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A longitudinális strain mérése egy viszonylag új és megalapozott technika a bal pitvar vizsgálatában, valamint progQRV]WLNXVpUWpNĦV]iPRVNDUGLROyJLDLNyUNpSEHQ$EDOSLWYDUIXQNFLyMiUyONYDQWLWDWtYDGDWWDOV]ROJiOtJ\SRQWRVDEEDQ
OHtUKDWyNDVWUXNWXUiOLVHOWpUpVHND¿EURVLVV~O\RVViJDYDJ\DEDOSLWYDUPHUHYVpJpQHNPpUWpNH$MREENDPUDHVHWpEHQLVQDJ\RQKDVRQOyKR]]iDGRWWpUWpNUĘOEHV]pOKHWQNDORQJLWXGLQiOLVVWUDLQHVHWpEHQD]RQEDQDNDPUDNRPSOH[
JHRPHWULiMD IRO\WiQ D 'HFKRNDUGLRJUi¿D KDV]QiODWD PpJ LQNiEE IHOpUWpNHOĘGLN $ EDO NDPUDL JOREiOLV ORJLWXGLQiOLV
strain (GLS) alkalmas a szubklinikus balkamra-diszfunkció kimutatására akkor is, amikor az ejekciós frakció normál
pUWpNHWPXWDW$]HOP~OWpYHNEHQHJ\UHW|EEDGDWMHOHQWPHJD*/6HUĘVSURJQRV]WLNXVpUWpNpYHONDSFVRODWEDQLO\HQ
NyUiOODSRWRND]HPHONHGHWWEDONDPUDLW|OWĘQ\RPiVDV]tYHOpJWHOHQVpJYDJ\DELOOHQW\ĦEHWHJVpJHN$*/6EĘOV]iPtWRWWPHFKDQLNDLGLV]SHU]LyV]LQWpQtJpUHWHVSDUDPpWHUDP\RFDUGLXP¿EURVLViQDNKHJHVHGpVpQHNNRUDLLQGLNiWRUD
OHKHWtJ\VHJtWVpJpYHODNDPUDLULWPXV]DYDURNV]XEV]WUiWMDIHOLVPHUKHWĘYpYiOKDW8J\DQDNNRUPHJNHOOMHJ\H]QLKRJ\
HJ\UHQGNtYOSRQWRVYROXPHWULNXVPpUpVpVHMHNFLyVIUDNFLyV]iPtWiV'HFKRNDUGLRJUi¿DVHJtWVpJpYHOQHPFVDNGLDJQRV]WLNXVpVSURJQRV]WLNXVKDV]RQQDOKDQHPDNO|QE|]ĘEHDYDWNR]iVRNKHO\HVHEELQGLNiFLyMiQNHUHV]WOHJpV]séggazdasági haszonnal is járhat.
.XOFVV]DYDN V]tYUHJHNGHIRUPiFLyNpSDONRWiV'HFKRNDUGLRJUi¿D

0RGHUQ XSWRGDWH LPDJLQJWHFKQLTXHVWRHYDOXDWHFDUGLDFFKDPEHUVE\WUDQVWKRUDFLFHFKRFDUGLRJUDSK\
Left atrial (LA) longitudinal strain is a novel parameter used for the evaluation of LA function with demonstrated progQRVWLFYDOXHLQVHYHUDOFDUGLDFGLVHDVHV,WVDELOLW\WRTXDQWLI\P\RFDUGLDOGHIRUPDWLRQDFFXUDWHO\UHÀHFWVWKHGHJUHH
RIVWUXFWXUDODOWHUDWLRQVP\RFDUGLDO¿EURVLVDQGFKDPEHUVWLႇQHVV7KHVDPHEHQH¿WVRIORQJLWXGLQDOVWUDLQDSSO\IRU
the right ventricle as well. However, the complex geometry of the chamber often requires the use of 3D imaging. Left
YHQWULFXODUJOREDOORQJLWXGLQDOVWUDLQ */6 GHWHFWVVXEWOHFKDQJHVLQP\RFDUGLDOIXQFWLRQRIWHQQRWTXDQWL¿DEOHE\OHIW
ventricular ejection fraction (LVEF) alone. It has been recently recognized that GLS has greater prognostic value than
/9()LQVHYHUDOFRQGLWLRQVOLNHHOHYDWHG/9¿OOLQJSUHVVXUHKHDUWIDLOXUHDQGYDOYXODUKHDUWGLVHDVHV7KH*/6GHULYHG
SDUDPHWHUPHFKDQLFDOGLVSHUVLRQ 0' PLJKWLQGLFDWH/9P\RFDUGLDO¿EURVLVVXEVWUDWHIRUPDOLJQDQWDUUK\WKPLDV2I
note, the highly accurate measurement of LV volumes and ejection fraction by 3D echocardiography may provide not
MXVWDGGHGGLDJQRVWLFDQGSURJQRVWLFYDOXHEXWPD\EHPRUHFRVWHႇHFWLYHWKURXJKWKHSURSHULQGLFDWLRQRIVSHFL¿F
cardiac therapies.
.H\ZRUGV cardiac chambers, deformation imaging, 3D echocardiography

