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A jobb kamra geometriai és funkcionális változásai számos megbetegedésben nagy jelentőséggel bírnak. Mindazonáltal a rutin echokardiográfiás mérések csak korlátozott diagnosztikus és prognosztikus erővel rendelkeznek. Az olyan
modern szívultrahangos technikák, mint a speckle-tracking analízis vagy a 3D echokardiográfia napjainkban már elérhető és könnyen kivitelezhető módszerek, amelyek a jobb kamra komplex felépítésének és működésének költséghatékony, noninvazív vizsgálatát teszik lehetővé. Diagnosztikus értékük és precizitásuk jóval nehezebben hozzáférhető
eljárásokat helyettesíthet. Egyre bővülő irodalmi adatok alapján használatuk a mindennapi klinikumban (jobb kamrai
infarktus, pulmonalis hypertensio, arrhythmogen jobb kamrai dysplasia, szívtranszplantáció utáni követés, a sportszív
differenciáldiagnosztikája) lényeges segítséget jelenthet. Orv. Hetil., 2016, 157(29), 1139–1146.
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Assessment of the right ventricular anatomy and function by advanced
echocardiography: pathological and physiological insights
Accurate assessment of right ventricular geometry and function is of high clinical importance. However, several
limitations have to be taken into consideration if using conventional echocardiographic parameters. Advanced echocardiographic techniques, such as speckle-tracking analysis or 3D echocardiography are reliable and simple tools
providing a cost-effective and non-invasive alternative of current modalities used to characterize the right ventricle.
There is a growing interest in the diagnostic and prognostic value of these methods regarding pathological (right
ventricular infarction, pulmonary hypertension, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, follow-up of heart transplantation) and even physiological (athlete’s heart) alterations of the right ventricle.
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Rövidítések
ARVD = arrhythmogen jobb kamrai dysplasia; CX = bal koszorúér körbefutó ága; EF = ejekciós frakció; FAC = frakcionális
területváltozás; HTX = szívtranszplantáció; LAD = bal koszorúér elülső leszálló ága; MRI = mágneses rezonanciás képalkotás; PET-CT = pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia fúziós képalkotás; PHT = pulmonalis hypertensio;
RCA = jobb koszorúér; TAPSE = tricuspid annular plane systolic excursion
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A jobbkamra-funkció és annak változásai hosszú időn át
mérsékelt figyelmet kaptak tudományos szempontból,
annak ellenére, hogy már Sir William Harvey 1628-as
„De Motu Cordis” című értekezésében is lényeges szerepet tulajdonít a jobb szívfélnek. Mint a szisztémás keringés motorja, a bal kamra volt a vizsgálatok fő tárgya: a
kezdeti eredmények alapján a jobb kamra szabad falának
kísérletes roncsolása nem járt érdemleges funkcionális
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veszteséggel, így hosszú időn át egyszerű conduit funkciót tulajdonítottak ennek a szívüregnek [1]. Az elmúlt
évtizedek kísérletes és klinikai eredményei alapvető változást hoztak ebben a kérdésben, így ma már a jobbkamra-funkció prognosztikus jelentősége számos genetikailag determinált és szerzett betegségben is tudományosan
megalapozott.

