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A krónikus koronáriaszindróma kivizsgálása során egyre nagyobb szerepet kapnak a noninvazív anatómiai képalkotó vizsJiODWRN$NRURQiULD&7YL]VJiODWPDJDVQHJDWtYSUHGLNWtYpUWpNHpVDV]|YĘGPpQ\HNDODFVRQ\V]iPDPLDWWNLYiOyHOMiUiVD
V]LJQL¿NiQVNRURQiULDEHWHJVpJNL]iUiViUDDQRQV]LJQL¿NiQVNRURQiULDEHWHJVpJIHOLVPHUpVpYHOSHGLJV]HUHSHOHKHWDNDUGLRYDV]NXOiULVHVHPpQ\HNPHJHOĘ]pVpEHQ$PRGDOLWiVLQWp]HWQNEHQyWDHOpUKHWĘYpJpLJ|VV]HVHQYL]VJiODWRWYpJH]WQN QĘiWODJpOHWNRUpY DPHO\HNDGDWDLWUHWURVSHNWtYHQHOHPH]WN$OHJJ\DNRULEELQGLNiFLyN
N|]|WW PHOONDVL IiMGDORP   WHUKHOpVUH MHOHQWNH]Ę QHKp]OpJ]pV   PDJDV NDUGLRYDV]NXOiULV UL]LNy   V]HUHSHOW $
betegek átlagos preteszt probability értéke a 2019-es európai ajánlás alapján számolva az alacsonyabb tartományba esett
(13,5±10,5%). Agatston-score alapján a betegek 25,2%-ának nem volt koronáriameszesedése, 23,3%-ánál minimálisan,
iQiOHQ\KpQiQiON|]HSHVHQiQiOV~O\RVDQNDOFL¿NiOWNRURQiULDUHQGV]HUWGHWHNWiOWXQN&7DQJLRJUi¿iW
DEHWHJHNiEDQQHPYpJH]WQNDMHOHQWĘVIRN~NDOFL¿NiFLyPLDWW3ODNNEDQREVWUXNWtYNRURQiULDEHWHJVpJEDQ
került leírásra. A klinikailag indokolt esetekben szívkatéteres vizsgálat történt, amellyel, mint gold standarddal összehasonlítYDDQHP]HWN|]LLURGDOPLDGDWRNNDO|VV]HYHWKHWĘQHJDWtYSUHGLNWtYpUWpNHWpV]OHOWQN pUDODS~DQDOt]LVHVHWpQEHWHJDODS~DQDOt]LVHVHWpQ $IHMOĘGpVYL]VJiODWiQDNFpOMiEyOD]HOVĘYL]VJiODWDGDWDLWDPiVRGLNYL]VJiODWDGDWDLYDO
|VV]HKDVRQOtWYDV]LJQL¿NiQVDQFV|NNHQWD]iWODJRVVXJiUGy]LVHPHONHGHWWDSURVSHNWtYHQ(.*NDSX]RWWIHOYpWHOHNDUiQ\D
MDYXOWDIHOYpWHOHNPLQĘVpJH0LQGH]HNDODSMiQHOPRQGKDWyKRJ\D]LQWp]PpQ\QNEHQYpJ]HWWNRURQiULD&7YL]VJiODWDQHP]HWN|]LDMiQOiVRNQDNPHJIHOHOĘHQKDV]QiOKDWyDNUyQLNXVNRURQiULDV]LQGUyPDGLDJQRV]WLNiMiEDQ
.XOFVV]DYDN krónikus, koronária, szindróma, CT
)LUVWH[SHULHQFHVZLWKFRURQDU\&7DQJLRJUDSK\LQ%DMFV\=VLOLQV]N\+RVSLWDO
Non-invasive imaging techniques have an increasing role in chronic coronary syndrome assessment. Due to it’s high negative predictive value and low rate of complications, coronary CT angiography is an excellent method for excluding obstructive
FRURQDU\DUWHU\GLVHDVHDQGE\UHFRJQL]LQJQRQVLJQL¿FDQWFRURQDU\DUWHU\GLVHDVHPD\SOD\DUROHLQWKHSUHYHQWLRQRIFDUdiovascular events. In our hospital coronary CT was initiated in 2018. Since then until the end of 2019, 217 examinations were
performed (female: 52%, average age: 56,7±12,7 years), the data of which were analysed retrospectively. The most common
indications were chest pain (67%), shortness of breath on exertion (9%) and high cardiovascular risk (8%). The average preWHVWSUREDELOLW\YDOXHZDVLQWKHORZHUUDQJH  EDVHGRQWKHUHFHQW(XURSHDQJXLGHOLQH7ZHQW\¿YHSHUFHQWRI
WKHSDWLHQWVGLGQRWKDYHKDGPLQLPDOKDGPLOGKDGPRGHUDWHDQGKDGVHYHUHFRURQDU\FDOFL¿FDWLRQ&7
DQJLRJUDSK\ZDVQRWDFFRPSOLVKHGLQRIFDVHVGXHWRKLJKGHJUHHRIFRURQDU\FDOFL¿FDWLRQ3ODTXHZDVIRXQGLQDQG
obstructive coronary artery disease was found in 24% of the patients. Compared to invasive coronary angiography (which was
performed in the clinically reasonable cases), the negative predictive value was consistent with the values in the international
literature (in vessel-based analysis 96%, in patient-based analysis 100%).To assess the development, we compared the data
RIWKH¿UVWSDWLHQWVZLWKWKHODVWSDWLHQWV:HIRXQGVLJQL¿FDQWUHGXFWLRQLQUDGLDWLRQGRVHLPSURYHPHQWRIWKHLPDJH
quality and increase in the proportion of prospectively ECG-gated exams. In conclusion, coronary CT angiography, performed in our facility, could be appropriately used for the assessment of chronic coronary syndrome according to international
guidelines.
.H\ZRUGV chronic, coronary, syndrome, CT

