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E SZÁMunk SZERZŐi

Dr. Buzás György Miklós
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adjunktus. 1991-ben gasztroenterológiai szakvizsgát tett, 2007-ben védte
meg PhD-értekezését. Érdeklődési területei: Helicobacter pylori, ultrahang-
vizsgálatok, laktózintolerancia. Több szakmatörténeti könyv (gasztroentero-
lógia, diabetológia, peptikus fekély, ultrahang) szerzője. A Ferencvárosi
Egészségügyi Szolgáltató KKNP Kft. gasztroenterológiai szakrendelésén, a
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban, a Szigetszentmiklósi
Szakrendelőben és a MEDOC Egészségközpont Kft.-ben dolgozik.

Dr. Domján Gyula
Egyetemi tanár, belgyógyász, immunológus, hematológus, laboratóriumi szak-
orvos. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett 1974-ben. Orvos-
továbbképző Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika, illetve a SE-ETK I. Sz.
Belgyógyászati és Geriátriai Klinika munkatársa, majd a Szent Rókus Kór-
ház Belgyógyászati Osztály vezetője, később a kórház főigazgatója. Ezt köve-
tően az SE-ETK intézetigazgatója, illetve az ÁOK I. Sz. Belgyógyászati Kli-
nika munkatársa, Laboratóriumi Medicina Intézet egyetemi tanára. Tudo-
mányos és klinikai tevékenységét elsősorban a klinikai immunhematológia
területén fejti ki. A Magyar Aferezis Társaság elnöke.

Dr. Gasztonyi Beáta 
1995-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 1995–2006
között az egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott. 2006 óta a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főor-
vosa, 2016-tól tudományos és oktatási orvos igazgató helyettes. 2000-ben
belgyógyászatból, 2003-ban gasztroenterológiából szerzett szakképesítést.
2015-ben endoszkópos ultrahang licence vizsgát tett. 2002-ben PhD-, 2012-
ben habilitált doktor fokozatot szerzett, 2015-ben egyetemi magántanárrá
nevezték ki. A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának főtit-
kára (2008–2017), a Veszprémi Akadémiai Bizottság Gasztroenterológiai Mun-
kacsoport vezetőségi tagja (2009-től), a Magyar Gasztroenterológiai Társa-
ság Endoszkópos Ultrahang Szekciójának vezetőségi tagja (2013-tól), a
Magyar Gasztroenterológiai Társaság vezetőségi tagja (2014-től), a Magyar
Belgyógyász Társaság titkára (2016-tól), a Magyar Gasztroenterológiai
Társaság Endoszkópos Ultrahang Szekció titkára (2017-től). Számos szak-
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Dunántúli Szekciójának Emlékérme, Emberi Erőforrások Minisztériuma ál-
tal adományozott Pro Sanitate díj, Zala Megyei Kórházért díj. 

Dr. Szauder ipoly
Belgyógyász, kardiológus, hipertonológus, PhD, egyetemi magántanár, Euro-
pean Cardiologist of ESC, European Hypertension Specialist of ESH. Ko-
rábban kórházi belgyógyász osztályvezető főorvos (Csepeli Kórház, OPNI),
jelenleg a Vecsési és a Pestszentimrei Kardiológia-Hipertónia Szakrendelés
és a Budapesti Kardiológiai Diagnosztikai és Hypertonia Központ vezetője.
Az 1993-ban általa kidolgozott, közreadott szakmai elvi alapok felhasználá-
sával készült a „Cardiotens és CardXplore” nevű egyidejű ambuláns vér-
nyomás- és EKG-monitor. A hipertóniás szívbetegség kutatója, és mint új,
komplex klinikai entitásnak, hazai megismertetője: „Hipertóniás szívbeteg-
ség monográfiája” (2011) ötletadó főszerkesztője, három könyvfejezet szer-
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zője. 153 publikáció: 5 szakkönyv, 4 könyvfejezet, 1 ismeretterjesztő könyv, 36 közlemény, 118 kongresszusi és orvostovább-
képző előadás a belgyógyászat, kardiológia, hipertonológia tárgykörében. 1991−2018 között az Orvostovábbképző Egye-
tem, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék oktatója, a Szegedi Orvostudományi Egyetem vendégtanára, posztgra-
duális orvos- (rezidens-) képzések vezetője.

Dr. Pécsi Dániel 
2016-ban szerzett orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Az egyetem alatti tudo-
mányos diákköri tevékenysége a gyomor gyulladásos állapotainak vizsgálatára irányult, elsősorban állatmodellekben a
tranziens receptorpotenciál ioncsatornák szerepét tanulmányozta. A diplomaszerzést követően nappali tagozatos PhD-hall-
gatóként folytatta tanulmányait a PTE ÁOK Transzlációs Medicina Intézetében. Fő érdeklődési területe az endoszkópos
retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) minőségi mutatóinak vizsgálata; témavezetője dr. Vincze Áron. A kutatási
téma keretében elindították az országos ERCP-regisztert. Ennek folyományaként több endoszkópos témájú klinikai vizsgá-
lat tervezésében és szervezésében vesz részt. Emellett több – heveny hasnyálmirigy-gyulladásos betegcsoportot érintő –
randomizált, kontrollált és megfigyeléses klinikai vizsgálat szervezésében és betegbevonásában is részt vesz. 2018 szep-
temberétől gasztroenterológus rezidens. Számos magyar és nemzetközi konferencián tartott poszterprezentációt és előadást
(UEG Week, ESGE Days, EPC, Pancreatic Fest, HPSG, MGT). A kórélettan tantárgyat orvostanhallgatók számára magya-
rul, angolul és németül is oktatja.
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A hipertóniás szívbetegség új fogalma 

