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1. 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 diszfunkció és szívelégtelenség 

Több ezer beteget magába foglaló populációs vizsgálatokból tudjuk, hogy a 

szívelégtelenség (SZE) prevalenciája 2-3%, de idős korban elérheti a 20%-ot is, 

melynek legalább a fele a hasonlóan rossz prognózisú diasztolés 

szívelégtelenség (DSZE). Hasonlóan nagy tanulmányok kimutatták, hogy a 

panaszmentes diasztolés diszfunkció (DD) gyakorisága a populációban 28% 

körüli, ebből 7% az emelkedett bal kamrai töltőnyomással járó, közepes vagy 

súlyos fokú diasztolés diszfunkció. 65 éves kor felett ezek az arányok 

megduplázódnak. 

Az új európai ajánlás szerint diasztolés szívelégtelenség igazolásához nem 

elegendő a szívelégtelenségre utaló tünetek, illetve panaszok mellett a megtartott 

ejekciós frakció (>50%), hanem igazolni kell az emelkedett bal kamrai 

töltőnyomást is (pl: invazív hemodinamikai vizsgálat, biomarker teszt, 

echocardiográfia). A diasztolés diszfunkció értékelése prognosztikai 

szempontból is fontos, ugyanis mind a közepes, mind a súlyos fokú diasztolés 

diszfunkciónak kockázatnövelő hatása van. 

 

Echocardiográfia szerepe a diasztolés diszfunkció értékelésében 

Mitrális beáramlási görbe 

A diasztolés funkció értékelése hagyományosan a mitrális beáramlási görbével 

történt (kora-, és késődiasztolés sebességek és arányuk [E/A], decelerációs idő 
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[DT]). A kapott görbe alapján a diasztolés diszfunkció három stádiumra 

osztható: (1) enyhe fokú DD, amikor a bal kamrai relaxáció a kóros, normális 

végdiasztolés nyomás mellett; (2) közepes fokú DD: a relaxációs zavar 

emelkedett bal kamrai töltőnyomással társul, normálisnak látszó mitrális 

beáramlási görbét eredményezve („pseudonormalizáció); (3) súlyos fokú DD: 

kifejezetten emelkedett bal kamrai töltőnyomás, mely restriktív mitrális 

beáramlási görbében nyilvánul meg. 

A módszer számos hátránya közül kiemelendő, hogy közepes fokú DD esetén 

normálisnak látszó görbét kapunk, miközben a bal kamrai töltőnyomás 

emelkedett, valamint, hogy pitvarfibrilláció esetén nem értékelhető a kapott 

görbe. 

Tüdővéna görbe 

A tüdővéna görbe elemzése segítséget nyújthat az emelkedett töltőnyomás 

igazolásában. Egészségesekben, 50 éves kor felett ugyanis a szisztolés (S) és a 

diasztolés (D) sebességek aránya nagyobb, mint 1, emelkedett bal kamrai 

töltőnyomás esetén ez az arány megfordul (S/D <1). A nehezebb 

kivitelezhetősége mellett, a módszer nem megbízható pitvarfibrillációban. 

Szöveti Doppler echocardiográfia 

Szöveti Doppler echocardiográfiával lehetőség van a myocardium mozgásának 

értékelésére mind szisztoléban, mind diasztoléban. A mitrális anulus 

elmozdulását vizsgálva a bal kamra globális szisztolés, illetve diasztolés 

funkciójáról kapunk felvilágosítást. Diasztolés diszfunkció minden stádiumában 

csökken a koradiasztolés myocardiális sebesség (Ea), az emelkedett töltőnyomás 

igazolására pedig az E/Ea hányados alkalmas.  

A módszer előnye, hogy hemodinamikától független, és pitvarfibrillációban az 

egyetlen módszer a bal kamrai töltőnyomás értékelésére. 

Bal pitvar mérete 

Az irodalomból ismert a bal pitvar nagysága és a diasztolés diszfunkció 

súlyossága közti összefüggés. A tágult pitvar nem az aktuális nyomás-volumen 
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viszonyokat fejezi ki, hanem -mitrális betegségek hiányában, sinus ritmusban - 

tartósan emelkedett bal kamrai töltőnyomásra utal, azaz krónikus diasztolés 

diszfunkcióra. 

