), vagy pleurális folyadék volt 

kimutatható.  
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Ezek alapján a betegeket négy csoportba osztottuk:  

- 1. csoport: nincs SZE 

- 2. csoport: SSZE  

- 3. csoport: DSZE  

- 4. csoport: MEFSZE.  

 

A csoportokat ANOVA és chi-négyzet teszttel, illetve Fisher-féle egzakt próbával 

hasonlítottuk össze. Statisztikailag a p<0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. 

 

 

4.7. A diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak megoszlása magasvérnyomás 

betegségben szenvedő, idős betegekben 

 

A vizsgálat 10 hónapja alatt (2006 január – október) 663 gyógyszeresen kezelt 

hypertoniás beteg jelent meg echocardiográfiai vizsgálaton, közülük 322 (118 férfi, 204 

nő; átlag életkor: 70,8 ± 9,1 év) teljesítette a bevonási kritériumokat (Dénes et al. 2009):  

- életkor ≥50 év 

- megtartott ejekciós frakció (ejekciós frakció ≥45%; Swedberg et al. 2005) 

- sinus ritmus  

- normális vesefunkció  

- szívelégtelenségre utaló tünetek hiánya.   

 

Echocardiográfia 

M-mód echocardiográfiával mértük a bal kamra végszisztolés (Ds), és végdiasztolés 

átmérőit (Dd), és ezekből Quinones-módszerrel (Quinones et al. 1981) számítottuk az 

ejekciós frakciót, valamint diasztoléban a septum (IVS) és a hátsó fal (HF) vastagságát. 

Az (IVS+HF)/Dd hányados alapján kalkuláltuk a relatív falvastagságot (RFV). 

Koncentrikus remodellingre utalt, ha a RFV >0,42 (Lang et al. 2005). Számítottuk a bal 

kamrai izomtömeget a Devereux formula (Devereux et al. 1986) segítségével. Csúcsi 4-

üreg metszetből meghatároztuk a bal pitvar (BP) hosszanti átmérőjét. Doppler-

echokardiográfiával mértük a mitrális beáramlási görbe koradiasztolés (E), és 

késődiasztolés (A) sebességeit, valamint a decelerációs időt (DT), és számítottuk az E/A 
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hányadost. Meghatároztuk a pulmonális véna görbe szisztolés (S), és diasztolés (D) 

sebességeit, és kalkuláltuk ezek arányát. Szöveti Doppler-echocardiográfiával (TDI) a 

mitrális anulus laterális szélén mértük a koradiasztolés szöveti sebességet (Ea), és 

meghatároztuk az E/Ea hányadost. Új paraméterként meghatároztuk a bal kamrai 

rigiditást (BKR) az E/Ea/Dd képlet segítségével (Redfield et al. 2005). A tricuspidális 

regurgitáció sebességéből kalkuláltuk a jobb kamrai szisztolés nyomást (pulmonary 

artery systolic pressure; PASP). Magas bal kamrai töltőnyomásra utalt, ha a DT<150 

ms, az E/Ea ≥7 és/vagy ha az S/D <1 (Lengyel et al. 2005).  

A betegeket a diasztolés diszfunkció stádiumainak megfelelően 4 csoportra osztottuk 

(Alnabhan et al. 2008, Lester et al. 2008): 

- nincs DD  

- enyhe DD (relaxációs zavar): E/A <1, DT >240 msec 

- közepes DD (pseudonormalizáció): normális mitrális beáramlási görbe mellett 

(E/A ≥1 és DT 150-240 msec) az E/Ea ≥7 és/vagy az S/D <1  

- Súlyos fokú DD (restrtiktív funkciózavar): E/A >1, DT ≤150 msec, és a TDI 

vagy a PV is magas töltőnyomásra utal.  

Pitvarfibrillációban csak az E/Ea hányadost értékelhettük (Lengyel et al. 2005). 

 

A folytonos változókat ANOVA teszttel, majd post-hoc Sheffé-teszttel, a nominális 

változókat chi-négyzet teszttel, illetve Fisher-féle egzakt próbával hasonlítottuk össze. 

Statisztikailag a p<0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. 

 

 

4.8. A szisztolés és a diasztolés szívelégtelenség prognózisa 

 

Követéses vizsgálatunkba 157 konszekutív szívelégtelen beteget vontunk be (70 férfi; 

átlag életkor: 73,0 ± 11,4 év), akik 2005. január 1. és 2007. május 1. között jelentek meg 

echocardiográfiai ambulanciánkon.  
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Echocardiográfia 

Méréseinket Sonos 2000 echocardiográfiai gépen végeztük. 

M-mód echocardiográfiával mértük a bal kamra végszisztolés, és végdiasztolés 

átmérőit, és ezekből Quinones-módszerrel (Quinones et al. 1981) számítottuk az 

ejekciós frakciót (EF). Doppler-echokardiográfiával mértük a mitrális beáramlási görbe 

koradiasztolés (E), és késődiasztolés (A) sebességeit, valamint a decelerációs időt (DT), 

és számítottuk az E/A hányadost. Meghatároztuk a pulmonális véna görbe szisztolés 

(S), és diasztolés (D) sebességeit, és kalkuláltuk ezek arányát. Szöveti Doppler-

echocardiográfiával (TDI) a mitrális anulus laterális szélén mértük a koradiasztolés 

szöveti sebességet (Ea), és meghatároztuk az E/Ea hányadost. Vizsgáltuk a pleurális 

folyadék jelenlétét, illetve subcostális metszetből a vena cava inferior (IVC) tágasságát. 

A tricuspidális regurgitáció sebességéből kalkuláltuk a jobb kamrai szisztolés nyomást. 

Magas bal kamrai töltőnyomásra utalt, ha a DT <150 ms, és/vagy az E/Ea ≥7 és/vagy ha 

az S/D ≤1 (Lengyel et al. 2005). 

 

Betegcsoportok 

Szisztolés szívelégtelenségnek tartottuk, ha a panaszok (New York Heart Association 

[NYHA] II-IV funkcionális osztály) vagy tünetek (pleurális folyadék, tág IVC) mellett 

az ejekciós frakció <50 %. Diasztolés szívelégtelenség esetén az alábbi kritériumoknak 

kellett teljesülnie: tünetek, vagy panaszok megléte, megtartott szisztolés funkció (EF 

≥50%) és emelkedett töltőnyomás. 

 

Utánkövetés 

A számítógépes kórházi nyílvántartásból, illetve telefonos megkeresés útján vizsgáltuk 

a három-hónapos és a hosszú távú (medián követés: 352 nap) túlélést összhalálozás, 

cardiovasculáris halálozás, szívelégtelenség miatti hospitalizáció és eseménymentes 

túlélés szempontjából. 

 

A csoportokat Student- féle kétmintás t-próbával és chi-négyzet teszttel hasonlítottuk 

össze. A mortalitás és morbiditás közti különbséget Kaplan-Meier módszerrel 

ábrázoltuk, és log-rank teszttel hasonlítottuk össze. 

Statisztikailag a p<0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak. 
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5. EREDMÉNYEK 

 

 

5.1. Szöveti Doppler sebességek összehasonlítása különböző echocardiográfiai 

gépekkel 

 

A 31 beteg klinikai jellemzőit, és standard echocardiográfiai paramétereit a 3. táblázat 

foglalja össze. 

 

Paraméter Átlag ± SD 

Kor (év) 65.2 ± 17.5 

Férfi/nő 12/19 

Frekvencia (1/min) 73.1 ± 17.2 

Ejekciós frakció (%) 67.5 ± 8.6 

Mitrális E sebesség (cm/s) 70.1 ± 23.9 

Mitrális A sebesség (cm/s) 76.5 ± 19.6 

Decelerációs idő (ms) 196.0 ± 49.2 

 

3. táblázat. Klinikai és standard echocardiográfiai jellemzők. (Dénes et al. 2010) 

 

 

Különbségek a két géppel mért szöveti Doppler értékek között 

Vizsgálatunknak célja volt, hogy kimutassuk, van-e különbség a Sonos 2000 illetve a 

Philips iE33 echogép által mért szöveti Doppler értékekben. Mind a kora- (Ea), mind a 

késődiasztolés (Aa), mind pedig a szisztolés (Sa) szöveti sebesség nagyobb volt a Sonos 

2000-es gépen (Ea: 13,2 ± 4,1 cm/s vs 8,3 ± 3,6 cm/s; Aa: 14,8 ± 3,8 cm/s vs 9,3 ± 2,3 

cm/s; Sa: 15,2 ± 3,6 cm/s vs 8,4 ± 2,0 cm/s; p<0,0001 minden esetben; 4. ábra), de az 

Ea/Aa hányados nem különbözött (0,92 ± 0,39 vs 0,91 ± 0,49; p=0,93; 6. ábra). 

 

Összefüggések a Sonos 2000 és a Philips iE33 szöveti Doppler értékei között 

Szoros összefüggést találtunk a két gép által mért Ea sebességnél (r= 0,85; p< 0,0001) 

és az Ea/Aa aránynál (r= 0,85; p< 0,0001), és gyengébb, de statisztikailag szignifikáns 
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összefüggést az Aa sebességnél (r= 0,43; p= 0,02). Nem volt összefüggés az Sa 

sebességben a Sonos és a Philips gép között (r= 0,27; p=0,17). Az összefüggéseket az 7. 

ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra. Különbségek a két echogéppel mért szöveti Doppler sebességek között. 

Ea: koradiasztolés sebesség; Aa: késődiasztolés sebesség; Sa: szisztolés sebesség. 

 

 

A Sonos 2000 és a Philips iE33 által mért szöveti Doppler értékek közti egyezőség 

A Bland-Altman módszer alkalmas két különböző gép által mért ugyan azon értékek 

egyezőségének, így a gépek megbízhatóságának és felcserélhetőségének vizsgálatára. 

Habár szoros összefüggést találtunk a két gép között az Ea sebesség tekintetében, a 

Bland-Altman módszer 4,95 cm/s-os átlagos különbséget írt le a Sonos 2000 gép javára, 

és a két gép közti különbség igen széles határok között mozgott (+0,64 cm/s - +9,25 

cm/s). Hasonlóan fölülmérte a Sonos gép az Aa (átlagos különbség: 5,52 cm/s; -1,39 

cm/s – +12,39 cm/s határokkal) és az Sa sebességeket (átlagos különbség: 6,73 cm/s;     

-0,37 cm/s – +13,83 cm/s határokkal). Annak ellenére, hogy az Ea/Aa hányadosnál 

elhanyagolható volt a különbség a két gép között (átlagos különbség: 0,005), mégis az 

értékek igen széles határok között mozogtak (-0,51 – +0,52), amik elfogadhatatlanul 

nagyok a klinikai gyakorlat számára. A Bland-Altman görbéket a 8. ábra mutatja. 
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7. ábra. Összefüggések a két echogéppel mért szöveti Doppler sebességek között. 

(Dénes et al. 2010)  

Rövidítéseket lásd a 4. ábránál. 

 

 

Emelkedett töltőnyomás értékelése 

Az E/Ea hányados, mely a bal kamrai töltőnyomást jelzi, szignifikánsan magasabb volt 

a Philips géppel mérve a Sonos gép értékeihez képest (9,56 ± 3,82 vs 5,49 ± 1,54; p< 

0,0001), ugyanakkor egymással jól korreláltak (r= 0,67; p <0,0001). (Dénes et al. 2010) 
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8. ábra. A két gép közti egyezőség Bland és Altman szerint ábrázolva az Ea sebesség 

(A), az Aa sebesség (B), az Ea/Aa arány (C) valamint az Sa sebesség (D) tekintetében. 

A folytonos vonalak a két gép közti különbség átlagát, valamint a határértékeket jelölik, 

a szaggatott vonalak pedig a határértékek 95%-os konfidencia intervallumát. (Dénes et 

al. 2010) 

 

 

A Sonos 2000 echo-gép által mért E/Ea értékek pontosságát ROC (receiver-operating 

charasteristic) analízis segítségével teszteltük. Irodalmi adatokra támaszkodva (Nagueh 

et al. 1997) referencia értéknek a Philips gép által mért E/Ea >10 értéket tekintettük 

emelkedett töltőnyomásnak, mely 97%-os szenzitivitással igazolja a 12 Hgmm-nél 

magasabb bal kamrai végdiasztolés nyomást.  

Optimális szenzitivitás (75%) és specificitás (79%) az E/Ea >5,6 határértéknél 

mutatkozott (area under the curve [AUC]: 0,83). Az E/Ea >4,8 mellett tapasztaltuk a 
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legjobb szenzitivitást (92%), de ekkor a specificitás csak 63 % volt, míg a legmagasabb 

specificitása (84%) a 6,3-as határértéknek volt, 67%-os szenzitivitással. A ROC görbét a 

9. ábra mutatja. 
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9. ábra. ROC-görbe az emelkedett bal kamrai töltőnyomás becslésére a Sonos 2000 

géppel. (Dénes et al. 2010) 

Referencia érték: E/Ea >10 a Philips iE33 géppel mérve.  A görbe alatti terület (area 

under the curve [AUC]: 0,83). Az E/Ea optimális határértéke: 5,6 (szenzitivitás 75%, 

specificitás 79%).  

 

 

5.2. A szöveti Doppler echocardiográfia vagy a tüdővéna görbe elemzése 

alkalmasabb a magas töltőnyomás meghatározására idős korban, megtartott 

ejekciós frakció esetén? 

  

Vizsgálatainkat Sonos 2000 gépen végeztük. Az emelkedett töltőnyomást jelző E/Ea 

hányados határértékének meghatározása céljából a 35 idős, normál egyén adatait (átlag 

életkor: 68,8 ± 9,2 év) vettük alapul (10. ábra). Az átlag ± 2SD (standard deviáció) 

alapján az E/Ea ≥7 értéket tekintettük kórosnak. 

 

AUC: 0,83 
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10. ábra. E/Ea hányados normálértéke. SE: standard hiba; SD: standard deviáció. 

 

 

A tüdővéna görbe értékeléséhez az irodalmi adatokat vettük alapul, miszerint 50 éves 

kor felett emelkedett töltőnyomásra utal, ha a szisztolés és a diasztolés sebesség aránya 

kisebb, mint 1.  

A 75, látszólag normális mitrális beáramlási görbéjű (más néven „pseudonormális”) 

betegnél 16 esetben (21%) csak szöveti Doppler echocardiográfiával volt kimutatható az 

emelkedett töltőnyomás, 33 esetben (44%) csak a tüdővéna görbe volt kóros, 26 esetben 

(35%) pedig mindkettő (11. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra.  A szöveti Doppler echocardiográfia (TDI) és a tüdővéna görbe (PV) 

megbízhatósága emelkedett töltőnyomás esetén. 

átlag: 4,6 

átlag ± SE: 4,47 – 4,74 

átlag ± 2SD: 3,04 – 6,17 

■ 
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5.3. A bal és a jobb kamra diasztolés funkciójának szöveti Doppler normálértékei 

 

Standard echocardiographiás értékek 

Standard módszerekkel mért echocardiographiás értékeinket a 4. táblázat mutatja. Ezek 

mind az irodalmi normálértékeken belül voltak. 

 

 

 Átlag ± SD 

EF (%) 63,3 6,48 

IVS (mm) 9,4 1,77 

HF (mm) 8,4 1,51 

BP (mm) 42,4 5,09 

JP (mm) 37,8 5,02 

E (cm/s) 74,2 19,06 

A (cm/s) 66,0 15,17 

E/A 1,19 0,44 

DT (ms) 182,1 39,60 

 

4. táblázat. Standard echocardiographiás értékek. (Dénes et al. 2006) 

EF: ejekciós frakció;  IVS: interventricularis septum; HF: hátsó fal; BP: bal pitvar; JP: 

jobb pitvar; E: kora diasztolés, A: késő diasztolés mitrális beáramlási sebesség; DT: 

decelerációs idő. 