$Np]LUDWiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHiQNHUOWHOIRJDGiVUD
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A bal és jobb pitvar vizsgálata modern
echokardiográfiás technikákkal
A szívciklus során a bal és jobb pitvar aktívan részt
vesz a perctérfogat fenntartásában. A kamrák korai diDV]WROpVV]tYyKDWiVDHOĘWWDUH]HUYRiUIi]LVEDQDSLWvarok tágulnak, feszülnek, igyekeznek alkalmazkodni a
WHOĘGpVRNR]WDWpUIRJDWpVQ\RPiVWHUKHOpVKH]$NRQduit fázis alkalmával, amikor mindkét atrioventrikuláris
ELOOHQW\Ħ Q\LWYD YDQ D NDPUiN WHOĘGpVH ]DMOLN PDMG D
SLWYDURNDNWtYNRQWUDNFLyMXNNDOVHJtWLNDNDPUiNWHOĘGpsét, és ez által a perctérfogat fenntartását. Az életkor
HOĘUHKDODGWiYDOPiUDNiUpYHVNRUIHOHWWDSLWYDURN
aktív pumpafunkciója fokozódik. Mindezek a dinamikus
pV Ii]LVRVDQ LVPpWOĘGĘ SLWYDUL PĦN|GpVHN WHV]LN RSWLPiOLVViDSLWYDURNpVNDPUiNWHOĘGpVpWUOpVpWpVSDtológiás körülmények között kompenzáló mechanizmusokkal igyekeznek fenntartani az egyensúlyt.
A napi rutinban az echokardiográfiás vizsgálat során
iOWDOiEDQ FVDN D EDO SLWYDU iWPpUĘMpW V]HUHQFVpVHEE
esetben a térfogatát határozzuk meg a rendelkezésre
iOOy 'PyGV]HUHN VHJtWVpJpYHO /HKHWĘVpJQN YDQ
azonban a pitvari volumenek 3D-szemiautomatikus
mérésére is. A 3D-méréssel meghatározott bal pitvari

volumenek szignifikánsan nagyobbak a 2D-méréshez
viszonyítva, ezért a korábban meghatározott patológiás
értékhatárok nem használhatóak, amennyiben 3D-mérést alkalmazunk. Ugyanakkor a 3D-technikával mért
volumenek jobb egyezést mutatnak a szív-MR-rel meghatározott értékekkel, és reprodukálhatóságuk is jobb
 $WpUIRJDWRN IĘNpQWKD(.*NDSX]iVVDOPpUMND
PD[LPiOLVPLQLPiOLVpVDSLWYDULNRQWUDNFLyHOĘWWLWpUIRgatot) fontos, sok szempontból prediktív paraméterek,
azonban nem adnak információt a pitvarban a szívcikOXVVRUiQW|UWpQĘILQRPPHFKDQLNDLYiOWR]iVRNUyO  
Ezzel szemben a speckle tracking alapú straintechniNiYDOHJ\PHWV]HWEĘOpVV]tYFLNOXVEyOPHJKDWiUR]KDWy
a pitvar rezervoár, konduit és aktív pumpafunkciója 
iEUD$pV%SDQHO   $WWyOIJJĘHQKRJ\DV]tYFLNOXV
melyik pillanatától (referenciapont/nulla strain) végezzük a speckle tracking alapú strainanalízist, a pitvarok
HOWpUĘIXQNFLyMiUyONDSXQNLQIRUPiFLyW
$PHQQ\LEHQ D] DQDOt]LVW D GLDV]WROp YpJpWĘO D PLWUiOLV ELOOHQW\Ħ ]iUyGiViQDN LGĘSRQWMiEDQ  LQGtWMXN H] D
mitrális beáramlás A hullámának végére, EKG-n legtöbbször az R hullám csúcsára esik) a pitvar rezervoár
(LASr, korábbi terminológiával PALS: peak atrial longitudinal strain) funkciójáról kapunk kvantitatív informáci-

