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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) Ambuláns vérnyomás-monitorozás
AHI

Apnoe-hypopnoe index

AIS (Athens Insomnia Scale)

Athen Inszomnia Skála

BiPAP (bilevel positive airways pressure)

Kétszintő pozitív nyomású
légzéstámogatás

BDI (Beck Depression Inventory)

Beck Depresszió Kérdıív

COPD

Krónikus obstruktív tüdıbetegség

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

Folyamatos pozitív nyomású
légzéstámogatás

EDS (Excessive Daytime Sleepiness)

Túlzott nappali aluszékonyság

ESS (Epworth Sleepiness Scale)

Epworth Álmossági Skála

GERD

Gastro-oesophagealis reflux betegség

HBPM (Home Blood Pressure Monitoring)

Otthoni vérnyomás-monitorozás

HRQOL (Health-Related Quality Of Life)

Egészséggel kapcsolatos életminıség

ISZB

Iszkémiás szívbetegség

MDE

Major depressziós epizód

MSLT

Többszörös Alváslatencia Teszt

NCI

Nyakkörfogat index

OH

Obstruktív hypopnoe

OSA

Obstruktív alvási apnoe
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OSAKA

Obstructive Sleep Apnea Knowledge
and Attitudes

OSAS

Obstruktív Alvási Apnoe Szindróma

PRIME-MD

Primary Care Evaluation of Mental
Disorders

PLMS (Periodic Leg Movements)

Periodikus láb/végtag-mozgászavar

RERA (Repetitive Episods Referred To Arousals) Ébredéshez vezetı, efforttal járó
légzési epizód
RLS (Restless Leg Syndrome)

Nyugtalan láb szindróma

SDB (Sleep Disordered Breathing)

Alvás alatti légzészavar

SF-36 (36-item Short Form Health Survey)

SF-36 életminıséget felmérı kérdıív

UARS

Felsı Légúti Fokozott Rezisztencia
Szindróma
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1. BEVEZETÉS
Az obstruktív alvási apnoe a leggyakoribb alvás alatti légzészavar, kiemelt fontosságú
kórkép az alvászavarok körében. Az össznépességben gyakorisága 2-4% és legfontosabb
jellemzıje a felsı légutak alvás alatti ismétlıdı, részleges vagy teljes elzáródása,
amelyet oxigéndeszaturációt okoz és ébredésre vezethet. A klinikai kép megjelenése
komplex. A kórkép gyanúját veti fel a hangos, légzésszünetekkel járó horkolás,
amelyhez túlzott nappali aluszékonyság társul, de gondolnunk kell erre a betegségre
terápiarezisztens hipertónia, szívelégtelenség, szívritmuszavarok, stroke, depresszió
vagy memóriazavar esetén is. Az obstruktív alvási apnoe felismerésében fontos szerepe
van a családorvosnak, aki a vezetı tünetek alapján és a Berlin kérdıív segítségével
könnyen azonosíthatja a nagy kockázatú betegeket. A kiszőrt betegeket további
kivizsgálás

és

terápia

beállítás

céljából

alváslaboratóriumba

kell

irányítani

poliszomnográfiás vizsgálatra.

2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. Az obstruktív alvási apnoe definíciója
Az obstruktív alvási apnoe az alvás alatti légzészavarok leggyakoribb formája. Fı
jellemzıje a felsı légutak alvás alatti ismétlıdı, részleges (hypopnoe) vagy teljes
elzáródása (apnoe), melynek következtében a beteg egyre erıteljesebb légzımozgásokat
végez (Dunai és mtsai 2006; Banno és Kryger 2007; Köves 2008). Ezt a szőkületet,
elzáródást a légzés központi idegrendszeri szabályozásának gyengesége, valamint a felsı
légút alkati, szervi, strukturális vagy funkcionális szőkületei okozzák. Ezzel szemben a
centrális apnoe a centrális légzıközpont gátlása miatt lép fel, és a légzımozgások hiánya
jellemzi (a centrális apnoe tárgyalásával értekezésem nem foglalkozik).
Apnoéról beszélünk, ha a légzés alatt a légáramlás legalább 80%-kal csökken
vagy teljesen megszőnik és ennek az epizódnak az idıtartama meghaladja a 10
másodpercet. A hypopnoe a légutak részleges elzáródása alvás alatt, definíció szerint a
légáramlás

az

alaplégzéshez

képest

legalább

30%-kal

csökken,

amelyet

az

oxigénszaturáció legalább 4%-os csökkenése kísér (Hiestand és mtsai 2006).
Tünetmentes betegnél az OSAS diagnosztikai kritériuma az alvás alatt több mint 15
apnoe-hypopnoe index/óra (AHI/óra), míg panaszt (pl. nappali álmosság, krónikus
fáradtság és figyelmetlenség) vagy megzavart alvás (horkolás, nyugtalan alvás és alvás
alatti légzésszünet) tüneteit említı betegnél 5 AHI/óra felett beszélünk OSAS-ról (Banno
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és Kryger 2007). Az apnoe/hypopnoe több mint 75%-a obstruktív jellegő ezeknél a
betegeknél (1. táblázat).
1. táblázat. Az OSAS diagnosztikai kritériumai

Az alvás alatt több mint 15 apnoe/hypopnoe esemény óránként és a beteg tünetmentes
vagy
Az alvás alatt több mint 5 apnoe/hypopnoe esemény óránként és a betegnek panasza
van (pl. nappali álmosság, krónikus fáradtság és figyelmetlenség) vagy a megzavart
alvás (horkolás, nyugtalan alvás és alvás alatti légzésszünet) jeleit említi. Az
apnoe/hypopnoe több mint 75%-a obstruktív jellegő.

Az OSAS súlyosságának megállapításában két komponenst veszünk figyelembe:
a nappali álmosság fokát és az apnoe-hypopnoe indexet. Óránként 5–15-ös AHI enyhe,
15–30-as AHI mérsékelten súlyos, a 30 feletti érték súlyos apnoét jelent.

2.2. Az obstruktív alvási apnoe patomechanizmusa
Az OSAS-ban megfigyelhetı pharyngealis occlusio patomechanizmusában
anatómiai eltérések (a garat lágyrészeinek és lymphoid szöveteinek hyperplasiája,
craniofacialis abnormalitások, fertızés) és neuromuscularis elégtelenség állhat.
Legtöbbször a beszőkült felsı légutak és a garatizmok beidegzésének károsodása
együttesen idézi elı az alvási apnoét (Banno és Kryger 2007; Köves 2008).
A garat hyperplasiája (pl. tonsillitis, lymphoma stb.) miatt a felsı légutak
jelentısen beszőkülnek, és már csekély izomtónus-csökkenés is elég ahhoz, hogy alvás
alatt felsı légúti obstrukció lépjen fel. Az obezitás a felszaporodó nyaki zsírszövet
következményeként okozhatja a légutak beszőkülését.
A pharyngealis izomtónus lényeges csökkenése a másik tényezı, ami a felsı
légúti szőkülethez vagy elzáródáshoz vezet. Ennek oka lehet a kövérség, légzıizomsorvadás (pl. amyotrophiás lateralsclerosis) vagy gerincdeformitás (pl. kyphoscoliosis)
(Strohl és mtsai 1986). Az irodalomban fellelhetı néhány olyan közlés, amely obstruktív
alvási apnoe kialakulásáról számol be olyan egyéneknél, akiknél nyúltvelıi epizód
zajlott le vagy primer megbetegedésként valamilyen myopathia áll fenn. E ritka
esetekben valóban neuromuscularis elégtelenség a kialakult kép oka. Diabeteses
autonóm neuropathia (Bottini és mtsai 2008) és az uraemiás neuropathia is szerepet
játszhat az OSAS gyakoribb kialakulásában (Novak és mtsai 2006).
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2.3.Az alvási apnoe epidemiológiája
2.3.1. Prevalencia
Két nagyszabású, poliszomnográfia alkalmazásával végzett vizsgálat hasonló
eredményt adott az obstruktív alvási apnoe elıfordulási gyakoriságára vonatkozóan. A
középkorúak populációjában az OSAS prevalenciáját tisztázó, mérföldkınek tekinthetı
Wisconsin Sleep Cohort Study eredményei szerint az OSAS (apnoe/hypopnoe index
[AHI] >5/óra, továbbá jelentıs napközbeni álmosság) a nık 2, a férfiak 4%-át érinti .
Ebben a széles körő, amerikai populáción végzett vizsgálatban a dolgozó középkorú
férfiak 24%-ában, a dolgozó középkorú nık 9%-ában mutattak ki óránként 5 vagy annál
több apnoés eseményt. Amennyiben az OSAS kritériumának a 15 AHI értéket
tekintették, a szindróma gyakorisága 9%, illetve 4% volt (Young és mtsai 1993). Egy
spanyol vizsgálatban enyhe légzészavar (AHI>5/óra) a férfiak 26%-ában, a nık 28%ában jelentkezett, míg mérsékelten súlyos légzészavar (AHI>15/óra) 14%-ban fordult
elı a férfiak és 7%-ban a nı esetében. Nagyfokú nappali aluszékonyság a páciensek
18%-ánál volt jelen, és ennek mértéke nem állt kapcsolatban az AHI mértékével (Duran
és mtsai 2001). Obezitásban és különbözı kardiovaszkuláris betegségekben (hipertónia,
szívelégtelenség, koszorúér-betegség) még gyakoribb az obstruktív alvási apnoe, a
felnıtt férfiak 3-9%-ában, a nık 3-4%-ában jelentkezik (Young és mtsai 2002). Az
OSAS prevalenciája az obezitás napjainkra jellemzı trendje miatt vélhetıen még tovább
növekszik (Banno és mtsai 2005).
Több vizsgálatban kérdıív segítségével próbálták megbecsülni az OSAS-gyanús
betegek arányát. Ohayon és munkatársai 13 057 egyént kérdeztek ki alvási szokásaikról
telefonon a Sleep-EVAL rendszert használva. E vizsgálatban az Egyesült Királyságban
1,9%, Németországban 1,8%, Olaszországban 1,1% volt az OSAS elıfordulása (Ohayon
és mtsai 2000). Egy másik amerikai vizsgálatban (Sleep in America 2005, n=1506) a
Berlin kérdıív használatával a megkérdezettek 26%-a (a férfiak 31%-a és a nık 21%-a)
volt alvási apnoe gyanús és a rizikó 65 éves korig emelkedett (Hiestand és mtsai 2006).
Átfogó hazai adatok nincsenek az OSAS prevalenciájáról.
Az OSAS prevalenciája alapján azt mondhatjuk, hogy a populációban 15 felnıtt
közül háromnak enyhe fokú és egynek pedig súlyos apnoéja van. Ez hazánkban
majdnem 700 000 embert jelent és egy átlagos 1500 fıs családorvosi praxist tekintve
súlyos OSAS kb. 100 pácienst érint. Jóllehet, ilyen elıfordulási ráta mellett e zavarok
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felismerése mindenképpen az alapellátás feladata lenne, a kiszőrt és ténylegesen kezelt
betegek száma jelenleg ennek csak töredéke.

2.3.2. Kockázati tényezık
Az OSAS gyakori kockázati tényezıi közé tartozik az obezitás, a tonsillák
megnagyobbodása,

valamint

egyes

craniofacialis

eltérések

(pl.

retrognathia,

micrognathia), melyek hátterében genetikai hajlam állhat, továbbá az életkor és a férfi
nem (2. táblázat).
2. táblázat. Az OSAS rizikótényezıi

1.
2.
3.
4.

Obesitas, különösen a nyakon
Férfi nem
40–65-es életkor
Craniofacialis abnormalitások (Prader-Willi, Down kór stb.)
mandibuláris/maxilláris hypolasia, retrognathia
5. Nasalis obstrukció különbözı formái
6. Garat lágyrészeinek és lymphoid szöveteinek hyperplasiája
7. Macroglossia
8. Teljes foghiány
9. Endokrin eltérések: hypothyreosis, acromegalia
10. Családi halmozódás
11. Nikotin-, alkoholabúzus
2.3.2.1. Obezitás
Az OSAS-ban szenvedık jelentıs többsége elhízott, az obezitás pedig az OSAS ismert
kockázati tényezıje (Peppard és mtsai 2000; Young és mtsai 2002; Tishler és mtsai
2003). A testtömeg összefügg az AHI-val: a testsúly 10%-os gyarapodása az AHI
megközelítıleg 32%-os növekedését vetíti elıre, míg a 10%-os fogyástól az AHI 26%os csökkenése várható. A 10%-kal megnövekvı testsúly hatszorosára növeli az alvással
összefüggı légzési zavar (sleep-related breathing disorder, SBD) közepes vagy súlyos
formája kialakulásának esélyét (Peppard és mtsai 2000). Ezen adatok kiemelik annak a
jelentıségét, hogy OSAS kezelésében törekedni kell a testsúly csökkentésére.
A testmagasság szerint korrigált nyakkörfogat indexét (neck circumference
index: NCI) szintén az OSAS hasznos prediktoraként említi az irodalom (Davies és
mtsai 1992). Férfiaknál a 43, nıknél a 40 cm feletti nyakkörfogat lehet OSAS-ra utaló
pozitív jel. Resta és munkatársai menopauzás obez nıknél az OSAS és a nyakkörfogatnövekedés gyakoribb elıfordulását találták a kontroll obez nıkhöz képest. A
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nyakkörfogat-növekedést a felsı testrészen fokozottan lerakódó zsír okozhatta (Resta és
mtsai 2004).
2.3.2.2. Craniofacialis abnormalitások, garat lágyrészeinek és lymphoid szöveteinek
hyperplasiája
Congenitalisan, fertızés esetén, illetve trauma során kialakulhatnak a felsı légutak olyan
elváltozásai, amelyek ébrenléti állapotban is a felsı légutak jelentıs szőkületét idézik elı
(pl.

acromegalia,

Cushing-szindróma,

kyphoscoliosis,

tonsillitis,

lymphoma

a

pharyngealis régióban stb.). Ilyenkor a szőkület miatt már csekély izomtónus-csökkenés
is elég ahhoz, hogy alvás alatt felsı légúti obstrukció lépjen fel. A vastag nyak jelzi
legjobban a felsı légutak keresztmetszetének nagyságát, de ez nemcsak obezitás miatt
alakul ki. Egyes sportok (body building stb.) szintén erısen formázzák a nyakizomzatot
és akár légúti szőkületet is okozhatnak.
2.3.2.3. Genetikai hajlam
A craniofacialis anatómiai zavarok gyakoriak az OSAS által érintett családokban. Az
átlagpopulációban az SBD-ben szenvedık jelentıs részében összefüggést találtak az
ApoE-epszilon-4-szinttel (Kadotani H és Colrain IM 2001). Egy családvizsgálat
Japánban a HLA-A2 és HLA-B39 gén szerepére utalt (Pack AI 2002). Mathur
vizsgálatában az OSAS-betegek rokonai körében nagyobb volt a horkolással és nappali
aluszékonysággal járó epizód esélye, és magasabb az AHI értéke (Mathur és Douglas
1995). Eddig 101 olyan családot írtak le, ahol az OSAS gyakrabban (35%) fordult elı,
megtartva a nemek közti és az életkorra vonatkozó arányokat. Az adatok analízise a NCI
és BMI érték mellett cephalometriás jellemzık érvényesülésére utalt, éppen ezért a
kezelıorvosnak ki kell zárnia, hogy OSAS-betegének családtagjainál nem áll-e fenn
craniofacialis eltérés, például retrognathia vagy micrognathia.
2.3.2.4. Életkor
Az 1982 óta végzett vizsgálatok adatai alapján elmondható, hogy az OSAS kor- és
nemfüggı prevalenciát mutat. Gyakrabban fordul elı a férfiakban és idısebb korban. A
40–60 éves férfiak között 6-8%-ban, a 60 év felettiek között akár 30-40%-ban fordulhat
elı OSAS.
Az életkortól függı, a felsı légutak nagyobb kollapszus készségéhez vezetı
anatómiai változások részben magyarázhatják az OSAS prevalenciájának idıskori
növekedését (Malhortra A 2000). Mások viszont azt találták, hogy a légzészavar-index
(respiratory disturbance index. RDI) független az életkortól, és csak a BMI változásával
áll összefüggésben (Ancoli-Israel és mtsai 2001). A Sleep-Heart-Health Study
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eredményei szerint a férfi nem és a BMI hatása az OSAS kialakulására az életkor
növekedésével egyre kisebb, és az OSAS prevalenciája 65 éves kor fölött platófázisba
kerül (stabilizálódik) (Young és mtsai 2002). Az életkor elırehaladásával a nappali
tünetek viszont ritkábbá válhatnak (Young 1996).
Bielicki és munkatársai 35 év alatti és 65 év feletti OSAS betegeket hasonlítottak
össze, és a fiatal betegekben súlyosabb fokú, magasabb nyomású CPAP-kezelést
(Continuous Positive Airway Pressure) igénylı betegséget találták (Bielicki és mtsai
2006).
Egyes vizsgálatok szerint az OSAS az idısek körében a fokozott mortalitás
független prediktora volt (Ancoli-Israel és mtsai 2001). Egy másik munkacsoport ezzel
ellentétben nemrég azt mutatta ki, hogy 50 éves kor fölött az OSAS-ban szenvedı
férfiak mortalitási aránya csökken – az OSAS csak az 50 év alatti férfiaknál állt
összefüggésben az átlagpopulációénál nagyobb mortalitási kockázattal (Lavie és mtsai
2005). Az ellentmondó eredmények oka egyelıre nem világos.
2.3.2.5. Nemek közötti eltérések
Az epidemiológiai vizsgálatok eredményei szerint az OSAS a férfiak körében alakul ki
gyakrabban (Young és mtsai 1993), a 40–60 éves korcsoportban jelenik meg egyértelmő
klinikai jelekkel (Young és mtsai 2002). A nıihormon-státusnak protektív szerepe lehet
az OSAS kialakulása tekintetében a premenopauzában lévı nıknél. Menopauzában az
apnoe prevalenciája a férfiakéhoz hasonló, amennyiben nem részesülnek hormonpótló
kezelésben. Az orvoshoz fordulás és a szakorvos irányítás terén mutatkozó, nemek
szerinti különbség is eredményezheti, hogy a betegséget több férfi, mint nı esetében
diagnosztizálják (Banno és Kryger 2007). A Wisconsin-csoport becslése szerint a
közepes és súlyos OSAS-ban szenvedı nık több mint 90%-ában nem állítják fel a
diagnózist (Young és mtsai 1997).
Több vizsgálatban is megpróbálták tisztázni az OSAS nem szerinti különbségeit
úgy, hogy az orvoshoz fordulás nem szerinti eltéréseinek hatását és az OSAS
kialakulásához vezetı élettani mechanizmusokat vizsgálták. Az OSAS-ban szenvedı
férfiak körében gyakoribb a horkolás, a hozzátartozó által észlelt apnoe és az
aluszékonyság, míg az OSAS-ban szenvedı nık esetében gyakoribb a depresszió és a
reggeli fejfájás (Smith és mtsai 2002). Néhány kutatócsoport arról számolt be, hogy az
OSAS-ban szenvedı nık elhízottabbak a férfi betegeknél (Leech és mtsai 1988), a
férfiakra pedig inkább jellemzı a felsıtesti zsírlerakódás, mint a nıkre. Az OSAS
diagnosztizálásakor a nıknél nagyobb eséllyel található az anamnézisben depresszió
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vagy krónikus obstruktív légúti betegség (COPD) (Smith és mtsai 2002). A jelentısen
elhízott nık esetében még enyhe OSAS fennállásakor is nagyobb zavart észleltek az
alvásstruktúrában (pl. kisebb alváshatékonyság, több ébredés, hosszabb ébrenléti idı),
mint az életkor és testtömeg szerint illesztett férfiaknál (Resta és mtsai 2005).
Az alvási apnoe súlyossága, a BMI és az életkor alapján kontrollált vizsgálat azt
mutatta, hogy a nık anamnézisében gyakrabban szerepelt depresszió, hypothyreosis és
insomnia, míg a férfiak körében a más által észlelt apnoe, illetve a nagyobb koffein- és
alkoholfogyasztás volt gyakoribb (Shepertycky MR 2005). Nıknél elıforduló insomnia,
depresszió vagy hypothyreosis esetén a gyakorló orvosnak gondolnia kell az OSAS
esetleges meglétére is, ha a beteg obez és horkol.
A légzési funkciót mindkét nemben befolyásolhatja a hormonháztartás, amelynek
szerepe van az alvás alatti kóros légzésre való hajlam kialakulásában. A tesztoszteronról
leírták, hogy növeli a felsı légutak kollapszuskészségét (Cistulli és mtsai 1994), ami
növeli az OSAS kialakulásának kockázatát. Policisztás ovárium szindrómában szenvedı
nık körében – akikre kóros obezitás és fokozott androgénhormon-aktivitás jellemzı –
szintén nagyobb az esélye az OSAS kialakulásának (Fogel és mtsai 2001). A
tesztoszteronnal szemben a progeszteronnak légzésstimuláló tulajdonságai vannak, és
szerepet játszhat a felsı légutak átjárhatóságának fenntartásában is. A menopauza az
alvási apnoe ismert kockázati tényezıje, a hormonpótló terápia pedig, úgy tőnik,
csökkenti ezt a rizikót (Bixler és mtsai 2001).

2.4. Az obstruktív alvási apnoe szindróma tünetei
2.4.1. Nappali aluszékonyság
A nappali aluszékonyság az OSAS egyik vezetı tünete és a betegség súlyossági
kritériumának egyik komponense (3. táblázat).
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3. táblázat. Az OSAS súlyossági kritériuma

Álmosság

Alvással összefüggı
obstruktív légzési
események (/h)

Enyhe

Nemkívánatos álmosság vagy akaratlan

5–15

alvási epizód a nagy figyelmet nem
igénylı tevékenység (pl. TV-nézés,
olvasás) alatt
Közepes Nemkívánatos álmosság vagy akaratlan

15–30

alvási epizód a némi figyelmet igénylı
tevékenység (pl. értekezlet, hangverseny)
alatt
Súlyos

Nemkívánatos álmosság vagy akaratlan

>30

alvási epizód a jelentıs figyelmet igénylı
tevékenység (pl. evés közbeni beszéd,
jármővezetés) alatt
A súlyossági kritériumok két komponensbıl állnak: az egyik az álmosság foka, a másik az alvás alatti
obstruktív légzési epizódok száma. A kategóriába sorolást a súlyosabb komponens határozza meg. Például
ha 5–15 alvás alatti obstruktív légzési epizód zajlik le óránként, de álmossága a súlyos álmosság
kritériumainak felel meg, a beteget súlyos OSAS-ban szenvedınek kell tekinteni.

A legtöbb OSAS-betegre jellemzı nappali aluszékonyság kedvezıtlenül hat a kognitív
funkciókra, a memóriára és a munkateljesítményre. A neurokognitív funkciók zavara
miatt az OSAS-betegek fokozottan veszélyeztetettek a közlekedési és egyéb balesetek
szempontjából (Arbus és mtsai 1991). A fokozott nappali aluszékonyságot az
alvásszerkezet fragmentálódásának tudhatjuk be, amely mögött az agy visszatérı
mikroébredései állnak, amelyek a ventiláció újraindulását elızik meg. Az AHI mértéke
és a nappali álmosság érzetének mértéke között nem minden esetben van lineáris
kapcsolat. Egy epidemiológiai vizsgálat szerint a kóros légzéssel járó epizódok
súlyossága összefügg a szubjektív álmosságérzéssel (Gottlieb és mtsai 1999), de az
álmosság mértéke nem feltétlenül áll párhuzamban az apnoe-hypopnoe indexszel (AHI).
Például 5–15/órás AHI esetén a beteg súlyos nappali aluszékonyságot panaszolhat. Ezzel

18

szemben az OSAS-betegek sokszor nem említenek álmosságot (Engleman és mtsai
1997). Az álmosság percepciójának egyéni variabilitása megzavarhatja a kóros légzési
epizódok száma és a nappali aluszékonyság súlyossága közötti összefüggés megítélését
(Banno és Kryger 2007).
A nappali álmosság mértéke az Epworth Álmossági Skála (Epworth Sleepiness
Scale) segítségével számszerősíthetı, amely a nappali aluszékonyságot becslı önkitöltı
kérdıív (Johns 1991). A vizsgált személy az elmúlt egy hónap vonatkozásában pontozza
annak

valószínőségét,

hogy

elalszik-e

bizonyos

helyzetekben.

Jelentısebb

alváskésztetésre a 10 pont feletti érték utal, egészségeseknél ez az érték 7-8 pont alatt
van.

Az

aluszékonyság

kvantifikálásának

legszélesebb

körben

alkalmazott,

alváslaborban végzett objektív módszere a Többszörös Alváslatencia Teszt (Multiple
Sleep Latency Test, MSLT) (Fong és mtsai 2005).
2.4.2. Horkolás
A horkolás az OSAS-al összefüggı leggyakoribb panasz. Gyakran megelızi a nappali
aluszékonyságot a panaszok, tünetek sorában, intenzitása pedig a testsúlygyarapodással
és az alkoholfogyasztás mértékével növekszik. A Sleep Heart Health Study eredményei
szerint a középkorú vagy idısebb felnıttek horkolása az AHI értékétıl független
összefüggésben áll a nappali aluszékonysággal (Gottlieb és mtsai 1999). A korábban
említett Hungarostudy-ban is kapcsolatot találtunk a horkolás és a nappali álmosságérzés
között. A hangos horkolás az alvásszerkezet mikroébredések miatti fragmentálódása
révén kedvezıtlenül hat az alvótárs alvási életminıségére is (Beninati és mtsai 1999).
Az OSAS legjobban bevált, tünet alapú, szőrı kérdıíve a Berlin kérdıív, amely a
horkolásra, a jellemzı horkolás-apnoe-horkantás triászra, a nyakkörfogat méretére, a
magas vérnyomás meglétére, valamint a napközbeni aluszékonyság aktív és passzív
körülmények közötti megnyilvánulására épül. A 10 kérdésbıl álló kérdıív használata
igen egyszerő, kitöltése pár percet igényel. A 10 kérdésbıl 3 kategóriát képzünk, s nagy
OSAS-rizikójúnak kell tekinteni a beteget, ha két kategóriában is pozitív a pontszám.
Kis kockázat esetén további klinikai megerısítésre lehet szükség (Netzer és mtsai 1999).
2.4.3. Az apnoe észlelése
Az alváslaboratóriumba irányítás gyakori oka a hálótárs által észlelt apnoe.

A

légzéskimaradás hossza típusos esetben 20-30 másodperc. Az apnoés epizódok
körülbelül 75%-át a hálótársak észlelik (Hoffstein és Szalai 1993), akik a horkolás
hirtelen abbamaradásáról számolnak be, amelyet hangos horkantás, majd a horkolás
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visszatérése követ. Néhány beteget felébreszt a légzésleállás érzése, de a legtöbben nem
tudnak apnoéjukról.

2.5. Egyéb hajlamosító tényezık
Az OSAS klinikai súlyosságát a nem, az életkor és a betegség fennállásának ideje
mellett a dohányzás, a túlsúly, a rendszeres alkoholfogyasztás és a szedatohipnotikumok alkalmazása is növeli (Szakács 2007). A betegek hozzátartozói gyakran
elmondják, hogy a betegség jelentısen romlik akár csekély alkoholfogyasztást követıen
is, amelynek oka az alkohol jelentıs izomrelaxáns hatása, különösen az alvás REM
fázisában. A szedatívumok esetében is hasonló a helyzet, de ilyenkor az alvásstruktúra
egészében változik meg, ami a betegség nappali tüneteinek komoly súlyosbodását
vonhatja maga után.

2.6. Laboratóriumi jellemzık és egyéb vizsgálati paraméterek
OSAS-ban a metabolikus szindróma fennállásának valószínősége több mint kilencszeres
az OSAS-ban nem szenvedıkhöz képest (Coughlin és mtsai 2004), emiatt ezeknél a
betegeknél elhízás nélkül is gyakrabban találunk csökkent glükóztoleranciát, emelkedett
éhomi vércukorszintet és magas glikált hemoglobinszintet (HbA1c), emelkedett éhomi
inzulinszintet, magasabb triglicerid- és koleszterinszintet, továbbá csökkent HDLkoleszterin-szintet (Elmasry és mtsai 2001). Mindkét nemben magasabbnak találták
OSAS fennállásakor a húgysavszintet, ami szintén önálló kardiovaszkuláris rizikófaktor
(Plywaczewski és mtsai 2005). Nem specifikus jel, de figyelembe kell vennünk még a
magas (>50%) hematokritértéket.
Az OSAS súlyos, komplikált eseteit kísérheti pulmonalis hipertenzió, jobb- és balkamraelégtelenség, amelyet EKG, mellkas-röntgenfelvétel és echokardiográfia segítségével
diagnosztizálhatunk. Figyelemkeltı lehet a már említett ritmuszavarok mellett a
nokturnális angina, valamint a hipertónia non-dipper jellege.