 

 

 Szöveti Doppler echocardiographiás értékek 

A 12. ábrán tüntettük fel mind a 70 egyén bal, és jobb kamrai szöveti Doppler 

echocardiographiás értékeit. Nincs különbség a két kamra Ea értékei között (bal kamra: 

16,8 ± 4,63 vs jobb kamra: 16,9 ± 4,23 cm/s; NS), de szignifikánsan magasabbak a jobb 

kamrai Aa értékek (19,9 ± 3,52 vs 16,6 ± 3,88 cm/s; p < 0,001), és a bal kamrai Ea/Aa 

hányados (1,07 ± 0,39 vs 0,88 ± 0,30;  p <0,001). 
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12. ábra. A bal és a jobb kamra diasztolés funkciójának normál TDI értékei. (Dénes et 

al. 2006) 

Ea: koradisztolés; Aa: késődiasztolés myocardiális sebesség. NS: nem szignifikáns.  

 

 

Két kamra közti összefüggés 

Szoros korrelációt kaptunk a jobb és a bal kamra Ea sebességei (r = 0,63; p <0,001), 

valamint az Ea/Aa hányados között (r = 0,57; p <0,001). Gyenge volt az összefüggés a 

késő diasztolés, Aa myocardiális sebességek esetén (r = 0,38; p <0,01). (13. ábra).  

 

Korcsoportok szerinti normálértékek 

A korcsoportok szöveti Doppler echocardiographiás normál értékeit az 5. táblázat 

mutatja. A bEa szignifikánsan csökkent a kor előrehaladtával, míg a bAa nem változott. 

Ugyancsak csökkent a bEa/bAa a II. és III. csoportban az I. csoporthoz képest. 

Hasonlóan csökkent a jEa és a jEa/jAa, és szignifikánsan emelkedett a jAa a kor 

előrehaladtával. 

 

Összefüggések a pitvarok méretével 

Vizsgáltuk a TDI értékek változását a pitvari hosszátmérő függvényében. A bal pitvar 

mérete nem befolyásolta sem a kora-, sem a késő diasztolés bal kamrai myocardiális 

sebességeket, sem ezek arányát. Ezzel szemben, a jobb kamrai Ea (r = -0,49; p <0,001), 
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és a jEa/jAa (r = -0,46; p<0,001) szoros összefüggést mutatott a jobb pitvar méretével, 

de a késő diasztolés jAa sebesség függetlennek bizonyult (r = 0,14). 

 

 

 

 

13. ábra. Összefüggések a két kamra szöveti Doppler értékei között. A: koradiasztolés 

sebességek közti korreláció; B: késődiasztolés sebességek közti korreláció; C: kora- és 

késődiasztolés sebesség arányai közti korreláció. (Dénes et al. 2006) 

 

 

Összefüggések a szívfrekvenciával 

Sem a standard echocardiographiával mért értékek, sem a szöveti Doppler 

echocardiographia eredményei nem mutattak szignifikáns összefüggést a 

szívfrekvenciával. 

 

 

 

A. 

B. C. 

r= 0,63 
p <0,001 

r= 0,38 
p <0,01 

r= 0,57 
p <0,001 
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 I. csoport ( ≤ 40 év) II. csoport (41-59 év) III. csoport ( ≥ 60 év) 

N 22 29 19 

Átlag életkor (év) 29,5 ± 4,8 51,7 ± 4,8*** 70,7 ± 8,8*** 

bEa (cm/s) 21,9 ± 3,5 15,3 ± 3,1*** 13,4 ± 2,4***,† 

bAa (cm/s) 16,5 ± 4,3 16,6 ± 3,4 16,7 ± 4,2 

bEa/bAa 1,4 ± 0,3 0,97 ± 0,3*** 0,85 ± 0,3*** 

jEa (cm/s) 20,4 ± 4,6 16,5 ± 2,8*** 13,4 ± 1,8***,‡ 

jAa (cm/s) 18,1 ± 3,1 21,1 ± 3,6** 20,3 ± 3,0* 

jEa/jAa 1,2 ± 0,3 0,8 ± 0,2*** 0,67 ± 0,1***,# 

 

5. táblázat. A korcsoportok szöveti Doppler echocardiographiás normál értékei közti 

különbségek. (Dénes et al. 2006).  

*p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001 az I. csoporthoz viszonyítva. 

†p <0,05; ‡p <0,01; #p <0,001 a II. csoporthoz viszonyítva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. A bal kamrai diasztolés funkció összefüggése a korral 
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A 66 normál egyén (átlag életkor: 49,3 ± 17,4 év) standard echocardiográfiai és szöveti 

Doppler értékeit a 6. táblázat mutatja. 

 

 

Paraméter Átlag ± SD Paraméter Átlag ± SD 

Frekvencia (1/min) 74,8 14,7 E (cm/s) 73,8 19,7 

EF (%) 63,0 6,5 A (cm/s) 65,2 16,9 

Dd (mm) 48,1 4,8 E/A 1,2 0,4 

Ds (mm) 29,9 4,0 DT (ms) 182,5 54,8 

IVS (mm) 9,3 2,0 Ea (cm/s) 17,4 4,8 

HF (mm) 8,6 2,3 Aa (cm/s) 16,8 3,9 

RFV  0,38 0,06 E/Ea 4,3 1,1 

BP (mm) 41,9 4,8 Ea/Aa 1,1 0,4 

JP (mm) 37,7 8,2 BKR (1/mm) 0,09 0,02 

 

6. táblázat. Standard echocardiográfiai és szöveti Doppler értékek. EF: ejekciós 

frakció; Dd: bal kamra végdiasztolés átmérője; Ds: bal kamra végszisztolés átmérője; 

IVS: interventriculáris septum; HF: hátsó fal; RFV: relatív falvastagság; BP: bal 

pitvar; JP: jobb pitvar; E: koradiasztolés mitrális sebesség; A: késődiasztolés mitrális 

sebesség; DT: decelerációs idő; Ea: koradiasztolés myocardiális sebesség; Aa: 

késődiasztolés myocardiális sebesség; BKR: bal kamrai rigiditás. 

 

 

Összefüggések a korral 

A standard echocardiográfiás módszerekkel mért értékek közül szignifikáns kor-

függőséget találtunk a jobb pitvar hosszanti átmérőjével (r = 0,48; p <0,001), ugyanez 

az összefüggés a bal pitvar esetén gyenge volt (r = 0,30, p <0,02). A relatív falvastagság 

enyhe emelkedés mutatott a korral (r= 0,36; p <0,005). 

Míg a kora diasztolés mitrális beáramlási sebesség (E) a kor előrehaladtával csökken    

(r = -0,58; p<0,001), addig a késő diasztolés (A) sebesség jelentős mértékben emelkedik 
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(r = 0,67; p<0,001). A legszorosabb összefüggést a korral e két sebesség aránya (E/A) 

mutatta (r = -0,78; p <0,001). A decelerációs idő nem változott a korral (r= 0,20; NS). 

A szöveti Doppler echocardiographiás értékek, a bal kamrai késő diasztolés sebesség 

(Aa; r= 0,14; NS) kivételével, mind szoros összefüggést mutattak a korral.  Jelentősen 

csökken a bal kamrai Ea (r = -0,77; p <0,001), és az Ea/Aa hányados (r = -0,67; p 

<0,001). Szignifikáns, de gyenge mértékben emelkedik a bal kamrai töltőnyomást jelző 

E/Ea hányados (r = 0,27; p <0,05), és a bal kamrai rigiditás (r= 0,26; p <0,05). A szöveti 

Doppler paraméterek korral való összefüggését a 14. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

14. ábra. A bal kamrai Szöveti Doppler paraméterek korral való összefüggése. A: 

koradiasztolés myocardiális sebesség (Ea); B: késődasiztolés myocardiális sebesség 

(Aa); C: Ea/Aa hányados; D: E/Ea hányados változása a korral.  

 

 

A. B. 

C. D. 

r = -0,77 
p <0,001 

r = 0,20 
NS 

r = -0,67 
p <0,001 

r = 0,27 
p <0,05 
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5.5. Longitudinális szisztolés funkció diasztolés diszfunkcióban és diasztolés 

szívelégtelenségben 

 

Az 1. csoportba (relaxációs zavar) 26 beteg, a 2. csoportba (aszimptomatikus közepes és 

súlyos fokú DD) 30 beteg, a 3. csoportba (DSZE) pedig 13 beteg került. A csoportok 

standard és szöveti Doppler echocardiográfiai értékeit a 7. táblázat mutatja. Nem volt 

különbség korban, a nemek közti megoszlásban és a szívfrekvenciában a diasztolés 

diszfunkciójú csoportok között, de a kontroll csoport szignifikánsan fiatalabb volt az 1. 

(58,0 ± 16,7 év vs 70,7 ± 11,0 év; p <0,05) és a 3. csoporthoz képest (58,0 ± 16,7 év vs 

78,5 ± 8,2 év; p <0,001). 

A bal kamrai töltőnyomásra utaló értékek (mitrális E sebesség, DT idő, E/Ea) a 

csoportok definícióinak megfelelően különböztek egymástól. Nem volt különbség a 

csoportok között a mitrális A, a szöveti Aa sebességekben, az Ea/Aa hányadosban, és a 

tüdővéna sebességekben (7. táblázat). 

 

Radiális és longitudinális szisztolés funkció 

A radiális szisztolés funkciót jelző ejekciós frakcióban nem volt különbség a csoportok 

között (7. táblázat, 15. ábra). 

A szöveti Doppler echocardiográfiával mért Sa sebesség szignifikánsan alacsonyabb 

volt a 2. és a 3. csoportban a kontroll csoporthoz (16,9 ± 3,3 cm/s vs 15,3 ± 4,1 cm/s, p 

<0,05; vs 13,9 ± 3,1 cm/s, p <0,005), és az 1. csoporthoz képest (17,1 ± 2,6 cm/s vs 15,3 

± 4,1 cm/s, p <0,05; vs 13,9 ± 3,1 cm/s, p <0,01; 7. táblázat, 15. ábra). Az 1. csoport 

értékei nem különböztek a kontroll csoportétól. 
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 1. csoport 2. csoport 3. csoport Kontroll 

N 26 30 13 44 

Kor (év) 70,7 ± 11,0a 67,1 ± 18,7 78,5 ± 8,2c 58,0 ± 16,7 

Férfi 12 (46%) 9 (30%) 5 (38%) 21 (48%) 

Frekvencia (1/min) 73,9 ± 11,5 68,4 ± 10,5 76,5 ± 17,3 71,6 ± 13,6 

EF (%) 67,2 ± 6,2 65,6 ± 7,4 65,5 ± 9,0 67,2 ± 6,5 

E (cm/s) 53,0 ± 13,7d 94,2 ± 21,1c 102,1 ± 19,9c 67,6 ± 13,5 

A (cm/s) 83,3 ± 15,6a 76,1 ± 22,2 73,0 ± 29,2 68,2 ± 17,1 

E/A 0,65 ± 0,17f 1,3 ± 0,3 1,9 ± 1,5b 1,1 ± 0,4 

DT (ms) 307,6 ± 51,2e 185,8 ± 52,4 180,0 ± 41,5 194,2 ± 26,1 

Ea (cm/s) 12,2 ± 3,1a 13,7 ± 5,2 14,1 ± 4,1 15,5 ± 4,3 

Aa (cm/s) 16,6 ± 3,9 14,8 ± 2,6 14,4 ± 4,6 15,7 ± 3,8 

Ea/Aa 0,78 ± 0,3 0,91 ± 0,3 1,04 ± 0,6 1,05 ± 0,4 

E/Ea 4,5 ± 1,2 7,4 ± 2,2c,d 7,6 ± 1,9c,d 4,6 ± 1,1 

Sa (cm/s) 17,1 ± 2,6g 15,3 ± 4,1a 13,9 ± 3,1b 16,9 ± 3,3g 

S (cm/s) 61,2 ± 0,7 60,7 ± 9,6 - 60,4 ± 9,2 

D (cm/s) 43,0 ± 14,4 56,3 ± 15,9 - 49,5 ± 12,8 

S/D 1,5 ± 0,3 1,1 ± 0,3 - 1,3 ± 0,2 

   

7. táblázat. A csoportok standard és szöveti Doppler echocardiográfiai adatai. 
ap <0,05, bp <0,005; cp <0,001 a kontroll csoporthoz képest; dp <0,001 az 1. 

csoporthoz képest; ep <0,001, fp <0,005 az összes csoporthoz képest, gp <0,01 a 3. 

csoporthoz képest. 
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15. ábra. A radiális (A) és a longitudinális (B) szisztolés funkció. 

Értékeket lásd az 8. táblázatnál. *p <0,05; **p <0,01 vs kontroll csoport. 

 

 

Longitudinális szisztolés diszfunkció 

A 15 cm/s-os határértéket alapul véve longitudinális szisztolés diszfunkció az 1. 

csoportban szignifikánsan kisebb arányban, 8%-ban (2/23) fordult elő, a 2. csoport 

47%-ához (2/23 vs 14/30, p=0,027), és a 3. csoport 61%-ához (2/23 vs 8/13, p=0,001) 

képest (16. ábra). 

 

16. ábra. Longitudinális szisztolés diszfunkció (Sa <15 cm/s) megoszlása. 

*p <0,05; **p=0,001 az 1. csoporthoz képest. 

Longitudinális szisztolés funkció összefüggései diasztolés diszfunkcióban 

NS 
* 

** 

A. B. 

8% 47% * 61% ** 
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A 69 diasztolés diszfunkciójú betegben nem volt összefüggés az Sa sebesség és a kor, a 

szívfrekvencia, az ejekciós frakció, az Ea sebesség, az Ea/Aa hányados és a tüdővéna 

görbe értékei között. 

Szignifikáns korrelációt találtunk az Sa és az E sebesség (r= -0,25; p=0,04), az A 

sebesség (r= 0,36; p=0,006), az E/A arány (r= -0,39; p=0,002), az Aa sebesség (r= 0,47; 

p <0,001) és a töltőnyomást jelző E/Ea hányados között (r= -0,40; p <0,001; 17. ábra).   
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17. ábra. Az Sa sebesség és az E/Ea hányados összefüggése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 69 
r = -0,40 
p <0,001 
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5.6. Szívelégtelenség típusainak és a diasztolés diszfunkció stádiumainak és 

megoszlása idős, szívelégtelenség gyanújával küldött, hospitalizált betegekben 

 

Szívelégtelenség típusainak megoszlása 

A szívelégtelenség típusainak megoszlását az 18. ábra mutatja. Az estek 42 %-ában nem 

igazolódott szívelégtelenség (59 beteg). Szisztolés szívelégtelenség 24 %-ban (33 

beteg), diasztolés szívelégtelenség 22 %-ban (31 beteg) fordult elő. Megtartott ejekciós 

frakciójú szívelégtelenséget a betegek 12 %-nál találtunk (17 beteg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra. A szívelégtelenség típusainak megoszlása. SSZE: szisztolés szívelégtelenség; 

DSZE: diasztolés szívelégtelenség; MEFSZE: megtartott ejekciós frakciójú 

szívelégtelenség. 

 

 

Klinikai jellemzők 

A négy csoport klinikai jellemzőit a 8. táblázat foglalja össze.  