$Np]LUDWMDQXiUiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHIHEUXiUpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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Bevezetés
A krónikus koronáriaszindróma kivizsgálása kapcsán
szemléletváltás történt az elmúlt években, ugyanis
egyre nagyobb szerepet kaptak a noninvazív anatómiai vizsgálatok az invazív koronarográfiával szemben.
(QQHN KiWWHUpEHQ W|EE WpQ\H]Ę iOO (J\UpV]W D] XWyEEL LGĘEHQ H]HQ YL]VJiODWRN ± NO|Q|VNpSS D NRURQiULD&7DQJLRJUiILiVYL]VJiODW±NDSFViQMHOHQWĘVWHFKQLNDLIHMOĘGpVDGLDJQRV]WLNXVWHOMHVtWPpQ\MDYXOiVDYROW
PHJILJ\HOKHWĘ 0iVUpV]W W|EE NOLQLNDL YL]VJiODWEDQ LV
megfigyelték azt, hogy az iszkémiás szívbetegség gyanúja miatt vizsgált, stabil állapotú betegekben a szignifikáns koronáriabetegség prevalenciája alacsonyabb
a korábban leírtaknál, és a korábbi irányelvek alapján
NDONXOiOW SUHWHV]W YDOyV]tQĦVpJHN W~OEHFVOLN D EHWHJVpJWpQ\OHJHVHOĘIRUGXOiViWH]HQSRSXOiFLyEDQ  $ODcsonyabb prevalencia esetén pedig nagyobb szerep jut
DEHWHJVpJNL]iUiViWFpO]yOHKHWĘOHJDODFVRQ\V]|YĘGményrátával bíró vizsgálatoknak. Ezek között szerepel
a koronária-CT-angiográfiás vizsgálat is, amely jellem]ĘMH D PDJDV QHJDWtY SUHGLNWtY pUWpN pV V]HQ]LWLYLWiV
NO|Q|VHQ D] DODFVRQ\DEE SUHWHV]W YDOyV]tQĦVpJHN
HVHWpQ  ËJ\QHPPHJOHSĘKRJ\DNRURQiULD&7DQJLRJUiILD LQGLNiFLyV N|UH MHOHQWĘVHQ EĘYOW 1DJ\%ULtanniában a NICE („National Institute for Health and
Care Excellence”) ajánlása szerint költséghatékony,
ha minden, koronáriabetegség gyanúja miatt vizsgált
EHWHJQpO HOVĘNpQW NRURQiULD&7DQJLRJUiILD W|UWpQLN
(3). Az Európai Kardiológiai Társaság ajánlása kevésEp HJ\pUWHOPĦ GH V]LQWpQ MHOHQWĘV V]HUHSHW WXODMGRQtW
az említett modalitásnak a 2019-ben megjelent Krónikus Koronáriaszindróma irányelvben (4). Ezek alapján
számítani lehet a koronária-CT-vizsgálatok iránti igény
növekedésére, tekintve azt is, hogy az anatómiai kép
mellett már funkcionális, iszkémia kimutatását célzó
módszerek is léteznek, bár ezek a mindennapi gyakorlatban még nem terjedtek el.
Ezen tendenciákat tekintve intézetünkben 2018-ban
HOpUKHWĘYp YiOW D NRURQiULD&7DQJLRJUiILiV YL]VJiODW
-HOHQ FpONLWĦ]pVQN D] YROW KRJ\ D] HGGLJ HONpV]OW
YL]VJiODWRN HOHP]pVpYHO EHPXWDVVXN D] HOVĘ WDSDV]WDODWRNDW HUHGPpQ\HNHW D Q|YHNYĘ HVHWV]iP PHOOHWWL
IHMOĘGpVLWHPHW