A hipertónia és a hipertóniás szívbetegség diagnoszti-
kája – különösen hazánkban – még mindig nem teljes
értékű, alulreprezentált. Ennek oka részben az, hogy
kardiológiai szempontból nem számít igazán kardioló-
giai betegségnek. gyakran a kardiológiai részjelensé-
gek, klinikai kép részletek külön-külön észlelése törté-
nik a hipertóniabetegséggel való összefüggés felisme-
rése nélkül. jól ismert pedig, hogy a hipertónia igen ma-
gas incidenciájából származóan a szívbetegségek leg-
gyakoribb oki tényezője. A hipertónia valódi népbeteg-
ségnek tekinthető, előfordulási aránya világszerte igen
magas: a lakosság 30–40%-át is érintheti – hazánkban
körülbelül 31–33%-os az előfordulása –, ugyanakkor a
hipertónia szerepelhet a szívizominfarktusok okaként
mintegy 50%-ban, a stroke-oknál 70%-ban. ily módon
a hipertónia szövődményeként fellépő hipertóniás
szívbetegség a leggyakoribb szívbetegség.5, 6, 9, 10, 13, 22

A hipertónia még tünetmentes stádiumban történő fel-

ismerésével, kezelésével, szekunder prevencióval, bi-
zonyítottan hatásos kardioprotektív gyógyszerekkel a
jelentős kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás
csökkenthető, amely nemcsak egyéni, hanem össztár-
sadalmi (gazdasági) érdek is. Hangsúlyozandó, hogy a
hipertónia felismerése és kezelése, a tartós normoten-
zió elérése a már kialakult szívbetegségek esetében is
elsődleges fontosságú.13, 18, 22, 24

Megfigyeléseink alapján a hipertóniás szívbeteg-
ségről kialakított feltételezést a hipertónia kiváltotta
ischaemia, angina pectoris egyidejű 24 órás vérnyo-
más- és Ekg-monitorozási, valamint echokardiográfi-
ás vizsgálati eredményeiből kiindulva már korábban
közöltük, súlyának megfelelelően ismertetve a hiper-
tenzív mikrovaszkuláris coronariabetegséget is.17

Hipertóniás szívbetegség megnevezéssel ez előtt
ugyanis elsősorban a balkamra-hypertrophiát, illetve
csupán a kardiális érintettség egyes részeit illették, amely
nem foglalta magában a teljes kórképet, nem tekintet-
ték önálló entitásnak. A hazai írásokban is általában a

HiPERTÓniÁS SZívBETEGSéG

Dr. Szauder Ipoly

Kardiológiai Diagnosztikai és Hypertonia Központ

ÖSSZEfoGLALÁS: A hipertónia és a hipertóniás szívbetegség diagnosztikája még napjainkban sem teljes
értékű, alulreprezentált. Ennek oka, hogy kardiológiai szempontból nem számít igazán kardiológiai betegség-
nek, önálló entitásnak. Gyakran részjelenségek, klinikai kép részletek külön-külön észlelése történik, a hipertó-
niabetegséggel való összefüggés felismerése nélkül. A hipertóniás szívbetegség megnevezéssel korábban első-
sorban a balkamra-hypertrophiát és a kardiális érintettség egyes részeit illették, amely nem foglalta magában a
teljes kórképet, különös tekintettel a mikrovaszkuláris coronariabetegségre. A mai kardiológiai szemléletnek
megfelelően, a kórélettani események összefüggéseiből kiindulva, a részjelenségek egységbe foglalását, a kór-
kép összetettségének felismerésére alkalmas, korszerű diagnosztikai módszereket a gyakorló orvos szempontjai
szerint ismerteti a szerző. 

kulcsszavak: hipertónia, hipertóniás szívbetegség

Szauder i: HYPERTEnSivE HEART DiSEASE

SuMMARY: Diagnosis of hypertension and hypertensive heart disease is incomplete and underrepresented
even nowadays. The reason for this situation is that it is not really considered as an independent cardiovascu-
lar disease. Rather, partial clinical phenomena and manifestations are separately observed, without recognizing
their relation to hypertension. Earlier the term hypertensive heart disease was used for the left ventricular
hypertrophy and certain elements of the cardiac dysfunction, not involving the complete disorder, especially the
coronary microvascular disease. In this work diagnostic methods suitable for recognition of the complexity of
the disease are described by exploring the context of the pathophysiological mechanisms and developing an
integrated overview of the partial symptoms, according to the current cardiological approach and the needs of
the daily cardiology practice. 

keywords: hypertension, hypertensive heart disease
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hipertóniás szívbetegség ismertetésekor többnyire a
balkamra-hypertrophia, a szívelégtelenség, valamint az
arrhythmia részjelenségeire szorítkoztak, kimaradt a
hipertónia kiváltotta angina pectoris–szívizom-ischae-
mia, a mikrovaszkuláris coronariabetegség és a szívet
érintő strukturális remodeling is: bal pitvari eltérések,
mitralis és aortaregurgitáció, aortabillentyű sclerosis/
stenosis és ezek következményei. A kórkép összetett
mivoltának hangsúlyozására, részletesebb megismerte-
tésére „A hipertóniás szívbetegség monográfiája” című
könyv a kardiológiai aspektuson túlmenően a betegség
multidiszciplináris megközelítését is adja. Ebben java-
soltuk a saját vizsgálatok, valamint a szakirodalmi ada-
tok alapján a hazai gyakorlat számára a „hipertóniás
szívbetegség” mint külön entitást figyelembe vevő, ön-
álló klinikai kép elfogadását. Az addigi, a résztüneteket
önmagukban tekintő és tárgyaló szemlélet helyett ezek
egységbe foglalását, kiemelve a mikrovaszkuláris co-
ronariabetegség–angina pectoris, nők coronariabeteg-
ségének jelentőségét.1, 5, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24