Korban nem volt különbség a csoportok között. A női nem a 3. csoportban (79% vs 2. 

csoport: 42%, p<0,01; vs 4. csoport: 41%, p<0,02), az anamnézisben szereplő ischemiás 

szívbetegség (ISZB; anamnézisben myocardiális infarktus, percután coronaria 

intervenció, vagy koszorúér műtét) a 2. csoportban volt a leggyakoribb (57% vs 3. 

csoport: 6%, p<0,001; vs 4. csoport: 18%, p<0,01) a szívelégtelenségben szenvedők 

körében. A szívfrekvencia szignifikánsan magasabb volt a 2. csoportban az 1. és 3. 

csoportokhoz képest (89,4 ± 19,0 vs 1. csoport: 74,5 ± 10,4 1/min, p<0,001; vs 3. 

Nincs SZE (42%)

SSZE (24%)

DSZE (22%)

MEFSZE (12%)
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csoport: 70,1 ± 12,3 1/min, p<0,001). A 4. csoportban gyakoribb volt a pitvarfibrilláció 

az 1. és a 3. csoporthoz képest (53% vs 1. csoport: 22%, p=0,01; vs 3. csoport: 26 %, 

p=0,06), és a pleurális folyadék (76% vs 1. csoport: 2%, p<0,001; vs 3. csoport:23%, 

p<0,005), valamint szignifikánsan alacsonyabb NYHA stádium volt jellemző, mint a 

többi szívelégtelen csoportban (2,0 ± 1,0 vs 2. csoport: 2,9 ± 0,9, p<0,005; vs 3. csoport: 

2,6 ± 1,1, p<0,05).  

 

 

 1. Nincs SZE 2. SSZE 3. DSZE 4. MEFSZE Összes 

N (%) 59 (42) 33 (24) 31 (22) 17 (12) 140 

Kor (év) 75,7 ± 8,9 75,3 ± 8,6 75,5 ± 9,5 76,5 ± 9,5 75,6 ± 9,0 

Nő (%) 38 (64) 14 (42) 23 (79)* † 7 (41) 82 (59) 

HR (1/min) 74,5 ± 10,4‡ 89,4 ± 19,0 70,1 ± 12,3‡ 80,7 ± 31,5 77,3±18,9 

NYHA 1,0 2,9 ± 0,9** 2,6 ± 1,1* 2,0 ± 1,0 1,9 ± 1,1 

HT (%) 49 (83) 20 (61) 24 (77) 13 (76) 106 (76) 

ISZB (%)  4 (7) ‡ 19 (57) 2 (6) ‡ 3 (18) † 28 (20) 

PF (%) 13 (22)* 13 (39) § 8 (26)* 9 (53) 43 (31) 

Pleur. foly. (%) 1 (2)*** 21 (64) 9 (29)*** 13 (76) 44 (31) 

 Tág IVC (%) 0 (0) 8 (24) 7 (23) 6 (35) 21 (15) 

 

8. táblázat. A négy csoport klinikai jellemzői. (Dénes et al. 2008) 

SSZE: szisztolés szívelégtelenség; DSZE: diasztolés szívelégtelenség; MEFSZE: 

megtartott ejekciós frakciójú szívelégtelenség. HR: szívfrekvencia; NYHA: New York 

Heart Association funkcionális stádium, HT: hypertonia; ISZB: ischemiás szívbetegség, 

PF: pitvarfibrilláció; IVC: vena cava inferior.  

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001, § p=0,06 a 4. csoporthoz képest. 

†p<0,01; ‡p<0,001 a 2. csoporthoz képest. 
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Echocardiográfiai jellemzők 

A 9. táblázat foglalja össze a csoportok echocardiográfiai paramétereit.  

 

 

 1. Nincs SZE 2. SSZE 3. DSZE 4. MEFSZE 

N 59 33 31 17 

EF (%) 65,2 ± 8,7§ 27,3 ± 6,9 61,7 ± 11,3§ 61,9 ± 10,6§ 

BP átmérő (mm) 50,2 ± 8,5 59,6 ± 8,4*** 54,4 ± 5,6*** 55,7 ± 9,0* 

PASP (Hgmm) 32,7 ± 17,3 46,7 ± 22,8*** 46,3 ± 22,2*** 43,6 ± 25,5** 

E (cm/s) 66,4 ± 19,6‡ 86,9 ± 27,6† 106,9 ± 17,8 83.7±24.0‡ 

Ea (cm/s) 16,6 ± 4,1†§ 11,7 ± 2,6 14,0 ± 2,4 17,1 ± 2,3‡ 

E/Ea  4,8 ± 1,7‡§ 7,9 ± 2,9 7,8 ± 1,8 5,4 ± 0,6‡ 

 

9. táblázat. A csoportok echocardiográfiai paraméterei. (Dénes et al. 2008) 

EF: ejekciós frakció; BP: bal pitvar; PASP: artéria pulmonalis szisztolés nyomás; E: 

koradiasztolés mitrális beáramlási sebesség, Ea: koradiasztolés mitrális anuláris 

sebesség. 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 vs 1. csoport 

§p<0,001 vs 2. csoport 

†p<0,05; ‡p<0,001 vs 3. csoport 

 

 

Mindhárom szívelégtelen csoportban magasabb volt a jobb kamrai szisztolés nyomás, és 

tágabb volt a bal pitvar, mint a szívelégtelenségben nem szenvedőknél (PASP: 32,7 ± 

17,3 Hgmm vs 2. csoport: 46,7 ± 22,8 Hgmm, p<0,001; vs 3. csoport: 46,3 ± 22,2 

Hgmm, p<0,001; vs 4. csoport: 43,6 ± 25,5 Hgmm, p<0,01. BP: 50,2 ± 8,5 mm vs. 2. 

csoport: 59,6 ± 8,4 mm, p<0,001; vs 3. csoport: 54,4 ± 5,6 mm és vs 4. csoport: 55,7 ± 

9,0 mm, p<0,05 mindkét esetben). A mitrális beáramlás koradiasztolés E hulláma a 

diasztolés szívelégtelenségben szenvedők körében volt a legmagasabb (106,9 ± 17,8 

cm/s vs 1. csoport: 66,4 ± 19,6 cm/s; vs 2. csoport: 86,9 ± 27,6 cm/s; vs 4. csoport: 

83.7±24.0 cm/s, p<0,001 minden esetben). Mind a szisztolés, mind a diasztolés 

szívelégtelen betegek Ea értéke alacsonyabb volt a szívelégtelenségben nem 
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szenvedőkhöz, és a megtartott ejekciós frakciójú szívelégtelenekhez képest (SSZE: 11,7 

± 2,6 cm/s vs  1. csoport: 16,6 ± 4,1 cm/s és vs 4. csoport: 17,1 ± 2,3 cm/s; DSZE: 14,0 

± 2,4 cm/s vs 1. csoport: 16,6 ± 4,1 cm/s és vs 4. csoport: 17,1 ± 2,3 cm/s, p<0,001 

minden esetben).   

A magas töltőnyomásra utaló E/Ea hányados magasabb, az S/D arány alacsonyabb volt 

a 2. és a 3. csoportban, mint a másik két csoportban (E/Ea: 2. csoport: 7,9 ± 2,9 vs 1. 

csoport: 4,8 ± 1,7, p <0,001; vs 4. csoport: 5,4 ± 0,6, p<0,01; és 3. csoport: 7,8 ± 1,8 vs 

1. csoport: 4,8 ± 1,7; vs 4. csoport: 5,4 ± 0,6, p<0,001 mindkét esetben. S/D: 2. csoport: 

0,73 ± 0,5 vs 1. csoport: 1,8 ± 0,8, p<0,01; és 3. csoport: 0,7 ± 0,2 vs 1. csoport: 1,8 ± 

0,8, p<0,001), de egymástól nem különböztek (p=0,97 az E/Ea-ra, illetve p=0,64 az S/D 

hányadosra vonatkozóan). A MEFSZE csoportban a 8 sinus ritmusban lévő betegnél 

nem történt pulmonális véna görbe meghatározás, ezért a 4. csoportot ebből az 

összehasonlításból kihagytuk. 

 

Sinus ritmusban lévő betegek echocardiográfiai jellemzői 

Sinus ritmusban (10. táblázat) a mitrális E hullám a 3. csoportban volt a legmagasabb 

(104,0 ± 17,3 cm/s vs 1. csoport: 63,4 ± 17,9 cm/s; p <0,001; vs 2. csoport: 79,4 ± 30,1 

cm/s; p <0,005; vs 4. csoport: 70,1 ± 20,7 cm/s; p <0,005). Ugyancsak a 3. csoportban 

volt a legmagasabb az E/A hányados (2.0 ± 0.8), ezt követte a 2. csoport (1,4 ± 0,7 vs 3. 

csoport, p<0,05), majd a 4. csoport (0,8 ± 0,2 vs 3. csoport, p<0,001), végül az 1. 

csoport (0,7 ± 0,2 vs 3. csoport, p<0,001).  Rövidebb decelerációs időt találtunk a 2. és a 

3. csoportban az 1. illetve a 4. csoporthoz képest (2. csoport: 130,9 ± 52,6 ms és 3. 

csoport: 154,1 ± 48,2 ms vs 1. csoport: 249,1 ± 71,4 ms, és vs 4. csoport: 254,3 ± 59,4 

ms, p<0,001 minden esetben).  

A koradiasztolés Ea szöveti sebesség szisztolés szívelégtelenségben volt a 

legalacsonyabb (10,9 ± 2,4 cm/s vs 1. csoport: 14,1 ± 4,0 cm/s; p <0,01; vs 3. csoport: 

13,9 ± 2,5 cm/s; p <0,01; vs 4. csoport: 15,7 ± 1,5 cm/s; p <0,01).  Az E/Ea hányados 

ugyan úgy emelkedett volt szisztolés, mind diasztolés szívelégtelenségben ( 7,7 ± 3,4 vs 

7,8 ± 2,0; NS). 
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 1. Nincs SZE 2. SSZE 3. DSZE 4. MEFSZE 

N 46 20 23 8 

E (cm/s) 63,4±17,9‡ 79,4±30,1‡ 104,0±17,3 70,1±20,7‡ 

A (cm/s) 92,0 ± 21,7 66,9 ± 26,6*** 60,6 ± 24,0*** 88,8 ± 30,0 

E/A 0,7 ± 0,2‡ 1,4 ± 0,7† 2.0 ± 0.8 0,8 ± 0,2‡ 

DT (ms) 249,1 ± 71,4‡§ 130,9 ± 52,6 154,1 ± 48,2 254,3 ± 59,4‡§ 

Ea (cm/s) 14,1±4,0** 10,9±2,4† 13,9±2,5 15,7±1,5# 

E/Ea 5,5±1,9 7,7±3,4* 7,8±2,0* 5,5±0,7 

S (cm/s) 59,2 ± 8,8 34,2 ± 15,2*** 48,8 ± 13,4* - 

D (cm/s) 37,0 ± 9,8 56,0 ± 19,6* 74,8 ± 10,3*** - 

S/D  1,8 ± 0,8 0,73 ± 0,5* 0,7 ± 0,2*** - 

 

10. táblázat. A sinus ritmusban lévő betegek echocardiográfiai értékei. (Dénes et al. 

2008) Szignifikancia értékek jelentését lásd a 9. táblázatnál (#: p<0,01 vs 2. 

csoport).  

 

 

A diasztolés diszfunkció megoszlása sinus ritmusban 

A 97 sinus ritmusban lévő idős, hospitalizált betegek 10%-ának volt normális a 

diasztolés funkciója, 52%-ban enyhe, 18%-ban közepes, és 20%-ban súlyos fokú 

diasztolés diszfunkciót találtunk. Normális diasztolés funkció az 1. csoportban hat, a 2. 

és a 4. csoportban két-két esetben fordult elő. A csoportok definíciójából adódóan nem 

volt normális diasztolés funkciójú, vagy enyhe diszfunkciójú beteg a 3. csoportban, és 

közepes, vagy súlyos fokú diszfunkció az 1. és a 4. csoportban. 

Az enyhe fokú DD ugyan olyan gyakori volt az 1. és a 4. csoportban (87% vs 75%, chi-

nyégyzet: 0,77; p=0,38). Közepes fokú DD gyakoribb volt a DSZE csoportban, mint a 

SSZE csoportban (57% vs 25%, chi-négyzet: 4,37, p<0,05), de a súlyos fokú DD ugyan 

olyan gyakran fordult elő ebben a két csoportban (43% vs 45%, chi-négyzet: 0,01, 

p=0,92; 19. ábra). 
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19. ábra. A: a diasztolés diszfunkció stádiumainak megoszlása a szívelégtelenség 

típusain belül. B: a szívelégtelenség típusainak megoszlása diasztolés diszfunkció 

stádiumaiban. (Dénes et al. 2008) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  

 

--***-- 

--**-- 

--*-- 

% 

40/46 

4/20 

6/8 

5/20 

13/23 

9/20 10/23 

0/23 0/46 0/46 0/8 0/8 

A. 

B. 



 54 

Sinus ritmus és pitvarfibrilláció összehasonlítása 

Megvizsgáltuk, hogy miben különböznek egymástól a sinus ritmusban lévő, és a 

pitvarfibrilláló betegek (11. táblázat). Az egész betegcsoportot tekintve a pitvarfibrilláló 

betegek idősebbek (79,8±7,9 év vs 73,8±8,9 év, p<0,001), súlyosabb NYHA 

stádiumban vannak (2,2±1,1 vs 1,7±0,7, p<0,01), nagyobb a bal pitvaruk (58,4±8,0 mm 

vs 50,1±11,7 mm, p<0,001), és enyhén magasabb a szívfrekvenciájuk (81,6±24,4 1/min 

vs 75,4±15,8 1/min, p=0,076). Az egyes csoportokon belül az ejekciós frakció, és a 

szívfrekvencia tekintetében nem különböztek egymástól a sinus ritmusú, és a 

pitvarfibrilláló betegek. Mind a 3. mind a 4. csoportban a pitvarfibrilláló betegek 

idősebbek voltak (72,7±9,1 év vs 83,4±4,3 év, p<0,01; 71,1±8,4 év vs 81,2±8,0 év, 

p<0,05), és súlyosabb NYHA stádium volt rájuk jellemző (2,1±1,0 vs 3,3±0,9; 1,2±0,5 

vs 2,6±1,1, p<0,01 mindkét esetben). Tágabb bal pitvart találtunk a pitvarfibrillálók 

körében az 1. és a 4. csoportokban (48,5±7,6 mm vs 57,0±10,4 mm; 48,8±6,8 mm vs 

60,2±7,4 mm; p<0,01 mindkét esetben). Az E/Ea hányadost egyik szívelégtelenségben 

szenvedő csoportban sem befolyásolta a szívritmus szabályossága. 
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 N  kor (év) NYHA EF (%) HR (1/min) BP (mm) E/Ea 

Összes beteg 

SR 97 73,8±8,9 1,7±0,7 56,0±18,0 75,4±15,8 50,1±11,7 6,3±3,3 

PF 43 79,8±7,9*** 2,2±1,1** 52,9±18,1 81,6±24,4† 58,4±8,0*** 6,2±2,2 

1. Nincs SZE 

SR 46 74,6±8,9 1,0 65,9±7,9 74,0±10,8 48,5±7,6 5.5±1,8* 

PF 13 80.3±7.8 1,0 62,2±10,8 76,3±10,4 57,0±10,4** 4,1±1,2 

2. SSZE 

SR 20 74,4±9,0 3,1±1,0 25,6±6,8 89,1±17,0 58,8±8,8 7,7±3,4 

PF 13 76,8±9,1 2,6±0,8 30,0±6,3 89,7±22,4 60,8±7,9 8,0±2,2 

3. DSZE 

SR 23 72,7±9,1 2,1±1,0 59,8±10,6 69,0±10,4 54,1±6,3 7,8±2,0 

PF 8 83,4±4,3** 3,3±0,9** 67,1±13,5 72,9±16,4 55,0±3,0 7,8±0,8 

4. MEFSZE 

SR 8 71,1±8,4 1,2±0,5 64,0±12,9 76,0±14,6 48,8±6,8 5,5±0,7 

PF 9 81,2±8,0* 2,6±1,1** 60,1±8,5 85,4±43,1 60,2±7,4** 5,3±0,6 

 

11. táblázat. Sinus ritmus (SR) és pitvarfibrilláció (PF) összehasonlítása a csoportokon 

belül. (Dénes et al. 2008). Rövidítéseket lásd a 9. és 10. táblázatnál. 