Klinika, MTA-SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoportjának koronária-CT-ben járatos szakemberei.

Módszerek

Osztályunkon a betegek tájékozott beleegyezése melOHWW D] HOĘNpV]tWpVpKH] D NtYiQW V]tYIUHNYHQFLD HOpUpséhez premedikációt alkalmaztunk orális metoprolol,
alprazolam, ivabradin és intravénás metoprolol szükség szerinti kombinációjában. A vizsgálatok Neusoft
128-szeletes CT-géppel történtek. A topográfiai felvéteOHNHWN|YHWĘHQPLQGHQHVHWEHQSURVSHNWtYHQNDSX]RWW
natív felvételek készültek a koronáriakalcifikáció megtWpOpVpUH(]WN|YHWĘHQPHJW|UWpQWDNRURQiULD&7DQgiográfia. Amennyiben a pulzusszám engedte (szívfrekvencia <65/perc) prospektíven EKG-kapuzott felvételek
készültek, egyéb esetekben retrospektíven EKG-kaSX]RWW YL]VJiODWRW YpJH]WQN -HOHQWĘV IRN~ NRV]RU~ér-meszesedés esetén (Agatston-score > 800-1000)
DQJLRJUiILiW QHP YpJH]WQN PLYHO D OXPHQiWPpUĘN D
kiterjedt, súlyos fokú kalcifikáció mellett biztonsággal
QHPPHJtWpOKHWĘN  $OHOHWH]pVLOOHWYHDOHOHWIHOpSttése a magyar (5) és a nemzetközi ajánlásoknak megIHOHOĘHQW|UWpQW  
Jelen retrospektív vizsgálatunkban, az intézményünkben 2019 végéig elvégzett koronária-CT-vizsgálatok
adatait elemeztük. Adataink forrása kórházunk számítógépes rendszere volt. Vizsgáltuk a betegek demográfiai adatait (életkor, nem), anamnézisét, a vizsgálatok
indikációit, a 2019-es európai ajánlás alapján számolt
SUHWHV]WYDOyV]tQĦVpJHW SUHWHVWSUREDELOLW\373 pV
a premedikációhoz használt gyógyszerek dózisát. Jellemeztük a natív felvételek alapján a koszorúér-meszesedés mértékét az Agatston-score segítségével. 0 értéknél a kalcifikáció hiányát, 1–10 között minimális,
11–100 között enyhe, 101–400 között közepes, 400
felett súlyos fokú koronáriameszesedést véleményeztünk (7). Vizsgáltuk a koronária-CT-angiográfiás felvételeken a plakk jelenlétét, lokalizációját, az obstruktív
V]ĦNOHWHN DUiQ\iW OXPHQiWPpUĘ V]HULQW ! V]Ħkület), lokalizációját. A klinikailag indokolt esetekben
történt invazív koronarográfia eredményével, mint gold
standarddal, összehasonlítottuk a CT eredményét az
REVWUXNWtYNRV]RU~pUEHWHJVpJUHYRQDWNR]yDQNO|QIĘ
A metodika bevezetése
HUHNUH EDO IĘW|U]V /0  EDO HOOVĘ OHV]iOOy iJ /$' 
bal körbefutó ág (LCX), jobb ág (RCA), intermedier ág
Kórházunkban 2018 elején telepítettek egy 128-szele- (IM), illetve betegekre vonatkoztatva. Elemeztük a vizstes, koronária-angiográfia végzésére alkalmas CT-ké- gálatok technikai paramétereit (angiográfia sugárdóziszüléket. A metodika elméleti és gyakorlati alapjainak sa és összesített sugárdózis „dose length product”-ban
megtanulására egy kardiológus kolléga elvégezte a – DLP – kifejezve, kontrasztanyag-mennyiség), a szö+DUHILHOG&7&RXUVHHVpVHVV]LQWĦWDQIRO\DPiW YĘGPpQ\HN DUiQ\iW pV MHOOHJpW $ IHMOĘGpV YL]VJiODWiA vizsgálatok Neusoft 128-szeletes CT-géppel történ- nak céljából a fenti adatokat összehasonlítottuk a vizstek. A gép technikai paramétereinek beállításában a JiODWRN HOVĘ ± EHWHJ  pV PiVRGLN LGĘV]DNiEDQ
J\iUWyNpSYLVHOĘMpQNtYOVHJtWVpJQNUHYROWDND6HP- (110–217. beteg).
melweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati A statisztikai feldolgozás során p<0,05 értékben hatá25
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roztuk meg a szignifikancia szintjét. A kategorikus változók analízise során khi-négyzet próbát alkalmaztunk.
Folytonos változók kapcsán, normáleloszlás esetén
kétmintás t-próbát végeztünk, amíg nem normáleloszlás esetén Mann–Whitney-U-tesztet.
Jelen vizsgálat elvégzésében, publikálásában a szer]ĘNQHNDQ\DJLpUGHNHOWVpJHQHPYROW

Eredmények
'HPRJUiILDLDGDWRNDQDPQp]LV
2019 végéig összesen 217 betegnél történt koronária-CT-vizsgálat. A betegek átlagéletkora 56,7±12,7 év
volt. A nemek aránya között érdemi különbség nem muWDWNR]RWW QĘNIpUILDN $SiFLHQVHNNyUHOĘ]ményében leggyakrabban magasvérnyomás-betegség
(66%), hyperlipidaemia (47%) és cukorbetegség (20%)
szerepelt. Összesen 6 olyan betegnél történt vizsgálat, akiknél korábban már diagnosztizálták az obstruktív koszorúér-betegséget. Közülük 4-4 beteg korábban
már szívinfarktuson, illetve perkután koronária-intervención esett át.

