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"Uj jelenséget a magányos 

kutató fedez fel, de minél 
összetettebb lesz a világ, 

annál kevésbé tudunk eljut
ni mások együttműködése 

nélkül a sikeres befejezésig.“ 
A. Fleming

1. Bevezetés
A szív anatómiája, működésének megismerése és gyó

gyítása mindig foglalkoztatta az orvosokat, tudósokat. 

Mióta Harvey - több mint 300 éve - felfedezte a szív 

pumpa szerepét és elindította az orvostudományban a pon
tos vizsgálatokon alapuló élettani kutatást, sok fizio- 

lógus kutatta a szívnek azt az egyedülálló képességét, 
hogy másodperceken belül hogyan tudja működését - a 

frekvencia, a nyomás- és térfogatviszonyait - a perifé
riás szövetek igényének megfelelően alakítani, a meg
felelő keringést fenntartani. A kutatások egyik fő cél
ja azóta is a keringés-szabályozó tényezők összetett, 

egymásra ható rendszerének megismerése magában a szív
ben és az érrendszerben.

Starling (139) igy ir erről 1920-ban:

“A szervezet keringési reakcióit nem érthetjük meg a 

szívizom alapvető tulajdonságainak ismerete nélkül.
Csak úgy tudhatjuk meg hogyan ellenőrizhető, óvható 

és befolyásolható ez a kompenzatórikus mechanizmus, ha
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ismerjük/ hogy milyen tényezők határozzék meg a szív 

működését mechanikailag, kémiailag, idegileg normális 

körülmények között,"
Tudjuk, hogy különböző szívbetegségekben kialakul** 

nak adaptiv mechanizmusok, amelyek egy ideig fenn tud
ják tartani a megfelelő keringést, ha azonban a szer
vezet igényének megfelelően ezt tovább fenntartani nem 

képesek, kialakul a keringési elégtelenség képe. Emiatt 
kell ismerni a károsodott mechanikai és szívizom funk
ciókat, a kardiális teljesítőképességet, a szív tarta
lék erejét, a terhelhetőség fokát, valamint az alkalmaz
ható therápiás lehetőségeket.

Ma már a kardiológiai klinikai gyakorlat igénye az, 
hogy bizonyos szívbetegségek esetén az invazív diagnosz
tikai vizsgálatokat noninvaziv vizsgáló módszerekkel 
válthassa fel.

A nukleáris kardiológiai diagnosztika legfőbb tö
rekvése napjainkban éppen az, hogy a szívbetegség helyes 

megítéléséhez olyan vizsgáló módszerekkel szolgáltasson 

kiegészítő vagy helyettesítő adatokat, információkat, 
amelyek a beteg számára nem jelentenek megterhelő bea
vatkozást, vagyis noninvaziv vizsgálatok.

Az uj radiofarmakonok előállítása és a nagy érzé
kenységű, jó felbontóképességű képelőállitó és adat- 

szolgáltató, valamint a kiértékelő rendszerek kifejlesz
tése a nukleáris kardiológiai diagnosztikában nagy elő
rehaladást tett lehetővé az utóbbi évtizedben.
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A vizsgálati módszerek megbízható és jól reprodukálha
tó felvilágosítást adnak a szív állapotáról* A radio* 

izotópos statikus és dinamikus keringésvizsgálatok a- 

datainak részletes elemzésével a kardiológusnak lehe
tősége van a centrális keringés áramlási viszonyait 

vizsgálni/ a fontos és jellemző haemodynamikai paramé
terek kvantitatív értékeit meghatározni/ valamint a 

szívizom perfúziós rendellenességeit, a bal kamra fal
mozgás zavarainak helyét és nagyságát kimutatni*

Ez a tudományág igen nagy utat járt be az 1940-es 

évektől kezdve* Kezdetben a radioaktiv indikátorokat 

csak keringési idők meghatározására használták. Az 1950- 

ee években mér sikerült a gamma-sugárzó anyag beadása 

után a ezÍvben lezajló dinamikus folyamatokat nyomonkö-
vetni. A szív fölött elhelyezett Geiger-Müller számlá
lóval 24Na-mal jelzett anyag beadása után két csúcsot 

megjelenítő görbét elsőként Prinzmetal (112) és vele 

csaknem egyidőben Waser és Hunzinger (14Ő) észlelt. 

1958-ban Veall és Vetter (143, 144) matematikailag le
írható törvényszerűséget talált a regisztrált görbe és 

a szívműködés megfelelő fázisa között. A műszertechni
ka fejlődése az 1960-as években sokkal pontosabb vizs
gálati lehetőségeket teremtett meg a jó felbontóképessé
gű seintillációe detektorok és a megfelelő adatátviteli 
rendszerek előállításával. Ezekben az években fontos ke
ringés-kutató centrumok létesültek, amelyekben a kuta
tók a jó vizsgálati feltételekhez különböző vizsgáló 

módszereket fejlesztettek ki. Ilyen kutató központ ma
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is Donato (35, 37, 38), Hundeshagen (80) és Vernejoul 
(149) iskolája«

Napjainkban a nukleáris kardiológia modern vizs
gáló eszköze a scintillációs gamma kamera és számitó

gépes adatfeldolgozó egység együttesen alkalmazott rend
szere. Hazánkban jelenleg rendelkezésre álló ilyen be
rendezés a GAMMA MÜVEK által gyártott MB 9100 tipusu,
19 fotomultiplieres scintillációs gamma kamera és az 

MB 9101 tipusu számitógépes kiértékelő rendszer, a Sze
gedi Orvostudományi Egyetemen készített komplex prog
ramokkal. A kiértékelő programok (soft-ware) lehetővé 

teszik a statikus szívizom scintigráfiás vizsgálatok és 

a dinamikus u.n. nukleáris angiokardiográfiás vizsgála
tok analóg és digitalis kiértékelését.

2. A dinamikus keringésvizsgálataink céljai és lehető
ségei

A szív teljeeitményének egyik fontos jellemzője a 

perctérfogat, az a vérmennyiség, amelyet a szív időegy
ségenként a keringésbe juttat. A klinikusok már régen 

felismerték az aktuális és a maximális perctérfogat ér
ték közötti különbséget, amelyet a szív tartalék erejé
nek neveztek el. A krónikus, progresszív folyamatoknál 
ez a tartalékerő csökken először, még normális perctér
fogat érték mellett is. A perctérfogat csd< akkor csök
ken, ha a pumpa-funkció jelentősen károsodott.

A szívre vonatkozó károsodás tünetei akkor észlel
hetők, amikor a szív a saját és a periféria oxigén-
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szükségletét mér nem tudja az áramlás növelésével kielé
gíteni« például fizikai terheléskor. A szív a keringési 
elégtelenség kialakulása előtt is csak kompenzáló mecha
nizmus segítségével tartja fenn a kielégítő perctérfo
gat értéket.

Számos kísérletes vizsgálat eredménye alapján a 

perctérfogat szabályozás két legfontosabb tényezője a 

periféria és a szív saját térfogat-szabályozó funkciója.
Guyton (59, 60), Sjöstrand (130) úgy vélik, hogy 

haemodynamikailag nem súlyos szivelváltozások eseteiben 

a perctérfogatot nyugalomban és kisebb mértékű fizikai 

terheléskor teljesen a periféria, főleg a vénás viesza- 

folyás mértéke szabályozza. Nagyobb fizikai terheléskor, 

vagy a szívizom jelentős károsodása miatt, a beáramló 

vénás vérmennyiség fokozódásának a szívműködés elégte
lenné válása szab határt. A szabályozás ekkor a beáram
ló vérmennyiség és a nyomás - térfogatviszonyok változá
sával magyarázható.

Fontos kérdés annak eldöntése, hogy mikor van a 

szív és a keringési rendszer abban a fázisban, amikor a 

kielégítő nyugalmi perctérfogatot is csak a perifériás 

szabályozó mechanizmus segítségével tudja fenntartni. 

Radiokardiográfiás vizsgálataink során erre keresünk vá
laszt, pontosan és reprodukálhatóan meghatározható perc
térfogat érték és a többi haemodvnamikai jellemző meg-
határozáeéval.
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Ahhoz, hogy a vizsgálati paramétereket egészséges
nek vagy kórosnak minősíthessük, meg kellett határoz
nunk a vizsgálati módszerünk normális értékeit a kerin

gés szempontjából egészségesnek tartott egyéneknél*
Betegeink méréssel meghatározott keringő vértérfo

gat értékeit összehasonlítottuk Nadler (103) által meg
adott, a testparamétereket figyelembe vevő irodalmi, 

számított értékeikkel, annak eldöntésére, hogy az igy 

meghatározott értékek megnyugtatóan alkalmazhatók-e a 

mindennapi gyakorlatban.
Megnéztük, hogy az életkort mint paramétert figye

lembe véve hogyan változik a keringő vérmennyiség e- 

gészséges egyéneknél, valamint különböző szívbetegség
ben szenvedő betegeinknél*

Vizsgáltuk különböző szívbetegségek esetén az egész
ségesek számított és mért értékétől való eltérés mérté
két az életkor függvényében is*

Koszorusér betegség (ischaemia) fennállása esetén 

megnéztük, hogy mely keringési paraméterek értékeinél 
kaptunk egyező, vagy eltérő értékeket az egészségesek
hez viszonyítva*

3* A vizsgálat elméleti alapjai
A dinamikus keringésvizsgálat a diluciós módszer

rel, többféle indikátorral (festék, termo, radioaktiv 

izotóp) valósítható meg* Az elv azonos, csak a mérés- 

technikai feltételek térnek el egymástól* A mérési elv 

a következő: ha valamely indikátort hirtelen az ér-
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pályába juttatva, a keringés egy másik pontján folyama
tosan mérjük a higulást, akkor az idő-koncentrációvál- 

tozás görbéből következtethetünk arra a térfogatra, a- 

melyben az indikátor felhígult. A diluciós elven alapu
ló perctérfogat meghatározást Stewart és Hamilton dol
gozták ki és a klasszikus Fick módszerrel jól egyező e- 

redményre jutottak.
Indikátorként radioaktiv gamma sugárzó izotópot al

kalmazva, a vizsgálat egy testen kívül elhelyezett scin- 

tillációs detektor és regisztráló rendszer segítségével 
végezhető el. Ez igen nagy előnyt jelent a többi indiká
torral szemben, amelyeknél szivkatheterezés vagy soroza
tos vérmintavétel szükséges. Radioaktív indikátor alkal
mazásával a vizsgálat noninvaziv-nak tekinthető.

