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1 Bevezetés 

1.1 A kardio-pulmonális érintettség szisztémás sclerosisban (SSc): 
prognózis 

 
 
A szisztémás sclerosis (SSc) a bőr és egyes belső szervek fibrózisával és következményes 
degeneratív elváltozásokkal jellemezhető kórkép. A szisztémás sclerosishoz kapcsolódó 
belszervi érintettség komoly hatással van a betegek mortalitására és morbiditására. Az 
utóbbi évtizedekben jelentős javulás volt megfigyelhető ezekben a mutatókban. Napjainkban 
a kórkép szív és tüdőérintettsége jelent előtérben álló problémát. A mortalitási spektrum 
változásában, mind a terápiás eszközkészlet javulása, mind a rendszeres szűrőprogramok 
kapcsán a szövődmények koraibb felismerési lehetősége szerepet játszhatott. [1] Az ACE 
gátlók bevezetésével korlátok közé szorult a scleroderma renális krízis által képviselt 
halálozás. Az utóbbi években a pulmonális hipertónia specificifikus gyógyszeres terápiájának 
fejlődésével és az SSc-s betegek rendszeres szűrésének bevezetésével ennek a 
komplikációnak a megjelenésével kapcsolatos prognózisromlás is mérsékelhető volt. A 
modern kohortvizsgálatok során egyre inkább a kardiális és pulmonális manifesztációk 
bizonyultak a leggyakoribb elsődleges haláloknak. [2-4] A fentebb részletezett tendenciák 
ellenére az SSc-s betegek életkilátásai jelentősen korlátozottak az általános populációhoz 
képest. [4] A scleroderma kardialis manifesztációinak klinikai kórismézése összetett, 
gyakran kihívásokat támasztó feladat. A kórképben jellemző primer kardiális érintettség 
mellett gyakori szekunder eltérések egymással átfedő tünettana multidisciplinális 
együtműdödésen alapuló, a betegek rendszeres szűrését magába foglaló, diagnosztikus 
protokoll kidolgozását teszi szükségessé.  
A fentiek ellenére a publikált prevalencia és prognosztikai adatok jelentős eltéréseket 
mutatnak, amit a diagnosztikus kritériumok eltérő volta, a különböző hosszúságú követési 
idők és az eltérő betegpopuláció miatti hatások magyarázhatnak.  

1.2 A szív érintettsége szisztémás sclerosisban: kórfolyamatok, 
diagnosztika 

A szisztémás sclerosis kardio-pulmonális manifesztációi igen komoly, a betegség prognózisát 
befolyásoló szereppel bírnak. A klinikai tünetekkel járó szívérintettség igen rossz 
prognosztikai marker [3,5-7]. A modern erában végzett klinikai, követéses vizsgálatok 
során gyakori vagy a leggyakoribb haláloki tényezőként  szerepel [8]. Emellett az arrytmiák, 
a diasztolés és ritkábban szisztolés diszfunkció jelentősen rontja a betegek életminőségét. 
[9-11] A szív érintettsége ugyanakkor igen complex, megjelenhet pulmonális hipertóniával 
(PAH) járó jobbszívfélterhelés, koronáriabetegség (ISZB), és mikrovaszkuláris diszfunkcióval 
(MVD) jelentkező primer myokardiális érintettség formájában. [12-16] A diagnózis 
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felállítását gyakran nehezíti, hogy a fenti kórformák tünettana jelentős átfedéseket mutat, 
illetve, hogy ebben a betegcsoportban gyakran atípusos klinikai megjelenéssel járnak.  
A jobbszívfélkatéterezés a PAH diagnózisának bizonyítására használt, általánosan elfogadott 
vizsgálóeljárás. A non-invazív diagnosztika korlátoztott lehetősége és kórkép rossz 
prognózisa miatt a szakmai irányelvek az SSc-s betegek rendszeres szűrését és gyanú esetén 
a katéteres vizsgálat elvégzését javasolják. [17] 
A mortalitási sperktum változása és a betegek életkilátásainak javulása következtében az 
SSc-s betegek közt emelkedhet az atherosclerotikus koronáriabetegség előfordulása. Ez a 
sclerodermás szívbetegség diagnosztikus protokolljával kapcsolatban, több speciális 
szempont figyelembe vételét teszi indokolttá. 

1.2.1 Ischemiás szívbetegség (ISZB), atherosclerosis 
A szisztémás sclerosis és az koronária atherosclerosis (ISZB) kombinációja diagnosztikus 
szempontból komoly nehézségeket támaszt. Az angina SSc-s betegek közt az ISZB gyenge 
prediktora. A mellkasi panaszokat jelző betegek között az általános populációhoz képes fele 
akkora gyakorisággal mutatható ki koronáriabetegség. Másrészről korábbi vizsgálatok során 
akár tünetmentes betegek közt is észleltek koronária eltéréseket. [13]  

1.2.2 A szisztémás autoimmun kórképekhez társuló pulmonális 
hipertónia (PAH) kimutatása  

A pulmonális hipertenzió egy, a kisvérköri nyomás tartós emelkedésével járó állapot, 
melynek hátterében számos ok állhat. Az idiopátiás pulmonális artériás hipertóniával 
összevethető létszámot képviselnek az autoimmun kórképekhez társuló PAH-os betegek. A 
PAH előfordulása a systémás sclerosis esetében 7 és 20% közé tehető. A kötőszöveti 
betegségekhez társuló PAH prognózisa a modern terápiás lehetőségek ellenére rosszabb 
mint a idiopátiás formáé.  
Az pulmonális hipertónia korai diagnosztizálása fontos feladat, mert az időben elkezdett 
kezeléssel a folyamat megállítható, a cor pulmonale kialakulása megelőzhető, vagy 
legalábbis a progresszió lassítható. Ezért különös jelentősége van egy non-invazív 
szűrőmódszereken alapuló vizsgálati-követési stratégia kialakításának, ami a fokozott 
kockázatú betegek kiválasztására koncentrál. A jelenlegi terápiás irányelvek alapján, mivel a 
korábban felfedezett betegség esetén jobb prognózissal számolhatunk a szisztémás 
sclerosisos betegek rendszeres évenkénti echocardiográfiás kontrolljának elvégzése javasolt. 
[17] 

1.2.2.1 Tünettan 
A PAH tünettana nem specifikus, elsősorban a csökkent fizikai teljesítőképesség, fizikai 
terhelésre jelentkező fulladás az, ami a betegek nagy többségében jelentkezik. A kezdetben 
terhelésre, majd egyre inkább nyugalomban is jelentkező légszomj a betegek 60%-ában, míg 
anginaszerű mellkasi fájdalom, esetleg syncope az előrehaladott esetek 40%-ában fordul elő. 
[18] A fentiek általában ahhoz vezetnek, hogy a betegség diagnózisa csak kb. két évvel az 
első tünetek jelentkezése után születik meg.  
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A PAH non-invazív diagnosztikájának kulcsa az echokardiográfiás vizsgálat, melynek során a 
tricuspidalis billentyűn fiziológiásan, ill. kórosan jelentkező tricuspidalis insuffitientia 
sebességéből indirekt módon következtetve nyílik lehetőség a jobb kamrai szisztolés nyomás 
mérésére. Lindqvist és munkatársai szisztémás sclerosisos betegekben végzett szöveti 
Doppler vizsgálataik során a tricuspidális regurgitáció alapján normális pulmonális nyomás 
mellett is gyakran észlelték, elsősorban a kora diasztolés jobbkamrai diszfunkció jelenségét. 
[19] Huez és munkatársai 25 konszekutív szisztémás sclerosisos és 13 korra illesztett 
kontrollszemélyen folytatott non-invazív vizsgálatok eredményeképpen az izolált jobb kamrai 
diasztolés diszfunkciót stress –indukálta (látens) PAH-al hozták összefüggésbe. [20] 
Mindkét vizsgálat, bár alátámasztotta a szöveti Doppler vizsgálatok alkalmazhatóságát ebben 
a kérdéskörben, komoly hiányosságokat mutatott a kisvérköri keringési paraméterek 
meghatározásának hiánya miatt.  
 