2. ÁBRA. A betegek megoszlása a koronáriarendszer
meszesedésének mértékét jellemző Agatston-score alapján

9L]VJiODWLLQGLNiFLyN
A leggyakoribb indikációk között mellkasi fájdalom
  WHUKHOpVUH MHOHQWNH]Ę QHKp]OpJ]pV   PDgas kardiovaszkuláris rizikó (8%) szerepelt. A fennmaradó esetekben szívelégtelenség, palpitáció, nyugalmi
(.*HOWpUpV SR]LWtY HUJRPHWULD V]tYPĦWpW HOĘWWL NLvizsgálás volt a beutalás indoka. A mellkasi fájdalomPDOMHOHQWNH]ĘEHWHJHNFVRSRUWMiEDQEDQWtSXVRV
angina, 43%-ban atípusos angina, 40%-ban anginára nem típusos mellkasi fájdalom volt explorálható 
iEUD . A 2019-es, krónikus koronária szindrómáról
V]yOyHXUySDLDMiQOiVQDNPHJIHOHOĘHQV]iPROWiWODJRV
PTP az alacsonyabb tartományba esett (13,5±10,5%).
$JDWVWRQVFRUH
A vizsgált populáció átlagos Agatston-score értéke
190,5 volt. A betegek 25,2%-ának nem volt koronáriameszesedése, 23,3%-ánál minimálisan, 20,5%-ánál

enyhén, 17,2%-ánál közepesen, 13,6%-ánál súlyosan
kalcifikált koronáriarendszert detektáltunk  iEUD . A
betegek 7%-ánál olyan súlyos fokú, kiterjedt koszorúér-meszesedést észleltünk, hogy az angiográfiát nem
végeztük el.
7HFKQLNDLSDUDPpWHUHNNpSPLQĞVpJ
V]|YĞGPpQ\HN
A teljes vizsgálat átlagos sugárdózisa DLP-ben kifejezve 545±294 mGyxcm, önmagában egy angiográfia
átlagos sugárdózisa 358±09 mGyxcm volt. Az angiográfiák 41%-a prospektíven, 59%-a retrospektíven
EKG-kapuzott vizsgálatként készült el. Az összesített
VXJiUGy]LVMHOHQWĘVHQHOWpUWDNpWPHWyGXVN|]|WW 
mGyxcm vs. 671 mGyxcm, p<0,001). Az esetek 24%iEDQNLHJpV]tWĘDQJLRJUiILiVIHOYpWHOHNNpV]tWpVpUHYROW
szükség. A felhasznált átlagos kontrasztanyag-mennyiVpJ  POQHN DGyGRWW $ NpSPLQĘVpJ EDQ
ÄpUWpNHOKHWĘ±My´NDWHJyULiEDWDUWR]RWWEDQÄNRUOiWR]RWWDQpUWpNHOKHWĘ´EDQÄQHPGLDJQRV]WLNXVpUWpNĦ´YROWDYL]VJiODW$EHWHJHNiQiOMHOHQWNH]HWW
YDODPLO\HQV]|YĘGPpQ\ DONDORPPDOSDUDYDVDWXP
alkalommal urticaria, 1 alkalommal anafilaxiás reakció),
amelyek lege artis ellátásra kerültek.
.RURQiULD&7DQJLRJUiILDHUHGPpQ\H
Lefutási, eredési anomáliát összesen 2 esetben észleltünk. A betegek 58%-ában detektáltunk plakkot a
NRV]RU~HUHNEHQ (]HN HOĘIRUGXOiVD OHJJ\DNUDEEDQ D]
LAD-ot érintette (a betegek 52%-a), a többi koronárián ritkább volt a plakk jelenléte (RCA: 27%, IM: 24%,
LCX: 22%, LM: 19%). Obstruktív koszorúér-betegséget
az esetek 24%-ában véleményeztünk. Az LAD-ban a
betegek 18,5%-ában, az RCA-ban 9,5%-ban, az IMben 8%-ban, LCX-ben 7,5%-ban, az LM-ben 2%-ban
tUWXQNOHV]LJQLILNiQVV]ĦNOHWHW iEUD  A vizsgálatot
N|YHWĘHQ D] HVHWHN iEDQ MDYDVROWXQN LQYD]tY NRronarográfiát.