2.7. Az OSAS klinikai jelentısége
A kezelés nélkül maradó obstruktív alvási apnoe idıvel súlyos kardiovaszkuláris,
kardiorespiratorikus, neurológiai és egyéb szövıdményekhez vezethet (4. táblázat).
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4. táblázat. Az obstruktív alvási apnoéhoz gyakran társuló szövıdmények, társbetegségek*

Kardiológia

Hipertónia, balkamra-hypertrophia, angina pectoris,
szívinfarktus, arrhythmia, szívelégtelenség, cor pulmonale,
perifériás ödéma, hirtelen halál

Pulmonológia

Légzési elégtelenség, fulladás, pulmonalis hipertónia

Endokrinológia

Diabetes mellitus, inzulinrezisztencia, metabolikus
szindróma, acromegalia, hypothyreosis

Neurológia

Stroke, epilepszia, memóriazavarok, kognitív diszfunkció

Gasztroenterológia

GERD

Hematológia

Polycytaemia

Pszichiátria

Depresszió, szorongás, skizofrénia

Urológia

Nocturia, impotencia

Szülészet-nıgyógyászat

Terhesség, menopauza, policisztás ovárium (PCO)

Fül-orr-gégészet

Torok- és orrmandula-megnagyobbodás, elongált uvula,
gátolt orrlégzés

Szemészet

Glaucoma, ischaemiás opticus neuropathia

Aneszteziológia

Nehezített intubáció, posztoperatív apnoék

Fogászat

Retrognathia, micrognathia

*Banno et al: Sleep apnea:clinical investigations in humans. Sleep Med. 8:400-426,
2007 alapján

2.7.1. Az OSAS és a kardiovaszkuláris megbetegedések
A hipertónia mintegy kétszer, a miokardiális infarktus háromszor gyakoribb az OSASban szenvedı betegek körében, mint az átlagpopulációban (Lavie és mtsai 2000; Nieto
és mtsai 2000; Peppard és mtsai 2000). A kardiovaszkuláris rendszer, a légzırendszer és
a vegetatív idegrendszer mind fiziológiás, mind patológiás körülmények között állandó
kapcsolatban állnak egymással az alvás alatt is (Parati és mtsai 2007).
A hipertónia prevalenciája OSAS esetén megközelíti a 60%-ot, gyógyszeres terápiára
rezisztens hipertóniások körében 60-80%-ban igazolták az OSAS fennállását (Logan és
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mtsai 2001). A Wisconsin Sleep Cohort Study és a Sleep Heart Health Study egyaránt
egyenes arányt mutatott ki az AHI (apnoe-hypopnoe index) értéke és a nappali szisztolés
és diasztolés vérnyomásértékek között (Nieto és mtsai 2000). A Sleep Heart Health
Study adatai igazolták, hogy egyértelmő összefüggés van az OSAS súlyossága és a
következı 4 év során kialakuló hipertónia között. A hajlamosító tényezık között a hasi
obesitas és a hyperinsulinaemia emelhetı ki (Ip és mtsai 2002). A 15 AHI feletti
(középsúlyos OSA) betegek kockázata 1,8-szeres a hipertónia kialakulására. A
kezeletlen OSAS gyakran együtt jár más kardiovaszkuláris rizikófaktorokkal és
önmagában

is

önálló

kardiovaszkuláris

rizikófaktornak

tekinthetı,

így

más

rizikótényezıkhöz társulva tovább növeli a kockázatot. Az OSAS-indukálta hipertóniára
jellemzı az éjszakai vérnyomás csökkenés megszőnése („non-dipper” hipertónia).
OSAS-hoz társult hipertónia esetén a balkamra-hipertrófia szignifikánsan gyakoribb a
vérnyomástól függetlenül is és elıfordulása növekszik az OSAS súlyosságával (Hedner
és mtsai 1990).
A középsúlyos és súlyos OSAS az ISZB (iszkémiás szívbetegség) önálló
rizikófaktora. Egy öt és hétéves követéses vizsgálat is igazolta, hogy az ISZB-s
betegekben OSAS esetén jelentısen emelkedik a kardiovaszkuláris mortalitás az
apnoéban nem szenvedı páciensekhez viszonyítva (37,5% vs. 9,3%). Az OSAS a
szívinfarktus kockázatát is kétszeresre növeli (Peker és mtsai 1999; Schafer és mtsai
1999; Sleep Heart Health Study Lavie és mtsai 2007). Az OSAS okozta éjszakai stressz
szignifikáns mértékő koronária-szőkület esetén elısegíti az éjszakai iszkémia
kialakulását (Franklin és mtsai 1995). Az OSAS egyértelmően fokozza az éjszakai
hirtelen szívhalál kockázatát az általános populációhoz képest (21% vs. 16%, p<0,001)
is (Gami és mtsai 2005). Egy nagy betegszámú, 10 éves követéses megfigyeléses
vizsgálat szerint a középsúlyos-súlyos OSAS-ban szenvedı férfiakban (AHI >20/óra) a
kardiovaszkuláris mortalitás kockázata extrém mértékő volt (8 év alatt>40%), és a
CPAP-kezelés (continuous positive airway pressure) ezt a kockázatot jelentısen
csökkentette (Marin és mtsai 2005).
Az OSAS és a szívelégtelenség közötti kapcsolat is bizonyított. Az OSAS
súlyosabb formáit kísérheti pulmonalis hypertensio, jobb- és balkamra-elégtelenség. A
funkciózavar hátterében az OSAS okozta hipertónia, repetitív hypoxia és a kifejezett
intrathoracalis nyomásváltozások állnak (Sin és mtsai 1999; Banno és mtsai 2004).
Az

éjszakai

ismétlıdı

apnoe-hypopnoe

miatt

fellépı

hypoxia

szívritmuszavarokat válthat ki. Leggyakoribb a nocturnalis bradyarrhytmia (5–50%), a
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pitvarfibrilláció (22%), a kamrai extrasystole (67%), de kialakulhat az életet
veszélyeztetı kamrai tachycardia is (13–15%) (Downey és mtsai 1993; Javaheri és mtsai
1998). A CPAP-kezeléssel csökkenthetık, de akár meg is szőntethetık a ritmuszavarok
(Simantirakis és mtsai 2004).
Egy hazai vizsgálatunkban („Hungarostudy 2002”) azt találtuk, hogy a
légzésszünetekkel járó hangos horkolás (amely az OSAS egyik leggyakoribb tünete)
növeli a kardiovaszkuláris megbetegedések rizikóját és az egészségügyi ellátás fokozott
igénybevételével jár együtt a halkan, egyenletesen horkolókhoz és a nem horkolókhoz
képest (Dunai és mtsai 2008).

2.7.2. Az OSAS és a COPD (krónikus obstruktív légúti betegség)
A COPD-ben szenvedı betegek között is gyakori az OSAS (Weitzenblum és mtsai
1992). A krónikus, diffúz alsó légúti szőkülettel járó tüdıbetegségek, illetve az obesitasfüggı hipoventilláció fokozzák az apnoék során kialakuló oxigéndeszaturáció mértékét,
és társuló hypercapnia kialakulásához vezethetnek (overlap szindróma). Mindezek – a
tünetek súlyosbítása mellett – jelentısen megnehezítik ezen betegek kezelését (Kunos és
mtsai 2008). Lavie és munkatársai úgy találták, hogy az apnoe súlyossága az obesitas és
a tüdıbetegség által befolyásolja a mortalitást (Sleep Heart Health Study Lavie és mtsai
2007).

2.7.3. Az OSAS és a diabetes mellitus
Az OSAS gyakran jár együtt csökkent glükóztoleranciával policisztás ovárium
szindrómában szenvedı betegeknél (Tasali és mtsai 2008), de ez az összefüggés a többi
apnoés betegnél egyenlıre még nem bizonyított (Juuti és mtsai 2008). Einhorn és társai
vizsgálatában 2-es típusú cukorbetegségben szenvedık körében az OSAS prevalenciája
(AHI≥15 esemény/óra) 36% volt (49% férfiaknál és 21% nıknél) (Einhorn és mtsai
2007). Ip és munkatársai független kapcsolatot találtak az alvási apnoe és az
inzulinrezisztencia között (Ip és mtsai 2002) és több vizsgálatban az elhízástól
függetlenül emelkedett vércukorszintet és magas glikált hemoglobinszinet (HBA1c),
illetve inzulinszintet észleltek OSAS betegeknél. Egy másik vizsgálatban a metabolikus
szindróma fennállásának valószínősége OSAS-ban több mint kilencszeres volt
(Coughlin és mtsai 2004) az OSAS-ban nem szenvedı kontrollcsoporthoz képest.
Cukorbetegségben szenvedı apnoés betegeknél a CPAP-kezelés hatására csökken a
posztprandiális vércukorszint és a HBA1c-szint (Babu és mtsai 2005).
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2.7.4. Az OSAS és a stroke
Egyre több adat támasztja alá, hogy az OSAS a stroke és a tranziens ischaemiás roham
(TIA) önálló rizikófaktora (Dyken és mtsai 1996). A stroke több mint kétszer
gyakrabban fordul elı az OSAS-ban szenvedı betegeknél (OR: 2,24). Súlyos OSAS
esetén ez az esélyhányados 3,3 (Yaggi és mtsai 2005; Grigg-Damberger 2006). Valham
és munkatársai apnoés koronáriabetegek körében ennél is magasabbnak találták a stroke
elıfordulását az illesztett mintához képest (OR: 3,56) (Valham és mtsai 2008).
Az OSAS elsısorban az alvás közben jelentkezı stroke elıidézésében játszhat szerepet,
mivel az ekkor jelentkezı stroke 88%-a „non-dipper” betegeknél fordul elı (GriggDamberger 2006), de további vizsgálatok szükségesek az ok-okozati összefüggés
kiderítéséhez. Kezeletlen OSAS betegeknél nagyobb a stroke mortalitása is, mint a
kezelt betegeknél. Yoggi és munkatársai az OSAS és a stroke vagy stroke okozta
halálozás között szignifikáns kapcsolatot talált (a következı paraméterekre történt
korrekció után is: életkor, nem, etnikai hovatartozás, dohányzási szokás, alkohol
fogyasztás, hyperlipidaemia, pitvarfibrilláció és hipertónia) (Yaggi és mtsai 2005).
Ugyanakkor ez a kapcsolat kétirányú, hiszen nemcsak az OSAS fokozza a stroke
kialakulását, hanem stroke után is gyakoribb az OSAS elıfordulása. Az OSAS
súlyosságát ugyanakkor nem befolyásolja a stroke lokalizációja, kiterjedtsége.

2.7.5. Az OSAS, kognitív diszfunkció és depresszió
2.7.5.1. Az OSAS és a kognitív diszfunkció
A kognitív funkciók károsodása (a gondolkodás, az észlelés, a memória, a
kommunikáció vagy az új információk befogadási képességének zavara) az OSAS-ban
szenvedı betegek 76%-ánál áll fenn (Naegele és mtsai 1995). A zavartság, az irritabilitás
és a szorongás szintén gyakori (Kales és mtsai 1985). Az alvásfüggı légzészavarok és a
neurofiziológiai deficittünetek kapcsolatát legszélesebb körben a Wisconsin Sleep
Cohort Study-ban tanulmányozták. 841 munkavállalót éjjeli körülmények között
poliszomnográfiával vizsgáltak. A többváltozós regressziós analízis kimutatta, hogy
negatív korreláció van az apnoe/hypopnoe index és a psychomotoros teljesítıképesség
között (Young és mtsai 1993).
A

gyakori

apnoés

események

mikroébredésekhez

és

így

az

alvásszerkezet

töredezettségéhez vezetnek, aminek következtében kialakul az OSAS egyik fı tünete, a
fokozott nappali aluszékonyság. Magának az alvás fragmentálódásnak negatív hatása
24

van a kognitív funkcióra, rontja mind az alacsonyabb szintő (pl. arousal, éberség), mind
a magasabb szintő (pl. szervezıképesség) kognitív folyamatokat is (Arnsten és Li 2005).
Az utóbbihoz tartozik a nem megfelelı viselkedések gátlásának kiesése is (Verstraeten
és Cluydts 2004).
A kognitív funkciók károsodása kapcsolatban áll a jelentıs nappali aluszékonysággal és
a nocturnalis hypoxaemiával; az utóbbi kedvezıtlenül hat a központi idegrendszer
mőködésére (Engleman és mtsai 2000). Az OSAS elısegíti az axonok elvesztését vagy
funkcionális

zavarát,

akárcsak

a

myelin-anyagcsere

károsodását

a

frontalis

periventricularis fehérállományban, ami a kognitív szervezıképesség funkciózavarával
járhat (Alchanatis és mtsai 2004). Az éjszakai hypoxaemia összefügg az általános
intellektuális teljesítmény csökkenésével, továbbá a szervezési és pszichomotoros
feladatok végrehajtási képességének hanyatlásával is (Bedard és mtsai 1991).
2.7.5.2. Az OSAS és a depresszió
A depresszió OSAS-betegek körében mért prevalenciája a depresszió diagnosztikai
kritériumaitól függıen 24% és 45% között változik (Reynolds és mtsai 1984; Millman és
mtsai 1989). Néhány munkacsoport nagyobb depresszió pontszámról számolt be az
OSAS-betegek körében az MMPI (Multiphasic Personality Inventory) segítségével
(Kales és mtsai 1985; Aikens és mtsai 1999). Az egyik vizsgálatban a közepesen súlyos
és súlyos OSAS-ban szenvedı betegek körében több MMPI-skála is rosszabb állapotot
mutatott a kontrollokhoz képest (Ramos Platon MJ 1992). Egy keresztmetszeti,
telefonos, az európai átlagpopulációra nézve reprezentatív, 18 980 fı megkérdezésével
végzett felmérés szerint légzéssel összefüggı alvászavarban szenvedık 17,6%-ánál
vannak jelen a DSM-IV kritériumai szerinti major depresszióra utaló jelek (Ohayon
2003).
Az OSAS-ban szenvedı nıket jóval gyakrabban kezelik elıször depresszióval és csak
késıbb kerül az OSAS felismerésre: a nıi nem prediktív a depresszió szempontjából az
OSAS-betegek körében (esélyhányados: 2,24) (Smith és mtsai 2002). A nemek közötti
különbségeket elemzı egyik vizsgálat szerint, amelybe 130 nıt és 130 férfit vontak be az
életkor, az AHI, a BMI és az Epworth Sleepiness Scale (ESS) szerinti illesztéssel, a
depresszió nık esetében az OSAS egyik klinikai jele lehet (Shepertycky MR 2005;
Peppard és mtsai 2006).
Az OSAS és a depresszió közötti összefüggést támogató beszámolókkal szemben
néhány tanulmány nem mutatott ki kapcsolatot a két állapot között. Egy 5 éves követési
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idıvel végzett hosszmetszeti vizsgálat semmilyen szignifikáns depresszív tünetet nem
mutatott ki az enyhe OSAS-ban szenvedı idıs betegeknél az OSAS-ban nem
szenvedıkkel összehasonlítva ıket (Phillips és mtsai 1996). Egy másik vizsgálatban sem
találtak kapcsolatot az RDI (Respiratory Distress Index) és a pszichiátriai jellemzıket
felmérı szőrımódszer, a Symptom Check List 90 eredménye között 2271 OSAS-gyanús
beteg esetében (Pillar és Lavie 1998). E különbségeket a vizsgált populációk és az
alkalmazott módszer különbözısége okozhatta.

2.7.6. Az OSAS és a gastrooesophagealis refluxbetegség (GERD)
A GERD önmagában is elıidézhet horkolást a pharyngealis régió gyulladása révén,
amely inszomnia vagy nappali álmosság formájában is megjelenhet. Középsúlyos és
súlyos OSAS esetén ugyanakkor az intrathoracalis nyomásingadozás miatt reflux léphet
fel. Mindkét betegségnek a riziófaktora az elhízás. A ligamentum phrenooesophagealis
roncsolódása miatt cardia-elégtelenség rögzülhet, ez erozív refluxbetegséget is okozhat
és az „ördögi kör” súlyosbíthatja a légzészavart. OSAS esetén a GERD a hipertóniához
hasonló, állandósuló vagy krónikus szövıdményként értelmezhetı (Zanation és Senior
2005). Igen szoros összefüggés igazolódott a GERD endoszkópos súlyossága és az AHIérték, illetve az Epworth-skála értéke között (Demeter és Pap 2004; Demeter és mtsai
2005).

2.7. Balesetek
Az OSAS okozta fokozott nappali aluszékonyság (EDS) 8-10-szeresére növeli a
munkahelyi, otthoni és közúti balesetek gyakoriságát (Arbus és mtsai 1991). Ennek oka
egyrészt a túlzott aluszékonyság és a koncentrálóképesség csökkenése, másrészt az
alváshiány káros hatással van a pszichomotoros teljesítményre, mely hasonló az alkohol
hatásához (Dawson és K. Reid 1997). Egy 17 órás ébrenlét 0,05%-os véralkoholszint
hatásával egyezik meg (Pack és mtsai 1995). A közlekedési balesetek 5%-a elalvás miatt
következik be (Pack és mtsai 1995). Moreno és munkatársai a brazíliai kamionsofırök
26%-nál találtak fokozott OSAS rizikót a Berlin kérdıív segítségével (Moreno és mtsai
2004). Az USA-ban a hivatásos gépkocsivezetık 70%-a az alvás-ébrenlét krónikus
zavarában szenved. 1988-ban csupán az elalvásos balesetek, amelyek 30–35%-a
hátterében igazolható OSAS, 43–56 milliárd dollár teljes gazdasági kárt okoztak (Leger
1994; Pack és Pien 2004). Arbus 110, 18–70 éves gépkocsivezetı súlyos
következményekkel járó elalvásos balesetét dolgozta fel és 31%-ukban igazolt OSAS-t a
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baleset hátterében (Arbus és mtsai 1991). Kóros nappali fáradékonyságot és
alváskésztetést okozva 5-8 szorosára növeli az elalvásos közlekedési és üzemi balesetek
veszélyét.

2.8. Az OSAS és az életminıség
A nappali aluszékonyság, a fent említett kognitív károsodások és az egyéb
OSAS-hoz társuló szövıdmények miatt a betegeknél pszichés zavarok, depresszió
alakulhat ki, ami hatással lehet az életminıségre. Az egészséggel kapcsolatos
életminıség (health-related quality of life; HRQOL) mérésére az egyik legelterjedtebben
használt módszer az SF-36 kérdıív. Több vizsgálat kimutatta, hogy az alvási apnoeban
szenvedı betegeknél és horkoló személyeknél az SF-36 minden doménjének pontszáma
alacsonyabb a kontrollénál (Akashiba és mtsai 1999), illetve a populációra jellemzı
átlagnál (Sforza 2003). A legnagyobb különbség a vitalitás (VT), a mindennapi
tevékenység korlátozottsága a fizikai (RP) vagy az érzelmi (RE) problémák miatt, a
fizikai funkció (PF) és a mentális egészség (MH) alskálákon volt kimutatható. Az OSAS
a páciensek fizikai teljesítıképességét, társas kapcsolatait, testi és lelki egészségét,
általános jóllétét, motiváltságát és általános egészségpercepcióját egyaránt negatív
irányban befolyásolja. Az általános egészségkép, az energikusság/fáradtságérzés, illetve
az emocionális problémák egy másik vizsgálatban is szignifikáns összefüggésben álltak
az alvás szubjektív értékelésével (Briones és mtsai 1996).
Egy keresztmetszeti vizsgálatban, amelyben a Nottingham Health Profile skálát
használták, 103 OSAS-betegnél szignifikáns különbséget mutattak ki az OSAS- és a
kontrollcsoport között (Fornas és mtsai 1995). A betegek kapcsolati és szexuális
gondokról, gyenge emlékezetrıl és halálfélelemrıl is beszámoltak (Veale és mtsai
2002).
Az OSAS és a horkolás kedvezıtlenül befolyásolhatja, megzavarhatja a hálótárs
alvását is. Egy 1032 középkorú nı alvását felmérı kérdıíves vizsgálat eredményei
szerint az erısen horkoló partnerrel élık körében gyakoribb az inszomnia, a reggeli
fejfájás, a nappali aluszékonyság és a fáradtságérzés, mint a nem horkoló társsal élıknél
(Ulfberg és mtsai 2000). Egy másik tanulmányban, amelyben OSAS betegekkel élı,
illetve tılük elvált nık szociális beilleszkedését és párkapcsolati elégedettségét
vizsgálták, kimutatták, hogy az OSAS-beteggel élık szignifikánsan gyakrabban voltak
depressziósok és szociálisan izoláltak, mint az elváltakból álló csoport tagjai (Cartwright
és Knight 1987).
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2.9. Differenciáldiagnosztika
a. Az OSAS-t elsısorban a benignus/primer horkolástól kell elkülöníteni. Ez részben
már a klinikai jelek alapján is sikerülhet, de egyszerő (kardiorespiratórikus) monitorozás
egyértelmően kimutatja, hogy utóbbi esetében hiányzik a deszaturáció, a fragmentált
alvás és a nappali aluszékonyság. Az egyértelmő diagnózishoz (az apnoés események
kizárásához) PSG-re (poliszomnográfiás vizsgálatra) lehet szükség.
b. Az OSAS kardinális tüneteként jelentkezı EDS (Excessive Daytime Sleepiness)
esetén – bár elızményi adatok, klinikai jelek és társult jellemzık alapján tapasztalt
vizsgáló képes különbséget tenni az egyes okok között – egyértelmően ki kell zárni az
egyéb lehetséges okokat: narkolepsia, RLS (Restless Leg Syndrome, nyugtalan láb
szindróma)/PLMS (Periodic Leg Movements, periodikus láb/végtag-mozgászavar),
drog- és alkoholabúzus, szezonális depresszió, cirkadián ritmus zavarok, idiopátiás
hypersomnia.
c. A nyelıcsıreflux gyakran együtt jár az OSAS-val. Objektív diagnózisát az alvás alatti
– a nyelıcsı alsó és középsı harmadáig lejuttatott fejjel végzett – pH-mérés adja. A
mőszert nyelıcsınyomás-méréssel is lehet/kell kombinálni.
d. Az OSAS-tól el kell különítenünk az UARS-t (Felsı Légúti Fokozott Rezisztencia
Szindróma, Upper Airway Resistance Syndrome). Patomechanizmusuk azonos, de
utóbbi esetében az elzáródás súlyosságának spektruma az OH-RERA (obstruktív
hypopnoe – ébredéshez vezetı, efforttal járó légzési epizód [Repetitive Episods Referred
To Arousals]) irányába tolódik el. Napközben ritkábban fordul elı fokozott
aluszékonyság, inkább mentális deficit jelentkezik. A szindróma némileg gyakoribb
nıkben és ritka a kóros jellegő horkolás. Vizsgálatok igazolták, hogy a RERA
epizódokat is érzékelı korrekt monitorozás eredménye az AHI-nél szorosabb
összefüggést mutat olyan fontos következményekkel, mint a beteget érı közlekedési
balesetek rizikója.

2.10. Az alvási apnoe kezelése
A terápia mindig több, egyénre szabott elembıl áll. Megtervezése az ellátó szakember,
illetve team felelıssége. A terápiás lehetıségek egyik legfontosabb jellemzıje, hogy
milyen a hatékonysága, illetve e hatékonyság milyen mértékben függ a beteg
együttmőködésétıl.
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Az OSAS terápia szükségességét három kritérium – a klinikai panaszok (nappali
közérzetromlás), a légzészavar súlyossága és a kardiovaszkuláris kísérıbetegségek –
alapján ítélhetjük meg. Ha az OSAS hipertóniával, coronariabetegséggel, stroke-kal
vagy szívelégtelenséggel társul, akkor a beteget a fokozottan veszélyeztetettek
csoportjába kell sorolni (Schafer és mtsai 1999; Juhász 2000) és ennek megfelelıen kell
a terápiás döntéseket meghozni. Az OSAS definitív diagnózisának megállapítása és a
kezelés beállítása, annak rendszeres, idıszakos kontrollja – az alapellátással
együttmőködve – az alvásközpontban kell, hogy történjen.
Az enyhe, esetleg középsúlyos OSAS kezelésének módszere lehet az
életmódváltás, a szájba helyezhetı protézisek és többféle mőtéti lehetıség (Veasey és
mtsai 2006), de további jól kontrollált, randomizált vizsgálatok szükségesek a különbözı
kezelési módok hatékonyságának eldöntéséhez (Morgenthaler és mtsai 2006).
Az életmódváltás része a testsúlycsökkentés, az alkohol és a szedatívumok kerülése. A
túlsúlyos betegek egy részénél már fogyással jelentıs javulást lehet elérni. Peppard és
munkatársai 690 randomizált munkavállalónál nézték meg 2 alkalommal az alvási
légzészavart 4 év alatt. A 10%-os súlygyarapodás 32%-os AH index-emelkedést
jelentett, míg a 10%-os testsúlycsökkenés körülbelül 26%-os csökkenést idézett elı az
AH indexben. A testsúly 10%-os gyarapodása az esélyhányados (odds ratio) hatszoros
növekedését idézte elı (95%-os CI: 2,2–17,0) a középsúlyos és súlyos alvási légzészavar
kialakulásában (Peppard és mtsai 2000).
Enyhe OSAS esetén a nyelv vagy mandibula elıretolására speciális száj- és
garatprotézisek használhatók. Ezek az eszközök kevésbé csökkentik AHI-t, de egyes
vizsgálatok szerint a betegek egy része jobban tolerálja, mint a CPAP (continuous
positive airway pressure) készüléket (Randerath és mtsai 2006). Anatómiai malformáció
(pl. nagy tonsillák) esetén természetesen mőtéti megoldás választandó. Egyes anatómiai
malformációk esetén mandibulofacialis vagy uvulopalatopharyngealis operációt lehet
végezni, de ezeknek a mőtéteknek a hatékonysága bizonytalan (Sher és mtsai 1996), bár
az operálandó betegek megfelelı kiválasztásával a mőtéti eljárás megfontolandó kezelési
mód az OSAS betegeknél. A mőtéti komplikációk közé tartozik a pharyngealis
elégtelenség, stenosis és a dysphagia (Kryger 2000; Li 2005).
A középsúlyos és súlyos OSAS kezelésének etalonja a CPAP (Coninuous
positive airway pressure) és BiPAP (bi-level PAP) kezelés, melyek a légutak
átjárhatóságának fenntartását biztosítják alvás közben (Kushida és mtsai 2006). A beteg
a készülék segítségével az orrán keresztül pozitív nyomású szobalevegıt lélegzik be,
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mely megakadályozza a légutak collapsusát és biztosítja a szabad átjárhatóságukat. A
kezelés legnagyobb elınye, hogy a garatszakasz egész hosszában fejti ki a hatását,
alkalmazásának tehát nem feltétele az elzáródás helyeinek pontos megállapítása. A
mőtéti eljárásokkal szemben nem jár korrigálhatatlan, esetleg a nem megfelelı helyen
végrehajtott szöveteltávolítással. A szükséges nyomást individuálisan kell beállítani a
beteg részére. A betegek 90%-ban a CPAP/BiPAP terápiás módszerek igen hatékonyak,
de csak abban az esetben, ha a beteg rendszeresen alkalmazza a terápiás készüléket,
mivel a kihagyás visszaesést jelent (Köves 2008).
A CPAP-kezelés indikációs köre az 5. táblázatban olvasható.