A dinamikus keringésvizsgálat a szív munkavégző- 

képességéről ad felvilágosítást, meghatározza az idő 

függvényében a szivén átáramlott vérmennyiség nagyságát.
Két feltételezéssel élve a vizsgálat elméleti alap

jai a következők:
1. A szív zárt áramlási rendszerét nyílt áramlási 

rendszerként próbáljuk közelíteni,
2. ügy tekintjük, mintha a vér ebben a rendszerben 

állandó sebességgel áramolna. Tudjuk, hogy ez kis idő
egységeket (szivfrekvenciánál kisebb) vizsgálva nem i- 

gaz, de hosszabb idő átlagában az időegység alatt átha
ladó vér mennyiségére állandó értéket kapunk.
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Tételezzünk fel nyílt éramlési rendszert. Ennek 

jellemzője/ hogy ugyanaz az anyag a vizsgálat sorén a 

vizsgált keresztmetszeten csak egyszer halad át* A 

rendszeren időegység alatt átfolyó anyag mennyiségét nem 

tudjuk mérni* Ezért a rendszerbe radioaktiv anyagot jut
tatunk és a rendszer egy pontján detektorral mérjük az 

előtte időegység alatt áthaladt radioaktiv anyag aktivi
tásával arányos beütésszámot. Az aktivitás az aktiv a- 

nyag jelenlévő koncentrációjával arányos. Koncentráción 

az áramló anyag térfogategységében hígult radioaktív a- 

nyagot értjük.
A következő gondolatmenetben homogén koncentrációt 

tételezünk fel. Az anyag a detektor előtt minden eset
ben azonos sebességgel áramlik. Az időegység alatt mért 
beütésszám a koncentrációval arányos. Azonos mennyiségű 

aktiv anyagot különböző mennyiségű folyadékban hígítva, 

a higitó folyadék-térfogattal fordítottan arányos kon
centrációkat kapunk. Nyílt rendszerről lévén szó, a de
tektor a teljes anyagmennyiség áthaladása során a ki
sebb koncentrációjú, de nagyobb térfogatú anyagot ki
sebb beütésszám értékkel, hosszabb ideig méri. A na

gyobb koncentrációjú, de kisebb térfogatú anyag áthaladá
sa nagyobb beütésszám értékkel, rövidebb ideig tart. Az 

Ö88zbeüté8szám, amely az időegységre jutó beütésszám és 

az átáramláshoz szükséges idő szorzata, minden esetben 

azonos. Könnyen belátható, hogy ez akkor is érvényes, 
ha a koncentráció-eloszlás nem egyenletes.
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1* ábra

Az 1. ábra szemlélteti, hogy az összbeütésszám értékek 

a kapott területekkel arányosak és a koncentrációtól 

függetlenül azonosak.

= jс/t/ dt 1.Ni = N2 = N3 = c^tj = ^2^2

Mielőtt rátérnék a szivnek nyilt áramlási rend

szerként történő modellezésére, vizsgáljuk meg egy a- 

dott áramlási keresztmetszeten áthaladó folyadékmennyi

ség egyensúlyát.
2Adott dt (min) idő alatt A (mm ) keresztmetsze

ten dV (1) folyadékmennyiség halad át.Ezek ismeretében az
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áramlás sebességét a következő képlettel fejezhetjük
ki:

dV 2.A v = dt

ahol v az áramló közeg sebessége*
Oldjuk meg ezt a differenciálegyenletet:

A v dt = dV
Integráljunk О időponttól t időpillanatig:

2.1.

t t
Г A v dt = f dV 

о 4>
2.2.

Alkalmazzuk ezt az egyenletet a szívre, mint áram
lási rendszerre. A 2./ feltételezésünk értelmében
v = állandó. Mivel vizsgálatunkat egy adott helyen vé
gezzük, az A = állandó nagyon jó közelítéssel igaz.

Legyen a t időpont a t = T keringési idő (amely 

alatt egy kiválasztott részecske ugyanarra a helyre jut 

vissza), igy egyenletünk a következő:

T
= J dV

о

T

í A v dt 2.3.

ami T T/dt - Jdv
о Jo

2.4.A v

alakra egyszerűsödik. Az integrálást elvégezve
kapjuk:

2.5.A v T = V

Átrendezve és az F = A v jelölést bevezetve:
3.

ahol V a vértérfogat, T a keringési idő és igy
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F a térfogatáram, vagyis a perctérfogat.
A továbbiakban legyen az orvosi gyakorlatban megszo
kott jelöléssel az F = PV.

A valóságban a szivben áramló vérben higult aktiv 

anyag koncentrációja közel sem állandó. Ennek időbeli 
változását (a szivbe igen kis térfogatú aktiv anyag 

gyors beadása után) tudjuk a dinamikus keringésvizsgá
lattal egy idő-koncentráció koordináta-rendszerben fel

venni.

cps

/

C«g

idő

2. ábra
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A 2. ébrén demonstrálható, hogyha a szív nyílt 

rendszer lenne, a koncentráció értéke egy adott t 

idő utón nulla értéket venne fel* A szív keringési rend
szere azonban zárt rendszer, benne az aktiv anyag elég 

gyorsan elkeveredik és viszonylag rövid idő alatt a 

koncentráció a cygg 

veszi fel* Ha a görbét leszálló ágának kezdetétől egy 

exponenciális görbével helyettesítjük, akkor ez a módo
sított görbe a szivet, mint nyílt rendszert Írja le.

átlagos és közel állandó értéket

Ezen módosított görbe alatti terület az összbeü- 

tésszámmal arányos, mint az előbbi példánkban láttuk.
A cy£g koncentráció értékével számolva (mivel ez állan
dónak tekinthető) ugyanazt az összbeütésszám értéket 

kell kapnunk, ha a cygg értékét megszorozzuk a keringé

si idővel*

Felírhatjuk tehát, hogy:

J c/t/dt 4.vég # T
ahol T a keringési idő és с/t/ az időben változó 

koncentráció*
Ebből a keringési időt kifejezve:

T = Jo/t/át
cvég

A 4.1. egyenletet a 3. képletbe (F = PV jelöléssel) 

beírva kapjuk:

= c

4.1.
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V •V_ _ cvég
T Jc/t/ dt 5.PV =

amely az ismert Stewart-Hamilton egyenlet,
4

az egyensúlyi (equilibrium) állapot étla-ahol a cvég
gos koncentráció értéke, V a vértérfogat« Ezek szor
zata megadja a teljes vértérfogatban elkeveredett aktiv 

anyag összmennyiségét. Az Jc/t/dt az extrapolált di- 

luciós görbe alatti területet jelzi*

Meg kell jegyeznünk, hogy a görbékről csak a beü- 

tésszámértékeket tudjuk leolvasni, mig a levezetésünk
ben mindenütt koncentrációt használtunk* Azonban, mi
vel ez a két mennyiség egyenes arányban van egymással, 
az elméleti megfontolásokat ez nem befolyásolja*

A levezetett Stewart-Hamilton egyenletből tehát

meghatározható a perctérfogat (cardiac output) értéke,

az ember centrális keringésének egyik igen fontos és

jellemző haemodynamikai paramétere*

A radioaktiv anyaggal végzett perctérfogat megha
tározás során azonban a méréstechnikai feltételek egy 

korrekciót kívánnak meg* A detektor ugyanis az előtte 

áthaladó aktiv anyagot a kollimátor látószögével meg-
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határozott geometriában látja az anyag első áthaladá
sakor, és a teljes elkeveredés fáziséban is. A detek
tor először csak a szívben lezajló aktivitésváltozást 

észleli« a kialakult egyensúlyi állapotban azonban a 

látóterébe eső tüdő és az erek vérmennyiségében lévő« 

zavaró és a szívtől el nem különíthető aktivitás
többletet is.
Ezért egy К * 0,85 értékű faktor, közelítőleg a tüdő 

vértérfogaténak megfelelő értékkel (amely a teljes vér- 

térfogatnak mintegy 15 %-a) csökkenti a detektor által 
észlelt aktivitást.
(Invazív diluciós vizsgáló módszereknél a korrekciós 

faktor értéke К » 1, mivel a beadott összes anyag- 

mennyiség közvetlenül ismert.)

4. A radiocirkuloqréfiás dinamikus sziv-vizsgálat mód
szere

A dinamikus sziv-vizsgálatok elvégzésére megbízha
tóan alkalmas műszer a képen látható VIDEOTON gyárt
mányú négy-csatornás Radiocirkulográf.



Egy vizsgálat alatt három nukleáris - és egy EKG- 
csatorna jeleit rögziti a magnószalagon, amelyről a 

felvett görbék azonos kezdőpontból inditva jelenithetők 

meg a regisztrálón.

A centrális keringésvizsgálatoknál alkalmazott ra- 

dioizotópokat és jellemző adataikat tüntettük fel az I. 

táblázaton. A vizsgálat során beadott aktivitás adatok 

átlagos testsúlyra (70 kp) vonatkoznak.
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A beadás 

módja
Beadott izotóp 

aktivitás MBq/ 
testsúly kp.

Fizikai
felezési
idő/nap

Izotóp A sugárzás
energiája
MEV

X131 bolU80 HSA 0,364 8,08 0,03 - 0,04

X99mTe 04 

vagy HSA
bolus0,09 - 0,110, 140 0,25

XX99tnTe 04 

vagy HSA
bolus0, 140 4,2 - 6,30,25

XX99 mTe 1,1 - 1,6 i.v.0, 140 0,25
HSA MAA

XXX125
2,6-10"3-5*10“30 i.v.60,00,027HSA

X Radiocirkulográfiés vizsgálat 

XX Gamma kamerás vizsgálat 

XXX Vértérfogat meghatározás

1. táblázat
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A radiocirkulográfiás vizsgálatoknál a betegeknek
*3*0-dal, vagy 99roТс-mal jelzettbeadott aktív anyag 

humán szérum albumin (HSA). A scintillációs gamma kame
rás vizsgálatoknál alkalmazott aktiv anyag vagy a 

99mTe HSA, vagy az autogén vörösvértestek előzetes in
99mTe 04 nagy fajlagos 

aktivitású oldata. A vértérfogat meghatározás igen kis 

1250 HSA, vagy 1313 HSA i.v. beadásával is-

vivo pirofoezfát jelölése után a

aktivitású
mételhetően is elvégezhető.

A vizsgálat megkezdése előtt a vérnyomásmérés és 

az EKG görbe elkészítése egyrészt információt ad a be
teg pillanatnyi állapotáról, másrészt szükséges a pa
raméterek pontos meghatározásához.

A beteg vizsgálata fekvő helyzetben történik. A 

széles látÓ8zögü kollimátorral ellátott scintillációs 

detektor 16-18 cm átmérőjű területet észlel, pontos el
helyezése a szív fölött igen lényeges (1. csatorna).
A balszivfélről nyerhető információtöbblet érdekében 

fókuszáló kollimátorral ellátott detektort helyezünk a 

bal kamra fölé (II. csatorna). A harmadik detektort az 

artéria feraorális fölé helyezzük, a perifériás keringé
si idő meghatározására (III. csatorna). A szivfrekven- 

ciát az EKG R-hullámával rögzítjük (IV. csatorna).

Az aktiv anyag beadása gyors, bolus-technikával 
történik. A vonaliró - a kiértékeléshez alkalmasan meg
választott paraméterekkel - regisztrálja az egyes
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csatornák izotóp koncentrációváltozősával arányos beü- 

tésszám-változást az idő függvényében, valamint a szív- 

frekvenciát jelző EKG R-hullémait is.

A vizsgálatok ió értékelhetősége és pontossága ér
dekében a következő feltételek teljesülése szükséges:

a/ megfelelő kollimátorral ellátott, érzékeny 

scintillációs detektor,
b/ nagy fajlagos aktivitású aktiv anyag alkalmazá

sa, hogy minél koncentráltabban jusson a véráramba,
с/ a beadott aktiv anyag jó elkeveredése a vérrel, 

d/ hogy az aktiv anyag a vizsgálat ideje alatt 

ne lépjen ki az érpályából,
f/ hogy a beadás és az észlelés helye közel legyen

egymáshoz,
g/ hogy a beadás rövid idő alatt történjék. Ezt 

biztosítja a gyors bolus-technika. Az igy nyert görbe 

alakja, a leszálló exponenciális ág meredeksége az a- 

dott haemodynamikai viszonyokat jól jellemzi és az e- 

gyes keringési szakaszok időbeli összefüggései meghatá
rozhatók.