Az alábbiakban e sokrétű és a hazai orvosi gyakor-
latban még meglehetősen alulreprezentált betegséget a
felismeréstől a kezelésig terjedően ismertetjük, a gya-
korló orvos szempontjait állítva előtérbe. A közlemény
a fentiek alapján a hipertóniás szívbetegség komplex
kórélettani eseményeinek összefüggéseiből, új szemlé-
letéből kiindulva, a hipertóniás szívbetegség meghatá-
rozásának és diagnosztikájának komplexebb és diffe-
renciáltabb megközelítését adja a mai korszerű diag-
nosztikai módszerek ismertetésével.

A hipertóniás szívbetegség fogalmának
új jelentéstartalma

A hipertóniás szívbetegség új meghatározása: A hiper-
tónia szövődményeként kialakuló szívbetegség, amely
a hipertónia fennállási idejétől, súlyosságától, kezelé-
sétől függően a következő kóros eltéréseket, klinikai
formákat foglalhatja magában (előfordulási, időrend-
beli, gyakorisági sorrendben):

• bal kamra hypertrophiája,
• bal pitvari eltérések,
• arrhythmiák (extrasystolia, pitvarfibrilláció),
• billentyűbetegségek (kalcifikációval és/vagy

regurgitációval),
• coronariabetegség (epicardialis és/vagy mikro-

vaszkulárs coronariák),
• szívizom-ischaemia,
• szívizominfarktus,
• szívelégtelenség (szisztolés, diasztolés, izolált

diasztolés).2, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 19, 23

A hipertóniás szívbetegség kóros eltéréseinek,
klinikai formáinak rövid áttekintése

Balkamra-hypertrophia. legismertebb megjelenési
forma, amely a betegek 15–20%-ában alakul ki. Fenn-
állása nincs egyenes arányban a hipertónia diagnoszti-

zálásával. kezdeti védőszerepe a perctérfogat fenntar-
tására irányul, később azonban a diasztolés nyomás fo-
kozódása, valamint a szívizom-károsodás szívelégte-
lenséghez vezethet. Balkamra-hypertrophiában az Ekg
diagnosztikai érzékenysége kicsi, mintegy 50%-os, faj-
lagossága viszont nagy. Echokardiográfiával megálla-
pítható a bal kamrai szívizomtömeg növekedése,
amely jól hasznosítható, közvetett jelzője a balkamra-
hypertrophiának.4, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 23

Szívelégtelenség. A hipertóniás szívbetegség leg-
gyakoribb szövődménye, amelyet kezdeti tünetmentes-
sége miatt gyakran nem diagnosztizálnak időben.
Elsősorban a diasztolés diszfunkció kimutatása lenne
fontos, amely korai szakban – a hiányzó vagy releváns
tünetek miatt – legkönnyebben hozzáférhetően echo-
kardiográfiával lehetséges. kezdeti formáját, a relaxá-
ciós zavart a hagyományos doppler-vizsgálatok nem
mindig mutatják ki, ezért minden esetben javasolt – az
irányelveknek is megfelelően – az annál érzékenyebb
szöveti doppler- (Tdi-) vizsgálat is. A bal kamra di-
asztolés diszfunkciója tünetmentes, kezdetben a szisz-
tolés diszfunkció is, de az utóterhelést (afterload) meg-
változtató minden körülmény a szívizom fokozott igény-
bevételét, majd károsodását okozza, ami a tünetek ki-
alakulásához is vezet. A progresszió mérséklésére elsőd-
leges a korai (echokardiográfiás) diagnózis, ugyanis a
tünetmentes stádiumban elkezdett kezeléssel az állapot
romlása és/vagy a manifeszt, illetve a tünetekkel járó
szívelégtelenség is később alakulhat ki.7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 23

Bal pitvari eltérés. korai és gyakori echokardiográ-
fiás jel, amelyet azonban ritkán hoznak összefüggésbe
hipertóniával az echokardiográfiás iránydiagnózis so-
rán. Már akkor társulhat a hipertóniához, amikor még
nincs jele szívbillentyű-betegségnek, vagy szisztolés
diszfunkciónak. A bal pitvar megnagyobbodása a bal
kamra diasztolés diszfunkciójának súlyosságával függ
össze. A pitvari összehúzódás kimaradása miatt kedve-
zőtlen hemodinamikai változás következik be, ami di-
asztolés diszfunkciót előidézve elősegíti a szívelégte-
lenség kialakulását. A bal pitvari szerkezeti elváltozá-
sok révén nagyobb az esély a pitvarfibrilláció kialaku-
lására. A bal pitvar tágulata független rizikófaktora a
kardiovaszkuláris történéseknek.8, 9, 14, 15, 16, 23