1. ÁBRA. A rezervoár, a konduit és a kontrakció fázisában rögzített pitvari longitudinális strainértékek. Az A ÁBRÁN a referenciapont az A hullám vége (a diasztolé kezdete). A B ÁBRÁN a referenciapont a pitvari kontrakció kezdete (A hullám kezdete).
LASr: Bal pitvari rezervoár strain, LASct: konduit funkciót jellemző strainérték, LAScd: a pitvari kontrakciós fázist jellemző
strainérték, MVC: mitral valve closure, MVO: mitral valve opening, r: rezervoár, cd: konduit, ct: kontrakció. Látható, hogy a két
metódus alkalmazásával eltérő rezervoár strainértéket kapunk.
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ót, amelynek értéke fiziológiásan átlagosan 39,4% (3,
 $SLWYDULNRQWUDNFLyNH]GHWpWĘO PLWUiOLVEHiUDPOiV$
hullámának kezdete, EKG-n a P hullám kezdete) törtéQĘDQDOt]LVVRUiQDSLWYDUNRQGXLWIXQNFLyMiUyO /$6FG 
kapunk információt a pozitív kitérés abszolút értéke
alapján, amelynek átlagos értéke egészséges egyéQHNQpO±6]LQWpQHWWĘODUHIHUHQFLDSRQWWyOiOODStWható meg sinusritmus esetén a pitvari kontrakció által
létrehozott negatív strainkitérés (LASct), amelynek átlagos referenciaértéke –17,4%. Mivel a konduit fázis és
a kontrakció ideje alatt a pitvar fala rövidül, ezért a két
értéket egységesen negatív számmal jelöljük. A két kaSX]iVLPyGV]HUUHO HOWpUĘUHIHUHQFLDYDJ\ÄQXOOD´SRQW 
HOWpUĘVWUDLQHUHGPpQ\HNHWNDSKDWXQNH]pUWDUHIHUHQciapont feltüntetése a mérés során mindenképpen indokolt.
A gyakorlatban leggyakrabban a rezervoár funkciót jelOHP]Ę /$6U VWUDLQpUWpNHW DONDOPD]]XN (] D OHJN|Q\nyebben reprodukálható, sinusritmus és pitvarfibrilláció
esetén is alkalmazható. Az aktuális konszenzusdokumentum is ennek a használatát javasolja, referenciapontként pedig a diasztolé végét tanácsos választani (3).
Az LASr prognosztikus értékével áll rendelkezésre a
legtöbb evidencia. Az LASr-érték szoros összefüggést
mutat a pitvari fibrosis súlyosságával, az eredmény patohisztológiai feldolgozáson alapul (5). Az emelkedett
W|OWĘQ\RPiVpVDGLDV]WROpVGLV]IXQNFLyV~O\RVViJLIRkának becslésére is alkalmas a bal pitvari rezervoár
strain (6). 6LQJKpVPXQNDWiUVDLQDN eredménye alapján
DDODWWL/$6UpUWpNPDJDVEDONDPUDLW|OWĘQ\RPiVra utal (AUC: 0,76), vizsgálatukban az emelkedett tölWĘQ\RPiVWEDOV]tYIpONDWpWHUH]pVVHOGLUHNWQ\RPiVPpréssel támasztották alá (7). Megtartott ejekciós frakció
mellett kialakult szívelégtelenségben (HFpEF), a dyspnoés panaszok megjelenésekor gyakran a bal pitvari
VWUDLQD]HOVĘSDUDPpWHUDPHO\NyURVpUWpNHWPXWDWD
szívelégtelenség-terápia hatására pedig a strainparaPpWHUHNMDYXOiVDILJ\HOKHWĘPHJ  $EDOSLWYDULUH]HUvoár és kontrakciós strain értéke szoros összefüggést
mutat az invazív módon mért éknyomással (nyugalomEDQpVWHUKHOpVUHHJ\DUiQW $UH]HUYRiUVWUDLQérték 88%-os szenzitivitással és 77%-os specificitással segített a HFpEF diagnózisában (9). Az LASr-érték
hipertóniás betegekben a bal pitvar tágulata és a diaszWROpVGLV]IXQNFLyNLDODNXOiVDHOĘWWMHO]LDEDOSLWYDUGLV]funkcióját (10). Aszimptomatikus mitrális regurgitáció
esetén a regurgitáció súlyosságát az LASr strainérték
pontosabban tükrözi, mint a bal kamrai globális longitudinális strainérték (11).
Pitvarfibrillációban szintén számos értékes eredmény
áll rendelkezésre a bal pitvari rezervoár funkciót leíró
strainparaméterrel. Elektromos kardioverzió 6 hónapos utánkövetése során, a rezervoár funkció javulása
a sinusritmus fennmaradása mellett szól (12). Az LASr
IĘNpQWDEOiFLyHVHWpQUHQGHONH]LNHUĘVSUHGLNWRUpUWpNkel. Régóta ismert tény, hogy a bal pitvari remodelling
súlyossága (fibrosis mértéke) szorosan összefügg az

