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SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 

A WHO adatai szerint az utóbbi évtizedekben a fejlett 

országokban a szív- és érrendszeri betegségek állnak a 

halálozási statisztikák élén. Az ezredforduló utáni években a 

világon évente mintegy 17 millió ember halt meg ilyen 

betegségekben, mely az összhalálozás 29 százalékát jelentette. 

Számítások szerint 2020-ra ez az arány 37 %-ra fog emelkedni, 

mely elsősorban a fejlődő országokban bekövetkező rohamosan 

növekvő megbetegedéseknek és halálozásnak köszönhető. 

Sajnálatos, hogy míg a fenti mutatók a gazdaságilag fejlett 

országokban már mintegy 3 évtizede fokozatosan javulnak, 

addig hazánkban csak az utóbbi évtized hozott igazi fordulatot, 

s mindezek következtében országunk ma az EU tagországok 

között a legrosszabb helyzetű nemzetek sorába tartozik.1 

  

                                                
1 http://www.webbeteg.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/12911/sziv-es-

errendszer-kockazati-tenyezok 
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A szív- és érrendszeri betegségek fajtái  

1. Keringési elégtelenségek 

- Szív eredetű keringési elégtelenség 

o Balszív gyengesége 

o Krónikus kardiális elégtelenség 

o Szívasztma 

o Jobbszívfél gyengesége 

o Vegyes szívelégtelenség 

-   Perifériás keringési elégtelenség 

2.  A szív gyulladásos betegségei 

- Reumás láz 

- Szívbelhártya-gyulladások 

- Akut szeptikus endokarditisz 

- Szubakut bakteriális endokarditisz 

- A miokardium betegségei 

- Szívizomgyulladás 

- Kardiomiopátiák 

3.  A szívizom vérellátási zavarai 

- Cardiosclerosis 

- Angina pectoris 

- Szívizomelhalás 
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4.  Az ingerképzés és az ingervezetés zavarai 

Az ingerképzés zavarai 

- Sinustachycardia 

- Sinusbradycardia 

- Sinusaritmia 

 

Más helyről kiinduló ingerképzési zavar 

- Extraszisztolé 

- Paroxizmális tachycardiák 

- Szuperventrikuláris paroxizmalis tachycardia 

- Kamrai paroxizmalis tachycardia 

- Kamrai fibrilláció (Ventrikuláris fibrillátió) 

- Pitvarlebegés (Flattern) 

- Pitvarremegés (Pitvarfibrilláció) 

 

Az ingervezetés zavarai 

- Pitvar-kamrai átvezetés zavara 

- Kamrán belüli vezetési zavar 

 

5. Szívhibák 

- Veleszületett szívhibák 

- Szerzett szívhibák 
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6. A perikardium betegségei 

- Szívburokgyulladás 

7. Az érrendszer betegségei 

- Magas vérnyomás 

- Alacsony vérnyomás 

- Sokk 

8. Az artériák betegségei 

- Érelmeszesedés 

- Elzáródással járó érbelhártyagyulladás 

- Az artériák heveny elzáródása 

9. A vénák betegségei 

- A felületes vénák thrombophlebitis 

- A mélyvénák trombózisa 

- Poszttrombotikus szindróma 

- A kar vénáinak thrombophlebitise 
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VELESZÜLETETT SZÍVHIBÁK 

A veleszületett szívhibák olyan anatómiai eltérések, melyek az 

embrionális fejlődés során alakulnak ki. Ezek a szíven belül igen 

változatos helyen és formában jelentkezhetnek. Lehetnek 

folytonossági hiányok (lyukak), vagy szűkületek, elzáródások, 

esetleg felcserélődött nagyér eredések is. Különböző súlyosságú 

szívműködési gondot okozhatnak. Szerencsére összességében 

viszonylag ritkán jelentkeznek. Az egyre fejlettebb műtéti 

technika mindinkább tökéletesebb helyreigazításra ad 

lehetőséget. 

