
A SZÍVÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK
KOCKÁZATI TÉNYEZİI

DR. SZŐCS ERZSÉBET EMMI, OTFHÁT

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI  ÉS SZŐRÉSI  KOORDINÁCIÓS FİOSZTÁLY



A SZÍV- ÉS ÉRBETEGSÉGEK RIZIKÓFAKTORAI

1948-Framingham vizsgálat – rizikófaktorok fogalma.

1961-ben használták elıször, öt évtized alatt 246 rizikófaktort azonosítottak.

A betegségek kialakulása nem véletlenszerő, 

tünetmentes egyéneken elıre jelzik a szívbetegség kialakulásának valószínőségét.

Dohányzás intenzitása,

szérum koleszterin szintje,

vérnyomás nagysága – agyvérzésben a legjelentısebb,

perifériás artériás betegségben – dohányzás, glukóz-intolerancia.



RIZIKÓFAKTOR FOGALMA, HASZNÁLATA

Használat célja: egyéni és populációs kockázat és

a betegség okainak meghatározása.

Fogalma: rendszerint módosítható biológiai tényezık, mint 

pl. vérnyomás, vérzsírok, vércukor, thrombogén faktorok.                  

Viselkedési módok: pl. dohányzás,

fizikai inaktivitás, szociális és pszichológiai tényezık.

3 fı rizikófaktor csak az egyének felét választja ki!

Optimális szőrés: megfelelı módszerrel a bekövetkezı ischaemiás betegek legnagyobb

részét képes kiválasztani a populációból.



A SZÍV-ÉRRENDSZERI ESEMÉNYEK 
MEGJELENÉSÉBEN SZEREPET JÁTSZÓ TÉNYEZİK

Életstílus Biokémiai és fizikai jellemzők Egyedi Jellemzők

Táplálkozás (sófogyasztás) Vérnyomás Életkor

Dohányzás Össz - (LDL) koleszterin Korai családi CV-esemény

Fizikai aktivitás HDL - koleszterin Egyedi CV - esemény

Testsúly Triglicerid Genetikus markerek

Glikaemia Pszichoszociális állapot

Microalbuminuria

Trombogén faktorok 

Krónikus gyulladás markerei

Érstruktúra állapota

Forrás: „Éljen 140/90 alatt”    Szerk: Kiss I. Kékes E.



RIZIKÓFAKTOROK HATÁSAI

Életmód tényezıi:

táplálkozás                                           magas vérnyomás

fizikai inaktivitás                                  magas vérzsírszint, vércukorszint 

dohányzás                                            magas fibrinogénszint

EGYÜTTESEN atherogen hatásúak!

Az LDL-koleszterin egyenes,

a HDL-koleszterin fordított kapcsolatot mutat a koszorúér betegség incidenciájával.



RIZIKÓTÉNYEZİK ÉS SZERVKÁROSODÁSOK                              
ÖSSZEFÜGGÉSEI



AZ EURÓPAI KARDIOLÓGUS TÁRSASÁG AJÁNLÁSA 

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK MEGELİZÉSÉRE

Végzetes szív- és érrendszeri betegség esélyét mutatja a nem, életkor, szisztolés 
vérnyomás, dohányzás és szérum koleszterin értékek alapján. Azt is mutatja, hogy ha 
az azonos életkorú egyén valamely korrigálható rizikófaktoron (vérnyomás, szérum 
koleszterin, dohányzás) képes változtatni, a továbbiakban milyen, a korábbinál 
kedvezıbb statisztikai kategóriába lép át.
E táblázat a koszorúér betegség kockázatának becslésére készült azok számára, 
akiknél nem alakult ki koszorúér vagy más betegség tünete. 

A koszorúér betegségben szenvedı betegek már nagy kockázatúak, így intenzív 
életmód változtatást és szükség esetén gyógyszeres kezelést igényelnek.

Magas rizikójúnak azok az egyének, akiknél a végzetes szívroham esélye 10 éven belül 
eléri az 5%-ot.

A táblázatból leolvasható a koleszterin szint, a dohányzási szokások, vagy a vérnyomás 
megváltozásának jótékony hatása.



SCORE SZÍVBETEGSÉG RIZIKÓTÁBLÁZAT

KOCKÁZATBECSLİ TÁBLA 

Halálos szív- és érrendszeri

események elıfordulásának

kockázata 10 éven belül 



RIZIKÓFAKTOROK ERİSSÉGE

Systoles és diastoles vérnyomás azonos erısségő tényezı.

Magas vérnyomás nagymértékben függ a többi rizikótényezıtıl.

