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+iWWpU $ KLSHUWUy¿iV FDUGLRP\RSDWKLiEDQ +&0  pV]OHOKHWĘ KHWHURJpQ PpUWpNĦ pV HORV]OiV~ EDONDPUDKLSHUWUy¿D
%.+ MHOOHP]pVpUHNO|QE|]ĘUpV]EHQV]HPLNYDQWLWDWtYSDUDPpWHUHNHWKDV]QiOQDNDNOLQLNDLJ\DNRUODWEDQ0XQNiQNban HCM-es betegekben vizsgáltuk a BKH jellemzésére tradicionálisan használt paraméterek és a szív-MRI-vel pontosan meghatározott bal kamrai izomtömeg (BKIT) közötti összefüggést.
%HWHJHNpVPyGV]HUHN1HJ\YHQQpJ\+&0HVEHWHJHWYL]VJiOWXQN IpU¿iWODJpOHWNRUpY $EHWHJHNQpO
standard szív-MRI-vizsgálat történt, a bal kamrai izomtömeg (BKITMRI) meghatározásával. A BKITMRI és az alábbi BKHiW MHOOHP]Ę SDUDPpWHUHN N|]|WW YL]VJiOWXN D NRUUHOiFLy PpUWpNpW PD[LPiOLV EDONDPUDIDOYDVWDJViJ %.max), Maron–
6SLULWRVFRUH:HLJOHVFRUHDKLSHUWUR¿]iOW%.V]HJPHQVHNV]iPDLOOHWYHD]HFKRSDUDPpWHUHNDODSMiQNDONXOiOWEDO
kamrai izomtömeg (BKITecho, a Deveraux-formula alapján). A BKITMRI-t a standard 16 bal kamrai szegmens falvastagságainak átlagával (BKátlag) is korreláltattuk.
(UHGPpQ\HN0LQGD]|W%.+WMHOOHP]ĘSDUDPpWHUV]LJQL¿NiQVGHQHPV]RURVNRUUHOiFLyWPXWDWRWWD%.,7MRI-vel. A
leggyengébb korrelációt a BKmax esetében észleltük (r=0,385; p=0,01), a Maron–Spirito-score ugyancsak gyenge korUHOiFLyWPXWDWRWW U S  $:LJOHVFRUHYDODPLQWDKLSHUWUR¿]iOWV]HJPHQWXPRNV]iPDpVD%.,7MRI között
IHOHWWLNRUUHOiFLyVNRHႈFLHQVWpV]OHOWQN U S LOOHWYHS $OHJV]RURVDEENRUUHOiFLyWD
BKITMRI és az BKátlag mutatta (r=0,678; p<0,0001). Bár a BKITMRI és BKITechoN|]|WWV]LJQL¿NiQVGHJ\HQJHNRUUHOiFLyW
tapasztaltunk (r=0,445; p=0,0028), a Bland–Altman-analízis alapján a BKITechoMHOHQWĘVHQW~OEHFVOLDYDOyV%.,7W iWlagos különbség: –194,9 g, ±1,96 SD: 46,0 illetve –435,8 g).
.|YHWNH]WHWpV$EDONDPUDKLSHUWUy¿DMHOOHP]pVpUHKDV]QiOWWUDGLFLRQiOLVSDUDPpWHUHNQHPPXWDWQDNV]RURVNRUUHOiciót az MRI-vel meghatározott pontos balkamra-izomtömeg mértékével HCM-es betegekben. Fentiek alapján érdemesQHNWĦQLNDEDONDPUDW|PHJLQGH[PLQW|QiOOySDUDPpWHUSURJQRV]WLNXVMHOHQWĘVpJpWpVNOLQLNRPRUIROyJLDL|VV]HIJJpVHLWYL]VJiOQLKLSHUWUy¿iVFDUGLRP\RSDWKLiEDQ
.XOFVV]DYDN KLSHUWUy¿iVFDUGLRP\RSDWKLDEDONDPUDW|PHJV]tY05,

$Np]LUDWQRYHPEHUiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHIHEUXiUiQNHUOWHOIRJDGiVUD
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&RUUHODWLRQRIOHIWYHQWULFXODUK\SHUWURSK\SDUDPHWHUVDQG05,GHULYHGOHIWYHQWULFXODUPDVVLQK\SHUWURSKLF
FDUGLRP\RSDWK\
%DFNJURXQGThe magnitude and distribution of left ventricular hypertrophy (LVH) shows a remarkable variety in patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM). To characterise LVH in HCM, several LVH parameters has been traditionally used in clinical practice. In our study we aimed to look for correlation between traditional LVH parameters and
MRI derived left ventricular mass (LVM) in patients with HCM.
3DWLHQWV DQG PHWKRGV The patient study cohort included 44 HCM patients (27 males, average age: 43±16 yrs).
Cardiac MRI examination was performed according to standard methods and left ventricular mass (LVMMRI) was determined. Correlation was looked for between LVMMRI and the following left ventricular hypertrophy parameters: maximal
left ventricular wall thickness (LVmax), Maron-Spirito score, Weigle score, number of hypertrophized LV segments, and
left ventricular mass calculated from echocardiographic parameters, using the Deveraux equation (LVMecho). LVMMRI
has been correlated with the average left ventricular wall thickness (LVaverage)GH¿QHGDVWKHDYHUDJHWKLFNQHVVRIWKH
standard 16 left ventricular segments.
5HVXOWV $OO WKH /9+ SDUDPHWHUV VKRZHG D VLJQL¿FDQW DOWKRXJK QRW VWURQJ FRUUHODWLRQ ZLWK /90MRI. LVmax, the most
frequently used parameter to characterised LVH in HCM, showed the weakest correlation with LVMMRI (r=0.385; p=0.01),
and the Maron-Spirito score showed also a weak correlation (r=0.518; p=0.0004). The Wiegle score and the number of
K\SHUWURSKL]HG/9VHJPHQWVVKRZHGDFRUUHODWLRQFRHႈFLHQW³0.6 (r=0.600, p=0.0001; 0.643; p<0.0001, respectively).
The best correlation was observed between LVMMRI and LVaverage U S $OWKRXJKDZHDNEXWVLJQL¿FDQW
correlation was seen between LVMMRI and LVMecho (r=0.445; p=0.0028), according to the Bland-Altman analysis, LVMecho
PDUNHGO\RYHUHVWLPDWHUHDO/90 DYHUDJHGLႇHUHQFH±J6'WR±J 
&RQFOXVLRQ Parameters, traditionally used to characterise left ventricular hypertrophy in HCM, show weak correlation
with cardiac MRI derived left ventricular mass in patients with HCM. Therefore, it seems imperative to investigate the
SURJQRVWLF LQÀXHQFH DQG FOLQLFRPRUSKRORJLFDO FRUUHODWHV RI /9 PDVV DV DQ LQGHSHQGHQW SDUDPHWHU LQ SDWLHQWV ZLWK
hypertrophic cardiomyopathy.
.H\ZRUGV hypertrophic cardiomyopathy, left ventricular mass, cardiac MRI