1.2.3 Primer myokardiális érintettség (SScMI), mikrovaszkuláris 
diszfunkció (MVD) 

A szisztémás sclerosis primer myokardiális érintettségét (SScMI) kontraktilis funkció 
károsodása, vezetési zavarok és arrythmiák jelentkezése jellemzi. Az SScMI kiváltásában 
ischemiás mechanizmusokat feltételezünk, ami részben magyarázza az ISZB-hez hasonló 
tünettanát, azonban az ischemiához vezető mechanizmusok nem kellő mértékben feltártak. 
[21] 
A myokardiális ischemia jelenlétét SSc-s betegekben több korábbi vizsgálat alátámasztja. 
Szívizom scintigráfiás vizsgálatokkal mind reverzibilis, mind irreverzibilis károsodás igazolható 
volt. Vazodilatátor kezelés határára ezen eltérések javulását demonstrálták.  [22-25] 
Egyre gyűlik azoknak a vizsgálatoknak a száma, amelyek alapján feltételezhetjük a 
myokardiális fibrózishoz kapcsolódó strukturális myokardiális károsodás és a abnormáis 
myokardiális perfúzió zavara kapcsán kialakult fokális ischemia kapcsolatát. [26] A szív MR 
vizsgálatokkal azonosíthatóvá váltak azok a késői kontrasztanyag halmozást (late 
enhancement, LE) mutató területek amelyek megfelelhetnek a korábban az SSc-s betegek 
autopsziája során gyakran észlelt fibrotikus területeknek. [3,26-28]  
A fibrózis anatómiai elhelyezkedése azonban nem mutat egyértelmű kapcsolatot a koronária 
anatómiával, annak ellenére, hogy a koronária betegség relatíve gyakori a kardiális 
panaszcsoport miatt vizsgált SSc-s betegek közt. [29] Egy nemrégiben megjelent vizsgálat az 
SSc betegekben talált 66%-ban myokardiális fibrózist. Az LE léziók gyakrabban voltak 
kimutathatóak azokban, akiknek az anamnézisében hosszabb ideje fennálló Raynaud 
szindróma szerepelt. Ez a vizsgálat nem talált különbséget a limitált és diffúz alcsoport 
tekintetében. [28] 
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2 Célkitűzések 

2.1 A szisztémás sclerosisos betegek túlélési adatainak vizsgálata 
szisztematikus irodalomkutatás és meta-analízissel 

Megbízható általános túlélési és betegségalcsoportokra vonatkoztatott mutatók képzése 
elengedhetetlen a betegség lefolyásában beálló változások követése érdekében. Továbbá ez 
elkerülhetetlen a kórkép egészségügyi jelentőségének meghatározása céljából is. [30]  Célul 
tűztük ki egy szisztematikus irodalomkutatás és meta-analízis végzését az elérhető 
bizonyítékok összegzése, a pontosabb hatásbecslés és a mortalitási mutatókban észlelhető 
trendek azonosítása céljából.  

2.2 A szív érintettségének invazív vizsgálata panaszos szisztémás 
sclerosis-os betegekben  

A szív érintettsége szisztémás sclerosisban megjelenhet koronáriabetegség (ISZB), 
pulmonális hipertóniával (PAH) járó jobbszívfélterhelés és mikrovaszkuláris diszfunkció 
(MVD) formájában. [12-16] A diagnózis felállítását gyakran nehezíti, hogy a fenti kórformák 
tünettana jelentős átfedéseket mutat, illetve, hogy ebben a betegcsoportban gyakran 
atípusos klinikai megjelenéssel járnak. A non-invazív diagnosztika korlátoztott lehetőségei és 
kórkép rossz prognózisa miatt a szakmai irányelvek az SSc-s betegek rendszeres szűrését és 
gyanú esetén a katéteres vizsgálat elvégzését javasolják. [17] Sok esetben azonban a 
kisvérköri nyomásviszonyok nem magyarázzák, vagy nem teljesen magyarázzák a beteg 
panaszait. Mivel a szívérintettség ilyen irányú megközelítésével annak gyakoriságát megadó 
vizsgálati adat nem állt rendelkezésre, célul tűztük ki a koronária betegség a mikrovaszkuláris 
diszfunkció és a pulmonális hipertónia együttes fennállásának vizsgálatát. 

2.3 Szöveti Doppler echokardiográfia a PAH korai 
diagnosztikájában 

Az echokardiográfia egyik új lehetősége a myokardium mozgásának mérésén alapuló szöveti 
Doppler technika, mely korábban nem elérhető kinetikai karakterizálást tesz lehetővé. Ennek 
a vizsgálati módszernek ezidáig nem megfelelően tisztázottak a klinikai alkalmazási 
lehetőségei.  
Célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy a jobb kamrai funkció szöveti Doppler 
echokardiográfiás paraméterei kapcsolatban hozhatóak-e a terheléses jobbszívfél 
katéterezés során észlelt kisvérköri keringési viszonyokkal.   

2.4 A csökkent balkamrafunkció gyakoriságának és a 
megjelenéséhez asszociált jellemzők vizsgálata 

Az EUSTAR (The Scleroderma Trials And Research) regiszter az Európai Reumatológus liga 
(European League Against Rheumatism (EULAR) által finanszírozott az ESCCA (Standing 
Committee for International Studies Including Clinical Trials) felügyelete alatt működő 
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kutatási program. [31]Tanulmányunk célja a bal kamra funkció csökkenés prevalenciájának 
meghatározása és a standard echokardiográfiával meghatározott csökkent ejekciós 
frakcióhoz társuló faktorok meghatározása volt. Az adatbázisban szereplő betegeknél 
kíséreltük meghatározni a csökkent szisztolés funkció gyakoriságát. A vizsgálat második 
fázisában esetkontroll vizsgálat segítségével többszörös regressziós modellben kíséreltük 
meghatározni a csökkent szisztolés funkcióhoz asszociált faktorokat.  

2.5 A mikrovaszkuláris diszfunkcióhoz vezető mechanizmusok 
vizsgálata 

A koronária mikrocirkuláció funkcionális károsodását a szisztémás sclerosis primer 
szívérintettségéhez vezető kulcsfontosságú jelenségnek tartják. Ugyanakkor a diszfunkcióhoz 
vezető mechanizmusok nem kellően feltártak. Célul tűztük ki a mikrovaszkuláris adaptáció 
zavarához vezető mechanizmusok tisztázását a myokardiális rezisztencia vizsgálatával.  
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3 Vizsgálataink 

3.1 A szisztémás sclerosisos betegek túlélési adatainak vizsgálata 
szisztematikus irodalomkutatás és meta-analízis végzésével 

3.1.1 Szisztematikus irodalomkutatás és meta-analízis  
Meta-analízisünket az obszervációs vizsgálatok összegzésének és analízisének szabályait 
rögzítő MOOSE guideline előírásainak megfelelően végeztük. [32] 
A Pubmed és a Central adatbázisokban végeztünk elektronikus keresést. A vizsgálat 
időtartam 1960 januárja és 2010 julius közti időszak volt 

3.1.1.1 Szelekciós kritériumok 
Analízisünkbe azok a közlemények kerültek felvételre, amelyek megfeleltek az alábbi 
kritériumoknak: 

(1) a vizsgálat szervi manifesztációra való tekintet nélkül, nem szelektált SSc beteganyag 
adatait tartalmazza. Annak elkerülése érdekében, hogy a vizsgálatot egy szervi 
manifesztáció vagy komplikáció túlreprezentált volta torzítsa; a szervspecifikus 
manifesztáció alapú kohortokat; típusosan a scleroderma renális krízis (SRC) és a 
pulmonális artériás hipertóniás (PAH) kohortokat kizártuk.  

(2) a vizsgálat retrospektív vagy prospektív összeállításban lehetővé kell tegye a 
különböző szervi manifesztációk halálozási mutatókra vonatkozó vizsgálatát. Azok a 
vizsgálatok melyek csak az SSc általános szervi manifesztációtól független túlélési 
mutatóit adták meg, csak abban az esetben kerültek az analízisbe, ha a mortalitást 
kor és nemhez illesztett háttérpopulációból származó adatokhoz képest számított, 
korkiegyenlített, úgynevezett standardizált mortalitási arány (SMR) formájában adták 
meg. Ezen vizsgálatok eredményeit külön analizáltuk.  