Cukorbetegség nagyobb hatású a nık, mint a férfiak körében.

Cukorbetegekben a rizikófaktorok elıfordulása gyakoribb, hatása erıs, független.

Diabetesnek a myocardiumra közvetlen károsító hatása van.

Emelkedett fibrinogén is független kockázati tényezı.   

Férfiaknál magas szintje összefüggést mutat a koszorúsér-betegség,

heveny agyi események, perifériás artériás betegségek kialakulásával.

Nıknél még a keringési elégtelenséggel, de az agyi eseményekkel nem.



RIZIKÓTÉNYEZİK HATÁSAI

Emelkedett fibrinogén jelentısen emeli a hypertóniások és a dohányosok rizikóját.

A dohányosok rizikójának feléért a magas fibrinogén a felelıs.

Elhízás, metabolikus szindróma, stressz    

Genetikai és öröklıdési hatások

Psychológiai és társadalmi tényezık

Kor, nem

Emelkedett homocystein szint – növeli 

az atherosclerotikus betegségek 

kialakulását.



DOHÁNYZÁS

Mortalitás, morbiditás leggyakoribb megelızhetı oka!

Dohányzáshoz társuló halál legfontosabb oka a szívérrendszeri betegség-1.7millió,

A COPD 1.0millió, a tüdırák 0.9millió.

Dohányosok fatalis szívbetegségének veszélye 2x, a tüdıráké 10x. 

Száj, garat, pancreas,vese, hólyag és cervixrák többszörös!

Dohányosokban 2-3x gyakoribb a peptikus fekély,

2-4x gyakoribb a csípı, csukló, csigolyatörés,

4x nagyobb az invasív pneumococcus betegség kockázata.

Aorta aneurizma kockázata magasabb, artéria carotis atherosclrosisa progrediál.



BNO-10 Nemzetközi Haláloki Közbülső Névjegyzék alapján a következő
indikátorok tartoznak ide: 

‒ ajak-, szájüreg és garat rosszindulatú daganata (C00-C14), 

‒ gége-, légcső a hörgők és a tüdő rosszindulatú daganata (C32-C34), 

‒ nyelőcső rosszindulatú daganata (C15), 

‒ ischaemiás szívbetegségek (I20-I25), 

‒ cerebrovasculáris betegségek (I60-I69),

‒ idült alsó légúti betegségek (J40-J47). 

A DOHÁNYZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ HALÁLOKOK A 
HFA ADATBÁZIS DEFINÍCIÓJA SZERINT  



KOLESZTERIN ANYAGCSERE

Az LDL a koleszterin fő szállítója
A koleszterin keringésből történő 
eltávolításában kiemelt szerepet 
kap a máj, a bélrendszer, a 
mellékvese és a gonádok. 
A koleszterint minden sejt 
felhasználja sejtmembránjának 
alkotójaként. Ezen kívül fontos 
kiinduló vegyület a szteroid 
hormonok és az epesavak 
szintézise során.
A legnagyobb sűrűségű 
lipoprotein partikula a HDL.



MAGAS VÉRZSÍRSZINT (HYPERLIPOPROTEINAEMIA)

A májban szintetizálódott, vagy újraszintetizálódott lipideket a VLDL szállítja a 
periféria irányába.
A HDL ellentétes irányú koleszterin transzportot valósít meg (ún. reverz koleszterin 
transzport): szövetek felıl a máj felé. A HDL tehát, mint egy jó „takarító” az 
extrahepatikus sejtekbıl, a perifériáról, artériafalból, perifériális sejtekbıl szedi össze 
a koleszterint, és szállítja a máj irányába. Ezért is szokták „védı”, vagy „jó 
koleszterinnek” nevezni, hiszen a reverz irányú koleszterintranszporttal az 
érelmeszesedés ellen hat (ellentétben az LDL-ben található „rossz koleszterinnel”).

Primaer hyperlipoproteinaemiak (HL) Fredrickson felosztás szerint:

I-es típusú HL:lipoprotein lipáz zavara-extrém magas triglicerid szint, 6.5mmol/l alatti 
szerum koleszterin értékkel.  Terápiája:neutrális zsírbevitel csökkentése.

II/A típusú HL: szerum koleszterin magas, familiáris forma, LDL receptor 
pontmutációja, férfiak 40 év táján AMI. Terápia: korai diéta, gyógyszerek(statinok).



MAGAS VÉRZSÍRSZINT (HYPERLIPOPROTEINAEMIA)

II/B típusú HL: nagy mennyiségő VLDL ill. LDL keletkezik, emelkedett a koleszterin és a 
triglicerid szint. Terápia: életmódváltás, diéta.