Billentyűbetegségek. A vérnyomásterhelés aorta-
gyök-dilatációt, esetleg mitralis anulus dilatációt okoz-
hat, következményes billentyűelégtelenséggel, regur-
gitációval. Hemodinamikailag jelentéktelen aortain-
sufficientia gyakran észlelhető kezeletlen magas vér-
nyomás esetében. kiemelendő, hogy az egyik leggya-
koribb – szintén alulértékelt – jel az aortabillentyű scle-
rosisa – később stenosisa –, amelyet az intima degene-
ratív elváltozásai következtében kialakuló kalcifiká-
ciós elváltozások okoznak, később billentyűelégtelen-
séggel. Ma az aortabillentyű gyulladásos eredetű be-
tegsége igen ritka, gyakori degeneratív megbetegedé-
sének fő oka pedig a fel nem ismert, vagy nem megfe-
lelően kezelt hipertónia.2, 5, 14, 19, 23
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A hipertóniás ischaemiás szívbetegségben létrejött
szívizom-ischaemia kórélettana. Hipertóniában a szív-
izom-ischaemia fő oka a kezeletlen és hosszabb ideig
fennálló magas vérnyomás, amely különböző mértékű
hemodinamikai, neurohormonális és szerkezeti eltéré-
seket okoz. Ezek következményeként a koszorúér-ke-
ringés nem képes megfelelően ellátni a szívizom oxi-
génigényét.

Elsődleges a balkamra-hypertrophia, valamint a me-
chanikus károsodások. később progresszív metabolikus
eltérések alakulnak ki. A szívizomsejtekben az anyag-
csere aerob irányból anaerob irányba tolódik el. Ezeket
elektromos károsodások követhetik. végül kialakulhat
az epicardialis coronariaerek fix vagy dinamikus steno-
sisa, a mikrovaszkuláris coronariák kóros összehúzódá-
sa vagy csökkent relaxációja (coronaria X-szindróma)
és/vagy ezek együttes betegsége. A szívizom-ischaemia
azonban többnyire multifaktoriális, a hipertónián kívül
az atherosclerosis folyamatát elősegítő egyéb tényezők
okozzák. leggyakoribb klinikai tünete az angina pecto-
ris, amelynek prevalenciája igen jelentős.

kardiovaszkuláris oldalról a hipertóniás szívbeteg-
ség a szívnek a megnövekedett artériás nyomásra és a
teljes perifériás rezisztenciára adott sajátos válaszaként
határozható meg, a megváltozott balkamra-utóterhelés
(afterload), valamint -előterhelés (preload) az alapvető
kóroki tényezők. A hipertóniás szívbetegség kóréletta-
ni alapját ezek a hemodinamikai elváltozások jelentik.
A további patológiai eltérések a megváltozott biome-
chanika (myocyták és fibroblastok), a kialakult bal-
kamra-hypertrophiában a meglévő coronariák nem biz-
tosítnak megfelelő vérellátást, valamint a véráramlás
csökken az endocardiumban, a megváltozott celluláris
és szubcelluláris szignálok, az onkogének aktivációja,
az endotheldiszfunkció és a perivaszkuláris fibrosis,
amelyek a coronariarezerv kedvezőtlen megváltozásá-
hoz vezetnek. Ezekhez neurohumorális eltérések és nem
hemodinamikai tényezők is (genetikai adottságok, a
nem, a kor, az elhízás, a túlzott sófogyasztás, az inzu-
linrezisztencia), valamint az ún. tradicionális és újabb
rizikótényezők, valamint a meglévő vagy kialakult
társbetegségek is társulhatnak. A magas vérnyomás ha-
tására tehát a fentiek következtében a szívizom szerke-
zetében és működésében kedvezőtlen elváltozások jön-
nek létre: remodeling → szívizom-ischaemia kialaku-
lása → inotropia csökkenése → pangásos szívelégte-
lenség. 

Az invazív vizsgálatok statisztikai eredményeiből
ismert, hogy a noninvazív módszerekkel kimutatott hi-
pertóniás, ischaemiás szívbetegségek mintegy 5–20%-
ában a negatív coronarogram mögött a szívizom-ischae-
miáért felelős mikrovaszkuláris coronariabetegség áll.
Az esetek egy részében a hipertónia az egyedüli oki té-
nyező. Más okok: diabetes mellitus, atherosclerosis, hy-
perlipidaemia, elhízás. nőkben a menopauza hormoná-
lis elváltozásai, autoimmun, gyulladásos betegségek,
hemoreológiai változást okozó betegségek. Az ischae-
mia a betegséget pontosabban jellemző, átfogóbb je-

lentőségű fogalom, ezért a mai szóhasználatban az ed-
digi hipertóniás coronariabetegség vagy hipertóniás co-
ronaria-szívbetegség helyett a hipertóniás ischaemiás szív-
betegség meghatározás javasolt.