5. táblázat. A CPAP-kezelés indikációi*:

1. Súlyos OSAS esetén (AHI>30/óra)
2. Közepes OSAS esetén (5/óra<AHI<30/óra) és az alábbi társbetegségek együttes
jelenléte esetén:
a. Cerebro- vagy kardiovaszkuláris megbetegedések (a felsoroltak közül legalább egy
jelenléte)

-szisztémás hipertónia
-alvásfüggı kardiális ritmuszavarok
-TIA, stroke
-instabil angina, myocardialis infarktus

b. Metabolikus szindróma
c. Amennyiben progresszív kognitív deficit és az értelmi hanyatlás egyéb okai
kizárhatók
3. Enyhe OSAS (5/óra<AHI<15/óra) és UARS esetén az alábbi három csoportban:
a. Alternatív megoldások nem alkalmazhatók, vagy eredménytelenek.
b. A közepesen súlyos OSAS „a” pontja alatt felsorolt kórállapotok közül legalább kettı
teljesül.
c. A beteg magas intellektuális teljesítményt igénylı és/vagy veszélyeztetı munkakörben
(légi-, vízi-, kötöttpályásgépjármő-vezetés, több mőszak, fegyveres szolgálat speciális
formái, menedzseri/irányítói beosztások) dolgozik.
*Köves Péter: Alvásmedicina. 128. o. Bookmaker Kiadó. 2008. alapján.
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A CPAP megszünteti az apnoe/hypopnoét, hatékonyan csökkenti a nappali álmosságot
és javítja a betegek életminıségét, kognitív és pszichoszociális funkcióját (McFadyen és
mtsai 2001; McMahon és mtsai 2003), valamint a fizikális állapotot (Al-Barrak M 2003;
Siccoli és mtsai 2008; McDaid és mtsai 2009). A CPAP-kezelés megelızheti és
javíthatja a hipertóniát (Pepperell és mtsai 2002). Egy vizsgálat eredményei szerint
OSAS betegekben a CPAP csökkenti a 24 órás átlagos ambuláns vérnyomást, a kezelés
hatására a non-dipper betegek vérnyomása dipper lett (Akashiba és mtsai 1999), a
vérnyomáscsökkentı hatás a súlyosabb OSAS-al rendelkezı, és a CPAP eszközt
rendszeresebben

használó

vérnyomáscsökkenés

betegek

feltehetıen

esetében
hozzájárul

kifejezettebb.
a

Az

kardiovaszkuláris

így

elért

kockázat

csökkenéséhez. A CPAP emellett csökkentheti a gyulladásos citokinek és adhéziós
molekulák szintjének abnormális megemelkedését, mérsékli a túlzott szimpatikus
aktivitást, elkerülhetıvé teszi a vaszkuláris oxidatív stressz megemelkedését, csökkenti a
leptinszintet.
Több közlemény utal arra, hogy a CPAP-kezelés nemcsak a betegek, hanem házastársuk
alvását és életminıségét is szignifikáns mértékben javítja (Doherty és mtsai 2003; Parish
és Lyng 2003).
Azoknál a betegeknél, akiknél a magas kilégzési nyomás valamilyen oknál fogva
megterhelı, kétfázisú pozitív nyomású lélegeztetést, BiPAP kezelést kell alkalmazni.
Ilyen típusú kezelés lehet indokolt obstruktív légzészavar esetén, illetve bizonyos
tüdıbetegségek (asztma, COPD, alveolaris hipoventiláció, restriktív ventilációs zavar), a
légzıizmok funkcióját érintı kórképek, súlyos szívbetegségek és a beteg által nehezen
tolerálható CPAP-kezelés esetén (Gay és mtsai 2006). Létezik auto-CPAP is, amely már
automatikusan, a körülményeknek megfelelıen képes változtatni a nyomást, emiatt a
betegek könnyebben elfogadják a készülék a használatát (Berry és mtsai 2002;
Randerath és mtsai 2006).

2.11. Az OSAS kivizsgálási és kezelési költségei
Az OSAS idıben történı kiszőrése és kezelése egyértelmően költséghatékonynak
tekinthetı, bár tényleges számadatok hazánkban nem állnak rendelkezésre, s kevés a
külföldi adat is.
Az

alvási

apnoe

közvetlen

költségei

közé

tartozik

a

betegek

szőrésének,

poliszomnográfiás vizsgálatának, orvosi ellátásának és a CPAP-kezelésének a költsége.
A szőrési, kivizsgálási, kezelési költségek országonként különbözık, de lényegesen
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alacsonyabbak, mint az OSAS által okozott társbetegségek, balesetek kezelésének
közvetlen és közvetett költségei. Az OSAS betegek körében fokozott az egészségügyi
ellátás igénybevétele és a társbetegségek idı elıtti rokkantsághoz, munkaképtelenséghez
vezetnek, ami jelentıs gazdasági terhet jelent a társadalom számára (Planes 2003;
AlGhanim és mtsai 2008).
Kapur felmérése szerint az OSAS kimutatása elıtti 1 évben az OSAS betegek kórházi és
rendelıintézeti kezelésének éves költségei 1400 dollárral múlták felül a betegségben
nem szenvedı páciensek költségeit, ami éves szinten 45 milliárd dollár egészségügyi
többletkiadást jelent az USA-ban (Kapur és mtsai 1999). Sassani és munkatársai
megbecsülték az OSAS okozta balesetek éves költségét az USA-ban. 2000-ben 810 000
karambol és 1400 totálkár hátterében állt az OSAS, mely körülbelül 15,9 milliárd dollár
kárt okozott. A CPAP-kezeléssel megelızhetı lett volna 567 000 baleset, 1000
emberélet, ami 7,9 milliárd megtakarítást jelentett volna, ha levonjuk a kivizsgálási és
kezelési költségeket (Sassani és mtsai 2004).
A költség-megtakarítások kellı átcsoportosítással az OSAS szőrı és gondozó
hálózatának kialakítására, a jelenleg legfontosabb terápiás eszköz (CPAP) biztosítására,
illetve bizonyos mőtétekre fordíthatók (Gurubhagavatula és mtsai 2008; Tan és mtsai
2008).

2.12. A családorvos szerepe apnoés betegek felismerésében, kezelésében,
gondozásában
Az OSAS kiszőrésében igen fontos szerepe van a családorvosnak. A nemzetközi
tapasztalatok arra utalnak, hogy az alapellátással együttmőködı alvásdiagnosztikai
laboratóriumok rendszere mőködik mind szakmai, mind financiális szempontból a
legeredményesebben.
OSAS-t kell gyanítani mindkét nemben obezitás, terápiarezisztens hipertónia vagy nondipper hipertónia, szívelégtelenség, szívritmuszavar, korábbi stroke és horkolás esetén.
Elhízott nıknél elıforduló insomnia, depresszió (gyakran egyedüli tünet) vagy
kezeletlen hypothyreosis esetén szintén gondolnunk kell az OSAS-ra, különösen
menopauzában (Ádám Á. és Torzsa 2009).
A fenti feltételek fennállása vagy a beteg alvással kapcsolatos panaszai (nappali
aluszékonyság stb.) esetén két egyszerő kérdéssel kell kezdenünk a kivizsgálást, amikor
rákérdezünk a horkolásra és a túlzott nappali aluszékonyságra. Pozitív válasz esetén
poliszomnográfia elvégzése javasolt, és ez a vizsgálat indokolt akkor is, ha az OSAS-ra
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utaló klinikai tünetek száma kettı vagy ennél több, de a beteg nem említ túlzott nappali
aluszékonyságot. Veszélyes vagy másokat esetleg veszélyeztetı munkakör (pl. hivatásos
gépkocsivezetı) esetén már a horkolás elegendı indok ahhoz, hogy poliszomnográfiás
vizsgálat történjen (1. ábra).

1. ábra

Az OSAS kivizsgálási algoritmusa (Torzsa és mtsai 2008).

Következı kórképek fennállása
obezitás, terápia rezisztens hipertónia vagy non-dipper hipertónia,
szívelégtelenség, szívritmuszavarok, korábbi stroke,
insomnia, depresszió vagy hypothyreosis

Van-e horkolás?
Nem

Igen
Van-e túlzott nappali aluszékonyság

Igen

Nem
Az OSAS-ra utaló
klinikai tünetek száma≥2

Igen

Nem
Igen

Veszélyes munkakör?
(hivatásos gépkocsivezetı, katona, pilóta stb.)

Berlin/Epworth kérdıív kitöltése
és alváslaborba utalás

Nem
Beteg klinikai
követése

A horkolás és a túlzott nappali aluszékonyság mellett panaszként jelentkezhet
nyugtalan alvás, hirtelen felébredés fulladásérzéssel vagy nehézlégzéssel, memóriazavar,
refluxtünetek, izzadás, impotencia, szájszárazság, alvás alatti izzadás, nyálfolyás, reggeli
fejfájás és nycturia (6. táblázat). Horkolás és legalább két OSAS-ra utaló tünet már
elegendı ok a poliszomnográfia indikálásához.
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6. táblázat. Az OSAS szubjektív tünetei

Nappali

Éjszakai

Álmosság

Horkolás

Fáradtságérzés

Más által megfigyelt apnoe, zihálás

Memóriazavar

Gyakori ébredések

Refluxtünetek

Fulladásérzés

Reggeli fejfájás

Izzadás

Depresszív tünetek

Szívdobogásérzés

Impotencia, csökkent libidó

Éjszakai vizelési inger

A sokféle szubjektív panasz miatt az OSAS betegek kiszőrése gyakran nem könnyő, de két
kérdıív használata segítheti a családorvosok munkáját, a korábban említett Berlin és az Epworth
Álmossági Skála.
Amennyiben az alapellátásban részletesebb kivizsgálásra is lehetıség van, indokolt EKG,
illetve nappali vagy a 24 órás vérnyomás-monitorozás (ambulatory blood pressure monitoring,
ABPM) végzése.
A megfelelı terápia kiválasztásában a családorvos szintén segítheti az alvásközpont
szakorvosainak a munkáját.
Az OSAS betegek gondozásában is fontos szerepe van a családorvosnak. A CPAPkezelésben részesülı betegek idıszakos (általában éves) kontrollra történı beutalását a családorvos
koordinálja és emlékezteti is erre a beteget.
A köztes idıszakban törekedni kell arra, hogy a betegnél érvényesüljenek az alváshigiénés
szempontok, megtörténjen a szükséges életmódváltás is. Az OSAS-hoz gyakran társuló betegségek
(hipertónia, diabetes stb.) kivizsgálása, gondozása is a családorvos feladata. A betegeknél meg kell
szőntetni az OSAS-t rontó gyógyszerek (különösen a szedato-hipnotikumok) alkalmazását,
csökkenteni kell az elhízott beteg testsúlyát, mérsékelni az alkoholfogyasztást és ismételten
hangsúlyozni a dohányzásról történı leszokás fontosságát.
A compliance a CPAP-terápia hatékonyságában alapvetıen fontos. A családorvosnak ezt is
hangsúlyozni kell, s folyamatosan rá kell kérdeznie a készülék rendszeres használatára a betegeknél,
mivel a kihagyás visszaesést jelent.
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2.13. A horkolás definíciója
A horkolás alvás közben a belégzés során fellépı repetitív hangjelenség, melyet az ellazult lágy
szájpad és garatfal rezgése hoz létre. A horkolás mögött minden esetben az oropharynx részleges
beszőkülését is feltételeznünk kell.

2.14. A horkolás patomechanizmusa
Horkoláskor a belégzı izomzat tónusának változatlansága mellett hirtelen és jelentıs mértékben
csökken a garatfal izomzatának tónusa. Fiziológiás körülmények között (egyszerő horkolás
esetében) mőködik a garatot belégzés alatt nyitva tartó, a beáramló levegı garatfalra gyakorolt szívó
hatását ellensúlyozni képes protektív inspiratorikus reflex, így a garat keresztmetszete nem szőkül a
levegı beáramlását gátló mértékében, a légzés ritmusa nem változik meg. A kóros horkolás
megjelenése e reflexmechanizmus kóros gyengülését jelzi. Mind kiterjedtebb garatfalterületek
vonódnak be, melyek eltérı strukturális adottságaiknál fogva (lágyszájpad, garatfal, uvula méretei,
nemek közti különbségek, kóros anatómiai strukturális változások) mind inkább az obstruktív
alvásfüggı légzészavar (fokozott felsı légúti rezisztencia szindróma, obstruktív alvási apnoe)
veszélyét jelzı kóros horkolás hangfenoménjét produkálják. Ilyenkor a szájgarat beszőkülése
(hypopnoe), illetve elzáródása (apnoe) már csak az alvásfolyamatot fragmentáló, szimpatikotóniás
asphyxiás ébresztı reakciók árán oldódhat meg. E reakciókat jelzik a garat megnyílását kísérı
felhorkantások.
A horkolás egyszerő, illetve kóros jellegének elkülönítése a beteg késıbbi sorsára nézve
meghatározó jelentıségő, ezt patomechanizmusának rövid összefoglalása egyértelmővé teszi (7.
táblázat)
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7.táblázat. A kóros és az egyszerő horkolást elkülönítı klinikai jellemzık (Köves 2008)

Kóros horkolás

Egyszerő horkolás

Gyakoriság

Minden alváskor

Idıszakosan

Testhelyzet

Több testpozícióban, nem egyszer

Inkább hanyattfekvı

ülve is

helyzetben

Hangerı

80–110dB

40–90dB

Hangfenomén

Légzésritmust nem követi, sípoló,

Légzésritmust követi,

hörgı, magas (100–150 Hz)

mélyebb (25–500 Hz)

Egyenetlen, kihagyásokkal.

Egyenletes

Légzés

Horkolás-apnoe-horkantás triász
Alvásjellemzık

Az éjszaki vérnyomásátlag minimum

Nyugtalan alvás, reggel

Nyugodt alvás,

tompultság, EDS

kipihent ébredés

Elmarad

Megtartott

10%-os csökkenése a nappali
átlaghoz képest

Az egyszerő és kóros horkolás között egyazon személy esetében is váltakozhat. Az egyszerő
horkoló és az obstruktív alvási apnoés beteg éjszakai légzésmintázatát lényegében az különíti el,
hogy elıbbinél az egyszerő horkolás, utóbbi esetében a garatbeszőkülés számos fokozata, illetve a
garatelzáródás van minıségi túlsúlyban. Az obstruktív légzészavarok enyhébb, kezdeti formáiban
igen nagy a kóros epizódok éjszakáról éjszakára való ingadozása, nem egyszer aktuális külsı hatás
(alkohol, szedatívum, túlfáradás stb.) vezet egy-egy típusos apnoék által fragmentált alváshoz és
másnapi aluszékonysághoz.

2.15. A horkolás epidemiológiája
Rendszeres horkolás az átlagpopulációban a férfiak 35–45%-ánál, a nık 15–28%-ánál áll fenn
(Young és mtsai 1993). A felmérések többsége arra utal, hogy a horkolók aránya mind a férfiak,
mind a nık körében az életkorral párhuzamosan növekszik (Norton és Dunn 1985). A nemek
közötti különbség az 50-es életévek táján jelentısen csökken; 60-65 éves kor felett a horkolók
aránya némileg redukálódik (Koskenvuo és mtsai 1985; Bloom és mtsai 1988).
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2.16. A horkolás és az alvás alatti légzészavarok klinikai jelentısége
Egyre inkább elfogadottá válik, hogy a horkolás az alvás alatti légzészavarok (Sleep Disordered
Breathing, SDB) egyik formája: a sor egyik végén az egyszerő horkolás helyezkedik el, míg a
másik végén az obstruktív alvási apnoe szindróma (obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome,
OSAS) (Cirignotta 2004). A rendszeres horkolás kapcsolatba hozható az idıs korral, a férfi nemmel
és az alacsony iskolázottsággal (Kauffmann és mtsai 1989). A dohányzás (az aktuális és a korábbi
egyaránt), valamint az alkoholfogyasztás hozzájárulnak a habituális horkolás kialakulásához a
népességben (Kauffmann és mtsai 1989; Franklin és mtsai 2004). Az elhízás és a koffein tartalmú
italok nagymértékő fogyasztása szintén gyakori a horkolók körében (Ohayon és mtsai 1997;
Namyslowski és mtsai 2005). Brazil kamionsofırök önbevallásos vizsgálata alapján az
alkalmankénti vagy rendszeres fizikai aktivitás összefüggésbe hozható az OSAS kockázatának
csökkenésével (Moreno és mtsai 2004). A horkolás az OSAS egyik legfıbb tünete. A horkolók
gyakrabban számolnak be álmatlanságról és nappali álmosságról, mint a nem horkolók (Ohayon és
mtsai 1997; Morphy és mtsai 2007).
A megzavart alvás igen gyakran jár együtt idült fájdalommal és pszichiátriai
rendellenességekkel. Egy keresztmetszeti telefonos felmérés kimutatta, hogy az SDB-ben szenvedı
betegek 17,6%-ánál major depresszió is fennáll, de az állítás fordítva is igaz (Ohayon 2003). Az
SDB-ben szenvedık kifejezett nappali álmosságról, gyenge szellemi-, szociális- és feladatmegoldó
teljesítményrıl számolnak be, saját egészségi állapotukat pedig rossznak ítélik meg. Egy
középiskolások körében végzett koreai vizsgálat feltárta, hogy a horkolás összefügg a gyenge
iskolai teljesítménnyel (Nishino 2000).
Az alvás alatti légzészavarok negatívan befolyásolják a betegek életminıségét, jelentıs
szocioökonómiai hatásaik vannak és nagy terhet jelentenek a társadalomnak (Chilcott és Shapiro
1996; Metlaine és mtsai 2005). Az alvás alatti légzészavarok közegészségügyi következményei
súlyosak lehetnek, beleértve a gépjármő- és munkahelyi balesetek fokozott kockázatát, a csökkent
termelékenységet és az interperszonális problémákat. Martikainen 36–50 éves férfiak (n: 1190)
követésekor az elsı évben a horkolók csoportjában szignifikánsan nagyobb arányban (22% vs. 4%)
talált vezetés közbeni álmosságra utaló panaszt (Martikainen és mtsai 1994). Négy évvel késıbbi
vizsgálata szerint a horkolók közül többen voltak részesei gépkocsibalesetnek. Egy 2006-ban
megjelent felmérés szerint szoros az összefüggés a balesetek és az alvásmegvonás között a busz- és
kamionsofırök körében (Arbus és mtsai 1991; Leechawengwongs és mtsai 2006).
Számos követéses vizsgálat tanulmányozta az SDB fennállása és mentális betegségek
incidenciája közötti kapcsolatot (Kamerow 1989; N. Breslau 1996; Roberts R.E. 2000; Bush D.E.
2001; Perlis M.L. 2006). Az SDB és a depresszió külön-külön összefüggést mutatnak a jelentıs
morbiditással, az egészségi állapot romlásával és a rokkantsággal. Az SDB-ben szenvedı betegek
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túlzott nappali álmosságról, gyenge szellemi-, szociális- és feladatmegoldó teljesítményrıl
számolnak be, saját egészségi állapotukat pedig rossznak ítélik meg. Számos vizsgálat szerint az
általános egészségi állapot önbecslése a morbiditás és a mortalitás megbízható prediktora (Idler és
Benyamini 1997; Heidrich és mtsai 2002) és ennek kedvezı megítélése – a pozitív pszichoszociális
jellemzık és a stresszre adott dinamikus kortizol válasz révén – alacsonyabb megbetegedési és
halálozási rizikót eredményez (Kristenson és mtsai 2005).
Ezen túlmenıen az SDB-ben szenvedı betegek gyakran küzdenek házassági problémákkal, melyek
magasabb válási arányt eredményeznek, gyakran rosszul teljesítenek a munkában, és gyakorta
szenvednek depresszív zavaroktól (Ohayon 2003; Ohayon és Roth 2003; Peppard és mtsai 2006)
vagy vitális kimerültségtıl (van Diest 1990), habár ennek okai nem teljesen tisztázottak (Aikens és
mtsai 1999) . A vitális kimerültség a halálos és nem halálos kimenetelő szívinfarktus elıfutárának
bizonyult az egyébként egészséges emberek esetében (Appels és Mulder 1988; Kopp és mtsai
1998). Mind a vitális kimerültség, mind a depresszió a kardiovaszkuláris betegségek független
rizikófaktora, bár a két hasonló tényezık közötti kapcsolat továbbra is tisztázatlan.
Egy keresztmetszeti telefonos felmérésben az SDB-ben szenvedık 17,6%-a a major depresszió
tüneteit is mutatta, és fordítva (Ohayon 2003). Az alvászavarok és a hangulatzavarok számos tünete
megegyezik, például a túlzott álmosság, az energiahiány és az ingerlékenység, ami növeli a
diagnosztikus tévedés lehetıségét.

2.17. A depresszió szőrése, felismerése a családorvosi gyakorlatban
Az alvás alatti légzészavarokhoz gyakran társul depresszió, de a depresszió önmagában is
súlyos alvászavart okozhat. Nı az elalvási idı, az alvási periódusok idıtartama, megváltozik az
alvásszerkezet (REM latencia megrövidül, a REM periódusok teljes idejének megnövekedése), a
mély alvás idıtartama rövidül, gyakran paraszomniás jelenségek léphetnek fel (Vizi J. 1998).
Ráadásul a depresszió gyakori és súlyos szövıdményei (szuicid magatartás, szekunder drogabúzus,
fokozott szomatikus morbiditás és mortalitás) erısen behatárolják a beteg és rokonai (végül is az
egész társadalom) jóllétét és napi életvitelét. Nemrég megjelent vizsgálatunkban azt találtuk, hogy
az elsı- vagy másodfokú családtag befejezett öngyilkossága az aktuálisan fennálló MDE megfelelı
klinikai markere lehet az alapellátásbeli betegek körében. Két családorvosi praxis öngyilkosságra
pozitív családi anamnéziső betegeinél 50%-os volt az aktuálisan fennálló (tüneteket okozó vagy
részleges remisszióban lévı) MDE aránya, míg a negatív családi anamnéziső pácienseknél ez az
arány csak 14,3% volt (Torzsa és mtsai 2009).
A családorvosi praxishoz tartozó, depresszióban szenvedı betegeknek kevesebb, mint a fele
fordul orvoshoz és az orvost felkeresık többsége a családorvosától kér segítséget. A felismerés és a
kezelés terén az utóbbi két évtizedben végbement jelentıs fejlıdés ellenére a családorvosok
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számára továbbra is adódnak nehézségek a depresszió felismerésével és kezelésével kapcsolatban
(Paykel és Priest 1992; Lecrubier 1998; Davidson és Meltzer-Brody 1999; Berardi és mtsai 2005).
A depresszív kórképek jobb alapellátásbeli felismerésének javításához számos egyszerő
szőrıeszközt fejlesztettek ki, mint pl. a Beck Depresszió Kérdıív (Beck és Steer 1984), vagy a
PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders – a mentális zavarok alapellátásbeli
értékelése) (Spitzer és mtsai 1994), melyek idıigényes továbbképzések, illetve sok idıt igénylı
strukturált kérdıívek/mélyinterjúk alkalmazása nélküli adnak gyors eredményt.
Számos európai és észak-amerikai vizsgálat azt találta, hogy a DSM-III/DSM-IV/BNO-10 szerint
definiált major depresszió jelenlegi (pont) prevalenciája a családorvosi praxisban 10% körül van
(Spitzer és mtsai 1994; Szadoczky és mtsai 1997; Lecrubier 1998; Davidson és Meltzer-Brody
1999; Christensen és mtsai 2001; Ansseau és mtsai 2004; Szádóczky és mtsai 2004; Al-Windi
2005).
Saját vizsgálatunkban a depresszív kórképek PRIME-MD/DSM-IV alapján meghatározott
aktuális prevalenciája (MDE; MDE parciális remisszióban; dysthymia; minor depresszió)
hazánkban az alapellátás szintjén 18,5%-os (Torzsa és mtsai 2008), ami azonos tartományt (12–
37%) jelent a korábbi magyar eredményekkel (Vörös és mtsai 2006), és a más országokból, például
az Egyesült Államokból (Spitzer és mtsai 1994), vagy Belgiumból (Ansseau és mtsai 2004)
közöltekkel is. Ha csak a MDE-t tekintjük, akkor ennek a jelen vizsgálatban kimutatott 7,3%-os
aktuális prevalenciája összhangban áll a közölt eredményekkel (átlag: 8%, tartomány 4–14%),
amelyeket korábban Magyarországról (Szadoczky és mtsai 1997; Szádóczky és mtsai 2004), illetve
az Egyesült Államokból (Spitzer és mtsai 1994), valamint Dániából (Christensen és mtsai 2001) és
Belgiumból (Ansseau és mtsai 2004) közöltek. A Beck Depresszió Kérdıív alapján az összes
depresszióban szenvedınek bizonyult betegek több mint felénél (56%) a major vagy minor
depresszió valamilyen formája zajlott, leggyakrabban MDE (23%) vagy minor depresszió (15%). A
Beck Depresszió Kérdıív alapján súlyos depressziósak közül majdnem minden második betegnél
(43%) aktuálisan MDE állott fent.
A specifikus adatok hiánya miatt nem derült ki, hogy az aktuálisan depresszióban szenvedık közül
korábban hány betegnél állapították meg és kezelték a betegséget, és az eddig fel nem ismert
depresszióban szenvedık közül hány betegnél született meg a családorvosi praxisban a diagnózis
csak a jelen vizsgálat során. A nemzetközi adatokkal összhangban (Paykel és Priest 1992; Lecrubier
1998; Lecrubier 2001) egy magyar vizsgálat (Szádóczky és mtsai 2004) azt tárta fel, hogy az
alapellátásbeli,

a

DIS-DSM-III-R

szerint

depresszív

és/vagy

szorongásos

betegségben

szenvedıknek csak 24%-ánál realizálja a háziorvos a pszichiátriai betegség tényét. Mivel a sikeres
kezeléshez vezetı úton az elsı lépés a depresszív kórképekben szenvedık felismerése, a könnyen és
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önállóan alkalmazható szőrıeszköz, amilyen a BDI és a PRIME-MD, javíthatja a háziorvosok
diagnosztikai pontosságát a depresszív kórképek terén.
Vizsgálatunk eredményei szerint a DSM-IV alapján major depressziós epizódnak minısülı
események prevalenciája a magyarországi háziorvosi praxisokban 7,3%-os. A Beck-féle Depresszió
Kérdıív és a PRIME-MD hasznosnak bizonyult a depresszív kórképek alapellátásbeli szőrése, ill.
kórismézése terén. Az eszközök elérhetık a háziorvosok számára, alkalmazásuk könnyő, szőrı-,
illetve diagnosztikai eszközként való rutinszerő alkalmazásuk megvalósítható a rendelıben
valamilyen okból megjelenı betegek körében. A depresszív kórképekben szenvedık diagnózisának
– a pszichiátriai szakellátás keretein kívüli – pontos megállapítása és az érintettek megfelelı
kezelése az öngyilkossági arány csökkentése szempontjából is jelentıs lépés.