5. A radiokardiogram és a jellemző haemodynamikai
paraméterek

Az ember zárt keringési rendszerébe (célszerűen a 

jobb véna cubitalisba) beadott aktiv anyag 1-3 sec-on 

belül megjelenik a jobb szivfélben, majd a tüdőn átha
ladva a balszivfélbe jut.
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3. ábra

A 3. ábrán látható, hogy a görbe első csúcsa a

jobb szivfélen/ a második csúcs a bal szivfélen tör-
között mérhető aztént áthaladást jelzi. A két

átlagos tüdőkeringési idő. A görbe végső szakasza 

teljes keringő vértérfogatban (vteljes^ egyenletesen 

elkeveredett aktiv anyag koncentráció értékét (cy£g)

csúcs
a

mutatja.

perctérfogat (PV) érté-Az 5. egyenlet szerint a
kének meghatározásához ismernünk kell a beadott összes

idő-aktivitásváltozássalaktiv anyagmennyiséget és az 

leirt diluciós görbe alatti termeté *5>£3 %W V:ft iP Г-''Ф
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Az összes beadott aktiv anyag mennyiségét a tel

jes vértérfogat Vfcejje8 és az egyensúlyi állapotban a 

higulás mértékét jelző cv^g 

zata adja* A végső koncentrációhoz tartozó átlagbeü- 

tésszám értéke a radiokardiogramból leolvasható.

beüté88zámértékének szor-

Elméleti meggondolásunkból ismert, hogyha nem len
ne recirkuláció, a diluciós görbe exponenciálisan köze
lítené meg a kiindulási értéket* Mivel zárt a rendszer, 
a görbe leszálló ágát az ürülés ütemének megfelelően 

extrapolálni kell, hogy megkapjuk a módosított diluciós 

görbe alatti területet. A diluciós görbe logaritmiku
sán, egyenes szerkesztésével is extrapolálható. Nagyon 

lassú ürülés, vagyis elhúzódó görbe esetén ez a módszer 

alkalmazható.

Az aktuálisan keringő vérmennyiség kiszámításához 

szükséges a beadott és a vizsgálati idő alatt az érpá
lyában maradó izotóp higulásának meghatározása.

A vértérfogat meghatározható:
1./ Méréssel: ma már több olyan mérőműszer áll 

rendelkezésre, amely igen kis aktivitású izo
tóp alkalmazáséval (/^2 MBq), egyszerű számo
lógépes programmal megadja literben a keringő 

vérmennyiség értékét* Az EMB 4731 tipusu vér-
térfogatmérő műszerével, ismételhetően is el-

125 131végezhető a meghatározás
és 5*Cr izotópokkal. A VIDEOTON * Program

éi HSA, D HSA
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scaler" műszere több izotóp felhasználósóhoz 

alkalmas beépített programmal határozza meg a 

vértérfogat értéket#

2,/ Test-paraméterekből meghatározott képletből: 

a legáltalánosabban használt képlet, illetve 

ebből készített nomogram, amelyet Nadler és 

munkatársai (103) dolgoztak ki, figyelembe ve
szi a testsúly és a testmagasság közötti össze
függést, valamint a nemek közötti különbséget 

is a pontosabb vértérfogat meghatározása cél
jából.

A keringő vértérfogat méréssel történő meghatáro
zásakor a beadott aktiv anyag egyenletes elkeveredése 

utón - a beadást követően 5-10 perc múlva - vénás vér
mintát veszünk. A vérmintavétel a beadási helytől távol, 

a másik végtagon történik. Az 5 ml vénás vér aktivitá
sát és az ismert higitásu standard oldat 5 ml-ének ak
tivitását üreges kristályban, azonos mérési feltételek 

mellett mérjük le# Három mérés átlagértékével számolunk. 
A higulás mértékéből határozzuk meg a teljes keringő 

vérmennyiséget, korrekcióba véve a standard oldatba, il
letve a betegbe befecskendezett aktiv anyag effektiv 

beütésszámának különböző értékét. Ezt követően 2 ml 
teljes vér és 2 ml plasma aktivitásának mérésével meg
határozzuk a plaema-térfogatot és az izotóp haematok- 

ritot.
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A vénás haematokrit értéket korrigáljuk az egésztest 

haematokrit értékére vonatkozó 0,91 értékű faktorral*

A nomogramból, vagy a képletből meghatározott vér- 

térfogat értékek az életkortól való függést nem veszik 

figyelembe. Vizsgálataink során a nomogramból leolva
sott és a mért vértérfogat értékek között eltérést ta
láltunk az életkortól függően, valamint egyes betegség- 

csoportoknál is, mig a többi haemodynamikai paraméter 

értéke nem változott* Tapasztalataink igazolására el
végzett vizsgálataink eredményét külön fejezetben is

mertetem.

A 4.ábrán demonstrált radiokardiogramból példaként 

kiszámítjuk a perctérfogat értékét az ismert és a gör

béből leolvasható adatokból*

Aooo, I CpS ~~1~

. \ Ш: imm f"
i t - - -if.:---------

f £

-■ —-
ÚiSocr imm.

\ > mmf*.m
I p~~

- j ■m----

V
; : :!I :i ^: : -t-

Jí“?'МАЛА
9

\í

4. ábra
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A kiértékeléshez szükséges adatok:

-148 minszivfrekvencia
vérnyomás
vértérfogat

(mért)
vértérfogat

(nomogram)
testfelszín

144/90 Hgmm 

3/4 liter

3/3 liter

m21,5

Müszeradatok: rateméter méréshatár 1000 cps
a vonaliró regisztrálási sebessége 

150 mm/min
A beadott jelzett anyag
A regisztrátumból leolvashatók a következő értékek:

az Y tengelyen 1 cm ^ 100 cps
a v = 150 mm/min értéket figyelembe véve:

az X tengelyen 1 cm ^4 sec 
оigy az 1 cm felületegység impulzusszám tartalma 

1 cm2 & 400

99mTe HSA, 3,4 MBq

cps«sec
az egyensúlyi állapotot jelző cvgg értéke a görbéről 
leolvasható:

3 cm ^ 300 cps
az extrapolált görbe alatti terület planimetrálással

meghatározott értéke:
26 cm2 ^ 26.400 = 10,4*103 cps.sec

korrekciót alkalmazva а К = 0,85 faktorral (lásd l4.old.)
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és sec helyett min-ban számolva/ az adatok ismeretében 

a perctérfogat értéke kiszámítható:

3/4 • 0/85 • 3«102 • 60
=5/0 l/minPV =

10,4*103

A PV értéke helyett célszerű a testfelület-egységre ki-
(ezivindex) értékét megadni. Ezzel a 

betegek értékei reálisan összehasonlíthatók.
számított PVindex

= 3/3 1/min/m2PVindex

A perctérfogat és az egy szívösszehúzódáskor kilö
kött vérmennyiség/ a verőtérfogat (stroke volume) között 

a szivfrekvencia ad összefüggést:

PV
6.Verőtérfogat (SV) = —7V

Ebben a számpéldában:

SV = 73/5 ml
és a felületegységre kiszámított verőtérfogatincjex ér

téke:
2= 49/0 ml/msvindex

Laboratóriumunkban a percétrfogatincjex normális értéke:

3/7 ± 0/3 1/min/m2PV. , =index
a verőtérfogat, j normális értéke:

= 45/0 ± 5/0 ml/m2SVindex
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Ezen értékek az irodalmi és más laboratóriumok érté

keivel, valamint a klasszikus Fick módszerrel kapott 

értékekkel jó egyezést adnak.

A radiokardiográfia megbizhatóan és reprodukálha- 

tóan alkalmas a perc- és a verőtérfogat, valamint az 

általános keringési idők meghatározására (35, 37, 38, 

39, 51, 98, 99). A módszer alkalmas az állapot súlyos

ságának, a fizikai terhelhetőségnek, az alkalmazott 

therápia, valamint a rehabilitálhatóság megállapitásá- 

ra (74,77, 134, 135).

A vizsgálat során nyert radiokardiogramok egyes 

betegségtipusokra jellegzetes görbemenetet mutatnak. 

Bemutatunk néhány "jelleg-görbét“:

; 3£q* ;
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5. ábra
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ábra keringési hyperkinesis jellegzetes görbéjét
áthaladt a szi-

Az 5,
mutatja. Az aktiv anyag nagyon gyorsan 

ven és rövid a tüdőkeringési idő is.

infarctuson átesett beteg csökkent bal kamMyokardialis 

ra funkcióra utaló görbéje látható a 6. ábrán:
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6. ábra

ábra congestiv cardiomyopathiás beteg nagyon el 

húzódó görbéjét mutatja. A bal kamrából nagyon lassú 

az aktiv anyag kiürülése.

A 7.
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7. ábra

A 8. ábrán hypertrophiás cardiomyopathiás beteg gyógy 

szeres kezelés előtti a/ és utáni b/ radiokardiogramja 

látható.
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8/b. ábra

6. A jobb- és bal kamra-térfogat meghatározás

igényei

Az eddig ismertetett haemodynamikai paraméterek 

meghatározásához nem volt szükség arra, hogy a szivet 

két-, vagy többkomponensű rendszernek tekintsük.
A kardiológiai diagnosztikában azonban már az 1960 

as évektől felmerült az igény a jobb- és a bal kamrai 
volumen viszonyok ismertetésére. A kamratérfogatok 

nagysága, megváltozásaiknak mértéke elsősorban a sziv- 

izomkárosodással járó betegségeknél jellemző.
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Ismerete nagyjelentőségű:

Koszoruserek (ischaemiás) betegségeinek különbö
ző stádiumaiban*

Myocardialis infarctus után, vagy következménye
ként kialakult kamrai aneurysma esetén.

Hypertrophiás vagy congestiv tipusu cardiomyopathi- 

ás betegségekben.
A kamrai térfogatok ismerete szivizomkárosodás ese

tén a folyamat jellegére utal és a megfelelő gyógykeze
lés megválasztására adhat információt.

Myocardialis infarctus után, vagy kialakult kamrai 
aneurysma esetén a bal kamra funkcióra jellemző maradék
térfogat nagyságára, az ejekciós frakció csökkenésére 

adhat adatokat.
Műtéti javaslatok esetén a műtéti kockázat, vagy 

a műtét várható eredményének megítélésére adhat a se
bésznek felvilágosítást.

7. A szív két-komponensre bontásának lehetőségei

Vizsgáljuk a szivet a továbbiakban két-komponensü 

rendszerként. Ahhoz, hogy a beadott radioaktiv anyagnak 

a szivén, mint két-komponensü rendszeren történő átha

ladásából az egyes keringési szakaszok időviszonyait 

meg tudjuk határozni és az idő függvényében végbemenő 

aktivitásváltozásokból a térfogatváltozásokra következ
tetni tudjunk, szükséges, hogy a szivkamrákból kiáramló
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aktiv anyag beütésszám-változásait jól lehessen re
gisztrálni.

Azt a kérdést, hogyan lehet külső regisztrálással 
kielégitő adatokhoz jutni a centrális keringésben lévő 

vér megoszlási viszonyairól, kétféleképpen próbálták 

megoldani:
1./ Egy megfelelő méretű, nagy érzékenységű de

tektor és nagy látószögü kollimátor alkalma
zásával (Donato és mtsai módszere /36/).

idő

9. ábra
A 9. ábrán látható, hogy a szív mindkét felének jelen
tékeny része a detektor látóterébe esik, a kapott gör
be két egymást követő, a jobb- és a bal-szivfélre vo
natkozó diluciós görbe eredője. Látható, hogy egyetlen
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detektorral nyert idő-aktivitásváltozás görbéről kell 
meghatározni az áramlási szakaszok jellemzőit. Ehhez 

az szükséges, hogy ezek egymástól egyértelműen elkülö- 

nithetők legyenek.

2./ Dó mélységi felbontást biztositó kollimátorral 
ellátott, a szív különböző részeire fókuszál
ható több detektorból álló rendszer alkalmazá
sával (Hundeshagen és mtsai iskolája /80/).

cps

10. ábra

A 10. ábrán látható, hogy a két fókuszáló detektor a 

jobb ill. a bal kamra területét egymástól elkülönít
ve észleli és igy külön kapjuk meg a jobb- és a bal- 

szivfél idő-aktivitásváltozás görbéit.
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Egy görbe regisztrálása során csak akkor következ
tethetünk jó közelítéssel az üregekben lévő vér térfo
gati eloszlására, ha minden egyes komponensnek megvan 

a megfelelő és a többitől megkülönböztethető jellegze
tessége a görbén.