Amennyiben releváns klinikai vizsgálatok igazol-
ják a mikrovaszkuláris coronariabetegséget, akkor az
ilyen betegek angina pectorisa esetén a mikrovaszkulá-
ris angina pectoris megnevezés ajánlott. Ez olyan angi-
na pectoris, amely gyakran atípusos tünetekkel és pozi-
tív terheléses Ekg-val, esetleg atípusos, foltos perfú-
ziózavar képét mutató perfúziós myocardiumszcintig-
ráfiával (sPECT), de negatív koronarográfiával (epi-
cardialis erek) jár, amelyet mikrovaszkuláris coronari-
adiszfunkció (coronariabetegség) okoz. Megjegyzen-
dő, hogy nincs jelenleg egységes álláspont a „negatív
koronarográfia” tekintetében, ugyanis egyes szerzők
szerint ehhez nemcsak a teljesen negatív koronarográ-
fia (epiardialis ereken 0% coronariastenosis) fogadha-
tó el, hanem egyes szerzőknél 40%, másoknál 50%-ot
el nem érő coronariastenosis is. (Az 50% felettit tekin-
tik szignifikánsnak). Tehát angiográfiai szempontból
ugyan a vizsgálat eredménye negatív, de már – angiog-
ráfiával – az epicardialis coronariabetegség jelei kimu-
tathatók. Pozitív noninvazív kardiológiai tesztek (ter-
heléses Ekg, echokardiográfia, sPECT, kardio-Mr,
PET) igazolják és erősítik meg az ischaemiás szívbe-
tegség diagnózisát. Az ischaemia jelentőségét ki kell
emelni, tekintettel arra a tényre, hogy az angiográfia
anatómiai képei, az erek szűkületei önmagukban a szív-
izom vérellátásáról nem adnak információt. ismeretes
ugyanis, hogy amíg a nem szignifikáns coronariasteno-
sis is okozhat perfúziós zavart (ischaemiát), a szignifi-
kancia körüli szűkület nem mindig, ezért szükséges a
coronaria frakcionált átáramlási rezerv (FFr) és a
coronaria mikrovaszkuláris rezisztencia index (iMr)
mérése is. FFr: a coronariastenosistól disztálisan és
proximálisan mért nyomások aránya, amely jellemzi a
szűkület súlyosságát és a coronariaintervenció során
elméletileg elérhető perfúziófokozódás mértékét. Az
eddigi megfigyelések szerint a 0,75 FFr az a küszöb-
érték, amely egyértelmű ischaemiával társul, így az
ennél kisebb értékek esetében kétségtelenül javasolt a
revaszkularizáció. iMr: a mikrovaszkuláris funkció
patofiziológiájának vizsgálatára alkalmas stabil tüne-
tekkel rendelkező betegeknél. Feltételezve, hogy a ko-
szorúér-áramlás és a myocardialis áramlás egyenlő, és
a kollaterális áramlás elhanyagolható, akkor: iMr =
disztális coronarianyomás / coronariaáramlás. Az iMr
normál értéke: <20, emelkedett: >30, az utóbbi mikro-
vaszkuláris diszfunkcióra utal.

A mikrovaszkuláris angina modellje alapján érthető
(lásd 1. ábrán a mikrovaszkuláris angina modelljét),
hogy miért gyakoribb a nonobstruktív coronariabeteg-
ség nők esetében. Még nincs teljes mértékben feltárva
a mikrovaszkuláris diszfunkció és az epicardialis athe-
rosclerosis közötti összefüggés. ugyanakkor feltéte-
lezhető, hogy bizonyos intimakárosodások, amelyek a
nemi eltérések miatt különböző hatások révén jönnek
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létre, másképp jelentkeznek a mikrovaszkuláris erek
strukturális változásában (a vaszkuláris remodeling-
ben) és a különböző hatásokra adott válaszkészségé-
ben, a vaszkuláris reaktivitásban. Ez okozhatja a kü-
lönbséget az epicardialis és a mikrovaszkuláris károso-
dásban.1, 3, 5, 6, 14, 20, 24

Szívritmuszavarok
• kamrai extrasystolia,
• paroxysmalis supraventricularis tachycardia,
• pitvarfibrilláció.

A hipertónia célértékre történő, tartós beállításával
a hipertónia okozta kamrai extrasystolék többsége meg-
szüntethető. A pitvarfibrillációban szenvedő betegek
50%-ában észleltek hipertóniát.5, 10, 14, 24

Diagnosztikai eljárások

Az előzőekben ismertetett klinikai képek felismerésére
alkalmazható diagnosztikai eljárások:

Anamnézis és fizikális vizsgálat. Természetükből
adódóan nem széles körű, bár bizonyos kórképek te-
kintetében igen fontos és releváns információt adnak.

Hagyományos (mellkas-) röntgenvizsgálat. Pontat-
lan és kevés információt nyújt.

CT, MRI. Önmagukban főként morfológiai megkö-
zelítésre jók (jellemzőjük a viszonylag jelentős sugár-
terhelés, költségesek).

Kardio-CT, kardio-PET-CT kombináció. A CT-vel
meghatározott frakcionált áramlási (flow) rezerv
(CTFFr) segítségével noninvazív módon különíthető el
az epicardialis vagy mikrovaszkuláris coronariabetegség

Hibrid képalkotás. CT-vel vagy Mri-vel kombinált
PET a legfejlettebb technika, amelynek segítségével
funkcionális és morfológiai képek nyerhetők (alkalma-
zásuknak gátat szab költségességük és korlátozott hoz-
záférhetőségük).

Echokardiográfia (nyugalmi és stressz). A legjob-
ban hozzáférhető noninvazív módszer és nincs sugár-
terhelés, nem olyan költséges, mint a nukleáris kardio-
lógiai eljárások. 

Invazív katéteres diagnosztika. koronarográfia, a
coronaria frakcionált átáramlási rezerv (FFr) vala-
mint a coronaria mikrovaszkuláris rezisztencia index
(iMr) mérésével a legpontosabb eljárás. A mikro-
vaszkuláris diagnosztikában szerepe csökkenni fog a
fenti nonivazív eljárások elterjedésével, jobb hozzá-
férhetőségével.1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 24

A 2. ábra mutatja be az epicardialis és a mikro-
vaszkuláris coronariabetegség elkülönítésének diag-
nosztikus algoritmusát.

