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SZÍVBETEGSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA

Szubjektív tünetek: mellkasi fájdalom, palpitáció, nehézlégzés, collapsus, fáradtság

Nem specifikus tünetek + diagnosztika eredményei

I. osztály: fizikai aktivitás nem korlátozott, szokásos tevékenység nem okoz tünetet

II. osztály: enyhén korlátozott fizikai aktivitás, szokásos tevékenység tüneteket okoz

(nehézlégzés, anginás fájdalom, fáradtság)

III. osztály: fizikai aktivitás jelentısen korlátozott, szokásosnál kevesebb mozgás is 

tüneteket okoz

IV. osztály: a tünetek már nyugalomban is jelentkeznek, a legcsekélyebb terhelésre



SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK CSOPORTOSÍTÁSA

1. Szívritmus zavarok                                                        

2. Iszkémia (ishaemia)

3. Magas vérnyomás (hypertónia)

4. Agyi vérkeringési zavar (stroke)

5. Érrendszeri 

betegségek 



AZ INGERÜLET KELETKEZÉSE

• A sinus csomóban keletkezik az ingerület

• Frekvencia normálisan 72/min

• Ingerületátvitelében szerepet játszik: az AV csomó,

• a His köteg, bal, jobb Tawara szár, Purkinje rostok
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A SZÍVRITMUS GENERÁLÁSA,TERJEDÉSE

Szinusz-csomó→AV-csomó →His-köteg

→Tawara-szárak →Purkinje-rostok

Az akciós hullámokat időfüggvényében a test

felületén detektálva EKG görbét kapunk.
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1. SZÍVRITMUSZAVAROK

Normál frekvencia 60-100/min 

Tachykardia: > 100/perc 

(tolerálható 100-150)    

Bradykardia < 60/perc 

(tolerálható 40-60)
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SZÍVRITMUSZAVAR - ARITMIA

Szabálytalan (nem ritmusos) mőködés során a szív pumpafunkciója gyengül.

A. Ha a frekvencia magas, a szív nem tud megfelelı mennyiségő vérrel

megtelıdni, a telítıdésre nem jut elegendı idı.

B. Ha a frekvencia alacsony,  a szív nem tud elegendı mennyiségő vért keringtetni,

vagy mőködése koordinálatlanná válik.

A szív nem tudja a megfelelı keringést

fenntartani, a betegség tünetei

szívelégtelenséghez vezetnek.
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ARITMIÁK (ARRHYTMIÁK) TÍPUSAI

Szupraventricularis aritmiák Pitvari eredető ritmus zavarok

Sinustachycardia

Pitvarfibrilláció

Sinusbradycardia

Kamrai aritmiák

Kamrai extrasystolék

Kamrai tachycardia

Akut myocardialis infarktusban a kamrai tachycardiák általában polimorf
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ARITMIA KIVÁLTÓ ÉS HAJLAMOSÍTÓ TÉNYEZİK

életkor                                                        magas vérnyomás 

genetikai adottságok elhízás                           

veleszületett szívbetegségek cukorbetegség 

koszorúér betegség, más szív- dohányzás

betegségek, korábbi szívmőtét                   elektrolit-zavar   

pajzsmirigy betegségek                              alkoholfogyasztás    

stressz                                                        obstruktív alvási apnoe

gyógyszerek, drogok (stimulánsok)
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EGYÉB SZÍVBETEGSÉGEK

Hirtelen szívhalál: tünetek megjelenése és a halál között max. 1 óra telik el

Háttér: mindig szívritmuszavar                                    

Magyarország: évente 26000,70/nap

Hosszú QT szindróma:

A. veleszületett forma : 33 % tünetmentes (hirtelen szívhalál, gének)

Tünetek: syncope, görcsök, palpitáció – megerıltetı mozgás, emocionális stressz

B. szerzett forma – gyógyszerek (antianginás, antiaritmiás, antimikrobiális szerek, 
antihisztaminok, antipszichotikumok, antihisztaminok, antidiabetikumok, szerves 
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EGYÉB SZÍVBETEGSÉGEK

Myocarditis: a szívizom gócos vagy diffúz gyulladása    

Okozója: fertızı betegség-vírus, baktérium, gomba, parazita, toxinok

gyógyszerek, immunbetegségek

Toxikus myocarditis: cytostatikumok, catecholaminok, lithium, arzénszármazékok

besugárzás-krónikus fibrózis pericarditissel

Pericardium gyulladásai: vírusos-Coxackie, influenza, hepatitis, varicella, HIV

Bakteriális-pneumococcusok, primer fertızés, Lyme-kór okozója

Uraemiás: veseelégtelenség szövıdménye

Tumoros: közeli tüdı, emlıtumor, vese cc, Hodgkin-kór és lymphomák.