 

2. 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. 

Módszerrel kapcsolatos vizsgálatainkban az alábbi kérdésekre kerestünk a 

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. 

Klinikai vonatkozású céljaink a következők voltak: 

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

diasztolés diszfunkciójú és diasztolés szívelégtelen betegek szisztolés 

myocardiális funkciójában? 

6. Meghatároztuk a szívelégtelenség típusainak, és a diasztolés diszfunkció 

stádiumainak megoszlását idős, szívelégtelenség gyanújával küldött 

hospitalizált betegekben. 
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7. Magasvérnyomás betegségben szenvedő, idős, tünetmentes betegekben 

meghatároztuk a diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak megoszlását, 

valamint vizsgáltuk a szöveti Doppler echocardiográfia szerepét az 

emelkedett bal kamrai töltőnyomás kimutatásában, látszólag normális 

mitrális beáramlási görbe mellett. 

8. Vizsgáltuk, a szisztolés és a diasztolés szívelégtelenség prognózisát. 

 

3. MÓDSZEREK 

 

Betegek 

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). 

 

Echocardiográfia 

Méréseinket Sonos 2000 echocardiográfiai készüléken végeztük, standard 

vizsgálati síkokból.  

A szöveti Doppler sebességeket egy Philips iE33-as készülékkel hasonlítottuk 

össze, együlésben végzett vizsgálatokkal. 

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

végdiasztolés (Dd) átmérőit, a hátsó fal (HF) és a septum (IVS) vastagságát, 

valamint Quinones módszerrel kalkuláltuk az ejekciós frakciót (EF). 2D-

echocardiográfiával mértük a bal és a jobb pitvar (BP, JP) hosszátmérőjét. 

Doppler echocardiográfiával meghatároztuk a mitrális beáramlás kora- (E) és 

késődiasztolés (A) sebességeit, valamint a decelerációs időt. Mértük a tüdővéna 

görbe szisztolés (S) és diasztolés (D) sebességeit. Szöveti Doppler 

echocardiográfiával mértük a mitrális és a tricuspidális anulus laterális szélén a 
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szisztolés (bSa), a kora- (bEa, jEa) és a késődiasztolés (bAa, jAa) myocardiális 

sebességeket. Kalkuláltuk az E/A, E/Ea, mindkét oldali Ea/Aa és S/D 

hányadosokat. A tricuspidális regurgitáció csúcssebességéből mértük a jobb 

kamrai szisztolés nyomást (PASP). Képlet segítségével számítottuk a bal kamrai 

relatív falvastagságot (RFV: (IVS+HF)/Dd; koncentrikus remodellinget jelentett 

a RFV >0,42), a bal kamrai rigiditást (BKR: E/Ea/Dd) a Devereux formulával 

pedig a bal kamrai izomtömeget (l,04x[(IVS + Dd + HF)3 - Dd3]). 

 

A diasztolés diszfunkció (DD) stádiumai 

A diasztolés diszfunkciót az alábbiak szerint osztályoztuk: 

- 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. 

Pitvarfibrillációban csak az E/Ea hányadost értékelhettük. 

 

A szívelégtelenség típusai 

Szisztolés szívelégtelenségnek (SSZE) tartottuk, ha a panaszok (New York 

Heart Association [NYHA] II-IV funkcionális osztály) vagy tünetek (pleurális 

folyadék, tág IVC) mellett az ejekciós frakció csökkent volt. Diasztolés 

szívelégtelenség (DSZE) esetén a tünetek és/vagy panaszok, valamint a 

megtartott ejekciós frakció (EF>50%) mellett közepes vagy súlyos fokú 

diasztolés diszfunkció igazolódott. Megtartott szisztolés funkciójú 

szívelégtelenségnek (MSZFSZE) 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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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Szöveti Doppler sebességek összehasonlítása különböző 

echocardiográfiai gépekkel 

Különbségek a két géppel mért szöveti Doppler értékek között 

Vizsgálatunkban 31, 24 és 92 év közti, konszekutív egyént vontunk be (12 férfi, 

19 nő; átlag életkor: 65,2 ± 17,2 év). Mind a kora- (Ea), mind a késődiasztolés 

(Aa), mind pedig a szisztolés (Sa) szöveti sebesség nagyobb volt a Sonos 2000-

es gépen a Philips iE33-ashoz képest (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), de az Ea/Aa hányados nem különbözött (0,92 ± 0,39 

vs 0,91 ± 0,49; p=0,93). 