Jobb kamrai anatómia és funkció
A négy szívüreg közül a jobb kamra adja a szív elülső
falának nagy részét, továbbá közvetlenül a rekeszen fekve
az alsó felszín jelentős hányadát is. A bal kamra viszonylag egyszerű kúpszerű formájával ellentétben a jobb
kamra összetett felépítésű: anteroposterior hosszmetszetben háromszög alakú, míg a szív keresztmetszetében
félhold alakú idomot alkot, részlegesen körülfogva a bal
kamrát. A jobb kamra üregét három részre oszthatjuk
(1. ábra). A beáramlási („inflow”) régió a háromhegyű
billentyűvel, annak ínhúrjaival és szemölcsizmaival; a
csúcsi rész a trabekulált izomzattal; illetve a kiáramlási
(„outflow”) régió, más néven infundibulum, amit a pulmonalis billentyű választ el a pulmonalis főtörzstől [2].
A bal kamrához viszonyítva kissé magasabb térfogattal és
alacsonyabb ejekciós frakcióval rendelkezik fiziológiás
körülmények között, továbbá lényegesen alacsonyabb az
izomtömege is [3]. Az életkor növekedésével párhuzamosan a térfogat csökkenése és az ejekciós frakció enyhe
emelkedése jellemző [4]. A kamrafal izomrostjai subendocardialisan hosszanti, míg subepicardialisan körkörös
elrendeződésűek, az utóbbi dominanciájával [2].
A jobb kamra vérellátását döntően a jobb koszorúérből (RCA) kapja. Az esetek egy részében a bal koszorúér
körbefutó ága (CX) és az elülső leszálló ág (LAD) is jelentékeny mértékben hozzájárul a jobb szívfél perfúziójához [5], a populáció nagyjából 30%-ában pedig az infundibulumot közvetlenül az aortából eredő ér látja el
[6], így izomzata változatos kollaterális ellátással bír.
A bal kamrával ellentétben a jobb kamra falában szignifikáns véráramlás mutatható ki nem csupán diasztoléban,
hanem a teljes szívciklus alatt [6], továbbá jóval magasabb oxigénextrakciós rezervvel is bír (nyugalomban
mindössze 50%-át vonja ki az artériás vér oxigéntartalmának, szemben a bal kamra 75%-ával) [7]. Mindezek a
tényezők lényeges elemei a jobb kamra ischaemiával
szembeni magasabb toleranciájának.
A strukturális eltérésekhez hasonlatosan a funkció tekintetében is lényeges különbségek mutatkoznak a jobb
kamra esetében a bal kamrához viszonyítva. A pulmonalis keringés alacsony ellenállásához és a be- és kilégzési
munka folytán nagymértékben fluktuáló előterheléshez
adaptálódva a jobb kamra alacsony nyomáson változatos
térfogatokat képes keringetni a tüdő érrendszerében.
A jobb kamrai verőtérfogatot négy különböző mechanizmus hozza létre:
1. A keresztmetszeti átmérő csökkenése a körkörös
rostok összehúzódása folytán („fújtató effektus”).
2016 ■ 157. évfolyam, 29. szám

2. A csúcs közeledése a bázishoz a szabad fali hosszanti rostok kontrakciójának eredményeképpen (longitudinális kontrakció).
3. Az infundibulum összehúzódása.
4. A kamraközti sövény ferde rostjainak kontrakciója,
ami a jobb kamrában is jelentős hatást fejt ki [8] (2. ábra).
Egészséges egyénekben a longitudinális kontrakció felelős a verőtérfogat nagyjából 80%-áért [8]. A kontrakció
időzítése bemenettől a kimenet felé irányul (perisztaltikus jellegű), ám ez az autonóm idegrendszer befolyására
módosulhat.

