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A 2019-ben megjelent krónikus koronáriaszindróma
(CCS – Chronic Coronary Syndrome) guideline (1) száPRVKHO\HQNO|QE|]LNDV  HOĘGMpWĘOpVV]HPOpOHWpEHQLVW|EEMHOHQWĘVYiOWR]iVW|UWpQW
$ N|YHWNH]ĘNEHQ D WHOMHVVpJ LJpQ\H QpONO QpKiQ\ ±
véleményünk szerint – súlyponti üzenetet szeretnénk
kiemelni. Írásunk során nem térünk ki a kezeléssel
NDSFVRODWRV YiOWR]iVRNUD 6]HU]ĘL YpOHPpQ\QN QHP
WHNLQWKHWĘD0DJ\DU.DUGLROyJXVRN7iUVDViJDYDJ\D
&DUGLRORJLD +XQJDULFD V]HUNHV]WĘVpJH iOOiVIRJODOiVinak.

lönítését, mivel a két betegség esetében a kórlefolyás,
DNLYL]VJiOiVpVDNH]HOpVLVDODSYHWĘHQNO|QE|]QHN
$&&6NO|QE|]ĘNOLQLNDLIRUPiNEDQMHOHQWNH]KHWPHlyeket a jelenlegi guideline hat csoportba sorol (ez az
HJ\LNOHJMHOHQWĘVHEE~MtWiVDNRUiEELDNKR]NpSHVW 
1. Stabil angina és/vagy dyspnoe.
ÒMNHOHWĦV]tYHOpJWHOHQVpJYDJ\EDONDPUDGLV]IXQNció hátterében feltételezett koronáriabetegség.
3. ACS vagy revaszkularizáció után egy éven belül tünetes, vagy tünetmenes betegek csoportja.
4. A kezdeti diagnózistól, illetve revaszkularizációtól
számított egy éven túli állapot.
5. Angina, ahol vazospazmus vagy mikrovaszkuláris
Változás a terminológiában
HWLROyJLDIHOWpWHOH]KHWĘ
$V]LPSWyPiVV]ĦUpVVHOGLDJQRV]WL]iOWNRURQiULDEH$]HGGLJLHNWĘOMHOHQWĘVHQHOWpUĘHQ.UyQLNXV.RURQiULD
tegség.
Szindrómáról beszélnek stabil angina pectoris helyett. A klasszikus diagnosztikus algoritmus az 1-es és a
A CCS tulajdonképpen a koronáriabetegség (CAD – 2-es csoportok esetében van leginkább részletezve. A
coronary artery disease) egyik manifesztációja, a má- DVpVHVFVRSRUWRNN|]|WWHOVĘVRUEDQDWURPERFLWDsik az akut koronáriaszindróma (ACS – acute coronary aggregáció-gátló kezeléssel kapcsolatban vannak küsyndrome). A CAD egy olyan patológiai folyamat követ- lönbségek. Ugyanitt részletezi az ajánlás az utánkövekezménye, amely lehet obstruktív vagy non-obstruktív tés módjára és gyakoriságára vonatkozó elveket, amely
és lefolyása során jelentkezhet CCS vagy ACS tünete- D NRUiEELDNEDQ NHYpVEp HJ\pUWHOPĦHQ YROW PHJDGYD
ivel, ezeket a hosszú távú kórlefolyás során akár válto- Véleményünk szerint ez az újítás segítheti a betegek
gatva is. A jelenleg tárgyalt guideline ugyan a CCS-sel utánkövetésének homogénebbé, átláthatóbbá tételét.