2.18. A családorvosok alvási apnoéval kapcsolatos ismereteinek felmérése, az OSAKA
tudásfelmérı kérdıív bemutatása
Az OSAS magas prevalenciája és klinikai jelentısége ellenére, a családorvosok gyakran nem elég
képzettek ahhoz, hogy felismerjék a megbetegedést (Haponik és mtsai 1996; Kramer és mtsai 1999;
Rosen és mtsai 2001). Ez nem meglepı, mivel az orvosi egyetemek még a közelmúltban is
korlátozott óraszámú alvásképzést biztosítottak a medikusoknak (Rosen és mtsai 1993; Rosen és
mtsai 1998). Már számos újabb kelető tanulmány felvetette az orvosok továbbképzésének
szükségességét, hogy idıben felismerjék az OSAS-ban szenvedı betegeket és az ajánlásoknak
megfelelı kezelésben részesítség ıket (Haponik és mtsai 1996; Ball és mtsai 1997; Kramer és mtsai
1999; Rosen és mtsai 2001). Ennek a továbbképzésnek érintenie kellene a betegséggel foglalkozó
összes orvosi szakmát, de különösen a felismerésben aktívan résztvevı családorvosok (BaHammam
2000; Chung és mtsai 2001; Billiart és mtsai 2002; Papp és mtsai 2002; Reuveni és mtsai 2004),
gyermekorvosok (Owens 2001), foglalkozás-egészségügyi szakorvosok (Kitamura és mtsai 2005),
kardiológusok (Collop 2005; Southwell és mtsai 2008), fogászok (Bian és Smith 2006) képzését
kellene megerısíteni.
A családorvosok fontos szerepet játszanak az OSAS szőrésében. A legújabb kutatások
tizenkétszeres emelkedést mutattak a felnıttkori OSAS diagnosztizálásában a családorvosok
körében 1990 és 1998 között (Namen és mtsai 2002), de a betegséggel kapcsolatos tudásban
továbbra is találunk hiányosságokat (Kramer és mtsai 1999). Rosen és munkatársai is az OSAS
alacsony mértékő felismerését találták mind a területen dolgozó családorvosok, mind az egyetemi
intézményhez tartozó családorvosok körében (0,1% és 3,1% a két csoportban)(Rosen és mtsai
2001), pedig az OSAS országos prevalenciája amerikában a nıknél 9%, a férfiaknál 24% (Young és
mtsai 1993).
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A megfelelı képzési módszer kifejlesztéséhez elıször az orvosok apnoéval kapcsolatos eddigi
tudásának felmérésére van szükség. Ha ez megvalósul, akkor a betegséggel kapcsolatos képzési
programokat úgy lehetne kialakítani, hogy az speciálisan az orvosok meglévı ismereteinek gyenge
pontjaira irányuljon. Rögtön a továbbképzés után újra fel lehetne mérni az OSAS-val kapcsolatos
ismereteket, hogy felbecsüljük a képzésünk azonnali eredményét (Schotland 2003).
Az „ASKME Survey” tanulmány (Zozula és mtsai 2001) egy validált kérdıív, amely szintén az
orvosok alvással kapcsolatos ismereteit méri fel, de nem összpontosít kifejezetten az OSAS-ra.
Az OSAKA kérdıívet Schotland és munkatársai fejlesztették ki (Schotland és Jeffe 2003), amely az
orvosok felnıttkori obstruktív apnoéval kapcsolatos tudását és attitődjét méri fel. A kérdıívet a
validálás során 135 orvos töltötte ki Amerikában, 51%-uk belgyógyász, 37%-uk gyermekorvos,
16%-uk családorvos volt. Az OSAS-ra vonatkozó ismeretek terén nem találtak különbséget a
nemek között, de a szakképesítés jelentısen befolyásolta az eredmények alakulását: a legtöbb
helyes választ a belgyógyászok és a családorvosok adták, míg a gyermekorvosok szignifikánsan
kevesebb kérdésre feleltek helyesen (a jó válaszok átlaga belgyógyászoknál 14,3; családorvosoknál
14; gyermekgyógyászoknál 11,3 pont volt). Az attitődökre vonatkozó kérdéseket illetıen a férfi
orvosok magabiztosabbnak mutatkoztak (p<0,05), és ez esetben is a gyermekorvosok érték el a
legkisebb pontszámot (p>0,001). Az életkor függvényében csökkent az OSAS-ra vonatkozó
ismeretek mennyisége (p<0,001) és romlott az attitőd (p<0,05). A praxisban töltött évek számával
ugyancsak csökkent a tudást felmérı 18 kérdésre kapott pontok száma (p<0,001). Az OSAS-ra
vonatkozó tudás és attitőd szoros összefüggést mutatott egymással.
Mivel az OSAS gyermekkorban is elıfordul és kezelés nélkül súlyos következményekkel
jár, szőrése a gyermekorvosok esetében is a fontos feladatok közé tartozik. Így a
gyermekgyógyászok OSAS-ra vonatkozó ismeretének és attitődjeinek további felmérése érdekében
megszületett az OSAKA-KIDS kérdıív. Ez 23 pontból áll, értékelése megegyezik az OSAKA
kérdıívvel (Uong és mtsai 2005). A tudásszintre vonatkozó kérdések megváltoztak: a gyermekkori
OSAS epidemológiájára, patofiziológiájára, tüneteire, diagnosztizálásra, szövıdményeire és
kezelésére kérdeznek rá; az attitődökre vonatkozó kérdéseket is gyerekkorban elıforduló OSAS-ra
hegyezték ki. Ebben a vizsgálatban gyermekorvosok és családorvosok töltötték ki a kérdıívet. Az
átlagos ismeretekre vonatkozó kérdésekre 69,6%-ban született helyes válasz. Amíg a tudásra
vonatkozóan nem mutatkozott szignifikáns különbség a két csoport között (70% a
gyermekgyógyászok
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magabiztosabbnak tőntek a gyermekkori OSAS felismerését és kezelését illetıen – ez az attitőd a
szakvizsga megszerzésével szignifikánsan nıtt (p<0,001). Az OSAS-ra vonatkozó ismeretek
negatívan korreláltak az egyetemi diploma megszerzése óta eltelt idıvel, és pozitív összefüggésben
álltak az attitődre vonatkozó pontszámokkal.
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Az OSAKA-KIDS kérdıív használatáról csupán Törökországból publikáltak adatokat. Ott 208
orvos töltötte ki a kérdıívet, az OSAS ismeretekre vonatkozó összesített eredmény hasonló az
amerikaihoz (66,7%). A pulmonológusok és gyermekgyógyászok OSAS-ra vonatkozó tudása
jobbnak bizonyult a családorvosokénál (p<0,05), és ez igaz volt az attitődökre is (p<0,001) (Tamay
és mtsai 2006).
Mivel az OSAS kardiovaszkuláris betegségekre is hajlamosít és a kardiológia osztályokon az alvási
apnoe aluldiagnosztizált, nem meglepı, hogy az OSAKA-kérdıív e területen hiányosságokat
mutatott a kardiológusok tudásában. Ezért született meg a kérdıív módosítása után a speciálisan a
kardiológusok ismereteire és attitődjeire irányuló kérdıív (Southwell és mtsai 2008). Az eredeti
OSAKA-ban szereplı kérdésekre hasonló arányú helyes válasz született: 76%. Az életkor, a
specializálódás iránya és a nemek közötti különbség ebben a vizsgálatban nem befolyásolta az
eredmények alakulását.
A kérdıívek eredményeinek összehasonlításából (8. táblázat) kitőnik, hogy a gyermekek
körében az orvosok kevésbé gondolnak az obstruktív alvási apnoe elıfordulására, az ismereti
pontszám a felnıtt betegekre vonatkozóan magasabb. A törökországi eredmények jobbnak
bizonyultak az amerikai OSAKA-KIDS kérdıívben elért eredményeknél, de ezt a különbséget
okozhatta a vizsgált orvoscsoport átlagos életkorának különbsége is (46±10,5 vs. 35±7).
8. táblázat. Az OSAKA és az OSAKA-KIDS kérdıívekkel kapott eremények összehasonlítása. Az
értékek átlag±
±SD formában vannak feltüntetve.

USA
OSAKA

USA

Török

USA

OSAKA-KIDS OSAKA-KIDS OSAKA-kardiológusok

Résztvevık száma

135

497

208

92

Életkor [évek]

45±10

46±10,5

35±7

48±10

Férfi [%]

73

56

49

74

Helyes válaszok

74

69,6

67

76

16

45,7

2,6

–

78

68

61

–

–

2,9±0,6

3,2±0,6

–

aránya [%]
Családorvosok aránya
[%]
Családorvosok
helyes válaszainak
száma [%]
Családorvosok teljes
attitődje az 5 pontos
skálán
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2.19. Az otthoni vérnyomás-monitorozás a családorvosi gyakorlatban
Az OSAS betegeknél közel 60%-ban megjelenik a hipertónia és a gyógyszeres terápiára
rezisztens hipertónia hátterében 60-80%-ban OSAS áll. A betegek kiszőrésében segíthet az otthoni
vérnyomás-monitorozás (Home Blood Pressure Monitoring, HBPM).
A vérnyomásmérés klinikai módszere keveset változott az utóbbi évszázadban egészen az ambuláns
vérnyomás-monitorozás bevezetéséig, a 80-as évek közepéig és amíg a technikai fejlıdés lehetıvé
tette a páciensek számára a készülékek széleskörő használatát otthoni vérnyomás-monitorozás
céljára. Ez utóbbi módszert az Európai Hipertónia Társaság a rendelıi mérések kiegészítésére
ajánlja a hipertóniás betegek vizsgálatában, a vérnyomáscsökkentık hatékonyságának felmérésére
és a compliance (együttmőködési készség) javítására (O'Brien és mtsai 2003; O'Brien és mtsai
2005; Reims és mtsai 2005). A HBPM prognosztikai értéke nagyobb a rendelıi mérésnél a
cardiovascularis események elırejelzésében, és a legtöbb terápiás vizsgálat jobb vérnyomás
beállítást igazolt a HBPM használata során (Cappuccio és mtsai 2004; Fahey és mtsai 2005). A
HBPM alkalmazásával a páciensek aktívabban vesznek részt kezelésükben, és ez az, ami
magyarázatot adhat népszerőségére a hipertóniás betegek körében. Bár a becslések jelentıs
eltéréseket mutatnak a HBPM használatának prevalenciájával kapcsolatban (Krecke és mtsai 1996;
Szczech és mtsai 2001), ez az érték akár a 70%-ot is elérheti (Krecke és mtsai 1996).
A HBPM használatával kapcsolatban ugyanakkor fenntartások is felmerülnek, melyek
befolyásolhatják, hogy az orvosok mennyire veszik figyelembe a monitorozási eredményeket egy
beteg kezelése során. Ezek a fenntartások következık: a nem validált készülékek használata, a
betegek oktatásának hiánya, a vérnyomásmérési eredmények hitelességének kérdése, a
nemzetközileg elfogadott mérési protokollok és analízistechnikák hiánya, a betegek „vérnyomás
függısége”és a HBPM egészségügyi kimenetelt javító hatását alátámasztó evidenciák hiánya (Parati
és mtsai 2002; O'Brien és mtsai 2003). Ezek a fenntartások csökkenhetik a családorvosok
elszántságát ennek a monitorozási technikának bevezetésére. Szkepticizmusukat tovább fokozhatja
az a tény, hogy körülbelül a betegek fele úgy vásárolja a készüléket és kezdi el a monitorozást, hogy
elıtte nem konzultál egészségügyi szakemberrel (Krecke és mtsai 1996; Stryker és mtsai 2004). Így
a családorvosok gyakran szembesülnek olyan HBPM eredményekkel, amelyeket vagy nem
rendeltek el, vagy keveset tudnak a mérések körülményeirıl. Egy német telefonos felmérés szerint a
hipertóniás betegek szerint csak az orvosok 46%-a von le következtetést a HBPM eredményekbıl
(Krecke és mtsai 1996). Keveset tudunk arról, hogy mi a családorvosok véleménye a HBPM
klinikai jelentıségérıl, illetve arról, hogy milyen fontosnak tartják a monitorozási eredményeket a
saját betegeik kezelésében.
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3. HIPOTÉZISEK, CÉLKITŐZÉSEK

Az elmúlt években több olyan vizsgálatban vettem részt, illetve magam végeztem, mely a horkolás
epidemiológiájának felmérését, az ehhez gyakran társuló depresszió és hipertónia szőrését célozták
meg, továbbá felmértük a családorvosok alvási apnoéval kapcsolatos tudását, attitődjét.

3.1. A horkolás különbözı típusainak gyakorisága a magyar lakosság körében
3.1.1. A horkolás szociodemográfiai háttere, egészségmagatartása társbetegségei és balesetek
elıfordulása
A megjelent tanulmányok döntıen a horkolásra – jelenlétére vagy hiányára – helyezték a
hangsúlyt, de nem vetették fel különbözı típusainak potenciális jelentıségét. Korábban
beszámoltunk róla, hogy a légzésszünetekkel járó hangos horkolás – ellentétben a halk horkolással
– összefüggésbe hozható a kardiovaszkuláris betegségek megnövekedett kockázatával és az
egészségügyi szolgáltatások fokozott igénybevételével a felnıtt magyar népesség körében (Dunai és
mtsai 2008).
Vizsgálatunkban egy a magyar népességre reprezentatív mintában (Hungarostudy 2002) azt
vizsgáltuk, hogy egyes szociodemográfiai jellemzık és az egészségmagatartás egyes jellemzıi
hogyan különböznek a halkan, egyenletesen horkoló és a hangosan, légzésszünetekkel horkoló
egyének között. Vizsgáltuk a különbözı típusú horkolás és az életminıség, illetve a horkolás és a
balesetek kapcsolatát is. A kérdıíves felmérés során arra voltunk kíváncsiak, hogy a különféle
típusú horkolás (légzésszünetekkel járó hangos horkolás és a halk, egyenletes horkolás) összefügg-e
a nagy rizikójú egészségmagatartással, a társbetegségek gyakoribb elıfordulásával, a fokozott
nappali álmossággal vagy a balesetek emelkedett prevalenciájával.
Elemzéseim során a következı hipotéziseket ellenıriztem:
–

a horkolás gyakori a magyar lakosság körében

–

a horkolás, különösen a hangos, légzésszünetekkel járó horkolás, gyakran társul nagy
rizikójú egészségmagatartással

–

a horkolás a társbetegségek, balesetek gyakoribb elıfordulásával függ össze

–

a horkolás fokozott nappali álmossággal társul.

3.1.2. A horkolás jelentısége, következménye és az életminıségre kifejtett hatása a magyar
lakosság körében
Az alvászavar és a hozzá gyakran társuló depresszió okozta életminıség-romlás azonos vagy
még nagyobb mértékő, mint a számos krónikus belgyógyászati betegséghez (hipertónia, diabetes
vagy koszorúérbetegség) társuló életminıség-csökkenés. Sforza vizsgálata szerint többek között az
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aluszékonyság, az apnoéval gyakran együtt járó elhízás és az alvás fragmentáltsága, a szorongás és
a depresszió azok a tényezık, amelyek leginkább befolyásolják az életminıség különbözı
dimenzióit (Sforza 2003).
Elemzéseim során a következı hipotéziseket ellenıriztem:
–

a horkolás, különösen a hangos, légzésszünetekkel járó horkolás esetén gyakrabban
fordul elı depressziós tünetegyüttes

–

a horkolás összefügg a vitális kimerültséggel

–

a horkolók, különösen a légzésszünetekkel horkolók életminıségének egyes aspektusai
rosszabbak, mint a nem horkolóké.

3.1.3. A családorvosok alvási apnoéval kapcsolatos ismereteinek, attitődjének felmérése, a
családorvos rezidensek ismerete az OSAS-ról
A szakirodalomban közölt adatok alapján elmondható, hogy magas prevalenciája és klinikai
jelentısége ellenére a családorvosok gyakran nem ismerik fel az alvási apnoét. Számos tanulmány
felvetette az orvosok továbbképzésének szükségességét, hogy idıben kerüljenek felismerésre az
OSAS-ban szenvedı betegek és az ajánlásoknak megfelelı kezelésben részesüljenek.
Elemzéseim során a következı hipotéziseket ellenıriztem:
–

A magyar családorvosoknak hiányosak az ismerete az alvási apnoéról

–

A falusi praxisban dolgozók ismereti pontszáma alacsonyabb, mint a fıvárosban
dolgozó családorvosoké

–

A több szakvizsgával rendelkezı családorvosok ismereti pontszáma magasabb lesz, mint
a kevesebb szakképzettséggel rendelkezıké

–

Az OSAKA kérdıív felhasználható családorvosi rezidenseknél az interdiszciplináris
alvásmedicina-képzés hatékonyságának követésére.

3.1.4. A családorvosok véleménye az otthoni vérnyomás-monitorozás használatáról
A gyógyszeres terápiára rezisztens hipertónia hátterében 60-80%-ban az OSAS áll. A
betegek kiszőrésében sokat segítheti a családorvosok munkáját a HBPM. Annak érdekében, hogy a
HBPM-ben rejlı lehetıségeket teljes mértékben kihasználhassuk, fontos feltárni azon területeket,
amelyek fenntartásokat okozhatnak a módszerrel kapcsolatban, és elengedhetetlen, hogy
információt szerezzünk a módszert a gyakorlatban használók, vagyis a családorvosok véleményérıl.
Tudomásunk szerint csak egy hasonló célú felmérés történt korábban ebben a témában, amelyben
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ugyanakkor kevesen vettek részt, és a felmérést az Egyesült Államokban végezték, így a közlemény
megállapításai nem feltétlenül érvényesek az európai és a magyar gyakorlatra. Munkánk célja ezért
az volt, hogy random mintavétellel felmérjük a magyar családorvosok jelenlegi HBPM használatát
és véleményüket a módszer elınyeirıl és hátrányairól.
Elemzéseim során a következı hipotéziseket ellenıriztem:
–

a magyar családorvosok ismerik és használják HBPM-et a praxisukban

–

a családorvosok követik az Európai Hipertónia Társaságnak a HBPM használatára
vonatkozó ajánlásait

–

A családorvosok gyakran ajánlják betegeiknek a HBPM-et.

.
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4. MÓDSZEREK
4.1. A horkolók szociodemográfiai jellemzıi, egészségmagatartása, társbetegségei és balesetek
elıfordulása
4.1.1. A vizsgált populáció
A „Hungarostudy 2002” egy átfogó keresztmetszeti tanulmány, amely 150 magyar régió
lakosságának reprezentatív csoportját (n=12 643) vizsgálta (Kopp és mtsai 2000; Skrabski és mtsai
2003). Az adatok 2002 januárja és júniusa között kerültek felvételre a megkérdezettek lakóhelyén
felvett interjú keretében.
Az adatfelvétel mintavételi tervének kialakításában a következı szempontokat vettük figyelembe:
1. A kiválasztott személyek reprezentálják az ország 18 éves és idısebb népességét;
2. A kiválasztás minden alapegységét tekintve véletlenszerő legyen;
3. A mintavétel nem és kor szerint történjen (oly módon, hogy arányosan reprezentálja nemenként a
három alapkorcsoportot: 18–39, 40–59, 60–x évesek);
4. A minta biztosítson területi becsléseket is (megye, kistérség).
A mintavételt a BM Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatala végezte. A
népesség-továbbvezetés adatai szerint 2000. január 1-én a 18 éves és idısebb népesség száma
országosan 7 950 000 fı volt. Így a kiválasztásra kerülı 14 ezer fıs minta a megfelelı korú
lakosság 0,18%-át képviseli.
A minta kiválasztása több lépcsıben történt, ennek részleteit korábbi közlemények részletesen
ismertetik (Rózsa és mtsai 2003). A kiválasztott személyek arányosan képviselték az adott település
nem- és kormegoszlását.
A korábbi felmérések tapasztalatait felhasználva munkacsoportunk egy közel 700 kérdésbıl álló
kérdıívcsomagot szerkesztett. A kérdıív az alábbi kérdéscsoportokat ölelte fel: személyi adatok,
lakás és otthon, munkahely, háztartási adatok, szülık adatai, egészségre vonatkozó adatok,
pszichológiai tényezık, stressz és életcélok, egészségmagatartás, vallásosság és etnikai
hovatartozás.
A vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága jóváhagyta.

4.1.2. Adatgyőjtés
A horkolást a következı kérdések segítségével ítéltük meg: „Szokott Ön horkolni?” A
válaszlehetıségek a következık voltak: „Nem”, „Igen, hangosan és légzésszünetekkel”, „Igen,
halkan és egyenletesen”.
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4.1.3. Szociodemográfiai jellemzık
Az alapvetı szociodemográfiai jellemzıkre vonatkozó adatokat (nem, kor, iskolázottság szintje,
önbevalláson alapuló anyagi helyzet) rögzítettük az interjú során.
Az iskolai végzettséget négy csoportba soroltuk: 8 általános, vagy az alatti (8 év, vagy
kevesebb az oktatásban), szakmunkásképzı (11 évnyi oktatás), középiskolai/szakközépiskolai
érettségi (12 évnyi oktatás), valamint fıiskolai, illetve egyetemi végzettség (15-18 évnyi oktatás).
Az önbevalláson alapuló anyagi helyzetet egy 10 pontos Likert-skála segítségével három fı
kategóriába soroltuk be: rossz (0–3), közepes (4–5), jó (6–10).
A városi és a vidéki területeket a Központi Statisztikai Hivatal meghatározásainak
figyelembevételével különböztettük meg.

4.1.4. Egészségmagatartás
Rögzítettük a dohányzási szokásokat (soha, korábban dohányzott, jelenleg is dohányzik). A
problémás alkoholfogyasztás szőrésére a WHO által készített, 10 kérdésbıl álló kérdıívet, az
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) tesztet használtuk. Az AUDIT egyaránt jó
jelzıje az alkohol okozta szociális és egészségügyi problémáknak. A kérdıív szerzıi a 8 pontos
határt javasolják a problémás alkoholfogyasztás azonosítására (Conigrave és mtsai 1995).
A szabadidıs testmozgás alapján a válaszadókat három csoportba soroltuk: fizikailag inaktív
(soha), mérsékelten aktív (havonta vagy ritkábban), aktív (hetente vagy gyakrabban).
A kávéfogyasztás kérdésében a következı válaszokat lehetett adni: soha, 1-2 csésze/nap, 3
vagy több csésze/nap.
Az interjú során rögzítettük a testmagasságot és a testsúlyt is, ezek alapján számoltuk ki a
testtömegindexet (BMI). Az elhízás súlyosságának megállapítására a nemzetközi WHOcsoportosítást használtuk: a 25 fölötti testtömegindex túlsúlyosságnak, a 30 fölötti pedig elhízásnak
számított. Az elhízott betegeket további két csoportba soroltuk: 30<BMI<34,9, valamint 35<BMI.

4.1.5. Egészségügyi problémák és a krónikus fájdalom
Számos egészségügyi problémáról győjtöttünk adatokat az interjú során, a megkérdezettek a
következı betegségkategóriákkal kapcsolatos kórelızményüket tárták fel önbevallás alapján:

Kardiovaszkuláris megbetegedések: heveny szívizomelhalás, hipertónia, stroke.

Allergiás megbetegedések: asztma, allergia, ételallergia.

Pszichiátriai zavarok: depresszió, pánikbetegség, alkoholizmus, kábítószer-használat.
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Egyéb: daganatok, cukorbetegség, tüdıbetegségek, májbetegségek, epilepszia, tüdıgümıkór,
fertızı betegségek, autoimmun betegségek, fekélybetegség, vesebetegség, rheumatoid arthritis,
muszkuloszkeletális betegségek, szembetegségek, fül-orr-gégészeti rendellenességek.

Az együttesen elıforduló társbetegségek összesítésével komorbiditási értéket számítottunk ki, a
komorbiditás leírásának ezt a módját munkacsoportunk már korábbi elemzések során is használta
(Molnar és mtsai 2007; Vamos és mtsai 2008).
A krónikus fájdalmat az „International Association for the Study of Chronic Pain”
definíciója alapján határoztuk meg, amely tízféle, a lokalizáció alapján besorolt, több mint 3
hónapig tartó fájdalmat takar (1986).

4.1.6. Alvással kapcsolatos panaszok
Az alvással kapcsolatos panaszok felmérésére az Athen Inszomnia Skálát (Athens Insomnia Scale,
AIS) alkalmaztuk, amely epidemiológiai tanulmányokban az inszomnia hasznos mérıeszköze
(Soldatos és mtsai 2003). Az AIS egyszerő, könnyen felvehetı pszichometrikus kérdıív, nyolc
kérdésbıl áll (Soldatos és mtsai 2003). Az elsı öt kérdés az éjszakai tünetekre vonatkozik, három
kérdés pedig a megzavart alvás nappali tüneteire. Minden kérdésre 0–3 közötti osztályzat adható,
ahol a 0 az „egyáltalán nem okoz problémát”, míg a 3 a „nagyon súlyos problémát okoz” válasznak
felel meg. Vizsgálatunkban két AIS–kérdést külön is elemeztünk. Az elsı kérdés a megzavart alvás
nappali következményeinek felderítésére irányult: „Okoz-e alvási problémája nappali álmosságot?”,
a második kérdés a kimerültség és fáradtság érzésére vonatkozott: „Befolyásolja-e nappali (testi és
szellemi) teljesítményét alvási problémája?”. Epidemiológiai felmérésekben a 10 pontos ponthatár
megfelelı szenzitivitást és specificitást eredményez, feltételezve, hogy az átlagpopuláció körében az
alvászavar prevalenciája 10% körül van (Soldatos és mtsai 2003; Novak és mtsai 2004). Az
egyéneket akkor tekintettük alvási panaszokkal küzdıknek, ha panaszaik az elmúlt hónapban
legalább hetente háromszor jelentkeztek.

4.1.7. Balesetek
Külön kérdéseket tettünk fel a gépjármő- és munkahelyi balesetek élettartam-prevalenciájának
megítélésére, és elemeztük az elmúlt egy évben elıforduló baleseteket is.

4.1.8. Életminıség-mutatók
A depresszív tünetek megítélésére a rövidített Beck depresszió kérdıívet (BDI) használtuk, amelyet
korábban Kopp és munkatársai módosítottak (Kopp és mtsai 1995). A kérdıív jól használható a
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depresszió tünetegyüttes szőrésére. Hat családorvosi praxisban történı vizsgálatunkban is azt
találtuk, hogy a BDI megfelelı szőrıeszköznek tőnik a depresszív kórképek alapellátásbeli
kimutatásához, mivel szenzitivitása a DSM-IV szerint depresszív kórképnek minısülı bármely
betegségre vonatkozóan 95%-os, az aktuálisan zajló MDE-re pedig 83%-os (Torzsa és mtsai 2008).
A megkérdezettek négyfokozatú skálán válaszoltak, hogy egy-egy állítás egyáltalán nem jellemzı-e
rájuk, vagy teljesen jellemzı. A rövidített BDI használatakor kapott pontszámok megbízhatóan
megfelelnek a 21 pontos kérdıív pontszámainak, amely ezt követıen az alábbi ponthatárok szerint
csoportosítható:
0–9 pont

nem depressziós

10–25 pont

enyhe vagy középsúlyos depressziós tünetegyüttes

26< pont

súlyos depressziós állapot

A vitális kimerültség értékelésére a Rövidített Vitális Kimerültség Kérdıívet használtuk,
amely 5 elembıl áll; ezen elemek mindegyike egy 0–1 közötti skálán osztályozható (Appels és
mtsai 1987). A vitális kimerültség a túlzott fáradtság érzésével, gyengeséggel, elkedvetlenedéssel,
ingerlékenységgel és energiahiánnyal jellemezhetı.
A krónikus fájdalmat az „International Association for the Study of Chronic Pain”
definíciója alapján határoztuk meg, amely tízféle, a lokalizáció alapján besorolt, több mint 3
hónapig tartó fájdalmat takar (1986).
Az általános egészségi állapot önbecslésekor arra kértük a betegeket, hogy a következık
szerint osztályozzák általános egészségi állapotukat az elmúlt 5 évben: nagyon rossz (1), rossz (2),
közepes (3), jó (4), kiváló (5).