A jobb kamra echokardiográfiás
vizsgálata
Részlegesen retrosternalis elhelyezkedése folytán a jobb
kamra szívultrahangos vizsgálata nehezebb, mint a bal
kamráé. A jobb szívfél parasternalis hosszú és rövid tengelyi, valamint csúcsi metszetekből viszonylag jól látótérbe hozható (1. ábra), azonban összetett struktúrájából adódóan a bal kamránál használt térfogatbecslő
módszerek nem alkalmazhatók kellő precizitással. Ebből
következően a funkció becslése is általában csak közvetett módszerekkel lehetséges: a klinikai gyakorlat leginkább a tricuspidalis anulus M-móddal követett mozgását
(TAPSE) és a frakcionális területváltozást (FAC) alkalmazza [3]. Mindkettő technika több ízben bizonyította
prognosztikai jelentőségét a jobb szívfél megbetegedéseiben [9–11], míg a FAC elfogadható korrelációt mutatott a szív mágneses rezonanciás (MRI) vizsgálatával
meghatározott jobb kamrai ejekciós frakcióval is [12].
Fontos azonban kiemelni, hogy a TAPSE csak a jobb
kamrai hosszanti kontrakciót reprezentálja, míg a FACszámítás figyelmen kívül hagyja a jobb kamrai kiáramlási
traktus térfogatváltozásait, így nem demonstrálják tökéletesen az aktuális kamrafunkciót. (Ennek ellenére kön�nyű meghatározhatóságuk folytán számos esetben hasznos ismeretük: a jelenlegi ajánlások szerint a TAPSE≤16
mm és/vagy FAC≤35% a jobb kamrai diszfunkció jele
[3].)
A szöveti Doppler-echokardiográfia, ami a hétköznapokban főként a bal kamrai diasztolés funkció kvantifikálásában kapott szerepet, a jobb kamra esetében is alkalmazható technika, azonban az ezzel a módszerrel elért
eredmények kisebb jelentőségűnek bizonyultak az irodalmi adatokat tekintve. A Doppler-technika ismert
szögfüggése és a nehezebben vizualizálható jobb kamra
esetében a mért értékek kellő óvatossággal interpretálandók.
Az elmúlt évtized egyik innovatív szívultrahangos
módszere a „speckle-tracking” technika, ami egy új,
nonvolumetriás eljárás a kamrafunkció mérésére (3.
ábra). Egy szoftveres algoritmus segítségével a szívizomzat különféle szövetein szóródó ultrahangnyaláb által
keletkező apró fényes foltok („speckle”-ök) képkockáról
képkockára követhetők, és relatív elmozdulásuk (strain),
illetve elmozdulásuk sebessége (strain rate) számszerű-
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1. ábra

A jobb kamra három részre osztható: beáramlási régió (kék), apicalis harmad (zöld) és kiáramlási régió (piros). A háromdimenziós modellen bejelölt
síkok a jobb kamra hagyományos echokardiográfiás vizsgálatának metszési vonalai: apicalis négyüregi metszet (sárga sík, lásd jobbra felül) és parasternalis rövid tengelyi metszet (lila sík, lásd jobbra alul)

síthető, amely érzékeny markere a szívizomzat regionális
és globális funkciójának. Az elmozdulás a tér három dimenziójában (longitudinális, circumferentialis, radialis)
külön értelmezhető, így a szisztolés funkció mennyiségi
aspektusa mellett minőségi szempontból is vizsgálható.
Szintén fontos új módszer a 3D echokardiográfia megjelenése, amelyet az új mátrixtranszducerek és a számítástechnika rohamos fejlődése tett végül lehetővé. A transzducer piramis alakú térrészletről készített felvételéből

direkt volumetriás mérésekre van lehetőség szoftveres
utóelemzéssel, aminek a komplex felépítésű jobb kamrában igen nagy jelentősége van. Precizitása a jobb kamra
tekintetében is validált, így reális alternatívája lehet a
költségesebb, sokszor nehezen hozzáférhető szív-MRvizsgálatnak [13]. A két echokardiográfiás módszer
kombinálható is, kétdimenziós speckle-tracking echokardiográfiás elemzés végezhető 3D felvételből derivált
csúcsi négyüregi metszeten [14].