 

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 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). 

 

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 
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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. 

 

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), de egymással jól korreláltak (r= 0,67; p 

<0,0001).  

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

operating charasteristic curve) analízis segítségével teszteltük. Irodalmi adatokra 

támaszkodva 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 legjobb szenzitivitást (92%), de ekkor a specificitás csak 63 % 

volt, míg a legmagasabb specificitása (84%) a 6,3-as határértéknek volt, 67%-os 

szenzitivitással. 

 

4.2. A szöveti Doppler echocardiográfia vagy a tüdővéna görbe elemzése 

alkalmasabb a magas töltőnyomás meghatározására idős korban, 

megtartott ejekciós frakció esetén? 

Az emelkedett töltőnyomást jelző E/Ea hányados határértékének meghatározása 

céljából a 35 normál echojú, idős egyén adatait vettük alapul. Az átlag ± 2SD 

(standard deviáció) alapján az E/Ea ≥7 értéket tekintettük kórosnak. A tüdővéna 

görbe értékeléséhez az irodalmi adatokat vettük alapul, miszerint 50 éves kor 
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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”), panaszmentes, idős, megtartott ejekciós frakciójú betegnél 

(átlag életkor: 68,8 ± 9,2 év) 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. 

 

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

normálértékei 

Szöveti Doppler echocardiographiás értékek 

A 70 normál egyén (22 férfi; átlag életkor: 49,9 ± 17,1 év) vizsgálata azt 

mutatta, hogy 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). Egyik 

paramétert sem befolyásolta a szívfrekvencia. 

 

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). 

 

Összefüggések a pitvarok méretével 

Nem volt összefüggés a bal pitvar mérete, a kora-, és a késő diasztolés bal 

kamrai myocardiális sebességek, valamint a bEa/Aa és a kor között. Ezzel 

szemben, a jobb kamrai Ea (r = -0,49; p <0,001), és a jEa/jAa (r = -0,46; p 
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<0,001) szoros összefüggést mutatott a jobb pitvar méretével, de a késő 

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

 

4.4. A bal kamrai diasztolés funkció összefüggése a korral 

Hatvanhat normál egyén (22 férfi; átlag életkor: 49,3 ± 17,4 év) standard 

echocardiográfiás módszerekkel mért értékei 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 (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). 

 

4.5. Longitudinális szisztolés funkció diasztolés diszfunkcióban és diasztolés 

szívelégtelenségben 

A 69 konszekutív, megtartott ejekciós frakciójú beteget (26 férfi; átlag életkor: 

70,6 ± 14,9 év) 3 csoportba soroltuk: az 1. csoportba (enyhe DD) 26 beteg, a 2. 

csoportba (aszimptomatikus közepes és súlyos fokú DD) 30 beteg, a 3. 

csoportba (diasztolés szívelégtelenség) pedig 13 beteg került. A 44 normális 

diasztolés funkciójú kontroll egyén eredményei alapján normális longitudinális 

szisztolés funkciónak az Sa >15 cm/s. Nem volt különbség korban, a nemek 
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közti megoszlásban és a szívfrekvenciában a 2. és 3. csoport 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. 

 

Radiális és longitudinális szisztolés funkció 

A radiális szisztolés funkciót jelző ejekciós frakcióban nem volt különbség a 

csoportok között (1. csoport: 67,2 ± 6,2%; 2. csoport: 65,6 ± 7,4%; 3. csoport: 

76,5 ± 17,3%).  

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). Az 1. csoport egyik értéke sem különbözött a kontroll csoportétól. 

 

Longitudinális szisztolés diszfunkció 

A kontroll csoport adataiból számolt 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. 