4.2. A családorvosok alvási apnoéval kapcsolatos ismereteinek felmérése, az OSAKA
tudásfelmérı kérdıív bemutatása
A családorvosok alvási apnoéval kapcsolatos ismereteinek felmérésére az OSAKA kérdıvet
(Schotland és Jeffe 2003) használtuk, amelyet két szakfordító segítségével fordítottunk magyar
nyelvre, majd megtörtént a kérdıív visszafordítása és összehasonlítása az eredeti kérdıívvel. Az
ismereti kérdıv összpontszáma objektíven meghatározható a kérdésekre adott válaszokból (helyes
válasz 1 pont, helytelen 0 pont), az attitődre vonatkozó Likert-skála pontszáma pedig nem
összeadással, hanem az értékek átlaga alapján került elemzésre, ezért a kérdıív pszichometriai
validálástól eltekintettünk.
Az OSAKA egy önállóan kitöltendı kérdıív, amelynek kitöltése kevesebb mint 10 percet igényel.
A kérdıív 18 igaz-hamis, OSAS-val kapcsolatos állításból áll, amely a következı tárgykörökre
épült: 1. epidemiológia, 2. pathophysiológia, 3. klinikum, 4. diagnózis és 5. kezelés. A válaszok
között szerepelt egy harmadik, „nem tudom” lehetıség is, annak érdekében, hogy minimálisra
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csökkentsük a válaszadók találgatásának hatását. Minden „nem tudom” válasz helytelen válasznak
számított.
További öt állítás az orvosok attitődjével foglalkozik, 5 pontos Likert-skálán kell bejelölniük az
OSAS fontosságát és az OSAS-ban szenvedı betegek felismerésében és gondozásában való
magabiztosságukat (C. melléklet).
A kérdıív kiegészítéseként még három, általunk kidolgozott kérdést tettünk fel a
családorvosoknak:
1. „Becslése szerint egy átlagos, 1500 fıs praxisban hány alvási apnoe szindrómában szenvedı
beteg van?”.
2. „Az Ön praxisában hány alvási apnoe szindrómában szenvedı beteg van?”
3. „Használ-e kérdıívet OSAS-szőrésre praxisában? ”
A kérdıív kitöltésén kívül demográfiai adatokat (nem, életkor, szakvizsgák száma, praxis
helye és nagysága, BMI) is győjtöttünk az orvosokról. A BMI alapján az orvosokat 4 csoportra
osztottuk: 24,9 kg/m2 alatti testtömegindexő (normál testsúlyú), 25–29,9 közötti BMI (túlsúlyos) és
az elhízottakat két csoportra osztottuk:30–34,9 BMI és 35<BMI.
Összesen 533 gyakorló családorvos töltötte ki a kérdıívet két kötelezı szintentartó
tanfolyam elıtt. 21 családorvos hiányosan töltötte ki a kérdıívet, így 512 kérdıívet tudtuk értékelni.
A válaszadási arány 62% volt, a kérdıív kitöltése anonim. A felmérésben részt vevı családorvosok
anyagi jutalmazásban nem részesültek, de a kérdıívet leadó orvosok tombolajegyet kaptak és a
képzés végén megtartott sorsoláson 3-3 orvos szakmai könyvet, ajándékkosarat vagy
fonendoszkópot nyerhetett. Ezzel próbáltuk a válaszadási arányt növelni.
Vizsgálatunk második felében 50 családorvos rezidenssel töltettük ki az OSAKA kérdıívet
az alvásmedicina képzés elıtt és 3 hónappal a képzés után. A kérdıív kitöltése itt is anonim volt, de
minden rezidens kódszámot kapott, hogy a követéses vizsgálatkor is be tudjuk azonosítani ıket. A
rezidensek szintén nem részesültek anyagi jutalmazásban.
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4.3. A családorvosok véleménye az otthoni vérnyomás-monitorozás használatáról. A kérdıív
ismertetése.
Keresztmetszeti, kérdıíves vizsgálatot végeztünk random mintavétellel valamennyi aktívan
dolgozó felnıtt családorvos körében. Az 5040 magyar praktizáló családorvos marketing célra
használt adatbázisához a Boehringer Ingelheim Pharma segítségével jutottunk. Az Országos
Alapellátási Intézet szerint 5112 praktizáló felnıtt családorvos van Magyarországon, így az
adatbázis szinte teljes lefedettséget biztosított a mintavételhez. Az adatbázisból random módon 700
orvost választottunk ki, akiket felkértünk a jelenlegi felmérésben való részvételre. A mintaszámot
részben anyagi forrásaink, részben a megbízható eredményekhez szükséges esetszám határozta
meg. Hetven százalékos válaszadási arányt feltételezve, 50% megosztás a válaszadásban egy „igennem„ kérdésre (legkonzervatívabb feltételezés) ± 4,5% mintavételi hibával járt felmérésünkben.
Egy 21 kérdésbıl álló kérdıívet dolgoztunk ki, amely a HBPM használatának
elterjedtségére, az otthoni méréseknek tulajdonított jelentıségre, a monitorozás céljaira, az ajánlott
készülékek tulajdonságaira, a betegek képzésére és adatok értékelésére, valamint a családorvosok
HBPM alkalmazásával kapcsolatos kétségeire vonatkozott. Az egyes kérdések kiválasztására vagy
azért került sor, mert ezek nagy súllyal szerepelnek az európai ajánlásokban, vagy tisztázatlan
kérdések a szakirodalomban, vagy a családorvosoknak szervezett találkozóinkon merültek fel. A
kérdıív kitöltése anonim volt. A kérdıív elemei egyszeres vagy többszörös választású, részben zárt
kérdések voltak. A családorvosnak ugyanakkor lehetısége volt arra, hogy részletesebben is kifejtse
véleményeit, észrevételeit.
A Boehringer Ingelheim Pharma területi képviselıi személyesen keresték fel a kiválasztott
családorvosokat, és felkérték ıket a kérdıív kitöltésére, amelyet elıre felbélyegzett borítékban
kellett visszaküldeni a kutatóközpontba. E látogatások során termékismertetésre nem került sor. A
kérdıívhez egy levelet csatoltunk, amelyben ismertettük a felmérés céljait, és hangsúlyoztuk, hogy
a családorvosok véleményérıl és tapasztalataikról győjtünk információkat, és nem a HBPM-mel
kapcsolatos ismereteikrıl. Két emlékeztetı telefonhívást és egy figyelmeztetı levelet alkalmaztunk
a válaszadási arány növeléséhez. A felmérésben részt vevı családorvosok anyagi vagy egyéb
jutalmazásban nem részesültek.
A visszaküldött kérdıívek feldolgozás után adatbázisba kerültek és az adatbevitelt duplán
ellenıriztük. Az eredmények bemutatásánál gyakoriságot adtunk meg. Nem minden kérdésre
válaszolt az összes családorvos, ezért az eredményekben kérdésenként feltüntettük a válaszadók
számát is. A kérdıív eredeti kérdéseit és a válaszadási lehetıségeket dılt betővel jelöltük.
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4.4. A vizsgálatokban alkalmazott statisztikai módszerek
A csoportokat a mintának megfelelıen Student-féle t-próbával, Mann–Whitney-féle U-próbával,
varianciaanalízissel (ANOVA) vagy Kruskal–Wallis-próbával hasonlítottuk össze. A horkolás és
több változó közötti független kapcsolatot többváltozós logisztikus és ordinális regressziós
analízissel elemeztük.
Az esélyhányadosokat (OR) és a 95%-os konfidenciaintervallumokat (CI) a horkolás két különbözı
csoportjára számoltuk ki (halkan horkolók, hangosan horkolók) az AIS nappali tüneteire kiható
alvási panaszok, valamint a gépjármő- és a munkahelyi balesetek kapcsán. A referencia kategória a
nem horkolók voltak, és életkorra, nemre, BMI-re, iskolai végzettségre, dohányzási szokásra,
alkoholfogyasztásra (AUDIT 8 pont feletti) és testmozgásra korrigáltuk a modellt. Egy másik
többváltozós regressziós elemzésben horkolás és a BDI pontszám, a fájdalom, az egészségi állapot
önbecslése és a vitális kimerültség kapcsolata került modellezésére. A modellekben a horkolás, az
életkor, BMI, iskolai végzettség, dohányzási szokás, alkoholfogyasztás (AUDIT 8 pont feletti) és
társbetegségek száma szerepelt. A horkolás független változó.
Az OSAKA ismereti pontszámmal önálló kapcsolatot mutató tényezık vizsgálatánál legtöbbször
Pearson korrelációt vizsgáltunk, kivéve a nem esetében, ahol pont-biszerialis korrelációt.
A családorvosok ismereteinek regressziós analízisében a nem, az életkor, a BMI, a szakvizsgák
száma és a praxis helye szerepelt a modellben.
A statisztikai elemzéseket az SPSS 15,0 és a STATA 8,0 (STATA Corporation) segítségével
végeztük el.
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5. EREDMÉNYEK
5.1. A horkolás különbözı típusának gyakorisága a magyar lakosság körében
5.1.1. A horkolás szociodemográfiai háttere
A vizsgált népesség 12 643 fıbıl állt. Fıbb szociodemográfiai jellemzıik a 8. táblázatban
találhatók. A vizsgált populációban a megkérdezettek 50%-a említett habituális horkolást. A férfiak
37%-a számolt be légzésszünetekkel járó hangos horkolásról, míg 23%-uk halkan horkol. A hangos
horkolás minden korcsoportban gyakrabban fordult elı férfiaknál, mint nıknél (az adat nincs
feltüntetve). A nık körében a légzésszünetekkel járó hangos horkolás és a halk horkolás egyaránt
21%-os gyakorisággal fordult elı (9. táblázat)
9. táblázat. A vizsgált populáció szociodemográfiai jellemzıi (n=12643).
Nem horkolók Halkan horkolók

Hangosan horkolók

n=6094 (50)

n=2717 (22)

n=3401 (28)

Férfi

2177 (36)

1270 (47)

2012 (59)

Nı

3917 (64)

1447 (53)

1389 (41)

Kor (év)a

44±19

50±17

52±15

<40

3054 (50)

805 (30)

738 (22)

40–59

1652 (27)

1095 (40)

1546 (45)

≥60

1385 (23)

816 (30)

1118 (33)

8 általános vagy kevesebb (≤8 év)

1603 (27)

834 (31)

1251 (37)

Szakmunkásképzı (11 év)

1341 (22)

715 (26)

1009 (30)

Középfokú (12 év)

2143 (35)

784 (29)

779 (23)

Felsıfokú (15–18 év)

976 (16)

379 (14)

350 (10)

Rossz

2270 (38)

1025 (38)

1487 (44)

Elfogadható

2773 (46)

1332 (49)

1546 (46)

Jó

930 (16)

340 (13)

333 (10)

Nema

Korcsoportoka

Iskolai végzettséga

Anyagi helyzet (önbevallás)a

Ha más megjegyzés nincs, a feltüntetett adatok gyakoriságot (%) jelentenek.
Az életkort és a testtömegindexet (BMI) átlag±szórás (SD) formában tüntettük fel.
a= a tendenciát mutató p<0,001
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A hangos horkolás gyakorisága a BMI növekedésével párhuzamosan emelkedett. Az
átlagos életkor 44±19 év volt a nem horkolók, 50±17 év a halkan horkolók, míg 52±15
év a hangosan horkolók esetében. A horkolás elıfordulása az életkorral párhuzamosan
nıtt, a hangos horkolás leggyakrabban a 40–59 éves korosztályban fordult elı (45%). A
légzésszünetekkel járó hangos horkolás prevalenciája a 40 év alattiakban 22%, a 60 év
fölöttiekben pedig 33% volt (p<0,001).
A hangos horkolás gyakoribb volt a vidéken élık között (31% szemben a városi
lakosok körében tapasztalt 26%-kal, p<0,001).

5.1.1.1. Iskolázottság és anyagi helyzet
Az iskolázottság a szociális státusz egyik leghitelesebb mutatója. Fordított összefüggést
találtunk az iskolázottság szintje és a hangos horkolás elıfordulása között (p<0,001). A
mintánkban a hangosan horkolók 37%-a csak elemi oktatásban részesült, míg ez az
arány 31% és 27% volt a halkan, illetve a nem horkolók között. A hangosan horkolók
körében az egyetemi végzettséggel rendelkezık részaránya volt a legkisebb (10%),
arányuk a halkan horkolók és a nem horkolók között 14%, illetve 16% volt.
A hangosan horkolók gyakrabban számoltak be rossz anyagi helyzetrıl, mint a
nem horkolók (44%, illetve 38%, p<0,001), míg a jó anyagi helyzet gyakrabban fordult
elı a nem horkolók körében (16%; ez az arány a halkan vagy hangosan horkolók
körében 13%, illetve 10% volt).

5.1.2.1. Egészségmagatartás
A dohányzás gyakrabban volt jellemzı a hangosan horkolókra (33%), mint a halkan
horkolókra (29%) vagy a nem horkolókra (25%, p<0,001) (9. táblázat).
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10. táblázat. A vizsgált minta egészségmagatartása (n=12643).
Nem horkolók

Halkan horkolók

Hangosan horkolók

n=6094

n=2717

n=3401

Soha

3583 (60)

1387 (52)

1572 (47)

Leszokott

894 (15)

514 (19)

670 (20)

Jelenleg dohányzik

1512 (25)

770 (29)

1115 (33)

239 (4)

149 (6)

269 (9)

Inaktív (soha)

2624 (44)

1361 (50)

2028 (60)

Mérsékelten aktív (≤havonta)

1700 (28)

753 (28)

795 (24)

Közepesen aktív (hetente) vagy

1715 (28)

585 (22)

546 (16)

24,6±4,4

26,8±4,6

27,7±4,8

Normál testsúly (BMI<25,0)

3550 (59)

1011 (38)

995 (30)

Túlsúlyos (BMI 25,0–29,9)

1788 (30)

1074 (40)

1394 (41)

Elhízott (BMI 30,0–34,9)

551 (9)

466 (17)

733 (22)

Elhízott (BMI≥35,0)

571 (9)

488 (18)

779 (23)

0

2038 (34)

728 (27)

864 (26)

1-2

3121 (52)

1489 (56)

1812 (54)

2<

810 (14)

450 (17)

660 (20)

Dohányzási szokásoka

Problémás alkoholfogyasztása
(AUDIT≥8)
Fizikai aktivitása

aktív (szinte naponta)
BMI, kg/m2 a

Kávéfogyasztás, (csésze/nap)a

Ha más megjegyzés nincs, a feltüntetett adatok gyakoriságot (%) jelentenek,
a= a tendenciát mutató p<0,001

A hangosan horkolók 26%-a nyilatkozott úgy, hogy hetente kettı vagy több
alkalommal iszik alkoholt, míg ez az arány 18% volt a halkan horkolók, 12% a nem
horkolók esetében. A férfiak az AUDIT kérdıív minden kérdésén szignifikánsan
magasabb pontszámot értek el, mint a nık (az adat nincs feltüntetve). Az AUDIT 8
pontos szőrési határát alkalmazva a hangosan horkolók 9%-át lehet problémás
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alkoholfogyasztónak nevezni, míg ez az arány a halkan horkolók és a nem horkolók
között 6%, illetve 4% (p<0,001).
A fizikai inaktivitás aránya 60% volt a hangosan horkolók, míg 50% a halkan
horkolók és 44% a nem horkolók között.
A túlsúly és az elhízás szignifikánsan gyakoribb volt a hangosan horkolók között,
mint a halkan horkolók vagy nem horkolók körében. A hangosan horkolók 42%-a volt
túlsúlyos, 29%-a pedig elhízott; ezek az arányok a halkan horkolók és a nem horkolók
körében szignifikánsabban alacsonyabbak voltak (30%, illetve 11%, p<0,001).
A hangosan horkolók 20%-a naponta 3 vagy több csésze kávét fogyasztott, míg
ez az arány csak 17% volt a halkan horkolóknál és 14% a nem horkolóknak (10.
táblázat).

5.1.2.2. Önbevalláson alapuló társbetegségek
Elemzésünkben számos betegség együttes elıfordulásának (komorbiditás) magasabb
prevalenciájára derült fény a hangosan horkolók esetében a nem horkolókhoz képest. E
téren egyértelmő növekvı tendencia figyelhetı meg a nem horkolóktól a hangosan
horkolók irányába (11. táblázat).
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11. táblázat. Néhány kiválasztott társbetegség prevalenciája a nem horkolók, halkan, illetve hangosan
horkolók körében.

Nem horkolók Halkan horkolók Hangosan horkolók
n=6094

n=2717

n=3401

Diabetes mellitusa

275 (4)

188 (7)

285 (8)

Depresszióa

357 (6)

203 (8)

303 (10)

Peptikus fekélya

320 (6)

169 (7)

301 (10)

Fül-orr-gégészeti betegséga

565 (10)

260 (10)

404 (13)

Muszkuloszkeletális betegséga

1454 (25)

839 (32)

1283 (40)

0

1830 (30)

609 (22)

594 (17)

1-2

2576 (42)

1149 (42)

1356 (40)

≥3

1693 (28)

964 (35)

1457 (43)

Társbetegségek
(önbevallás alapján)

A társbetegségek számaa

Ha más megjegyzés nincs, a feltüntetett adatok gyakoriságot (%) jelentenek.
a= a tendenciát mutató p<0,001

A diabetes prevalenciája önbevallás alapján 9% volt a hangosan horkolók között, míg 7%,
illetve 4% a halkan horkolók és a nem horkolók esetében (p<0,001).
A depresszió is gyakoribb volt a hangosan horkolók körében (10%), mint a másik két
csoportban (8% és 6%, p<0,001).
A muszkuloszkeletális rendellenességek gyakoriságában is különbség volt a három csoport
között: a legmagasabb prevalencia a hangosan horkolókra volt jellemzı (40%, szemben a 32%-kal
és a 25%-kal, p<0,001).
A hangosan horkolók körében szignifikánsan több társbetegség fordult elı, mint a másik két
csoportban (p<0,001): csupán 19%-uknál nem volt társbetegség, míg 42%-uknak 3 vagy annál több
betegsége is van. Ezek az arányok szignifikánsan különböztek a halkan horkolók és a nem horkolók
csoportjaiban találtaktól (24% és 35% a halkan horkolónál, illetve 32% és 27% a nem horkolóknál,
p<0,001).
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5.1.2.3. Többváltozós elemzés
Ordinális regressziós modellben a férfi nem, a dohányzás, az egy vagy 2 társbetegség, a 3 vagy több
társbetegség jelenléte, valamint az alkoholfogyasztás független prediktorai voltak a horkolásnak
(OR=1,99; OR=1,76; OR=1,21, OR=1,45; OR=1,22 a különbözı csoportokban, p<0,001) számos
szociodemográfiai és klinikai változóra való kontrollálás után (12. táblázat).
12. táblázat. A horkolás prediktorainak ordinális regressziós analízise. A függı változó a horkolás
három kategóriája (nem horkol, halkan horkol, hangosan horkol).

Esélyhányados

p-érték

(95%-os CI)
Életkor, év

1,02 (1,01–1,02)

<0,001

BMI, kg/m2

1,11 (1,10–1,12)

<0,001

Nem*

1,99 (1,85–2,17)

<0,001

11 év

1,05 (0,95–1,17)

0,233

12 év

0,76 (0,69–0,84)

<0,001

15-18 év

0,71 (0,62–0,80)

<0,001

Leszokott

1,27 (1,15–1,41)

<0,001

Dohányzik

1,76 (1,60–1,92)

<0,001

AUDIT≥8

1,22 (1,04–1,43)

0,017

1 vagy 2 társbetegség ****

1,21 (1,10–1,31)

<0,001

3 vagy több társbetegség****

1,45 (1,30–1,62)

<0,001

Iskolai végzettség **

Dohányzás***

Alkoholfogyasztás

*Referencia kategória a nık,**Referencia kategória a 8 osztályt, vagy kevesebbet végzık,
*** Referencia kategória a nem dohányzók,****Referencia kategória a 0 társbetegség
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5.1.2.4. A horkolás lehetséges nappali tünetei
A nappali álmosság a hangosan horkolók 34%-ára volt jellemzı, míg ez az arány a
halkan horkolóknál csak 32%, a nem horkolóknál pedig 28% volt (p<0,001). A
hangosan horkolók 53%-a számolt be arról, hogy kimerülten vagy fáradtan ébred, a
halkan horkolóknál ez 49% volt, a nem horkolók csoportjában 45%.
Többváltozós logisztikus regressziós elemzésben független összefüggést
találtunk a hangos horkolás és a rossz alvás okozta nappali tünetek között (13. táblázat).
A hangos horkolás szoros kapcsolatban áll a nappali álmossággal (OR=1,40 (CI=1,26–
1,56) ), a reggeli fáradtsággal és kimerültséggel (OR=1,49 (CI=1,35–1,65) ); míg a
halkan horkolók csoportjában ezek az esélyhányadosok alacsonyabbak voltak (a
felsorolás sorrendjében OR=1,28 (CI=1,15–1,43); és OR=1,23 (CI=1,11–1,36) ).

5.1.2.5. Balesetek
A balesetek prevalenciája a mintánkban szignifikánsan különbözött a hangosan
horkolók, a halkan horkolók és a nem horkolók csoportjaiban (a felsorolás sorrendjében
24%, 21%, és 17%, p<0,001). A gépjármőbalesetek prevalenciája 6% volt a hangosan
horkolók, 5% a halkan horkolók, és 4% a nem horkolók esetében (p<0,001). A
munkahelyi balesetek elıfordulása is egyértelmően magasabb volt a hangosan horkolók
között, mint a másik két csoportban (az adatok nincsenek feltüntetve). Hasonló,
statisztikailag szignifikáns összefüggést találtunk az elızı évben elıforduló balesetek
elemzésekor (az adatok nincsenek feltüntetve).
A többváltozós elemzés igazolta, hogy a hangosan horkolók a nem horkolóknál
szignifikánsan nagyobb eséllyel szenvednek el gépjármő- vagy munkahelyi baleseteket,
még számos szociodemográfiai és klinikai együttváltozóra történı korrigálás után is (13.
táblázat).
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13. táblázat. A nappali aluszékonyságra utaló két kérdés és a balesetek logisztikus regressziós
analízise.

Hangosan horkolók*

p érték

Halkan horkolók*

n=3094

n=2467

(95%CI)

(95%CI)

p-érték

Napközbeni
álmosság

1,40 (1,26–1,56)

<0,001

1,28 (1,15–1,43)

<0,001

kimerültség, fáradtság

1,49 (1,35–1,65)

<0,001

1,23 (1,11–1,36)

<0,001

Balesetek

1,18 (1,04–1,34)

0,009

1,18 (1,03–1,34)

0,013

Autóbaleset

1,33 (1,08–1,62)

0,006

1,08 (0,87–1,35)

0,48

Munkahelyi baleset

1,27 (1,04–1,55)

0,017

1,26 (1,02–1,56)

0,031

Reggeli felébredéskor

*Referencia kategória a nem horkolók. Életkorra, nemre, BMI-re, iskolai végzettségre, dohányzási
szokásra, alkoholfogyasztásra (AUDIT 8 pont feletti) és testmozgásra korrigált a modell.

5.1.2. A horkolás jelentısége, következménye és az életminıségre kifejtett hatása a
magyar lakosság körében
A vizsgált populációban a depressziópontszámok átlaga a nık között szignifikánsan
magasabbnak mutatkozott minden korcsoportban (p<0,01), és ez a különbség a korral
fokozódott. Az összes korcsoportot figyelembe véve a pszichiátriai szempontból klinikailag
jelentıs (BDI≥19) esetek száma a férfiak között 11,8%, nık között 14,6%.
A vitális kimerültség átlagpontszáma a férfiaknál 1,6±1,7, a nıknél 1,9±2,2 pont volt.
A hangosan horkolók a rövidített Beck depresszió kérdıíven magasabb átlagos
pontszámot értek el (9,8±11,1) mint a halkan horkolók (7,6±9,8) vagy a nem horkolók
(6,8±9,3; p<0,001). A depressziós tünetegyüttes súlyosságának tekintetében szignifikánsan
növekvı tendencia mutatkozott a nem horkolók és a hangosan horkolók (p<0,001), valamint a
férfiak és a nık között.
A súlyos depressziós tünetegyüttes szignifikánsan gyakoribb volt a nıknél, mint a férfiaknál.
Hasonló eredményeket találtunk a vitális kimerültség átlagos pontszámaiban is: a hangosan
horkolók pontszáma volt a legmagasabb (2,4±1,9), a halkan horkolóké (1,9±1,9) és a nem
horkolóké (1,7±1,7) pedig a legalacsonyabb (p<0,001).
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A hangosan horkolók körében gyakoribb a krónikus fájdalom (60%), mint a halkan
horkolók (52%) vagy a nem horkolók (40%) csoportjában (p<0,001).
A hangosan horkolók szignifikánsan rosszabbnak ítélték saját egészségi állapotukat,
mint a nem horkolók (p<0,001). A hangosan horkolók 23%-a ítélte nagyon rossznak vagy
rossznak saját egészségi állapotát, míg ez az arány 14% volt nem horkolók körében. A jó
vagy kiváló minısítés gyakorisága alacsonyabb volt a hangosan horkolók (31%) körében,
mint a halkan horkolók (42%) vagy nem horkolók (53%) között (14. táblázat).

14. táblázat. A depresszió tünetegyüttes prevalenciája, az egészségi állapot önbecslése és a vitális
kimerültség pontszáma a nem horkolók, a halkan, illetve a hangosan horkolók körében.

Nem horkolók

Halkan horkolók

Hangosan horkolók

n=6094

n=2717

n=3401

6,8±2,2 (5899)

7,6±1,7 (2617)

9,8±1,9 (3278)

1079 (18%)

523 (20%)

837 (26%)

férfi

364 (17%)

192 (16%)

468 (24%)

nı

713 (19%)

331 (24%)

368 (28%)

355 (6%)

177 (7%)

354 (11%)

férfi

109 (5%)

58 (5%)

155 (8%)

nı

246 (6%)

118 (8%)

198 (15%)

Rossz vagy nagyon rossz

783 (14%)

423 (16%)

777 (23%)

Közepes

2074 (34%)

1140 (42%)

1570 (46%)

Jó vagy kiváló

3226 (53%)

1150 (42%)

1055 (31%)

1,7±1,7

1,9±1,8

2,4±1,9

2417 (40)

1381 (52)

1986 (60)

BDI átlag pontszáma
Enyhe/középsúlyos depressziós
tünetegyüttesa

Súlyos depressziós
tünetegyüttesa

Egészségi állapot önbecslésea

Vitális kimerültség pontszáma,
átlaga

Krónikus fájdaloma
a= a tendenciát mutató p<0,001

Egy többváltozós modellben, – melyben a horkolás független változó volt– a
légzésszünetekkel járó hangos horkolás (korra, BMI-re, iskolázottságra, dohányzási
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szokásokra és alkoholfogyasztásra történı korrigálás után) szoros összefüggést mutatott az
egészségi állapot önbecslésével a férfiaknál (OR=1,34; CI=1,17–1,54, p<0,001), míg a nıknél
ennél gyengébb összefüggést találtunk (OR=1,14; CI=0,99–1,30, p=0,062) (15/A táblázat),
mind a férfiak esetén (14/B táblázat). Hasonló összefüggést találtunk mindkét nemben a BDI
pontszámmal (OR=1,44; CI=1,24–1,67, p<0,001 és OR=1,17; CI=0,99–1,37, p=0,06), a
fájdalommal (OR=1,51; CI=1,29–1,75, <0,001 és OR=1,45; CI=1,24–1,70, p<0,001) és a
vitális kimerültséggel kapcsolatban (OR=1,67; CI=1,48–1,89, <0,001 és OR=1,58; CI=1,39–
1,78, <0,001) (15. táblázat).

15. táblázat. Többváltozós regressziós elemzések a BDI pontszám, a fájdalom, az egészségi
állapot önbecslése, és a vitális kimerültség modellezésére. A modellekben a horkolás, az életkor,
BMI, iskolai végzettség, dohányzási szokás, alkoholfogyasztás (AUDIT 8 pont feletti) és
társbetegségek száma szerepel.

15/A táblázat. Nık.
Hangosan horkolók *

Halkan horkolók *

(n=1389)

(n=1447)

OR 95%Cl

OR 95%Cl
P

P
BDI# (n=5 992)

1,44 (1,24-1,67)

<0,001

1,10 (0,95-1,28)

0,20

Fájdalom (n=6 098)

1.51 (1,29-1.75)

<0,001

1,37(1,18-1,59)

<0,001

Egészségi állapot

1,14 (0,99-1,30)

0,062

1,10 (0,97-1,26)

0,13

önbecslése [5 kategória]
(n=6 181) ##
Vitális kimerültség

1,67 (1,48-1,89)

<0,001

1,22 (1,09-1,37)

(n=6 072)
*Referencia kategória a nem horkolók.
# depresszió kimaradt a társbetegségek közül, a BDI folyamatos változó.
##BDI-re korrigáltuk a modellt
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<0,001

15/B táblázat. Férfiak.
Hangosan horkolók *

Halkan horkolók *

(n=2012)

(n=1270)

OR 95%Cl

P

OR 95%Cl

P

BDI# (n=4 848)

1,17 (0,99-1,37)

0,06

0,74 (0,61-0,90)

0,002

Fájdalom (n=4 928)

1,45 (1,24-1,70)

<0,001

1,16(0,98-1,37)

0,09

Egészségi állapot

1,34 (1,17-1,54)

<0,001

1,02 (0,88-1,18)

0,78

1,58 (1,39-1,78)

<0,001

1,04 (0,91-1,19)

0,59

önbecslése [5 kategória]
(n=5 009) ##
Vitális kimerültség
(n=4 901)
*Referencia kategória a nem horkolók.
# depresszió kimaradt a társbetegségek közül, a BDI folyamatos változó.
##BDI-re korrigáltuk a modellt

5.2. A családorvosok alvási apnoéval kapcsolatos ismeretei
Összesen 512 kérdıívet tudtuk kiértékelni. A válaszadó orvosok átlagos életkora 54±9
év (tartomány: 27–79), 61%-uk (n=311) volt nı. A nık átlagéletkora 53±9 év, a férfiaké 55±9
év volt. Az átlagos praktizálási idı 20±10 év (1–45) volt, az átlagos praxis nagyság 1699 fı
(medián: 1750 fı), 61%-uk kettı vagy több szakvizsgával rendelkezik. A minta többi
tulajdonsága a 16. táblázatban található.
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16. táblázat. A családorvosok és praxisuk jellemzıi.