Bevezetés

UDN|]pSVĘV]HJPHQWXPiUDORNDOL]iOyGLN PLGYHQWULFXODULV +&0  GH HOĘIRUGXOKDW KRJ\ D KLSHUWUyILD GLII~]
A hipertrófiás cardiomyopathia (HCM) jelen ESC-defi- koncentrikus formában jelentkezik A balkamra-hiperníció szerint olyan primer, a balkamra hipertrófiájával trófia lokalizációjának jellemzésére szolgál az ún. Majellemezett myocardiumbetegség, ahol a hipertrófia ron-klasszifikáció (18).
mértékét nem magyarázzák egyéb abnormis nyomás- A balkamra-hipertrófia mértékének és kiterjedésének
viszonyok (1). A HCM az esetek többségében örökle- jellemzésére számos paramétert és score-rendszert
tes kórkép, és a familiáris ioncsatorna-betegségekhez GROJR]WDNNL$NOLQLNDLJ\DNRUODWEDQDOHJHJ\V]HUĦEE
(2–4) hasonlóan típusosan Mendeli, autoszomális do- és leginkább használt ilyen paraméter a maximális balPLQiQV |U|NOĘGpVW PXWDW YiOWR]y SHQHWUDQFLiYDO pV kamra-falvastagság (BKmax), amely a bal kamrai szegexpresszióval. A betegséget 40-60%-ban specifikus, mentumok bármelyikében mért legnagyobb bal kamrai
HOVĘVRUEDQV]DUNRPHUIHKpUMpNHWNyGROyJpQHNHWpULQ- IDOiWPpUĘW MHOHQWL (J\ PiVLN UHQGV]HU D KLSHUWURIL]iOW
WĘPXWiFLyNRNR]]iN ± DPHO\HNHWHONHOONO|QtWHPP V]HJPHQWXPRNV]iPiWYHV]LDODSXOHQ\Kpnünk más génelváltozások által okozott HCM-fenokópi- nek definiálja a hipertrófiát amennyiben csak egy kamáktól (14, 15).
rai szegmentum érintett, középsúlyosként, amennyiben
A hipertrófia lokalizációja, kiterjedése és mértéke nagy- NHWWĘpVV~O\RVNpQWKDKiURPYDJ\W|EEV]HJPHQWXP
fokú heterogenitást mutat HCM-es betegekben (16, 17). érintett. Ismert az ún. Maron–Spirito-score is (balkamTípusos esetben a hipertrófia excentrikus, nagyobb ra-falvastagság-index), amely a bal kamrát négy szegmértékben érinti az intraventricularis septumot, mint mentumra osztja (anterior, laterális, inferior, septalis),
a bal kamra szabad falát, amely esetben aszimmetri- és a szegmentumok bármely magasságában mért makus septumhipertrófiáról (ASH) beszélünk. A hipertrófia [LPiOLV EDONDPUDIDOiWPpUĘN |VV]HJHNpQW MHOOHP]L D
leggyakrabban az interventricularis septum basalis ré- teljes balkamra-hipertrófia mértékét (19). Összetettebb
szén a legkifejezettebb, míg máskor a teljes septum- score-rendszer a Wigle-score WiEOi]DW , amely a hira diffúzan kiterjed. Ritkább esetben a hiper trófia a bal pertrófia mértékén és apex felé való kiterjedtségének
kamra apicalis részére (apicalis HCM) vagy a bal kam- pontozásán alapul (20).
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WKLiEDQV]HQYHGĘEHWHJNHUOWYL]VJiODWUDNRQV]HNXWtY
módon. A betegek közül 27 volt férfi (61%), átlagéletkoruk 43±16 év volt. A betegekben echokardiográfiával
mért maximális bal kamrai falvastagság (BKmax) 28±6
mm (16–39 mm) volt. Tizenegy betegben (25%) észleltünk szignifikáns bal kamra kifolyótraktus gradienst, az
obstruktív betegekben a nyugalmi csúcsgradiens 56±32
Hgmm (34–120 Hgmm) volt. Mindegyik beteg sinusritmusban volt, két betegben bal Tawara-szár-blokkot észleltünk. A vizsgálatba való bevonáskor nem választottunk be olyan betegeket, akikben korábban ICD- vagy
pacemaker- (PM) beültetés történt, de a kivizsgálás
során meghatározott magas hirtelen szívhalál rizikósWiWXV] DODSMiQ  EHWHJEHQ D NpVĘEELHNEHQ ,&'LPSlantáció történt (5 esetben primer, 1 esetben szekunGHUSUHYHQFLyVLQGLNiFLyYDO $NpVĘEELHNEHQSHUFXWDQ
transluminalis septalis myocardiumabláción (PTSMA)
átesett betegekben mind az echokardiográfiás, mind az
05,YL]VJiODWD]DEOiFLyWPHJHOĘ]ĘHQW|UWpQW