A vizsgálat elsődleges végpontja a teljes mortalitás volt a megadott leghosszabb követési idő 
mellett. A Newcastle-Ottawa pontrendszert használtuk a közlemények minőségének 
megadására. [33] 

3.1.1.2 Adatfeldolgozás és szintézis 
A statisztikai feldolgozás Review Manager 5.0.25 programmal történt. Az egyes 
vizsgálatokból származó illesztett rizikó hányados (hazard ratio, HR) és esélyhányados 
(odds ratio, OR) értékeket random-hatás modellben általános inverz variancia-
súlyozással foglaltuk össze. Az adatok heterogenitását chi2 heterogenitás teszttel és I2 
teszttel vizsgáltuk.  

3.1.2 Eredmények 
Keresésünknek megfelelő 802 irodalmi hivatkozást azonosítottunk. Ezek közt összefoglaló 
közlemények és bevételi kritériumainknak nem megfelelő vizsgálatok is szerepeltek. Alapos 
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cím és absztrakt elemzést követően 90 potenciálisan megfelelő vizsgálatot szűrtünk ki. Az 
esetkontrollos vizsgálatok, a valószínűsíthetően ismételt közlések és a szervi manifesztáció 
specifikus kohortok kizárása után 12829 beteg adait összefoglaló 18 vizsgálatot választottunk 
ki a klinikai adatok kinyerésére és további analízisre. Ezek közül  a vizsgálatok közül 7 
prospektív és 11 retrospektív összeállítású volt. Tizenegy vizsgálat adott meg adatokat a 
kardiális manifesztáció megléte esetén fennálló rizikóról, tizenkét vizsgálat a pulmonális 
érintettség és hat a pulmonális artériás hipertónia, míg 12 a renális érintettség halálozási 
rizikójával kapcsolatos adatokat közölt. A betegek átlagéletkora 47.95 év volt. A 
vizsgálatokban átlagosan 83.66%-ban  vettek nők részt. A diffúz kután alcsoport gyakorisága 
38.07% volt.  
Klinikai eredmények 
Metaregressziós vizsgálatok során szignifikáns kapcsolatot tudtunk kimutatni a vizsgálatok 
publikálási ideje és az általuk közölt az SSc-hez köthető standardizált mortalitási arányok közt 
(SMR) (R2 = 0.4295. p = 0.03969). Ez az összefüggés jelentősen javuló életkilátásokat 
mutatott a közelmúltban közölt adatok javára. (1. Ábra)  
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1. ábra A standardizált mortalizási arányt (SMR) megadó szisztémás sclerosisos kohort 
vizsgálatok kumulatív metaanalízise. B: A publikáció évének és az SMR viszonyának 
metaregressziós vizsgálata. A pontok mérete az esélyhányados logaritmusának inverz 
varianciájával arányos. (inverse of the variance of log[relative odds (OR)]. A vízszintes vonal a 
poolozott log(OR) a ferde vonal a regressziós egyenes.  
 
A mortalitási rizikó kardiális érintettség esetén 3.15-szörös [2.33-4.26], pulmonális 
interstíciális érintettség esetén 2.58-szoros [1.98-3.37], pulmonális artériás hipertonia esetén 
3.5-szörös [1.94-6.30] és renális érintettség esetén 2.76-szoros [1.91-4.00] volt.  
A diffúz kután alcsoportban magasabb, 2.40-szeres [1.73-3.32] mortalitási rizikót észleltünk a 
limitált kután formával összevetve. A diffúz és a limitált alcsoport közt észlelt mortalitási 
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külöbség csökkenésének trendje volt azonosítható. (R2 = 0.41, p = 0.018). A kimeneteli 
mutatók igen jelentős heterogenitást mutattak a vizsgálatok közt. Alcsoportanalíziseink 
során azonban hasonló hatások voltak konzekvensen kimutathatóak, ami megerősíti 
eredményeink általánosítható voltát.  

3.2 A szív érintettségének invazív vizsgálata panaszos szisztémás 
sclerosis-os betegekben  

3.2.1 Beteganyag, módszerek 
Vizsgálatunkba SSc miatt gondozott betegek kerültek bevonásra. A szisztémás sclerosis 
diagnózisának megállapítása a nemzetközileg elfogadott kritériumrendszer szerint történt. 
[34] Vizsgálatainkat előzetes betegtájékoztatás és beleegyezést követően folytattuk. Az 
invazív vizsgálatokból kizárásra kerültek azok, akiknél jelentősen csökkent balkamrai ejekciós 
frakciót (<30%) vagy súlyos billentyűbetegséget észleltünk. Szintén nem végeztünk további 
vizsgálatot azoknál akiknél súlyos tüdőfibrózis (FVC <50%) igazolódott. (Pulmonális fibrosis 
csoport). 
A résztvevő betegek egy alap fizikális vizsgálatot, EKG-t, echokardiográfiát és 6 perces séta 
tesztet magába foglaló kardiológiai szakvizsgálaton estek át. Szívkatéteres vizsgálatot a 
klinikum és a vizsgálati leletek alapján pulmonális hipertónia („feltételezett PAH” csoport) és 
koronária betegség („feltételezett ISZB” csoport) gyanúja esetén végeztünk.  
A „feltételezett PAH” csoportba kerülés kritériuma a tricuspidális billentyűn mért 
regurgitáció sebessége >3m/s vagy 2.5-3m/s érték és egyéb okkal nem magyarázható 
dyspnoe jelenléte; echokardiográfiával igazolt jobb kamrai hipetrófia, dilatáció vagy D jel, 
vagy terhelésre jelentkező diszpnoe és légzésfunkciós vizsgálaton észlelt CO diffúziós 
kapacitás (DLCO) diszproporcionális csökkenése volt. (FVC/DLCO >1.8). [17] A „feltételezett 
ISZB” csoportba azok a betegek kerültek akik a fizikai terhelhetőségük csökkenéséről, fizikai 
terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom vagy légszomj jelentkezéséről számoltak be ha 
terhelhetőségük mértéke megfelelt a NYHA II.-III. kategóriának, vagy 6 perces séta teszt alatt 
teljesített távolság <380m volt és nem álltak fenn a „feltételezett PAH” csoportba sorolás 
feltételei.  
A szívkatéterezés során mind a „feltételezett PAH” csoportba mind a „feltételezett ISZB” 
csoportba tartozóknál jobbszívfél katéterezést és intra-koronáriás nyomásméréssel 
kiegészített koronária angiográfiát végeztünk.  

3.2.1.1 Jobbszívfélkatéterezés 
A vizsgálathoz Swan-Ganz katétert pozicionáltunk az egyik fő artéria pulmonális ágba. Abban 
az esetben ha a nyugalmi átlagos pulmonális nyomás (mPA) 30 Hgmm alatti volt 3 perces 
kézisúlyzós terhelést alkalmaztunk egy egyenként 1 kg-os súlyzópárral. A nyugalmi 25 Hgmm 
feletti és a terhelésre kialakult 30 Hgmm feletti pulmonális átlagnyomást tekintettük 
kórosnak. 
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3.2.1.2 Koronária angiográfia 
A angiogrammokat digitális úton rögzítettük. (Philips Integris, Amsterdam, Hollandia) Az 
intrakoronáriás nyomásmérésekhez a koszorúérbe speciális, piezoelektromos nyomásmérő 
drótot vezettünk (RADI Medical, Uppsala, Svédország). Nyugalmi aorta proximális (Pa) és 
disztális (Pd) nyomásmérést követően 3 ml fiziológiás sóoldat intrakoronáriás passage idejét 
mértük nyugalomban és intrakoronáriás papaverinnel (12mg) kiváltott maximális 
hiperémiában. A passage idő mérését mindkét szituációban 3 alkalommal végeztük el.  A 
frakcionális áramlási rezerv (FFR) értékét a maximális hiperémiában mért proximális (Pa) és 
disztális (Pd) nyomás hányadosaként (Pa/Pd) számítottuk. A koronária áramlási rezerv (CFR) 
értékét hiperémiás és nyugalmi passageidő arányaként adtuk meg. Mikrovaszkuláris 
diszfunkció (MVD) jelelétét a CFR 2 alatti értéke esetén mondtuk ki, ha az FFR alapján nem 
volt jelen szignifikáns stenosis (FFR > 0.75) 
A coronária áramlási sebességet a ’Trombolízis Miokardiális Infrarktusban’ (TIMI) frame 
számmal adtuk meg (cTFC). A TIMI frame szám a kontrasztanyag meghatározott anatómiai 
sturktúrákhoz történő eljutásáig szükséges angiográfiás képszám 30 frame/sec képkészítési 
frekvenciára számolva. 

