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%HYH]HWpV0LRNDUGLiOLVLQIDUNWXVEDQDV]tYPiJQHVHVUH]RQDQFLD &05 YL]VJiODWV]|YHWVSHFL¿NXVLQIRUPiFLyWQ\~MWva alkalmas a szívizom-nekrózis/hegszövet, illetve a mikrovaszkuláris obstrukció (MVO) megítélésére, továbbá a bal és
jobb kamra volumenek, ejekciós frakciók, izomtömegek meghatározásának referenciamódszere. Prospektív vizsgálatunk célja ST-elevációs miokardiális infarktus (STEMI) CMR jellegzetességeinek tanulmányozása volt az akut szakban,
illetve utánkövetés során, valamint a mért paraméterek prognosztikus szerepének vizsgálata.
%HWHJHNpVPyGV]HUyUiQEHOOLHOVĘ67(0,PLDWWYpJ]HWWSHUFXWDQNRURQiULDLQWHUYHQFLyWN|YHWĘHQNRQV]HNXWtYEHWHJQpO IpU¿QĘpY YpJH]WQN&05YL]VJiODWRWD]DNXWV]DNEDQ ±QDS pVKyQDSSDOD]W
N|YHWĘHQ Q  $]XWiQN|YHWpVVRUiQV~O\RVDGYHU]HVHPpQ\QHNDKDOiOR]iVWLOOHWYHDNDUGLiOLVRNEyOEHN|YHWNH]Ę
KRVSLWDOL]iFLyWWHNLQWHWWN5|YLGpVKRVV]WHQJHO\LVtNRNEDQ(.*V]LQNURQPR]Jy7V~O\R]RWWpVNpVĘLWtSXV~NRQWraszthalmozásos felvételeket készítettünk. A bal (LV) és jobb kamravolumenek, ejekciós frakciók (EF), izomtömeg, a
QHNUy]LVKHJV]|YHWLOOHWYH092NYDQWL¿NiOiViWYpJH]WN
(UHGPpQ\HN$]DNXWYL]VJiODWVRUiQPpUWQHNUy]LV J V]LJQL¿NiQVSR]LWtYNRUUHOiFLyWPXWDWRWWD&.0%
értékével (r=0,52), valamint negatív korrelációt az akut szakban mért LVEF-fel (r=–0,40). A miokardiális infarktus króQLNXVV]DNiEDQYpJ]HWW&05YL]VJiODWVRUiQPHJKDWiUR]RWWEDONDPUDLSDUDPpWHUHNV]LJQL¿NiQVDQYiOWR]WDND]DNXW
pUWpNHNKH] NpSHVW S  $ /9()  YV   LOOHWYH D EDO NDPUDL YpJGLDV]WROpV YROXPHQLQGH[
POP2YVPOP2 pVDYHUĘYROXPHQLQGH[ POP2YVPOP2) növekedett. A bal
NDPUDLL]RPW|PHJLQGH[FV|NNHQW JYVJ H]HQEHOODKHJV]|YHW]VXJRURGRWW JYV
J $]DNXWIHOYpWHOHNHQDEHWHJHNiEDQYROW092D]RQRVtWKDWy$]iWODJRVQDSRVXWiQN|YHWpV
VRUiQEHWHJQpOOpSHWWIHOV~O\RVDGYHU]HVHPpQ\$]DNXWV]DNEDQMHOHQOpYĘ092PpUHWHpVDNpVĘEELV~O\RVDGYHU]
esemény pozitív összefüggést mutatott (p<0,05).
.|YHWNH]WHWpVHN$&05YL]VJiODWD]DNXWPLRNDUGLiOLVLQIDUNWXVWN|YHWĘHQNLDODNXOyNDPUDLUHPRGHOLQJLOOHWYHpOHWNpSHVVpJPHJtWpOpVpQW~OD]DNXWVWiGLXPEDQMHOHQOpYĘ±SURJQRV]WLNXVV]HUHSSHOEtUy±092NLPXWDWiViUDpVNYDQWL¿NiOiViUDDONDOPDVQRQLQYD]tYPyGV]HU
.XOFVV]DYDN akut miokardiális infarktus, kardiális remodelling, mágneses rezonanciás vizsgálat,
mikrovaszkuláris obstrukció
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&DUGLDFPDJQHWLFUHVRQDQFHFKDUDFWHULVWLFVRI67VHJPHQWHOHYDWLRQP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQLQWKHDFXWHSH
ULRGDQGGXULQJORQJWHUPIROORZXS±SURJQRVWLFUROHRIPLFURYDVFXODUREVWUXFWLRQ
&DUGLDFPDJQHWLFUHVRQDQFHLPDJLQJ &05 SURYLGHVWLVVXHVSHFL¿FLQIRUPDWLRQE\DVVHVVPHQWRIP\RFDUGLDOQHFURsis/scar and microvascular obstruction (MVO), moreover it is the gold standard method of evaluation of left and right
ventricular volumes, ejection fractions and mass. The aim of the study was to evaluate the CMR characteristics of
ST-elevation myocardial infarction in the acute phase and during follow-up, and the correlation between CMR parameters and adverse cardiac events during the follow-up period.
SDWLHQWV PDOHIHPDOH\HDUV ZHUHH[DPLQHGZLWK&05DIWHUSHUFXWDQHRXVFRURQDU\LQWHUYHQWLRQ
because of STEMI within 12 hours in the acute phase (2-4th day) and after 4–6 months (n=82). During the follow-up
adverse event was regarded as mortality caused by any reason and hospitalisation because of cardiac causes. In long
and short-axis planes ECG synchronized cine movie, T2-weighted spectral inversion recovery (SPIR), and delayed
contrast enhancement (DE) images were taken. Left and right ventricular volumes, ejection fractions (EF), mass, myocardial necrosis, MVO and scar tissue were evaluated.
We demonstrated a strong, positive correlation between acute scar extent and level of CK-MB (r=0.52), and negative
correlation between acute scar extension and acute left ventricular ejection fraction (LVEF)(r= –0,40). The left ventriFXODUSDUDPHWHUVDWIROORZXS&05FKDQJHGVLJQL¿FDQWO\ S /9() YV OHIWYHQWULFXODU
HQGGLDVWROLFYROXPHLQGH[ /9('9L  POP2YVPOP2 DQGVWURNHYROXPHLQGH[ 69L  PO
m2YVPOP2 LQFUHDVHG/HIWYHQWULFXODUPDVVLQGH[ /90L  JYVJ GHFUHDVHGDQGWKH
VFDUWLVVXHVKUDQN JYVJ 092ZDVGHWHFWHGLQDFXWHSKDVHLQRIWKHSDWLHQWV'XULQJWKH
GD\IROORZXSDGYHUVHHYHQWZDVGHWHFWHGLQSDWLHQWV:HGHPRQVWUDWHGSRVLWLYHFRUUHODWLRQEHWZHHQWKH
extension of MVO detected in the acute phase and adverse event (p<0.05).
CMR is an outstanding noninvasive method, which helps us in the evaluation of myocardial viability and ventricular rePRGHOLQJDIWHUDFXWHP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQPRUHRYHULQWKHGHWHFWLRQDQGTXDQWL¿FDWLRQRI092ZKLFKSURJQRVWLFUROH
was proved in this study.
.H\ZRUGV acute myocardial infarction, cardiac remodeling, magnetic resonance imaging, microvascular obstruction