1. TÁBLÁZAT. A Wigle-score pontrendszere a balkamrahipertrófia szemikvantitatív jellemzésére hipertrófiás cardiomyopathiában
A hipertrófia kiterjedtsége
Septumvastagság (mm)
(a septum basalis 1/3-a)

Pont
15–19

1

20–24

2

25–29

3

>30

4

$KLSHUWUy¿DNLWHUMHGpVHDSDSLOOiULV
izmok szintjéig (a septum basalis
2/3-a)

2

$KLSHUWUy¿DNLWHUMHGpVHDFV~FVLJ
(teljes septumérintettség)

2

$KLSHUWUy¿DNLWHUMHGpVH
az anterolaterális falra

2

Összesen

10

$+&0HOVĘGOHJHVPRUIROyJLDLMHOOHJ]HWHVVpJHpVDEHtegség lényege a más okból nem magyarázható, primer
myocardiumhipertrófia, amely a balkamra-hipertrófia
(BKH) mértékével, a bal kamrai izomtömeggel (BKIT)
MHOOHPH]KHWĘ (QQHN PHJIHOHOĘHQ D EDONDPUDKLSHU
trófia szemikvantitatív paraméterei és a HCM patofiziROyJLDLNOLQLNDLMHOOHP]ĘLN|]|WWLNDSFVROyGiVWPiUV]imos esetben, vizsgálták, összefüggéseket keresve pl.
a BKH és diasztolés diszfunkció mértéke, a pitvarfibrilláció kialakulása, a kamrai tachycardiák jelentkezése,
a hirtelen szívhalál bekövetkezte, vagy a szívelégtelenségbe való progresszió szempontjából (21–30). Utóbbi
vizsgálatokban fenti, echokardiográfiás paramétereket
használták a BKH jellemzésére, mint pl. a BKmax, Maron–Spirito-score vagy Wigle-score. Fenti vizsgálatok
eredményei tehát nem a valós balkamra-hipertrófia
(balkamra-izomtömeg) tényleges mértékével, hanem
D]H]WN|]HOtWĘHQMHOOHP]ĘHFKRNDUGLRJUiILiVSDUDPpWHrekkel való összehasonlításokon alapulnak.
)HQWLHNDODSMiQFpONLWĦ]pVQNYROWKRJ\DEDONDPUDKLpertrófia jellemzésére használt echokardiográfiás paraméterek, valamint az MRI-vel meghatározott tényleges
bal kamrai izomtömeg közötti összefüggést vizsgáljuk
hipertrófiás cardiomyopathiás betegekben. Vizsgáltuk
továbbá a balkamra-izomtömeg mértékének meghatározására általánosságban használt Deveraux-formula
alkalmazhatóságát ezen betegcsoportban.