3.2.2 Eredmények  
A vizsgálat alapján a 120 SSc beteg közt a PAH gyakorisága 11.6% (14/120), az igazolt 
koronária szűkület előfordulása 12.5% (15/120) a jelentősen csökkent koronária áramlási 
rezervé 8.3% (10/120) volt. Nyolc esetben ép koronáriákat, ép pulmonális nyomásértékeket 
és megtartott koronária funkciót észleltünk. Az észlelt kóros eltérések jelentős átfedéseket 
mutattak (2. ábra). A  „feltételezett PAH” csoportból 12 , a  „feltételezett ISZB” csoportból 2 
betegnél igazoltunk PAH-ot. A koronária angiográfia a „feltételezett PAH” csoportban 9 
betegnél. Jelentősen csökkent koronária rezerv kapacitást észleltünk a hét betegnél  
„feltételezett PAH” csoportban  és három  betegnél  „feltételezett ISZB” csoportban. (2. 
Ábra)  

A B  
2. ábra A katéterezésre került 30 szisztémás sclerosisos beteg vizsgálati eredményei. A: A vizsgálati 
eredmények a non-invazív vizsgálatok alapján “Feltételezett PAH” és a “Feltételezett ISZB” csoportban. B: 
Jelentős átfedéseket tapasztaltunk a pulmonális keringésben valamint a mikro és makrovaszkuláris koronária 
keringésben észlelt eltérések közt. Rövidítések PAH: pulmonális artériás hipertónia, ISZB: ischemiás 
szívbetegség, MVD: mikrovaszkuláris diszfunkció 
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Szignifikáns korrelációt észleltünk a koronária áramlási sebesség és a koronária áramlási 
rezerv értékei közt. Ennek alapján a magasabb CRF értékű betegek esetében lassabb 
nyugalmi áramlási értékeket mértünk (p<0.01, r2 = 0.24). A tizenöt beteg közül, akik közt 
koronária léziókat észleltünk, nyolc esetben végeztünk revaszkularizációs beavatkozást (1 
esetben koronária bypass műtét, 7 esetben koronária intervenció stent implantációval). A 
revaszkularizációs eljárást követő kontroll vizsgálatok a fizikai teljesítőképesség javulását 
demonstrálták. 
 
 

3.3 Szöveti Doppler echokardiográfia a PAH korai 
diagnosztikájában 

3.3.1 Beteganyag és módszerek 
A szöveti Doppler vizsgálati paramétereket 43 jobbszívfélkatéterezén átesett autoimmun 
beteg jellemzőinek összevetésével vizsgáltuk. Az echokardiográfiás mérések normál 
populációban történő meghatározására egy 15 egészségesből álló kontrollcsoportot hoztunk 
létre. A vizsgálatban résztvevők átlagos életkora 54±8 év volt. 48 nő és 10 férfi került 
vizsgálatra. A 43 szisztémás autoimmun betegség miatt gondozott beteg közül 2 SLE, 38 
szisztémás sclerosis, 2 kevert kötőszöveti betegség (MTCD), egy dermato-polymyositis miatt 
állt gondozás alatt. Az autoimmun betegek pulmonális hipertenzió gyanúja miatt, 
konszekutív módon kerültek kardiológiai szakvizsgálatra referálásra.  
Echocardiográfiás vizsgálatok Aloka ProSoud 5500 készüléken történtek (Aloka Co. Ltd, 
Tokyo, Japán). A myokardiális szisztolés, korai (E’) és késődiasztolés sebességeket csúcsi 
négyüregi nézetből a mitrális és tricuspidális anulus laterális szélén mért szöveti Doppler 
jelből adtuk meg. A fentiekből E/E’ értékét számítottunk. A méréseket kilégzésvégi 
helyzetben 3 konszekutív szívciklus során adtuk meg, és az értékeket átlagoltuk.  

3.3.2 Eredmények 
13 autoimmun beteg esetében észleltünk nyugalomban 25 Hgmm feletti nyomást 
(átlagosan: 37.9 ± 10.9 Hgmm)(nyugalmi PAH csoport). Hat esetben a normális nyugalmi, 
átlagosan: 22.8 ± 1.7 Hgmm) nyomás mellett a terhelés során mért átlagos pulmonális 
nyomás kóros, 30Hgmm fölé történő emelkedését észleltük (átlagosan: 39.8 ± 6.3 
Hgmm)(terheléses PAH csoport). 24 esetben normális nyomásviszonyokat észleltünk (PAH 
nélküli csoport).  
A jobb kamra átmérő jelentősen nagyobb volt a nyugalmi PAH csoportban, összevetve a 
másik három csoporttal.  A terheléses PAH betegek közt csak diasztolés a nyugalmi PAH 
csoport betegei közt a jobb kamra longitudinális funkció szisztolés és diasztolés zavarát is ki 
tudtuk mutatni.  
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3.4 A csökkent balkamrafunkció gyakoriságának és a 
megjelenéséhez asszociált jellemzők vizsgálata 

3.4.1 Módszerek 
Az EULAR – EUSTAR MYOCARDIUM vizsgálat egy, két fázisból álló, az EUSTAR regiszterbe 
felvett betegeken végzett adatgyűjtési program. [35] Az alapadatok az EUSTAR centrumban 
történő első megjelenés adatai alapján kerültek rögzítésre. A regiszter demográfiai adatokat, 
klasszifikációs kritériumokat és a SSc-s betegek részletes klinikai, kivizsgálási adatai rögzíti. A 
klinikai adatok részletesen kitérnek a bőrkiterjedtség szerinti alcsoportbeosztásra, a 
betegségtartamra, az autoantitest vizsgálatok és az akut fázis proteinek meghatározására, a 
betegség aktivitás, a digitális ulceráció, a renális, izom, gasztrointesztinális, pulmonális és 
kardiális érintettséggel kapcsolatos eredményekre. A csökkent bal kamrai ejekciós frakció 
(LVEF) határértékeként a Simpson módszerrel meghatározott <55%, illetve <50%-os érték 
szerepelt figyelembe véve a résztvevő centrum echokardiográfiás laboratóriumában 
alkalmazott határértéket. 
A vizsgálat második, 18 hónapos fázisában az EUSTAR adatbázisba csökkent ejekciós 
frakciójú beteget felvett centrumok kerültek megkeresésre, hogy a csökkent LVEF-ű 
betegeknél végezzenek ismételt állapotfelmérést, illetve 1:2 arányban képezzenek a normál 
ejekciós frakciójú betegek adataiból kontrollcsoportot. A kontrollcsoportba kerülő 
betegeknek a csökkent LVEF-ű betegekkel szimultán kellett az adatbázisba kerülni, és a 
betegségtartamnak meg kellett egyeznie (±1 év). Az adatgyűjtésben az EUSTAR regiszter 
elemei mellett, az atherosclerotikus rizikófaktorokat, részletes légzésfunkciós vizsgálati 
adatokat, és gyógyszerelési adatokat gyűjtöttünk. Ez utóbbi magába foglalta a 3 hónapot 
meghaladó corticosteroid, calcium csatorna blokkoló (CCB) és endothelin receptor 
antagonista kezelést. Angiotenzin-konvertáz enzim inhibitor (ACE gátló) kezelést abban az 
esetben rögzítettük ha alkalmazása megelőzte a balkamrai diszfunkció igazolását. Pulmonáris 
artériás hipertenzió gyanúja esetén a nyomásemelkedés mértékének (átlagos pulmonális 
artériás nyomás (mPA >25Hgmm) és annak prekapilláris voltának igazolására 
jobbszívfélkatéterezés végzését feltételeztük. Minden, az adatgyűjtésben résztvevő beteg 
előzetes informálást követően beleegyezését adta a vizsgálat elvégzésébe. A protokollt a 
résztvevő centrumok megfelelő helyi etikai bizottságai véleményezték és hagyták jóvá. 