DEOiFLy VLNHUHVVpJpYHO   (EEĘO N|YHWNH]LN KRJ\
PLYHOD]DEOiFLyHOĘWWLEHWHJV]HOHNFLyDODSYHWĘMHOHQWĘVpJĦHEEHQVHJtWKHWDEDOSLWYDULVWUDLQDQDOt]LVLV$]
DEOiFLyHOĘWWPpUW/$6UpUWpNIJJHWOHQSUHGLNWRUDDEDO
pitvari reverz remodellingnek, amennyiben értéke az
DEOiFLyHOĘWWDODFVRQ\DILEURVLVDQQiONLIHMH]HWWHEEpV
YiUKDWyDQD]DEOiFLyWN|YHWĘHQVHPMDYXO  +DVRQOyDQ D] HOHNWURPRV NDUGLRYHU]LyW N|YHWĘHQ PHJILJ\HOW
jelenséghez, paroxizmális és perzisztens pitvarfibrilláció ablációja után, amennyiben a rezervoár strainértéNHQHPHPHONHGLNV]LJQLILNiQVDQU|YLGLGĘQEHOO~MDEE
pitvarfibrillációs epizód várható (15, 16). Kimutatták továbbá, hogy a bal pitvar aszimmetrikus alakja a pitvari
YROXPHQWĘOpVDGLDV]WROpVGLV]IXQNFLyPpUWpNpWĘOIJgetlen prediktora a pitvarfibrilláció rekurrenciájának
(17). A fentieket összefoglalva, a bal pitvar fázikus funkciójának mérése speckle tracking technikával szenzitívebben jelezheti az adott folyamat progresszióját, illetve akár regresszióját, mint szimplán a pitvari térfogat
mérése, mivel a reverz remodelling egy jóval lassabb,
sokszor inkomplett folyamat (18).
Ugyan kevesebb irodalmi adat áll rendelkezésre, de
DMREESLWYDUHVHWpEHQLVNLYLWHOH]KHWĘ'YROXPHWULiV
analízis, amelyre vonatkozóan a normálértékek is meghatározásra kerültek (19). A jobb pitvari strain prognosztikus értékével kapcsolatban azonban számos adat áll
rendelkezésre. Pulmonalis hipertóniában a jobb pitvari
rezervoár és konduit strainértéke csökkent, függetlenül
a jobb pitvar nagyságától és a pitvari nyomásemelkeGpVWĘOtJ\PHJIHOHOĘHQWNU|]LDMREENDPUDLQ\RPiVterhelést és diszfunkciót (20). Primer pulmonalis hipertóniában a jobb pitvari longitudinális strain csúcsértéke,
YDODPLQWDSLWYDULNRQWUDNFLyWMHOOHP]ĘVWUDLQIJJHWOHQ
prediktora a mortalitásnak és az alapbetegség progressziójából adódó hospitalizációnak (21). SzkleroGHUPiEDQ V]HQYHGĘ EHWHJHNQpO D MREE SLWYDUL VWUDLQ
V]XENOLQLNXV GLV]IXQNFLyMD pV]OHOKHWĘ Q\XJDORPEDQ pV
terhelés hatására kialakult pulmonalis nyomásemelkedéskor, akkor is, amikor a PAH diagnózisa még nem
állítható fel (22). Szintén szklerodermában a jobb pitvar
merevségének magasabb értéke (stiffness), amelyet
a rezervoár strain és a jobb kamrai E/E’ hányadosából számíthatunk, meghatározta a betegek funkcionális állapotát. A jobb pitvari rezervoár és konduit funkció
ezekben a betegekben is szignifikánsan alacsonyabb
volt a kontrollszemélyekhez viszonyítva (23).