Bevezetés
Az akut miokardiális infarktussal kezelt betegek körében a szív mágneses rezonancia vizsgálat (CMR) leKHWĘYp WHV]L D EDO NDPUDL YROXPHQHN L]RPW|PHJ IDOvastagság pontos mérését, ezen felül segítségével jól
PHJtWpOKHWĘNDUHJLRQiOLVpVJOREiOLVIDOPR]JiV]DYDURN
pVD]HVHWHNHJ\UpV]pEHQMHOHQOpYĘLQWUDYHQWULFXODULV
thrombus is. Egyedüli noninvazív vizsgálatként alkalmas az ödéma, nekrózis vagy hegszövet és a mikrovaszkuláris obstrukció (MVO) kiterjedésének pontos
meghatározására. Az MVO kialakulásának pontos mechanizmusa máig nem teljesen tisztázott. Létrejöttében
V]HUHSHWMiWV]LNDPiUD]LQIDUNWXVWPHJHOĘ]ĘHQMHOHQ
OpYĘ PLNURYDV]NXOiULV NiURVRGiV LV]NpPLiV pV UHSHUfúziós károsodás, distalis embolizáció és genetikai faktorok (1).
3URVSHNWtY YL]VJiODWXQNEDQ FpOXO WĦ]WN NL D] 67
HOHYiFLyVPLRNDUGLiOLVLQIDUNWXVVRUiQOpWUHM|YĘNDUdiális változások meghatározását CMR-vizsgálat
segítségével. Céljaink között szerepelt az akut miokardiális infarktus CMR jellegzetességeinek meghatározása az akut szakban és utánkövetés során, a
CMR-paraméterek és a rutin laborértékek összefüggésének vizsgálata, valamint a klinikai és CMR-pa-

raméterek összefüggésének vizsgálata az utánköYHWpVL LGĘ DODWW IHOOpSĘ V~O\RV DGYHU] HVHPpQ\HN
HOĘIRUGXOiViYDO

Betegek és módszer
A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán zajló
SURVSHNWtY YL]VJiODWXQNED HOVĘ  yUiQ EHOOL 67HOHvációs miokardiális infarktuson átesett betegek kerültek
bevonásra konszekutív módon. Kizárási kritériumnak
tekintettük a súlyos veseelégtelenséget (GFR<30 ml/
min/1,73 m2), minden nem MR kondicionális implantáWXPRW NODXV]WURIyELiW DNXW &05YL]VJiODW HOĘWW pV]OHOW
súlyos szívelégtelenséget, terhességet és permanens
SLWYDU¿EULOOiFLyW %HYiODV]WiV HOĘWW PLQGHQ EHWHJ WHOMHV
N|UĦV]yEHOLpVtUiVEHOLWiMpNR]WDWiVEDQUpV]HVOWPDMG
EHOHHJ\H]ĘQ\LODWNR]DWRWtUWDOi$EHWHJHND]DNXWHOOiWiVWN|YHWĘHQUHQGV]HUHVNDUGLROyJLDLJRQGR]iVEDQYHWWHNUpV]WNDUGLROyJLDLNRQWUROOYL]VJiODWUDDQDSRQ
DpVKyQDSEDQPDMGH]WN|YHWĘHQKDYRQWDNHUOW
sor. CMR-vizsgálatokat a 2-4. napon, illetve 4-6. hónap
N|]|WW YpJH]WN HJ\  7HVOD WpUHUHMĦ 3KLOLSV $FKLHYD
WtSXV~05EHUHQGH]pVVHO6RUR]DWRVDQJXOiOiVWN|YHWĘ-
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1. ÁBRA. Manuális endo- és epikardiális kontúrozás (a), illetve MVO- és hegkvantifikáció (b)