Módszerek
A betegekben standard módon 2D- és Doppler-echokardiográfia történt, standard parasternalis rövid- és
KRVV]WHQJHO\Ħ YDODPLQW DSLFDOLV   pV UHJL Qpzetekben. A bal kamra 16-szegmentumos modelljét
használva, mindegyik szegmensben megmértük a végGLDV]WROpVIDOYDVWDJViJiWPpUĘMpWDSDUDVWHUQDOLVU|YLG
WHQJHO\L Qp]HWHNEHQ D PLWUDOLV ELOOHQW\Ħ D SDSLOODULV
izom síkjában és a csúcsnál. A végdiasztolét EKG-kapuzással határoztuk meg, az R-hullám csúcsánál.
Utóbbiakon kívül további standard echoparamétereket
határoztunk meg (aortagyöki, bal pitvari, végdiszatolés
pVYpJV]LV]WROpViWPpUĘNEDONDPUDLHMHNFLyVIUDNFLy
mitralis és tricuspidalis insufficientia mértéke, balkamra-kifolyótraktus-gradiens mértéke).
Az echokardiográfiás vizsgálattól számított három hónapon belül minden betegben standard MRI-vizsgálat
történt, 1-1.5 teslás MRI-rendszereken. A szív-MR-felvételek kilégzés végi állapotban készültek, EKG triggerelt módon, T1-súlyozással, 0-40 msec-mal az R-hullám után. Szívciklusonként 25 fázist örökítettünk meg,
10 mm-es szeletvastagságokkal. Az alkalmazott
MR-szekvenciák rövidtengelyi, longitudinális négyüregi, vertikális kétüregi és jobbkamra-kifolyási traktus né]HWHNEĘOWDUWDOPD]WiNDW|EEV]HOHWHVW|EEIi]LV~PR]góképek felvételeiket. A többszeletes, rövid tengelyt
iEUi]ROy YLGHyN IHOYpWHOL WDUWRPiQ\D D] $9ELOOHQW\ĦN
szintje feletti síktól a szívcsúcs szintjéig terjedt. A balkamra-izomtömeg meghatározása (BKITMRI) a rövidtengelyi síkokból, az endo- és epicardialis kontúr meghatározásával, planimetriával történt, a MASS-szoftver
alkalmazásával. Az endokardiális és az epikardiális
kontúr közötti terület felelt meg a miokardiális izom
volumenének, amelyet a szoftver a rövidtengelyi né]HWEĘODNRQW~URNiOWDONLMHO|OW|VV]WHUOHWpVDV]HOHWYDVWDJViJ V]RU]DWDNpQW KDWiUR]RWW PHJ DPHO\EĘO D
szívizom tömege adódott.

Betegek és módszerek
%HWHJHN
A vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Regionális Humán Orvosbiológiai Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága a
165/2016-SZTE számon engedélyezte. Mindegyik beWHJ HOĘ]HWHV WiMpNR]WDWiV DODSMiQ EHOHHJ\H]HWW D YL]Vgálatba.
Az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai
Központban gondozott, 44 hipertrófiás cardiomyopa19
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szignifikáns korrelációt mutatott az MRI-vel meghatározott balkamra-tömeggel  WiEOi]DW . Mindazonáltal,
a korrelációs koefficiens értéke egyik esetben sem érte
el a 0,7-et, így a korreláció mértéke egyik esetben sem
YROW NO|Q|VHQ HUĘV $ OHJJ\HQJpEE NRUUHOiFLyW D EDOkamra-hipertrófia jellemzésére leggyakrabban használt
paraméter, a maximális bal kamrai falvastagság (BKmax)
esetében észleltük (r=0,385; p=0,01; iEUD$SDQHO).
A szintén gyakran használt index, a Maron–Spirito-score ugyancsak gyenge korrelációt mutatott a balkamra-tömeggel (r=0,518; p=0,0004; iEUD%SDQHO).
A Wigle-score, valamint a hipertrofizált szegmentumok
száma és a balkamra-tömeg között azonban 0,6 feletti
korrelációs koefficienst észleltünk (=0,600, p=0,0001;
iEUD&SDQHO, illetve 0,643; p<0,0001; iEUD'SD
nel).
A legszorosabb korrelációt az eddig nem használt paraméter, a 16 bal kamra szegmentum falvastagságának
átlaga, a BKátlag adta (r=0,678; p<0,0001; iEUD).