IRJODONR]LNQDJ\RQKHO\HVHQMHOHQWĘVSRQWNpQWHPOtWLND A 6-os entitás külön csoportba sorolását azért tartjuk
V]HU]ĘND]LQLFLiOLVYL]VJiODWVRUiQD&&6pV$&6HON- kiemelten fontosnak, mert a tünetmentes koronáriabe-

5|YLGtWpVHN
ACS: Acute Coronary Syndrome; CAD: Coronary Artery Disease; CCS: Chronic Coronary Syndrome; CCTA: Coronary CT
$QJLRJUDSK\(.*(OHNWURNDUGLRJUi¿D(6&(XURSHDQ6RFLHW\RI&DUGLRORJ\))5)UDNFLRQiOLV)ORZ5H]HUY,&$,QYDVLYH
&RURQDU\$QJLRJUDSK\/$'%DOHOOVĘOHV]iOOyiJ3733UH7HVW3UREDELOLWiV63(&76LQJOH3KRWRQ(PLVVLRQ&RPSXWHG
Tomography
$Np]LUDWQRYHPEHUpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHGHFHPEHUpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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WHJVpJXJ\DQHJ\OpWH]ĘIRUPiMDD]DWHURV]NOHUy]LVQDN
YLV]RQW H]W pUWHOHPV]HUĦHQ FVDN V]ĦUĘYL]VJiODWRNNDO
lehet diagnosztizálni. Igen nehéz kérdés viszont, hogy
NLND]RNDEHWHJHNDNLNHWHJ\iOWDOiQV]ĦUQLNHOOpVPLN
azok a vizsgálatok, amiket érdemes elvégezni ezen betegcsoportban. Az ismert SCORE-táblázat (3) alkalmazásán és a családi anamnézis felvételén kívül egyéb
vizsgálatok nem szerepelnek I-es osztályú ajánlással
a rizikóbecslés során. A magas rizikójú, diabéteszes,
SR]LWtYFVDOiGLDQDPQp]LVĦEHWHJHNQpOM|QFVDNV]yED
a koronária-CT-angiográfia (CCTA), vagy egyéb funkciRQiOLVYL]VJiODWV]ĦUpVFpOMiEyO,,%RV]WiO\~DMiQOiVVDO
gyenge (C) evidenciákkal. Alacsony rizikójú, nem diaEpWHV]HV EHWHJHN V]ĦUĘYL]VJiODWD EiUPLO\HQ IXQNFLRnális vizsgálattal, vagy CCTA-val (esetleg a hazánkban
HOWHUMHGW ÄPHQHG]VHUV]ĦUpV´ UpV]MHOHQVpJHNpQW IRUGXO
HOĘH]]|PpEHQWHUKHOpVHV(.*IRUPiMiEDQ V]DNPDLlag kontraindikált.

EKG-t) magas kardiovaszkuláris eseménykockázat
mutatható ki;
3. balkamra-diszfunkció, amelynek hátterében CAD felWpWHOH]KHWĘ

&$'NOLQLNDLYDOyV]tQĬVpJPHJKDWiUR]yL
(6&&&6JXLGHOLQHiEUiMD
ÒMHOHPNpQWMHOHQQHNPHJDNOLQLNDLYDOyV]tQĦVpJPHJhatározói, amelyek, mint a PTP további finomítására
alkalmas befolyásoló faktorok szerepelnek. CsökkenWLDNOLQLNDLYDOyV]tQĦVpJHWDQRUPiOLVWHUKHOpVHV(.*
és a koronáriákon a kalcium hiánya CCTA-val (AgatVWRQVFRUH 1|YHOLDNOLQLNDLYDOyV]tQĦVpJHWMHOHQWĘV
rizikófaktorok jelenléte (dyslipidaemia, diabétesz, hipertónia, dohányzás, pozitív családi anamnézis), nyugalmi EKG-eltérések (Q-hullám vagy ST-T-eltérések),
balkamra-diszfunkció, amely felveti CAD oki szerepét,
abnormális terheléses EKG, kalcium jelenléte a CCTA
során. A fentiek figyelembevételével el tudjuk dönteni,
hogy magasnak vagy alacsonynak tartjuk a CAD kliDiagnosztikus algoritmus
QLNDL YDOyV]tQĦVpJpW (] QLQFV V]iPV]HUĦVtWYH D NOLnikus dönti el, hogy az adatok alapján mennyire tartja
A mellkasi fájdalom, effort dyspnoe kivizsgálására je- YDOyV]tQĦQHNREVWUXNWtY&$'MHOHQOpWpW(EEĘODV]HPOHQWNH]Ę My EDONDPUDIXQNFLyYDO UHQGHONH]Ę EHWHJ- pontból a jelenlegi guideline több szabadságot ad a klicsoport (a fentiek szerinti 1-es csoport) kivizsgálási nikusnak a kivizsgálás megtervezésében, szemben a
algoritmusában történtek változások. Ez a kardiológiai 2013-as ajánlás mechanikusabb algoritmusával.
V]DNUHQGHOpVHNHQHOĘIRUGXOyOHJJ\DNRULEE&&6IRUPD $&$'GLDJQy]LViQDNNL]iUiVDYDJ\PHJHUĘVtWpVHD]
Az anamnézisfelvétel és rutinvizsgálatok (laboratóri- HGGLJ UpV]OHWH]HWW UL]LNyEHFVOpVW N|YHWĘHQ W|EE PyGum, EKG, nyugalmi echokardiográfia, mellkasröntgen) szerrel történhet.