3.4.2 Eredmények 
2008 áprilisáig 7283 beteg került az adatbázisba bevonásra. 209 esetben a bal kamra 
funkcióra vonatkozó adatok hiányoztak ezért az analízist 7073 beteg adatai alapján 
(átlagéletkor 56±14év, 981(13.9%) férfi) tudtuk elvégezni. 
383 betegnél került csökkent ejekciós frakció megállapításra, ami 5.4%-os prevalenciának 
felel meg. Kiemelendő, hogy a diffúz bőrérintettségű, digitális ulcusos férfiak (203 eset 2.8%) 
esetében különösen nagy volt a csökkent balkamrafunkció gyakorisága (OR 3.2; 95% CI 2.1 - 
4.9) 
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A vizsgálat második fázisában 385 beteg került bevonásra (129 csökkent és 256 normál 
LVEF). 145 beteg bőrérintettsége volt diffúz, pulmonális fibrózis 176, digitális ulcus 204, 
renális krízis 6 betegnél fordult elő. Echokardiográfiával 114 beteg esetében került 
>40Hgmm számított szisztolés pulmonális artériás nyomás leírásra. Ezek közül 34 esetben 
igazolódott jobbszívfélkatéterezés során prekapilláris pulmonális artériás hipertónia (PAH).  
A csökkent LVEF-el kapcsolatos faktorok közül a férfi nem (OR 2.62; 95% CI 1.17-5.89), a 
diffúz SSc (OR 2.50; 95% CI 1.14-5.50) és a calcium csatorna-blokkoló kezelés hiánya (OR 
0.41; 95% CI 0.19-0.89) volt a töbszörös változós analízisben szignifikáns faktor, míg a 
digitális ulcerációk jelenléte trendszerűen kapcsolódott a csökkent LVEF-hez. (OR 2.06; 95% 
CI 0.89-4.79, p=0.09).  
 

3.5 A mikrovaszkuláris diszfunkcióhoz vezető mechanizmusok 
vizsgálata 

3.5.1 Betegnyag és módszerek 
Diffúz és limitált szisztémás sclerosisos betegek kerültek a vizsgálatba bevételre. A diagnózis 
felállítása az elfogadott nemzetközi kritériumok szerint történt. [36]  
A betegek átfogó belgyógyászati betegvizsgálaton estek át. A Raynaud szindróma fennállását 
a bevételkor végzett klinikai interjú során rögzítettük. Szívkatéteres vizsgálatot pulmonális 
artériás hipertónia (PAH) vagy ischemiás szívbetegség (ISZB) fennállására gyanús eltérések 
esetén indikáltunk. A részletes kritériumokat a 3.2.1 fejezetben ismertetjük. [29] 
Az első tíz konszekutív beteg katéteres vizsgálati eredményei szerepeltek egy korábbi 
vizsgálatunkban. [29] További változatlan vizsgálati protokollal katéterezésre került hét 
beteg került bevételre a myokardiális rezisztencia értékek vizsgálatához. Összességében 154 
beteg került szűrésre a protokoll alapján, és 37 esetben végeztünk katéteres vizsgálatot. Az 
utolsó 17 konszekutív beteg esetében került sor a myokardiális rezisztencia 
meghatározásához szükséges adatok rögzítésére. A Ca-antagonista kezelést 24-órával a 
katéteres vizsgálat előtt felfüggesztettük. Egy ülésben került sor a jobbszívfélkatéterezésre 
és a termodilúciós CFR meghatározással kiegészített koronária angiográfia elvégzésére. 17 
intermedier koronária lézió miatt intrakoronáriás nyomásmérésen átesett beteg vizsgálatát 
használtuk kontrollként.  

3.5.1.1 Szívkatéteres vizsgálat  
A katéteres vizsgálat protokollját a 3.2.1.1 fejezetben ismertetjük. A miokardiális 
reszisztencia index (IMR) értékét az átlagos tranzit idő és a disztális koronárianyomás 
szorzataként számítottuk ki, nyugalomban és gyógyszer indukálta hiperémiában. A TIMI 
frame szám kiszámítása és az angiográfiás kiértékelés off-line történt a klinikai adatokat nem 
ismerő vizsgáló által.  
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3.5.2 Eredmények 
 
A nyugalmi rezisztencia értéke (IMRbas) nem volt jelentősen emelkedett az SSc csoportban 
(P=0.207), és a maximális vazodilatációra adott válasz tekintetében sem észleltünk jelentős 
különbséget (P=0.731, 3. Ábra.).  

 
 

3. ábra A szisztémás sclerosisos (SSc) betegek myokardiális rezisztenciája maximális hiperémiában 
(IMRhyp) nem különbözött jelentősen a kontrollcsoporttól (p=0.99). A maximális vazodilatációra adott 
választ (azaz a koronária áramlási rezerv) a nyugalmi rezisztencia, a vaszkuláris tónus különbségei 
dominálják (IMRbas). 

 
6 szisztémás sclerosisos beteg esetében észeleltünk 2-nél alacsonyabb CFR értéket. Ezek 
között a betegek közt magasabb koronária áramlási sebességet mértétünk mint a normál 
CFR-ű betegeknél. (10.63±5.1 vs. 27.53±14.8 p<0.05). Ezek közt a betegek közt az IMRbas 
értékei trendszerűen alacsonyabbak voltak. (43.8±23.6 vs. 80.7±42.5, P=0.07). Az IMRhyp 
értékek azonban, sem a megtartott koronária áramlási rezervű, sem a kontrollcsoport 
értékeitől nem különböztek (21.68±6.61, 17.23±7.83 és 17.80±8.17, , P=0.292 and P=0.308). 
Szigfinikáns korrelációt találtunk az SSc csoport IMRbas és TFC értékei közt (R=0.56, p<0.05). 
(4. Ábra) 
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4. ábra A nyugalmi myokardiális rezisztencia értékek szignifikáns összefüggést mutattak a TIMI frame szám 
alapján meghatározott koronária áramlási sebességgel (RPearson=0.56, p<0.02) 

 
Nem találtunk különbséget a bőrérintettség kiterjedsége szerinti limitált (lcSSc) és diffúz 
(dSSc) SSc betegek közt a CFR, IMRbas és IMRhyp eredményekben. A betegek panaszai nem 
mutattak kapcsolatot ezekkel a paraméterekkel. Az SSc betegeknél mért tranzitidők nem 
mutattak lassulási tendenciára utaló értékeket.  
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4 Megbeszélés 
Meta-analízisünket megelőzően számos obszervációs vizsgálat eredményei alapján 