2. TÁBLÁZAT. A balkamra-hipertrófiát jellemző paraméterek és az MRI-vel meghatározott balkamra-tömeg közötti
korreláció
Hipertrófia-paraméter

Korreláció
(r v. rho)

Szignifikancia

Maximális BK-falvastagság
(BKmax)

0,385

p=0,01

+LSHUWUR¿]iOW
BK-szegmentumok száma

0,643

p<0,0001

Bal kamrai falvastagság-index
(Maron–Spirito-score)

0,518

p=0,0004

Wigle-score

0,600

p=0,0001

Átlagos BK-falvastagág (BKátlag)

0,678

p<0,0001

$GDWHOHP]pV
$] HFKRNDUGLRJUiILiV DODSDGDWRNEyO D N|YHWNH]Ę EDOkamra-hipertrófia jellemzésére használt paramétereket
határoztuk meg:
PD[LPiOLVEDONDPUDIDOiWPpUĘ %.max): a bal kamrai
szegmentumok bármelyikében mért legnagyobb bal
NDPUDLIDOiWPpUĘ
DKLSHUWURIL]iOW PP V]HJPHQWXPRNV]iPD
3. Maron–Spirito-score (balkamra-hipertrófia-index): a
bal kamrát négy szegmentumra osztva (anterior, laterális, inferior, septalis), a szegmentumok bármely
magasságában mért maximális balkamrafal-átméUĘN|VV]HJH  
4. Wigle-score: összetett score-rendszer  WiEOi]DW 
amely a hipertrófia mértékén és szívcsúcs felé való
kiterjedtségének pontozásán alapul (21).
)HQWLHNHQ NtYO D  EDONDPUDV]HJPHQV IDOiWPpUĘinek átlagát is meghatároztuk (BKátlag). Az echokardiográfiás alapadatokból a balkamra-izomtömeget
a Deveraux-formula (31) segítségével számítottuk ki
(BKITecho).

$]05,YHOPHJKDWiUR]RWWEDONDPUDL
L]RPW|PHJpVD]HFKRNDUGLRJUiILiV
DGDWRNEyOV]iPtWRWWEDONDPUDLL]RPW|PHJ
|VV]HKDVRQOtWiVD
A bal kamrai izomtömeg MRI-vel és a Deveraux-formulával meghatározott értéke között szignifikáns, de
gyenge korrelációt találtunk (r=0,445; p=0,0028; iE
UD $SDQHO). Mindazonáltal a Bland–Altman-analízis
azt mutatta, hogy az echokardiográfiás paraméterek
DODSMiQ NDONXOiOW pUWpN MHOHQWĘVHQ PLQWHJ\  JPDO
túlbecsüli a valós bal kamrai izomtömeg értékét (–194,9 g,
±1,96 SD: –435,8 – 46,0 g; iEUD%±SDQHO).

Megbeszélés

Munkánk a szegmentális balkamra-falvastagság echokardiográfiával mért és ezen adatok alapján kalkulált hipertrófia score-ok és az MRI-vel meghatározott
tényleges balkamra-izomtömeg közötti korrelációt vizsgálta. Eredményeink szerint a korreláció a tradicionális BKH-paraméterek és a valós BK-izomtömeg között
J\HQJHYDJ\N|]HSHVHUĘVVpJĦDOHJJ\HQJpEESHGLJ
az eddig leggyakrabban használt balkamra-hipertrófia
paraméter, a maximális bal kamrai falvastagság esetén. 2OLYRWWRpVPXQNDWiUVDL264 HCM-es beteget vizsgálva saját vizsgálatukban hasonlóképpen alacsony
korrelációs koefficiens értéket (r 2=0,38) kaptak a maximális BK-falvastagság és a bal kamrai tömegindex
N|]|WW   8WyEEL QHP PHJOHSĘ KLV]HQ D PD[LPiOLV
Eredmények
%.IDOiWPpUĘ EDONDPUDKLSHUWUyILD PpUWpNpW HJ\HWOHQ
$]05,YHOPHJKDWiUR]RWWEDONDPUDL
PpUW DGDWWDO SUyEiOMD MHOOHPH]QL 0HJILJ\HOKHWĘ KRJ\
L]RPW|PHJpVD]HFKRNDUGLRJUiILiYDO
amennyiben egyre több mérés adatát inkorporáljuk
PHJKDWiUR]RWWEDONDPUDKLSHUWUyILD
az adott hipertrófia-indexbe (pl. Maron–Spirito-score,
LQGH[HN|VV]HKDVRQOtWiVD
Wigle-score), annál magasabb korrelációs értéket kaMind az öt, szegmentális echokardiográfiás adatok- punk. Mindez a balkamra-hipertrófia kiterjedtségének
EyOV]iPtWRWWEDONDPUDKLSHUWUyILiWMHOOHP]ĘSDUDPpWHU és heterogenitásának egyenes következménye. Ered-