elvégzése után meg tudjuk határozni a CAD „klinikai
YDOyV]tQĦVpJpW´(KKH]PHJKDWiUR]KDWMXNHJ\LNROGDO- CCTA
ról a már korábban is alkalmazott PreTest Probabilitást (OVĘVRUEDQDEEDQD]HVHWEHQMDYDVROWKDDODFVRQ\QDN
373 PiVIHOĘOILJ\HOHPEHNHOOYHQQQND&$'NOLQLNDL WDUWMXND]REVWUXNWtY&$'NOLQLNDLYDOyV]tQĦVpJpWKDMy
YDOyV]tQĦVpJPHJKDWiUR]yLW
&7NpSPLQĘVpJYDOyV]tQĦ SORSWLPiOLVWHVWDONDWVLQXV
ULWPXVVWE HOpUKHWĘDYL]VJiODWPHJIHOHOĘWDSDV]WDODW
373 (6&&&6JXLGHOLQHWiEOi]DWD
van a vizsgálók birtokában és nincs a beteg anamnéziA PTP jelenleg is a már korábban is ismert módon a sében korábbi koronáriaesemény. Az alacsony rizikójú
mellkasi fájdalom jellege (típusos, atípusos, nem angi- EHWHJHN NLYL]VJiOiViEDQ D &&7$QDN W|EE HOĘQ\H LV
nás), a beteg életkora és neme alapján meghatározott van. Nagyon jó a vizsgálat negatív prediktív értéke,
REVWUXNWtY &$' YDOyV]tQĦVpJpW MHOHQWL $ MHOHQOHJL WiE- szenzitivitása, ezért negatív eredménnyel nagy biztonlázat azonban lényegesen eltér a 2013-ban publikálttól sággal kizárható az obstruktív CAD jelenléte. A ke (4), ennek részleteiben való megvitatása azonban jelen- vésbé súlyos CAD kimutatására (pl. nonszignifikáns
WĘVHQW~OPXWDWH]HQtUiVNHUHWHLQ$MHOHQOHJDONDOPD]RWW NRURQiULDV]ĦNOHWHN DONDOPDVDEEPLQWHJ\IXQNFLRQiPTP-táblázatban lényegesen alacsonyabb PTP-érté- lis noninvazív vizsgálat. Egy 30-40%-os LAD vagy akár
keket találunk (5). Jelen ajánlás szerint 5% alatti PTP IĘW|U]VV]ĦNOHWD&&7$YL]VJiODWVRUiQMyOOiWKDWyPtJ
esetében nem kell a betegeket tovább vizsgálni, 5-15% egy ilyen anatómiai szituáció esetén egy SPECT vagy
között megfontolandó, 15% felett pedig ajánlott további HJ\VWUHVV]HFKRNDUGLRJUiILDQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHOQHvizsgálatok elvégzése. Ellentétben a 2013-as ajánlás- gatív eredményt fog adni és ezáltal abba a hamis illúzisal, jelenleg nincs olyan PTP-érték, amely felett azon- óba ringatja a vizsgálót, hogy a betegnek nincs koszonal invazív kivizsgálás (koronarográfia) lenne javasolt. rúér-betegsége. Egy ilyen esetben a pozitív CT-eredmény
Az invazív koronária-angiográfia (ICA – invasive coro- birtokában a gyógyszeres prevenciós kezelés elkezdénary angiography) iniciális vizsgálómódszerként csupán sére, illetve annak agresszívabbá tételére nagyobb az
esély, mint egy negatív SPECT után.
azoknál a betegeknél jön szóba, akiknél:
PDJDVD&$'NOLQLNDLYDOyV]tQĦVpJHpVV~O\RVWQHWHLNYDQQDNPHJIHOHOĘJ\yJ\V]HUHVNH]HOpVHOOHQpUH 1RQLQYD]tYIXQNFLRQiOLVYL]VJiODWRN
2. alacsony terhelési szinten is típusos angina jelent- Ezek a vizsgálatok igen magas pontossággal rendelkezik és a kivizsgálás során (beleértve a terheléses NH]QHN D IORZW OLPLWiOy PpUWpNĦ &$' GHWHNWiOiViUD
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és különösen fontosak azon betegek kiválasztásában,
akik magas kardiovaszkuláris eseménykockázattal rendelkeznek (a magas kockázatot a jelenlegi guideline
±KDVRQOyDQHOĘGMpKH]±PLQGHQiOWDOiQRVDQHOpUKHWĘ
tesztre vonatkozóan részletezi). A jelen ajánlás kifejezetten részletesen tárgyalja az új, ún. posztteszt probabilitás témakörét. Ennek lényege, hogy minden noninvazív funkcionális teszt esetében meghatározható az a
PTP, ahol az adott módszer a legnagyobb pontossággal
alkalmazható arra, hogy az obstruktív CAD jelenlétét
PHJHUĘVtWVN UXOHLQ YDJ\NL]iUMXN UXOHRXW *\DNRUlatilag egy reklasszifikációs stratégiaként tekinthetünk
HUUH D] ~MRQQDQ EHYH]HWHWW PyGV]HUUH DPHO\UĘO HJ\
LJHQV]HPOpOHWHViEUDLVHOpUKHWĘDJXLGHOLQHEDQ (6&
CCS 2019 guideline 5. ábrája), amely korábbi metaanalízis eredményeként született (6). Az ábra külön foglalkozik a leggyakrabban alkalmazott noninvazív vizsgálatokkal és adja meg azok poszt-teszt probabilitásának
HUĘVVpJpW PLQG SR]LWtY PLQG SHGLJ QHJDWtY SUHGLNWtY
irányban, gold standardként alkalmazva az ICA-t (min.