*p<0,05; **p<0,01, ***p<0,001, †p=0,076 a sinus ritmusban lévőkhöz képest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

5.7. A diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak megoszlása magasvérnyomás 

betegségben szenvedő, idős betegekben 

 

A betegcsoportok összehasonlítása 

A 322 betegből nem igazolódott diasztolés diszfunkció 63 esetben (19,5%). Enyhe fokú 

DD-t 150 (46,5%), közepes fokút 86 (27%), súlyos fokút 23 (7%) esetben találtunk (20. 

ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra.  A diasztolés diszfunkció százalékos megoszlása a teljes betegcsoportban.  

 

 

Korban nem volt különbség a csoportok között, azonban a nők szignifikánsan ugyan, de 

klinikailag nem számottevően idősebbek voltak a férfiaknál (71,6±9,2 év vs 69,5±8,7 

év; p=0,046). A csoportok klinikai jellemzőit az 12. táblázat mutatja. 

A 13. táblázat a csoportok echocardiográfiai értékeit foglalja össze. Ejekciós frakcióban, 

a septum és a hátsó fal vastagságában, valamint a bal kamrai izomtömeg mértékében 

nem volt különbség a csoportok között. A relatív falvastagság tekintetében sem volt 

számottevő a különbség. Koncentrikus remodellinget 76%-ban találtunk a DD nélküli 

csoportban, 78%-ban az enyhe, 71%-ban a közepes és 72%-ban a súlyos fokú diasztolés 

diszfunkciójú csoportban (NS). Enyhe fokú DD-ben a bal pitvar átmérője (46,9±7,9 

mm) szignifikánsan kisebb, mint a közepes (vs 53,9±7,0 mm, p<0,001), vagy súlyos 

fokú ( vs 53,9±6,9 mm, p<0,001) DD esetén. Enyhe DD-ben a PSAP alacsonyabb volt a 

közepes és súlyos fokú DD-hez (28,3±6,4 Hgmm vs közepes DD: 37,5±10,2 Hgmm, 

p<0,001; vs súlyos DD: 41,2±10,0 Hgmm, p <0,005), és a DD nélküli csoporthoz képest 

is (vs 38,6±9,6 Hgmm, p <0,05). 

enyhe DD

közepes DD

súlyos DD

nincs DD

46,5% 

27% 

7% 

19,5% 
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 Nincs DD Enyhe DD Közepes DD Súlyos DD Összesen 

N 63 150 86 23 322 

Kor (év) 70,7±8,8 71,6±9,4 69,1±8,8 72,6±8,4 70,8±9,1 

Nők 70,8±8,8 72,5±9,5 69,3±9,2 74,2±7,8 71,6±9,2a 

Férfiak 71,2±9,2 69,7±9,0 68,7±8,4 68,2±9,1 69,5±8,7 

Férfi (%) 17 (27) 51 (34) 44 (51) 6 (26) 118 (37) 

HR (1/min) 68,2±10,7 74,6±12,9b 68,3±10,7 72,9±11,2 71,6±12,2 

SBP (Hgmm) 134,3±16,8 139,7±19,9 140,5±21,7 148,5±24,3 139,7±20,4 

DBP (Hgmm) 77,1±9,7 81,6±11,9 80,2±13,4 81,0±10,2 80,4±11,9 

Diabetes (%) 15 (24)c 58 (39) 31 (36) 13 (57) 117 (36) 

Therápia      

BB (%) 44 (69)d 121 (81) 75 (87) 17 (74) 257 (80) 

ACEI/ARB (%) 56 (89) 125 (83) 79 (92) 21 (91) 281 (87) 

Sztatin (%) 35 (56) 78 (52)d 58 (67) 11 (48) 182 (57) 

 

12. táblázat. A csoportok klinikai jellemzői. (Dénes et al. 2009) 

HR: szívfrekvencia; SBP: szisztolés vérnyomás; DBP: diasztolés vérnyomás; BB: béta-

blokkoló; ACEI: angiotenzin-konvertáló enzim gátló; ARB: angiotenzin-receptor 

blokkoló.   
ap<0,05 a férfiakhoz képest; bp<0,005 a közepes DD és a DD nélküli csoportokhoz 

képest; cp<0,05 az enyhe és a súlyos DD-hez képest; dp<0,05 a közepes DD-hez képest. 
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 Nincs DD Enyhe DD Közepes DD Súlyos DD 

EF (%) 64,9±7,9 64,4±7,3 63,8±8,1 60,7±7,8 

Dd (mm) 47,2±8,0a 47,3±6,3b 50,8±5,6 50,1±5,8 

Ds (mm) 29,1±5,6 28,5±5,8a 31,4±5,5 31,9±5,7 

IVS (mm) 13,1±2,6 12,9±2,4 12,7±2,4 12,6±2,0 

HF (mm) 11,8±1,7 11,8±2,0 11,6±2,1 11,7±2,5 

RFV 0,51±0,13 0,53±0,11a 0,49±0,09 0,49±0,07 

szívizomtömeg (gr) 233,6±72,0 227,9±76,7 247,9±78,2 240,7±85,9 

BP (mm) 50,5±6,6e 46,9±7,9b,d 53,9±7,0 53,9±6,9 

E (cm/s) 81,1±15,9b,c,e 55,6±13,8b,d 97,4±17,7 93,9±16,8 

A (cm/s) 64,2±18,3e 86,0±19,4b,d 64,3±19,5 51,7±16,2 

E/A 1,3±0,3e 0,68±0,17b,d 1,7±0,6c 1,9±0,6 

DT (msec) 180,8±34,6d,e 241,6±52,2b,d 185,8±30,0 119,1±21,7b 

Ea (cm/s) 14,8±2,3a,e 12,2±2,4 13,3±2,6 13,9±2,3 

E/Ea 5,5±1,2b,d 5,0±1,5b,d 7,5±1,9 6,9±1,6 

BKR (1/mm) 0,13±0,08 0,10±0,03a 0,15±0,05 0,14±0,03 

S (cm/s) 61,6±11,7a - 52,0±14,9 57,3±15,7 

D (cm/s) 49,8±12,1b,d - 63,1±13,3 69,9±12,1 

S/D 1,3±0,2b,d - 0,8±0,3 0,8±0,3 

PASP (Hgmm) 38,6±9,6e 28,3±6,4b,d 37,5±10,2 41,2±10,0 

 

13. táblázat. A csoportok echocardiográfiai értékei. (Dénes et al. 2009) 

EF: ejekciós frakció, Dd: végdiasztolés átmérő, Ds: végszisztolés átmérő, IVS: 

interventriculáris septum vastagsága, HF: hátsó fal vastagsága, RFV: relatív 

falvastagság, BP: bal pitvar hosszátmérője, E: koradiasztolés beáramlási sebesség, A: 

késődiasztolés beáramlási sebesség, DT: decelerációs idő, Ea: koradiasztolés 

myocardiális sebesség, BKR: bal kamrai rigiditás, S: tüdő véna görbe szisztolés 

sebessége, D: tüdő véna görbe diasztolés sebessége, PASP: jobb kamrai szisztolés 

nyomás. 
a p<0,01 vs közepes DD; b p<0,001 vs közepes DD; c p<0,05 vs súlyos DD; d p<0,005 

vs súlyos DD; e p<0,05 vs enyhe DD 
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Diasztolés diszfunkció 

Az E/A hányados enyhe fokú DD-ben (0,68±0,17) volt a legalacsonyabb, ezt követte a 

DD nélküli betegek csoportja (1,3±0,3), majd a közepes (1,7±0,6), végül a súlyos fokú 

DD (1,9±0,6) betegek (p<0,001 minden esetben). A koradiasztolés szöveti Ea sebesség 

szignifikánsan csökkent enyhe és közepes fokú DD-ban a DD nélküli betegekhez képest 

(14,8±2,3 cm/s vs 12,2±2,4 cm/s, p<0,001; vs 13,3±2,6 cm/s, p=0,005). Mind a 

közepes, mind a súlyos fokú DD magasabb volt az E/Ea hányados a DD nélküli, és az 

enyhe DD-jú betegekkel összehasonlítva, de egymástól nem különböztek (közepes DD: 

7,5±1,9 vs nincs DD: 5,5±1,2, p<0,001; vs enyhe DD: 5,0±1,5, p<0,001; súlyos DD: 

6,9±1,6 vs nincs DD, vs enyhe DD, p<0,005 mindkét esetben). Az emelkedett 

töltőnyomást jelző másik paraméter, az S/D hányados ugyancsak közepes és súlyos DD-

ben volt kóros, szignifikánsan alacsonyabb értékeket találtunk a DD nélküli betegekhez 

képest (1,3±0,2 vs közepes DD: 0,8±0,3; vs súlyos DD: 0,8±0,3; p<0,001 mindkét 

esetben), de itt sem volt különbség a két csoport között. Enyhe fokú DD-ban 

elegendőnek tartottuk a mitrális beáramlási görbe és az E/Ea hányados értékelését, tüdő 

véna görbe elemzése nem történt. Ezért az enyhe fokú DD-jú betegeket kihagytuk ebből 

az elemzésből. Új paraméterünk, a bal kamrai rigiditást jelző E/Ea/Dd hányados a 

közepes fokú DD-jú betegeknél volt a legmagasabb (0,15±0,05 vs  enyhe DD: 

0,10±0,03, p<0,01). 

 

Az echocardiográfiai paraméterek összefüggései  

A teljes betegcsoportban az E/A arány egyenes összefüggést mutatott a bal pitvar 

átmérőjével (r=0,38; p<0,001), és fordított összefüggésben állt a decelerációs idővel (r= 

-0,50; p<0,001), valamint az S/D hányadossal (r= -0,47; p<0,001), gyengébb korrelációt 

találtunk a szöveti Ea sebességgel (r=0,25; p<0,001), az E/Ea aránnyal (r=0,27; 

p<0,001), a bal kamrai rigiditással (r=0,17; p<0,02) és a jobb kamrai számított 

szisztolés nyomással (r=0,27; p<0,01). 

A relatív falvastagság egyenes arányban állt a bal kamrai rigiditással (r=0,25; p=0,002) 

és a bal kamrai izomtömeggel (r=0,16; p=0,008), valamint fordított korrelációt találtunk 

az E/A hányadossal (r= -0,16; p=0,008; 21. ábra). 
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21. ábra. A relatí falvastagság összefüggése az E/A hányadossal (A), a bal kamrai 

rigiditással (B). (Dénes et al. 2009) 

BKR: bal kamrai rigiditás, RFV: relatív falvastagság. 

 

 

 

Szöveti Doppler-echocardiográfia szerepe normális mitrális beáramlás esetén 

Megvizsgáltuk, hogy normális mitrális beáramlási görbe mellett hány esetben találunk 

emelkedett töltőnyomást. Összesen a 322-ből 149 betegnek volt normális a mitrális 

beáramlása, ebből 86 esetben az E/Ea, és/vagy az S/D hányados emelkedett 

töltőnyomásra utalt, tehát a mitrális görbe az esetek 58 %-ban pseudonormálisnak 

bizonyult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r= -0,16 
p= 0,008 

r= 0,25 
p= 0,002 

A. 
B. 
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5.8. A szisztolés és a diasztolés szívelégtelenség prognózisa 

 

Szisztolés szívelégtelenség 84 esetben igazolódott, diasztolés szívelégtelenség 73 

esetben. A két csoport klinikai paramétereit a 14. táblázat foglalja össze. 

 

 

 Szisztolés szívelégtelenség Diasztolés szívelégtelenség P 

N 84 73  

Kor (év) 73,3 ±11,6 72,7 ±11,2 NS 

Férfi nem 46 (55%) 24 (33%) <0,01 

NYHA I-II 29 (34%) 38 (52%) <0,05 

NYHA III-IV 55 (66%) 35 (48%) <0,05 

HT 55 (65%) 61 (84%) <0,01 

ISZB 31 (37%) 3 (4%) <0,001 

EF (%) 27,6 ± 7,0 61,1 ± 10,7 <0,001 

 

14. táblázat. A szisztolés és a diasztolés szívelégtelen csoportok közti különbség. NYHA: 

New York Heart Association funkcionális stádium, HT: hypertónia, ISZB: dokumentált 

ischemiás szívbetegség, EF: ejekciós frakció. NS: nem szignifikáns. 

 

 

Korban nem volt különbség a két csoport között (73,3 ± 11,6 év vs 72,7 ±11,2 év). A 

diasztolés szívelégtelenek között több volt a nő (67% vs 45%, p <0,01), gyakoribb volt 

a hypertónia betegség (84% vs 65%, p <0,01), ritkábban fordult elő ischemiás 

szívbetegség (4% vs 37%, p <0,001), és enyhébb NYHA stádium volt a jellemző. 
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Túlélés 

A diasztolés szívelégtelenségben szenvedők körében kevesebb haláleset történt mind 

rövid (7/73 [9,5%] vs 18/84 [21%], p <0,05), mind hosszú távon (16/73 [22%] vs 36/84 

[43%], p <0,005), és a cardiovasculáris mortalitás is kisebb volt a hosszú távú követés 

kapcsán (7/73 [9,5%] vs 25/84 [30%], p <0,01), ez a különbség rövid távon nem volt 

szignifikáns (5/73 vs 13/84, p=0,09). A 3 hónapos követési időn belül 5 szisztolés 

szívelégtelen beteget kellett kórházba utalni a betegsége miatt, míg egy diasztolés 

szívelégtelen beteget sem (5/84 [6%] vs 0/73 [0%], p <0,05), de ez a különbség hosszú 

távon eltűnt (17/84 [20%] vs 10/73 [13%], p=0,09). Az eseménymentes túlélés mind 

rövid, mind hosszútávon kedvezőbb volt a diasztolés szívelégtelenségben szenvedő 

betegek körében (11/73 [15%] vs 28/84 [33%], p <0,01; 39/73 [53%] vs 61/84 [73%], p 

<0,01). A Kaplan-Meier görbéket a 22. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

ábrák folytatása a következő oldalon 

3 hónapos túlélés Hosszú távú túlélés 

p <0,05 p <0,005 

NS p <0,01 
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22. ábra. A szisztolés (kék) és a diasztolés (piros) szívelégtelen betegek túlélése Kaplan-

Meier szerint ábrázolva. Bal oldali ábrák a 3 hónapos, a jobb oldali ábrák a hosszú 

távú túlélést mutatják. 

DSZE: diasztolés szívelégtelenség; SSZE: szisztolés szívelégtelenség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p <0,01 p <0,01 

p <0,05 NS 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

6.1. Szöveti Doppler sebességek összehasonlítása különböző echocardiográfiai 

gépekkel 

 

A hosszanti myocardiális rostok szisztolés (Sa) és diasztolés (Ea, Aa) sebességeinek 

nemcsak diagnosztikus, hanem prognosztikai jelentősége is van. A szöveti Doppler 

sebességek igen jó inter- és intraobserver reprodukálhatósággal rendelkeznek, de 

legjobb tudásunk szerint még nem történtek vizsgálatok két különböző 

echocardiográfiai készülékkel mért szöveti Doppler értékek összehasonlítására. 