A jobb kamra patológiás eltérései
Jobb kamrai infarktus

2. ábra

A jobb kamrai térfogatváltozás fő irányai: hosszanti irányú (longitudinális) rövidülés a szabad fal belső hosszanti rostjai és a
kamraközti sövény által, illetve keresztmetszeti irányú (radialis)
rövidülés a szabad fal külső körkörös rostjai, az infundibularis és
részben a kamraközti sövény által

ORVOSI HETILAP

A jobb kamrai infarktus első irodalmi bemutatása több
mint 80 éves [15]. Jellemző módon az RCA proximális
okklúziójakor jelentkeznek tünetei, az inferior fali infarktushoz nagyjából az esetek 14–84%-ában csatlakozik,
az állapot diagnosztikus kritériumaitól függően [16].
A jobb kamra diszfunkciója jelentkezhet anterior infarktus esetében is, ilyenkor az infundibularis ág vérátáram
lásának és a jobb kamrai funkcióban lényeges szerepet
játszó kamraközti sövény ischaemiás károsodása a fő etiológiai tényezők. Izolált jobb kamrai infarktus megle
hetősen ritka (az esetek nagyjából 3%-a), jellegzetesen
nondomináns RCA okklúziójakor mutatható ki [5].
A korábban taglalt okok folytán a jobb kamra ischaemiatűrő képessége lényegesebb nagyobb a bal kamrához viszonyítva, így definitív károsodás viszonylag ritkán fordul elő, ám ismert tény, hogy akut állapotban a jobb
kamrai diszfunkció megléte igen erős prognosztikus tényező myocardialis infarctusban [17].
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Az echokardiográfia hasznos eszköz a jobb kamrai infarktus diagnosztikájában. Régóta ismert jelenség a jobb
kamrai átmérő növekedése, a falmozgászavarok megjelenése és a paradox septummozgás jobb kamrai infarktusban [18]. A speckle-trackinggel meghatározott jobb
kamrai globális longitudinális strain hatékonyabban mutatta ki a jobb kamrai diszfunkciót inferior infarktust elszenvedett betegek körében, mint a konvencionális technikák [19]. A speckle-tracking technika hatékonyan
ismeri fel a jobb kamrai myocardialis hegszövet jelenlétét
[20], és alkalmas a jobb kamrai funkció posztinfarktusos
helyreállásának követésére is [21]. A technika további
előnye, hogy regionális funkciómérésre is alkalmas: a falmozgászavar mértéke számszerűsíthető, amivel a károsodott terület pontosan azonosítható. Így az intervenciós
beavatkozás előtt közelítő eredményt kaphatunk arról,
hogy a koszorúerek melyik szakaszán található a laesio.
A 3D echokardiográfia is hasznos lehet a diagnosztikában, segítségével könnyen meghatározható a jobb kamrai ejekciós frakció, ami 51% alatti érték esetében 91%-os
szenzitivitással és 80%-os specificitással jelzi a jobb kamrai infarktus meglétét [22].

Pulmonalis hypertensio
A kisvérköri nyomás emelkedése számos okból létrejöhet
[23]. A jobb szívfél következményes átépülése és funkcionális változásai egyrészről diagnosztikus szereppel bírnak, másrészről a betegség prognózisának lényeges faktorai [24]. A krónikus nyomásterhelésre jellegzetes
válasz a kamrafal hypertrophiája. Későbbiekben az üreg
dilatációja és progresszív myocardialis diszfunkció alakul
ki, és ezek a szerkezeti változások a bal kamra funkcióját
is rontják [25] (4. ábra). A jobb szívfél nyomásemelkedése akut jelenség is lehet, döntően pulmonalis embolia
következtében, amely számos aspecifikus tünete folytán
súlyosan aluldiagnosztizált megbetegedés magas mortalitása ellenére.
A jelenlegi irányelvek kiemelt figyelmet szentelnek a
pulmonalis hypertensio diagnosztikájában és követé
sében a jobb kamrai funkciónak és változásának [26].
A háromhegyű billentyű regurgitatiós sebességének
meghatározásával lehetőség nyílik a pulmonalis nyomás
egyszerű, noninvazív becslésére [26]. A 3D echokardio
gráfia segítségével a háromhegyű billentyű bármilyen nézetből ábrázolható, így vizsgálhatóvá válnak szerkezetének specifikus változásai a betegség következtében [27],
továbbá a korábbinál pontosabb volumetrikus mérések is
véghez vihetők [28], annak figyelembevétele mellett,
hogy a 3D echokardiográfiára jellemző enyhe térfogati
alulbecslés a pulmonalis hypertensiós betegekre jellemző
magasabb volumeneknél kifejezettebb [13].
A pulmonalis embolia szívultrahangos diagnosztiká
jában a jobb kamrai speckle-tracking analízis és 3D
echokardiográfia a konvencionális technikákhoz viszonyítva hatékonyabb diagnosztikus módszernek, továbbá
a klinikai kimenetel pontos prediktorának bizonyult [29,
2016 ■ 157. évfolyam, 29. szám