2. ISZKÉMIA (ISCHAEMIA)             

Lokális szívizomszövet vérellátási hiánya.

Ok: helyi akadály

-artériák szükülete (CAD)

-atherosclerosis (érfal megvastagodása)

-érfal összenyomódása (daganat által)

-véredény elzáródása (vérrög által)
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ISZKÉMIA FAJTÁI

A miokardium vérigénye és a vérellátás közötti egyensúly felborul, ideiglenes vagy 
tartós szöveti hipoxia alakul ki.

„Reverzibilis”, ha az iszkémia megszőnésével (reperfúzió) a normál

metabolikus, funkcionális,elektrofiziológia állapot helyreállhat.

„Irreverzibilis”, ha szöveti nekrózis,  infarktus alakul ki

Sztenózis (érszükőlet) -> enyhe iszkémia

Okkluzió (elzáródás) -> súlyos iszkémia

Angina pectoris: a szívizomzat vérellátási  elégtelensége váltja ki,

fı jellemzıje az éles szorító mellkasi fájdalom.
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SZÍVINFARKTUS (INFARCTUS MYOCARDII)

Ok: coronariák elzáródása (fıleg trombózis következtében)   

A szívizom (myocardium) egy része nekrotizál (elhal)

Elıfordulása: férfiaknál 40-50 évesek, nıknél 50-60 évesek

Rizikótényezık: magas vérnyomás, magas vérzsírszint,

cukorbetegség, dohányzás, elhízás, magas húgysavszint, 

fokozott stressz, ülı életmód, általános inaktivitás, mozgáshiány, örökletes tényezık

Ezen tényezık kombinálódása növeli az infarktus veszélyét!

Szövıdmények: ritmuszavarok, shock, szívelégtelenség, tüdıoedema,

Szívaneurisma, Dressler-syndroma, kéz-váll syndroma



3. MAGAS VÉRNYOMÁS (HYPERTÓNIA)

Leggyakoribb orvosi diagnózis a fejlett ipari

országokban                                                  

Mo: több, mint 2 millió hypertóniás

2025-re további 60%-al megnı a számuk, 

összesen 1,56 milliárd embert,

a világ felnıtt lakosságának 29%-át érinti 

1993: Magyar Hypertonia Társaság

1999: Mínısített hypertónia központok, decentrumok, szakambulanciák

2002: Magyar Hypertónia Regiszter.



HYPERTÓNIA MEGELİZÉSÉNEK IRÁNYELVEI

2005: „Éljen 140/90 alatt!” program

2006-2014: MOTESZ Szív- és Érrendszeri Nemzeti Program bázisa

ÉRV-program: boka-kar index mérése

2010-2020: Magyarország Átfogó Egészségvédelmi

Szőrıprogramja

Több, mint 20% új hypertóniás beteg felfedezése

STOP SÓ: Nemzeti Sófogyasztást Csökkentı Program

2015: szakmai irányelvek 10. módosított kiadása       



MAGAS VÉRNYOMÁS (HIPERTÓNIA)

Ismérve a tartósan 140/90 Hgmm érték, népbetegség hazánkban.

Felnıtt lakosság 40 %-a hypertóniás, strokos betegek 80%-a, veseelégtelenségben 
szenvedık 25 %-a!

A hypertóniások szüleinek több, mint 40 %-a, napjainkban a serdülıkorúak 11 %-a 
hypertóniás!