1. ÁBRA. A koronária-CT-vizsgálatra beutalt betegek vizsgálati indikációi százalékos megoszlásban. Az egyéb kategória
elemei: szívelégtelenség, palpitáció, nyugalmi EKG-eltérés,
pozitív ergometria, szívműtét előtti kivizsgálás
26
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2. TÁBLÁZAT. A fejlődés vizsgálatának céljából összehasonlítottuk a betegek első felének adatait a betegek második
felével. Szignifikánsan emelkedett a metoprolol és ivabradin
alkalmazott dózisa, a prospektíven EKG-kapuzott vizsgálatok aránya, javult a képminőség, csökkent a sugárdózis és a
kiegészítő felvételek aránya

3. ÁBRA. Plakk és szignifikáns szűkület előfordulási aránya
a különböző koronáriákban a koronária-CT-angiográfia
alapján

'LDJQRV]WLNXVWHOMHVtWPpQ\
A koronária-CT-angiográfia eredményét összesen 41
beteg esetében tudtuk szívkatéteres vizsgálat leletéhez
viszonyítani az obstruktív koszorúér-betegség vonatkozásában. A betegalapú analízis során álnegatív eredmény nem volt, így 100%-os negatív prediktív értéket
és szenzitivitást észleltünk, alacsony pozitív prediktív
érték (57,6%) és specificitás (36,4%) mellett. Az éralapú analízis kapcsán összesen 169 koronária vonatko]iViEDQ W|UWpQW |VV]HKDVRQOtWiV V]LJQLILNiQV V]ĦNOHW
MHOHQOpWpW LOOHWĘHQ $ V]HQ]LWLYLWiV VSHFLILFLWiV SR]Ltív és negatív prediktív érték 87,1%; 78,3%; 47,4%; és
96,4%-nak adódott WiEOi]DW .

1–109.
beteg

110–217.
beteg

p-érték

Metoprolol (átlag, mg)

64,6

79,5

<0,01

Ivabradin (átlag, mg)

0,14

0,78

<0,05

Prospektíven EKG
kapuzott vizsgálat (%)

18

66

<0,001

.LHJpV]tWĘIHOYpWHO 

30

17

<0,05

Teljes vizsgálati sugárdózis (átlag, mGyxcm)

598

491

<0,001

(J\DQJLRJUi¿D
sugárdózisa (átlag,
mGyxcm)

396

319

<0,001

eUWpNHOKHWĘYDJ\My
NpSPLQĘVpJ 

71

84

<0,05

QĘWW D SURVSHNWtYHQ (.*NDSX]RWW YL]VJiODWRN DUiQ\D
 YV  S  V]iPRWWHYĘHQ FV|NNHQW D]
iWODJRVWHOMHVYL]VJiODWUDLOOHWYHHJ\DQJLRJUiILiUDHVĘ
sugárdózis (598 mGyxcm vs. 491 mGyxcm; p<0,001, illetve 396 mGyxcm vs. 319 mGyxcm; p<0,001). SzignifiNiQV PpUWpNEHQ FV|NNHQW D NLHJpV]tWĘ IHOYpWHOHN DUiQ\D YVS $NpSPLQĘVpJWHNLQWHWpEHQ
LV MHOHQWĘV MDYXOiV YROW PHJILJ\HOKHWĘ ÄpUWpNHOKHWĘMy´
PLQĘVpJDUiQ\DYVS  WiEOi]DW .