A jobb kamra vizsgálata modern
echokardiográfiás technikákkal
A jobb kamra morfológiájának és funkciójának megítélésében a modern technikáknak kitüntetett szerep juthat, hiszen összetett anatómiája és kétdimenziós echokardiográfiával való nehézkes vizsgálata miatt kevés
szenzitív és/vagy prediktív hagyományos paraméterrel
rendelkezünk (24).
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$ ' WUDQV]WRUDNiOLV HFKRNDUGLRJUiILD IHMOĘGpVH ~M
távlatokat nyitott a jobb kamra funkciójának megítéléVpEHQ 1HP FVXSiQ D] XWyHOHP]Ę V]RIWYHUHN IHMOĘGpVH KDQHP D PLQG MREE WpUEHOL pV LGĘEHOL IHOERQWiVVDO
UHQGHONH]Ę WUDQV]GXFHUHN LV QpONO|]KHWHWOHQ UpV]HL
ennek a folyamatnak. Legújabban már nincs szükség
W|EE V]tYFLNOXVEyO YDOy UHNRQVWUXNFLyUD PLYHO D] ÄpOĘ´
NpSQHNLVPHJIHOHOĘD]LGĘEHOLIHOERQWiVDËJ\WHKiWD
technika még inkább gyorsult, nincs szükség a beteg
légzésvisszatartására, és aritmia esetén is alkalmazKDWy PLYHO D] |VV]HLOOHV]WpVL ~Q VWLWFK  PĦWHUPpNHN
problémája nem merül fel. Egyre több gyártó rendelNH]LN VDMiW PDJiQ D] XOWUDKDQJJpSHQ LV HOpUKHWĘ '
rekonstrukciós szoftverrel.
Egyre több adattal rendelkezünk a 3D-echokardiográfiával meghatározott jobb kamrai EF prognosztikus értékével kapcsolatban. 1RFKLRND pV PXQNDWiUVDL 1004
beteg felvételeit elemezték az ARIC-tanulmány részeként (25). Az ARIC egy nagy, átfogó epidemiológiai vizsgálat, amelynek keretében középkorú, illetve
LGĘVHEE DPHULNDLDNDW YL]VJiOWDN NO|QE|]Ę PRGDOLWisokkal, majd természetesen utánkövetést is végeztek.
Jelen tanulmány eredményei alapján a szívelégtelenVpJEHQDYL]VJiODWNRUQHPV]HQYHGĘSiFLHQVHNHVHWpQ
is a rosszabb jobb kamrai EF összefüggést mutatott a
M|YĘEHOL V]tYHOpJWHOHQVpJHVHPpQ\HNNHO pV D PRUWDOLtással, függetlenül a bal kamrai EF, az NT-proBNP és a
EDONDPUDLW|OWĘQ\RPiVpUWpNHLWĘO0LQGH]HQSURJQRV]tikus értékkel a hagyományos jobbkamra-funkciós paraméterek (fractional area change, s’ szöveti Dopplerrel
meghatározva) nem rendelkeztek. Hasonló, a bal kamUDL ()WĘO IJJHWOHQ SURJQRV]WLNXV MHOHQWĘVpJHW PXWDWtak ki 6XUNRYDpVPXQNDWiUVDL. Az olasz munkacsoport
HJ\PDMGIĘEĘOiOOyYHJ\HVNDUGLiOLVEHWHJVpJHNkel terhelt populációt vizsgált és követett átlagosan 3,7
évig (26). A balkamra-diszfunkciót 50%, a jobbkamra-diszfunkciót 45% EF-érték alatt definiálták. A betegeket négy kategóriára osztották:

1. egyaránt megtartott bal- és jobbkamra-funkció,
2. csökkent bal-, de megtartott jobbkamra-funkció,
3. csökkent jobb-, de megtartott balkamra-funkció,
4. egyaránt csökkent bal- és jobbkamra-funkció.
A jobb kamrai EF összefüggést mutatott mind a karGLiOLV RNEyO EHN|YHWNH]Ę PLQG D] |VV]PRUWDOLWiVVDO
a csoportok túlélését vizsgálva pedig megállapították,
hogy a csökkent jobbkamra-funkcióval, de megtartott
EDONDPUDIXQNFLyYDO UHQGHONH]Ę FVRSRUW KDVRQOyDQ
rossz kimenetellel bír, mint az egyaránt csökkent balpVMREENDPUDIXQNFLyYDOUHQGHONH]ĘFVRSRUW$KDJ\Rmányos kétdimenziós paraméterek jelen tanulmányban sem bizonyultak prediktívnek. Továbbgondolva az
eredményeiket meghatározták azokat a vágópontokat,
amelyeket a kimenetel különbsége alapján a klinikumban is érdemes használni, és ezeket validálták is egy
japán munkacsoport hasonló populációja segítségével
(27). Mindezek alapján a 45% feletti jobb kamrai EF teNLQWKHWĘQRUPiOLVQDNPtJDpVN|]|WWD]HQ\hén, 30 és 40% között a közepesen, míg 30% alatt a
V~O\RVDQFV|NNHQWNDWHJyULDNO|QtWKHWĘHO
A jobb kamra szempontjából is érdekes populációt képviselnek az élsportolók, akiknél gyakran mérhetünk
csökkent nyugalmi jobb kamrai EF-értéket. A kontrakció mintázata is megváltozik, a longitudinális rövidülés
UHODWtYMHOHQWĘVpJHQ|YHNV]LNPtJDUDGLiOLV~QI~MWDWy HIIHNWXV MHOHQWĘVpJH FV|NNHQ   eUGHNHV PyGRQ
azonban ez az adaptív remodelling a globális funkció
csökkenésével és a kontrakciós mintázat változásával
független prediktora a spiroergometria során mért jobb
DHUREWHOMHVtWPpQ\QHN  $PRGHUQ'HOHP]ĘWHFKnikák nem csupán a jobb kamra mozgásmintája, de
NRPSOH[PRUIROyJLiMDDODSMiQLV~MpVMHOHQWĘV NyU pOHWWDQL |VV]HIJJpVHNUH YLOiJtWKDWQDN Ui   /HKHWĘVpJ
YDQ LPPiURQ D MREE NDPUD UHJLRQiOLV ÄJ|UEOHWHLQHN´
elemzésére is iEUD (31).
$'VSHFNOHWUDFNLQJHVHWpEHQD]HOVĘIRQWRVNpUGpV
U|JW|QDPHJIHOHOĘQp]HWNLYiODV]WiVDLang professzor