%

(n)

Férfi

39

(201)

Nı

61

(311)

0

1,8

(9)

1

36,9

(189)

2

42,0

(215)

3

17,0

(87)

4

2,3

(12)

Felnıtt

74,6

(382)

Gyermek

4,5

(23)

Vegyes

20,9

(107)

Budapest

44,7

(229)

Megyeszékhely

9,4

(48)

Város

23,8

(122)

Falu

22,1

(113)

0–1000

6,1

(31)

1001–1500

23,8

(121)

1501–2000

43,5

(221)

2001–2500

20,1

(102)

>2500

6,5

(33)

<24,9

41,4

(192)

25,0–29,9

42,2

(196)

30–34,9

12,3

(57)

>35,0

4,1

(19)

Nemek aránya (512)

Szakvizsgák száma (512)

A praxis típusa (512)

A praxis helye (507)

Kártyaszám (508)

BMI kg/m2 (464)
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5.2.1. A családorvosok ismerete az OSAS-ról
A gyakorló családorvosok a 18 pontból minimum 1, maximum 18 pontot értek el,
átlagpontszámuk 12,1±2,7 volt.
Az orvosnık átlagpontszáma szignifikáns mértékben magasabb volt a férfiakénál (12,5±2,4
vs. 11,4±3,1). A szakvizsgák száma szerint is különbözött az átlagpontszám, minél több
szakvizsgája volt az orvosnak, annál nagyobb volt az elért pontszám, a szakvizsga nélküliek
7,7±4,4 pontot, az egy szakvizsgával rendelkezık 11,0±2,9 pontot, a két szakvizsgával
rendelkezık 12,6±2,3pontot, a három szakvizsgások 13,3±1,8 pontot, a négy szakvizsgával
rendelkezık pedig 13,9±1,9 pontot értek el (p<0,001).
A BMI növekedésével csökkenı pontszámot találtunk, a 25 alatti BMI csoportban az
átlagpontszám 13,0±2,4 volt, míg a 35 feletti BMI-vel rendelkezı orvosok 9,9±2,6 pontot
értek el (p<0,001).
A felnıtt praxisban dolgozók magasabb pontszámot értek el, mint a vegyes praxisban dolgozó
kollégák (12,6 vs. 11,1, p<0,01). A fıvárosban vagy megyeszékhelyen dolgozó orvosoknak
volt a legmagasabb a pontszáma (12,5 pont), a legalacsonyabb a falun dolgozóké volt (10,4
pont, p<0,01).
A praxis nagysága (kártyaszáma) és az elért pontszám között nem találtunk statisztikailag
szignifikáns összefüggést.
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17. táblázat. A családorvosok ismereti pontszámának megoszlása a különbözı demográfiai
jellemzık szerint.
Szakvizsgák száma*

Átlagpontszám

0

7,7±4,4

1

11,0±2,9

2

12,6±2,3

3

13,3±1,8

4

13,9±1,9

Praxis típusa**
Felnıtt**

12,6±2,7

Gyermek

12,2±2,4

Vegyes

11,1±2,9

A praxis hely*
Budapest/megyeszékhely

12,8±1,8

Város

12,1±2,4

Falu

10,4±3,6

Kártyaszám
0–1000

11,5±2,8

1001–1500

12,2±2,6

1501–2000

12,0±2,7

2001–2500

11,6±2,9

>2500

12,3±2,0

BMI kg/m2(464)*
<24,9

13,0±2,4

25,0–29,9

11,7±2,7

30–34,9

10,5±3,2

>35,0

9,9±2,6

* a tendenciát mutató p<0,001
**a tendenciát mutató p<0,01
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A 18. táblázatban a családorvosok ismereteinek regressziós analízise látható, a függı változó
az összpontszám. A regressziós vizsgálat szerint a modellben szereplı változókra korrigálva
is fordított összefüggés volt látható az orvos életkora, illetve BMI-je és a családorvosok
ismeretei között. Erısen pozitív összefüggést találtunk a szakvizsgák száma és az orvosok
ismeretei között is (regressziós koefficiens: 1,28 (0,99–1,57), p<0,001).

18. táblázat. A családorvosok ismereteinek regressziós analízise. A függı változó az
összpontszám.
Regressziós koeficiens
(95%-os CI)

p-érték

0,42 (–0,40–0,88)

<0,074

Életkor, év

–0,054 (–0,08– –0,03)

<0,001

BMI, kg/m2

–0,153 (–0,21– –0,10)

<0,001

1,28 (0,99–1,57)

<0,001

Nem

Szakvizsgák száma (0,1,2, >2)

5.2.2. A családorvosok OSAS klinikai jelentıségével és kezelésével kapcsolatos attitődje

Az attitődpontszámokat tekintve minden kérdésnél a nık átlagpontszáma magasabb volt (2.
ábra), az összesített pontszámuk 3,3±0,6 volt szemben a férfiak 3,0±0,6 értékével, de ez a
különbség nem érte el a statisztikai szignifikancia küszöböt (p=0,065). A statisztikai
elemzésnél nemcsak az öt kérdésre vonatkozó összesített pontszámot vizsgáltuk, hanem külön
elemeztük a fontosságra vonatkozó elsı két kérdés (A1-2), illetve a magabiztosságra
vonatkozó 3-5. kérdés összesített pontszámát is (A3-5). A nık az OSAS fontossági kérdésekre
(A1-2) tendenciaszerően magasabb pontszámot adtak (3,9±0,7 vs. 3,5±0,5, p=0,09). A
magabiztosságra vonatkozó kérdések esetében (A3-5) nem volt különbség nık és a férfiak
között (2,8±0,4 vs. 2,7±0,5), mindkét nem esetében alacsony volt ez a pontszám.
Az orvosok neme, életkora és BMI-értéke korrelált mind a fontossági (A1-2), mind a
magabiztossági kérdésekkel. Az orvosok neme esetében pozitív volt a korreláció, az életkor és
a BMI esetében pedig negatív. Az orvosok szakvizsgáinak a száma és a praxisok típusa
tekintetében nem volt különbség az orvosok attitődjében (F statisztika [szabadságfok: 3;503]:
2,2; p=0,09) és [szabadságfok: 2;504]: 1,8; p=0,16 a két csoportban).
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2. ábra. A családorvosok attitődje az alvási apnoéval kapcsolatban.
90

%

Fontosság

Magabiztosság

80
70
60
50

Nık n:311
Férfiak n:201

40
30
20
10
0

Az OSAS, mint klinikai Az OSAS
megbetegedés diagnosztizálása

Az OSAS
felismerése

Az OSAS
kezelése

A CPAP
használata

19. táblázat. A családorvosok attitődjének korrelátumai (Kendall tau, nem esetében pontbiszeriális korreláció).

A1-2

r

p-érték

Nem

0,066

0,10

Életkor, év

–0,046

0,18

Praxisban eltöltött idı

–0,011

0,86

BMI, kg/m2

–0,079

0,02

r

p-érték

Nem

0,006

0,882

Életkor, év

0,024

0,462

Praxisban eltöltött idı

0,056

0,340

BMI, kg/m2

0,012

0,724

A3-5

.
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Arra a kérdésre, hogy egy 1500 fıs praxisban hány alvási apnoe szindrómás beteg lehet, a
válaszok medián értéke 35 fı volt. Saját praxisukban átlagosan 10 alvási apnoéban szenvedı
beteget említettek az orvosok, 30 százalékuknak viszont elmondásuk szerint egyáltalán nincs
OSAS betegük a praxisban. Az orvosok 7%-a használ OSAS szőrésére szolgáló kérdıívet
praxisában.

5.2.3. A családorvos rezidensek ismerete az OSAS-ról
50 családorvos rezidens (70% nı, átlagos életkoruk: 26±1év) töltötte ki az OSAKA kérdıívet
az alvásmedicina képzés elıtt, illetve a képzés után 3 hónappal.
A rezidensek a 18 pontból minimum 9, maximum 17 pontot értek el. Az átlagos pontszámuk
13,5±1,8 volt, ami nem különbözött szignifikánsan a gyakorló családorvosok pontszámától. A
rezidensek képzés elıtti attitőd összpontszáma (A1-5) nem különbözött a családorvosok
attitőd pontszámától (3,0±0,3 vs. 3,1±0,5), de az OSAS felismerésével és kezeléssel
kapcsolatos magabiztosságuk kisebb volt (1,8±0,6 vs. 2,7±0,4, p<0,05).
A képzés után a rezidensek ismereti pontszáma szignifikánsan emelkedett 15,4±1,9
(p<0,001), az A1-5 pontszámuk 1,2 ponttal nıtt (3,0±0,3 vs 4,2±0,5, p<0,05) és a
magabiztossággal kapcsolatos attitőd pontszámuk meghaladta a gyakorló családorvosokét
(3,8±0,6 vs. 2,7±0,4, p<0,05), de még mindig nem érte el a jellemzı/teljesen jellemzı
kategóriát (3. ábra).
3. ábra. A családorvosok és a rezidensek attitőd pontszámai.
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5.3. A családorvosok véleménye az otthoni vérnyomás-monitorozásról
A 700 kiküldött kérdıívbıl 407 (58,1%) került visszaküldésre. Két családorvos
jelezte nyugdíjba vonulását, így 405 (57,9%) kérdıívet tudtuk értékelni. A válaszoló
családorvosok jellemzıit a 20. táblázat tünteti fel.
20. táblázat. A családorvosok és praxisuk jellemzıi.

%

(n)

Férfi

49,5

(200)

Nı

50,5

(205)

0–5

2,5

(10)

6–15

18,0

(73)

16–25

35,0

(142)

26–35

31,4

(127)

>35

13,1

(53)

Nemek aránya (405)

Diploma megszerzése óta eltelt évek (405)

A praxisa egyetemi/oktató tanszékhez/intézményhez tartozik (393)
Igen

22,6

(89)

Egy átlagos héten hozzávetılegesen ellátott betegek száma (399)
>100

2,0

(8)

100–149

7,0

(28)

150–199

26,1

(104)

>199

64,9

(259)

Egy átlagos héten az ellátott összes beteg közül a hipertóniás betegek
hozzávetıleges százalékos aránya (400)
>10

2,2

(9)

10–19

25,8

(103)

20–29

36,0

(144)

>29

36,0

(144)

Az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzést alkalmazók száma a praxisban (400)
0–20

11,3

(45)

21–20

29,3

(117)

>50

59,4

(238)

71

5.3.1. A HBPM elterjedtsége
A családorvosok 60%-a úgy becsülte, hogy 50-nél több betegük használja a
HBPM-et, és csak 11%-uknál volt 20 vagy annál alacsonyabb ez az arány. A 405
válaszadó közül gyakorlatilag mindenki (n=399, 98,5%) egyetértett a következı
kérdéssel:

„Része

a

szokásos

hipertóniagondozásnak

az

Ön

környezetében

(kollégák/betegek) az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzés?” A HBPM népszerőségét
bizonyítja továbbá a következı egyszeres választású kérdésre adott válaszok aránya:
„Kéri/bíztatja-e hipertóniás betegeit, hogy mérjék a vérnyomásukat otthon?” A válaszok
a következık voltak: „nem, vagy elvétve” 1,2% (n=5), „alkalmanként” 1,7% (n=7),
„néha” 2,7% (n=11), „gyakran” 37,3% (n=151) és „majdnem mindig” 57,1% (n=231).
„A rendelıi mérésekhez

képest mennyire fontosak az otthoni

mérések a beteg

hipertónia ellátásáról hozott döntéseiben?” kérdésre adott válaszok aránya a 21. számú
táblázat tünteti fel. A válaszolók megoszlása a HBPM használatával kapott eredmények
kiemelkedı jelentıségét mutatja.
21. táblázat. 399 családorvos válaszadási aránya a következı kérdésre: “A rendelıi
mérésekhez képest mennyire fontosak az otthoni mérések a beteg hipertónia ellátásáról
hozott döntéseiben?”

%

(n)

- Egyáltalán nincs jelentısége

0,0

(0)

- Csak kevés jelentısége van

4,8

(19)

- Jelentısége azonos értékő a rendelıi mérésekkel

19,6

(78)

- Számottevı jelentıségő

50,1

(200)

- Nagyon jelentıs

25,5

(102)

Az adatok az orvosok százalékos arányát (számát) jelzik.

A 400 válaszolóból 374 orvos (93,5%) válaszolt „igen”-nel a következı
kérdésre: „Alkalmazza-e az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzést diagnosztikus
célokból?” Azok az esetek, amikor az orvosok a HBPM-et diagnosztikus célokból
használják a 4. ábrán láthatók (több lehetséges válasz).
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4. ábra. 374 családorvos válaszadási aránya arra a kérdésre, hogy diagnosztikus célokból
mely esetekben használják az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzést.

97.3

100

80
63.1

60.7
58.3

60

%
40

34.5

20

0

11.2

„fehérköpeny”hipertónia”

hipotónia
gyanúja

gyógyszerrezisztens
hipertónia

kardiovaszkuláris terhesség alatt
rizikó felmérése

egyéb

Több választ lehetett megjelölni.
A leggyakoribb megjegyzések az “egyéb” kategóriát választók között a következık voltak: a határérték
hipertónia megállapítása, a panaszok kivizsgálása, a vérnyomás ingadozás vizsgálata és a betegek
megnyugtatása.

392 fı (98,2%) válaszolt „igen”-nel (399 válaszolóból) arra a kérdésre, hogy
„Alkalmazza-e

az

ön-

(otthoni)

vérnyomás-ellenırzést

terápiás

döntések

meghozatalában?” A 5. ábrán látható, hogy mely esetekben használják az orvosok a
HBPM-et terápiás döntéseik meghozatalában (több lehetséges válasz).
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5. ábra. 392 családorvos válaszadási aránya arra a kérdésre, hogy mely esetekben
alkalmazza az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzést terápiás döntések meghozatalában

100

87.2

81.6

80
55.9

60
%

40
20

6.1

0
a 24-órás
gyógyszerhatás
felmérése

a beteg
compliance
javítása

az
antihipertenzív
kezelés
alapvetıen a
HBPM
eredményeire
épül

egyéb

Több választ lehetett megadni.
A leggyakoribb megjegyzés az „egyéb” kategóriát választók között a következık volt: a terápia finomabb
beállítása.

5.3.2. A HBPM használatának módjai a gyakorlatban
A 389 válaszolóból 337 (86,6%) orvos válaszolt „igen”–nel arra a kérdésre,
hogy „Feltételezve, hogy a költség nem számít, ajánlana-e Ön egy bizonyos készüléket
az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzéshez? ”Ezen orvosok javaslatai a készülék
jellemzıire a 6. ábrán láthatók (több válasz lehetséges ).
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6. ábra. A betegeknek ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzésre javasolt készülékek jellemzıi
337 válaszoló orvos véleménye szerint.
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Több választ lehetett megjelölni.
A leggyakoribb megjegyzések az “egyéb” kategóriában az orvosoktól a következık voltak: higanyos
vérnyomásmérı, teljesen automata készülék, olcsóbb készülék.

400 családorvosból egy sem válaszolt úgy, hogy „nem adok tanácsot” arra a
kérdésre, hogy „Milyen tanácsokat ad az olyan betegeinek, akik vérnyomásmérıt
szeretnének vásárolni otthoni használatra?”. A válaszadási arány a többi kategóriára
(egy lehetséges válasz): „csak általános tanácsot adok” 41,8%, „bizonyos készülék
vagy készülékek nevét adom meg” 31,8%, „orvosi mőszerboltba vagy gyógyszertárba
küldöm tanácsért” 19,3%, illetve „egyéb” 7,1%.
Arra az egyszeres választású kérdésre, hogy: „Hogyan biztosítja, hogy a betegek
megfelelı technikával mérjék a vérnyomásukat?” 401 válaszolóból a „valaki a
rendelımben tanítja meg nekik a helyes mérési technikát”választ 67,1% jelölte meg, az
„általános tanácsokat adok a rendelésen”17,7%, a „javaslom, hogy a beteg kérje meg
az eladót, hogy tanítsa meg a helyes technikát”5,7%, a „bízom abban, hogy a beteg
magától megtanulja” 0,5%, az „egyéb, kérjük részletezze” választ az orvosok 9%-a. A
leggyakoribb megjegyzés ez utóbbi csoportban az volt, hogy behívják a beteget a
készülékkel a rendelıbe, és elmagyarázzák a helyes használatát, és egyben ellenırzik a
készülék pontosságát.
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399 résztvevı válaszai arra az egyszeres választású kérdésre, hogy „Mit javasol
a betegeinek, milyen gyakran mérjék a vérnyomásukat otthon?” a következı eloszlást
mutatják: „nem teszek javaslatot” 0%, „havonta néhányszor” 1,3%, „hetente
néhányszor” 16%, „naponta egyszer” 14%, „minden nap naponta többször” 27,1%,
illetve „egyéb, kérjük részletezze” 41,6%. Azoknak a családorvosoknak a többsége,
akik az „egyéb” kategóriát jelölték meg, úgy reagáltak, hogy más gyakoriság kell a
kezelés megkezdésekor, illetve a követés során.
400 válaszoló kétharmada (65%) a „Hogyan értékeli általában az otthoni
vérnyomásadatokat?” kérdésre az „áttekintem az adatokat, hogy legyen egy általános
benyomásom” volt a válasz. Csak egyharmaduk (33,5%) jelölte az „elemzem a
vérnyomásadatokat az átlagok és tendenciák meghatározására” választ.
A 398 résztvevıbıl 312 orvos (78,4%) válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy
„Bátorítja

betegeit,

hogy

telefonáljanak,

ha

aggódnak

az

otthon

mért

vérnyomásértékeik miatt?”. Igen válasz esetén a következı esetekben bíztatják a
betegeket arra, hogy telefonáljanak a rendelıbe (több választ lehetett adni): „magas
vagy alacsony értékek, amelyeket tünetek is kísérnek” 89,5%, „tartósan magas vagy
alacsony értékek egy idıszakon keresztül” 49%, „különösen magas vagy alacsony
egyszeri vérnyomásérték” 38,9%, „egyéb” 3,3%. A 400 válaszadóból 137 (34,3%)
családorvos válaszolta azt, hogy „gyakran”, 240 (60%) „néha” és 23 (5,7%) „szinte
soha” arra a kérdésre, hogy „Telefonálnak Önnek a betegek, ha az otthon mért
vérnyomásértékeik nyugtalanítják ıket?”
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5.3.3. Általános vélemény a HBPM-rıl
A következı kérdésre adott válaszok megoszlása a 22. táblázatban látható: „Az
alábbiakban felsoroltunk néhány okot, melyek miatt már elıfordult, hogy kollégák nem
találták hasznosnak az otthoni vérnyomásmérést a hipertónia kezelésében. Mely okok
ezek közül azok, amelyek miatt Önnek is kétségei vannak az otthoni vérnyomásmonitorozás alkalmazásával szemben?”
22. táblázat. 387 családorvos válaszadási aránya “Az alábbiakban felsoroltunk néhány
okot, melyek miatt már elıfordult, hogy kollégák nem találták hasznosnak az otthoni
vérnyomásmérést a hipertónia kezelésében. Mely okok ezek közül azok, amelyek miatt
Önnek is kétségei vannak az otthoni vérnyomás-monitorozás alkalmazásával
szemben?”kérdésre.

%

(n)

- Sok készülék nem validált vagy pontatlan

74,9

(290)

- Elıfordulhat, hogy a betegeket kizárólag a vérnyomásuk

54,5

(211)

- A legtöbb beteg nincs megfelelıen megtanítva arra, hogy 40,1

(159)

fogja foglalkoztatni

vérnyomását helyes technikával mérje
- Azok a betegek, akiknek a vérnyomása nincs megfelelıen beállítva, 28,7

(111)

nagyon nyugtalanná/feszültté válhatnak
- Az otthoni vérnyomásadatok esetlegesen kerülnek rögzítése

20,2

(78)

- A betegek által rögzített adatok kevéssé megbízhatóak

11,9

(46)

- Megnyugtatóbbnak találom a rendelıi mérések alapján meghozni a 8,5

(33)

döntéseket
- Kevés vagy egyáltalán semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy 0,5

(2)

hasznos a klinikai gyakorlatban
4,9

-Egyéb, kérjük részletezze

(19)

Az adatok az orvosok százalékos arányát (számát) jelzi az adott válasz kategóriában.
Több választ is meg lehetett jelölni.
A leggyakoribb megjegyzések az “egyéb” kategóriában az orvosoktól a következık voltak:
elınyben részesítenék az ambuláns vérnyomás-monitorozást, az otthoni vérnyomás-monitorozás
befolyásolhatja a gyógyszeres kezelést.

A válaszadási arány a „Milyen változások szükségesek ahhoz, hogy gyakrabban
alkalmazza az otthoni vérnyomás-monitorozást?” kérdésre a 23. táblázatban található.
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23. táblázat. 366 családorvos válaszadási aránya a „Milyen változások szükségesek ahhoz,
hogy gyakrabban alkalmazza az otthoni vérnyomás-monitorozást?”kérdésre.

%
- Ha lenne olyan képzési lehetıség/alkalom, ahol a beteg megtanulhatja a 47,8

(n)
(175)

mérési technikát
- Ha megalapozott mérési (diagnosztikus/terápiás) protokoll (mérések száma, 44,0

(161)

gyakorisága, hossza stb.) állna rendelkezésre
- Ha jobb módszerek lennének az otthoni mérések eredményeinek 30,0

(110)

megjelenítésére/ábrázolására
- Ha megalapozottabb bizonyítékok lennének arra vonatkozóan, hogy javítja a 21,0

(77)

vérnyomáskontrollt
- Ha a szakmabeli vezetık is rendszeresen használnák/javasolnák

15,8

(58)

- Ha a környezetemben (kollégák/betegek) is standard eljárásnak számítana

8,5

(31)

- Egyéb (kérjük, részletezze)

12,6

(46)

Az adatok az orvosok százalékos arányát (számát) jelzi az adott válasz kategóriában.
Több választ is meg lehetett jelölni.
A leggyakoribb megjegyzések az “egyéb” kategóriában az orvosoktól a következık
voltak: szükség lenne validált készülékekre, legyen megfizethetıbb az áruk,
kölcsönözhetıek legyenek és az orvos anyagi juttatásban részesüljön.
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6. DISZKUSSZIÓ

6.1. A horkolás gyakorisága és következményei a magyar lakosság körében – az
eredmények megbeszélése
A horkolás az OSAS egyik legfıbb tünete a felnıtteknél, és az alvási apnoe megléte
nélkül is összefüggésben áll a kardiovaszkuláris betegségek megnıtt kockázatával, a
csökkent életminıséggel és az egészségügyi szolgáltatások fokozott igénybevételével
(Reda és mtsai 2000; Janszky és mtsai 2005; Dunai és mtsai 2008). Ennek ellenére a
horkolás még mindig aluldiagnosztizált és figyelmen kívül hagyott jelenség a világon.
Reprezentatív

epidemiológiai

felmérésünkben

szignifikáns

különbségeket

találtunk a nem horkolók, a halkan horkolók és a hangosan horkolók között.
Eredményeink szerint a légzésszünetekkel járó hangos horkolás összefügg a hátrányos
szociális

helyzettel

és

a

kedvezıtlen

egészségmagatartással

(dohányzás,

alkoholfogyasztás, fizikai inaktivitás). A dohányzás és a fokozott alkoholfogyasztás még
a szociális helyzet különbségeire vonatkozó statisztikai korrigálás után is szignifikáns
összefüggést mutatott a horkolással. Ezen túlmenıen a légzésszünetekkel járó hangos
horkolás a fokozott nappali álmossággal és a balesetek megnövekedett kockázatával is
összefüggést mutatott, még a lehetséges együttváltozókra történı statisztikai korrigálást
követıen is. Szorosabb összefüggést mutató tendenciát találtunk a horkolás és a
különbözı együttváltozók között (dohányzás, társbetegség jelenléte, alkoholfogyasztás),
valamint az álmosság és a balesetek fokozott kockázata tekintetében, következetes
emelkedést mutatva a nem horkolók és halkan horkolók irányából a hangosan horkolók
felé. Ezen eredmények megegyeznek azon feltevésekkel, melyek szerint a halk horkolás
nem teljesen benignus jelenség, hanem csupán az alvás alatti légzészavarok palettájának
kevésbé veszélyes végén található, míg a légzésszünetekkel járó hangos horkolás
közelebb van a skála veszélyesebb végéhez, az OSAS-hoz.
Vizsgálatunkban 60%-os – önbevalláson alapuló – horkolási prevalenciáról
tudunk beszámolni a felnıtt magyar férfiak körében. Ez az arány alacsonyabb, mint
amirıl egy lengyel tanulmányban adnak hírt (78%) (Zielinski és mtsai 1999), de
lényegesen magasabb, mint Angliában vagy Franciaországban, ahol a férfiak 48%-a,
illetve 32%-a horkol (Ohayon és mtsai 1997; Teculescu és mtsai 2007). A horkolás
prevalenciája alacsonyabb a nık körében; más vizsgálatokhoz (Ohayon és mtsai 1997;
Zielinski és mtsai 1999; Liu és Liu 2004) hasonlóan 42%-os gyakoriságot találtunk a
mintánkban. A horkolás prevalenciájában megfigyelt, országok közötti különbség
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összefügghet a tanulmányozott népesség eltérı szociodemográfiai jellemzıivel vagy
egészségmagatartásával, valamint a kérdések és válaszok eltérı megfogalmazásával.
Vizsgált mintánkban a hangosan horkolók a halkan horkolóknál vagy a nem
horkolóknál idısebbnek bizonyultak; a hangos horkolás prevalenciája a 40–59 évesek
körében volt a legmagasabb. Ezen kívül a hangosan horkolók alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkeztek, mint a halkan horkolók vagy a nem horkolók; ez a
körülmény egybeesett az anyagi helyzet rosszabb megítélésével is. Összességében
elmondható, hogy a hátrányos szociális helyzet összefüggést mutat a horkolás gyakoribb
elıfordulásával, ez pedig különösen igaz a hangos horkolás esetében. Ezt részben az
magyarázhatja, hogy a rosszabb szociális helyzető embereknél rendszerint halmozottan
fordulnak elı a kedvezıtlen egészségmagatartási formák. Ugyanakkor az iskolázottság
és

a horkolás

közötti

összefüggés

még

az egészségmagatartásban meglévı

különbségekre való korrigálás után is szignifikáns maradt (8. táblázat).
A dohányzók 1,76-szor gyakrabban számoltak be hangos horkolásról, mint a nem
dohányzók. Más tanulmányok is hasonló összefüggést találtak a dohányzás és a horkolás
között (Franklin és mtsai 2004; Khoo és mtsai 2004). A dohányzás hyperaemiával és a
garat nyálkahártyájának ödémájával járó idült gyulladásos reakciót okoz, amely a felsı
légutak keresztmetszetének szőküléséhez vezet. A megnövekedett légúti ellenállással
szemben fellépı fokozott légzési munka eredményezheti a hangos horkolást.
Másokhoz (Bloom és mtsai 1988; Marchesini és mtsai 2004) hasonlóan mi is arra
a megállapításra jutottunk, hogy a problémás alkoholfogyasztás és a fizikai inaktivitás
gyakrabban fordul elı a hangosan horkolók között, mint a halkan horkolók vagy nem
horkolók csoportjában. Ezen túlmenıen az elhízás és a túlsúlyosság is gyakoribb a
horkolók körében, mint a nem horkolók esetében. A súlyos alvási apnoéval küzdı
dohányzó betegek nagyobb kardiovaszkuláris kockázatnak vannak kitéve, mint a
középsúlyos alvási apnoéban szenvedı betegek, vagy a nem dohányzók (Lavie és mtsai
2007). A halmozottan elıforduló „nagy rizikójú” egészségmagatartás hangos horkolással
való kombinációja közegészségügyi szempontból is igen jelentıs, különösen
Magyarországon, ahol a tömeges dohányzás (a magyar férfiak 33%-a, a magyar nıknek
pedig 26%-a dohányzott 2003-ban (Jancso és mtsai 2003)) az elhízás és a fizikai
inaktivitás elıfordulásának növekedésével párosul. Ez minden bizonnyal hozzájárul a
hazánkra jellemzı nagyon magas kardiovaszkuláris morbiditási és mortalitási
mutatókhoz.
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A hangos horkolás szignifikáns összefüggést mutatott számos szomatikus és
mentális betegséggel, valamint az együttesen elıforduló betegségek (komorbiditás)
számával. A többváltozós elemzés azt mutatta, hogy a 3 vagy annál több társbetegségben
szenvedı betegeknek 1,45-szörös (95%-os CI=1,30–1,62) eséllyel lesz súlyosabb
mértékő a horkolásuk, mint a társbetegségekkel nem rendelkezı egyéneknek.
Ebbıl az elemzésbıl az is kiderült, hogy a diabetes (önbevallás alapján) kétszer
olyan gyakori a hangosan horkolókban, mint a nem horkolókban (10. táblázat), míg a
halkan horkolók között közepes gyakoriságú ez a betegség. A horkolás és a kifejezett
nappali aluszékonyság együttes elıfordulása a hipertónia és a diabetes rizikótényezıje
(Lindberg és mtsai 2007). Korábban már beszámoltunk a hangos horkolás és a
hipertónia, szívinfarktus, illetve stroke közötti kapcsolatról (Dunai és mtsai 2008). A 2es típusú cukorbetegség és a metabolikus szindróma szintén összefüggésbe hozható a
magas kardiovaszkuláris morbiditással és mortalitással, valamint az egészségügyi
ellátórendszer fokozott igénybevételével. Az újkelető tanulmányok rámutattak, hogy a 2es típusú cukorbetegségben vagy metabolikus szindrómában szenvedık jelentıs részénél
OSAS is fennáll (Lindberg és mtsai 2007; Tasali és mtsai 2008). Egy keresztmetszeti
vizsgálatban Joo és munkatársai arra a megállapításra jutottak, hogy a habituális
horkolás még a nem elhízott, normoglikémiás férfiak, illetve a menopauza elıtt álló nık
körében is összefügg a károsodott glükóztoleranciával (IGT) (Joo és mtsai 2006). Bár a
kapcsolat mögött húzódó mechanizmus még nem teljesen ismert, úgy gondoljuk, hogy
indokolt lenne a cukorbetegeknél a horkolás és az OSAS-szőrése, mivel a két állapot
együttes