ismert volt, hogy a különböző belszervi manifesztációk meghatározó szerepet játszanak a 
szisztémás sclerosisos betegek prognózisának kialakításában. [3,37-40]  Egy egyén 
esetében a morbiditás és mortalitás kialakításában rendszerint több szervi manifesztáció 
változatos kombinációja és csak ritkább esetben egy súlyos szervi érintettség a meghatározó. 
Az a nagy variabilitás azonban, ami a betegség jellemzően progresszív, bár sok esetben 
szubklinikus formában zajló lefolyásából ered, igen megnehezíti a szisztémás sclerosis hosszú 
távú prognózisának meghatározását. [29] Vizsgálatunk megerősítette az ismert tényt, hogy 
a kardiopulmonális érintettségű SSc-os betegek halálozása magasabb. [1,3,37,41] 
Metaanalízisünk egyik fő érdekessége volt, hogy viscerális manifesztációk esetében igen 
hasonló mértékben emelkedett, mortalitási rizikóval kell számolnunk. Ez a kardiális, 
intersticiális és pulmonális artériás hipertónia esetén kumulatív 2.58 [95% CI 2.45-2.34]-re 
megnövekedett halálozási rizikót jelent. Ez a renális manifesztációhoz kapcsolódó rizikó 
emelkedéséhez igen hasonló nagyságrendben volt. (HR: 2.39 [95%CI 1.64-3.50]) Vizsgálatunk 
alapján a szív érintettségének mortalitása a major szervérintettségekével összevethető volt.  
A fentiek mellett a standardizált mortalitási arányokat megadó vizsgálatok az SSc-betegek 
prognózisának javulási trendjét igazolták, azaz a betegek életkilátásai közelítik az általános 
populációét. Valamint a limitált és diffúz alcsoport közti mortalitásbeli különbség 
mérséklődésének tendenciáját igazoltuk.  
Fontos tanulsága a vizsgálatok eredményeinek, hogy ACE gátlók alkalmazása mellett a 
scleroderma renális krízis (SRC) mortalitása mérséklődött ugyan, azonban ez nem vált 
teljesen kivédhetővé. A modern érában végzett vizsgálatok során a renális krízis az ismert 
halálokok 12.6%-áért felelős.  Az ACE gátlók és a művesekezelés általános elérhetősége 
ellenére azonban a SRC továbbra is komoly mortalitási rizikót jelent. [42] Adataink 
alátámasztják ezt a napjainkban is meglévő komoly szerepet és igazolják, hogy további 
erőfeszítések indokoltak az SRC kezelési lehetőségeinek javítása érdekében.  
A közelmúlt vizsgálatai arra is rámutattak, hogy pulmonális vaszkuláris (PAH) és a pulmonális 
interstíciális érintettség (fibrózis) egymástól független progressziót mutat és a két pulmonális 
érintettség prognózisra kifejtett hatása is független. [43,44] A pulmonális fibrózis a 
mortalitás major faktora. [43,45] A különböző szervérintettségek által képviselt mortalitási 
rizikóértékek jelentős heterogenitást mutattak a vizsgált kohortokban. A különbségek 
tükrözhetnek valódi, a betegség progressziójával kapcsolatos variációt, ugyanakkor a 
vizsgálati stratégiák és klasszifikációkkal kapcsolatos helyi különbségek szerepe sem zárható 
ki.  Szeretnénk rámutatni arra az ellentmondásra, hogy annak ellenére, hogy jelenleg a 
kardio-pulmonáris manifesztációk jelentik az elsődleges mortalitási tényezőt, nem 
rendelkezünk általánosan elfogadott kritériumokkal, diagnosztikus módszerekkel és 
konszenzus határértékekkel ezek jelenlétének meghatározására. [35] A magas rizikójú 
betegcsoport megfelelő karakterizálása elengedhetetlen lépése az jövőbeli kezelési 
stratégiák kidolgozásának, melyektől az SSc prognózisának további javulását várhatnánk.  
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Vizsgálataink során demonstrátuk, hogy szisztémás sclerosisos betegekben a 
koronária betegség kombinációban jelenhet meg a pulmonális hipertóniával, illetve annak 
megjelenését imitálhatja. A csökkent fizikai terhelhetőség és terhelésre jelentkező dyspnoe 
panaszai miatt vizsgált SSc-s betegek esetében a PAH és az ISZB gyakori átfedését észleltük. 
A vizsgálatunkban észlelt PAH gyakoriság hasonló volt a korábbi vizsgálatokban találtakkal.  
Ez volt számos vizsgálat alapján átlagaként 16%-os ra tehető  (4.9-38%)  [17,46] Érdekes 
módon a non-invazív vizsgálatok során pulmonális hipertóniára utaló eltéréseket mutató 
betegek közt a PAH és az ISZB összevethető gyakorisággal jelentkezett. Az ischemiás 
betegség gyanúját mutató betegek közt is megjelent kevésbé prominens formában ez az 
átfedés. „Tiszta” PAH; koronáriabetegség nélkül csak a betegek 10%-ában volt észlelhető.  
Eredményeink azt sugallják, hogy a jelenlegi szűrő módszerek nem ideálisak az SSc-s betegek 
közt az ISZB és a PAH közti differenciálásra. Ennek alapján az invazívabb a koronária 
anatómiát tisztázó megközelítés indokolt az SSc szívérintettség megfelelő karakterizálására.  
A koronáriák vizsgálatának a katéteres protokolba történő felvétele jelentősen csökkentette 
a „negatív” vizsgálatok számát. Ugyanakkor a kardiopulmonális érintettségre utaló panaszok 
magyarázatát kiterjedtebb vizsgálati stratégiánkkal sem tudtuk a betegek szembetűnően 
magas arányában azonosítani: 8/30 esetben sem kardiolpulmonális érintettség, sem súlyos 
pulmonális fibrózis nem volt kimutatható.  
Az ischemiás szívbetegség, átmetszeti vizsgálatunk alapján gyakori a kardiovaszkuláris 
tünettanú szisztémás sclerosisos betegcsoportban és előfordulása jelentős átfedést mutat a 
pulmonális hipertóniával. A koronária revaszkularizáció javítja a betegek panaszait és fizikai 
teljesítőképességét. Az ISZB igazolására szolgáló szűrési protokoll és a koronária betegség 
kizárására végzett koronária anatómiát tisztázó vizsgálatok végzése indokolt ebben a 
betegcsoportban.  

A PAH automimmun betegségek esetén súlyos, potenciálisan életet veszélyeztető 
szövődmény. Első sorban szisztémás sclerozisban de SLE-ben, MTCD-ben és kisebb 
mértékben rheumatoid arthritisben, polymyositisben és primer Sjögren szindrómában is kell 
megjelenésével számolnunk. Jelen ismereteink szerint a pulmonális nyomásemelkedéshez és 
a jobb kamrai diszfunkcióhoz vezető mechanizmusok rokonok ezekben a kórképekben. [47]  
A trikuszpidális gyűrűn mért sebességek meghatározása a jobb kamrai funkció mérésének 
elfogadott módja. [48] A hossztengelyi funkció, mely a szubendokardiális rostok által 
irányított a legesendőbb az átmeneti vagy tartós nyomásterhelésre pulmonális hipertóniás 
betegekben. Eredményeink azt sugallják, hogy a jobb kamrai izolált diasztolés diszfunkció a 
stress-indukálta pulmonális hipertónia jele lehet. Ezzel szemben a szisztolés és diasztolés 
funkció kombinált zavarát találtuk nyugalomban is emelkedett pulmonális nyomás mellett. 
Ez utóbbi észlelésünk összhangban van, Ruan és Nagueh vizsgálati eredményeivel, melyeket 
idiopátiás PAH-ban szenvedő betegek vizsgálata során nyertek. [49] Az emelkedett 
pulmonális nyomás azonban az autoimmun betegek esetében a jobb kamrai diszfunkció csak 
egyik lehetséges oka. A myokardiális mikrocirkuláció zavara és a primer myokardiális 
károsodásra jellemző interstitiális fibrózis szintén a szubendokardiális rostok funkciójának 
károsodásához vezethet. [50] Ugyanakkor eredményeink alapján a szöveti Doppler 
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echokardiográfiás vizsgálat egy ígéretes, új módszernek tűnik a normális non-invazív 
pulmonális nyomású betegekben a stress-indukálta pulmonális hipertónia kizárására.   