III-as típusú HL: genetikai+diabetes, hypothyreosis, obesitas – korai coronaria és 
perifériás atherosclerosis. Terápia: okok felderítése, kis dózisú fibrát.

IV-es típusú HL: magas triglicerid szint,6.5 mmol/l alatti koleszterin, magas VLDL

Alacsony HDL – korai érbetegségek. Terápia: diéta, fibrát, végül statinok.

V-ös típusú HL: familiáris, magas triglicerid  és koleszterin szint. Máj és hasnyálmirigy 
betegségek, korai érbetegségek. Terápia:diéta- kevés zsír és cukor, fibrát, statin.

Secunder HL: diabetes, hypothyreosis, alkoholizmus, vesebetegségek, köszvény, 
terhesség, gyógyszerek: antihypertensivumok, dioxin, immunsuppressív szerek!!  



GYERMEKKORI SZŐRÉS 
A KORAI SZÍVINFARKTUS MEGELİZÉSÉRE

� A Londoni Queen Mary Egyetem (QMUL) munkatársainak tanulmánya (több mint 10000 
gyermek adatai alapján) felveti, hogy az 

1-2 éves kori rutin védőoltásokkal egyidejűen célszerű lenne a koleszterinszint szűrése.

� A koleszterinszintet és a FH-hoz vezető mutációkat vizsgáló eddigi legnagyobb tanulmány szerint 
gyermekkorban a FH-mutációk prevalenciája körülbelül 1:270, 

ami csaknem kétszerese az eddig közölt értéknek (1:500).

� A háziorvosok és a szülők pozitívan fogadták a kezdeményezést,

amit az is jelez, hogy a családok 84 százaléka élt a szűrővizsgálat lehetőségével.

Forrás: 
http://www.otszonline.hu/cikk/gyermekkori_szures_a_korai_szivinfarktus_megelozesere?utm_source=newsletter&utm_medium=orvostovabbkepzo_szemle_hirlevel&utm_campaign=18032



CÉLÉRTÉKEK ANTILIPIDAEMIÁS KEZELÉSBEN

I. ISZB, DM, Metabolikus sy. esetén: össz koleszterin 4.5mmol/l, LDL-C 2.5 mmol/l,

Triglicerid 1.7 mml/l, HDL-C nagyobb, mint 1.0 mmol/l.

II. Tünetmentes nagy kockázatú kategória (nagyobb, mint 5 %/10 év):

Össz koleszterin 5.0 mmol/l, LDL-C 3.0 mmol/l. Kezelés!!!

Mindkét esetben: ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁSA !!   

Táplálkozás, testsúly, alkohol,        

dohányzás, fizikai aktivitás,

magatartás befolyásolása!



FÜGGİSÉGEK, SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK 
KAPCSOLÓDÁSA AZ EGYES BETEGSÉGCSOPORTOKHOZ

� Dohányzás,  

� Mértéktelen alkohol fogyasztás,

� Pszichoaktív szerek,   

� Viselkedési függıségek,

(szex-, társ-, munka- internet- telefon- függıség, evési zavarok, stb.)

� Játékszenvedély (internet, kártya, tızsde).

SZAKEMBER IRÁNYÍTÁSÁVAL !

� Elterelés,

� Egyénre szabott terápiás stratégia.



KÓROS HASI ZSÍR 

Forrás: 
http://www.medscape.com
/viewarticle/744778



AZ ELHÍZÁS SZÖVİDMÉNYEI

Az ún. centrális, „alma”típusú elhízásnál a zsír 
leginkább a hasra és a törzsre,
míg az ún. perifériás, „körte” típusnál a csípőre és a 
combokra lokalizálódik.
Előbbi típus szívérrendszeri, míg utóbbi 
mozgásszervi és visszérbetegségek kialakulásának 
esélyét növeli.
Centrális elhízásról akkor beszélünk, ha a derék 
körfogatát a csípőéhez viszonyítva nőknél 0,85-ös, 
míg férfiaknál 0,9-es értéket kapunk.
Kardiovaszkuláris betegségek kockázatának 
felméréséhez tehát érdemes a derék-csípő arányt, 
vagyis a hasi elhízás mértékét számításba venni, de 
mindenképpen vegyük figyelembe a testtömeg indexet 
is (BMI), ill. a haskörfogatot.



CUKORBETEGSÉG ÉS MAGAS VÉRNYOMÁS

Magas vérnyomás betegségben a 2-s típusú cukorbetegség 30 év feletti nıknél 
gyakoribb, mint férfiaknál.