8. A kamratérfogat értékek meghatározási lehető
ségei a radiocirkuloqráfiás vizsgálatokból

A radiocirkulográfiás vizsgálatokból a kamrai tér
fogatra csak közelitő értékeket kaphatunk a vizsgálati 
és a kiértékelési lehetőségek miatt.

A kvantitatív analízis során a radiokardiogramot 

két komponensre, a jobb és a bal oldali áramlási sza
kaszra bontjuk (36). A jobb- és a bal-szivfél elkülö
nítése akkor lehetséges, ha az aktivitás a bal-szivfél- 

ben akkor jelenik meg, amikor a jobb-szivfélben már 

erősen lecsökkent.
A radiocirkulogram (RCG) szétválasztása szerkesztéssel 
oldható meg a 11. ábrán látható módon.
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Az eredeti RCG-ot szívciklusonként! beütésszám át
lagértékekkel, szívciklus időegységben féllogaritmikus 

koordináta-rendszerben ábrázoljuk. A jobb-szivfél ext- 

rapolált értékeit rendre levonva az eredeti görbe érté
keiből, a bal-szivfél diluciós görbéjét kapjuk. A féllo
garitmikus rendszerben a szivciklusonkénti beütésszám- 

értékekből egy-egy pontot kapunk, amelyekre egyenest 
illesztve, a bal-szivfél ürülési görbéjéhez a legjobban 

simuló exponenciális görbe-illesztést végeztük el. Ha 

újabb aktiv anyag már nem kerül a kamrába, akkor a beü- 

tésszám-változás csak a kamrából kiürülő aktiv anyag
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csökkenéséből származik, amelyet az exponenciális le
szálló ág meredeksége jellemez. A görbe meredekségé
ből megállapítható az ürülés üteme. A bal görbe expo
nenciális ürülési szakaszának kezdetétől csak mintegy 

3-5 olyan szívciklus van, amelyik a kiértékeléshez 

felhasználható, mivel a recirkuláció zavaró hatása ez
után már jelentkezik.

A kamrai ürülési ütem meghatározása akkor fogadha
tó el, ha a kamrát mint egy dinamikus egyensúlyban lé
vő rendszert fogjuk fel, amely az időegységül válasz
tott szívciklus időtartam alatt mindig egy konstans vér
mennyiséggel ujul meg. A szív telődési szakaszának vé
gén a kamrában lévő legtöbb vérmennyiségből, a végdias- 

tolés térfogatból (VDV), mindig meghatározott, éppen a 

verőtérfogatnyi (SV) vérmennyiség jut az érpályába a 

szív egy összehúzódása során.

Az ürülés ütemére jellemző ejekciós frakció (EF) 

tehát a verőtérfogat (SV) és a végdiastolés térfogat 

(VDV) hányadosa:
SV

7.EF =
VDV

A végdiastolés térfogat és a verőtérfogat különb

ségeként meghatározható a
7.1.VSV = VDV - SV

térfogat értéke, ahol a VSV az ürülési szakasz végén 

a kamrában maradt végsystolés vérmennyiség.



- 35

A 7.1. egyenletet átrendezve és a 7, képletbe be
helyettesítve az ejekciós frakció értékére a következő 

összefüggést kapjuk:

VDV - VSV
7.2.EF =

VDV

Az EF az ürülés mértékét jelzi, nagyobb értéke 

gyorsabb ürülést, kisebb értéke lassúbb ürülést jelent, 

amiből következtetni lehet a szív funkciójára.
Az EF egyik igen fontos és jellemző haemodynamikai 

paraméter és ismerete szükséges a kamrai volumen-érté
kek meghatározásához.

A ciklusidő függvényeként ábrázolt bal kamrai be- 

ütésszám-változás görbék különböző roeredekségüek. A 

szivciklusonkénti csökkenés mértéke arányos a verőtér
fogattal. A szivciklusonkénti beütésszám-csökkenés az 

exponenciális függvényre érvényes matematikai formulá
ból, két egymás utáni szívciklusra a következőképpen 

irható f§l:

e-*t e- X(t+1)
= 1 - e 8.EF =

e
az aktivitásváltozás görbe exponenciálisahol T1/2

szakaszának felezési ideje, t egy szívciklus idő
tartama és

0,693Л -
Tl/2



- 36

На а 11. ébrén, a szerkesztéssel extrapolólt bal- 

szivfél görbén két egymás utén következő szívciklushoz 

tartozó beütésszém értékét az V tengelyről leolvassuk, 

a kapott értékekből az EF közelítő értékét meghatároz
hatjuk a következő képlet alapján:

Ni - N2
8.1.EF =

Ni

ahol N^ és N2 a két leolvasott beütésszém.

Az egymás után következő két szívciklus beütésszámának 

különbsége arányos az egy szívciklus alatt kilökött 

vérmennyiséggel, ami a verőtérfogat közelítő értéke.

A kamra-térfogat meghatározások gyakorlati feltételei:
1. Nagy fajlagos aktivitású, bolusként beadott anyag.
2* Rövid felezési idejű, nagyobb aktivitású anyag a 

statisztikus szórás csökkentésére.
3. Jól definiálható exponenciális csökkenés a görbe 

leszálló ágán.
4. Kis időállandóju adatgyűjtő és regisztráló rend

szer.
5. Nagy regisztrálási sebesség, hogy több értékel

hető pont tegye lehetővé a kiértékelést.

Radiocirkulográfiás vizsgálataink során a bal kam
rai végdiastolés és végsystolés térfogatértékek megha

tározását azzal a tudattal végeztük, hogy a kapott ér-
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tékek a reálisan várt értéknél magasabbak a vizsgálat
ban és kiértékelésben kiküszöbölhetetlen hibalehetősé
gek miatt. Néhány ezek közül:

A detektor zavaró területek aktivitását is méri. 

1310 izotóp alkalmazásával az aktivitás nagysága 

nem növelhető a megfelelő, jó statisztika eléré
séig.
A recirkuláció korai megjelenése.
Szerkesztési és leolvasási pontatlanságok.

Szelektív görbék felvétele pontosabb kiértékelést 

tesz lehetővé (több detektor rendszer /80/). Oobb 

szelektív görbe előállítható olyan jelzett anyag bea
dásával, amely nem jut el a bal-szivfélbe. Ilyen anyag 

^3^3-dal/ vagy 99mТс-mal jelzett humán sérum albumin 

makroaggregátum (HSA MAA). A kis szemcsenagyságu (20-
a

50 mikron) részecskék a tüdőkapillárisokon fennakadnak 

és nem jutnak el a bal-szivfélbe. Ez adja a statikus 

perfúziós tüdőscintigráfiás vizsgálat lehetőségét is.

A kamra-térfogatok számitógépes kiértékelése

A VIDEOTON Radiocirkulográf-jóhoz adaptált 

Interface egység lehetővé tette, hogy lyukszalagon 

rögzítsük a vizsgálatok során kapott RCG görbék mérési 
adatait. így lehetőségünk nyílt arra, hogy a mérési 
adatokból számitógépes kiértékeléssel is meghatározzuk 

az EF értékét. Ennek két oka volt:
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а/ a kiértékelési munka könnyitése és a kiértéke

lési idő rövidítése,
b/ a kamra-térfogat értékek megbízhatóságának kont

rollja*

A számitógépes kiértékelésnél kétféle közelítést 

alkalmaztunk:
1, A mérési pontokra exponenciális fügvényillesz-

téssel meghatároztuk azt az

e- Xt 9.У /V = c •

függvényt, amelyik legjobban illeszkedik az
yn mérési pontokra, a legkisebb négyze

tek módszere értelmében* Minimalizálni kell te-
У1*•••

hát a
к 1

ф -л. AI . , s. 1=1 1

- Xt £ - yf /
négyzet összeget, ahol ^ 8 súlytényező.

9.1*/ c* e

8i

2. Az eredeti mérési adatok logaritmusát véve, a 

megoldást lineáris regresszióra vezettük vissza.
-Xt i / = c - Xt 10.log / c»e

ami egy -A meredekségü egyenes egyenlete.
log yn soro-Ekkor a mért értékekből log y-^ 

zatot képezve, a négyzetösszeg:

/с-Atj - log у4/

• • • •

-JL4> lo.l.
i=l s •í

összefüggést kapjuk.



- 39

A logaritmikus transzformáció miatt a súlyté
nyezőt is transzformálni kell, amely igy:

1 1S•5 /log yi/2
Számításainkat az MTA CDC-300 tipusu számítógépé

vel végeztük, A kétféle módszerrel kapott eredmények ál
talában 85 %-os egyezést mutattak.

A kétféle számitógépes programmal, valamint a szer
kesztéssel meghatározott EF értékekkel minden esetben ki
számítottuk a végdiastolés (VDV) és a végsystolés (VSV) 

volumenértékeket. Az összehasonlító vizsgálatok során 

azt az eredményt kaptuk, hogy mindhárom meghatározásból 
nyert kamrai volumenértékek megadták a különböző beteg
ségcsoportoknál reálisan várt, egymástól - a betegség 

természetének megfelelően - eltérő, közelitő vértérfogat 

értékeket.

106 betegünknél kiszámított VDVjnc|ex 

értékeiből elvégeztük a statisztikai számításokat és 

megnéztük az egyes betegségcsoportok értékeinek eltéré
sét az egészségesek értékeihez viszonyítva. A különböző 

betegségcsoportok megoszlása a következő volt:
25 egészséges
17 essentialis keringési hyperkinesis (EKH)
14 ischaemiás szívbetegség (ISZB)
20 hypertrophiás cardiomyopathia, ebből

11 non obstructiv (HCM)
9 obstructiv (HOCM)

index
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11 congestiv cardiomyopathia (COCM)

18 infarktus után kialakult bal kamrai aneurysma

A 12. ábrán feltüntettük a vizsgált betegségcsopor

tokat és a hozzájuk tartozó 

csoportok mellett az egészségesekhez viszonyitott elté

rés szignifikancia foka látható.

esetszámokat. Az egyes

Végdiasiolés és végs as to)és volumenviszomjok

Jobb komra ВЫ komra

п-в

EKH .
]n- 17

ISZB
П- 14

HCM
n-H

нам ■■
n- 9 ■ ■

COCM m
n-U

Aneurverrtr. 
tin. Л- 48

m

ml m2ml ml о «00 2oo 300200 300«000

■ egéaUgtstöl sugnifikáman eiérЯЩЖ vsv index 
I I VÍV index

12. ábra
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A jobb és a bal kamrai értékeket összehasonlítva
látható, hogy az egészséges csoport értékeihez viszo
nyítva a betegcsoportok jobb kamrai VDVincjex és

értékei kisebb eltérést mutatnak, mint a balVSV index
kamrai értékek. Különösen szembetűnő a térfogatérték
növekedése a jelentős volumen-terheléssel járó conges- 

tiv cardiomyopathiás és a bal kamrai aneurysmás beteg
csoportok esetében.

A 13. ábra még szemléletesebben demonstrálja a
értékek közötti különbséget azés a VSVVDV indexindex

egyes betegségcsoportokban.

VDV index - VSVindex a SVindex. Imljnn1]

Egéatéges 
n «25

EKH ben -n
IS1B [

n-V.