A szerző tapasztalata az, hogy a hazai kardiológiai
gyakorlatban jellemzően alulértékelt a hipertónia, hi-
pertóniás szívbetegség következtében kialakult és álta-
lában a mikrovaszkuláris coronariabetegség. Ez nőbe-
tegek esetében gyakoribb, szövődményei súlyosabbak
lehetnek, mint az epicardialis coronariabetegségeknél.
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1. ábra. A mikrovaszkuláris angina modellje

2. ábra. A hipertenzív mikrovaszkuláris coronariabetegség 
és az epicardialis coronariák betegségének elkülönítése 

CT: komputertomográfia; DPD: dipyridamol; PET-CT: pozitron-
emiszsziós komputertomográfia; MRI: mágneses rezonancia
képalkotás; FFR: frakcionált áramlási (flow) rezerv/coronaria
frakcionált átáramlási rezerv; IMR: coronaria mikrovaszkuláris

rezisztencia index



Ennek oka az, hogy a kórképet és súlyosságát nem is-
merik kellően, valamint a diagnosztikai hiányosságok.
A diagnózis kizárásos módszerrel történik: ischaemiás
szívbetegségre utaló típusos klinikai kép (angina pec-
toris), pozitív terheléses Ekg vagy szívizom-ischae-
miára utaló képalkotó módszer és negatív koronarog-
ráfia esetén véleményezhető. Eszköz- és szemlélethi-
ány miatt még nem rutin a koronarográfiánál diagnó-
zishoz vezető frakcionált áramlási rezerv és a mikro-
vaszkuláris rezisztencia index mérése. keveset alkal-
mazzák a rendelkezésre álló nukleáris kardiológiai mód-
szereket, és gyakori az eredmények nem megfelelő
interpretálása.1, 5, 6, 14, 20, 24

Az echokardiográfia jelentősége a hipertóniás 
szívbetegség diagnózisában

Az echokardiográfia adja egyidejűleg a legtöbb rele-
váns, objektív klinikai információt. A legjobban, leg-
könnyebben elérhető noninvazív módszer minden kar-
diológiai szakrendelésen rendelkezésre áll. A legkölt-
séghatékonyabb vizsgálat. A súlyossági besorolás komp-
lex módon ennek révén végezhető el a leggyorsabban
és költséghatékonyan.

Az echokardiográfiával kimutatható kardiális
eltérések-szövődmények időbeli kialakulása,
reverzibilitása hipertóniában

Részben reverzibilis kardiális szövődmények:
• balkamra-hypertrophia,
• az aortabillentyű sclerosisa,
• mitralis regurgitáció,
• aortaregurgitáció,
• a bal kamrai töltőnyomás emelkedése,
• szívelégtelenség megtartott ejekciós frakcióval.

Többnyire irreverzibilis kardiális szövődmények:
• szívelégtelenség:

− szisztolés diszfunkció,
− szisztolés és diasztolés diszfunkció,
− mindegyik szívüreg jelentős tágulata,
− súlyos mitralis, tricuspidalis és aortaregurgi-

táció;
• Coronariabetegség (falmozgászavarok):

− mikrovaszkuláris,
− epikardialis;

• szívizominfarktus (falmozgászavarok, intrakar-
diális thrombus, reziduális pericardialis folya-
dék).1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 21

Az echokardiográfiás adatokon alapuló,
új súlyossági besorolás szükségessége, indokoltsága

A hipertóniás szívbetegség előző besorolásait anató-
miai és funkcionális, klinikai szempontok alapján állí-
tották össze, amelyekben ugyan az echokardiográfiá-
val nyert egyes adatok (balkamra-hypertrophia, bal-

kamrafunkció) szerepelnek, de az echokardiográfia mul-
timodalitása kihasználatlanul maradt.2, 5, 9, 14, 23 Ezek a
besorolások nem fedik le a hipertóniás szívbetegség
minden szegmensét, értve ezen nemcsak a már kiala-
kult szervkárosodásokat-szívbetegségeket, hanem azo-
kat az eltéréseket is, amelyeket korai időszakban echo-
kardiográfiával felismerve, beavatkozás nélkül később
szervkárosodáshoz, szívbetegségekhez vezethetnek.
Fontos szempont, hogy a hipertónia és az általa oko-
zott, a hipertóniás szívbetegséghez vezethető korai je-
lek (balkamra-hypertrophia, balpitvartágulat, relaxá-
ciós zavar, aortabillentyű-sclerosis) felismerésével-ke-
zelésével a szövődmények megelőzhetők. Az echokar-
diográfia hatékony diagnosztikus eszköz, a legtöbb in-
formációt adó eljárás, amelynek több modalitása ré-
vén nemcsak anatómiai, hanem funkcionális adatok is
nyerhetők. Mivel echokardiográfiával a kardális érin-
tettség különböző súlyosságú formáit gyakran egy idő-
ben észleljük, a folyamatok összetettsége ismeretének
hiányában látszólag önálló klinikai formát jelenthetnek
ezek, holott a legtöbb esetben alapvető okuk és eredő-
jük a hipertónia. ugyanakkor, az egyszerre zajló folya-
matok hatására a szív érintettsége, a klinikai megfigye-
lések szerint, bizonyos, jól meghatározható sorrendben
következik be. 

jól ismert, hogy a hipertóniás szívbetegség kezdeti
jele a balkamra-hypertrophia, amelyet, a bal kamrai re-
laxáció zavara követ, majd a bal pitvar tágulata, ezek
után alakul ki az aortabillentyű sclerosisa és az egyéb
következmények. Figyelembe véve a hipertóniás szív-
betegség kórélettani folyamatait, a klinikai képek ki-
alakulásának időrendiségét, valamint az egyidejűen
megjelenő (helyesebben: egyidejűleg észlelt, ugyanis az
echokardiográfiával történő észlelés időpontjában már
fennálló különböző eltérések különböző időpontokban
manifesztálódtak) klinikai képek súlyosságát, a hipertó-
niás szívbetegség súlyossági besorolása készíthető el.