en hossz- és rövidtengelyi síkokban EKG szinkronmozJy IHOYpWHOHNHW 7V~O\R]RWW VSLQ HFKR NRUDL pV NpVĘL
fázisban készült kontrasztanyag-halmozásos felvételeket készítettünk. A kiértékeléséhez a Medis QMass 7.6.
(Magnetic Resonance Analytical Software System, Medis Medical Imaging Software, Leiden, The Netherlands)
NLpUWpNHOĘV]RIWYHUWKDV]QiOWXN0DQXiOLVHQGRpVHSLkardiális kontúrmeghatározást végeztünk mind az akut,
mind a kontrollfelvételeken, minden rövidtengelyi szeletben (1. ábra). A szoftver segítségével meghatároztuk a
bal és jobb kamrai ejekciós frakciót, a testfelszínre indexált végdiasztolés (LVEDVi) és végszisztolés voluPHQW /9(69L  YHUĘYROXPHQW /969L  pV L]RPW|PHJHW
/90L  pV NYDQWL¿NiOWXN D QHNUy]LVWKHJV]|YHWHW YDODmint a mikrovaszkuláris obstrukciót (MVO). Az MVO jelenléte alapján alcsoport-analízist végeztünk. Falvastagság-méréseket végeztünk végdiasztoléban az infarktus
által érintett régiókban és ugyanazon rövidtengelyi szeletben a normál szívizom területén mind az akut, mind a
NpVĘLV]DNEDQYpJ]HWW&05IHOYpWHOHNHQ
9L]VJiOWXND]XWiQN|YHWpVLLGĘDODWWIHOOpSĘV~O\RVDGYHU] HVHPpQ\HNHW DPHO\QHN D N|YHWpVL LGĘ VRUiQ
IHOOpSĘ KDOiOR]iVW YDJ\ NDUGLiOLV RNEyO EHN|YHWNH]Ę
rehospitalizációt tekintettük. Rögzítettük a katéteres beDYDWNR]iVVDONDSFVRODWRVDGDWRNDW~J\PLQWD]LGĘDEODNRW D] LQIDUNWXV pV D 3&, N|]|WW HOWHOW LGĘ  D] pULQtett ágakat, a culprit léziót, thrombusaspiráció meglétét
YDJ\KLiQ\iWDEHDYDWNR]iVHOĘWWLLOOHWYHEHDYDWNR]iV
XWiQL7,0, 7KURPERO\VLV,Q0\RFDUGLDO,QIDUFWLRQ ÀRZ
értéket és az adott integrilin bolus és fenntartó dózisát.
A vizsgált laborértékek között szerepelt a CK, a CK-MB,
KHPRJORELQKHPDWRNULWNUHDWLQLQXUHDJORPHUXOXV¿OWrációs ráta (GFR), glükóz és C-reaktív protein (CRP).
Vizsgáltuk a kor és nem szerepét, illetve a fennálló társbetegségeket, úgymint a testtömegindex (BMI), fennál-

ló diabetes mellitus, hipertónia, hypercholesterinaemia,
dohányzás és vesebetegség. Összefüggést kerestünk
D V~O\RV DGYHU] HVHPpQ\HN HOĘIRUGXOiVD YDODPLQW D]
általunk meghatározott CMR-paraméterek, a katéteres
beavatkozással kapcsolatos adatok, laborértékek, társbetegségek és egyéb klinikai paraméterek között.
A statisztikai számítások során az akut és kontrollvizsgálat során mért értékeket egymintás t-próbával, illetve Wilcoxon-próbával, az alcsoportokat kétmintás
t-próbával, nem normáleloszlás esetén Mann–Whitney-U-teszttel hasonlítottuk össze. A korrelációkhoz
Spearman-féle korrelációs tesztet alkalmaztunk. Az
egyes paraméterek súlyos adverz eseményekkel való
összefüggését Cox-regresszióval vizsgáltuk. A p<0,05
pUWpNHWWHNLQWHWWNVWDWLV]WLNDLODJV]LJQL¿NiQVQDN$VWDtisztikai analízishez IBM SPSS szoftvert használtunk.

Eredmények
Száznégy, 12 órán belüli ST-elevációs miokardiális inIDUNWXVRVEHWHJ IpU¿QĘpY &05YL]VJilatát végeztük el az akut szakban (2-4. napon), illetve
közülük 82 betegnél kontroll CMR-vizsgálat is készült a
4-6. hónapban. A kardiovaszkuláris rizikófaktorok gyakoriságát az 1. táblázatban tüntettük fel.
$] LGĘDEODN iWODJRVDQ  yUD YROW D FXOSULW Opzió 55,8%-ban (n=58) a LAD-on, 36,5%-ban (n=38) a
5&$Q EDQ Q   D] DUWHULD FLUFXPÀH[iQ &; 
YROW IHOOHOKHWĘ (J\ EHWHJQpO D NRURQDURJUi¿D VRUiQ
nem találtak culprit léziót, de a CMR-vizsgálat lezajlott
miokardiális infarktust igazolt. A betegek 7,7%-a három
ág betegnek, 28,9%-a pedig két ág betegnek bizonyult.
$]XWiQN|YHWpVDODWWVWDWLQWpVȕEORNNROyWPLQGHQEHteg szedett, ACE-gátlót a betegek 93,3%-a kapott. Egy
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A kontroll CMR-vizsgálat során meghatározott bal kamUDL SDUDPpWHUHN V]LJQL¿NiQVDQ YiOWR]WDN D] DNXW pUtékekhez képest (2. táblázat). A bal kamrai ejekciós
)pU¿QHP
66,3% (69)
frakció, végdiasztolés volumen, végdiasztolés volumenÉletkor (év)