30]. Krónikus thromboemboliás pulmonalis hypertensió
ban a szabad fali strainérték szoros korrelációt mutatott
az invazív módszerrel meghatározott pulmonalis nyomással [31].

Arrhythmogen jobb kamrai dysplasia
Az arrhythmogen jobb kamrai dysplasia (ARVD) egy viszonylag új klinikai entitás. A sejt-sejt kapcsolatokért felelős különféle desmosomalis proteinek mutációja által
okozott változó penetranciájú megbetegedés a jobb
(esetenként mindkét oldali) kamrafal zsír- és kötőszövetes infiltrációjával jár, ami kamrai eredetű ritmuszavarokat és progresszív jobb kamrai funkciózavart okoz [32].
A betegség egyre növekvő érdeklődés tárgya, mivel igen
fiatal populációt érint (az érintettek huszas–harmincas
éveiben jelentkezik), továbbá egyes eredmények szerint a
sportolói hirtelen szívhalál egyik legfontosabb etiológiai
faktora [33].
A betegség diagnózisa képalkotó és elektrofiziológiai
vizsgálatokra épül, és az echokardiográfiának kiemelt
szerepe van. A 2010-ben meghatározott Task Force
konszenzus [34] 2D echokardiográfiás major és minor
kritériumokat fogalmaz meg: a FAC csökkent értéke a
betegség egyik funkcionális kórjelzője, ám ez a módszer
a korábban taglalt módon figyelmen kívül hagyja a jobb
kamrai kiáramlási traktust, ami az ARVD által legkorábban érintett régió és a betegek 100%-ában tágult [35].
Ennélfogva a kiáramlási pálya tágulata szintén gyanújel,
ami a rutin echokardiográfiás vizsgálatnál is megítélhető.
A 3D echokardiográfia képes a teljes üregi térfogat ábrázolására, így alkalmas lehet a jobb kamrai térfogatok és
ejekciós frakció meghatározására, ami eddig csak szívMRI segítségével volt lehetséges. A módszert ARVD
esetében is validálták szív-MRI-vel meghatározott volumenekkel összevetve [36]. A speckle-tracking echokardiográfia szintén része lehet a diagnózis eszköztárának:
a jobb kamrai szabad fali strain- és strain rate értékek
meghatározása roppant hatékony markere a betegségnek
[37], sőt egyes eredmények szerint a technika alkalmas
lehet a tünetmentes mutációhordozók szubklinikus eltéréseinek felismerésére is [38].

Szívtranszplantáció
Az első sikeres szívtranszplantációt 1967-ben Christian
Barnard és csapata hajtotta végre Fokvárosban, ám az
igazi áttörést a ’80-as évek új immunszuppresszív szereinek (antithymocyta immunglobulin, ciclosporin) használata hozta el. Napjainkban az eljárás a különféle etiológiájú szívelégtelenség szokványos kezelési lehetőségévé
vált, évente nagyjából 4000–4500 operációval világszerte [39]. A szívsebészeti beavatkozások általános szövődményei mellett az átültetett szív kiemelt követést igényel
a transzplantációra specifikus jelenségek folytán. A poszt
operatív időszakban és első hónapban a korai allograftelégtelenség, az első évben az akut graftrejekció és a
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3. ábra