OXPHQV]ĦNOHWMHOHQOpWH pVD]LQYD]tYIUDNFLRQiOLV
IORZ UH]HUYHW ))5   $ QRQLQYD]tY IXQNFLRQiOLV
vizsgálatok magasabb rule-in, de alacsonyabb rule-out
WHOMHVtWĘNpSHVVpJJHOUHQGHONH]QHNPLQWD&&7$NLYiODV]WiVXNEDQSHGLJDEHWHJHNMHOOHP]ĘLQ SOREHVLWDV
pitvarfibrilláció jelenléte, kontrasztanyag- vagy farmakológiai stresszor adásának kontraindikációja stb.) túl
V]LQWpQ D] HOpUKHWĘVpJHW pV D YL]VJiOyN WDSDV]WDODWiW
jelölik meg, de a modalitás megválasztásában kifejezett szabadságot biztosít a klinikus számára. A pozitív
noninvazív funkcionális tesztek segítségül szolgálnak
DNpVĘEELYiUKDWyDQSR]LWtYNRURQDURJUiILDNLHJpV]tWpseként a revaszkularizációs stratégia tervezésében. A
CCTA ilyen segítséget nem jelent.
A terheléses EKG alkalmazása, annak gyenge rule-in
pV UXOHRXW WHOMHVtWĘNpSHVVpJH PLDWW |VV]HVVpJpEHQ
önálló modalitásként nem javasolt, csak abban az esetEHQKDPiVPRGDOLWiVQHPHOpUKHWĘ
,QYD]tYNLYL]VJiOiV
&&6HVHWpEHQD],&$HOVĘYL]VJiOyPyGV]HUNpQWW|UWpQĘ DONDOPD]iViW D NRUiEELDNEDQ LVPHUWHWWN ,&$
szükséges még diagnosztikus céllal azon feltételezett
obstruktív CAD eseteiben, ahol a noninvazív funkcioQiOLVWHV]WHUHGPpQ\HQHPHJ\pUWHOPĦ NLYpWHOHVHVHtekben még speciális szakmákban dolgozóknál). ICA
indokolt lehet azoknál a betegeknél, akiknél a noninvazív teszt magas kardiovaszkuláris eseménykockázatot mutatott ki. Újdonság, hogy minden 50-90%
N|]|WWL OXPHQV]ĦNOHW pV W|EEpUEHWHJVpJ HVHWpEHQ
N|WHOH]Ę D] ))5PpUpV HOYpJ]pVH D] ~Q KDWiUpUWpNV]ĦNOHWHN IXQNFLRQiOLV V]LJQLILNDQFLiMiQDN SRQWRV PHJtWpOpVH FpOMiEyO KDFVDN D YL]VJiOW V]ĦNOW pU
ellátási területére nem rendelkezünk releváns noninvazív iszkémia teszt eredménnyel), különös tekintetWHODUUDKRJ\D]LO\HQV~O\RVViJ~OXPHQV]ĦNOHWPpU-
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WpNH pV D]RN IXQNFLRQiOLV MHOHQWĘVpJH N|]|WW MHOHQWĘV
arányban (30-50%) mutatható ki mismatch (7, 8), ami
a betegek reklasszifikációjához és a kezelési stratégia
megváltoztatásához vezet.

Következtetések
Az Európai Kardiológusok Társaságának 2019-es CCS
DMiQOiVDVRNV]HPSRQWEyOHOĘUHPXWDWypVDNOLQLNXVQDN
jóval nagyobb szabadságot ad a betegek kivizsgálásában és a döntések meghozásában, azonban a hazai
YLV]RQ\RNQDNPHJIHOHOĘHQW|UWpQĘDONDOPD]iVDpVNULtikai értékelése elengedhetetlen.
1\LODWNR]DW
$V]HU]ĘNNLMHOHQWLNKRJ\DWDQXOPiQ\PHJtUiViYDO
NDSFVRODWEDQQHPiOOIHQQYHONV]HPEHQSpQ]J\L
YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |VV]HIpUKHWHW
OHQVpJL RN DPHO\HN EHIRO\iVROKDWMiN D WDQXOPiQ\
EDQ EHPXWDWRWW HUHGPpQ\HNHW D] DEEyO OHYRQW N|
YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW
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