LQGH[ YHUĘYROXPHQ pV YHUĘYROXPHQLQGH[ Q|YHNHGHWW
Diabetes mellitus
18,3% (19)
D N|YHWpVL LGĘ VRUiQ $ EDO NDPUDL L]RPW|PHJ L]RPtömegindex, nekrózis/hegszövet ezzel szemben csökHipertónia
78,8% (82)
kent. Az infarktus területén mért falvastagság a kontroll
Hypercholesterinaemia
59,6% (62)
&05VRUiQV]LJQL¿NiQVDQDODFVRQ\DEEYROWPLQWN|]Dohányzás
31,7% (33)
vetlenül a miokardiális infarktus után. Az akut vizsgálatBMI 25–30
44,2% (46)
QiO PpUW QHNUy]LV W|PHJH  J  V]LJQL¿NiQV SR%0,!
19,2% (20)
zitív korrelációt mutatott a CK-MB értékével (p<0,001;
r=0,523), valamint negatív korrelációt az akut szakban
EHWHJ NLYpWHOpYHO FVDN DV]SLULQ  PLQGDQQ\LDQ NHWWĘV mért bal kamrai ejekciós frakcióval (p<0,001; r=–0,404).
trombocitaaggregáció-gátlás alatt álltak, amely aszpi- Bal kamrai thrombust 5 betegnél (4,8%) találtunk,
rin és clopidogrel (90,4%), illetve aszpirin és prasugrel DPHO\PLQGHQHVHWEHQQRYXP±D]HOĘ]ĘOHJHOYpJ]HWW
(8,6%) adásából állt.
HFKRNDUGLRJUi¿DVRUiQQHPiEUi]ROyGy±HOWpUpVYROW
1. TÁBLÁZAT. Demográfiai adatok, kardiovaszkuláris rizikófaktorok a vizsgált betegcsoportban

2. ÁBRA. Négy- (a) és kétüregű hossztengelyi síkokban készült késői kontrasztanyag-halmozásos PSIR (phase-sensitive
inversion recovery) MR-felvételek három nappal LAD területi infarktust követően. A bal kamra csúcsában kis tapadó thrombus
ábrázolódik (b)
2. TÁBLÁZAT. Bal kamrai CMR-paraméterek az akut szakban és a kontroll MR-vizsgálat idején
Akut vizsgálat
(2-4. nap)

Kontrollvizsgálat
(4-6. hónap)

p

LVEF (%)





<0,001

LVEDV (ml)





<0,001

LVEDVi (ml/m2)





<0,001

LVSV (ml)





<0,001

LVSVi (ml/m2)





<0,001

LVM (g)





<0,001

LVMi (g/m2)





<0,001

Nekrózis/hegszövet (g)





<0,001

Falvastagság az infarktus területén (mm)





<0,001

Falvastagság a normál myocardium
területén (mm)





ns
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3. ÁBRA. Késői kontrasztanyag-halmozásos MR-felvételek hossz- (a) és rövidtengelyi síkokban (b, c) két nappal az akut miokardiális infarktust követően. A CX ellátási területének megfelelően magas jelintenzitással ábrázolódó nekrózis és annak centrumában alacsony jeladású mikrovaszkuláris obstrukció látható

és LAD-infarktus kapcsán alakult ki (2. ábra). Mind az
EHWHJQpOD]DNXWV]DNEDQIRUGXOWHOĘGHHJ\HVHWEHQ
a kontrollvizsgálatok során is találtunk intraventricularis
thrombust. Az akut felvételeken a betegek 35,6%-ában
volt MVO azonosítható (3. ábra) $] iWODJRV 
napos utánkövetés során 27 betegnél lépett fel valamilyen súlyos adverz esemény. Közülük 15 betegnél
PLRNDUGLiOLV LQIDUNWXV KDW HVHWEHQ ~MRQQDQ MHOHQWNH]Ę
V]tYHOpJWHOHQVpJKiURPHVHWEHQGHQRYRSLWYDU¿EULOOició, két esetben malignus kamrai ritmuszavar, egy betegnél pedig stroke miatt történt hospitalizáció. Halálozás két esetben történt. Az általunk vizsgált összes
NRURQDURJUi¿iV DGDW ODERUpUWpN IHQQiOOy WiUVEHWHJség, illetve egyéb klinikai paraméter közül csak az akut
V]DNEDQMHOHQOpYĘ092pVD]pULQWHWWNRV]RU~HUHNV]iPDPXWDWRWW|VV]HIJJpVWDNpVĘEELV~O\RVDGYHU]HVHmények jelenlétével (p<0,05). A beavatkozás utáni TI0,DVÀRZYDOUHQGHONH]ĘEHWHJHNiQiOMHOHQ
volt a bal kamra tömegének 1%-át meghaladó MVO. Az

092YDOUHQGHONH]ĘEHWHJHNN|UpEHQD]DNXWYL]VJiODWVRUiQV]LJQL¿NiQVDQDODFVRQ\DEEHMHNFLyVIUDNFLyW
magasabb nekrózistömeget és magasabb bal kamrai
izomtömeget mértünk, mint MVO nélküli betegek körében. A kontrollszakban mért ejekciós frakció szintén
alacsonyabb volt, míg az LVEDVi, az LVESVi és a hegszövet tömege magasabb volt az MVO-s csoportban
(3. táblázat).