([WUDNDUGLiOLVHOWpUpVHN
$IHMOĞGpVYL]VJiODWD
Az extrakardiális képletek elemzésével 2 beteg került
$ YL]VJiODWRN HOVĘ LGĘV]DNiKR] NpSHVW D PiVRGLNEDQ kiemelésre és kivizsgálásra radiológiailag igazolt roszV]LJQLILNiQVDQ HPHONHGHWW D EHWHJHN HOĘNpV]tWpVp- V]LQGXODW~WGĘWXPRUPLDWW
hez használt orális metoprolol (64,6 mg vs. 79,5 mg;
p<0,01) és ivabradin (0,14 mg vs. 0,78 mg; p<0,05) dó]LVD$]DQJLRJUiILiNPiVRGLNIHOpEHQMHOHQWĘVHQPHJ- Megbeszélés
Az Európai Kardiológiai Társaság 2019-es Krónikus Koronáriaszindróma irányelvében az új, alacsonyabb pre-teszt
YDOyV]tQĦVpJHN QHP D]W MHOHQWLN KRJ\ D EHWHJHN VRNkal nagyobb hányadánál kizárható a koronáriabetegség
D] DODSV]LQWĦ YL]VJiODWRNNDO KDQHP D]W KRJ\ QDJ\REE
szerepet kapnak a nonnvazív tesztek. 5%-os pre-teszt
YDOyV]tQĦVpJ DODWW pUGHPHV HOVĘVRUEDQ DOWHUQDWtY GLDJQy]LVOHKHWĘVpJpWPpUOHJHOQLN|]|WWLYDOyV]tQĦVpJ
HVHWpQEL]RQ\RVUL]LNyWpQ\H]ĘNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOPHJIRQWRODQGyIHOHWWSHGLJHJ\pUWHOPĦHQMDYDVROWNRV]Rrúér-betegség irányú további kivizsgálás (4). Az általunk
vizsgált betegek átlagos PTP-je az utóbbi két csoport határát közelíti, amely alapján a klinikai gyakorlat ilyen tekintetben összhangban van az ajánlással.
A koronáriakalcifikáció mértékének meghatározáVD DODSYHWĘ HOHPH D YL]VJiODWQDN PHUW DPHOOHWW KRJ\
J\RUV HJ\V]HUĦ pV PLQLPiOLV VXJiUWHUKHOpVVHO MiU LUR-