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). 
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4.6. Szívelégtelenség típusainak és a diasztolés diszfunkció stádiumainak és 

megoszlása idős, szívelégtelenség gyanújával küldött, hospitalizált 

betegekben 

Szívelégtelenség típusainak megoszlása 

140 konszekutív, 60 évnél idősebb, belgyógyászati osztályon fekvő, 

szívelégtelenség gyanújával küldött beteget vizsgáltunk (57 férfi, 83 nő; átlag 

életkor: 75,9 ± 9 év). Az estek 42 %-ában nem igazolódott szívelégtelenség (1. 

csoport: 59 beteg; pitvarfibrilláció: 13 beteg). Szisztolés szívelégtelenség 24 %-

ban (2. csoport: 33 beteg; pitvarfibrilláció: 13 beteg), diasztolés szívelég-

telenség 22 %-ban (3. csoport: 31 beteg; pitvarfibrilláció: 8 beteg) fordult elő. 

Megtartott szisztolés funkciójú szívelégtelenséget a betegek 12 %-nál találtunk 

(4. csoport: 17 beteg; pitvarfibrilláció: 9 beteg).  

 

Klinikai jellemzők 

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 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 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 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).  

 

Echocardiográfiai jellemzők 

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, 
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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 

szenvedőkhöz, és a megtartott szisztolés funkciójú 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 és S/D hányadosokban nem volt különbség a 

2. és a 3. csoport között (E/Ea: : 7,9 ± 2,9 vs  7,8 ± 1,8; p=0,97; S/D: 0,73 ± 0,5 

vs 0,7 ± 0,2; p=0,64).  

 

A diasztolés diszfunkció megoszlása sinus ritmusban 

A 140 betegből  97-nek volt sinus ritmusa, ebből 10%-nak volt normális a 

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

fokú diasztolés diszfunkciót találtunk.  

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). 

 

 

 

 14 

4.7. A diasztolés diszfunkció egyes stádiumainak megoszlása 

magasvérnyomás betegségben szenvedő, idős, panaszmentes betegekben 

A betegcsoportok összehasonlítása 

A vizsgálat időtartama alatt megjelent 663 betegből 322 beteg (118 férfi; átlag 

életkor: 70,8 ± 9,1 év) teljesítette a bevonási kritériumokat: életkor ≥50 év, 

megtartott ejekciós frakció (EF ≥45%), sinus ritmus, normális vesefunkció, 

szívelégtelenségre utaló tünetek hiánya. 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. Tehát emelkedett töltőnyomás 34%-ban 

fordult elő panaszmentes betegcsoportunkban. 

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). 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). 

 

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 
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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). 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). 

 

Szöveti Doppler-echocardiográfia szerepe normális mitrális beáramlás esetén 

Megvizsgáltuk, hogy normális mitrális beáramlási görbe mellett hány esetben 

találunk emelkedett töltőnyomást. Összesen 149 betegnek volt normális a 

mitrális beáramlása, ebből 86 esetben (58%) az E/Ea, és/vagy az S/D hányados 

emelkedett töltőnyomásra utalt, tehát a mitrális görbe pseudonormálisnak 

bizonyult. 

 

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). Vizsgáltuk a 3 hónapos, és a hosszú távú 

(medián követés: 352 nap) túlélést. 
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Szisztolés szívelégtelenség 84 esetben igazolódott, diasztolés szívelégtelenség 

73 esetben. 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 hypertonia 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. 

 

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).  
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5. 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. Elsők között mutattuk ki, hogy csak a magas töltőnyomással járó, közepes 

és súlyos fokú diasztolés diszfunkció, valamint diasztolés szívelégtelenség 

longitudinális szisztolés diszfunkcióval jár. 

6. A töltőnyomás emelkedés nélküli szívelégtelenségben szenvedő, jó ejekciós 

frakciójú betegek panaszainak hátterében általában pitvarfibrilláció áll. 

7. Panaszmentes, kezelt hypertoniában a megtartott szisztolés funkció 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. 

 

A diasztolés funkció részletes elemzése olyan új eredményekre vezetett, melyek 

hozzájárulnak a diasztolés diszfunkció és szívelégtelenség jobb megértéséhez. 
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