Genetikai háttere: Az angiotenzinogén egy peptidhormon, fontos

összetevıje a renin-angiotenzin rendszernek, amely a só-víz háztartásban, az

érfaltónus fenntartásában, a vérnyomás szabályozásában játszik fontos

szerepet. Gyakori molekulavariánsai társíthatók az esszencialis hipertonia, a 
terhességi hipertonia, bizonyos gyógyszerekre reagáló magas vérnyomás 
elıfordulásához.
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A MAGAS VÉRNYOMÁS TÜNETEI      

A magas vérnyomás általában nem okoz panaszokat, de jelei lehetnek: a

szédülés, fejfájás, fáradtság érzet, nehéz légzés, orrvérzés,

látászavarok, mellkasi fájdalom (angina pectoris), idegesség.

Gyakran már a hipertónia szövıdményeként károsodott szervek

(szív) okoznak különbözı tüneteket.

Kialakulásának pontos oka legtöbbször ismeretlen. 

Elsıdleges (primer) vagy lényegi (esszenciális) hipertónia:

nincs mögötte szervi elváltozás, örökletes, familiáris tényezık   
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MAGAS VÉRNYOMÁS FAJTÁI

Szekunder hypertóniák:

A. Renális (veseartéria szükülete, vese gyulladásos betegségei)

B. Endokrin (Cushing-syndroma, tumor, hyperthyreosis, antikoncipiensek szedése)

C. Kp.idegrendszer betegségeit kísérı (agytumor, encephalitis, poliomyelitis)

D. Anyagcsere: ólommérgezés, porphiria, terhességi toxikózis

E. Cardiovasculáris: aorta insuff. coarctacio, av fistulák stb. 

Lefolyás alapján: benignus és malignus hipertóniák   

Mérések alapján: stabilis, fixált és labilis hypertónia.



VÉRNYOMÁSMÉRÉS

40 éves kor alatt legalább 2 évente egyszer vérnyomás mérés szükséges mk. karon

40 éves kor felett évente, 50 éves kor felett félévente, illetve minden orvos-beteg 
találkozásánál vérnyomás ellenırzés szükséges!

Az otthoni mérés elınyei: nincs „fehér köpeny hypertónia”

– rövid távon: jobb vérnyomás kontroll

– hosszú távon: kisebb mortalitás,                          

kevesebb szervi szövıdmény kialakulása

Könnyen tanulható-oktatás!

Készülékek kalibrálása, orvosi kontroll!!



A MAGAS VÉRNYOMÁS SZÖVİDMÉNYEI

Koszorúér-betegség (infarktus veszély);

Szívelégtelenség;                                                      

Agyi szövıdmények (pl. agyvérzés):

bénulás, beszédzavar, gondolkodási képtelenség;

Veseelégtelenség;

Érszőkület (ha DM, dohányzás, magas vérzsírszint társul).

Sokáig nem okoz panaszt, általában túl késın ismerik fel,

amikor már egyéb károsodások is felléptek.

A legveszélyeztetettebbek körébe az idısebb emberek tartoznak! (társbetegségek)
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4. AZ AGYI VÉRKERINGÉSI ZAVAR (STROKE)

Az agyi vérkeringés rövid idejő károsodásakor oxigén- és tápanyaghiány

miatt az idegsejtek sérülnek, illetve nagyon rövid idı alatt elpusztulnak.

Fajtái, csoportjai: agyvérzés, agylágyulás, átmeneti vérkeringési zavar,

iszkémiás vérkeringési zavar.



STROKE MEGELİZÉSE, A KIALAKULÁS 
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE 

A veszélyeztetı tényezık csökkentése: vérnyomás, vércukor, vérzsírok rendszeres 
ellenırzése, az ismert szívbetegségek megfelelı kezelése és rendszeres 
kontrollvizsgálata, a dohányzás,alkoholfogyasztás mérséklése, a megfelelı 
táplálkozás,rendszeres testmozgás.

A gyakori kedvezıtlen mutációk,polimorfizmusok

ischaemiás stroke-ban betöltött szerepének vizsgálata: 

A. Az V. faktor Leiden-mutációja aktivált protein C-rezisztenciát

okoz. A mutáció– thromboticus folyamatokhoz vezethet. 