40 évtıl 80 évig a férfiaknál gyakoribb az elıfordulás.

80 év felett újra a nıknél magasabb az arány.

A cukorbetegség jelenléte szignifikánsan korrelál 

a BMI-értékkel, a haskörfogattal, valamint a szisztolés vérnyomással.

A betegeknél gyógyszeres kezeléssel és életmódváltással

cukorbetegség fennállása esetén nehezebb volt a 130/80-s 

célérték elérése.



KRÓNIKUS STRESSZ HATÁSAI

A krónikus feszültség ha hosszú ideig nem 
veszünk róla tudomást, akkor testi bajok 
formájában jelentkezik: gyomorfájdalom, 
szorító érzés a mellkasban vagy 
rendszeres fejfájás.

Tipikus a szívroham, mely egyre fiatalabb 
korban jelentkezhet. A mindennapos 
stresszben élı emberek 34 százalékkal 
nagyobb eséllyel betegszenek meg 
valamilyen szívkoszorúér-problémában.

Ezek az érproblémák pedig a fokozódó 
stresszel karöltve, már könnyen 
infarktushoz vezethetnek.

A szívbetegség önmagában 67 százalékkal 
növelte a halálozási kockázatot, a 
szívbetegség és a depresszió együttese 
megháromszorozta a bármely okból 
történı halálozás rizikóját és 
megnégyszerezte a szívérrendszeri 
betegség miatti halálozási arányt!

http://www.webbeteg.hu/cikkek/depresszio/9221/szivbetegseg-es-depresszio



AZ OPTIMÁLIS ÉLETVITEL HAT SZEMPONTJA
Azok feleltek meg, 

� akik nem dohányoztak, 

� testtömeg indexük a normális határok között volt (BMI: 18,5–24,9), 

� hetenként legalább 2,5 órát töltöttek fizikai aktivitással, 

� legfeljebb heti 7 órát ültek a tévé előtt,

� egészségesen étkeztek, és 

� 15 grammnál kevesebb alkoholt fogyasztottak.

Ha a nők 20 éves koruktól betartanák a hat életviteli szabályt, akkor

kardiovaszkuláris kockázatuk 73%-kal csökkenhetne. 

Forrás: http://www.otszonline.hu/cikk/hat_jo_dontes__negyedannyi_kardiovaszkularis_esemeny



ALTERNATÍV EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSI INDEX 
(ALTERNATIVE HEALTHY EATING INDEX 2010, AHEI-2010)

Az AHEI-2010 eredetileg tizenegy összetevőjéből tízet vettek figyelembe, 

a mérsékelt alkoholfogyasztást elhagyták, mivel az külön tényezőként szerepelt. 

A lista: 

� bőségesen fogyasztandó zöldségek; 
� gyümölcsök; 
� teljes kiőrlésű magvak; 
� diófélék és hüvelyesek; 
� hosszú szénláncú ómega-3-zsírsavak (eikozapentaénsav, dokozahexaénsav); 
� többszörösen telítetlen zsírsavak; 
� csak kis mennyiségben fogyasztható édesített italok és gyümölcslevek; 
� vörös húsok és feldolgozott húsipari termékek; transz-zsírok; nátrium

Az AHEI-pontszám olyan, 0 és 100 közé esı, bizonyítékokon alapuló mérıszáma az 
étrend minıségének, amely a krónikus megbetegedések alacsony kockázatával korrelál. 

AHEI-2010 felső 40%-ába 
tartozó pontszámot (≥47 
pont) állapítottak meg.

Forrás: 
http://www.otszonli
ne.hu/cikk/hat_jo_
dontes__negyeda

nnyi_kardiovaszku
laris_esemeny



EGÉSZSÉGKULTÚRA

Az egészségkul túra maga az elsaját í tot t é letmód.

Az egyén életmódja révén befolyásolhat ja egészségi ál lapotát ,
egészségével kapcsolatos szükségletei t , az egészségi ál lapot
pedig visszahat az életmódra, at tó l e lválaszthatat lan.

Az egészségi ál lapot az egészségkul túra része.
( M AT L Á K N É , 2 0 1 0 )



Forrás: NEFI 
Egészségjelentés 

2015





ORVOSI JAVASLAT AZ ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁSRA

ÁLTALÁNOS VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK

Alap: az egyén változtatási szándéka !!!!

Változással kapcsolatos egyéni reagálások:

- nem értik, vagy félreértik a tervezett változás 
mibenlétét, okát,

- kevésbé kedvükre való ,

- félnek, hogy nem tudnának helytállni.