6WDWLV]WLND
A folyamatos változókat átlag±SD formában fejeztük ki.
Az MRI-vel meghatározott bal kamrai izomtömeg és az
echokardiográfiával meghatározott adatokból számított
hipertrófiaindexek közötti korrelációt lineáris regressziós analízissel vizsgáltuk. A 0,05-nél kisebb p-értéket
tekintettük statisztikailag szignifikánsnak. A bal kamrai
izomtömeg MRI-vel meghatározott és az echokardioJUiILiV SDUDPpWHUHNEĘO 'HYHUDX[IRUPXOiYDO V]iPROW
értékeit a regressziós vizsgálaton kívül a Bland–Altman-analízissel is vizsgáltuk.
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1. ÁBRA. Korreláció az MRI-vel meghatározott balkamra-izomtömeg (BKITMRI) és a maximális bal kamrai falvastagság (BKmax,
A-panel), a Maron–Spirito-score (B-panel), a Wigle-score (C-panel) és a hipertrófizált BK-szegmensek száma (D-panel) között

ményeink mindazonáltal arra utalnak, hogy korábban a
HCM klinikai eltérései és lefolyása szempontjából vizsgált balkamra-hipertrófia score-ok a balkamra-hiperWUyILD WpQ\OHJHV PpUWpNpW QHP PHJIHOHOĘHQ MHOOHP]LN

2. ÁBRA. Korreláció az MRI-vel meghatározott balkamraizomtömeg (BKITMRI) és 16 balkamra-szegmentum
falvastagságának átlaga (BKátlag) között
21

így a korábbi vizsgálatok eredményei fenti összefüggésben nem megbízhatóak. Különösen lényeges lehet
H]D]RQMHOOHP]ĘNHVHWpQDKRODEDONDPUDKLSHUWUyILD
globális mértéke elvileg meghatározó lehet, mint pl. a
diasztolés diszfunkció mértéke vagy szívelégtelenségbe való progresszió esetén.
Eredményeink szerint az echokardiográfiás paraméterek alapján kalkulált bal kamrai izomtömeg és annak
MRI-vel meghatározott tényleges mértéke között is
MHOHQWĘV NO|QEVpJ YDQ HOĘEEL XWyEELW MHOHQWĘVHQ W~OEHFVOL (] QHP PHJOHSĘ KLV]HQ D 'HYHUDX[NpSOHW
alapján számolt bal kamrai izomtömeg két falvastagság
értéket inkorpolál a képletbe, amely lényegileg uniformis
balkamra-falvastagságot és szabályos balkamra-geometriát feltételez, amely HCM esetén azonban nem így
YDQ(]HOHPLPHJJRQGROiVRNDODSMiQLVIHOWpWHOH]KHWĘ
de a Deveraux-formula alapján meghatározott balkamra-izomtömeg, mint klinikai paraméter számos alkalomPDO IHOWĦQLN +&0PHO NDSFVRODWRV N|]OHPpQ\HNEHQ
(QQHNWpWHOHVFiIRODWDDPHO\HUHGPpQ\HLQNEĘONLWĦQLN
eddig hiányzott a szakirodalomból.
A balkamra-hipertrófia meghatározásának különös
MHOHQWĘVpJHW DGWDN D]RN D YL]VJiODWRN DPHO\HN D]W
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3. ÁBRA. Korreláció az MRI-vel meghatározott bal kamra izomtömeg (BKITMRI) és a Deveraux-formulával, echokardiográfiás
paraméterek alapján meghatározott balkamra-izomtömeg (BKITecho) között (A-panel), valamint a BKITMRI és BKITecho Bland–Altman-analízise (B-panel)