Az EUSTAR MYOCARDIUM vizsgálat során 5.4%-osnak találtuk a csökkent 
balkamrafunkció gyakoriságát. A csökkent LVEF-re hajlamosító, független tényezőként 
azonosítottuk a kor, a férfi nem, a myositis, a digitális ulceráció valamint a pulmonális 
érintettség együttes jelenlétét.  Az calcium csatorna blockkolóval történő kezelés védő 
szerepűnek bizonyult.  Vizsgálatunkat megelőzően csak néhány adat volt elérhető a csökkent 
balkamrafunkciót illetően. deGroote és munkatársai által végzett pulmonális hipertóniás 
beteganyagot vizsgáló multicentrikus vizsgálat post hoc analízise 570 beteg közt 8 esetben 
igazolt 45% alatti LVEF-t (1.4%). [51] Az EUSTAR adatbázis egyedülálló lehetőséget kínál az 
SSc komplikációinak vizsgálatára. A vizsgálat első fázisában talált 5.4%-os gyakoriság 
összhangban van korábban publikált 7.2%-os dSSc és 5%-os a teljes betegpopulációt érintő 
értékkel melyeket az EUSTAR első kiértékelése alapján közöltek. [31] Így a csökkent LVEF a 
PAH, az intersticiális tüdőbetegség és a renális krízis mellett az SSc fő belszervi érintettségei 
közé sorolandó. 
Vizsgálatunk másik célja a csökkent LVEF-hez kapcsolódó faktorok meghatározása volt. 
Kétlépéses stratégiával először a teljes adatbázis vizsgálatával a nagy betegcsoportban 
konzekvensen gyűjtött adatok szerepét vizsgálatuk. Ezt követően azon faktorok 
azonosítására tettünk kísérletet, amelyek bár nem szerepeltek a regiszterben, jelenlétük 
perdöntő lehet a bal kamra funkció romlásában. Az atherosclerotikus rizikófaktorok, a 
gyógyszerelés és a pulmonális hipertónia szerepét esetkontrollos összeállításban határoztuk 
meg. A betegség fennállásának ideje a szervi diszfunkciók fennállásának típusos 
meghatározója. Megelőzendő, hogy ez befolyásolja a nyert adatokat, a kontrollcsoport úgy 
került kialakításra, hogy az a betegségtartam tekintetében kiegyensúlyozott legyen. Mindkét 
analízis megerősítette a férfi nem, a kor, az izomérintettség és a digitális fekélyek 
jelenlétének, mint független rizikótényezőnek a szerepét. Az ujjfekélyekkel való kapcsolat 
felveti, hogy a kardiális diszfunkció egy diffúz, mikrovaszkulaturát érintő degeneratív 
folyamat részjelensége lehet. [52] Az esetkontrollos vizsgálat során a férfi nem kivételével a 
klasszikus kardiovaszkuláris rizikófaktorok nem voltak kapcsolatban az LVEF csökkenésével. 
Ez az adat összhangban van azzal, hogy egy korábbi vizsgálatban a mikroangiopátia volt az 
SSc myocardiális érintettség kialakulásával kapcsolatba hozható, míg az aterosclerosissal 
kapcsolatos adatok ellentmondásosak. [52] Vizsgálatunk fontos eredménye a calcium 
csatorna blokkoló kezelés szerepére történő rámutatás. Ez jelentősen ritkább esetben 
szerepelt a csökkent ejekciós frakciójú betegek kórtörténetében. A calcium csatorna 
blockolók protektív szerepe összhangban van a feltételezett kisérkárosodással kapcsolatos 
mechanizmussal, illetve korábbi rövid távú vizsgálatok eredményével. [52] Steen és 
munkatársai ritkábban észlelték PAH jelentkezését, míg egy másik vizsgálatban a 
vazodilatátor terápia digitális fekélyek kialakulását késleltető hatását észlelték. [53,54] 
Ezek alapján felmerül, hogy a calcium csatorna blockolók a mikrovaszkuláris károsodás elleni 
védelem útján fejthetik ki hatásukat.  
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Vizsgálatunkkal kapcsolatban több korlátozó tényező is felmerül. Az összeállítás obszervációs 
volta korlátozza az eredményekből történő általános következtetések levonhatóságát. Az 
55%-os LVEF határ nem köthető emelkedett mortalitáshoz, ezért a ilyen jellegű 
következtetések levonására munkánk nem alkalmas. Hosszútávú követéses vizsgálat végzése 
javasolt az LVEF enyhe csökkenésének és az életkilátások közti kapcsolat finomabb 
karakterizálása érdekében. A hosszútávú calcium csatorna blockoló kezelés széleskörű 
javaslatának megalapozásához szintén további, randomizált összeállítású vizsgálat végzése 
indokolt.  

Ismereteink szerint vizsgálatunk volt az első amely intrakoronáriás nyomásmérés 
segítségével vizsgálta a myokardiális rezisztenciát szisztémás scerosisos betegekben. 
Vizsgálataink alapján az SSc-s betegek hiperémiás myokardium rezisztencia indexe (IMRhyp) 
nem emelkedett a nem-jelentős koronária szűkületek miatt katéteres vizsgálatra került 
betegekből álló kontrollcsoporthoz képest. Ez az adat valószínűtlenné teszi, hogy az SSc 
betegcsoportban az arterioladilatáció irreverzibilis károsodása állna fenn.  
A koronária arteriolák felelősek a myokardiális véráramlás elosztásáért. Az arteriolák szintjén 
működő, vazodilatációs és vazokonstrikciós effector mechanizmus az ischemiás és 
neuroendokrin hatások széles körű, finoman szabályozott irányítása alatt áll. Korábbi 
vizsgálatok alapján feltételezték, hogy szisztémás sclerosisos betegekben az arteriola 
dilatáció zavara és az arteriolák irreverzibilis károsodása következtében a összérátmérő ezen 
a szinten észlelhető redukciója alakul ki. Ez az eltérés az autoregulációs mechanizmusok 
kiiktatásával járó, maximális hiperémiában észlelt ellenállás emelkedésével kellene, hogy 
járjon, azonban vizsgálatunk alapján ilyen eltérést nem tudtunk azonosítani. [21,55,56]  
Ugyanakkor a csökkent koronária áramlási rezervű (CFR) betegekben a nyugalmi myokardiáls 
rezisztencia (IMRbas) csökkenését és a koronária áramlási sebesség fokozódását észleltük. 
Ezek az eltérések már nyugalomban fennálló, kompenzációs mechanizmusok fennállására 
utalnak. A koronária adaptációs kapacitás már nyugalomban igénybevett volta alapján 
terhelés esetén jelentősen csökken az elérhető maximális koronária perfúzió és 
következésképpen a betegek fizikai teljesítőképessége. 
A szív kapilláris hálózata extrémen denz, gyakorlatilag szinte minden myocitát direkt módon 
elérő halózat. [57] A kapillárisok elvesztése ezért csak extrémen kiterjedt károsodás esetén 
vezetne a hiperémiás rezisztencia növekedéséhez, ugyanakkor lényegesen kisebb mértékű 
károsodás már a kontraktilis elemek ischemiájához vezethet. A csökkent koronária 
vazoreaktivitást mutató SSc-os betegek közt ugyanakkor a nyugalmi ellenállás csökkenését 
észleltük. A koronáriák atherosclerotikus szűkülete esetén a bazális értónus csökkenése a 
myokardiális perfúziót fenntartani igyekvő, kompenzációs mechanizmusok egy fontos eleme. 
A szűkülettől disztális területeken ez a mechanizmus teszi lehetővé a csökkent disztális 
koronária nyomás ellenére a változatlan oxigén és energia ellátást. [58-61] A jelenlegi 
vizsgálatunkban résztvevő betegek közül egy esetben sem találtunk hemodinamikailag 
jelentős koronária szűkületet, következésképpen a csökkent disztális koronária nyomás 
miatti kompenzációt, mint oki tényezőt ki tudtuk zárni. Ennek alapján a nyugalmi rezisztencia 
csökkenésének hátterében, az arteriolák szintjétől disztálisan, a mikrocirkuláció területén 
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kialakult károsodás ischémiás szignáljai által kiváltott, kompenzációs mechanizmusok 
jelenlétét feltételezzük.  
A korábbi vizsgálatok során csak a myokardiális rezisztencia durva becslésére volt lehetőség. 
Nitenberg et al. és munkatársai invazív módszerekkel vizsgálták a miokardiális rezisztenciát. 
Ennek során számított koronária perfúziós nyomást használtak, míg a véráramlást a sinus 
corononariusban végzett termodilúciós mérésekkel határozták meg. [15] A disztális 
koronária perfúziós nyomás (Pd) mérése nélkül a diffúz, de hemodinamikailag jelentős 
koronária elérések jelenléte azonban nem zárható ki biztonsággal. Az általunk végzett 
mérések ugyanakkor a Pd direkt invazív mérésén alapultak, ami a mérések metodikai erejét 
növeli.  
Számos vizsgálat kísérelte meg a koronária vazoreaktivitás non-invazív vizsgálatát SSc-s 
betegekben. [16,22,56] A diasztolés koronária áramlás transzthorakális echokardiográfiás 
vizsgálatának kivitelezhetősége szuboptimális, azonban második harmonikus technológia és 
és a Doppler jelet felerősítő kontraszanyag felhasználásával ez javítható (CFRecho). [23,62-
65] Sulli és munkatársai szignifikánsan alacsonyabb CFRecho  értékeket találtak diffuz SSc-s 
betegek közt, összevetve a limitált kután alcsoportban észlelt értékekkel. Az általunk vizsgált 
csoportban nem észleltünk hasonló összefüggést az SSc alcsoportok közt. [56] Montisci és 
munkatársai a csökkent diasztolés csúcssebesség és CFRecho jelentős növekedését találták 
egyszeri iv. L-propionylcarnitine infúzió hatására. Ez az észlelés megmagyarázható az L-
propionylcarnitine “anti-endothelin” jellegű hatásával, aminek következtében javult a 
adenozin infúzióra adott válasz. [23] D’Andrea és munkatársai az endotheliális 
diszfunkcióra vonatkozó megállapításokat annyiban terjesztették ki, hogy ez a jelenség nem 
korlátozódik a koronária mikrocirkulációra, hanem a perifériás keringés területén is 
kimutatható. [16] Korábban Andersen és munkatársai írtak le hasonló mechanizmust. 
[66]A debreceni munkacsoport vizsgálatai során az endothelfüggő vazodilatáció károsodása 
és a endothelium independens vazodilatáció megtartott volta volt kimutatható a brachiális 
artéria nagyfelbontású ultrahangvizsgálata során. [67-69] Ez is megerősíti, hogy szisztémás 
sclerosisban a endotheliális funkció egész érrendszerre kiterjedő zavarával kell számolnunk.  
 A fenti vizsgálatokkal kapcsolatos általános limitációs tényező, hogy végzésük során nem 
történt a nyomásértékek folyamatos kontrollja, ami a különböző vazodilatátor anyagok 
adását követően mért sebességértékek értékelését megnehezíti. Szintén fontos korlátozó 
szempont a koronária anatómia előzetes vizsgálatának hiánya. A koronária eltérések akár 
tünetmentes betegekben is jelentős számban előfordulhatnak, emellett a miokardiális 
diszfunkció és a koronáriabetegség jelentős átfedést mutat ebben a betegcsoportban ami a 
betegbeválasztást befolyásolhatta. [13,29] Allanore és munkatársai endothelin 
antagonista bosentan hatására a myokardiális perfúziós index javulását tudták kimutatni. Ez 
a vizsgálat is megerősíti hypotézist, miszerint az endoteliális funkció javításával a 
myokardiális perfuzió normalizálódása érhető el. [70] 
Vizsgálatunkban a Raynaud szindróma fennállási ideje SSc-s betegekben  nem mutatott 
korrelációt a maximális vazodilatációban mért ellenállással (IMRbas), illetve ez nem 
különbözött a kontrollcsoportban észlelt értékektől. A Raynaud szindrómához hasonló 
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vazospasztikus epizódoknak az SSc belszervi manifesztációinak kialakulásában játszott 
esetleges szerepe korábbi vizsgálatokban is felmerült. Mukerjee és munkatársai centrális és 
perifériás hidegexpozíció szerepét kísrelték meg igazolni 21 PAH miatt 
jobbszívfélkatéterezésen átesett SSc-s betegnél. Sem a hemodinamikai paraméterek 
változását sem a vazoaktiv peptidek szintjében nem tudtak a kéz hideg vízbe merítésével 
vagy 4C°-os víznek a jobb pitvarba történő befecskendezését követően kimutatni. Ezek 
alapján a hideghatás kisvérköri hatását kizártnak tekintették. [71] Elméletileg a szív 
területén direkt hideghatás szerepe a tüdőhöz képest még kevésbé valószínű. A koronária 
áramlási rezerv méréséhez befecskendezett szobahőmérsékletű fiziológiás sóoldat passage 
idejével kapcsolatos megfigyeléseink megerősítik a direkt hidegprovokáció kóroki szerepével 
kapcsolatos kételyeket. A befecskendezések során angina vagy spazmus provokációját nem 
észleltük és a tranzitidők nem mutattak arteriolaspazmusra utaló megnyúlást. A nyugalmi 
bazális rezisztencia értékek (IMRbas) nem voltak jelentősen emelkedettek az SSc-s betegek 
közt a stress szituáció és a katéterlabor hűvös hőmérséklete ellenére.  