[НСП
n • H

HOCH
n • 9

cocn
n

Aneur venlr 
iin. n-tó

1=1

*” ml /mCD 200 300

Ijobb komra bal kamra

13. ábra
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-et reprezentáló oszlopokon látható* hogyAz SVindex
a volumen-terheléssel járó csoport értékei jobban eltér
nek az egészséges csoport értékeitől« Az utolsó két 

csoport csökkent verőtérfogat értéke és a jobb és bal 
kamrai értékek ilyen jelentős szétválása a bal kamrai 
károsodást egyértelműen bizonyítja, amit a klinikai kép 

is igazolt*
Habár a radiokardiográfiás vizsgálatokkal a kamra

térfogatok számértékei csak közelitőek, az egyes beteg
ségekre és azok sulyossági fokára felvilágosítást adnak.

9. A vértérfoqat és a szivfunkcióra jellemző
haemodynamikai paraméterek összehasonlító
vizsgálatai

A radiocirkulográfiás vizsgálataink során azt ta
pasztaltuk, hogy a "mért“ vértérfogat értékek és a kép
letből, vagy nomogramból “számított" vértérfogat érté
kek között eltérés van az életkor függvényében.

A “nomogram* vérvolumen értékeket a legáltaláno
sabban használt, Nadler és munkatársai által (103) 

megadott, a testfelszínt alapul vevő képlet alapján szá

mítottuk ki.

A képlet a testsúly és a testmagasság adatain kí
vül a nemi különbséget is figyelembe veszi.
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Nőkre
О,725# О,425 

*2: - 1/229 11.keringő vérvolumen « 0,0236 x^ 

(liter)

és férfiakra
0,725# 0,425- 1,954 11,1.keringő vérvolumen = 0,0248 xj 

(liter)
képlet alkalmazható, ahol

x-^ a testmagasság (cm) 

x2 a testsúly (kp)

A gyakorlatban ezen irodalmi képlet alapján készült 

nomogramból, a vizsgált egyén testparamétereinek megfe
lelően leolvasott értékeket használtuk.

Egészségeseken elvégeztük a "mért“ és a "nomogram" 

szerinti vértérfogat értékek összehasonlító vizsgálatát.
Vizsgáltuk a keringő vérvolumen értékek változását 

különböző csoportokban.
A radiocirkulográfiás vizsgálatainkból a vértérfo

gat meghatározásával egyidőben meghatároztuk a perctér
fogat és a verőtérfogat értékeket is. összehasonlító 

vizsgálataink során a következő paramétereket határoztuk 

meg:
keringő vértérfogat 

perctérfogatindex 

vérétérfogatindex 

szivfrekvencia 

vérnyomás

(liter)
(1/min/ra2)

(ml/m^)
(min”*)

(Hgmm)
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Ahhoz, hogy a vizsgálati paramétereinket egészsé
gesnek, vagy kórosnak értékelhessük, meg kellett hatá
rozni a saját vizsgálati módszerünkkel normálisnak te
kinthető értékeket a keringési szempontból egészséges
nek tartott egyéneknél (lásd 24. oldal).

A reprodukálhatóság eldöntése céljából még 1967- 

ben 53 betegnél elvégeztük a vértérfogat és a perc
térfogat értékek meghatározását. Két vizsgálatot végez
tünk, az elsőt 10-15 perc 'múlva követte a második.

-re kapott átlagértékek:A keringő vértérfogat
2az 1.meghatározásból 3,18 l/m

index

2a 2.meghatározásból 3,26 l/m
a meghatározás szórására - 0,16 értéket kaptunk.

-re kapott átlagértékek:A perctérfogat
2az 1.meghatározásból 3,80 1/min/m
2a 2.meghatározásból 3,75 1/min/m

index

és a meghatározás szóráséra í 0,4 értéket kaptunk.
Az irodalomban megadott adatokkal összehasonlítva (38,135,

98. ) az eredményt jónak tartottuk.
131(A 3 HSA vizsgálati anyag szabad radioaktiv jód tar

talma minden esetben 5 % alatt volt.)

összehasonlítottuk a haemodynamikai paraméterek ér
tékeit egészségesek és ischaemiás szívbetegek között.
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A keringési paraméterek meghatározását nyugalom
ban és megfelelő terhelési próbák után is elvégeztük.

Vizs gálati eredmények
A keringési szempontból egészségesnek tartott e- 

gyéneket, férfiakat és nőket 40 éves kor alatti, 40-60 

éves kor közötti és 60 éves kor fölötti csoportokra 

osztottuk. Ezen csoportokba tartozó egyéneknél szív- és 

érrendszeri megbetegedésekre utaló klinikai jel nem volt.

A korcsoportok szerinti vérvolumen változást a 

14. ábra szemlélteti.

nomogram szerinti es mért vérvolumen értekpi

(Control) férfiak

71

(IControl) rák

I Wű, >60 , <40 , >U0

n-25 n*H
,<40 .UO-60, >60

л-25 П
6- 6-

mП-30 n-35 n-ts

s - 5-

A - 4 J □пот a

3- 3- mért!.j

2 - 2-

I<- * -

14. ábra
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Adataink szerint 40 év alatti korcsoportban a 

"mért" vérvolumen értékek megegyeznek a "nomogram" 

szerinti értékekkel, A 40 év illetve a 60 év feletti 
korcsoportokban nőknél is és férfiaknál is jelentős 

az eltérés a két érték között.
Az erre vonatkozó statisztikai számítások a II. 

táblázat adatai szerint erősen szignifikáns eltérése
ket bizonyítanak.

Egészséges nók és férfiak vérvolumen változása a kor fúaavénuében

Vérvo/umen [lJ
nőm szerint mért

Vérvolumen (íj KorKorNem Nem
[év] mértnőm szerint [év]

NŐ < АО év Férfi <40 év 4,774,9533,0 3,86 24, a3,85

S4-±0,45 SD,--0.75
t - 1.61
p<0,2

SDt - i 039 SD^-0,62
i -0,46 
P<0,9

n =30 П- 25

NŐ k0-60 év 49,1 Férfi кО-ЬО év 48,74,16 4,83 5,815,12

SD,-Í0,42 SDy~ * 0,00 
t --4,55
p< 0,001

SDrt0,39 SD,--0,99 
t - -4,66 
p< qow

n-35 n -22

Л/ó > 60 év 65,9 Férfi >60 év 63,1 4,5<34, tó 5,39 5,93

5Ц(-±0,70 SD,--1,23 
t - - 4,2Ő 
P< 0,04

54-40,40 S4-±0,96
t --5,29 
p< 0,001

n-15 П-в

II. táblázat
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A "mért“ vérvolumen értékek és a "nomogramból" 

meghatározott értékek közötti eltérés mértéke az élet
kortól függően, lineáris regresszió számitással még 

szemléletesebben látható a 15, ábrán.

“V
(0 -

\^y-\A(vervolumen^- vérvo/umen
nőm izerinti

45-

év
0 « J0 к £ £ £ í S’

Lineáris regresszió az óiékor és a mért volumen értékek 
nomogramtól való eltérése kozott 75 nő vizsgálata abpján.

*»
<o-

Oí-

0 40 30 10 П I
Lineáris regresszió az élékor es a mért véumen érlékek 
nomogramtól való étérése között 55 férfi vizsgálata alapján

20i 30

15. ábra

A keringésileg egészségesnek tartott nők és fér
fiak csoportjában azonban sem a perctérfogat, sem a 

verőtérfogat értéke nem változott az életkor függvé
nyében. Vizsgálataink eredményét a 16. és a 17. ábrán 

látható haemodynamikai paraméterek adatai szemléltetik.

/
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Egészséges nők haemodynamika paraméterei korcsoportok szerint 
Vérvolumen Vérvolumen Pereiért index. Verótérf. index Frequenaa 

mért
RR

nőm szerint
[ l/min] [ Hgmm][ ml/m1}[ l/min/rrf][ I ] ! I J

J 60- 806

то
s- 440 -so-5 -

60-

4-1 420-40-i4- »-I

400-40-13 -3 H

30-
80120-H 21

20 -)
4 - 60-40- <40 év Г 

n-25

>1*0 év 
n-21

4 -
40-

16. ábra

Egészséges férfiak haemo dy na mi kai paraméterei korcsoportok, szerint.
Vérvolumen Vérvolumen Perdérf index Verótérf index Fnequencia 

mirt
[/] [ l/min/m' ] [ml/rrf] [ t/mm] [Hgmm]

RR
nőm szerint
M

60 - во - 460-6 -6 -
1

V-
50- 440-5 -5-

60-

420-40-4-
50h

400-40-30-3-3 -

30-
ao-20-2-2-

2Ű-I <40 év I 
n-23 

>40 év 
П-М*

60-'4- 40-4 -
40-

17. ábra
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A vérvolumen értékeket tekintve szintén erősen 

szignifikáns eltéréseket találtunk a 40 év feletti 
ischaemiás szivbetegség jeleivel észlelt nő és férfi 
betegeinknél, akár jelentkezett anginás fájdalom 

vizsgálati periódusban, akár nem. A III. táblázat mu
tatja a statisztikai számitások adatait.

a

4 0 eV

Vérvolumen [ / ]KorVérvolumen [l]
nőm szerint mért

Kor NemNem
mártnőm szerint[ év ]I év]

Férfi > 40 év 6.085,1454,33,Ö6 4,56A/ó > 40 eV 57,7

5Dx-iO,62 SDr-±U 
t - 5,9 
p< 0,001

SDr-O.M SD,--Ű,ől 
t - 4,73 
p < Q 001

n = 46n -30

III. táblázat

10 férfi betegünknél a klinikai adatok alapján az 

ischaemiás szivbetegség alapos gyanúja állt fenn. Élet

koruk átlaga 37,2 év volt. Ezeknél a 40 évnél fiatalabb 

szívbetegeknél szintén magasabb vértérfogat értékeket
A "nomogram" szerinti 5,2 liter átlagérték bemértünk.

lyett, a
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mig a többi haemodynamikai paraméter nem mutatott kóros 

eltérést.

összehasonlító vizsgálatokat végeztünk 24 ischae- 

miás férfi szivbetegünknél nyugalmi és megfelelő terbe- 

Ebbe a csoportba 36-61 éves korú betegek tar
toztak, az átlagos életkor 53 év volt. Ezeknél a bete
geinknél tipikus effort anginás fájdalmak jelentkeztek, 

amelyet 1,0 mg Nitromint tabletta rövid időn belül szün
tetett. A vizsgálatok előtt 2-3 napos klinikai megfi
gyelést végeztünk. Az ergometriás terheléskor anginás 

fájdalom jelentkezett és az ST szakasz 1,5 mm-es süllye
dését észleltük, amely a fájdalom megszűnése után rövid 

idő alatt normalizálódott. Akiknél ezek a tünetek nem 

jelentkeztek, nem kerültek be ebbe a csoportba.

lés utón.

A radiokardiogrófiós vizsgálattal meghatároztuk a . 
keringésre jellemző paramétereket előbb nyugalomban, 
majd közvetlenül - az előzetesen már meghatározott u.n. 

"angina-küszöb" terhelésnek megfelelő - terhelés után.

Kontroll vizsgálati csoportunkba olyan 10 férfit 

soroltunk, akiknél keringési elégtelenséget nem talál
tunk. Átlagéletkoruk hasonló volt az anginás betegeké
hez: 46,6 év (33-60 év). Ezeknél a betegeknél is olyan 

terhelést alkalmaztunk, amely megfelel a korban hason
ló anginás betegek "angina-küszöb" terhelési fokának.
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(Ez többnyire 3 percig tartó 70-80 W-os ergometriás 

terhelés volt.)
A kardiovascularis szempontból egészségesnek tartott 

egyéneknél ezt a viszonylag alacsony terhelést a vizs
gálati paraméterek összehasonlítása miatt alkalmaz

tuk.