Megbeszélés
Bal kamrai remodelling
Az akut szakban és a 4-6. hónapban végzett CMR-vizsgálat során meghatározott bal kamrai volumenek, úgyPLQWDEDONDPUDLYpJGLDV]WROpVYROXPHQYHUĘYROXPHQ
pV H]HN WHVWIHOV]tQUH V]iPtWRWW pUWpNHL V]LJQL¿NiQV HOtérést mutattak. A bal kamrai végdiasztolés volumen
és végdiasztolés volumenindex a 4-6 hónap során jeOHQWĘVHQHPHONHGHWWDUHPRGHOOLQJN|YHWNH]PpQ\HNpQW

3. TÁBLÁZAT. MR-paraméterek az MVO-s és MVO nélküli betegcsoportban
MVO-s csoport
Akut MR

p

LVEF (%)





<0,05

LVEDVi (ml/m2)





ns

LVESVi (ml/m )





ns

2

Kontroll MR

MVO nélküli csoport

Nekrózis (g)





<0,001

LVMi (g/m2)





<0,05

Falvastagság – infarktus (mm)





ns

Falvastagság – ép myocardium (mm)





ns

LVEF (%)





<0,001

LVEDVi (ml/m2)





<0,01

LVESVi (ml/m )





<0,01

Hegszövet (g)





<0,001

2
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4. ÁBRA. Rövidtengelyi mozgófelvételek végdiasztolés fázisban (a, c) és késői kontrasztanyag-halmozásos felvételek (b, d) egy
akut miokardiális infarktust átvészelő betegnél a harmadik napon (a, b), valamint 4 hónappal később (c, d). Az akut szakban,
illetve a 4 hónappal később készült CMR-felvételek összevetése során szembetűnik a bal kamrai falvastagság csökkenése és
a bal kamra tágulata (LVM: 198 g vs. 149 g; LVEDV: 200 ml vs. 287 ml). Az infarktus krónikus fázisában mért hegszövet az akut
szakban mért 62 g-ról 32 g-ra csökkent, és az akut szakban jelenlévő MVO a kontrollvizsgálat idején már nincs jelen

(4. ábra) $ EDO NDPUDL HMHNFLyV IUDNFLy YHUĘYROXPHQ
pV YHUĘYROXPHQLQGH[ MHOHQWĘV HPHONHGpVpW LV PHJ¿J\HOWNDKyQDSRWN|YHWĘHQChan és társai posztinfarktusos betegek CMR-vizsgálatát végezték az ötödik napon, illetve 6 hónap után, és vizsgálatuk hasonló
eredményeket hozott. Az akut szakban mért bal kamrai
YpJGLDV]WROpV YROXPHQLQGH[ HVHWNEHQ LV V]LJQL¿NiQVDQ DODFVRQ\DEE YROW D NpVĘEEL YL]VJiODW VRUiQ PpUWKH] NpSHVW  YV  POP2). A bal kamrai
ejekciós frakció azonban abban a betegcsoportban
QHP PXWDWRWW MHOHQWĘV MDYXOiVW  YV  
Az értékeket egy egészséges kontrollcsoport paramétereivel is összevetették, az ejekciós frakció magasabb
 DYpJGLDV]WROpVYROXPHQ POP2) alacsonyabb volt a kontrollcsoportban, mint a posztinfarktusos betegek körében (2). Az LVEF javulásának elmaradását magyarázhatja, hogy akut szívelégtelen
betegek is bevonásra kerültek.
A saját vizsgálatunk során meghatározott bal kamrai
izomtömeg és izomtömegindex az akut szakban szigQL¿NiQVDQPDJDVDEEYROWDPLDPLRNDUGLiOLVLQIDUNWXVW
N|YHWĘHQ D] DNXW V]DNEDQ MHOHQ OpYĘ |GpPiYDO PDgyarázható. A korai fázisban az infarktus által érintett
myocardium tömege és falvastagsága az akut gyulladás, haemorrhagia és ödéma következtében megnöYHNV]LN,GĘYHOD]DNXWV]DNEDQPpJMHOHQOpYĘ|GpPD
felszívódik, majd az infarktus fokozatosan heggé alakul
iW DPL D NpVĘL NRQWUDV]WDQ\DJKDOPR]iV PpUHWpQHN
csökkenésében nyilvánul meg. Az akut felvételeken
MHOHQ OpYĘ EDO NDPUDL QHNUy]LV W|PHJH V]LJQL¿NiQVDQ
magasabb volt, mint a miokardiális infarktus krónikus
szakában mért hegszövet tömege. Az akut szakban
Chan és munkacsoportja LV V]LJQL¿NiQVDQ PDJDVDEE
infarktustömeget mért, mint 6 hónappal az infarktus
XWiQ YVJ 
Az akut szakban és a második CMR-vizsgálat során
mért falvastagságokat összevetve az infarktus területén
MHOHQWĘVIDOYDVWDJViJFV|NNHQpVWWDOiOWXQN(QQHNKiWWHUpEHQD]DNXWV]DNEDQMHOHQOpYĘ|GpPDIHOV]tYyGiVD
valamint a nekrózis heggé alakulása állhat. A miokardi-