SZAKORVOSI DIAGNÓZIS

Vizsgálati eredmények elemzése

Diagnózis felállítása

MOTIVÁCIÓ A VÁLTOZTATÁSRA

„Az elsı és legfontosabb dolog, hogy legyen bátorságunk elkezdeni.”   
- Georges Clemenceau -



A VISELKEDÉST MEGHATÁROZÓ KÉSZSÉGEK

Képesség alatt értünk minden olyan tudásfajtát, amely 
valamilyen aktivitást lehetővé tesz birtoklója számára (a 
képesnek lenni valamire).

Motiváció: cselekvésre késztető tényező, amely növeli a 
személy hajlandóságát és ésszerű ok lesz arra, hogy 
megtegyen egy elvárt cselekvést.

Körülmények: tényezők összessége, mindenféle (pl. 
gazdasági, politikai, társadalmi) viszonyok, feltételek, 
összefüggések egésze, amik egy személy, közösség 
állapotát, helyzetét, sorsát meghatározzák.



Az olyan élelmiszerek fogyasztásának 
növelése, amelyek sok ballasztanyagot
és komplex
szénhidrátot 
tartalmaznak

az alkoholfogyasztás korlátozása, legalább 
mérsékelt mennyiségre
való csökkentése

a vitaminok, karotinoidok, ásványi anyagok
és nyomelemek optimális bevitele friss gyümölcsök
és nyers zöldségek naponkénti felvételével

Energiabevitel szükséglethez való igazítása,
a zsírfogyasztás csökkentése az össz-
energiabevitel kevesebb, mint 30%-ára,
a nitrittel konzervált és a füstölt élelmiszerek kerülése,
a sóbevitel korlátozása a napi szükséges mennyiségre,
az olyan élelmiszerek teljes kerülése, amelyek mutagén vagy 
karcinogén hatásúak,



ORVOSI JAVASLAT AZ ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁSRA

KONKRÉT VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK

A sikeres változás:    
- Személyes, egyénre szabott,
- Az orvos (szakember) állítsa fel a változtatási sorrendet – a legfontosabb!
- Egyszerre csak egy dologban várjunk változást!



A RENDSZERES SPORTOLÁS FONTOSSÁGA

- szükséges a fiatalok biológiai lehetőségeinek eléréséhez (testi fejlődés, 
pszichológiai és szociális fejlődés)

- gyermek- és ifjúkorban megszokottá válik, későbbiekben a napi életvitel része lesz

- felnőtteknél karbantartja a testet, fejleszti a személyiséget

- gyorsítja a külső változásokra adott válaszokat, segíti az alkalmazkodást

- fokozza a teljesítőképességet a szellemi- és fizikai munkavégzésben
társas kapcsolatok részévé válik

- formálja az életmódot (rendszeresség)

- egyes betegségek után rehabilitációja

- preventív orvosi tevékenység eszköze



Fizikai aktivitás 



ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁS FENNTARTÁSA 
AZ ÉLETMINİSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

A GONDOZÁS JELENTİSÉGE – NAGYON NEHÉZ MEGVÁLTOZTATNI A 
RÖGZÜLT EGÉSZSÉGMAGATARTÁST !

� Rendszeres ellenırzés,

� Beteg és egészségügyi ellátórendszer képviselıinek folyamatos együttmőködése, 

� Az ellátórendszer képviselıinek beteget támogató, segítı magatartása, 

NEM ellenırzés, NEM megszidás, NEM leszúrás !!!

� Betegtársakkal, betegszervetekkel folyamatos kapcsolat, együtt tevékenykedés,

� Az életmód változtatás „napirenden” való tartása,

� EFI-k 2013 óta (támogatás, segítség kérése, koordináció).



TÁMOGATÓ KÖRNYEZET JELENTŐSÉGE

A VÁLTOZÁS ELINDÍTÁSA ÉS MEGTARTÁSA 

SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ

� Család,

� Barátok, rokonok,

� Munkahely/iskola,

� Közösségek (betegtársak, szomszédok, 

iskolai szakkörök, nyugdíjas klubok stb.).



IDİSZAKOS ORVOSI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

FOLYAMAT

� Az életmód változtatással elért eredmények 
áttekintése,

� Az adott betegséggel kapcsolatos 
gondolkodásmód, szemléletmód változás,

� Az életminıség változás értékelése.

� A beteg/egyén értékelése: hogyan tovább?



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

szucs.erzsebet@nefi.hu

egeszseg.hu

folyoirat.nefi.hu