Vizsgálatunkban két gép érétkeit hasonlítottuk össze, egy viszonylag régi, Sonos 2000-

es gépet, és egy újonnan kibocsátott, Philips iE33-as géppel, egyszerre, ugyan azon a 

betegen. 

A Sonos gép felülbecsülte mind a szisztolés, mind pedig a diasztolés sebességeket, és a 

két gép közti egyezőség elfogadhatatlannak bizonyult a klinikai gyakorlat számára, 

annak ellenére, hogy a mért értékek közti korreláció igen jó volt. Az Ea/Aa hányados 

esetében nem volt különbség a mért értékek között. 

Az echocardiográfiában is megfigyelhető technikai fejődésnek köszönhetően egyre több 

vállalat állít elő hordozható készülékeket, amik lehetővé teszik a legszükségesebb 

mérések elvégzését, amik egy rutin vizsgálat kapcsán felmerülhetnek. Így kaphatunk 

némi bepillantást a gépek közti különbségekbe. Quiles és munkatársai (Quiles et al. 

2003) egy hordozható és egy hagyomásnyos echo-készülék mitrális Doppler méréseit 

hasonlították össze. Kiváló egyezőséget találtak a mitrális beáramlás E és A sebességei, 

a decelerációs idő tekintetében, de mindemellett hangsúlyozták a hordozható készülék 

korlátait is. Hall és munkatársai (Hall et al. 1997) egy programozható áramlás-

generátort fejlesztettek ki, aminek segítségével pulzatilis áramlást tudtak létrehozni, ami 

megfelel a fiziológiás transzmitrális áramlásnak. A módszer segítségével kiküszöbölték 

az intra- és interobserver variabilitást, így tisztán a gépek közti különbséget tudták 

mérni. Azt találták, hogy a gépek pontos beállításával a sebességek közti különbség 5% 

körüli volt.  

Egy másik vizsgálatban Palmieri és munkatársai (Palmieri et al. 2003) vizsgálták 24 

órán belül, más-más vizsgáló által, ugyan azon a gépen a szöveti Doppler Ea/Aa 
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hányadost, ezáltal az „inter-study” variabilitást szerették volna meghatározni. Az 

abszolút különbség -0.15 ± 0.33 volt, a korrelációs koefficiens pedig 0,90. A mi 

vizsgálatunkban ezzel ellentétben sokkal kisebb különbséget találtunk (0,005), hasonló 

korrelációval (r= 0,85). Mindezekből arra következtethetünk, hogy a diasztolés 

paraméterek közül az Ea/Aa hányados megfelelő reprodukálhatósággal rendelkezik, így 

leginkább alkalmas követéses vizsgálatokban a diasztolés funkció értékelésére.  

Kulcsszerepe van a szöveti Doppler sebességek pontos mérésének a magas töltőnyomás 

becslésére használt E/Ea hányados esetén. A 15. táblázatban összefoglaltuk, hogy 

mennyire különböznek a kontroll csoportok normálértékei a különböző vizsgálatokban. 

Igen széles határok között mozognak az értékek (pl: Ea sebesség: 10 – 16 cm/s), annak 

ellenére, hogy korban nem volt köztük különbség.  

 

Szerző Echo készülék Kor Ea (cm/s) Aa (cm/s) Sa (cm/s) 

Rodriguez et al. 1996 Acuson 128-XP/10 42±17 15.3±5.0 10.0±2.6 - 

Nagueh et al. 1997 Acuson 128-XP 59±10 12.0±2.8 8.4±2.4 10.0±1.5 

Ommen et al. 2000 Acuson 128-XP/10 63±12 8.6±2.3 10.0±2.7 - 

Edner et al. 2000 Acuson 128-XP/10 40-60 13.0±3.1 9.8±2.4 10.4±2.7 

Alam et al. 1999 Sonos 5500 46±15 16.5±4.0 11.5±2.9 11.0±1.9 

Tighe et al. 2003 Sonos 4500-5500 50-59 14.0±3.0 11.0±3.0 - 

Dénes et al. 2006 Sonos 2000 50±17 16.8±4.6 16.6±3.9 - 

Innelli et al. 2008 Vivid Seven 50-59 10.7±3.1 10.9±2.5 8.5±2.2 

 

15. táblázat. A laterális mitrális anulus szöveti Doppler sebességeinek normál értékei 

különböző tanulmányokban. 

 

 

Nemcsak az Ea sebességek különböznek az egyes tanulmányokban, hanem az E/Ea 

arányra vonatkozó határértékek is vitatottak az irodalomban. Ismert, hogy a laterális 

mitrális anulusban mért sebességek általában magasabbak, mint septálisan, ebből 

következik, hogy a latrális E/Ea hányados pedig kisebb, mint a septális. Éppen ezért a 

különböző tanulmányok E/Ea határértékei nem hasonlíthatóak össze anélkül, hogy 

gondosan figyelembe vennénk a vizsgálatban alkalmazott módszert. Az optimális 
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szenzitivitást és specificitást figyelembe véve a szerzők így más és más határértéket 

szabtak meg az E/Ea hányadosnak a magas töltőnyomás igazolására. Az egyik legelső 

vizsgálatban (Nagueh et al. 1997), melyben invazív hemodinamikai mérésekkel 

hasonlították össze a szöveti Doppler sebességeket, azt találták, hogy a laterális 

anulusban mért Ea sebességből számított E/Ea >10 hányados 91%-os szenzitivitással, és 

81%-os specificitással igazolja a12 Hgmm fölötti pulmonális kapilláris éknyomást. Az 

Európai Kardiológus Társaság diasztolés szívelégtelenség diagnózisáról kiadott 

konszenzus nyilatkozata (Paulus et al. 2007) szerint javasolt mind a septális, mind pedig 

a laterális mitrális sebességeket mérni, majd a kettőt átlagolni. Ezek alapján emelkedett 

töltőnyomást az E/Ea >15 arány igazol, 8-15 közötti érték esetén pedig kiegészítő 

vizsgálatokra van szükség (pl: tüdővéna görbe elemzése, bal pitvar méretének 

meghatározása, BNP/NT-proBNP szint mérése). Az új EAE/ASE (Európai és Amerikai 

Echocardiográfiai Társaságok; Nagueh et al. 2009) ajánlás viszont 12-nél nagyobb 

arány esetén beszél magas töltőnyomással járó, közepes vagy súlyos fokú diasztolés 

diszfunkcióról. Továbbá normális ejekciós frakció esetén elegendőnek tartja csak a 

laterális anulusban mérni a sebességeket. Khouri és munkatársai (Khouri et al. 2004) 

még ennél is alacsonyabb, E/Ea >10 értéket tekintik határértéknek, bár minden esetben 

javasolják kiegészítő vizsgálatnak a tüdővéna görbe elemzését is. Bizonyos esetekben, 

úgymint sinus tachycardiában vagy hypertrophiás cardiomyopathiában a laterális E/Ea 

arány határértéke ugyancsak tíz, pitvarfibrillációban pedig 11 a legújabb ajánlás szerint 

(Nagueh et al. 2009). 

Tekintettel az egyes tanulmányok közötti szöveti Doppler sebességekben megfigyelhető 

különbségekre, és az irodalomban is vitatott E/Ea határértékekre, munkacsoportunk 

meghatározta ezen paraméterek normálértékeit a labor Sonos 2000 gépén. Ugyan így 

javasoljuk, hogy minden echocardiográfiai labornak legyenek meg a saját gépeire 

vonatkozó szöveti Doppler normálértékei, és normál E/Ea hányadosai. Jelen 

vizsgálatunk legfontosabb eredménye, hogy a szöveti Doppler sebességek készülék 

függőek, tehát az E/Ea hányados is. Ezért javasoljuk, hogy a betegek követése ugyan 

azon a gépen történjen, ezzel kiküszöbölve a különböző gépek beállításaiból adódó 

lehetséges hibákat. 
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A vizsgálat korlátai 

Technikai hiányosságokból adódóan a Sonos 2000-es készüléken a minimális skála 

beállítás ± 40 cm/s volt, ami okozhatta az értékek minimális szintű túlbecslését a nem 

megfelelő zaj-szűrésnek köszönhetően. Némi minőségbeli különbség is megfigyelhető 

volt a két gép között: a Philips iE33 gép szöveti Doppler görbéjének minősége jó-

kiválló volt, míg a Sonos 2000 gépé átlagos-jó. Annak ellenére, hogy a Sonos készülék 

szöveti Doppler görbéjének minősége valamelyest rosszabb volt, minden esetben 

korrekt méréseket lehetett végezni, így a két gép közti különbséget nem lehet csupán 

ezzel magyarázni. Miután a mitrális beáramlási sebességek jól reprodukálhatóak, és 

mindkét készülék kiváló görbét mutatott, ezért a méréseket nem ismételtük meg a 

Philips gépen. 

 

 

 

6.2. A szöveti Doppler echocardiográfia vagy a tüdővéna görbe elemzése 

alkalmasabb a magas töltőnyomás meghatározására idős korban, megtartott 

ejekciós frakció esetén? 

 

A diasztolés szívelégtelenség diagnózisára vonatkozó legújabb ajánlás egyértelműen 

előnyben részesíti a szöveti Doppler technikát a többi echocardiográfiai módszerhez 

képest (Paulus et al 2007). Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a tüdővéna görbe 

elemzése az emelkedett töltőnyomással járó, ugyanakkor normális mitrális beáramlási 

görbéjű esetek („pseudonormalizáció”) 44%-ban önmagában is igazolta az emelkedett 

bal pitvari nyomást, míg a szöveti Doppler technika 21%-ban, a két módszer együttesen 

pedig 35%-ban. 

A szöveti Doppler technika elterjedése előtt, még az 1998-as diasztolés szívelégtelenség 

ajánlás is egyenrangú fontosságúnak említi a mitrális beáramlási görbe és a tüdővéna 

görbe értékelését (European Study Group on Diastolic Heart Failure; 1998). A tüdővéna 

görbe háttérbe szorulásának egyik legfőbb oka, a nehéz kivitelezhetőség, valamint, hogy 

sok időt vesz igénybe a korrekt görbe felvétele és értékelése. Egy korábbi vizsgálatban 

azonban kimutatták (Jensen et al. 1997), hogy megfelelően gyakorlott vizsgáló az esetek 

95%-ban tud értékelhető S és D sebességet mérni, míg a reverz A-hullám sebességének 
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mérése csak 90%-ban volt sikeres. Bess és munkatársai (Bess et al. 2006) 

összehasonlították a mitrális beáramlási görbét, a tüdővéna görbét és a szöveti Doppler 

technikát olyan szempontból, hogy, milyen arányban sikerül korrekt görbét felvenni, 

valamint, hogy ehhez mennyi idő szükséges. Értékelhető mitrális görbét 99%-ban, 

szöveti Doppler görbét laterálisan 96%-ban, septálisan 100%-ban sikerült kivitelezni, 

míg tüdővéna görbét csak 75%-ban (p <0,001 minden esetben). Ugyancsak a tüdővéna 

görbe felvétele és értékelése igényelte a leghosszabb időt (80,1 ± 34,3 sec), míg a 

mitrális és a szöveti Doppler görbék átlagosan fél-fél percet vettek igénybe.  

Problémát jelent a magas töltőnyomás értékelésében a tüdővéna görbe szisztolés és 

diasztolés sebességeinek korfüggése (Masuyama et al. 1991; de Marchi et al. 2001). 

Ismeretes, hogy fiatal korban (<45 év) a diasztolés sebesség meghaladja a szisztolés 

sebességet. Ez az arány 45 éves kor felett megfordul. Miután a bal kamrai töltőnyomás 

emelkedésével csökken a szisztolés hullán (S/D <1), ezért ez az arány a töltőnyomás 

becslésére leginkább idősekben alkalmazható, ahol ilyen esetben az S/D arány 

megfordul. 

Mindazonáltal a diasztolés szívelégtelenség diagnózisára vonatkozó európai ajánlás 

(Paulus et al. 2007), és az új európai-amerikai irányelv is tartalmazza a tüdővéna görbe 

elemzését, legfőképp akkor, amikor az E/Ea hányados nem egyértelmű (Nagueh et al. 

2009). 

Vizsgálatunk is azt mutatja, hogy a magas töltőnyomás az esetek majdnem felében a 

tüdővéna görbe elemzése nélkül nem igazolható, kivéve pitvarfibrillációban és súlyos 

fokú mitrális regurgitációban, ahol a tüdő véna görbe nem értékelhető. 

  

A vizsgálat korlátai 

Nem történt az echocardiográfiai vizsgálattal egy időben invazív hemodinamikai mérés, 

de korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a vizsgálatban alkalmazott módszerek 

mindegyike magas szenzitivitással igazolja az emelkedett bal pitvari nyomást. 

Nem volt célunk annak kimutatása, hogy melyik módszer alkalmazható nagyobb 

sikerarányban, ezért vizsgálatunkba csak azokat a személyeket vontuk be, akiknél mind 

a szöveti Doppler görbe, mind a tüdővéna görbe értékelhető volt. 
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6.3. A bal és a jobb kamra diasztolés funkciójának szöveti Doppler normálértékei 

 

A szöveti Doppler technika alkalmazásával mérhetővé vált a szívizomrostok rövidülési 

(szisztoléban), és megnyúlási (diasztoléban) sebessége. A módszer alkalmas mind a 

regionális, mind a globális diasztolés kamrafunkció értékelésére (Nikitin et al. 2004). 

Feigenbaum és munkatársai (Feigenbaum et al. 2000) írták le először, hogy miután a 

szívcsúcs gyakorlatilag nem mozog a szívciklus alatt, ezért a mitrális anulus 

elmozdulási sebessége a kamra globális szisztolés, és diasztolés funkciójának 

megítélésére.  

Elsőként vizsgáltuk Magyarországon a jobb kamra globális diasztolés funkciójának 

normál értékeit. Összefüggést kerestünk a jobb, és bal kamra diasztolés funkciója 

között, valamint vizsgáltuk a kamrák kortól, pitvari mérettől, és szívfrekvenciától való 

függését szöveti Doppler echocardiographia segítségével. A jobb kamra diasztolés 

funkciójának normál értékeiről megállapítottuk, hogy a kora diasztolés sebesség 

tekintetében nincs különbség a bal kamrai értékekhez viszonyítva, de szignifikánsan 

magasabbak a jobb kamrai Aa értékek. E két eredményből következik, hogy magasabb a 

kora, és késő diasztolés sebességek aránya a bal kamra esetében. 

Szoros összefüggést találtunk a két kamra kora diasztolés sebességei, valamint a kora, 

és késő diasztolés sebességek aránya között. Gyengébb, de szignifikáns összefüggés 

mutatható ki a jobb és a bal kamra késő diasztolés myocardiális sebességei között. A két 

kamra kora és késő diasztolés sebességeinek aránya között Cicala és munkatársai 

(Cicala et al. 2002) is szoros összefüggést találtak. 

A jobb kamra regionális diasztolés funkciójáról már sokat tudunk. Kukulszki és 

munkatársai (Kukulski et al. 2000) vizsgálták a jobb kamra különböző régióinak 

(basalis, középső és csúcsi harmad) diasztolés funkcióját, és azok összefüggését a 

korral. Minden esetben azt találták, hogy a korral csökken a kora diasztolés, és 

emelkedik a késő diasztolés myocardiális sebesség, valamint csökken e két sebesség 

aránya. Hasonló eredményre jutott Alam és munkacsoportja (Alam et al. 1999), 

kiegészítve a szisztolés funkció vizsgálatával. A bal kamrai szisztolés sebesség 

csökkent, viszont a jobb kamra szisztolés sebessége nem változott a korral. 