2. ÁBRA. A jobb kamra felszíni görbületeinek ábrázolása színskála segítségével. Bal oldalon egy egészséges, jobb oldalon egy
primer pulmonalis hipertenziós beteg jobb kamrai 3D modellje látható a szeptum felől nézve. Dr. Tokodi Márton rekonstrukciója
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NXWDWyFVRSRUWMD megállapította, hogy a klasszikus apikális négyüregi- és a jobb kamrára fókuszált nézetek
HJ\PiVVDO QHP IHOFVHUpOKHWĘN XWyEEL HVHWpQ D OLQHiULV iWPpUĘN NRQ]HNYHQVHQ QDJ\REEDN VĘW D VSHFNOH
tracking technikával mért szabad fali, illetve globális
longitudinális strain is jobb funkcióra utal (az értékek
negatívabbak). Mind a morfológiai, mind a funkcionális
paraméterek reprodukálhatósága konzekvensen jobb
volt a jobb kamrára fókuszált nézet esetén (32).
A speckle tracking technikával mért jobb kamrai szegmentális és globális longitudinális strain a bal kamráKR] KDVRQOyDQ MHOHQWĘV KR]]iDGRWW pUWpNNHO UHQGHOkezik a szisztolés vagy akár a diasztolés diszfunkció
kimutatásában (33). Egy olasz munkacsoport 200,
csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelenségben szenYHGĘD]RQEDQPHJWDUWRWW !PP 7$36(YHOUHQGHONH]Ę EHWHJHW YL]VJiOW pV N|YHWHWW iWODJRVDQ W|EE PLQW
két évig. A jobb kamra szabad fali longitudinális strain
független prediktora volt a mortalitást vagy szívelégteOHQVpJ PLDWWL KRVSLWDOL]iFLyW PDJiEDQ IRJODOy HOVĘGOHges végpontnak (34). Ugyanezen munkacsoport azt a
fontos kérdést is vizsgálta ugyanezen a mintán, hogy
vajon a szeptumot is magában foglaló globális, vagy
csupán a szabadfali longitudinális straint érdemes-e
LQNiEE PpUQL (UHGPpQ\HLN DODSMiQ PLQGNHWWĘQHN YDQ

prognosztikus értéke, azonban mivel a bal kamrai diszfunkció kevésbé befolyásolja, ezért a szabad fali mérés
WĦQLNFpOV]HUĦEEQHN  8J\DQDNNRUDUUDLVYDQDGDW
hogy a reprodukálhatóság szempontjából a globális
PpUpV D NHGYH]ĘEE GH PLQGHQHVHWUH D] EL]RQ\RVDQ
NLMHOHQWKHWĘKRJ\DNpWIpOHPyGV]HUN|]pHJ\HQOĘVpJjelet tenni hiba (36).

Újdonságok a bal kamra 3D képalkotása
területén
A 3D-echokardiográfia tekintetében is természetesen
a bal kamra kvantifikációja a legkiforrottabb a klinikai
felhasználás szempontjából. Legújabban már nemcsak
szemiautomatikus (néhány anatómiai referenciapont
Np]L NLMHO|OpVpW LJpQ\OĘ  KDQHP WHOMHVHQ DXWRPDWLNXV
szoftveres megoldások is rendelkezésünkre állnak a
bal kamrai endokardiális felszín felismerésére és követésére iEUD  Egy metaanalízis eredményei alapján a 3D-echokardiográfiás kvantifikáció kismértékben,
de továbbra is alulbecsüli a bal kamrai volumeneket a
goldstandard szív-MR-hez viszonyítva, ugyanakkor az
ejekciós frakció (EF) tekintetében gyakorlatilag nincs
különbség (37). Érdekesség, hogy a szemiautomata és