iOLVLQIDUNWXVWN|YHWĘHQIHOOpSĘEDONDPUDLUHPRGHOOLQJ
során változások mennek végbe a kamra méretét, alakját és funkcióját tekintve. A korai fázisban az infarktus
által érintett myocardium tömege és falvastagsága az
akut gyulladás, haemorrhagia és ödéma következtében
PHJQ|YHNV]LN ,GĘYHO D] DNXW V]DNEDQ PpJ MHOHQOpYĘ
|GpPDIHOV]tYyGLNPDMGDQHNURWLNXVV]|YHW¿EURWLNXV
KHJJpYDOyIRO\DPDWRViWDODNXOiVD¿J\HOKHWĘPHJDPL
az infarktus méretének csökkenésében nyilvánul meg.
A myocardium elvékonyodása az akut szakban nagy
MVO-t mutató területeken kifejezettebb. A bal kamrai
remodelling dilatációval jár, a heg területén csökken a
IDOYDVWDJViJDQ|YHNYĘIDOIHV]OpVN|YHWNH]WpEHQH[FHQWULNXVKLSHUWUy¿D¿J\HOKHWĘPHJ(]HNDYiOWR]iVRN
krónikus szívelégtelenség kialakulásához vezethetnek.
Bal kamrai thrombus
A rendszeres kardiológiai kontroll alatt álló betegek
körében a CMR-vizsgálat 4,8%-ban mutatott ki újonnan felfedezett kamrai thrombust, amely minden esetEHQ /$'LQIDUNWXVW N|YHWĘHQ DODNXOW NL (QQHN RND
YDOyV]tQĦOHJ KRJ\ D NLVHEE FV~FVL LOOHWYH WDSDGy IDOL
WKURPEXVRNHFKRNDUGLRJUi¿iYDOVRNHVHWEHQQHKH]HQ
hozhatók látótérbe. Habár az utóbbi évtizedekben a bal
NDPUDL WKURPEXVNpS]ĘGpV J\DNRULViJD SRV]WLQIDUNWXVRV EHWHJHNEHQ ± IHOWHKHWĘOHJ D] DJUHVV]tYHEE DQWLkoagulációs terápia, a kisebb infarktusok, és a mérséNHOWHEE EDO NDPUDL UHPRGHOOLQJ PLDWW ± V]LJQL¿NiQVDQ
csökkent, anterior AMI esetén azonban gyakoriságuk
napjainkban sem elhanyagolható. Egy több mint 8000
IĘVSRVW67(0,VYL]VJiODWHUHGPpQ\HLDODSMiQD]DNXW
szakban 5,1%-ban találtak bal kamrai thrombust, és
DQWHULRU 67(0, HVHWpQ V]LJQL¿NiQVDQ J\DNUDEEDQ WDláltak thrombust, mint egyéb infarktusok esetén (11,5%
YV   (]HND]DGDWRNHFKRNDUGLRJUi¿iYDOGHtektált thrombusokról szólnak, ám a CMR-vizsgálat naJ\REE V]HQ]LWLYLWiV~ D QRQNRQWUDV]W HFKRNDUGLRJUi¿iKR] NpSHVW (J\  HVHWV]iP~ YL]VJiODWEDQ D NpVĘL
kontrasztanyag-halmozásos CMR-képeken detektált
thrombusoknak majdnem kétharmadát nem diagnosz-
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WL]iOWiNHFKRNDUGLRJUi¿iYDO$]HFKRNDUGLRJUi¿iYDOIHO intenzitású normál myocardiummal. Amennyiben MVO
QHPLVPHUWWKURPEXVRNG|QWĘHQNLVPpUHWĦWDSDGyIDOL is jelen van, az típusosan a nekrotikus terület centruthrombusok (4).
PiEDQHOKHO\H]NHGĘDODFVRQ\MHOLQWHQ]LWiV~WHUOHWNpQW
iEUi]ROyGLN 67(0,V EHWHJHN N|UpEHQ D NpVĘL Ii]LVMikrovaszkuláris obstrukció
ban meghatározott MVO jelenléte és kiterjedése fonAz MVO a reperfúziós károsodás hátterében álló egyik tos prognosztikai faktornak bizonyult a primer kompozit
jelenség, irodalmi adatok alapján a STEMI-t túlélt be- végpontok tekintetében, úgymint a mortalitás, miokarditegek több mint felében jelen van (5). Kialakulásában ális infarktus és szívelégtelenség (12). Irodalmi adatok
szerepet játszhat a mikrovaszkulatúra iszkémiás káro- DODSMiQD]092D]DNXWPLRNDUGLiOLVLQIDUNWXVWN|YHWĘ
sodása, a kialakuló szöveti ödéma következtében az PiVRGLN QDSRQ PpJ MHOHQ YDQ GH D] HVHWHN MHOHQWĘV
endothel endoluminaris protrúziója, mikroembolizáció, UpV]pEHQHJ\KpWHOWHOWpYHOHOWĦQLN  $]092PHJtR[LGDWtYV]DEDGJ\|N|NNpS]ĘGpVHpVQHXWUR¿OY|U|V- télése céljából végzett CMR-vizsgálat elvégzése tehát
YpUWHVWYpUOHPH]NHLOOHWYH¿EULQGHSR]LWXPRNNpS]ĘGp- D]DNXWV]DNEDQ QDSRQ DMiQORWWpVDNYDQWL¿NiVH  1HPHJ\pUWHOPĦKRJ\PHO\EHWHJFVRSRUWRNEDQ OiViUDDNpVĘLNRQWUDV]WDQ\DJKDOPR]iVRVIHOYpWHOHND
kell számítanunk az MVO kialakulására, de a PCI so- legalkalmasabbak.
UiQYpJ]HWWWKURPEXVDVSLUiFLyD]LGĘDEODNKRVV]DpV
a heg transmuralitása egyaránt összefügghet az MVO MVO és súlyos adverz események