Saját eredményeink megegyeznek az említett tanulmányok eredményeivel, miszerint a 

jobb kamrai Ea sebesség csökken, a késő diasztolés sebesség pedig enyhe emelkedést 
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mutat idősebb korban. Mindez annak tulajdonítható, hogy idős korban kötőszövetes 

elemek szaporodnak fel az izomrostok között, csökken a kamrák aktív relaxációja, 

romlik a kamrák tágulékonysága, ez pedig a kora diasztolés sebességek csökkenéséhez 

vezet. A megfelelő kamrai töltőnyomás létrejöttét a pitvarok fokozott kontrakciója 

biztosítja. Ugyancsak csökken a kora, és késődiasztolés sebességek aránya mindkét 

kamra esetében. 

Jelen vizsgálatunkban az irodalomban közöltekkel hasonló eredményre jutottunk a bal 

kamra diasztolés myocardiális sebességeinek kor-függőségével kapcsolatban (Lengyel 

et al. 2002; Boeck et al. 2003).  

Kevés adat áll rendelkezésünkre a jobb pitvar mérete, és a jobb kamra diasztolés 

funkciója közti összefüggésről. Vizsgálatunkban szoros negatív összefüggést találtunk a 

jobb pitvar hosszanti átmérője, és a jobb kamra kora diasztolés myocardiális sebességei 

között.  

A bal kamra szöveti Doppler echocardiographiás értékeinek hemodinamikától való 

függetlensége ismert (Firstenberg et al. 2000). A jobb kamra esetén Pelá és munkatársai 

kilenc egészséges felnőtten kimutatták, hogy a jobb kamrai myocardiális sebességek, és 

ezek aránya nem függenek a preloadtól (Pelá et al. 2004). A hemodinamikától való 

függetlenségre utal, hogy vizsgálatunkban egyik érték sem függött a szívfrekvenciától. 

A bal kamra diasztolés funkcióját már számos szerző vizsgálta szöveti Doppler 

echocardiographia segítségével. Ismertek a normál, és a kóros értékek, a korral, és a 

diasztolés funkciózavar mértékével való összefüggés. A jobb kamra vizsgálata azonban 

csak az utóbbi években került a szerzők figyelmének központjába. 

A jobb szívfél diasztolés funkciózavarának számos kardiogén (billentyűhibák, jobb 

kamrai myocardiális infarktus, bal-jobb shunttel járó kórképek, dilatatív 

cardiomyopathia), és pulmonális oka (tüdőembólia, pulmonális hypertonia, krónikus 

légúti betegségek) lehet. A diasztolés funkció károsodásának felismeréséhez azonban 

elengedhetetlen a normál értékek ismerete, ezért határoztuk meg szöveti Doppler 

technikával a jobb kamra diasztolés funkciójának normál értékeit korcsoportok szerint, 

összefüggéseit a bal kamrai diasztolés funkcióval és a pitvarok méretével. 
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A vizsgálat korlátai 

Mindössze 5 esetben találtunk, a jobb kamrai nyomás mérése szempontjából értékelhető 

tricuspidális regurgitációt. A mindennapi gyakorlatnak megfelelően nem számítottuk a 

pitvarok volumenét, a hosszanti átmérő mérése így is összehasonlíthatóvá tette őket.  

 

 

6.4. A bal kamrai diasztolés funkció összefüggése a korral 

 

Egy új módszer bevezetésénél fontos ismerni a módszert befolyásoló tényezőket. Az 

egyik ilyen legfontosabb paraméter a kor. Vizsgálatunkban meghatároztuk a standard és 

szöveti Doppler echocardiográfiás paraméterek korfüggését 16 és 90 év közötti kontroll 

egyénekben, a laboratóriumunkban lévő Sonos 2000 gépen.  Azt találtuk, hogy a korral 

csökken a koradiasztolés mitrális E, és szöveti laterális annuláris Ea sebesség, valamint 

a kora- és késődiasztolés sebességek aránya (E/A, Ea/Aa), ugyanakkor emelkedik a 

mitrális A sebesség, a töltőnyomást jelző E/Ea hányados, és növekszik a bal kamrai 

rigiditás.  

Már ismert volt, hogy egészségesekben a bal kamrai kora diasztolés myocardiális 

sebesség a kor előrehaladtával csökken, a késő diasztolés myocardiális sebesség pedig 

enyhén emelkedik (Lengyel et al. 2002; Boeck et al. 2003; Inelli et al 2008). 

Vizsgálatunkban hasonló eredményt kaptunk, azzal a különbséggel, hogy a bal kamrai 

késő diasztolés sebesség nem változott szignifikánsan. A különbség magyarázata lehet, 

hogy az idézett tanulmányok szerint ez az emelkedés csak idősebb korban jelenik meg a 

bal pitvar fokozott funkciójának köszönhető, így kompenzálva a korral járó bal kamrai 

falmerevséget. Vizsgált populációnk átlag életkora csak 49 év volt. 

Vizsgálatunkban a kor előrehaladtával nőtt a relatív falvastagság, de egyik esetben sem 

haladta meg a normálértéket. Ismeretes, hogy a bal kamra hypertrophia fokozza a bal 

kamrai falmerevséget. Ezt megerősítette új paraméterünk, a bal kamrai rigiditást jelző 

E/Ea/Dd hányados romlása. Ez a paraméter megfeleltethető az invazív hemodinamikai 

úton meghatározott „stiffness-szel”, ami az egységnyi volumenváltozásra bekövetkező 

nyomásváltozást mutatja (∆P/∆V). Az E/Ea hányados arányos a bal kamrai 

töltőnyomással, a végdiasztolés átmérő pedig a volumennel. 
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Mind a falvastagság növekedése, mind a rigiditás fokozódása hozzájárul ahhoz, hogy 

idősebb korban magasabb a bal kamrai töltőnyomást jelző E/Ea hányados, de 

vizsgálatunkban nem haladta meg a normál érték felső határát.  

Vizsgálatunkkal megerősítettük az irodalomból már részben ismert adatokat a szöveti 

Doppler sebességének korfüggőségét illetően, továbbá kimutattuk, hogy korral 

fokozódik a bal kamrai rigiditás, emelkedik az E/Ea hányados és relatív falvastagság, és 

kitágulnak a pitvarok. 

 

 

 6.5. Longitudinális szisztolés funkció diasztolés diszfunkcióban és diasztolés 

szívelégtelenségben 

 

Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy enyhe fokú diasztolés diszfunkcióban a 

longitudinális szisztolés funkció normális, míg emelkedett töltőnyomással járó, 

tünetmentes diasztolés diszfunkcióban és diasztolés szívelégtelenségben a longitudinális 

szisztolés funkció károsodott a normális ejekciós frakció ellenére. 

Ismert, hogy a myocardium három rétege közül a subendokardiálisan elhelyezkedő, 

hosszanti rostok a legérzékenyebbek a szívet ért káros behatásokra. A szöveti Doppler 

echocardiográfia lehetőséget nyújt ennek a rétegnek az önálló vizsgálatára, mivel a 

mitrális anulus elmozdulása a szívcsúcs felé főleg a hosszanti rostok megrövidülésének 

köszönhető. 

Hypertoniában, cukorbetegségben és billentyűbetegségekben is kimutatták, hogy a 

megtartott ejekciós frakció ellenére a szöveti Doppler echocardiográfiával mért 

longitudinális szisztolés sebesség (Sa) csökkent a kontroll csoporthoz képest 

(Przewlocka-Kosmala et al. 2006, Fang et al. 2004, Takeda et al. 2001, Vinereanu et al. 

2001, Agricola et al. 2004). Hypertóniás betegeket vizsgálva több munkacsoport 

rámutatott arra is, hogy mindeközben a radiális szisztolés sebesség kompenzatórikusan 

megnövekedett (Przewlocka-Kosmala et al. 2006, Fang et al. 2004). Hypertonia esetén 

fontos szerepe van a bal kamra hypertrophiának: minél nagyobb a bal kamrai 

izomtömeg, annál alacsonyabb a mitrális anulusban mért Sa sebesség (Przewlocka-

Kosmala et al. 2006, Nishikage et al. 2008). 
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Felmerült a kérdés, hogy diasztolés szívelégtelenségben, amit gyakran „szívelégtelenség 

megtartott szisztolés funkcióval” elnevezéssel illetnek, valóban ép-e a szisztolés 

funkció? Yip és munkatársai (Yip et al. 2002), valamint Garcia és munkacsoportja 

(Garcia et al. 2006) is azt találták, hogy diasztolés szívelégtelenség esetén romlik a 

longitudinális szisztolés funkció, de nem annyira, mint szisztolés szívelégtelenségben, 

ahol a longitudinális és radiális szisztolés funkció károsodása az ejekciós frakció 

csökkenéséhez vezet. Feltételezésük szerint diasztolés szívelégtelenségben a 

longitudinális funkció károsodását a radiális funkció még kompezálni tudja, ezért 

helyesebb a megtartott ejekciós frakció elnevezés. 

Aszimptomatikus diasztolés diszfunkcióban is már csökkent a longitudinális szisztolés 

funkció a normál értékhez képest, de enyhébb mértékben, mint diasztolés 

szívelégtelenségben (Yu et al. 2002, Vinereanu et al. 2005). Vinereanu és munkatársai 

(Vinereanu et al. 2005) kimutatták, hogy minél nagyobb az E/Ea hányados, annál 

alacsonyabb az Sa sebesség. Ezt az összefüggést vizsgálatunkban mi is megerősítettük.  

Az Sa sebesség szignifikánsan csökken a normál egyénektől a diasztolés diszfunkción 

és szívelégtelenségen át a szisztolés szívelégtelenségig, de még nem vizsgálták, hogy a 

diasztolés diszfunkció stádiumain belül hogyan változik a longitudinális szisztolés 

funkció. 

Elsőként mutattuk ki, hogy míg a magas töltőnyomással nem járó, enyhe fokú diasztolés 

diszfunkcióban a longitudinális szisztolés sebesség normális, addig magas töltőnyomás 

esetén, panaszokkal vagy anélkül, a hosszanti szisztolés funkció károsodott.  

 

 

 

6.6. Szívelégtelenség típusainak és a diasztolés diszfunkció stádiumainak 

megoszlása idős, szívelégtelenség gyanújával küldött, hospitalizált betegekben 

 

Idős, szívelégtelenség gyanújával küldött, hospitalizált betegeknek mindössze 58%-

ában igazolódott szívelégtelenség. Ebből 24% szisztolés, 22% diasztolés eredetű volt, 

12%-ban pedig a szívelégtelenséget a tünetek és panaszok mellett a volumenterhelésre 

utaló echocardiográfiás (pleurális folyadék, tág IVC) paraméterek igazolták (MEFSZE). 

Enyhe diasztolés diszfunkció ugyan olyan gyakran fordult elő a MEFSZE körében 
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(75%), mint a szívelégtelenségben nem szenvedők (87%) között. Közepes fokú 

diszfunkció a DSZE csoportban volt a leggyakoribb (57%), míg súlyos fokú diasztolés 

diszfunkció ugyan olyan gyakori volt a szisztolés (45%), mint a diasztolés 

szívelégtelenségben (43%) szenvedőknél.  

Irodalmi adatok alapján a szisztolés diszfunkció (EF<40%) előfordulása a populációban 

2% körüli (Hunt et al. ACC/AHA Guideline, 2005), az enyhe diasztolés diszfunkciójé 

20%, a közepesé 7%, míg a súlyos diszfunkciójé eléri az 1%-ot. Ezek az arányok 65 év 

felett azonban már 3,3%, 41%, 12% és 2%-ra emelkednek (Redfield et al. 2003). Bursi 

és munkatársai (Bursi et al. 2006) ugyancsak egy populációs tanulmány keretében 

vizsgálták a diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak megoszlását szisztolés és 

diasztolés szívelégtelen betegek körében. Szisztolés eredetű szívelégtelenség esetén a 

DD egyes stádiumainak előfordulása 4, 56 és 23 % volt, míg diasztolés szívelégtelenség 

esetén 7, 63 és 8%. A vizsgálat korlátja volt, akárcsak a legtöbb tanulmánynak, hogy 

nem szerepelt a DSZE kritériumai között a diasztolés diszfunkció. A DSZE definíciója 

ezidáig nem volt egyértelmű. Már a megtartott szisztolés funkció meghatározásánál is 

felmerült a probléma, hogy hol legyen a határ a még normális és a már csökkent 

ejekciós frakció között. Ezen kívül az sem volt eldöntött, hogy szükséges-e a diasztolés 

diszfunkció igazolása a diasztolés szívelégtelenség diagnózisához? Vizsgálatunk 

kezdete óta (2004), 2007 áprilisában megjelent az Európai Kardiológus Társaság 

ajánlása a DSZE diagnózisára vonatkozóan (Paulus et al. 2007). Eszerint akkor állítható 

fel a DSZE diagnózisa, ha a tünetek mellett objektív módszerekkel (szöveti Doppler 

echocardiográfia, biomarker teszt, invazív haemodinamikai vizsgálatok) is igazolni 

lehet a közepes vagy súlyos fokú diasztolés diszfunkciót, azaz az emelkedett 

töltőnyomást, és az ejekciós frakció >50%.  Már az ajánlásból is kiderül, hogy a rutin 

echocardiográfiai vizsgálat nem elegendő a diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak 

pontos meghatározásához. Az új módszerek lehetővé teszik, hogy a mitrális beáramlási 

görbe alapján normálisnak tűnő, ám magas töltőnyomással járó eseteket (közepes fokú 

DD, vagy „pseudonormalizáció”) meg tudjuk különböztetni a valóban normális 

diasztolés funkciótól. A kilencvenes évek elején fejlesztették ki a szöveti Doppler 

technikát (TDI), ami azáltal, hogy felerősíti a myocardium mozgásából adódó alacsony 

frekvenciájú, ám nagy amplitúdójú jelet, lehetőséget teremt a subendocardiális hosszanti 

rostok rövidülési (szisztoléban) és megnyúlási (diasztoléban) sebességeinek mérésére 
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(Feigenbaum et al. 2000). A TDI előnye, hogy preloadtól független, valamint 

pitvarfibrilláció esetén is alkalmazható a magas töltőnyomás megítélésére (Nagueh et al. 

1997; Ommen et al. 2000).  

A diasztolés diaszfunkció meghatározása prognosztikai szempontból is fontos. A 

CHARMES tanulmányban kimutatták, hogy SZE-ben a közepes fokú diasztolés 

diszfunkció 3,7-szeres, míg a súlyos fokú 5,7-szeres kockázatnövelő a cardiovasculáris 

halálozás, és a SZE miatti hospitalizáció szempontjából (Persson et al. 2007). 

Nehezítik a SZE-re utaló tünetek pontos értékelését az idős korban gyakran előforduló 

egyéb társbetegségek. Fontos kiemelnünk ezek közül a pitvarfibrillációt. A Framingham 

vizsgálat óta tudjuk, hogy 25% annak a valószínűsége, hogy valakinek élete során 

kialakuljon ez a ritmuszavar (Lloyd-Jones et al. 2004). Ezt az esélyt növeli maga az 

életkor (évtizedenkénti esélyhányados [OR]=2), a hypertonia (OR=1,5), és a 

szívelégtelenség is (férfiaknál 4,5, nőknél 6-szorosára) (Benjamin et al. 1994). 