1. TÁBLÁZAT. A diagnosztikus teljesítmény vizsgálata külön
betegekre, illetve erekre vonatkoztatva, a koronarográfia
eredményéhez viszonyítva, az obstruktív koszorúér-betegséget illetően
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Czakó és munkatársai: A koronária-CT bevezetésének
HOVĘWDSDV]WDODWDLD%DMFV\=VLOLQV]N\.yUKi]EDQ
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dalmi adatok szerint panaszmentes és panaszos betegek esetén is független kardiovaszkuláris rizikófaktornak
WHNLQWKHWĘ  (PHOOHWWD]DQJLRJUiILiWPHJHOĘ]ĘPpUpVVHONLV]ĦUKHWĘND]RQQDJ\RQPHV]HVNRURQiULDUHQGV]HUrel bíró betegek, akik a magas rizikó és a kalcium okozta
PĦWHUPpNHNPLDWWQHPSURILWiOQiQDND&7DQJLRJUiILiV
vizsgálatból. Ezen csoportban elkerülhetjük a fölösleges
sugár- és kontrasztanyag-terhelést. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a kalcifikáció hiánya nem zárja ki plakk, ilOHWYHDNiUREVWUXNWtYNRURQiULDEHWHJVpJOHKHWĘVpJpW  
A CT-vizsgálatnál fontos kérdés a sugárterhelés, amely
V]iPRVEHIRO\iVROKDWyWpQ\H]ĘWĘOLVIJJD]DGRWWJpS
technikai paraméterei mellett. Eredményeinkben megILJ\HOKHWĘD]HVHWV]iPQ|YHNHGpVpYHOSiUKX]DPRVDQ
a sugárterhelés mértékének csökkenése, amelynek
KiWWHUpEHQ D] HJ\UH KDWpNRQ\DEE EHWHJHOĘNpV]tWpV
és a vizsgálati beállítások optimalizálása révén az érWpNHOKHWĘ NpSPLQĘVpJKH] V]NVpJHV NLHJpV]tWĘ IHOYptelek számának csökkenése, valamint a prospektíven
EKG-kapuzott felvételek számának növekedése áll. A
NpSPLQĘVpJWRYiEEMDYtWKDWypVtJ\D]|VV]HVtWHWWVXJiU pV NRQWUDV]WDQ\DJWHUKHOpV WRYiEE FV|NNHQWKHWĘ
D PHJIHOHOĘ EHWHJNLYiODV]WiVVDO DPHO\HW D NRUiEEDQ
említett ajánlás is részletez (4).
A vizsgálat diagnosztikus teljesítménye alapján alkalmas
D] REVWUXNWtY NRV]RU~pUEHWHJVpJ EL]WRQViJJDO W|UWpQĘ
kizárására, amely a mi eredményeinkben is megmutatkozik (magas negatív prediktív érték). A pozitív prediktív
pUWpN HWWĘO MHOHQWĘVHQ HOPDUDG KLV]HQ D NRURQiULD&7