jelenlétével (7, 8). Az MVO a hosszú távú kimenetel füg- Eredményeink alapján a STEMI-s betegek kimeneJHWOHQSUHGLNWRUDNpQWVHJtWKHWDUL]LNyVWUDWL¿NiFLyEDQ
telét az általunk vizsgált katéteres, labor-, klinikai és
$NRURQDURJUi¿iNVRUiQOHtUWDODFVRQ\7,0,JUDGHÀRZ CMR-paraméterek közül egyedül az érintett koronáriák
utalhat a mikrovaszkulatúra károsodására. Irodalmi száma, illetve az MVO jelenléte határozta meg. EszeDGDWRN DODSMiQ 7,0,  ÀRZ HVHWpQ D PRUWDOLWiV VRN- rint a 2-4. napon CMR-vizsgálat segítségével meghaNDO DODFVRQ\DEEQDN EL]RQ\XOW PLQW NLVHEE 7,0, ÀRZ WiUR]RWW 092 MHOHQOpWH IJJHWOHQ SUHGLNWRU D NpVĘEELpUWpNHN HVHWpQ KDEiU 7,0,  ÀRZYDO MHOOHP]HWW NRUR- HNEHQ IHOOpSĘ V~O\RV DGYHU] HVHPpQ\HN WHNLQWHWpEHQ
QDURJUi¿iYDOUHQGHONH]ĘEHWHJHNDNiUIHOpEHQLVNLDOD- Irodalmi adatok alapján az MVO prevalenciája STEMI-t
kulhat MVO (9, 10). A mikrovaszkulatúra károsodását N|YHWĘHQ ± $]iOWDOXQNYL]VJiOWEHWHJHN
jóval pontosabban jelzik az invazív nyomásmérés során között 35,6%-ában volt jelen MVO. Feltételezzük, hogy
Q\HUWSDUDPpWHUHNPLQWD&)5 FRURQDU\ÀRZUHVHUYH  DUHODWtYHDODFVRQ\092HOĘIRUGXOiVD]]DOPDJ\DUi]vagy az IMR (index of microcilculatory resistance). Az ható, hogy a legrosszabb állapotú betegek, reanimálMVO kvantitatív meghatározására jelenleg egyedül al- tak, vagy akut szívelégtelenek kizárásra kerültek.
kalmas noninvazív módszer a CMR-vizsgálat. Léteznek $N|]HOP~OWEDQW|EENXWDWiVLVFpOMiXOWĦ]WHNLD]092
XJ\DQHJ\pENHYpVEpVSHFL¿NXVpVV]HQ]LWtYPyGV]H- és a hosszú távú kimenetel, illetve a bal kamrai remorek, amelyekkel az MVO detektálható, úgymint a rezidu- delling összefüggésének vizsgálatát. Kimutatták, hogy
iOLV67HOHYiFLyYDJ\DNRQWUDV]WHFKRNDUGLRJUi¿D$ D]DNXWV]DNEDQMHOHQOpYĘ092DKRVV]~WiY~NLPHQHNRQWUDV]WHFKRNDUGLRJUi¿DDNRUOiWR]RWWWpUEHOLIHOERQ- telt rontja, illetve a remodellinggel is összefüggést muWiVYL]VJiOyIJJĘVpJpVDEDONDPUDODWHUiOLVIDOiQDN WDW092YDOUHQGHONH]ĘEHWHJFVRSRUWEDQDODFVRQ\DEE
szuboptimális megjelenítése miatt az MVO-meghatáro- ejekciós frakciót, magasabb bal kamrai volumeneket,
zás céljából a mindennapi gyakorlatban nem terjedt el nagyobb infarktusméretet találtak. Az utóbbi években
(11). Ezzel szemben a kontrasztanyag adásával végzett újabb nagy, multicentrikus klinikai vizsgálatok és metaaCMR-vizsgálat jó térbeli felbontás mellett képes ábrá- nalízisek igazoltál a mikrovaszkuláris obstrukció progzolni a bal kamra bármely szegmentumában elhelyez- nosztikus szerepét mind a rövid, illetve hosszú távú
NHGĘ092WpVDQQDNNLWHUMHGpVHLVQDJ\SRQWRVViJ- mortalitás és szívelégtelenség miatti hospitalizáció tegal meghatározható. A kontrasztanyag beadása és a kintetében. A CMR-vizsgálatok és az utánkövetés soIHOYpWHOHNNpV]tWpVHN|]|WWHOWHOWLGĘDODSMiQPHJNO|Q- UiQIHOOpSĘV~O\RVDGYHU]HVHPpQ\HN KDOiOUHLQIDUNWXV
E|]WHWMND]~QNRUDLLOOHWYHDNpVĘLIi]LVEDQPHJKD- stroke, újabb revaszkularizáció, iszkémiás tünetek visztározott MVO-t. A korai fázisban meghatározott MVO V]DWpUWHSLWYDU¿EULOOiFLyV]tYHOpJWHOHQVpJPLDWWLKRVSLSiUSHUFFHODNRQWUDV]WDQ\DJDGiViWN|YHWĘHQYiOLNOiW- talizáció) alapján megállapították, hogy MVO jelenléte
hatóvá. A normál myocardium és az infarktus által érin- esetén gyakrabban léptek fel súlyos adverz események.
WHWWWHUOHWLVPDJDVMHOLQWHQ]LWiVVDONpSH]ĘGLNOHGHD] Az MVO-s betegeknél nagyobb infarktusméretet és alaMVO területére a kontrasztanyag nem jut be, így ala- csonyabb ejekciós frakciót találtak. Az akut szakban ábFVRQ\V]LJQiOLQWHQ]LWiVMHOOHP]L$NpVĘLIi]LVEDQPHJ- Ui]ROyGy092EL]RQ\XOWDOHJHUĘVHEEIJJHWOHQSUHGLNKDWiUR]RWW092PHJMHOHQtWpVpUHPDMGNYDQWL¿NiOiViUD tornak a hosszú távú kimenetel tekintetében (17, 18).