Vizsgálatunkban a betegek háromnegyedének volt magasvérnyomás betegsége, 

egyötödük esett már át myocardiális infarktuson, és egyharmaduknak volt 

pitvarfibrillációja a vizsgálat idején. Ezek a betegségek önmagukban is okozhatták a 

betegek panaszait, hisz szívelégtelenséget csupán 58%-ban tudtunk igazolni. Pedersen 

és munkatársai (Pedersen et al. 2005) vizsgálták, hogy idős populációban, a nehézlégzés 

hátterében milyen arányban található diasztolés diszfunkció. Azt találták, hogy ezen 

betegek több, mint fele tüdőbetegség miatt fulladt, és csak 12%-uknál találtak tisztán 

diasztolés diszfunkciót.  

Vizsgált populációnk kórházban fekvő, idős, nagyrészt hypertoniás betegekből állt. 

Ismert, hogy a kor előrehaladtával, és hypertonia betegségben is romlik a bal kamra 

relaxációja. Ezért találtunk az irodalmi adatoknál, amelyek populációs vizsgálatokon 

alapulnak, jóval nagyobb arányban (52%) enyhe fokú, relaxációs zavarra utaló 

diasztolés diszfunkciót.  

Vizsgálatunk az első olyan vizsgálat, amely idős, szívelégtelenség gyanújával küldött, 

hospitalizált betegekben vizsgálja a szívelégtelenség, és a diasztolés diszfunkció 

gyakoriságát. Idős korban csak az esetek 58%-ban igazolódott szívelégtelenség, és 

magas arányban fordult elő emelkedett töltőnyomással járó közepes, illetve súlyos fokú 

diasztolés diszfunkció. 
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A vizsgálat korlátai 

Az Európai Kardiológus Társaság új ajánlása a diasztolés szívelégtelenség diagnózisára 

vonatkozóan (Paulus et al. 2007) a megtartott szisztolés funkciót EF >50%, vagy annál 

nagyobb értékben határozza meg, ez az ajánlás azoban anyaggyűjtésünk lezárta után 

jelent meg. Korábban szisztolés diszfunkcióról 40% alatti ejekciós frakció esetén 

beszéltünk (Remme et al 2001), ezért választottuk ezt az értéket határértéknek. 

Vizsgálatunkban csak 8 betegnek volt 40 és 50% között az ejekciós frakciója (4 nő, 

átlag életkoruk 73,0 ± 13,9 év). Ha ezt a 8 beteget kivettük a DSZE csoportból, és így 

hasonlítottuk össze az eredeti DSZE csoporttal, egyik értékben sem volt különbség 

(ejekciós frakcióban sem: 67,2 ± 7,8 vs 61,7 ± 11,3 %, p=0,056) ezért ezt a 

betegpopulációt nem zártuk ki a vizsgálatból. 

Vizsgálatunk nem terjedt ki arra, hogy az arany standardnak számító invazív 

haemodinamikai vizsgálatokkal is igazoljuk a diasztolés diszfunkciót, mivel az új 

európai ajánlás egyenrangú opcióként említi a szöveti Doppler technika alkamazását. 

Vizsgálatunknak nem volt célja annak a kérdésnek a megválaszolása sem, hogy mi 

okozhatta a betegek 42%-nál a tüneteket, illetve panaszokat, akiknél az 

echocardiográfiai vizsgálat nem igazolta a szívelégtelenséget. 

 

 

6.7. A diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak megoszlása magasvérnyomás 

betegségben szenvedő, idős betegekben 

 

Korábbi vizsgálatunkban már kimutattuk a diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak 

gyakoriságát idős, hospitalizált, szívelégtelen betegekben (Dénes et al. 2008), de nem 

volt ismert a diasztolés diszfunkció megoszlása idős, hypertoniában szenvedő, nem 

szívelégtelenek körében. 

Jelen vizsgálatunkban egy nagy, hazai mintán kimutattuk, hogy idős, nem szívelégtelen, 

megtartott szisztolés funkciójú, hypertoniás betegek 80%-ának volt diasztolés 

diszfunkciója, 46,5%-nak enyhe, 27%-nak közepes, és 7 %-nak súlyos fokú. A 

kiegészítő vizsgálatok szükségességére hívja fel a figyelmet, hogy a normális mitrális 

beáramlási görbéjű betegek több, mint felének emelkedett volt a töltőnyomása 

(„pseudonormális” mitrális beáramlás). 
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Egy nagy, populációs vizsgálat (Redfield et al. 2003) alcsoportelemzéséből tudjuk, hogy  

hypertoniás betegekben az enyhe fokú diasztolés diszfunkció előfordulása 34,5%, a 

közepes fokúé 11,2%, míg a súlyos fokú diszfunkciójé 1,6%. Az átlag életkora ennek a 

betegcsoportnak 62 év volt, 10 évvel fiatalabb, mint a vizsgálatunkban szereplő 

betegeké (átlag: 70,8 év). Ez a korbeli különbség magyarázhatja, hogy vizsgálatunkban 

magasabb volt mind a közepes, mind pedig a súlyos fokú diasztolés diszfunkció aránya. 

Almuntaser és munkatársai (Almuntaser et al. 2007) saját eredményeinkkel egyező 

arányban (27%) találtak közepes fokú diasztolés diszfunkciót középkorú (átlag életkor: 

47 év), frissen diagnosztizált, de még kezeletlen hypertoniás betegekben. 

 A rutin echocardiográfiai vizsgálat bizonyos esetekben nem elegendő a diasztolés 

diszfunkció súlyosságának megítélésében, mint például középsúlyos diszfunkció esetén, 

amikor a relaxációs zavar töltőnyomás emelkedéssel jár együtt, normális mitrális 

beáramlási görbét eredményezve („pseudonormalizáci”). Számos echocardiográfiai 

(szöveti Doppler technika, tüdővéna görbe elemzése) és egyéb (biomarker teszt, invazív 

hemodinamika) módszerek lehetővé teszik, hogy a mitrális beáramlási görbe alapján 

normálisnak tűnő, ám magas töltőnyomással járó eseteket meg tudjuk különböztetni a 

valóban normális diasztolés funkciótól. A kilencvenes évek elején fejlesztették ki a 

szöveti Doppler technikát, ami azáltal, hogy felerősíti a myocardium mozgásából adódó 

alacsony frekvenciájú, ám nagy amplitúdójú jelet, lehetőséget teremt a subendocardiális 

hosszanti rostok rövidülési (szisztoléban) és megnyúlási (diasztoléban) sebességeinek 

mérésére (Feigenbaum et al. 2000), ezzel a globális szisztolés és diasztolés 

kamrafunkció értékelésére (Nikitin et al. 2004). A TDI előnye, hogy preloadtól 

független, valamint pitvarfibrilláció esetén is alkalmazható a magas töltőnyomás 

megítélésére (Nagueh et al. 1997; Ommen et al. 2000; Sohn et al. 1997), az E/Ea 

hányados ugyanis jó korrelációt mutat a kapilláris éknyomással (Nagueh et al. 1997). 

Bess és munkatársai vizsgálták (Bess et al. 2006), hogy a diasztolés funkció értékelésére 

alkalmas paraméterek (mitrális beáramlási görbe, tüdő véna görbe, szöveti Doppler 

technika) közül melyik a leghasznosabb. Bár a szerzők szerint a mitrális beáramlási 

görbe elemzése és a szöveti Doppler technika alkalmazása vesz igénybe a legkevesebb 

időt, átlagosan fél percet, és szinte 100%-ban kivitelezhető, saját eredményeink szerint a 

tüdővéna görbe viszont az esetek 44%-ban szükséges az emelkedett töltőnyomás 

igazolásához (Dénes et al. 2007). 
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A diasztolés diszfunkció prognosztikai szerepét nemcsak szívelégtelenségben igazolták 

(Persson et al. 2007). Wang és munkatársai szerint a csökkent koradiasztolés szöveti 

sebesség, az Ea, független rizikófaktor cardiovasculáris halálozás tekintetében 

hypertoniás betegekben, ugyanígy a magas E/Ea hányados is kockázatnövelő hatású 

(Wang et al. 2005). Ugyancsak fontos szerepe van sinus ritmusban a bal pitvar 

méretének a cardiovasculáris események – pitvarfibrilláció, szívelégtelenség, stroke, és 

cardiovasculáris halálozás – és a diasztolés diszfunkció kialakulásában (Tsang et al 

2002 et 2003). A LIFE vizsgálat alcsoport elemzésében kimutatták, hogy minél 

nagyobb a bal pitvar mérete a hypertonia kezelését megelőzően, annál nagyobb az esély 

bármilyen cardiovasculáris esemény (halálozás, infarktus, stroke) bekövetkezésére. 

Éppen ezért a vizsgálat szerzői hangsúlyozzák a bal pitvar méretének figyelembe vételét 

hypertoniás betegek rizikó becslésénél (Gerdts et al. 2007).  

Hypertenzív szívbetegségben alapvető strukturális elváltozás a bal kamra kötőszövetes 

állományának felszaporodása, fokozva a kamra rigiditását, ami szisztolés és diasztolés 

diszfunkcióhoz vezethet (Emery et al. 2008; Berk et al. 2007, Li et al 2001). A bal 

kamrai rigiditásra utaló új paraméterünk, az E/Ea/Dd, alátámasztja ezt a feltevést, 

miután a magas töltőnyomással járó közepes fokú diasztolés diszfunkcióban nagyobb 

volt a bal kamrai rigiditás, mint az enyhe fokú diszfunkcióban. Azaz, minél nagyobb a 

rigiditás, annál súlyosabb a diszfunkció.  

Hypertonia betegségben, főleg, ha az későn kerül felismerésre, gyakori a bal kamra 

hypertrophia. Muiesan és munkatársai kimutatták, hogy különösen a koncentrikus 

remodellingnek (relatív falvastagság ≥0,44) van prognosztikus jelentősége a 

cardiovasculáris mortalitás és morbiditás szempontjából (Muiesan et al. 2004). 

Ugyancsak független prediktornak bizonyult a bal kamra hypertrophia egy több, mint 

kétezer fős populációs vizsgálatban nem infarktushoz társuló szívelégtelenség 

kialakulásában (de Simone et al. 2007). A LIFE vizsgálat kimutatta (Gerdts et al. 2008), 

hogy a koncentrikus remodellingnek, ami a bal kamra hypertrophiához vezető út első 

lépcsője, háromszoros a cardiovasculáris esemény rátája függetlenül bármilyen egyéb 

változótól, míg a koncentrikus hypertrophiájé 2,7-szeres, az excentrikus hypertrophiájé 

pedg 1,8-szoros. Idős, hypertoniás betegcsoportunkban koncentrikus remodellinget az 

esetek háromnegyedében találtunk, és szoros volt az összefüggés a relatív falvastagság 

és a bal kamrai rigiditás között.  
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A diasztolés diszfunkció és a bal kamra hypertrophia közti összefüggés még vitatott az 

irodalomban. Ugyan korábbi vizsgálatok (LIFE, VERITAS; Gerdts et al 2008; Farsang 

et al. 2003) nem találtak összefüggést a bal kamrai tömegindex és a mitrális beáramlás 

egyes értékei között, újabb vizsgálatok szerint a bal kamra hypertrophia befolyásolja a 

diasztolés szöveti Doppler értékeket (Strand et al. 2008; Pavlopoulos et al. 2008). 

Eredményeink azt valószínűsítik, hogy a diasztolés diszfunkció inkább a bal kamrai 

rigiditással van összefüggésben, mint a bal kamra hypertrophiával. 

A hypertonia önmagában is növeli a cardiovasculáris kockázatot, ezért a vérnyomás 

célértéken tartása igen fontos. Számos tanulmány igazolta, hogy a vérnyomás kezelése –

függetlenül a vérnyomáscsökkenés mértékétől- mérsékli a bal kamrai hypertrophiát 

(Dahlöf et al. 1992; Schieder et al. 1996; Farsang et al. 2003). Kevés adat áll azonban 

rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, hogy a magasvérnyomás megfelelő kezelése 

hogyan befolyásolja a diasztolés funkciót. A VALIDD vizsgálatból kiderült, hogy 

diasztolés diszfunkciójú hypertoniásoknál az alkalmazott gyógyszer típusától 

függetlenül javult a diasztolés funkció a 38 hetes utánkövetés során (Solomon et al. 

2007). Ezzel szemben a PRESERVE tanulmány azt találta, hogy bár mindkét 

alkalmazott szer (enalapril és a nifedipin is) csökkentette a bal kamra hypertrophiát, de a 

diasztolés funkcióban nem történt változás egy évvel a kezelés megkezdése után 

(Devereux et al. 2001). Ezért további nagy, multicentrikus tanulmányok szükségesek 

annak eldöntésére, hogy vajon melyik gyógyszer, vagy gyógyszerek alkalmasak a 

diasztolés funkció javítására a vérnyomáscsökkentéstől függetlenül is hypertoniában. 

A diasztolés szívelégtelenség (DSZE) leggyakoribb oka a hypertonia betegség. Mióta 

Dzau és munkatársai (Dzau et al. 1991) megalkották a cardiovasculáris kontinuum 

kifejezést, tudjuk, hogy a kaszkád bármely pontján való beavatkozás súlyos 

cardiovasculáris betegségeket előzhet meg, mint például a szívinfarktust, vagy a 

krónikus szívelégtelenséget. A hypertonia betegség, a bal kamra hypertrophia vagy az 

aszimptomatikus közepes vagy súlyos fokú diasztolés diszfunkció felismerése 

kulcsfontosságú a szívelégtelenség megelőzésében, ezáltal a kardiovasculáris mortalitás 

csökkentésében.  

Vizsgálatunkban szereplő idős, hypertoniás betegpopulációnkban mind a relatív 

falvastagság, mind a bal kamrai izomtömeg mértéke meghaladta a normál értékeket, 

ezen felül a betegek egyharmadánál magas töltőnyomást is igazoltunk, ráirányítva a 
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figyelmet arra, hogy ez a betegcsoport fokozott kockázatnak van kitéve cardiovasculáris 

mortalitás és morbiditás szempontjából. 

 

A vizsgálat korlátai 

A tanulmány csak az echocardiográfiás paraméterek értékelésére korlátozódott, nem 

terjedt ki az aktuális vérnyomás, a célérték elérésének aránya, valamint az alkalmazott 

terápia befolyásoló szerepének vizsgálatára. 

 

 

6.8. A szisztolés és a diasztolés szívelégtelenség prognózisa 

 

Vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a diasztolés szívelégtelenség össz- és 

cardiovasculáris mortalitása kedvezőbb, mint a szisztolés szívelégtelenségé. 

Megerősítettük az irodalomból már ismert adatokat is, miszerint a diasztolés 

szívelégtelenségben szenvedők között több a nő, gyakoribb a hypertónia, és ritkábban 

fordul elő ischemiás szívbetegség. 

Európa több mint 900 millió lakosa közül legalább 15 millió szenved 

szívelégtelenségben, egyes tanulmányokban a szívelégtelenség prevalenciáját 2-3%-ra 

becsülik, idős populációban ez elérheti a 20%-ot is. Az összes szívelégtelenség közel 

fele diasztolés szívelégtelenség (Levy et al. 2002, Ceia et al. 2002, Bhatia et al. 2006, 

Owan et al. 2006, Mosterd et al. 2007). A két betegpopuláció jól elkülönül egymástól. A 

diasztolés szívelégtelenek általában idősebbek, több közöttük a nő, valamint gyakoribb 

a hypertónia és a cukorbetegség, mint szisztolés szívelégtelenségben (Hogg et al. 2004, 

Fonarow et al. 2007). Ezen tényeket vizsgálatunkban részben megerősítettük. 