igazolták, hogy a maximális BK-falvastagság a beWHJVpJEHQ PHJILJ\HOKHWĘ KLUWHOHQ V]tYKDOiO SUHGLNtora és a maximális BK-falvastagság >30 mm feletti
mértéke hirtelen szívhalál-rizikót jelent (21, 28, 29,
33). A BK-falvastagság mértékét jelen hirtelen szívhalál prediktáló algoritmusok is figyelembe veszik (1).
Utóbbi szempontból érdekes adat, hogy 2OLYRWWR pV
PXQNDWiUVDL  EHWHJHW IHO|OHOĘ YL]VJiODWiEDQ D]
MRI-vel meghatározott BK-izomtömeg-index az adverz kardiális kimenetel szempontjából szenzitívebb
paraméter volt (100%, 39%-os specificitással), mint a
>30 mm BK max, ami pedig specifikusabbnak bizonyult
fenti tekintetben (90%, 41%-os szenzitivitással) (32).
Vizsgálatukban 10 HCM-mel kapcsolatos haláleset
IRUGXOW HOĘ DNLNEHQ D %.W|PHJLQGH[ V]LJQLILNiQVDQ
PDJDVDEEYROWPLQWDW~OpOĘNEHQpVPLQGHJ\LNNDEban az alcsoportban volt, ahol a BK-tömegindex jeOHQWĘVHQHPHONHGHWWYROW$N|]HOQRUPiOLVYDJ\PpUVpNHOWHQ HPHONHGHWW %.W|PHJLQGH[Ħ DOFVRSRUWEDQ
KDOiOHVHW QHP IRUGXOW HOĘ (J\ NpVĘEEL MDSiQ YL]Vgáltban nem találtak összefüggést a BK-tömegindex
és a klinikai kimenetel között, de abban lényegesen
alacsonyabb esetszámú (109 beteg) betegcsoportot
vizsgáltak (34).

Következtetések
A balkamra-hipertrófia jellemzésére használt paraméterek szignifikáns, de túlnyomórészt gyenge, vagy kö]HSHVHQ HUĘV NRUUHOiFLyW PXWDWQDN FVDN D EDO NDPUDL
izomtömeg MRI-vel meghatározott értékével. Az eltéUpVNO|Q|VHQMHOHQWĘVD]HFKRNDUGLRJUiILDDODSMiQNDOkulált és az MRI alapján mért bal kamrai izomtömeg
N|]|WW)HQWLHNDODSMiQpUGHPHVQHNWĦQLNDEDONDPUDW|meg-index, mint önálló paraméter prognosztikus jelenWĘVpJpWpVNOLQLNRPRUIROyJLDL|VV]HIJJpVHLWYL]VJiOQL
hipertrófiás cardiomyopathiában.
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.|V]|QHWQ\LOYiQtWiV
A munka a „Ritka betegségek patogenezisének kutatása, új diagnosztikai és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések” (GINOP-2.3.2-15-2016-00039), az
ÄeOHWHW YH6]pO\H]7HWĘ $NXW PHJEHWHJHGpVHN V~O<RVsági és hALálozási mutatólnak jaVítása transzlációs
orvostudományi mEgközelítésben – STAY ALIVE” (GINOP-2.3.2-15-2016-00048) és a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Kari Kutatási Alap „Hetényi Géza” pályázatának támogatásával készült.
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