3. ÁBRA. A bal kamra 3D kvantifikációja. A szoftvertől függően lehetőség van szemiautomatikus, illetve teljesen automatikus
endokardiális kontúrozásra. Ezután az algoritmus követni fogja a felszínt a rendelkezésre álló képkockákon, így a volumetriás
értékek a szívciklus egésze során rendelkezésre állnak (ld. idő-volumen görbe a kép jobb alsó sarkában), és egy mozgó háromdimenziós bal kamrai modell is rekonstrukcióra kerül. A kulcsparaméterek (végdiasztolés volumen: EDV, végszisztolés volumen:
ESV, ejekciós frakció: EF, verővolumen: SV, perctérfogat: CO, szfericitás index: SpI) automatikusan kiszámításra kerülnek.
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a teljesen automata szoftveres megoldások közül az
utóbbiak által generált eredmények bizonyultak pontosabbnak és jobban reprodukálhatónak. Felmerülhet a
NpUGpVKRJ\PLpUWLVIRQWRVD]LO\HQPpUWpNĦSRQWRVViJ
ezekben a mérésekben. Egy olasz munkacsoport 172
EDONDPUDGLV]IXQNFLyYDO G|QWĘHQ LV]NpPLiV HWLROyJLiYDO  UHQGHONH]Ę EHWHJHW YL]VJiOW (UHGPpQ\HLN DODSMiQ
a 3D-echokardiográfiával meghatározott bal kamrai EF
az esetek 20%-ában változtatta volna meg az implantálható kardioverter defibrillátor indikációját (38). A medián
56 hónapos utánkövetés során a betegek 30%-ában jelentkeztek major ritmuszavarok, amelyek fellépésének
egyetlen független prediktora a 3D-echokardiográfiával
meghatározott EF volt. Jelen tanulmány kiváló példa
arra, hogy a pontosabb mérések nem csupán diagnosztikus és prognosztikus haszonnal, hanem egyben akár
nagyobb költséghatékonysággal is járhatnak.

Újdonságok a bal kamrai globális
longitudinális strain területén
A bal kamrai globális longitudinális strain számos kórképben rendelkezik diagnosztikus értékkel, és segít a
diagnózis felállításában (39). Az elmúlt években a kuta-

WiVIĘLUiQ\YRQDOiWHOVĘVRUEDQDEDONDPUDL*/6SURJnosztikus értékének megállapítása jelentette. Heveny
V]tYHOpJWHOHQVpJEHQD*/6MHOHQWĘVHEESURJQRV]WLNXV
értékkel bír, mint az ejekciós frakció. 3DUN pV PXQND
társai 4172 akut szívelégtelen beteget vontak be vizsgálatukba, ahol a beteg kórházi felvételekor mért GLS
és ejekciós frakció hatását vizsgálták a túlélésre. Az 5
éves utánkövetés során a károsodott GLS magasabb
mortalitással járt, minden 1%-os GLS-csökkenés 5%os mortalitásemelkedést jelentett (40). Nem találtak
összefüggést az ejekciós frakció és a mortalitás között.
/DVVHQpVPXQNDWiUVDL a Copenhagen City Heart Study 6238 egyénének adatait dolgozták fel. A kombinált
végpontok (kardiovaszkuláris halálozás, szívelégtelenség miatti hospitalizáció, miokardiális infarktus) tekintetében a 11 éves utánkövetés során a koradiasztolés
ORQJLWXGLQiOLV VWUDLQEĘO V]iPROW ((¶ pUWpN V]RURV |V]szefüggést mutatott a végpontokkal, míg a hagyományos E/E’ nem bizonyult prognosztikusnak (41). A mioNDUGLiOLVILEURVLVD]pOHWNRUHOĘUHKDODGWiYDOSURJUHGLiO
pVDMHOHQVpJ|VV]HIJJpVEHQiOOD]HPHONHGHWWW|OWĘnyomással. A miokardiális fibrosis kihat az ingerületvezetésre és a kontraktilitásra, ezt a hatást jellemezhetjük
a mechanikai diszperzióval (MD). Az MD a bal kamra 17
szegmentumában a longitudinális strain csúcsáig eltelt