A szívelégtelenség prognózisa rossz: a betegek fele meghal négy éven belül, a 

kórházban fekvő szívelégtelenek 40% pedig vagy újra kórházba kerül, vagy pedig 

meghal egy éven belül (Stewart et al. 2001, Cowie et al 2000). Hogy van-e különbség a 

szisztolés és a diasztolés szívelégtelenség prognózisa között, arról megoszlanak a 

vélemények. Az első vizsgálatok, melyek ennek a kérdésnek a megválaszolására 

irányultak, a 80-as években kezdődtek. Ekkor még nem volt egyértelmű a diasztolés 

szívelégtelenség diagnózisa, elegendő volt a megtartott ejekciós frakció, mivel nem állt 

rendelkezésre korrekt Doppler-echocardiográfiás vizsgálat a diasztolés diszfunkció 
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súlyosságának pontos mérésére. Ezek a vizsgálatok mind jobb prognózisúnak ítélték a 

diasztolés szívelégtelenséget (Cohn et al. 1988, Aronow et al. 1990, Ghali et al. 1992, 

Gaasch et al. 1994, Vasan et al. 1999). A kezdeti vizsgálatok óta számos új, klinikai 

evidenciákon alapuló terápiás lehetőség állt rendelkezésre a szisztolés szívelégtelenség 

prognózisának javítására, ennek köszönhetően a szisztolés szívelégtelenség miatti 

hospitalizáció száma nem változott szignifikánsan 1986 és 2002 között, míg a diasztolés 

szívelégtelenség miatti felvételek száma rohamosan növekszik (Owan et al. 2006). 

 Az újabb, nagy esetszámú vizsgálatok már nem találtak különbséget a két szívelégtelen 

populáció túlélésében. Bathia és munkatársai (Bathia et al. 2006) több mint 2400 

beteget vizsgálva sem a 30 napos (5% vs 7%), sem az egy éves (22% vs 26%) 

túlélésben, sem pedig a kórházi újrafelvételben (30 napos: 4,5% vs 5%, egy éves: 13,5% 

vs 16%) nem találtak különbséget a diasztolés és a szisztolés szívelégtelen betegek 

között. Az OPTIMIZE-HF regiszter adatai alapján (Fonarow et al. 2007), mely több 

mint 40 ezer beteg adatait dolgozta fel, nem volt különbség a 60 és 90 nap közötti 

mortalitásban (9,5% vs 9,8%) és a rehospitalizációban sem (29% vs 30%). Több, kisebb 

esetszámú tanulmány is hasonló eredményre jutott (McDermott et al. 1997, Pernenkil et 

al. 1997, McAlister et al. 1999).  

Számos tényező befolyásolja a szívelégtelenség prognózisát. Legfontosabb, és már 

régről ismert paraméter az ejekciós frakció (Likoff et al 1987, Cohn et al 1993, Curtis et 

al. 2003). Egy 3020 beteget vizsgáló metaanalízisből kiderült, hogy az ejekciós frakció 

10%-os csökkenése 21%-kal növeli az összhalálozást. Hasonlóan növeli a mortalitást a 

súlyosabb NYHA funkcionális stádium (NYHA III/IV stádium 1,8-szoros rizikót jelent; 

Meta-analysis Research Group in Echocardiography 2008). Vizsgálatunkban 

szignifikánsan gyakoribb volt a NYHA III/IV stádium a szisztolés szívelégtelenek 

között, ez is hozzájárulhatott magasabb mortalitásukhoz.  

Fontos szerepes van a diasztolés diszfunkciónak is a prognózis felállításában. Xie és 

munkatársai (Xie et al. 1994) vizsgálatából kiderült, hogy a megrövidült decelerációs 

időnek (DT <140 ms, restriktív mitrális beáramlás) 4,1-szeres kockázatnövelő hatása 

van az 1 éves összhalálozást tekintve, a két éves mortalitás kockázatát pedig 8,6-

szorosára növeli szívelégtelenségben. Ezt később Gianuzzi munkacsoportja (Gianuzzi et 

al. 1996) egy 500 fős szívelégtelen betegcsoporton megerősítette. A CHARM vizsgálat 

echocardiográfiai alcsoportelemzéséből tudjuk (CHARMES; Persson et al. 2007), hogy 
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nemcsak a restriktív mitrális beáramlásnak (hazard ratio [HR]: 5,7), hanem az 

ugyancsak emelkedett töltőnyomással járó, közepes fokú diasztolés diszfunkciónak 

(„pseudonormalizáció”) is fontos prognosztikai szerepe van (HR: 3,7) a 

kardiovasculáris halálozásban és a szívelégtelenség miatti hospitalizációban. Somaratne 

és munkacsoportjának metaanalízise (Somaratne et al. 2009) 887 beteg adatait 

összesítette, és megerősítette, hogy a közepes diasztolés diszfunkció mortalitása ugyan 

olyan magas, mint a súlyos fokú, restriktív zavaré (38,8% vs 39,4%).  

Csökkent ejekciós frakcióval járó szívelégtelenség gyakran jár diasztolés 

diszfunkcióval. Míg aszimptomatikus szisztolés diszfunkcióban (EF <50%) a közepes 

és súlyos fokú diasztolés diszfunkció aránya 35% (Redfield et al. 2003), addig 

szisztolés szívelégtelenségben ez az arány 78% (Bursi et al. 2006). 

Újabb fordulatot jelentett a diasztolés szívelégtelenség prognózisát tekintve Somaratne 

2009. szeptemberében megjelent metaanalíze (Somaratne et al. 2009), melyből kiderül, 

hogy, míg a diasztolés szívelégtelenség halálozása 32% volt, addig a szisztolés 

szívelégtelenségé 41% 17 tanulmány 24 500 betegét vizsgálva (odds ratio: 0,51). Bár a 

metaanalízis egyik vizsgálatában sem volt kritérium a diasztolés diszfunkció igazolása 

diasztolés szívelégtelenség esetén, az új európai ajánlás szerint (Paulus et al. 2007) ez 

ma már elengedhetetlen.  

Vizsgálatunk volt az első olyan tanulmány, mely a diasztolés szívelégtelenséget szigorú 

echocardiográfiai kritériumok alapján definiálta, és így vizsgálta annak prognózisát. 

Kimutattuk, hogy a diasztolés szívelégtelenség jobb prognózisú mind össz-, mind 

kardiovasculáris halálozás szempontjából, de az eseménymentes túlélés így is 

kedvezőtlen. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÚJ EREDMÉNYEK 

 

1. Elsőként mutattuk ki, hogy a szöveti Doppler echocardiográfiával mért sebességek 

készüléktípusonként különböznek, egymással nem összehasonlíthatóak, tehát 

követéses vizsgálatokban azonos echocardiográfiai gép használata szükséges. 

 

2. Az emelkedett bal kamrai töltőnyomás csak integrált Doppler echocardiográfiával 

igazolható. 

 

3. Az irodalomban elsőként találtunk szoros összefüggést a bal és a jobb kamra 

diasztolés funkciója között. 

 

4.  Kimutattuk, hogy szisztolés és diasztolés szívelégtelenségre egyaránt jellemző az 

emelkedett töltőnyomás, tehát a szívelégtelenség diagnózisa echocardiográfia nélkül 

nem állítható fel. 

 

5.  Elsőként mutattuk ki, hogy míg a magas töltőnyomással nem járó, enyhe fokú 

diasztolés diszfunkcióban a longitudinális szisztolés sebesség normális, addig magas 

töltőnyomás esetén, panaszokkal vagy anélkül, a hosszanti szisztolés funkció 

károsodott.  

 

6. A töltőnyomás emelkedés nélküli szívelégtelenségben szenvedő, jó ejekciós frakciójú 

betegek panaszainak hátterében általában pitvarfibrilláció áll. 

 

7. Panaszmentes, kezelt hypertoniában a megtartott ejekciós frakció ellenére az esetek 

egyharmadában magas töltőnyomás mutatható ki, ami a hypertoniában gyakori 

diasztolés szívelégtelenség prediktora lehet, és annak prevenciójában játszhat 

szerepet. 

 

8. Elsőként vizsgáltuk a szisztolés és a diasztolés szívelégtelenség prognózisát szigorú 

echocardiográfiás kritériumok alapján, és megállapítottuk, hogy a diasztolés 

szívelégtelenség magas eseményrátával bíró, de jobb prognózisú betegség. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A szívelégtelenség korunk új epidemiája, mely idős korban főleg diasztolés 

szívelégtelenségben nyilvánul meg. Ugyancsak gyakori a panaszmentes diasztolés 

diszfunkció, mely fontos prognosztikai faktor. A diasztolés diszfunkció 

stádiumbeosztásához integrált Doppler echocardiográfiai vizsgálat szükséges. 

Vizsgálataink célja az volt, hogy az irodalomban felmerülő nyitott kérdésekre választ 

adjunk, mind módszertani, mind klinikai vonatkozású echocardiográfiai vizsgálatokkal. 

Tanulmányunkban 2004 és 2008 között összesen 1350 egyént vizsgáltunk standard és 

szöveti Doppler echocardiográfiával. 

Módszertani vizsgálatainkban kimutattuk, hogy a különböző típusú echocardiográfiai 

készülékekkel mért szöveti Doppler értékek egymással ugyan jól korrelálnak, de nem 

cserélhetőek fel. Továbbá megállapítottuk, hogy közepes fokú diasztolés diszfunkció 

korrekt kimutatásához az esetek közel felében szükséges a tüdővéna görbe elemzése is. 

Klinikai vizsgálatainkban szoros összefüggést találtunk a jobb és a bal kamra diasztolés 

szöveti Doppler paraméterei között normál egyénekben, valamint hogy a kor 

előrehaladtával romlik a diasztolés funkció. Kimutattuk, hogy a magas töltőnyomással 

járó diasztolés diszfunkció és szívelégtelenség longitudinális szisztolés diszfunkcióval 

jár.  

Kórházi felmérésünkből kiderült, hogy szívelégtelenség gyanújával küldött idős betegek 

csak alig több, mint felénél igazolható a szívelégtelenség, melynek 40 - 40%-a 

szisztolés illetve diasztolés szívelégtelenség, a fennmaradó 20% pedig az idős korban 

gyakori pitvarfibrillációval összefüggő, „megtartott ejekciós frakciójú” 

szívelégtelenség. Kimutattuk, hogy a diasztolés szívelégtelenség ugyan kedvezőbb 

prognózisú, mint a szisztolés szívelégtelenség, de a hosszú távú eseménymentes túlélése 

csak 46%.  

Panaszmentes, idős, hypertonia betegségben szenvedő megtartott szisztolés funkciójú 

betegek harmadában találtunk emelkedett töltőnyomásnak megfelelő közepes vagy 

súlyos fokú diasztolés diszfunkciót. 

A diasztolés funkció részletes elemzése egészségesekben és kóros állapotokban olyan új 

eredményekre vezetett, melyek hozzájárulnak a diasztolés diszfunkció és 

szívelégtelenség jobb megértéséhez. 
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9. SUMMARY 

 

 

Heart failure is a new epidemy of our era, which presents mainly as diastolic heart 

failure in the elderly. Asymptomatic diastolic dysfunction is also common at this age. 

Classification of diastolic dysfunction has been based on the use of integrated Doppler 

echocardiography.  

The aim of the thesis was to address some controversial issues in the literature related to 

diastolic function and heart failure by both methodological and clinical approach. 

Between 2004 and 2008 standard and tissue Doppler echocardiography was performed 

and analyzed in a total of 1350 subjects. 

The main results of the methodological studies were the followings: 1. tissue Doppler 

velocities obtained by different echocardiography machines are not compatible; 2. 

pulmonary venous flow analysis is necessary to demonstrate moderate diastolic 

dysfunction in nearly half of the cases. 

In clinically oriented studies we found an excellent correlation between diastolic tissue 

Doppler velocities of the right and left ventricle, and age-related impairment of diastolic 

function. We demonstrated, that diastolic dysfunction with elevated filling pressure and 

diastolic heart failure is associated with longitudinal systolic dysfunction. 

Heart failure was confirmed in only half of elderly patients with suspected heart failure, 

out of whom 40 – 40% had systolic and diastolic heart failure, and 20% had heart 

failure with “preserved ejection fraction”, which was closely related to atrial fibrillation.  

One third of elderly, asymptomatic hypertensive patients with preserved ejection 

fraction had moderate-to-severe diastolic dysfunction. Although patients with diastolic 

heart failure had better outcome than patients with systolic heart failure, the long-term 

event-free survival is only 46%.   

In conclusion a detailed analysis of diastolic function in health and disease provided 

new findings to better understand of diastolic dysfunction and heart failure.  
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12. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik doktori értekezésem 

elkészítéséhez lehetőséget és támogatást nyújtottak: 

Elsőként témavezetőmnek, Lengyel Mária professzor asszonynak, aki már harmadéves 

koromban, tudományos diákkörösként megszeretettette velem a kardiológiát, és 

bevezetetett az echocardiográfia szépségeibe, megtanított az echo módszereire, 

öreteivel, tájékozottságával irányította tudományos munkámat, segítette eredményeim 

értékelését. Köszönettel tartozom Fenyvesi Tamás professzor úrnak, aki egy-egy 

humoros megjegyzésével mindig tartotta bennem a lelket. 

Köszönetet mondok az Elméleti Doktori Iskola vezetőjének, Dr. Rosivall László 

professzor úrnak, hogy mindig érdeklődéssel fogadott, és mindenben támogatott. 

Köszönöm a Doktori Iskola dolgozóinak segítőkészségüket, kiváltképp Rab Tímeának, 

aki vidámságával és segítőkészségével megkönnyítette az adminisztratív teendőkben 

való eligazodást. 

Köszönöm Dr. Farsang Csaba professzor úrnak, és Dr. Kiss István főorvos úrnak, hogy 

lehetőséget teremtettek a klinikai kutatások elvégzésére. Köszönettel tartozom Kiss 

Tibornénak, aki hosszú éveken keresztül segítette beilleszkedésemet, és munkámat. 

Köszönet a Szent Imre Kórház többi orvosánal, nővérének és asszisztensének, akik 

munkámat figyelemmel kísérték, és támogatták.  

Köszönettel tartozom Dr. Ofner Péter főigazgató úrnak, Keltai Mátyás professzor úrnak, 

és Dr. Andréka Péter főorvos úrnak, hogy lehetővé tették számomra, hogy a Gottsegen 

György Országos Kardiológiai Intézetben elmélyítsem az echocardiográfiában szerzett 

gyakorlatomat főleg a betegellátás szintjén. Szeretném megköszönni Dr. Temesvári 

Andrásnak, az Intézet echocardiográfiai labor vezetőjének, hogy befogadott az Intézet 

echocardiográfus csapatába, támogatott, és bővítette szakmai ismereteimet. Köszönöm 

Dr. Borbás Saroltának, Dr. Kancz Sándornak, Dr. Nagy Andrásnak és Dr. Pál 

Mátyásnak türelmüket, mellyel, mint kezdő echocardiográfust fogadtak, és segítettek. 

Köszönettel tartozom az echocardiográfiai labor minden asszisztensnőjének, Áginak, 

Julinak, Magdinak, Ildinek és Hannának, hogy segítették munkámat. Köszönöm Varga 

Katinak, hogy apró-cseprő problémáimmal hozzá fordulhattam. 

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni családomnak és barátaimnak, 

hogy ösztönöztek, támogattak, és mindig mellettem álltak. Köszönöm! 