Elvégeztük a nyugalmi és terheléses vizsgálatokat 

10 fiatalabb, 40 év alatti férfi betegnél, akiknél 
mérsékelt keringési hyperkinesis jeleit észleltük. Ezek
nek átlagos életkora 26,6 év volt. A betegek az előze
tes terheléskor a 160/min submaximális terhelési frek
venciát átlagban 150 W 3 perces terhelésnél érték el.
A nyugalmi vizsgálat után 3 percig tartó 120 w-os ergo
metriás terhelést alkalmaztunk közvetlenül a második 

vizsgálat előtt.

Vizsgálati eredmények

Az angina pectoris tüneteivel észlelt betegeinknél 
a vizsgált keringési jellemzők az "angina-küszöb“-nek 

megfelelő terheléskor szignifikánsan megváltoztak, annak 

jeléül, hogy ez a küszöb-terhelés ezeknél a betegeknél 
jelentős terhelésnek számit. A vizsgálatok során kapott
adatokat a 18. ábra mutatja.
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Ч

Angira pedáns sundroma tüneteivel ésrteH beteg-csoport nuuoalmi
Perdérf index Verőiért index Freouenao 
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18. ábra

Az azonos korcsoportu kontroll betegeknél a hason
ló mértékű terhelés a keringési paraméterekben lényeges 

változást nem okozott, mindössze a systolés vérnyomás és 

szivfrekvencia mutat mérsékelt emelkedést, ahogy ez a 

19. ábrán is látható.
a
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Vérvolumen fent Verőlerf ndex 

[ mi/m‘]
érf index 
l/min/nf]

Freauenaa
[ymm]

RR IJ ‘ ||Jj[ U í
7- Ю-7-

420 4

I“ 46H I 6- 60-

400-
505-

<i- 4- u>- Я0-

uo
3 ■ зонзН

60

2- 2- 20- «0

м-
4- 4- 40

60

u/st diád
Ю 40 40 40 40 40n

Ц 46 45,o3,6 84,0 439,0 фО 
464,0 98,0

1 48,4 1 9,5 
40 3,2

< 0,« *0,02

*. 58 3,7 35,8 406,0
1 0,31 0,4 í 44,5 í 27,4s

2Л40 4,3i 2,8
* 0,3P < 0,4 < 0,05 * 0,05

19. ábra



- 53

A nem jelentős keringési hyperkinesis tüneteivel 
észlelt fiatalabb betegcsoportnál a keringő vérmennyi
ség 4/5 literről 5,2 literre emelkedett a fokozottabb 

terhelés hatására, és a többi paraméter is a terhelés
nek megfelelő változást mutatott. A kapott adatokat a 

20. ábra szemlélteti.

terhelés utáni adataiFokozott terhelésű mérsékelten
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20. ábra

Megállapítható, hogy az anginás betegeknél is ha
sonló mértékű volumen emelkedés jelentkezett a küszöb
terhelés hatására, azonban feltűnő volt, hogy ezeknél a 

betegeinknél a “mért“ keringő vértérfogat értékek már 

nyugalomban is magasabbak voltak a "nomogram" szerinti 
értékeknél*

Ezt az eltérést a fiatalabb kontroll csoportban 

nem találtuk, annak ellenére, hogy mérsékelt keringési 
hyperkinesis jeleit észleltük náluk.
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Az azonos korcsoportul kontroll betegeknél a "mért" 

átlagos nyugalmi vértérfogat érték 5,6 liter volt/ a 

“nomogram" szerinti 5,0 liter átlagértékkel szemben.

Ha összehasonlitjuk a keringési szempontból egész
ségesnek tartott egyének és az ischaemiás szivbetegek 

nyugalmi keringési paramétereit, azt találjuk, hogy lé
nyeges különbség a vérvolumen differencián kivül nincs. 

A változás az "angina-küszöb" terhelési próbák során 

lép fel. Az egészségesek és ischaemiás betegek keringé
si jellemzőit a 21. ábra mutatja.

Egészségesek és ischaemiás betegek haemodunamikai paraméterei

Vérvolumen Vérvolumen Perdéri index Verátérf index
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Megbeszélés

Clark már 1947-ben (26), Baker (11) 1957-ben hang
súlyozta, hogy normálisnak tekinthető vértérfogat ér
tékek ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kóros álla
potok változásait értékelhessük. Nadler és mtsai (103)
155 egészséges egyénnél vizsgálták a normálisnak tar-

131tott keringő vérvolument, aktiv anyagként 
alkalmazva. Megerősítették Gibson és mtsai (49, 50), 

valamint Berson és mtsai (13) vizsgálatait, akik szerint 

jelölt HSA-val történő vizsgálatnál megbízható eredmé
nyek nyerhetők.

Scholer (119, 120) akkor tartja kórosnak a számí
tott értéktől való eltérés mértékét, ha a térfogat nö
vekedés a + 12 %—os, vagy a csökkenés a - 6 %-os ér
téket meghaladja. Véleménye szerint a keringő vérmennyi
ség növekszik terhesség idején, hyperthyreosisban és 

haemodynamikai eltéréssel járó szívbetegségekben.
Feltételezhető, hogy azon állapotok, amelyek huza

mos időn át csak a magasabb perctérfogat értékkel tud
ják a periféria oxigén igényét ellátni, vagy a megfele
lő perctérfogatot csak kompenzáló mechanizmusok segít
ségével tudják fenntartani, a keringő vértérfogat növe

kedésével járnak.
Az életkor hatását a perctérfogat változására 

többen is vizsgálták. Maseri (99) a perctérfogatjncjex 

csökkenését évenként 21 ml-nek számította. Steinmann 

(141) vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott,

0 HSA-t
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hogy idős betegek perctérfogata csökken az évek számá
val, a systoles munka hatásfokának csökkenésével ará
nyosan*

Saját vizsgálataink anyagában nem változott a perc- 

és a verőtérfogat értéke az életkortérfogat indexindex 

függvényében.
Ha vizsgálataink során a "nomogram“-ból kapott vér

térfogat értékkel határoznánk meg a perctérfogat érté
két, akkor arányosan alacsonyabb értékeket kapnánk az 

életkor függvényében.
Vizsgálataink alapján úgy véljük, hogy a keringő 

vérvolumen emelkedése az életkor függvényében kompenzá
ló jelenség. Idősebb korban a szívizom rigidebbé, válik, 

kontraktilitása romlik. A nagyobb beáramló vérmennyiség 

a rigid szivizom kezdeti rosthosszuságát fokozza, 
igy a Frank-Starling mechanizmus utján tartható fenn 

a normális nyugalmi perctérfogat érték. A periféria 

szabályozása megelőzi és lehetővé teszi a szív saját 

szabályozó szerepének érvényre jutását. Valószínű, hogy 

az életkor előrehaladásával a szivizom még nyugalomban 

is egyre inkább kitágul.
A keringő vérmennyiség pontos meghatározása csak 

méréssel lehetséges és a "nomogram“-ból kapott értéktől 
való eltérése kóros jelnek tekinthető.

Vizsgálati eredményeink azt mutatják, hogy az 

ischaemiás szívbetegek "mért" keringő vértérfogat ér-
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tékei magasabbak, mint az egészséges kontroll csoport 

értékei. A nyugalmi perctérfogatincjex 

megfelelő.

a normálisnak

Ezek alapján szintén feltételezhető, hogy az 

ischaemiás rigid szivizom kontraktilitásának csökkené
sét tágulással kompenzálja, amelyet a nagyobb kamrai 
beáramló vérmennyiség tart fenn és ezért a perctérfogat 

nyugalomban kielégitő. A rigid szivizom csak nyugalom
ban tudja fenntartani a kielégitő pumpa funkciót, mi
vel a tartalékereje jelentősen csökkent.

A radiokardiográfiás vizsgálat csak a “mért" vér
volumen értékkel ad megbízható és pontos perctérfogat 

értéket normális és kóros esetekben, valamint nyugal

mi és terheléses vizsgálatok sorén.

10. A gamma kamerás dinamikus vizsgálatok és a
kiértékelési lehetőségek az adatfeldolgozó

rendszerrel
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A modern vizsgáló berendezések segítségével végzett 

noninvaziv vizsgálatok olyan információkat és számada- 

tokát szolgáltatnak a szív működéséről (perfusiós zavar, 

bal kamra funkció), amelyeket eddig csak invazív vizs
gáló módszerekkel tudtunk pontosan meghatározni*

Igen fontos a jó vizsgálati feltételek megteremté
se* A megfelelően választott gamma sugárzó radiofarma- 

konok, a kameradetektor nagy érzékenysége és homogeni
tása, a teljes rendszer jó térbeli és időbeli felbontó
képessége, a szívben lezajló folyamatok dinamikáját 

térben és időben jól nyomonkövethetővé teszik.
A vizsgált területről, szervből érkező sugárzást a 

parallel, vagy divergáló kollimátorral ellátott detek
tor egyidejűleg észleli* A kiértékelő rendszer képernyő
jének egy-egy mátrix-eleme a detektor-felület egyes 

pontjaihoz tartozó elemi felület-egységeinek megfelelője. 

A 60 x 64 képpontból álló mátrix elemeiből tevődik ösz- 

sze az összegkép, amelynek egyes területeit egymástól 
elkülönítve tudjuk elemezni. így a szív több-komponensű 

rendszerként vizsgálható* A vizsgálni kívánt területek 

kiválasztásával, a ROI-kal (region of interest) az e- 

gyes áramlási szakaszok egymástól egyértelműen elkülö
níthetők.

A gamma kamerával végzett dinamikus vizsgálatoknál 
nagy aktivitású aktiv anyag beadása szükséges a kiérté
kelés megbízhatósága érdekében. Ennek lehetőségét biz
tosítják a rövid felezési idejű izotópok, a sugárterhe
lés jelentős megnövekedése nélkül.



- 59

A radioaktiv izotópokkal végzett vizsgálatokból 
nyert adatok lehetnek:

1. képek, képsorozatok,
2. idő-aktivitásváltozás görbék,
3. mérési eredmények.
A kapott képek, illetve képsorozatok a beadott ak

tiv anyag tér- és időbeli eloszlását reprezentálják. A 

számitógépes kiértékelés a képet javithatja:
a/ háttér levonással, ami a morfológiai részletek 

jobb felismerését teszi lehetővé,
b/ simító eljárással, amely a szomszédos pontok 

megfelelő átlagolásával a statisztikus szórás 

zavaró hatását mérsékli.
A dinamikus vizsgálatoknál a térbeli felbontóképes

ség mellett az időbeli felbontás is lényeges. A kiérté
kelés számitógépes adatfeldolgozó nélkül nem valósítható
meg.

Kétféle felvételi technikát alkalmazhatunk:
1. List-módu adatfelvételt, amelyből utólag válasz

tott időintervallum szerint készítünk kép-soro
zatot,

2. Frame-módu adatfelvételt, rövid alapidejü kép
sorozat felvételével.

Az adatok feldolgozását és a kvantitatív eredmények 

meghatározását a számítógép programja teszi lehetővé.
Az időgörbék előállítása csak a kiértékelésre kijelölt 

ROI (region of interest) területekről lehetséges.
Az összegképből, vagy alkalmasabb részösszegképekből,



- 60 -

kézi kijelöléssel 4 R0I terület jelölhető ki.
Az előállitott idő-aktivitás görbék analízise so

rán a szivfunkció megítéléséhez fontos számadatok hatá
rozhatók meg pontosan (keringési idő értékek, ejekciós 

frakció). Matematikai görbe-illesztések korrekt alkalma
zása pontosabbá teszi a görbe paramétereinek meghatáro
zását.

A számitógépes program lehetővé teszi a színes 

display-en az összegkép, valamint a felvételsorozat 

részletképeinek időben folyamatos, filmszerű megjelení
tését. Ez a részletek jobb felismerését, a ROI területek 

pontosabb kijelölését teszi lehetővé.