A jobb kamra longitudinális funkció speckle-tracking echokardiográfiás vizsgálata. A szoftver a félautomata módszerrel bejelölt kamrafal mozgását
képkockáról képkockára követi. A bal oldalon az egyes fali szegmensek színkóddal vannak elkülönítve, deformációjuk mértéke a jobb oldali diagramon
az idő függvényében ábrázolódik

4. ábra

Pulmonalis hypertensiós (PHT) beteg háromdimenziós jobbkamra-modellje egy egészséges kontrollal összehasonlítva végdiasztoléban és végszisztoléban. Jól látható a nagymértékű dilatáció (EDV: 233 ml), ami csökkent ejekciós frakcióval társul (EF = 34%), ezzel szemben a TAPSE-érték mind
össze határérték-csökkenést mutat

5. ábra

Szívtranszplantált beteg (HTX) háromdimenziós jobbkamra-modellje végdiasztoléban és végszisztoléban egészséges kontrollhoz viszonyítva. Jól
látható a szívátültetett beteg kamrájának a fiziológiás állapottól eltérő mozgásmintája: a döntően longitudinális irányú kontrakciót a radialis irányú
térfogatcsökkenés dominanciája váltja fel. Ugyanezen beteg TAPSE-értékének mérése, ami jelentősen csökkent jobbkamra-funkcióra utal (TAPSE =
11 mm), amelyet a 3D ultrahanggal meghatározott ejekciós frakció nem igazol (EF = 52%)
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többéves túlélésnél jelentkező krónikus graftrejekció/
allograft-vasculopathia felismerése, illetve progressziójának követése döntően képalkotó vizsgálatokra támaszkodik, amelynek protokollját nemzetközi irányelvek rögzítik [40].
A jobbkamra-funkcióval kapcsolatos komplikációk felelősek az intraoperatív és posztoperatív periódus szövődményeinek 50%-áért, illetve a halálozás 19%-áért
[39]. Jellemző lelet a jobb kamrai szabad fal diffúz falmozgászavara és csökkent TAPSE-érték megtartott balkamra-funkció mellett [40]. A komplikációmentes beavatkozások esetén a tartósan csökkent és lassú javulást
mutató TAPSE-érték általános jelenség megtartott jobb
kamrai ejekciós frakció mellett [41]. Ez a klinikai kép
egyéb szívsebészeti beavatkozásoknál is jelen van, és feltehetően multifaktoriális eredetű [42]. A jobb kamrai
longitudinális funkció csökkenése megtartott kamrafunkció mellett speckle-tracking analízissel is észlelhető
[43]. Mindezek az eredmények felhívják a figyelmet arra
a kevéssé feltárt kérdéskörre, hogy a komplex működésű
jobb kamra kontrakciós mintázata egyes állapotokban
minőségileg és nem mennyiségileg módosulhat, illetve
ennélfogva a TAPSE, mint rutin funkcionális paraméter
szívsebészeti beavatkozásokat követően, így szívtransz
plantáció esetében sem ideális marker (5. ábra). A 3D
echokardiográfiával meghatározott jobb kamrai térfogatok és a speckle-tracking analízis kontraktilitásra utaló
paraméterei a páciensek megbízhatóbb követését biztosíthatják.