B.Az angiotenzin konvertáló enzim polimorfizmusa.
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A STROKE (AGYVÉRZÉS) TÜNETEI

- az arc, a kar, vagy a láb általában egy oldalon fellépı hirtelen érzéketlensége

- az egyik testfél zsibbadása (határozott vonal húzható a zsibbadó és a nem zsibbadó 
testfél között)

- az egyik oldali végtagok gyengesége vagy bénulása

- hirtelen kialakuló beszédértési, szótalálási vagy hangképzési zavar (aphasia)

- hirtelen elhomályosuló látás (akár a megvakulásig is), kettıs látás, vagy látásélesség 
gyors csökkenése

- hirtelen kialakuló szédülés, egyensúlyvesztés, mozgási zavarok

-minden elızmény nélküli, szokatlan jellegő erıs fejfájás, melyhez nyaki merevség, 
arcfájdalom, a szemek között megjelenı fájdalom, hányás és tudatzavar társulhat (ez 
egy speciális típusra, az ún. subarachnoideális vérzésre jellemzı)

-zavartság, memóriazavar, a térbeli tájékozódás, illetve az érzékelés zavara.



A STROKE FELISMERÉSE



5. ÉRBETEGSÉGEK

Artériák elzáródása: többség atherosclerózis következménye

Atherosclerózis: az artériafal generalizált reakciója mindenfajta sérülésre

Rizikótényezık:

magas vérzsírszint –LDL,VLDL nı, HDL csökken      

dohányzás, magas vérnyomás, elhízás, cukorbetegség, 

ülı életmód, mozgáshiány, köszvény, családi halmozódás, alkat.

aorta aneurizma (kétoldali RR és pulzus eltérı), aortaív-sy.

Perifériás erek: végtagok – gyenge pulzus, hővös, fájdalmas

Elzáródások 80%-a az alsó végtagokban jön létre.



PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉGEK

A. Arteriosclerosis obliterans: szükület okozza a vérellátási zavart (ischemia)

Cukorbetegség segíti kialakulását, társul coronaria betegséggel,vesebajjal, aorta 
tágulatával. Dohányzás, magas vérnyomás súlyosbító tényezık. 50 feletti férfiak!

Tünete: claudicatio intermittens (görcsös fájdalom, gyengeség, hideg végtag)

Gyógyítása: thrombarterectomia (katéteres), bypass-készítés

B. Trombangitis obliterans (Winiwarter-Buerger betegség) 30-40 éves férfiak

Ismeretlen eredető gyulladás, tünetek alsó és felsı végtagon is vannak

Szimmetriás tünetek, meszesedés hiánya, labilis vegetatív idegrendszerő betegek

Gyógyítása: sympathectomia



A VÉNÁK BETEGSÉGEI

A. Vénák elzáródása – phlebothrombosis

B. Vénák gyulladása – phlebitis

A+B= thrombophlebitis legtöbbször felületes vénákban   

Ok: ún. Virchow-féle triasz

-érfal betegsége (mechanikus okok, hideg, meleg, toxinok, vírusok)

-véráramlás lassulása (hosszas fekvés, inaktivítás, shock, pangás)

-vér kémiai összetételének megváltozása, alvadékonyság nı (mőtétek szövıdménye, 
tumoros betegségek)

Hajlam a korral növekszik, a tényezık kombinálódhatnak!



MÉLYVÉNÁK THROMBOZISA

Tüdıinfarktus, embólia keletkezésekor-hosszan fekvı betegek, mőtétek, szülés után

Tünetek:„nehézláb”,dagadás,fáradtság,körfogat mérése

Feszes, fényes bır, felületes vénák kitágulnak

Mélyben nyomásérzékeny kötegek UH!

Mindig embólia veszéllyel jár!

PREVENCIÓ: korai mobilizáció,torna, masszázs

Varixok leszorítása

Kialakulásakor: thrombolytikus kezelés, AB

Makromolekuláris oldatok infuziója



VARICOSITAS

Felületes vénák kacsképzıdése, kitágulása

Primer varixok:                                            

Alkati sajátosságok: kötıszöveti gyengeség, 

vénás billentyők elégtelensége

Hajlamosít: végtagok leszorítása, elhízás,

terhesség, álló foglalkozás (pincér, pék)

Secunder varixok:vénás elzáródás vagy 

vénás pangás okozza (tumorok, traumák)

Fıleg nıkön fordul elı!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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