A fentiekben ismertetett gondolatmenet alapján ké-
szítettem el, a szakirodalmi adatokon túlmenően ellen-
őrzött esettanulmányainkat is figyelembe véve a hi-
pertóniás szívbetegség echokardiográfiás adatokon
alapuló, újabb súlyossági besorolását, átdolgozva a ko-
rábban már általam ismertetettet.19, 21

A hipertóniás szívbetegség új súlyossági besorolása
multifaktoriális echokardiográfiás értékelési 
módszerrel

A hipertóniás szívbetegség echokardiográfiás súlyos-
sági besorolását az echokardiográfiás szakirodalom ál-
talánosan elfogadott adatai segítségével készítettem el

• bal pitvar és aorta ascendens átmérője,
• a balkamra-hypertrophia (szívizomtömeg —

lvM),
• regurgitációk: mitralis, tricuspidalis, aortabil-

lentyű, 
• aortabillentyű kalcifikációja, ebből eredő aor-

tastenosis, szisztolés gradiens,
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• a bal kamra szisztolés és diasztolés funkciója
(EF, E/A érték, E deceleráció, ivrT, Tdi-vel
E/E’ érték a septalis anuluson mérve),

• coronariabetegség jellemző echokardiográfiás
jelei.7, 8, 9, 12, 14, 21 23, 24

Természetesen hangsúlyozni kell, hogy a besoro-
lásban ismertetett eltérések oka – a leggyakoribb hiper-
tónián kívül – számos, jól ismert egyéb kardiológiai ok
is lehet, ezért minden eltérés észlelésekor méréssel is
szükséges megerősíteni a hipertóniabetegség fennállá-
sát.

itt még nyitva maradt egy elméleti kérdés: vajon az
ateroszklerotikus folyamat megelőzte-e a hipertóniát,
vagy annak következményeként jött-e létre? Ennek
gyakorlati jelentősége ugyanakkor csekély, ugyanis ha
már az eltérések észlelhetőek, akkor a gyakorlatban
ezeket az ismert kardiológiai-hipertonológiai irányel-
veknek megfelelően kell kezelni, illetve a megfelelő
prevenciós elveket kell alkalmazni.

Az echokardiográfiával észlelt eltérések különböző
súlyossága, illetve ezek egyidejű megjelenése alapján
képeztem a hipertóniás szívbetegség négy súlyossági

fokozatát: 0-i. kezdeti, i. enyhe-közepes, ii. súlyos és
iii. irreverzibilis súlyossági fokozatok (1. táblázat).

A besorolás segítségül szolgálhat a hipertóniás
szívbetegség súlyossági osztályozásán túlmenően to-
vábbi diagnosztikus stratégiára, a betegek követésére
és a terápia hatékonyságának felmérésére is. A felsorolt
eltérések közül már egy észlelése önmagában is utalhat
a hipertónia okozta szívbetegségre, illetve a hipertónia
gyakoriságát tekintve leggyakrabban erre, de termé-
szetesen más szívbetegségre is. Ez alapján egy tünet-
és panaszmentes betegben a hipertóniabetegség gyanú-
ja is felvetendő, és kivizsgálása javasolható.

Hipertónia felismerése echokardiográfiával
panasz- és tünetmentes betegekben

Panaszmentes egyének szűrővizsgálatakor gyakran
észlelhető olyan eltérés echokardiográfiával, amelynek
alapján felvetődik a hipertóniás szívbetegség gyanúja.
A további vizsgálatok a már meglévő, de fel nem is-
mert hipertóniát igazolják.

Eredményeinkből: A hipertónia echokardiográfiá-
val kombinált szűrővizsgálata kapcsán 155 főből 49-

1. táblázat. A hipertóniás szívbetegség echokardiográfiás súlyossági besorolása

Kezdeti Enyhe-közepes Súlyos Súlyos-irreverzibilis
Echoeltérés 0–I. I. II. III.

Szisztolés balkamra-funkció EF norm. EF mérsékelten csökkent EF jelentôsen csökkent EF súlyosan csökkent

≥49% 41–49% 35%–40% ≤35%

Diasztolés balkamra-funkció Relaxációs zavar Relaxációs zavar és/vagy Reverzibilis restriktív Irreverzibilis restriktív funkciózavar

E/A <1 A-hullám-pszeudonormalizáció funkciózavar E/E’: >15

E/E’ >8 <13 E/E’: 8–13 E/E’: >13

Balkamra-hypertrophia ∅ Mérsékelt LVMI Szignifikáns LVMI Szignifikáns LVMI vagy az elôzôhöz 

képest csökkent

Coronariabetegség ∅ ∅ AP + AP +

és angina pectoris pozitív stressz- pozitív stressz-echocard.

echocard.