Az élve születések körülbelül 1 százalékban fordulnak elő. A 

veleszületett szívbetegségek 80 százalékát a nyolc leggyakoribb 

szívhiba valamelyikébe sorolhatjuk. Ezek az alábbiak: 

1. A két kamra közötti sövényen lévő folyamatossági hiány 

(kamrai septum defectus, VSD) előfordulásuk: 30% 

2. A pitvarok közötti sövény betegsége (pitvari septum 

defectus, ASD) 10% 

3. Az embrionális keringésben fontos ér nyitva maradása, 

mely normál esetben a születés után elzáródik (Ductus 

Botalli persistens) 10% 

4. Tüdő verőér szűkülete (pulmonalis stenosis) 7% 
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5. A fő verőerünk (aorta) kezdeti szakaszának szűkülete 

(aorta isthmus stenosis v. coarctacio aortae) 7% 

6. Fő verőerünk egyéb szakaszainak szűkülete 6% 

7. Fallot tetralógia 6% ez egy kombinált szívfejlődési 

rendellenesség, az 1. életévet követően a leggyakoribb 

"elkéküléssel" (cyanosissal) járó szívhiba, az összes blue 

babies (olyan csecsemő, melynél már igen korán a rossz 

vérellátás miatt a bőrön kialakult kékes-lilás 

elszíneződés valamilyen komoly szívfejlődési 

rendellenességet jelez) 70%-a ebben a kombinált 

szívfejlődési rendellenességben szenved 

8. Nagyerek (tüdőverőér, főverőér) eredésének 

felcserélődése (4%) 

Az esetek többségében pontosan nem ismert a szívhiba 

kialakulásának oka. Az ismert tényezőket belső és külső 

okokként csoportosíthatjuk. 

Belső okok: örökléstani tényezők, ez az esetek kb. 10%-ban 

bizonyítható, főleg az ismert kromoszóma rendellenességekben, 

mint például a 21-es kromoszóma un. triszomiája, mely a jól 

ismert Down-syndromát eredményezi. Ez a kórképp 40%-ban 

jár valamilyen szívfejlődési rendellenességgel, leggyakrabban 

kamrai sövény defektussal. Turner syndrómában a két (apai és 

anyai) nemi kromoszómából csak egy X van jelen, ezért X0-ként 
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is szokták jelölni. Ez a kórkép leggyakrabban kamrai sövény 

defektussal és főverőér kezdeti szakaszának szűkületével jár. 

Külső faktorok: Itt a leglényegesebb, hogy a várandósság 

melyik hetében érte valamilyen káros hatás az embriót. A 

szívfejlődés szempontjából a legérzékenyebb szakasz a 4-6. hét. 

- A káros behatás típusa csak másodlagos jelentőségű, de 

meg kell említeni a vírusfertőzéseket, ezek közül is a 

rózsahimlőt (rubeola), mely az esetek 50%-ban okoz 

szívfejlődési rendellenességet. 

- A másik említésre méltó csoport, az un. teratogén, azaz 

fejlődési rendellenességet okozó anyagok: 

citosztatikumok, immunszuppresszív szerek, 

ALKOHOL, egyéb gyógyszerek. 

- Oxigén hiány, melyet az anya dohányzása is előidézhet! 

- Ionizáló sugárzás: röntgen besugárzás, izotóp 

vizsgálatok, stb. 
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Egyre több veleszületett szívhibát tudunk már méhen belül, 

ultrahang segítségével diagnosztizálni. Ha nem is ilyen korai a 

diagnózis, azért így is leggyakrabban gyermekkorban fény derül 

a veleszületett szívhibákra. 

- Mint minden betegségnél itt is nagy jelentősége van a 

kórelőzménynek, ahol elsősorban a csecsemőkori 

táplálási nehézségekre, cyanosisra, légszomjra, 

fáradékonyságra, várandósság alatt szedett 

gyógyszerekre, egyéb említésre méltó eseményekre 

kíváncsi az orvos. 

- A klinikai vizsgálat során, a vizsgáló maga is 

megállapítja, hogy van-e cyanosis, nehézlégzés, nyaki 

vénákban látható-e pangás (telt nyaki erek), esetleg a 

végtagokon vizenyő. Fonendoszkópos hallgatózással 

jellemző zörejeket lehet diagnosztizálni. Fontos a 

vérnyomásmérés, hiszen a fő verőér kezdeti szakaszának 

szűkületénél a karokon igen magas, a lábakon pedig 

alacsony vérnyomás mérhető. Két karon mért jelentős 

különbség is kórjelző lehet. 

- Műszeres vizsgálatok: EKG (elektrokardiogramm) 

ritmuszavarokat lehet felfedezni segítségével, 

szívultrahanggal a billentyűk, és a szív eltérései 

közvetlenül vizsgálhatók, a szűkületek feletti emelkedett 
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nyomás mérhető, a billentyű elégtelenség esetén a 

visszacsorgás mértéke megállapítható, a különböző 

sövény hiányosságokban a shuntáramlás (a szíven belül 

balról jobbra, vagy jobbról balra irányuló áramlás) 

mértéke mérhető. Mellkas röntgenen a szív nagyságát és 

a tüdő állapotát vizsgálhatjuk. Manapság az MRI 

(mágneses rezonancia segítségével létrejött képalkotás) 

használatával még pontosabb képet kaphatunk az 

eltérésről. 