Sportszív
A rendszeres fizikai terheléssel kapcsolatos szív- és érrendszeri változásokat már több mint 100 éve vizsgálja
az orvostudomány. A sporttevékenységgel kapcsolatos
hemodinamikai változások jellegzetes átépülést indukálnak: a jobb kamra tekintetében főként a dinamikus terhelésű sportágak (például hosszútávfutás, kerékpározás)
az üreg dilatációja mellett a kamrafal hypertrophiáját serkentik a bal kamrához hasonlatosan, bár kevésbé kife
jezett mértékben [44]. A funkció tekintetében ismert
differenciáldiagnosztikai problémát jelent a normáltartomány alsó felében lévő vagy enyhén csökkent ejekciós
frakció [45]. Speckle-tracking echokardiográfiával csökkent nyugalmi globális longitudinális strain mérhető
[46]. Mindezek a jelenségek főként a jobb kamra geometriai változásainak tudhatók be, amelyet a terhelés hatására rendeződő, sőt szupranormális szintet elérő szisztolés funkció igazol [46]. Mindemellett a sportszív és
egyes patológiás állapotok elkülönítése nem ritka klinikai
probléma a két entitás közös pontjai (mint például a dilatáció, hypertrophia, csökkent nyugalmi funkció) miatt,
és ennek a „szürke zónának” a diagnosztikája máig nem
tökéletesen megoldott.
Az echokardiográfiának lényeges szerepe van a rutin
szűrési eljárás alapján fokozott kockázatúnak minősülő
2016 ■ 157. évfolyam, 29. szám

sportoló kivizsgálásában [47]. A súlyos szívbillentyűműködési zavarok és pulmonalis eredetű jobbkamra-
károsodás elkülönítése a sportszív morfológiai és funk
cionális sajátosságaitól jellemzően nem okoz nehézséget,
a legfontosabb problémának a jobb kamrai arrhythmogen dysplasia (ARVD) felismerése tekinthető, amelynek
diagnosztikájával kapcsolatban utalok a korábbi bekezdésekre. Egyes bizonyítékok alapján a rendszeres fizikai
terhelés növeli az ARVD-ért felelős mutációk penetranciáját [48], így a pozitív családi anamnézis és a minor
tünetek észlelése is kiemelt alarmírozó jel élsportolók
esetén.

Az új echokardiográfiás módszerek
jövőbeli irányai
A 3D echokardiográfia és speckle-tracking technika, túllépve korábbi státuszukon, napjaink klinikumának részévé válhatnak. A jelenlegi szakmai irányelvek már mindkét
módszer esetében meghatározzák a referenciaértékeket
[3]. A jobb kamrai speckle-tracking analízissel meghatározott strainértékek fiziológiás tartományával kapcsolatban még nem állnak rendelkezésre multicentrikus tanulmányok, így további vizsgálatok és metaanalízisek
szükségesek a teljes klinikai validációhoz. A számítási
teljesítmény progresszív növekedése és szoftveres fejlesztések a képfeldolgozás folyamatos fejlődését segítik,
amelyek a képminőség és az endocardium–üreg határ
pontosabb felismerését és követését teszik lehetővé, ami
mindkét módszer esetében precízebb adatokat és a jelenlegi, rutin szívultrahangos vizsgálatnál hosszabb vizsgálati idő csökkenését eredményezik. A 3D echokardiográfia kiváló időbeli felbontásának és a szív-MRI pontos
térbeli felbontóképességének kombinálása (a PET-CT
vizsgálathoz hasonló fúziós képalkotás) a szív morfológiai és funkcionális státuszának kiemelkedően pontos vizsgálati módszere lehet.

Következtetések
A jobb kamra geometriai és funkcionális változásai számos megbetegedésben nagy jelentőséggel bírnak, ám a
rutin echokardiográfiás technikákkal csak korlátozottan
mérhetők fel. A 3D echokardiográfia és a speckle-track
ing analízis napjainkban már megbízható és könnyen elvégezhető módszerek, amelyek a jobb kamra komplex
felépítésének és működésének alacsony költségű, noninvazív vizsgálatát teszik lehetővé.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támogatásban nem részesült.
Szerzői munkamegosztás: L. B.: Irodalomkutatás, a kézirat szövegezése, képszerkesztés. T. M.: Irodalomkutatás, képszerkesztés. D. A.: Irodalomkutatás, szakmai ta-
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nácsok. K. A., M. B.: Szakmai és szerkesztési tanácsok,
lektorálás. A cikk végleges változatát valamennyi szerző
elolvasta és jóváhagyta.
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