LVPHUWHQ W~OEHFVOL D V]ĦNOHWHN PpUWpNpW OHJLQNiEE
a kalcifikált plakkok esetében (10). Azonban a nonobVWUXNWtY SODNNRN IHOLVPHUpVpQHN LV MHOHQWĘVpJH YDQ (]
a tulajdonság az egyéb, funkcionális noninvazív vizsJiODWRNNDO V]HPEHQ yULiVL HOĘQ\ KLV]HQ D QRQREVWUXNtív koronáriabetegség felismerése – a vizsgált betegek
iEDQ WDOiOWXQN V]LJQLILNiQV V]ĦNOHWHW QHP RNR]y
plakkot – segítséget nyújthat a kardiovaszkuláris eseméQ\HNPHJHOĘ]pVpEHQ(]WWiPDV]WMiNDOiW|EEHNN|]|WW
a SCOT-HEART-vizsgálat eredményei is. A stabil angina
pectoris miatt vizsgált betegek közül azok, akik a standard ellátás mellett koronária-CT-vizsgálaton is átestek, nagyobb arányban kaptak preventív és antianginás
gyógyszeres kezelést, illetve 5 év alatt kisebb arányban
pUWpNHOD]HOVĘGOHJHVNRPSR]LWYpJSRQWRW QHPKDOiORV
miokardiális infarktus és koronáriabetegség okozta haOiOR]iV DPHOOHWWKRJ\HQQ\LLGĘDODWWD]HOYpJ]HWWLQYDzív koronarográfiák és koronária-intervenciók számában
nem volt érdemi különbség (11).

Következtetések
Összességében elmondható, hogy a koronária-CT-angiográfiás vizsgálat egyre fontosabb szerepet tölt be az
iszkémiás szívbetegség diagnosztikájában és ezáltal
UHQGNtYOL PyGRQ QĘ D] LJpQ\ HUUH D YL]VJiODWUD -HOHQ UHWURVSHNWtY YL]VJiODWXQN LJD]ROMD KRJ\ PHJIHOHOĘ
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HOĘNpV]OHWHN RNWDWiV WHFKQLNDL IHOWpWHOHN PHOOHWW NpW
pY DODWW D PLQĘVpJNRQWUROOW LV HOYpJH]YH EL]WRQViJJDO
EHYH]HWKHWĘ HJ\ NDUGLROyJLDL FHQWUXPEDQ D NRURQiria-CT-angiográfiás vizsgálat.
.|V]|QHWQ\LOYiQtWiV
$ %DMFV\=VLOLQV]N\ .yUKi] NRURQiULD&7DQJLRJUiILiV
YL]VJiODWDLQDN EHYH]HWpVpKH] QpONO|]KHWHWOHQ WHFKQL
NDL pV HOPpOHWL WiPRJDWiVW NDSWXQN 0DXURYLFK+RUYDW
3iO6]LOYHV]WHU%iOLQWpV.RORVVYiU\0iUWRQNROOpJiLQN
WyO$PyGV]HUUXWLQV]HUĦEHYH]HWpVpEHQJ\DNRUODWLVH
JtWVpJHWDGRWW1DJ\%DOi]V&7RSHUiWRUNROOpJiQN
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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