Vizsgálatunkkal számos limitáló tényezőt figyelembe kell vennünk. A nemek eloszlása 
különbözött a kontrollcsoporthoz képest bár ez statisztikailag nem volt jelentős. A 
kardiovaszkuláris rizikófaktorok közt a hiperkoleszterinemia jelentősen gyakoribb volt a 
kontrollcsoportban ez és a nem befolyásolhatja a koronáriák vazoreaktivitását. A bazális 
rezisztencia értékek (IMRbas) nem különböztek jelentősen a normális és a beszűkült 

vazoreaktivitású (CFR≤2) betegek közt, amit ezen értékek jelentős szórása magyarázhat. 
Továbbá vizsgálatunk során sem a myokardium metabolizmus, sem a perfuzió vizsgálatát 
nem tudtuk elvégezni. 

Összefoglalva a koronária vazoreaktivitási kapacitás (CFR) beszűkülése a primer 
myokardiális érintettségéhez tartozó jelenség. Megfigyeléseink alapján a CFR csökkenéséért 
a nyugalmi vaszkuláris tónus csökkenése tehető felelőssé. Ehhez a jelenséghez a nyugalmi 
áramlás felgyorsulása társul, ami a nyugalmi bazális myokardiális rezisztenciával együtt egy 
kompenzatórikus állapot fennállását sugallja. A vazodilatátor terápia tovább csökkenti a 
vaszkuláris tónust így elsősorban azokban a betegekben lehet jó hatású ahol még megtartott 
a koronária vazoreaktivitás. További vizsgálatok szükségesek azonban a vazodilatátor szerek 
az SSc szívérintettségére kifejtett hatásának tisztázására. 
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5 A doktori értekezés tézisei 
A sclerodermás kohortvizsgálatok meta-analízisével a betegség mortalitási 

spektrumának változását igazoltuk. A betegségspecifikus komplikációk kiküszöbölésére tett 
erőfeszítések következtében a betegek mortalitási mutatói javulást tükröznek, valamint 
csökkent a diffúz és a limitált alcsoport közti különbség. Ezen tényezők mellett jelenleg a 
kardiális és pulmonális okok tekinthetőek a fő halálozási okoknak. Az epidemiológiai adatok 
alapján indokolt  a szívbetegség jobb diagnózisát és kezelését lehetővé tevő protokollok 
kidolgozása.  
 

Az ischemiás szívbetegség, átmetszeti vizsgálatunk alapján gyakori a kardiovaszkuláris 
tünettanú szisztémás sclerosisos betegcsoportban és előfordulása jelentős átfedést mutat a 
pulmonális hipertóniával. A koronária revaszkularizáció javítja a betegek panaszait és fizikai 
teljesítőképességét. A koronária anatómiát tisztázó vizsgálatok végzése indokolt ebben a 
betegcsoportban.  
 

Az echokardiográfia egyik új lehetősége a myokardium mozgásának mérésén alapuló 
szöveti Doppler technika, mely korábban nem elérhető kinetikai karakterizálást tesz 
lehetővé. Vizsgálatunk alapján a jobb kamrai izolált diasztolés diszfunkció a stress-indukálta 
pulmonális hipertónia jele lehet. Ezzel szemben a szisztolés és diasztolés funkció kombinált 
zavarát találtuk nyugalomban is emelkedett pulmonális nyomás mellett. 

 
A csökkent balkamrafunkció gyakoriságát 5.4%-osnak találtuk SSc-s betegek közt. A 

csökkent balkamrai ejekciós frakcióra hajlamosító, független tényezőként azonosítottuk a 
kor, a férfi nem, a myositis, a digitalis ulceráció valamint a pulmonális érintettség jelenlétét.  
Az calcium csatorna blockkolóval történő kezelés védő szerepűnek bizonyult.  Az 
ujjfekélyekkel való kapcsolat felveti, hogy a kardiális diszfunkció egy diffúz, 
mikrovaszkulaturát érintő degeneratív folyamat részjelensége lehet. 

 
A koronária vazoreaktivitási kapacitás (CFR) beszűkülése a primer myokardiális 

érintettségéhez tartozó jelenség. Megfigyeléseink alapján a CFR csökkenéséért a nyugalmi 
vaszkuláris tónus csökkenése tehető felelőssé. Ehhez a jelenséghez a nyugalmi áramlás 
felgyorsulása társul, ami a nyugalmi bazális myokardiális rezisztenciával együtt egy 
kompenzatórikus állapot fennállását sugallja. A vazodilatátor terápia tovább csökkenti a 
vaszkuláris tónust, így elsősorban azokban a betegekben lehet jó hatású ahol még 
megtartott a koronária vazoreaktivitás.  
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