DNpVĘLNRQWUDV]WDQ\DJKDOPR]iVRVNpSHNDONDOPDVDN
Kb. 10-15 perccel a kontrasztanyag beadása után az in- $]092KiWWHUpEHQiOOyWpQ\H]ĞNpV
farktus által érintett myocardiumon belül felhalmozódik D]092PHJHOĞ]pVH
a kontrasztanyag, és a lassabb kimosódás miatt magas )HOYHWĘGLNDNpUGpVKRJ\PLO\HQEHIRO\iVROKDWyWpQ\Hjelintenzitással ábrázolódik, szemben az alacsony jel- ]Ę iOO D] 092 NLDODNXOiViQDN KiWWHUpEHQ pV KRJ\DQ
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OHKHWQH FV|NNHQWHQL D] 092YDO UHQGHONH]Ę EHWHJHN
számát, illetve az MVO kiterjedését. Esetünkben az
LGĘDEODNQHPPXWDWRWW|VV]HIJJpVWD]092NLDODNXOisával, azonban a PCI során végzett thrombusaspirációt
N|YHWĘHQ J\DNUDEEDQ YROW MHOHQ 092 PLQW WKURPEXV
aspiráció hiányában (71% vs. 50%). Ez az eredmény
felveti az aspiráció során okozott mikroembolizáció szerepét az MVO kialakulásában, azonban jelen vizsgálatban a betegeket nem randomizáltuk thrombusaspiráció
szerint. Thrombusaspirációt az intervenciós kardiológusok a trombotikusabb léziók esetén végeztek, ez
XWyEEL KR]]iMiUXOKDW D QDJ\REE NLWHUMHGpVĦ 092 NLalakulásához. Irodalmi adatok alapján MVO ritkábban
IRUGXOHOĘWKURPEXVDVSLUiFLyQiWHVHWWHNN|UpEHQVĘWD
WKURPEXVDVSLUiFLyWPLQWD]092WPHJHOĘ]ĘIDNWRUNpQW
is említik. Egy kis esetszámú vizsgálat alapján STEMI-t
N|YHWĘHQDSULPHU3&,VRUiQYpJ]HWWWKURPEXVDVSLUició kisebb miokardiális ödémával, kisebb miokardiális
haemorrhagiával, mérsékelt bal kamrai remodellingJHOpVULWNiEE092HOĘIRUGXOiVVDOMiUW  (J\PiVLN
vizsgálatban thrombusaspirációs és thrombusaspiráció
nélküli csoportba randomizált posztinfarktusos betegek
CMR-vizsgálatát végezték el. A primer PCI során vég]HWWWKURPEXVDVSLUiFLyV]LJQL¿NiQVDQFV|NNHQWHWWHD]
MVO kiterjedését és a miokardiális diszfunkció mértékét, de a bal kamrai remodellingre nem volt jótékony
hatással (20). Habár a thrombusaspiráció csökkentheti
az MVO kiterjedését, a STEMI-ben végzett thrombusaspiráció hatását vizsgáló nagy multicentrikus prospektív randomizált klinikai vizsgálatok alapján a thrombusaspiráció nem javítja a klinikai kimenetelt. Nagy
thrombotikus léziók esetén csökkentheti a kardiovaszkuláris halálozást, de nagyobb stroke-rizikóval járhat
(21–23). Az Európai Kardiológus Társaság legfrissebb
DMiQOiVD DODSMiQ D UXWLQV]HUĦ WKURPEXVDVSLUiFLy QHP
ajánlott, de nagy reziduális trombotikus léziók esetén
alkalmazása megfontolandó (24). A reperfúziós károVRGiVPpUWpNpQHNFV|NNHQWpVpWV]iPRVNXWDWiVWĦ]WH
ki céljául. Igazolt tény, hogy a hosszú távú statin, vagy
EpWDEORNNROy HOĘNH]HOpV KR]]iMiUXO D PLNURFLUNXOiFLy
SURWHNFLyKR] ± $]092NLDODNXOiViQDNPHJHOĘzését célzó katéteres laborban alkalmazott eljárások
közé tartozik a nagy dózisú adenozin intrakoronárias
adása, intenzíven vizsgált terület továbbá az iszkémiás pre-, poszt- és remote kondicionálás alkalmazása
is (28, 29).

Következtetések
A CMR-vizsgálat kiválóan alkalmas az akut miokardiális
LQIDUNWXVWN|YHWĘHQNLDODNXOyNDPUDLUHPRGHOOLQJLOOHWYH
pOHWNpSHVVpJPHJtWpOpVpUH7RYiEEiOHKHWĘVpJHWQ\~MW
D]DNXWVWiGLXPEDQMHOHQOpYĘPLNURYDV]NXOiULVREVWUXNFLyQRQLYD]tYNLPXWDWiViUDpVNYDQWL¿NiOiViUDH]iOWDO
nagy szerepet kap a mikrovaszkuláris károsodás csökkentését célzó újabb terápiák hatékonyságának felmé-

résében. A CMR-vizsgálat a klinikai vizsgálatokon túl
a kardiológiai gyakorlatban is egyre szélesebb körben
alkalmazott képalkotó modalitásként nagyban hozzájárulhat a ST-elevációs miokardiális infarktusos betegek
SRQWRVDEEUL]LNyVWUDWL¿NiFLyMiKR]
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