•TUr
Г 's*

% % §II 1,1 ••
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A sziv-vizsgálatok kiértékelése során tehát prog
ram-lépések sorozatát végezzük el. Az előre megterve
zett kiértékelő komplex program meggyorsitja és rész
ben automatikussá teszi a kiértékelést. Ehhez előzete
sen standardizált felvételi technika kidolgozása szük
séges.

Az eddig tárgyalt vizsgálati lehetőségekből is már 

látható, hogy ma a gamma kamera és adatfeldolgozó együt
tes rendszerével tudjuk a legpontosabban a noninvaziv, 

dinamikus u.n. "radionuklid-angiokardiográfiás" sziv- 

vizsgálatokat elvégezni, és a legtöbb vizsgálati paramé
tert meghatározni.

Kétféle vizsgáló módszer alkalmazható:
1. A "first pass" módszernél az aktiv bolusnak a 

szivén történő első, gyors áthaladását követhet
jük nyomon megfelelő térbeli és időbeli felbon
tással. A vizsgálat számítógépi kvantitatív gör- 

be-analizissel alkalmas a szivfunkció normális, 

vagy kóros voltának eldöntésére, továbbá a jel
lemző keringési szakaszok időviszonyainak isme
retében shuntök diagnosztizálására.

2. "Equilibrium" fázisban, vagyis az aktiv anyag 

elkeveredése utáni egyensúlyi állapotban, az EKG 

R-hullámával kapuzott ciklogramok összegezése.

A kiértékelés az összegyűjtött azonos szivcik- 

lus-idejü ciklogramok átlagából történik. A 

szívciklusokból generált képsorozatból az EF, a
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szívciklus idő- és sebesség-paraméterei ponto

san meghatározhatók, továbbá információkat 

nyerhetünk a bal kamra falának mozgásképességéről.

11» A vizsgálatok menete és kiértékelése

Az aktiv, jelzett anyag egyszeri beadásával mindkét 

vizsgálat elvégezhető:

1. A vizsgálatot általában bal mellső ferde 30°-os 

(LAO 30°) szögben felhelyezett detektorral végezzük a

jobb és a bal kamra jó szétválasztása miatt. A betegnek
99mTe HSA-t, vagy autogén vörösvértestekvagy 300-370 MBq

előzetes in vivo pirofoszfáttal történő jelölése után 30
99mTe o^ nagy fajlagos 

aktivitású oldatát juttatjuk bolusként a keringésbe.

perc múlva ugyanannyi aktivitású

99mA pirofoszfáttal jelzett vörösvértestekhez kötött 

99m
Te 04

Te HSA-hoz - nem lép ki az érpályából- hasonlóan a 

a vizsgálat ideje alatt.

List-módban, 500 - 700 К impulzus begyűjtésével végezzük 

el a "first pass" vizsgálatot. A beadott jelzett anyag 

gyors áthaladása a szivén, megjelenése a tüdőkben Pola

roid-, vagy röntgen-film sorozattal rögzíthető, ahogy a 

Polaroid képeken is látható.



I
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2. A beadott jelzett anyag teljes elkeveredése ti
tán, a beadástól számított mintegy 10-15 perc múlva, az 

egyensúlyi "equilibrium“ állapotban elvégezhető az EKG 

R-hullámával kapuzott ciklogramok felvétele és összege
zése. Legalább 150-300 szívciklus összegyűjtése szüksé
ges a pontos kiértékeléshez, mivel a ciklogramok azonos 

fázisához tartozó aktivitásértékek is összeadódnak, igy 

az impulzusszám jelentősen megnövekszik, ami a kiérté
kelés statisztikáját javítja. A detektor felhelyezése 

ebben a vizsgálatban is legtöbbször bal mellső ferde 30°- 

os szögben történik, de az egyensúlyi állapotban több 

irányból is elvégezhető a vizsgálat, mivel ilyen rövid 

idő alatt a beadott jelzett anyag nem lép ki a keringés
ből. Gyakran alkalmazott vizsgálati irány a jobb mellső 

ferde 30°-os szögben felhelyezett detektor (RAO 30°), 

mivel összehasonlítási lehetőséget ad az ugyanilyen i-
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rányban végzett röntgen ventrikulográfiás vizsgálattal, 

A vizsgálat folyamán a kiértékelő rendszer kiirja az 

összegyűjtött szívciklusok számát és időintervallumának 

sűrűség-spektrumét/ aminek ismeretében a vizsgálat to
vábbi folytatása/ vagy befejezése eldönthető a kiérté
kelés kívánt pontossága szempontjából. A kiértékeléshez 

a list módban összegyűjtött impulzus-adatokból képsoro
zatot kell előállítani/ az R-R hullámok közötti inter
vallumot megfelelő számú képre bontva. Ebből a képsoro
zatból a kiértékelés során a komplex program előállítja 

a szív telődése és űrülése ütemében változó impulzus
tartalommal arányos bal kamrai volumen-görbét.

1. A "first pass" vizsgálat kiértékelése
A vizsgálat kiértékelése során a list módban fel

vett adatokból megjelenített összegképből (esetleg rész
összegképekből) a kiértékelni kívánt szervrészlet terü
leteit, valamint a háttér ROI-t kell kijelölni, hogy a 

bolus első áthaladását, majd higulásra jellemző idő
akt ivitásváltozás görbéket előállíthassuk. A bolus első 

áthaladását filmszerűen végignézve az időviszonyok jól 
megfigyelhetők és a ROI területek kijelölése is ponto
sabbá tehető.

Egy keringési szempontból egészséges egyén "first 

pass" vizsgálatának néhány kiértékelési fázisát mutatja 

be a képsorozat.
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A teljes szív/ a jobb és a bal kamrai ROI terüle

tekről állítjuk elő a háttér korrigált idő-aktivitás- 

változás görbéket. A görbék exponenciális illesztését 

a számitógép végzi el a recirkuláció megjelenése előtti 

szakaszon általunk meghatározott két pont között. Az 

extrapolált görbe alatti területet az összbeütésszám 

értékével, az egyensúlyi állapot cv£g értékét egy kons

tans függvénnyel illesztett átlag beütésszám értékkel 

kapjuk meg. A perctérfogat kiszámítása ezen értékek is

meretében analóg az RCG vizsgálatoknál megismerttel.

A képek a ROI területekről megjelenített görbéket és az 

exponenciális illesztés után az extrapolált görbéket mu

tatják.
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A mátrixnyomtatóval megjelenitett diluciós görbé

ket mutatja a 21. ábra.

ttt ttt te* 
t t * e 
c ::í ttt 
e t t 
ttt t ttt

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ «♦♦♦♦♦♦♦♦♦•К
♦♦»uwuwu***********
♦♦UUUUUU»**XXXXXX**4

♦♦♦uuuuuuu*+xxxxxx**«.
♦ ♦4UUUUUUUHXXXXXXX+*. 
♦♦♦UUUUUUU4XXXXXXXX**. 
♦♦♦UUUUUWU4XXXXXXXX**. 
♦♦♦4UUUUUU»XXXXXXXX+*. 

♦♦♦UUUUUU«XXXXXXXX4*. 
♦♦«UUUUU44XXXXXXXX**.

►♦♦XXXXXXX4*. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦XXXXX****.

----________

:
• ♦

/ t
ttt

ttt ttt itt ttt ttt 
t t t t t e 
t t * t t t 
tttttttt 

ttt ttt ttt itt »**

«: t t

t

t
t
t

*
t
t
t

♦ teljes RCQ
t
t
t

.jobb szelektívt Sbrbet XXX
ttt u u X X

u X
t ttt ttt ttt ttt

tt t t t t tut í u
t * t t e t t 

ttt
ttt ttt u

X

tu x
X

t t t t t 
ttt ttt ttt X

t uu X
X bal szelektív fttrbeu

t xu
t X 't u u X
t

t
X “u xxx

XX X XXXXX
XXXXXXUUU XXX xxxx xxxxxxxxx 

UUUUXXXXUUUUU
t uuu

X XXXXXXXXXX XXX XX 
XXX ut ♦ uuu X

t X uuuu uuuwu uuu
t XX
tu XX
* XXX .................... ................................................................................ .
ttt............ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttitttttttttttttttttt....

ttt ttt 
ttt 

ttt t t
t t t
ttt ttt

к .
tetíítítitttiitetittti

ttt
t t st t
t t
ttt

21. ábra

A ROI technika egyszerűvé teszi a szelektiv gör

bék előállítását. Ezekből szintén kiszámitható a PV ér

téke/ exponenciális vagy Gamma-függvény illesztése után. 

Dó illesztés esetén a korrelációs együttható r = 0,8 - 

0,98 közötti érték,

A kiszámitott perctérfogat értékek megbizhatóan tükrö

zik a beteg haemodynamikai állapotát.



Az EF közelitő értékének meghatározása a "first pass"
vizsgálatból

A radiocirkulográfiás vizsgálatok során a selectiv 

bal-szivfél görbe elemzése csak közelitő értékeket adott 

a bal kamra funkciót jellemző EF értékre. A gamma kame
rával végzett vizsgálat során a ROI technikával előállít
ható selectiv görbékből a bal kamra funkciót jelző para
méterek pontosabban meghatározhatók. A "first pass* vizs
gálatból, a radiocirkulográfiás vizsgálatoknál pontosab
ban határozhatjuk meg a bal kamrai EF közelitő értékét 

a következőképpen: a beteg ismert szívciklus idejét leg
alább 15-20 részidő-intervallumra bontva meghatározzuk 

a görbe generálás alapidejét. A bal kamrai görbe ürülé- 

si szakaszának kezdeti időpontjától állítjuk elő a hát
tér korrigált idő-aktivitásváltozás görbét. Az igy
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kapott görbe a beteg szívműködése ütemében jelentkező 

systolés és diastolés változásoknak megfelelően aktivi
tás minimum és maximum értékeket jelez és igy ciklo- 

gramok alakulnak ki. A ciklogramok maximális és minimá
lis aktivitásértékeiből az EF a megfelelő háttér korrek
ciót is figyelembe vevő

VDV - VSV
EF = 7.3.

VDV - háttér
képletből számítható ki.

Egy-egy ciklogramból igy is csak jó közelitő EF érté
kek számíthatók ki a nagy statisztikus hiba miatt.

A 22. ábrán a kinyomtatott ciklogramok és a hát
tér korrigált maximális és minimális beütésszám érté
kekből kiszámított EF értékek láthatók.
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22# ábra

A bal kamra görbe exponenciálisan leszálló ágán a 

már ismertetett módon megjelenitett ciklogramokból meg
kíséreltük az EF meghatározását egy másik közelitő mód
szerrel. Mivel egy-egy szivössaehuzódáskor a kilökött 

verőtérfogatnyi vérmennyiséget a vele arányos aktivitás
változás jelzi, ezért a ciklogramok maximális és mini
mális aktivitású pontjára exponenciális függvényt il
lesztettünk. Bár nem bizonyos, hogy systoleban exponen
ciálisan ürül ki a vér a kamrából, azonban az illesztés 

jósága, amit a korrelációs együttható megfelelő értéké
vel (r = 0,85 - 0,95) elfogadhatunk, lehetővé teszi az 

EF közelitő értékének kiszámítását a következő képlet 

alapján:

\

-^át- e-*EF = 1 = 1 - e 8.2.
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ahol a A t az illesztési időintervallum/ ami a szív
összehúzódás idejének felel meg.