4. ÁBRA. A mechanikai diszperzió számítása. A Q hullám kezdetétől a straingörbe csúcsáig eltelt időt mérjük, a jelen esetben 6
szegmentumban. Majd a milliszekundumban kapott érték standard deviációját számoljuk (jelen esetben 47 ms). A straingörbe
csúcsa az adott szegmentum maximális kontrakcióját jelenti
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LGĘVWDQGDUGGHYLiFLyMiWMHOHQWL iEUD  0RGLQpVPXQ
katársai az MD átlagos értékeit állapították meg több
mint ezer beteg esetében. Az MD átlagértéke a populációban 45 ± 38 ms-nak bizonyult, és minden 10 ms-os
MD-növekedés lineáris összefüggést mutatott a kardiovaszkuláris halálozással (42). Csökkent ejekciós frakciyM~EHWHJHNEHQ () D]0'DNDPUDLULWPXV]DYDURNpVDKLUWHOHQV]tYKDOiOWHNLQWHWpEHQSUHGLNWtYpUWpNĦ
míg a GLS vagy az ejekciós frakció nem mutatott ilyen
SURJQRV]WLNXV MHOHQWĘVpJHW   $] 0' D NpVĘEELHNben akár segíthet a primer, profilaktikus ICD-beültetés
LQGLNiFLyMiQDN ILQRPtWiViEDQ $ ELOOHQW\ĦEHWHJVpJHN
területén szintén meghatározó a GLS értéke, például tünetmentes, súlyos aortastenosisban az ejekciós
frakciónál szenzitívebb, és korábban jelzi a bal kamrai diszfunkciót. A –18,2%-nál rosszabb GLS-érték az
XWiQN|YHWpVVRUiQNRUiEEDQpVJ\DNUDEEDQMHOHQWNH]Ę
SDQDV]RNNDOpVJ\DNRULEEELOOHQW\ĦFVHUpYHOMiUWHJ\WW
mint a –18,2%-nál jobb GLS (44).
A 3D speckle tracking echokardiográfia esetében is
rendelkezünk már a normálértékeket meghatározni
LJ\HNYĘPHWDDQDOt]LVVHO  8J\DQDNNRUPHJNHOOMHgyezni, hogy jelenleg még az aktuálisan alkalmazott
3D speckle tracking szoftver alapján érdemes definiálni
D NyURVViJ KDWiUiW XQLYHU]iOLV QRUPiOpUWpNHNUĘO QHP
beszélhetünk. Mindazonáltal a globális longitudinális
és globális area strainek viszonylag jó egyezést mutatQDNDNO|QE|]ĘV]RIWYHUJ\iUWyNWHUPpNHLN|]|WW(J\UH
több adattal rendelkezünk a 3D speckle tracking hoz]iDGRWW SURJQRV]WLNXV pUWpNpUĘO LV DNiU D ' JOREiOLV
longitudinális strainen felül is (46).

Következtetések
A bal pitvari deformáció analízise a hagyományos
echokardiográfiás technikáknál szenzitívebb, független
pVDGGLWtYSURJQRV]WLNDLMHOHQWĘVpJJHOEtU6HJtWVpJpYHO
a pitvari funkció finom eltérései is leírhatóak, amellyel
NRUiEEDQDSLWYDUWiJXOiViQDNPHJMHOHQpVHHOĘWWGLDJnosztizálható már a pitvar diszfunkciója. A jobb kamrai
longitudinális strain és a 3D-echokardiográfiával meghatározott volumenek és ejekciós frakció a bal kamrától független, hozzáadott prognosztikus értékkel bírnak
V]iPRVNyUNpSHVHWpQVĘWDNiUWQHWPHQWHVHJ\pQHNEHQLV$EDONDPUDL*/6V]LQWpQSURJQRV]WLNXVMHOHQWĘséggel bír számos kardiovaszkuláris betegségben, és
egyre több adatunk van arra, hogy az ejekciós frakciónál megbízhatóbb paraméter. Ugyanakkor az is jól látKDWyKRJ\KDPHJIHOHOĘQDJ\SRQWRVViJ~'WHFKQLkával mérjük a hagyományos 2D-mérésekkel szemben,
akkor az ejekciós frakció is szenzitívebb. A szívüregek
deformációs és 3D-analízise tanulási periódust igényel,
és megalapozott standardok mentén szükséges a méréseket végezni. A technikák egyre szélesebb körben
HOpUKHWĘHNHJ\UHW|EENDUGLRYDV]NXOiULVNyUNpSEHQDONDOPD]]XNĘNHWDPpUpVHNSHGLJHJ\UHHJ\V]HUĦEEHQ

NLYLWHOH]KHWĘHNpVMyOUHSURGXNiOKDWyDNtJ\YiUKDWyDQ
a klinikai gyakorlatban is jól használható, megalapozott
pVQDJ\MHOHQWĘVpJĦPyGV]HUHNOHV]QHN
1\LODWNR]DW
$ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] |VV]HIRJODOy N|]OHPpQ\
PHJtUiViYDONDSFVRODWEDQQHPiOOIHQQYHONV]HPEHQ
SpQ]J\L YDJ\ HJ\pE OpQ\HJHV |VV]HWN|]pV |VV]H
IpUKHWHWOHQVpJL RN DPHO\HN EHIRO\iVROKDWMiN D N|]OH
PpQ\EHQ EHPXWDWRWW HUHGPpQ\HNHW D] DEEyO OHYRQW
N|YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW
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