elıfordulása

jelentısen

megnövekedett

kardiovaszkuláris

kockázatot

eredményez.
Mintánkban a hangos horkolás a kórelızményben szereplı vagy éppen aktív
depresszióval is összefüggést mutatott. Erıs, kétirányú kapcsolat van az alvási
problémák és a mentális betegségek között. Az epidemiológiai kutatások egyöntetően
arról számoltak be, hogy a mentális rendellenességek összefüggnek az alvási
problémákkal és a nappali álmossággal (Ohayon és mtsai 1997). Az álmatlanság
jelenléte szignifikánsan növelte a depresszió kialakulásának kockázatát (Perlis és mtsai
2006). Egy követéses vizsgálat során az alvás alatti légzészavarok súlyosságának
fokozódása 1,8-szeresére növelte a depresszió kialakulásának kockázatát (Peppard és
mtsai 2006). A hangos horkolással járó gyakoribb komorbiditás szintén hozzájárulhatott
a depresszió fokozott kockázatához, amelyet a mintánkban tapasztaltunk.
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A peptikus fekélybetegség gyakoribb volt a hangosan horkolók körében, mint a
halkan horkolók vagy a nem horkolók esetében (10. táblázat). A refluxbetegség az
OSAS hajlamosító tényezıje, együttes fennállásuk esetén pedig kölcsönösen
súlyosbíthatják egymás hatását (Zanation és Senior 2005). Más gasztrointesztinális
betegségek is gyakran fordulnak elı az alvás alatti légzészavarokkal, és közösek a
rizikótényezıik is. Az OSAS obstruktív epizódjai alatt megfigyelt negatív mellőri
nyomás hozzájárulhat a gyomorsav regurgitációjához. A mintánkban tapasztalt gyakori
dohányzás, valamint a jelentıs mennyiségő alkohol- és kávéfogyasztás szintén növelheti
a fekélybetegség kockázatát a hangosan horkolók körében.
Míg a túlzott nappali aluszékonyság (excessive daytime sleepiness, EDS) az
OSAS gyakori következménye, csupán korlátozott mennyiségő adat áll rendelkezésre,
amely a horkolás és a nappali álmosság közötti összefüggést támasztaná alá
(Guilleminault és mtsai 1991; Stradling és mtsai 1991). Mi arra a következtetésre
jutottunk, hogy mind a hangos, mind a halk horkolás szignifikánsan összefügg a nappali
aluszékonysággal, a fáradtság és kimerültség érzésével; a hangosan horkolók
csoportjában az esélyhányadosok magasabbak a halkan horkolók csoportjához képest.
Ez az összefüggés számos együttváltozóra történı korrigálás után is szignifikáns maradt,
ami azt a széles körben elfogadott nézetet támasztja alá, hogy a horkolók – akik
többsége valószínőleg nem szenved egyértelmő alvási apnoe szindrómában – nagyobb
eséllyel szenvednek a nappali álmosságtól és fáradtságtól. Ez az aluszékonyság lehet az
oka a kutatásunkban tapasztalt, hangosan horkolókra jellemzı megnövekedett
kávéfogyasztásnak, mint ahogy ezt már egy korábbi tanulmány is bizonyította (Ohayon
és mtsai 1997).
A gépjármőbalesetek a fiatal felnıttek korai halálának leggyakoribb okai között
szerepelnek. Az alvásmegvonás, a megzavart alvás és az ennek következtében kialakuló
álmosság hatással van a vezetési készségre is. Az álmosság a balesetek forrása lehet a
munkahelyen és otthon egyaránt. Az adataink szerint mind a hangos, mind a halk
horkolás összefüggést mutat a gépjármő- és munkahelyi balesetek fokozott
kockázatával. Számos korábbi tanulmány talált megnövekedett közlekedési baleseti
kockázatot az obstruktív alvási apnoéban szenvedık körében (Young és mtsai 1997;
Lloberes és mtsai 2000; Ekici és mtsai 2008). Ezzel ellentétben két kutatás is arra az
eredményre jutott, hogy a horkolás nem jár megnövekedett gépjármőbaleset-kockázattal
(Hanning és Welsh 1996; Ohayon és mtsai 1997), bár ezen kutatások egyikében az
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adatok elemzése során „kármentességi jutalmat” alkalmaztak, vagyis kizárták azokat a
résztvevıket, akiknek nemrégiben volt közlekedési balesete.
Az alvászavarok gyakran megjelennek szomatikus, mentális betegségek,
krónikus fájdalom mellett. Többváltozós analízisünk is összefüggést mutatott a hangos
horkolás és a depresszió (OR=1,33; 95%-os konfidenciaintervallum [CI]=1,1–1,6), az
általános egészségi állapot önbecslése (OR=0,73; CI=0,67–0,80) és a krónikus fájdalom
(OR=1,50; CI=1,35–1,68) között a korra, a BMI-re, az iskolázottságra, a dohányzási
szokásokra és az alkoholfogyasztásra történı statisztikai korrigálás után is.
A

népesség

majdnem

egynegyede

szenved

krónikus

fájdalomtól,

az

alvászavarokban vagy depresszióban szenvedıknek pedig közel a felérıl mondható el
ugyanez (Ohayon és Schatzberg 2003). Egy vizsgálatban a fibromyalgia több mint
tízszer gyakoribb volt az SDB-ben szenvedık között, mint a kontrollcsoportban
(Germanowicz és mtsai 2006). Elemzésünk során szignifikáns összefüggést találtunk a
muszkuloszkeletális rendellenességek és a hangos horkolás között. Ezen túlmenıen a
hangosan horkolók 60%-a számolt be krónikus fájdalomról, szemben a nem horkolók
esetében tapasztalt 40%-kal.
A vitális kimerültség átlagos pontszáma is szignifikáns mértékben a hangosan horkolók
csoportjában volt a legmagasabb és a nem horkolók között a legalacsonyabb. A vitális
kimerültség, amelyet úgy is meghatározhatunk, mint a kombinációját a fáradtságnak, az
energiahiánynak, a reménytelenségnek, a libidó elvesztésének és a fokozott
ingerlékenységnek,

több

tanulmány

szerint

is

független

rizikótényezıje

a

kardiovaszkuláris morbiditásnak és mortalitásnak, valamint növeli a stroke esélyeit is
(Appels és mtsai 1993; Kop és mtsai 1994; Appels és mtsai 1995; Kop és mtsai 1996).
Patofiziológiai mechanizmusát tekintve, a kutatások hangsúlyozzák, hogy a vitális
kimerültség felborítja a hemosztatikus egyensúlyt, károsítva a fibrinolízist, és így
hozzájárul a trombusképzıdéshez (Kopp és mtsai 1998; van Diest és mtsai 2002; von
Kanel és mtsai 2004). Habár a vitális kimerültség erıteljesen korrelál a depressziós
tünetegyüttessel, mégis eltérı módon járul hozzá a kardiovaszkuláris morbiditáshoz. A
vitális kimerültség a kardiovaszkuláris panaszokhoz, valamint a betegség lefolyásához
kötıdik, míg a depresszió az alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos tünetekhez,
panaszokhoz, a diszfunkcionális kognícióhoz és az ellenségességhez kötıdik (Kopp és
mtsai 1998).
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Kutatásunk korlátait is figyelembe kell venni eredményeink értékelése során. A
keresztmetszeti

jelleg

meghiúsítja,

hogy

okozati

összefüggésekrıl

bármiféle

következtetést le lehessen vonni. Ezen kívül a horkolásról, az egészségmagatartásról és a
komorbiditásról szerzett információk a résztvevık önbevallásán alapultak, bár a horkolás
önbevalláson alapuló megítélése széles körben használt módszer az epidemiológiai
felmérések során (Ohayon és mtsai 1997). Egy kutatás szerint ezen megítélés
érzékenysége a legjobb esetben is csak 54%-os, ami arra utal, hogy a jelen eredmények
valószínőleg alábecsülik a horkolás prevalenciáját a népességben. Az is lehetséges, hogy
az eredményeinkben közrejátszik a bevallás egyoldalúsága, mivel az egyedül élık
kisebb valószínőséggel számolnak be horkolásról. Végezetül fontos, hogy ebben a
kutatásban nem alkalmazták az OSAS kórismézéséhez szükséges etalont, a
poliszomnográfiát, ebbıl kifolyólag nem tudtuk meghatározni az OSAS prevalenciáját.
Ez pedig segíthetett volna annak meghatározásában, hogy milyen kapcsolat van a
légzésszünetekkel járó hangos horkolás és az alvási apnoe között.
A kutatásunk legfıbb erıssége a minta méretében és a gondosan megtervezett
mintavételi folyamatban rejlik. Kétfajta horkolást (hangos és halk horkolás)
különböztettünk meg, az elemzéshez pedig az információk széles skáláját győjtöttük
össze a résztvevıkkel való interjú során. Tudomásunk szerint Közép-Európában ez az
elsı kutatás, amely ilyen nagy, az általános populációt reprezentatívan tükrözı minta
bevonásával készült. A felmérés abban is egyedi, hogy a kérdıívek kitöltését képzett
védınık segítették a résztvevık otthonaiban. Ez az erıforrás-igényes módszer
egyértelmően növelte begyőjtött adataink teljességét és minıségét.
Összegzésképpen elmondható, hogy kutatásunk a horkolás magyarországi
prevalenciáját tárta föl. A hangos horkolás összefüggésbe hozható a hátrányos szociális
helyzettel, a kedvezıtlen egészségmagatartással, az együttesen elıforduló betegségek
(komorbiditás) nagyobb számával, a nappali álmossággal és a balesetek fokozott
kockázatával. Ezek alapján úgy véljük, hogy a kardiovaszkuláris rizikófaktorok ilyen
halmozódása a megzavart alvás hatásain túlmenıen is hozzájárulhat a fokozott
kardiovaszkuláris kockázathoz. Ebbıl arra következtetünk, hogy a horkolás,
különösképpen a légzésszünetekkel járó hangos horkolás szőrése segítene azonosítani a
nagy rizikónak kitett betegeket, és elısegíthetné a célzott kockázatcsökkentı
beavatkozásokat. Mivel az alvási apnoe gyakran jár hangos horkolással, úgy véljük,
hogy az egyéb rizikótényezıkkel bíró betegeket tanácsos az alváslaboratóriumba utalni
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további vizsgálatok céljából, hogy megállapítható legyen az OSAS jelenléte vagy
hiánya, és elkezdıdhessen a megfelelı kezelés.

6.2. A családorvosok alvási apnoéval kapcsolatos ismeretei – az eredmények
megbeszélése.
Az OSAS nagymértékben aluldiagnosztizált (Young és mtsai 2002). Az OSAKA
kérdıív segítségével arra kerestük a választ, hogy mely okok játszhatnak szerepet abban,
hogy az OSAS gyakran nem kerül idıben felismerésre.
Az OSAKA az orvosok OSAS-ra vonatkozó ismereteit és az OSAS-ban szenvedı
betegek

azonosítására

és

gondozására

vonatkozó

attitődjét

méri

fel.

Más

tanulmányokhoz hasonlóan vizsgálatunk is azt mutatja, hogy hiányosságok vannak az
orvosok OSAS-val, illetve annak kezelésével kapcsolatos tudásában (Schotland 2003;
Schotland és Jeffe 2003; Southwell és mtsai 2008).
Míg korábbi vizsgálatokban (Tamay és mtsai 2006; Southwell és mtsai 2008) az
orvosok a kérdıív 76%-át válaszolták meg helyesen, a magyar családorvosoknál ez az
arány 67% volt.
A kérdéseket külön-külön elemezve a legalacsonyabb pontszámokat az OSAS
diagnosztikus kritériumaival (AHI index, nyakkörfogat, férfi nem) és kezeléssel
(uvuloplastica, CPAP) kapcsolatban értek el. Az uvulo-palato-pharingoplasticára
vonatkozó 2 kérdésre és a AHI normál értékére tudtak a legkevesebben helyesen
válaszolni. Ezzel is magyarázható talán az, hogy a családorvosok ritkábban küldik az
OSAS-gyanús betegeket alváslaborba, mint ami indokolt volna.
A nıi családorvosok magasabb ismereti pontszámot értek el (69%), mint a férfi
családorvosok (63%), bár korábbi vizsgálatok nem találtak jelentıs különbséget a két
nem között (Tamay és mtsai 2006; Southwell és mtsai 2008). A különbség magyarázata
lehet talán a két nem közötti korkülönbség (a nık 2 évvel fiatalabbak voltak), valamint
az, hogy a kettı vagy több szakvizsgával rendelkezık aránya magasabb volt a nık között
(62,7% vs. 59,2%).
A férfiak közül szignifikánsan kevesebben tudtak az OSAS és a ritmuszavar, valamint a
balesetek szoros összefüggésérıl, az OSAS diagnosztizálásának legmegbízhatóbb
vizsgálati módszerérıl (az alvásvizsgálatról) és a CPAP-kezelésrıl.
Vizsgálatunkban negatív korrelációt találtunk az orvosok életkora és OSAS-val
kapcsolatos ismereteik között. Korábban már napvilágot láttak olyan tanulmányok,
amelyek összefüggéseket tártak fel az életkor és az ismeretek között: Minél idısebb volt
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az orvos, annál kevésbé ismerte az ajánlásokat olyan állapotokról, mint a HIV terjedése,
illetve a fertızés megelızése (Gemson és mtsai 1991), a HIV-fertızött páciens jelenlegi
elsıdleges kezeléssel kapcsolatos kérdései (Heath és mtsai 1997). Más tanulmányok
összefüggéseket tártak fel az orvosok életkora és a gyakorlati terápiás módszerei között
is: Az idısebbek kevésbé ragaszkodnak az útmutatókhoz (Kenny és mtsai 1993), a
prevencióval kapcsolatos tanácsadáshoz (Gemson és mtsai 1991), az egészséges
életmódra történı neveléshez és betegségek megelızésével kapcsolatos szakmai
ajánlásokhoz (Schwartz és mtsai 1991). Úgy gondoljuk – és ezt más irodalom is
alátámasztja (Heath és mtsai 1997) –, hogy ez a fiatalabb orvosok legújabb (és
naprakész) orvosi oktatását tükrözi. Ezt támasztja alá az is, hogy a rezidensek már a
képzés elıtt is magasabb ismereti pontszámot értek el.
Minél több szakvizsgája volt az orvosnak, annál nagyobb volt az elért pontszáma,
amit magyarázhat a sokkal több kötelezı szintentartó tanfolyam és a több szakvizsgával
rendelkezı orvos tudásvágya is.
A felnıtt praxisban dolgozók magasabb pontszámot értek el, mint a gyermek
vagy a vegyes praxisban dolgozó kollégák és emiatt indokolt lenne az OSAKA-kids
(Uong és mtsai 2005) gyermekorvosok körében történı kitöltése, valamint a vegyes
praxisokban dolgozó kollégák intenzívebb továbbképzése. A praxisban eltöltött éveket
tekintve a legmagasabb pontszámot a 6-10 éve praxisban dolgozók érték el, amit
magyarázhat a szakvizsga közelsége és a fiatalabb életkor.
Regressziós modellünk szerint minden egységnyi BMI-növekedés 0,153 ismereti
pontszám csökkenést okoz. Ennek a megfigyelésnek a hátterében szintén állhat az
OSAS, mivel valószínőleg a túlsúlyos családorvosok körében több apnoés megbetegedés
lehet, ami csökkent kognitív funkcióval járhat (lásd 2.7.5.1.). A vizsgált orvoscsoport
egészségi állapotának részletes feldolgozását és publikálását idén tervezzük, reméljük
erre a kérdésre is találunk választ.
A családorvosok alacsonyabb ismereti pontszáma megmagyarázhatja azt az
eredményt, hogy alulbecsülték az OSAS-ban szenvedı betegek prevalenciáját egy
átlagos családorvosi praxisban. Az OSAS szőrésére szolgáló kérdıívek használatának
hiánya is nehezíti a betegek felismerését.
A fontosságra és a magabiztosságra vonatkozó pontszámot összehasonlítva azt
láthatjuk, hogy a családorvosok viszonylag elismerik az OSAS fontosságát, de
korántsem magabiztosak a mindennapi gyakorlatban a betegség felismerésével és
kezelésével

kapcsolatban.

Az

alacsonyabb
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ismereti

pontszám

gyakoribb

továbbképzéseket tenne szükségessé, különösen a vidéki, vegyes praxisokban évtizede
dolgozó családorvosok körében. A családorvosok ismeretének fejlesztésében talán
alkalmazható lenne az Európában egyre jobban elterjedt internet alapú oktatás, amely
újszerőségével felkelthetné az orvosok figyelmét.
50 rezidensnél az alvásmedicina képzés elıtt és képzés után is kitöltettük az
OSAKA kérdıívet. Annak ellenére, hogy a kérdıív szerzıi cikkükben javasolták
(Schotland és Jeffe 2003), tudomásunk szerint korábban még senki nem használta
tudásváltozás követésére a kérdıívet. A rezidensek átlagpontszáma már a képzés elıtt
magasabb volt a családorvosokétól, ami az egyetemi alvásmedicina képzés
eredményességét is jelenti. A rezidensek szignifikánsan jobban tudták, hogy az OSAS
gyakoribb férfiaknál; nıknél az OSAS egyetlen tünete lehet a krónikus fáradtság; a
kezeletlen OSAS szorosan összefügg a balesetekkel; az alvásvizsgálat az OSAS
diagnosztizálásának legmegbízhatóbb módszere; a lefekvéskor fogyasztott alkohol rontja
az OSAS-t és a lézeres uvuloplastica nem megfelelı kezelési mód súlyos obstruktív
alvási apnoe esetében.
A képzés után szignifikánsan tovább emelkedett a rezidensek ismereti pontszáma, az
OSAS fontosságára és a magabiztosságra utaló attitőd pontszáma.
Felmérésünk szerint az OSAKA kérdıív hasznosnak bizonyult az orvosok
OSAS-val kapcsolatos ismereteinek, attitődjeinek felmérésében és a rezidensek
alvásmedicina képzés utáni tudásváltozásának, a képzés hatékonyságának követésében.
A rezidensek képzés utáni, OSAS kezeléssel kapcsolatos alacsonyabb pontszáma azt
mutatja, hogy a gyakorlati oktatás (alváslabor látogatás, videófilm) ellenére további
gyakorlati órák (esetbemutatások) szükségesek a CPAP-kezelésbeli biztos jártasság
megszerzéséhez. Ez azért is fontos, mivel a családorvosoknak fontos szerep jut nemcsak
az OSAS kiszőrésében, de a diagnosztizált betegek kezelésében és gondozásában is.
Ennek a gondozásnak pedig az egyik része a CPAP-terápia megfelelı alkalmazása.

6.3. A családorvosok véleménye az otthoni vérnyomás-monitorozásról – az
eredmények megbeszélése
A felmérés célja az volt, hogy megtudjuk a magyar családorvosok véleményét a
HBPM alkalmazásáról. A felmérés legfontosabb megállapítása az, hogy a HBPM
nagyon népszerő, melyet jelez a módszer meglepıen széles körő alkalmazása és az, hogy
milyen kiemelkedı jelentıséget tulajdonítanak az orvosok a mérési eredményeknek. A
HBPM használatának céljai és módjai nagyrészt megegyeznek a jelenlegi gyakorlati
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ajánlásokkal (O'Brien és mtsai 2003). A válaszolók legfıbb kétségei a HBPM-mel
kapcsolatban a nem validált készülékek használata, a betegek „vérnyomás függısége” és
a helyes vérnyomásmérési technika oktatásának hiánya voltak. A legtöbb javaslatot a
rendszer javítására vagy továbbfejlesztésére a jobb betegoktatási létesítmények
létrehozása, a megalapozott mérési protokollok kialakítása, valamint az otthoni mérések
eredményeinek megjelenítésére szolgáló jobb módszerek kifejlesztése jelentette.
Annak ellenére, hogy az otthoni vérnyomás-monitorozást használók aránya
folyamatosan bıvül és a módszer a betegek között egyre népszerőbb – tudomásunk
szerint – mindeddig csak egy felmérést közöltek a családorvosok HBPM hasznosságáról
kialakult véleményérıl (Cheng és mtsai 2003). Ez meglepı, ha azt vesszük figyelembe,
hogy a családorvosok a módszer adatainak fı felhasználói. Az említett felmérésben 138
családorvos vett részt egy amerikai egyesült államokbeli alapellátási kutató hálózatból.
Csaknem az összes megkérdezett egyetértett azzal, hogy a HBPM hasznos lehet, és
körülbelül a fele értett egyet azzal, hogy a módszer javíthatja a beteg együttmőködési
készségét. Körülbelül a válaszolók fele érezte úgy, hogy a HBPM használata nehézséget
okozhat az otthon mért vérnyomásértékeik miatt aggódó betegek nagyszámú
telefonhívása és/vagy rendelıi látogatása miatt. A HBPM használatával kapcsolatban
több tapasztalattal rendelkezı orvosok (5 vagy több betegük használta a HBPM-et) és
azok az orvosok, akik rendelıje nem egyetemi intézményhez tartozott, pozitívabb
véleményt nyilvánítottak a HBPM-rıl. A felmérés saját vizsgálatunkkal történı
összehasonlításakor óvatosnak kell lennünk, nemcsak a földrajzi távolság, hanem a
praxisok jellemzıinek különbsége miatt is. Vizsgálatunkban a családorvosok többsége
úgy nyilatkozott, hogy hetente körülbelül 200 vagy több beteget látnak el, miközben
Cheng és munkatársainak vizsgálatában (Cheng és mtsai 2003) résztvevı orvosoknál az
átlagos heti betegszám csak 40 volt. Továbbá hazai felmérésünk szerint a résztvevık
60%-nál több mint 50 beteg használja a HBPM-et, míg az amerikai vizsgálatban a
megkérdezett 138 orvosból 37 praxisban egyetlen beteg sem alkalmazta, és a HBPM-et
használó betegek átlagos száma csak 10 volt a családorvosoknál és egy a rezidenseknél.
Ez azt mutatja, hogy vizsgálatunkban a családorvosok sokkal nagyobb tapasztalattal
rendelkeznek a HBPM-mel kapcsolatban.
Meglepı volt a HBPM alkalmazásának széles körő elterjedtsége, amit az otthoni
vérnyomásmérıvel rendelkezı nagyszámú beteg és azon orvosok nagy aránya igazolt,
akik gyakran vagy majdnem mindig javasolják használatát. Az elterjedtséget részben
azzal lehet magyarázni, hogy a betegek gyakran maguk kezdeményezik a HBPM
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alkalmazását (Krecke és mtsai 1996). Ugyanakkor a részt vevı családorvosok körében is
népszerő a módszer, amelyet a mérési eredményeknek tulajdonított nagy jelentıség
támaszt alá. A mérési eredményeknek tulajdonított nagy jelentıség jogosságát
támogatja, hogy egyre több a bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy a HBPM jobb
prognosztikus információval szolgál a rendelıben mért adatokhoz képest és a legtöbb
(Cappuccio és mtsai 2004; Fahey és mtsai 2005) [bár nem az összes (Staessen és mtsai
2004)] tanulmány bizonyítja a HBPM jelentıségét a jobb vérnyomásbeállítás elérése
érdekében. Hozzá kell tennünk ugyanakkor, hogy azok a kemény végpontú vizsgálatok,
amelyek a vérnyomáscsökkentés klinikai elınyeit igazolták, mind rendelıi/kazuális és
nem az otthoni vérnyomásértékeken alapultak. Ez magyarázza, hogy miért szerepel a
HBPM a mindennapi gyakorlatra vonatkozó ajánlásokban (Guidelines-Committee 2003)
„csak” kiegészítıként a rendelıi mérésekhez.
A vizsgálatban részt vevı családorvosok a HBPM-et az Európai Hipertónia
Társaságnak a HBPM használatára vonatkozó ajánlásaival (O'Brien és mtsai 2003)
egyezı indikációkban alkalmazták (4. és 5. ábra). Ezt az eredményt azonban némi
fenntartással kell szemlélni, mivel ezeket a válaszokat a kérdıív felsorolta. Ugyanakkor
az a tény, hogy a HBPM használatának „egyéb” módjaira vonatkozó nyílt végő kérdésre
csak kevés javaslat érkezett, arra utal, hogy a klinikai gyakorlat megegyezik az
ajánlásokkal.
A betegek képzése a HBPM-mel és a helyes otthoni vérnyomásméréssel
kapcsolatban a módszer sikerének a kulcsa. Egy nemrégiben elvégzett kanadai kutatás
során kiderült, hogy a rövid idıtartamú csoportos képzések szignifikáns mértékben
javítják a páciensek mérési technikáját, illetve az adatok leolvasási pontosságát (Stryker
és mtsai 2004). Felmérésünk résztvevıinek kétharmada jelezte, hogy a rendelıjükben
van valaki (nıvér vagy orvos), aki megtanítja a betegeknek a helyes mérési technikát.
Noha ez megerısíti azt, hogy a válaszoló családorvosok felismerték a betegek helyes
képzésének szükségességét, tanulmányunkból nem derült ki, hogy mennyi idıt tudnak
fordítani erre a tevékenységre. Az a tény, hogy a válaszolók legfıbb fenntartása a
HBPM-mel kapcsolatban (21. táblázat) a betegek képzésével függ össze, arra enged
következtetni, hogy ebbıl a szempontból a családorvosok nincsenek megelégedve a
jelenlegi gyakorlatukkal.
A legtöbb családorvos jelezte, hogy különbözı mérési gyakoriságot alkalmaznak
attól függıen, hogy mi a monitorozás célja. Ez megegyezik az európai ajánlás
javaslataival (O'Brien és mtsai 2005; Reims és mtsai 2005). Az ajánlások szerint a
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monitorozás periódusa 7 nap legyen, naponta két alkalommal, reggeli és esti (2-2)
mérésekkel (összesen 28 mérés). A hosszú távú megfigyeléshez ezt az eljárást
negyedévente kell megismételni. Nem rendelkezünk ez irányú hazai ajánlásokkal és ez a
tény adhat magyarázatot arra, hogy miért jelezte a válaszolók közel 50%-a
felmérésünkben, hogy szükség lenne elfogadott mérési protokollokra (22. táblázat).
Felmérésünk szerint az orvosok körülbelül harmada elemzi az otthoni mérési
adatokat, és ez alapján állapítja meg az értékeket illetve trendeket, miközben a
többségük csak egy „általános benyomás” kialakítása céljából tekinti át az adatokat. Bár
az ajánlások szerint javasolt kiszámolni az otthoni vérnyomásmérési eredmények átlagát
(O'Brien és mtsai 2003), érthetı, hogy az elfoglalt orvosoknak nem jut elegendı ideje az
átlagérték megállapítására. Talán az olyan készülékek elterjedtebb használata, amelyek
számítógépes kapcsolattal, beépített statisztikai programmal, esetleg telemedicinális
képességgel rendelkeznek, segíthet ezen probléma megoldásában.
Fontos felhívni a figyelmet felmérésünk hiányosságaira. Elıször is, a kérdıív
válaszadási aránya csak 58%-os volt. Így nem zárhatjuk ki annak a lehetıségét, hogy a
válaszoló és nemválaszoló családorvosok között esetleg fennálló különbségek
befolyásolták eredményeinket. Mivel a felmérés anonim volt, ezt a kérdést nem tudjuk
tovább vizsgálni. Másodszor, kérdıívünk részben zárt kérdésekre épült, ahol a
családorvosok több lehetséges választ jelölhettek meg és egyúttal egyéb észrevételeiket
is megfogalmazhatták. Bár utóbbi észrevételeket csoportosítottuk és az eredmények
bemutatása során közöltük, nem zárható ki, hogy vannak még más megfontolandó
vélemények is, amelyek nem szerepeltek a válaszok között. Végezetül, nagy eltérések
feltételezhetık a különbözı országok között a HBPM gyakorlata és az orvosok
véleményének tekintetében. Ez a mi, valamint Cheng és munkatársai eredménye közti
különbségekben tükrözıdik (Cheng és mtsai 2003). Ebbıl kifolyólag nem állíthatjuk,
hogy következtetéseink más országokra is általánosíthatók.
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7. A KUTATÁSOKBÓL LEVONT KÖVETKEZTETÉSEK, ÚJ EREDMÉNYEK
ÖSSZEGZÉSE

Az alábbiakban összefoglalom kutatásaim fıbb új eredményeit és a hipotézisekre
kapott válaszokat.
–

A horkolás gyakori a magyar lakosság körében. A férfiak 37%-a, a nık 21%a említett hangos, légzésszünetekkel járó horkolást, míg a halkan horkolók
aránya 23% és 21% volt.