Az exponenciális illesztés során a számitógép meg
adja а Л és a At értékét, igy az EF közelitő értéke 

kiszámítható, A kétféle közelítéssel meghatározott EF 

értékek jó egyezést adnak*
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Keringési id6 meghatározások

Az RCG görbéből is meghatározhatók az egyes ke
ringési szakaszokra jellemző normális vagy kóros ke
ringési idő értékek. Az RCG jobb és bal csúcsa között 

az átlagos tüdőkeringési idő (38, 99), minimális tüdő
keringési időnek a jobb csúcs 37 %-os csökkenésétől a 

bal csúcsig eltelt időt tekintjük. A teljes keringési 
idő a jobb csúcstói az egyensúlyi állapot kezdetéig 

mérhető idő.
A gamma kamerás vizsgálatokkal az egyes keringési 

szakaszok átfutási idejének normális vagy ettől eltérő 

értéke a megfelelően kiválasztott ROI területek idő
akt ivitásváltozás görbéinek összehasonlító elemzésével 
pontosan megállapítható. A ROI technika lehetővé teszi, 

hogy a betegség megítéléséhez szükséges részterületeket 

kijelölve (jobb kamra, tüdő, bal kamra, aorta) a megje
lenési időket egymással összehasonlítsuk.

A pontos időviszonyok meghatározása, a tetszőlegesen 

kiválasztott részterületek egymáshoz viszonyítható meg
jelenési idő értékei lehetővé teszik a shuntök diagnosz
tizálását is. Oobb-bal shunt esetén az aktivitás korai 
időpontban, a jobb kamra vagy a tüdő fázisában már meg
jelenik a bal kamrában, vagy az aortában.

A tüdő területéről előállított elhúzódó aktivitás
változás görbe bizonyítéka a bal-jobb shuntnek.

A teljes áthaladási idő - a jobb csúcstól a bal le
szálló ág exponenciális szakaszának befejezéséig - is 

fontos információt adhat a szív állapotáról.
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Megnyúlása jellemző adat szivizomkárosodással járó be
tegségekben, mint congestiv cardiomyopathia, szivizom- 

infarctue vagy következményeként kialakult bal kamrai 
aneurysma.

2. Az equilibrium fázisban elvégzett EKG-val ka
puzott vizsgálat kiértékelése

Az EKG R-hullámával kapuzott equilibrium fázisban 

összegyűjtött szívciklusok adataiból komplex programok 

segítségével kétvéle értékelés végezhető el:
1./ meghatározhatók a globális és regionális EF 

értékek,
2*/ ciklikusan vetített képsorozatból megítélhető 

a bal kamra mozgásképessége.

Egyéb megítélés szerint kijelölt bal kamrai és a 

bal kamrát közvetlenül körülvevő háttér ROI területek
ről a program félautomatikusan generálja az aktivitás
változás görbéket. Az irodalmi (88) és saját vizsgála
taink alapján a bal kamrát közvetlenül körülvevő háttér 

ROI kijelölés tekinthető a legjobban reprodukálhatónak.
A háttér levonás utón a kamratérfogat változó vérmennyi
ségével arányosan változó bal kamrai volumen-görbe vég- 

diastolehoz tartozó maximális és végsystoléhoz tartozó 

minimális beütésszám értékeiből a program megadja az 

EF pontos értékét a 7.3. képlet szerint.
A program meghatározza a vizsgálat alatti szivfrekvencia 

értékét, a teljes ciklusidőt, a diastole és systole idő
tartamát, valamint a maximális ürülési és telődési se

besség értékét.
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A 23. ábrán a globális EF meghatározása során meg
jelenített bal kamra-volumengörbe látható.
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23. ábra

Komplex kiértékelő program teszi lehetővé a kiérté
keléshez már előállított képsorozatból a 3 színre átkó
dolt mozikép megjelenítését,

A ciklikusan vetített képsorozatból a bal kamrafal 
mozgásképességét lehet megítélni. A falmozgás pontosabb 

megítélésére a bal kamrát három részterületre felosztva 

(anterior, apico-inferior, posterior) jobban elkülönít
hető a normális, hypokinetikus, akinetikus vagy dyski- 

netikus mozgású falrészlet. A kóros mozgású területek 

regionális EF értékei a globális EF értéknél alacsonyabb
értéket adtak. Ez a számszerű eredmény a károsodás jel
legére nem ad felvilágosítást.
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A következő képek egy keringésileg egészséges jó 

bal kamra funkciójú beteg szinkódos moziképeiből a 

végdiastoles képre kimerevitett ROI-val szemlélteti, 

hogy a végsystolés állapotban jó a kamrafal összehuzó- 

dási képessége. A bal kamra terület regionális felosz
tása látható az egyik képen. A jó bal kamra funkciót 

igazolják a globális és regionális EF (EF 

kék és a meghatározás során kapott volumen-görbék is.
0,70) érté-
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A következő képsorozat, egy myocardialis infarctus 

után kialakult bal kamrai aneurysmás beteg nagy, tágult 

bal kamráját és igen rossz bal kamra funkcióját mutatja. 

A kimerevitett ROI-val szemléltethető, hogy végsystole- 

ban is alig húzódik össze a szív. Ezt igazolja a nagyjn 

alacsony EF = 0,17 érték is.
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A falmozgás elemzése Fourier analízissel kvantita-
a funkciós képek u.n. “pa-tiv értékelést tesz lehetővé 

rametrikus scan*-ek előállításával.
A Fourier analízis elvégzésére alkalmas vizsgálati mód
szerek az equilibrium fázisban, EKG kapuzással felvett 

adatok összessége, amiből a bal kamra egyes részeinek 

analízise - elegendő adat esetén - ROI technikával nyer
hető. Mivel az aktivitás nagysága arányos a kamra-üre
gekben lévő vérmennyiséggel, igy a kamera-detektorral 
észlelt aktivitás-változás a szív összehúzódása, illetve 

tágulása során létrejövő térfogatváltozásokat tükrözi.
A bal kamra részekre osztása függ: 

az összaktivitás nagyságától, 
és a bal kamra méretétől.

A kicsiny részterületekről előállítható görbesereg 

az alapja a Fourier analízisnek. A bal kamra határa ki
jelölhető minden olyan elemi kis terület segítségével, 

amelynél a görbe amplitúdója a statisztikus háttérnél 
legalább kétszer nagyobb - igy a pitvaroktól is elkülö
níthető.

A bal kamra területet tehát megfelelő számú részte
rületre osztva az idő-aktivitásváltozás görbe lefutása, 

alakja jelzi a normális vagy kóros bal kamrai részterüle
tet. A Fourier amplitúdók jelzik a vizsgált részterület 

kontrakció-képességének mértékét, vagyis az aktivitás
változással a vérvolumen-változás viszonyairól adnak 

felvilágosítást.
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24. ábra

A 24. ábrán a normokinetikus amplitúdó-értékhez 

képest a csökkent amplitúdójú görbe jelzi a hypokineti- 

kus területet/ az akinetikus terület esetén a görbe 

alig, vagy nem is különithető el a statisztikus zaj amp

litúdójától. Az ábrán az egy periódus alatti görbéket 

azonos időpontból kiindulva tüntettük fel. Ha a normo- 

kinetikus görbéhez képest fáziseltolódás jelentkezik, 

ez mindig a normálistól eltérő funkciót jelent. A dys- 

kinetikus területek mindig eltérő fázisuak a normokine- 

tikus régióhoz viszonyítva és ez a paradox mozgás jellem

zője, amely megmutatja a kontrakció időbeli késését,

A falmozgás megítélése a szinkódos moziképen túl a 

Fourier analízisei megfelelő "parametrikus scan"-ek e- 

lőállitásával kvantitatív kiértékelést tesz lehetővé.

Ennek alapja egy - a betegre jellemző - szívciklus szerint 

előállított idő-volumenváltozás görbe sorozat, ahol az
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első Fourier tagok amplitúdója, mint paraméter szerepel.
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25. ábra

Az ábra egy reprezentativ szívciklust és egy re
gionális amplitúdó görbét mutat, ahol ezt az időinter
vallumot tetszőleges n számú részre osztva statikus 

képsorozatot állithaísunk elő. Az igy nyerhető funkciós 

képet nevezzük parametrikus scannek. Általában 4-6 jel
lemző funkciós kép előállításával, az ebből nyert kvan
titatív értékekkel jellemezhető a falmozgás károsodás 

helye nagysága és mértéke.

■ ■

(
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összefoglalás

A radioaktiv gamma sugárzó anyagoknak az a tulaj
donsága, hogy képesek áthatolni az emberi testen is - 

magában hordta annak a lehetőségét is, hogy segítségé
vel az emberi szervezetben lezajló folyamatokat nyomon- 

követhessük. Ennek felfedezése vezette az 1950-es évek 

óta az orvosokat, kutatókat, majd mérnököket, fizikuso
kat arra a közös útra, hogy olyan vizsgálati és techni
kai lehetőségeket keressenek, amellyel uj, a betegek 

számára kevésbé megterhelő vizsgálatokkal egészítsék ki, 

vagy helyettesítsék a komolyabb beavatkozást igénylő 

vizsgálatokat.
A kezdeti próbálkozások sikerei után egyre inkább 

az érdeklődés középpontjába került a radioaktiv izotópok 

felhasználási lehetősége a centrális keringéskutatásban
is.

A keringő vérvolumen, a perctérfogat mint fontos 

haemodynamikai paraméter ma is nélkülözhetetlen infor
mációt ad a szív funkciójáról, igen jó reprodukálható
sága a betegségek követését teszi lehetővé.

A műszertechnika fejlődése adta a további lehető
ségeket. Olyan érzékeny detektorok és mérőrendszerek 

kialakítását tette lehetővé, amellyel a szív mint eddig 

egységes rendszer, már komponenseire bontva is elemez
hető lett. Lehetőség nyílt arra - ha még csak közelitő 

módszerekkel is -, hogy a kamrai térfogatviszonyokra in
formációkat, az EF-ra közelitő értékeket kapjunk.
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Ezek a közelitő értékek is megadták az egyes betegség- 

csoportokban a klinikai képpel megegyező, a normálistól 
egyértelműen elkülönithető értékeket. A radiokardiog- 

ráfiáe vizsgálati módszer - mint egyszerű diluciós mód
szer - adta azt a lehetőséget, hogy észrevegyük jó rep
rodukálhatóságát, valamint azt a tényt is, hogy a kerin
gő vérmennyiség értéke a kor előrehaladtával növekszik, 
a "nomogram“ és a "mért" érték között eltérés mutatko
zik. Erre vonatkozó vizsgálataink - ma már igen nagy e- 

setszámban is - egyező eredményeket adtak a kezdetben 

megállapított eredményekkel, amelyek szerint a kor függ
vényében növekszik a keringő vértérfogat keringésileg 

egészséges egyéneknél, valamint bizonyos szívbetegségek 

esetén is.
A gamma kamera és adatfeldolgozó együttes rendszeré

vel néhány fontos haemodynamikai paraméter, mint az EF, 
a kamrai térfogat értéke, vagy egyes jellemző keringési 
szakaszok időviszonyai pontosan meghatározhatók.
A dinamikus radioangiokardiográfiés vizsgálati módszer, 
a kifejlesztett számitógépes komplex programokkal továb
bi fontos információkat ad. Lehetővé teszi a globális 

és regionális ejekciós frakció értékek pontos meghatáro
zását, valamint a bal kamrafal mozgásképességének kvali
tatív - és remélhetően rövidesen kvantitatív - megítélé
sét is a Fourier analízissel*

A műszertechnika újabb vívmánya volt, hogy nonin- 

vaziv vizsgálati módszerrel lehetőség nyílt a normális
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és kóros mozgású kamrafal részek különválasztására* 

Ezek a vizsgálati eredmények sok és fontos információt 

adnak ma már a klinikusnak/ értékelhető adatokat a 

funkciós állapot, a kórlefolyás, a therápia vagy a mű
téti indikáció felmerült kérdéseire. A pontos és jel
lemző adatok szolgáltatása egyre nagyobb mértékben se- 

giti elő egyes szivbetegségek differenciál-diagnoszti- 

káj át.
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