Aortabillentyû sclerosisa ∅ Enyhe Kalcifikáció egy Jelentôs kalcifikáció több tasakon

(denzitásfokozódás) vagy több tasakon

Aortaregurgitáció 0-jelzett Jelzett–I. fokozat I-II. fokozat III-IV. fokozat

Aortastenosis ∅ ∅ Szisztolés átlag Szisztolés átlag gradiens >50

gradiens <50

Bal pitvar M-mód <40 mm 40–47 mm 47–52 mm >52 mm

Aorta ascendens <30 mm 30–35 mm >35 mm 35–40 mm

M-mód

Mitralis regurgitáció 0-jelzett I-II. fokozat III. fokozat III-IV. fokozat

Tricuspidalis regurgitáció ∅ ∅ I-II. fokozat III-IV. fokozat

EF: ejekciós frakció; E: mitralis beáramlás korai diasztolés hulláma; A: mitralis beáramlás pitvari kontrakcióval szinkrón hulláma; E’: mitralis anuluson septalisan szöve-

ti Doppler- (TDI-) módszerrel mért korai mitralis áramlás hulláma; LVMI: bal kamrai szívizomtömeg-index; AP: angina pectoris

Súlyossági fokozat



nél (31%) volt egy vagy több echokardiográfiás elté-
rés: az aortagyök tágulata, a bal pitvar tágulata, az aor-
tabillentyű meszesedése, relaxációs zavar, balkamra-
hypertrophia, mitralis regurgitáció. A hipertóniára irá-
nyuló vizsgálatok (elsősorban szemfenék, ABPM) 47
esetben (30%-ban) a beteg által addig nem ismert, va-
lószínűleg évek óta fennálló hipertóniára utaltak. Má-
sik vizsgálatunkban a szöveti doppler (Tdi) alkalma-
zásával, a relaxációs zavar kimutatásával (amely a ha-
gyományos dopplerrel nem volt észlelhető): 64 beteg-
ben az addig nem ismert hipertóniára derült fény echo-
kardiográfia alapján, vérnyomásmérésekkel igazolva.21, 22

Az egyes súlyossági fokozatokban alkalmazható
általános terápiás elvek

A beteg kockázati tényezőinek feltárása (a közismert
rizikófaktorokon túl, mint koleszterin, triglicerid, vér-
cukor, testkörfogat az újabbak: homocisztein, hsCrP,
húgysav, gFr, microalbuminuria, boka-kar index) fel-
ismerése és kiküszöbölése szükséges. A célvérnyomás
elérésére az esetek többségében kombinált kezdő
gyógyszerelés ajánlott a bizonyítottan hatékony céldó-
zisok lehetőség szerinti elérésével. A gyógyszeres terá-
pia kialakítása a beteg korának, fizikai aktivitásának,
nemének, társbetegségeinek figyelembevételével tör-
ténjék, a nem gyógyszeres kezeléssel együtt.

Enyhe fokozat:
• Célvérnyomás elérése.
• rizikótényezők kiküszöbölése.
• kontroll echokardiográfia kétévente.

Közepes fokozat:
• Célvérnyomás elérése: elsődlegesen a balkam-

ra-hypertrophiát csökkenteni képes ACE-gát-
lók, ArB-k, kalciumcsatorna-blokkolók, diure-
tikumok (saluretikumok, elsősorban az anyag-
csere-semleges indapamid).

• ldl-koleszterin-szint, trigliceridszint célérték
elérése (sztatin ajánlott, különösen az aortabil-
lentyű sclerosisában, amelynek progresszióját
mérsékelni képesek).

• kontroll echokardiográfia évente.

Súlyos és irreverzibilis fokozat:
• Célvérnyomás elérése: ACE-gátlók, ArB-k,

kalciumcsatorna-blokkolók (szívelégtelenség-
ben a negatív inotrop hatású fenilalkilamin típu-
súak nem adhatók), diuretikumok.

• kacsdiuretikumok, káliumspóroló diuretiku-
mok.

• kardioszelektív, illetve vazodilatátor típusú
béta-receptor-blokkolók.

• nitrátok.
• A szívizom anyagcseréjét javító szerek.
• sztatin ajánlott normális szérumkoleszterin-ér-

téknél is (újabb vizsgálatok szerint az aortabil-

lentyű stenosisát, kalcifikációjának progresszió-
ját mérsékelhetik).

• kontroll echokardiográfia 3–6 havonta, illetve a
klinikai állapot függvényében.1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 24

következtetés

Az orvoslás minden területén kiemelt figyelmet kelle-
ne fordítani a hipertóniabetegség felismerésére-kezelé-
sére, ugyanis jól ismert – igen magas incidenciájából
származóan –, hogy a hipertónia a szívbetegségek leg-
gyakoribb oki tényezője. A hipertóniás szívbetegség
olyan önálló entitás, amely magában foglalja a hipertó-
nia szövődményekénti szívbetegségeket, feltárva ezek
összefüggését a hipertóniabetegséggel. diagnosztikája
(különös tekintettel a mikrovaszkuláris coronariabe-
tegségre) nem kellő mértékű, és ennek következtében
kezelése sem mindig teljes értékű. A hipertóniás szív-
betegség jelentős kardiovaszkuláris morbiditása és
mortalitása már a tünetmentes stádiumban történő fel-
ismerésével, a hipertónia megfelelő kezelésével, sze-
kunder prevencióval, bizonyítottan hatásos kardiopro-
tektív gyógyszerekkel csökkenthető. Hangsúlyozni
kell, hogy a hipertónia felismerése és kezelése, a tartós
normotenzió elérése a már kialakult szívbetegségek
esetében is elsődleges fontosságú. 
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