–

A horkolás gyakoribb az alacsonyabb iskolázottságú és rosszabb anyagi
helyzető egyének körében.

–

A horkolás, különösen a légzésszünetekkel járó hangos horkolás szoros
kapcsolatban áll a nagy rizikójú egészségmagatartással, szignifikáns
emelkedı tendenciát találtunk a nem horkolók, halkan horkolók és hangosan
horkolók között a dohányzás, az alkohol- és kávéfogyasztás tekintetében.

–

A férfi nem, a dohányzás, a társbetegségek jelenléte és az alkoholfogyasztás
független prediktorai voltak a horkolásnak.

–

A horkolás fokozott nappali álmossággal és a balesetek gyakoribb
elıfordulásával társul.

–

A horkolás, különösen a hangos horkolás együtt jár a depressziós tünetek
gyakoribb megjelenésével és a rosszabb egészségi állapottal.

–

A hangosan horkolók minısítették leggyakrabban nagyon rossznak az
egészségi állapotukat, vitális kimerültségük a legmagasabb volt.. Mindezek
az életminıség nagyfokú csökkenését jelentik.

–

A magyar családorvosoknak, különösen a férfi orvosoknak hiányos az
ismerete az alvási apnoéról.

–

Az orvosok BMI-je, életkora és az apnoéval kapcsolatos ismeretek között
fordított összefüggés van.

–

A falusi praxisban dolgozók ismereti pontszáma alacsonyabb, mint a
fıvárosban dolgozó családorvosoké.

–

A szakvizsgák száma és az apnoéval kapcsolatos ismeretek között pozitív
korrelációt találtunk.
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–

Az

OSAKA

kérdıív

felhasználható

családorvosi

rezidenseknél

az

interdiszciplináris alvásmedicina képzés hatékonyságának követésére.
–

A magyar családorvosok ismerik és használják HBPM-et a praxisukban.

–

A családorvosok követik az Európai Hipertónia Társaságnak a HBPM
használatára vonatkozó ajánlásait.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
Vizsgálatunkban egy a felnıtt magyar népességre reprezentatív mintában
(Hungarostudy 2002) azt vizsgáltuk, hogy egyes szociodemográfiai jellemzık és
az egészségmagatartás egyes jellemzıi hogyan különböznek a halkan,
egyenletesen horkoló és a hangosan, légzésszünetekkel horkoló egyének között.
Vizsgáltuk a különbözı típusú horkolás és az életminıség egyes aspektusainak,
illetve a horkolás és a balesetek kapcsolatát is. Eredményeink azt mutatták, hogy
a horkolás gyakori a magyar lakosság körében. A férfiak 37%-a, a nık 21%-a
említett hangos horkolást légzésszünetekkel, míg a halkan horkolók aránya 23%
és 21% volt. A horkolás gyakrabban társul alacsonyabb iskolázottsággal és
rosszabb anyagi helyzettel. A horkolás, különösen a légzésszünetekkel járó
hangos horkolás szoros kapcsolatban áll a nagy rizikójú egészségmagatartással:
szignifikáns emelkedı tendenciát találtunk a nem horkolók, halkan horkolók és
hangosan horkolók között a dohányzás, az alkohol- és kávéfogyasztás
tekintetében. A férfi nem, a dohányzás, az egy vagy több társbetegség és az
alkoholfogyasztás a horkolás független prediktorai voltak. A horkolás fokozott
nappali álmossággal és a balesetek gyakoribb elıfordulásával társul. A horkolás,
különösen a hangos horkolás a depressziós tünetek gyakoribb megjelenésével és
rosszabb egészségi állapottal jár együtt. A hangosan horkolók minısítették
leggyakrabban nagyon rossznak az egészségi állapotukat, vitális kimerültségük a
legmagasabb volt. Mindezek a betegek életminıségének nagyfokú romlását
eredményezhetik.
A szakirodalomban közölt adatok alapján elmondható, hogy magas
prevalenciája és klinikai jelentısége ellenére a családorvosok gyakran nem
ismerik fel az alvási apnoét. Családorvosok és családorvos rezidensek mintáján
az OSAKA kérdıív alkalmazásával felmértük a kollégák alvási apnoéval
kapcsolatos ismereteit és attitődjét. A magyar családorvosok apnoéval
kapcsolatos tudását vizsgálva azt találtuk, hogy különösen a férfi orvosoknak
hiányos az alvási apnoéval kapcsolatos ismerete. Érdekes módon a BMI, az
életkor és az ismeretek között fordított összefüggés derült ki. A falusi praxisban
dolgozók ismereti pontszáma alacsonyabb, mint a fıvárosban dolgozó
családorvosoké. A szakvizsgák száma és az ismereti tudás között erıs pozitív
korreláció van. Eredményeink azt is igazolták, hogy az OSAKA kérdıív
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felhasználható családorvosi rezidenseknél az interdiszciplináris alvásmedicina
képzés hatékonyságának követésére.
A gyógyszeres terápiára rezisztens hipertónia hátterében 60-80%-ban az
alvási apnoe áll. A betegek kiszőrésében sokat segítheti a családorvosok munkáját az
otthoni vérnyomás-monitorozás (Home Blood Pressure Monitoring - HBPM).
Vizsgálatunkból kiderült, hogy a magyar családorvosok ismerik és használják
HBPM-t a praxisukban. A családorvosok követik az Európai Hipertónia Társaságnak
a HBPM használatára vonatkozó ajánlásait.
9. SUMMARY
In our study we evaluated the sociodemographic characteristics and health behaviour of
people with different types of snoring (such as loud snoring with breathing pauses and
quiet snoring) in a representative sample of the Hungarian general population
(Hungarostudy 2002). We investigated the impact of snoring on different aspects of
quality of life and the association of snoring with accidents. We found that snoring is
common in the Hungarian general population. The prevalence of loud snoring with
apnoea and quiet snoring is 37% and 23% in men and 21% and 21% in women,
respectively. Snoring is associated with lower education and worse financial status in the
general Hungarian population. Snoring, particularly loud snoring with apnoea is strongly
correlated with high-risk health behaviour and there is a significant increasing trend
between the prevalence of smoking, heavy drinking and coffee consumption in nonsnorers, quiet snorers and loud snorers. Male gender, smoking, presence of
comorbidities and heavy drinking are independent predictors of snoring. Snoring is
associated with increased daytime sleepiness and increased prevalence of accidents.
Snoring, particularly loud snoring is frequently associated with an increased occurrence
of depressive symptoms and worse overall health status. The prevalence of patients
grading their own health status as bad was the highest among loud snorers; these patients
presented with the highest level of vital exhaustion. These findings indicate a significant
impairment of the quality of life.
Our literature review made it clear that family physicians often do not recognize
OSAS in spite of its high prevalence and clinical significance. To assess of family
physicians’ knowledge about and attitude to OSAS we used the OSAKA questionnaire
(Obstructive Sleep Apnoea Knowledge and Attitudes) among family physicians and
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residents. In our study we found that Hungarian family physicians, particularly male
physicians have a lack of knowledge about sleep apnoea. It was interesting that there
was an inverse correlation between physicians’ BMI and age versus knowledge.
Knowledge about sleep apnoea among physicians working in rural practices is lower
than that of those working in the capital. Knowledge scores of sleep apnoea and the
number of speciality diplomas correlated significantly. Our result also demonstrated that
the OSAKA questionnaire is suitable for the follow-up of the efficacy of the educational
intervention in interdisciplinary sleep medicine.
OSAS is present in 60-80% of patients with therapy-resistant hypertension.
HBPM (Home Blood Pressure Monitoring) is an efficient tool for family physicians
when they screen their patients for the presence of OSAS. Our study yielded that
Hungarian family physicians know and use HBPM in their practice. Family physicians
follow the guidelines of European Hypertension Society on the use of HBPM.
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13. MELLÉKLETEK. A kutatás során felhasznált kérdıívek
A. Athen Inszomnia Skála
Az alábbi kérdések alvással kapcsolatos problémáinak rögzítésére szolgálnak, az Ön
saját értékelése alapján. Kérjük, jelezze a megfelelı válasz sorszámának
bekarikázásával, hogy van-e olyan alvással kapcsolatos problémája, amely az elmúlt
hónap során hetente legalább három alkalommal elıfordult.

At/1. Elalvás (a lámpaoltástól az elalvásig eltelt idı):
0: nem okozott gondot
1: kissé tovább tartott
2: sokkal tovább tartott
3: nagyon sokáig tartott vagy egyáltalán nem aludt el

At/2. Éjszakai felébredés:
0: nem okoz problémát
1: enyhe problémát okozott
2: jelentıs problémát okozott
3: súlyos problémát okozott vagy egyáltalán nem aludt

At/3. Korai ébredés (reggel a kívánatosnál korábban ébred fel):
0: nem okoz problémát
1: kicsivel korábban
2: jelentısen korábban
3: sokkal korábban vagy egyáltalán nem aludt

At/4. Az alvás teljes idıtartama:
0: megfelelı
1: kissé elégtelen
2: kifejezetten elégtelen
3: nagyon elégtelen vagy egyáltalán nem aludt
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At/5. Az alvás átlagos minısége (függetlenül attól, hogy mennyi ideig aludt):
0: megfelelı
1: kissé rosszabb
2: kifejezetten rossz
3: nagyon rossz vagy egyáltalán nem aludt

At/6. Nappali közérzet:
0: megfelelı
1: kissé rosszabb
2: kifejezetten rossz
3: nagyon rossz

At/7. Nappali (testi és szellemi) teljesítmény:
0: megfelelı
1: kissé rosszabb
2: kifejezetten rossz
3: nagyon rossz

At/8. Nappali álmosság:
0: nincs
1: enyhe
2: kifejezett
3: nagyfokú
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B. Rövidített Beck Depresszió Kérdıív

1. Minden érdeklıdésemet

Jellemzı

Teljesen

Egyáltalán nem

Alig

jellemzı

jellemzı

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

jellemzı

elvesztettem mások iránt
2. Semmiben nem tudok dönteni
többé
3. Több órával korábban ébredek,
mint szoktam, és nem tudok újra
elaludni
4. Túlságosan fáradt vagyok, hogy
bármit is csináljak
5. Annyira aggódom a testi-fizikai
panaszok miatt, hogy másra nem
tudok gondolni
6. Semmiféle munkát nem vagyok
képes ellátni
7. Úgy látom, hogy a jövım
reménytelen és a helyzetem nem
fog változni
8. Mindennel elégedetlen vagy
közömbös vagyok
9. Állandóan hibáztatom magam
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C. Az obstruktív alvási apnoéval kapcsolatos ismeretek és attitődök (OSAKA)
Igaz vagy hamis, hogy…. 0.nem, 1.igen 2. nem tudja
1. Nık esetében az obstruktív alvási apnoe (OSAS) egyetlen tünete lehet a krónikus
fáradtság (fatigue)
2. Az uvulo-palato-pharingoplastica a legtöbb obstruktív alvási apnoéban szenvedı beteg
esetén kuratív jellegő beavatkozást jelent.
3. Az obstruktív alvási apnoe becsült prevalenciája a felnıttek körében 2 és 10% között van.

4. Az obstruktív alvási apnoés betegek többsége horkol.
5. Az OSAS kapcsolatban van a magas vérnyomással.
6. Az obstruktív alvási apnoe diagnosztizálásának legmegbízhatóbb vizsgálati módszere az
alvásvizsgálat
7. A CPAP (folyamatos pozitív légúti nyomású) kezelés orrdugulást okozhat.
8. A lézeres uvuloplastica megfelelı kezelési mód súlyos obstruktív alvási apnoe esetében.

9. A felsı légutak alvás alatti izomtónus csökkenése hozzájárul az obstruktív alvási
apnoéhoz.
10. Gyermekek esetében az OSAS leggyakoribb okai a nagy tonsillák és orrmandulák
jelenléte.
11. Az OSAS-ra gyanús betegek kivizsgálásában hasznos a craniofacialis és oropharyngealis
vizsgálat.
12.A lefekvéskor fogyasztott alkohol javítja az OSAS-t.
13. A kezeletlen obstruktív alvási apnoék kapcsolatban állnak a gépkocsi balesetekkel
gyakoribb elıfordulásával.
14. Férfiak esetében a 43 centiméternél vagy annál nagyobb nyakkörfogat kapcsolatban áll
az obstruktív alvási apnoéval.
15. Az OSAS gyakoribb a nıknél, mint a férfiaknál.
16. A CPAP az elsı vonalbeli terápia a súlyos obstruktív alvási apnoe esetében.
17. Felnıtteknél óránként 5-nél kevesebb apnoe/hypopnoe normálisnak számít.
18. A szívritmuszavar kapcsolatban állhat a kezeletlen obstruktív alvási apnoéval.
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Az alábbi pontoknál azt a rubrikát válassza a felkínált lehetıségek közül, amelyik a
legjobban kifejezi a válaszát:
A. Az obstruktív alvási apnoe mint klinikai megbetegedés:
Nem fontos

Kevéssé fontos

Fontos

Nagyon fontos

Rendkívül fontos











B. Obstruktív alvási apnoéra gyanús betegek felismerése:
Nem fontos

Kevéssé fontos

Fontos

Nagyon fontos

Rendkívül fontos











C. Biztonsággal felismerem azokat a betegeket, akiknél nagy az obstruktív alvási apnoe
kialakulásának kockáza:
Egyáltalán nem

Nem jellemzı rám

Nem tudom

Jellemzı rám

jellemzı rám


Teljesen biztosan
jellemzı rám









D. Biztonsággal tudom kezeli az obstruktív alvási apnoéban szenvedı betegeket:
Egyáltalán nem

Nem jellemzı rám

Nem tudom

Jellemzı rám

jellemzı rám


Teljesen biztosan
jellemzı rám









Jellemzı rám

Teljesen biztosan

E. Biztonsággal tudom alkalmazni a CPAP-terápiát:
Egyáltalán nem

Nem jellemzı rám

Nem tudom

jellemzı rám


jellemzı rám
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D. Családorvosoknak szóló kérdıív az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzés
alkalmazásáról

Ez a felmérés a hipertóniás betegek kezelésében alkalmazott ön- (otthoni) vérnyomásmonitorozás gyakorlatát vizgálja a családorvosok körében. Válaszai segítséget nyújtanak
abban, hogy újabb megoldásokat találjunk a vérnyomás hatékonyabb beállításához az
alapellátásban.

1. Kezel-e Ön felnıtt hipertóniás betegeket a praxisában? (jelöljön meg egyet)
1.

Jelenleg nem, illetve nem praktizálok. → Nem szükséges a továbbiak kitöltése!
Kérjük, küldje vissza a kérdıívet.
Köszönjük.

2.

Igen.

2. Része a szokásos hipertónia-gondozásnak az Ön környezetében
(kollégák/betegek) az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzés? (jelöljön meg egyet)
1.

Nem

2.

Igen

3. Kéri/bíztatja-e hipertóniás betegeit, hogy mérjék a vérnyomásukat otthon?
(jelöljön meg egyet)
1.

Nem vagy elvétve → Folytassa a 16. kérdéssel

2.

Alkalmanként

3.

Néha

4.

Gyakran

5.

Majdnem mindig

4. Alkalmazza-e az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzést diagnosztikai célból?
(jelöljön meg egyet)
1.

Nem.

2.

Igen.
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Ha igen, mely esetekben? (TÖBB lehetıséget is jelölhet)
a.

A „fehér- köpeny”-hipertónia” felismerésére

b.

A gyógyszer-rezisztens hipertónia diagnózisára

c.

A kardiovaszkuláris rizikó pontosabb felmérésére

d.

Az olyan tünetek magyarázatára, amelyek hipotóniával függhetnek össze

e.

A terhesség alatti szorosabb vérnyomás-monitorozásra

f.

Egyéb (kérjük, részletezze):…………………………………

5. Alkalmazza-e az ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzést a terápiás döntések
meghozatalában? (jelöljön meg egyet)
1.

Nem.

2.

Igen.

Ha igen, mely esetekben? (TÖBB lehetıséget is jelölhet)
a.

Az antihipertenzív kezelés alapvetıen ennek eredményeire épül

b.

A 24 órás gyógyszerhatás felmérésére

c.

A beteg kezelésben való együttmőködésének a javítására

d.

Egyéb, (kérjük, részletezze):…………………………………

6. A rendelıi mérésekhez képest mennyire fontosak az otthoni mérések a beteg
hipertónia-ellátásáról hozott döntéseiben? (jelöljön meg egyet)
1.

Egyáltalán nincs jelentısége

2.

Csak kevés jelentısége van

3.

Jelentısége azonos értékő a rendelıi mérésekkel

4.

Számottevı jelentıségő

5.

Nagyon jelentıs
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7. Az alábbiakban felsoroltunk néhány okot, melyek miatt elıfordult, hogy kollégák
nem találták hasznosnak az otthoni vérnyomásmérést a hipertónia kezelésében.
Mely okok ezek közül azok, amelyek miatt Önben is kétségek merülnek fel az
otthoni vérnyomás-monitorozás teljes körő, rutin alkalmazásával szemben? (TÖBB
lehetıséget is jelölhet)

1.

Kevés vagy egyáltalán semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy hasznos a klinikai
gyakorlatban

2.

Sok készülék nem validált vagy pontatlan

3.

A legtöbb beteg nincs megfelelıen megtanítva arra, hogy vérnyomását helyes
technikával mérje

4.

Az otthoni vérnyomásadatok esetlegesen kerülnek rögzítése

5.

A betegek által rögzített adatok kevéssé megbízhatóak

6.

Elıfordulhat, hogy a betegeket kizárólag a vérnyomásuk fogja foglalkoztatni

7.

Azok a betegek, akiknek a vérnyomása nincs megfelelıen beállítva, nagyon
nyugtalanná/feszültté válhatnak

8.
9.

Megnyugtatóbbnak találom a rendelıi mérések alapján meghozni a döntéseket
Egyéb (kérjük, részletezze).…………………………………………………..

8. Milyen feltételek mellett javasolná még gyakrabban betegeinek az ön- (otthoni)
vérnyomás-ellenırzést a praxisában? (TÖBB lehetıséget is jelölhet)
1.

Ha a szakmabeli vezetık is rendszeresen használnák/javasolnák

2.

Ha a környezetemben (kollégák/betegek) is standard eljárásnak számítana

3.

Ha megalapozottabb bizonyítékok lennének arra vonatkozóan, hogy javítja a
vérnyomáskontrollt

4.

Ha lenne olyan képzési lehetıség/alkalom, ahol a beteg megtanulhatja a mérési
technikát

5.

Ha jobb módszerek lennének az otthoni mérések eredményeinek
megjelenítésére/ábrázolására

6.

Ha megalapozott mérési (diagnosztikus/terápiás) protokoll (mérések száma,
gyakorisága, hossza stb.) állna rendelkezésre

7.

Egyéb (kérjük részletezze):……………………………………………..
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9. Feltételezve, hogy a költség nem számít, ajánlana-e Ön egy bizonyos készüléket az
ön- (otthoni) vérnyomás-ellenırzésre? (jelöljön meg egyet)
1.

Nem

2.

Igen

Ha igen, jelölje meg melyiket (TÖBB lehetıséget is jelölhet)
a.

Ujjon mérı készülék

b.

Csuklómandzsettás vérnyomásmérı készülék

c.

Felkarmandzsettás vérnyomásmérı készülék

d.

Olyan készülék, amelyik alkalmas a vérnyomásértékek tárolására a
készülék belsı memóriájában

e.

Olyan készülék, amelyik kinyomtatja az eredményeket

f.

Olyan készülék, amely alkalmas az adatok továbbítására (pl. telefonon
keresztül)

g.

Egyéb (kérjük, részletezze)…………………………………………….

10. Milyen tanácsokat ad az olyan betegeinek, akik vérnyomásmérıt szeretnének
vásárolni otthoni használatra? (jelöljön meg egyet)
1.

Nem adok tanácsot

2.

Csak általános tanácsot adok

3.

Bizonyos készülék vagy készülékek nevét adom meg

4.

Orvosimőszer-boltba vagy gyógyszertárba küldöm tanácsért

5.

Egyéb (kérjük, részletezze)…………………………………………………

11. Hogyan biztosítja, hogy a betegek megfelelı technikával mérjék a vérnyomásukat?
(jelöljön meg egyet)
1.

Bízom abban, hogy a beteg magától megtanulja

2.

Javaslom, hogy a beteg kérje meg az eladót, hogy tanítsa meg a helyes technikát

3.

Általános tanácsokat adok a rendelésen

4.

Valaki a rendelımben tanítja meg nekik a helyes mérési technikát
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5.

Egyéb (kérjük, részletezze)…………………………………………………

12. Mit javasol a betegeinek, milyen gyakran mérjék a vérnyomásukat otthon?
(jelöljön meg egyet)
1.

Nem teszek javaslatot

2.

Havonta néhányszor

3.

Hetente néhányszor

4.

Naponta egyszer

5.

Minden nap naponta többször

6.

Egyéb (kérjük, részletezze)…………………………………………………..

13. Általában hogyan értékeli az otthoni vérnyomásadatokat? (jelöljön meg egyet)
1.

Áttekintem az adatokat, hogy legyen egy „általános benyomásom” és az adatokat
visszaadom a betegnek

2.

Rövid megjegyzést írok a beteg kartonjába

3.

Áttekintem az adatokat, hogy legyen egy „általános benyomásom” és az adatokat
archiválom a beteg kartonjában

4.

Elemzem a vérnyomásadatokat az átlagok és tendenciák meghatározására

5.

Egyéb (kérjük, részletezze)…………………………………………………

14. Telefonálnak Önnek a betegek, ha az otthon mért vérnyomásértékeik miatt
aggódnak? (jelöljön meg egyet)
1.

Gyakran

2.

Néha

3.

Szinte soha

15. Bátorítja betegeit, hogy telefonáljanak, ha aggódnak az otthon mért
vérnyomásértékeik miatt? (jelöljön meg egyet)
1.

Nem

2.

Igen
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Ha igen, milyen esetben telefonáljanak (TÖBB lehetıséget is jelölhet)
a.

Különösen magas vagy alacsony egyszeri vérnyomásérték

b.

Tartósan magas vagy alacsony értékek egy idıszakon keresztül

c.

Magas vagy alacsony értékek, amelyeket tünetek is kísérnek

d.

Egyéb (kérjük, részletezze)…………………………………………….

Kérjük folytassa a 18. kérdéssel, amely a demográfiai információkat tartalmazza.

A 16. és 17. kérdést csak akkor válaszolja meg, ha a 3. kérdésre „nem”-mel válaszolt

16. Az alábbiakban felsoroltunk néhány okot, melyek miatt már elıfordult, hogy
kollégák nem találták hasznosnak az otthoni vérnyomásmérést a hipertónia
kezelésében. Mely okok ezek közül azok, amelyek miatt Önben is kétségek
támadtak az otthoni vérnyomás-monitorozás alkalmazásával szemben? (TÖBB
lehetıséget is jelölhet)

1.

Kevés vagy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy hasznos a klinikai
gyakorlatban

2.

Sok készülék nem validált vagy pontatlan

3.

A legtöbb beteg nincs megfelelıen megtanítva arra, hogy vérnyomását helyes
technikával mérje

4.

Az otthoni vérnyomásadatok esetlegesen kerülnek rögzítése

5.

A betegek által rögzített adatok kevéssé megbízhatóak

6.

Elıfordulhat, hogy a betegeket kizárólag a vérnyomásuk fogja foglalkoztatni

7.

Azok a betegek, akiknek a vérnyomása nincs megfelelıen beállítva, nagyon
nyugtalanná/feszültté válhatnak

8.

Megnyugtatóbbnak találom a rendelıi mérések alapján meghozni a döntéseket

9.

Egyéb (kérjük, részletezze).…………………………………………………..

17. Milyen változások szükségesek ahhoz, hogy fontolóra vegye az ottoni vérnyomásmonitorozás bevezetését a mindennapi gyakorlatba? (TÖBB lehetıséget is jelölhet)
1.

Ha a szakmabeli vezetık is rendszeresen használnák/javasolnák
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2.

Ha a környezetemben (kollégák/betegek) is standard eljárásnak számítana

3.

Ha megalapozottabb bizonyítékok lennének arra vonatkozóan, hogy javítja a
vérnyomáskontrollt

4.

Ha lenne olyan képzési lehetıség/alkalom, ahol a beteg megtanulhatja a mérési
technikát

5.

Ha jobb módszerek lennének az otthoni mérések eredményeinek
megjelenítésére/ábrázolására

6.

Ha megalapozott mérési (diagnosztikus/terápiás) protokoll (mérések száma,
gyakorisága, hossza stb.) állna rendelkezésre

7.

Egyéb (kérjük, részletezze)……………………………………………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Demográfiai adatok

18. Az Ön neme
1.

Férfi

2.

Nı

19. Mikor végezte el az orvosi egyetemet?
1.

2000–2004

2.

1995–1999

3.

1990–1994

4.

1980–1989

5.

1970–1979

6.

1960–1969

7.

1960 elıtt

20. Az Ön körzete mekkora lélekszámú településhez tartozik? (jelöljön meg egyet)
1.
2.

Kevesebb mint 2000 ember
2000 – 9,999
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3.

10 000 – 49 999

4.

50 000 – 99 999

5.

100 000 – 499 999

6.

500,000 – 1 millió

7.

Több, mint 1 millió

21. Az Ön praxisa az egyetemi/oktató tanszékhez/intézményhez tartozik? (jelöljön meg
egyet)
1.

Nem

2.

Igen

22. Melyik megyében praktizál?

………………………………………
23. Hány beteget lát el egy átlagos héten ( körülbelül)? (jelöljön meg egyet)
1.

Kevesebb mint 50

2.

50 – 99

3.

100 – 149

4.

150 – 199

5.

200 vagy több

24. Egy átlagos héten az ellátott összes betege közül kb. hány százalék szenved
hipertóniában? (jelöljön meg egyet)
1.

Kevesebb mint 5%

2.

5% – 9%

3.

10% – 14%

4.

15% – 19%

5.

20% – 29%

6.

30% vagy több
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24/b. Körülbelül hány betege alkalmazza az ön(otthoni)-vérnyomás ellenırzést ?
(jelöljön meg egyet)
1.

Kevesebb mint 5

2.

5 – 20

3.

21 – 50

4.

több mint 50

25. A telemonitorozás (egészségügyi adatok pl. telefonon vagy interneten való
továbbítása) az orvoslásban egyre népszerőbbé válik. Mennyire tartaná hasznosnak,
ha minden 3-4. hónapban automatikusan kapna vérnyomásjelentést egy
telemonitorozó rendszertıl, amely hipertóniás betegei otthoni vérnyomásméréseit
dolgozza fel? (jelöljön meg egyet)

1.

Kevéssé vagy egyáltalán nem lenne hasznos

2.

Alkalmanként hasznos lenne

3.

Néha hasznos lenne

4.

Gyakran hasznos lenne

5.

Majdnem mindig hasznos lenne

26. Ha legalább alkalmanként hasznosnak találja a telemonitorozó rendszert,
milyen formában szeretné leginkább megkapni a vérnyomásadatokat a
rendszertıl? (jelöljön meg egyet)

1.

csak valamennyi egyedi adat grafikus vagy tabulált formában

2.

az egyedi adatok mellett csak azok átlaga

3.

az adatok, átlag, kiegészítve azok értékelésével

4.

az adatok, átlag, értékelés, kiegészítve terápiás javaslatokkal

Köszönjük, hogy kitöltötte ezt a kérdıívet. Kérjük küldje vissza a felbélyegzett,
megcímzett borítékban. Ha vannak további javaslatai, kérjük írja le.
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