- Invazív (vér útján történő) diagnosztika: Szívkatéterezés, 

mely során a szívben uralkodó nyomásviszonyokról, 

áramlásokról igen pontos ismereteket kaphatunk. 

Kontrasztanyagos szív-és érfestés, mely szintén sok 

információval szolgál. 

Az esetek többségében (> 90%) a veleszületett szívhibák 

sebészileg kezelhetők. Természetesen a cél, hogy az anatómiai 

viszonyokat lehetőségekhez mérten leginkább közelítsük a 

szabályoshoz. Ezzel együtt az áramlásdinamikai helyzetet is 

kiigazítsuk. A bonyolult, több anatómiai eltérés együttesénél, 

igen veszélyes esetekben először a hemodinamikai (vér 

áramlásdianamikájával kapcsolatos) eltérések helyreigazítása a 

cél, és csak egy második műtét szolgálhat az anatómiai 

helyreállításra. 
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Műtéti beavatkozás nélkül a veleszületett szívhibával élő 

betegek fele csecsemőkorban meghal. A megoperáltak több mint 

80%-a normális életet élhet, vagy lényegesen javul az 

életminősége és életkilátása.  

 A várandósság egész ideje alatt nagy körültekintéssel szabad 

csak gyógyszereket szedni. Ha lehetséges az első trimeszterben, 

és különösen a 4-6. hét során kerüljék a kismamák bármilyen 

gyógyszer szedését, hiszen számos gyógyszernél elegendő 

tapasztalat hiányában nem lehet megjósolni az esetleges káros, 

magzatra ártalmas (teratogén) hatásokat. Ez persze nem 

vonatkozik az ekkor is javasolt vitaminok és folsav szedésére. 

Ugyancsak kerülni kell, főleg az első trimeszterben a radiológiai 

vizsgálatokat (röntgen, izotóp vizsgálatok, CT, stb.) 

 FONTOS: Az ultrahang vizsgálat során nem szabadul fel 

ionizáló sugárzás, ezért ez a vizsgálat a magzatot nem károsítja. 

A dohányzás (a passzív is) a várandósság minden időszakában 

veszélyezteti a magzat egészségét!2 

  

                                                
2 http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/veleszuletett_szivhibak/168 
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MAGAS VÉRNYOMÁS 

A magasvérnyomás (hipertónia) a legelterjedtebb szív-

érrendszeri betegség. Fő veszélyét a sokszor csak évek után 

kialakuló érrendszeri szövődmények jelentik. A legtöbb esetben 

az emelkedett vérnyomás kezdetben nem okoz jelentős panaszt 

a betegnek, és ez félrevezető lehet. Ezért hívják a hipertóniát 

"néma gyilkosnak", mert szinte észrevétlenül is képes súlyos 

szervkárosodásokat előidézni. Az esetek 90%-ban a magas 

vérnyomás kiváltó okát nem tudjuk meghatározni. Az esetek kis 

részében tisztázható a magasvérnyomás eredete, és a háttérben 

lévő betegség rendezésével a hipertónia is sokszor megszűnik. 

A szív úgy működik, mint egy pumpa, ami a vért keringeti a 

testen át. A vérnyomás az a nyomás, amit a szív és az artériák 

fejtenek ki, hogy a vért továbbítsák a testben. A 

magasvérnyomás (hipertónia) az az állapot, melyben az ütőerek 

(artériák) falára feszülő nyomás meghaladja a normális értéket. 

A vérkeringés egy zárt rendszer, és ha az erek nem tágulnak ki 

kellően, hogy átengedjék a vért a test egyes részeibe, akkor a 

szívnek erősebben kell pumpálnia, hogy a vért mozgassa és a 

vérnyomás emelkedik. A megnövekedett vérnyomás terheli a 

szívet, az erek falának károsodásához vezet és olyan súlyos 

szövődményekkel fenyeget, mint a szívinfarktus, a szélütés 

http://www.mnsza.hu/szivbeteg/beteg/infarktus.php
http://www.mnsza.hu/szivbeteg/beteg/szelutes.php
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(stroke), szívelégtelenség, perifériás érbetegség (érszűkület) 

vagy veseelégtelenség. 

A vérnyomást két mérőszámmal jellemezzük. Az első értéket 

nevezzük szisztolés értéknek, mely az erekben uralkodó 

nyomást mutatja a szív összehúzódásakor (ez az első érték 

mindig a magasabb), a második értéket pedig akkor olvassuk le, 

amikor a szív kamrái elernyednek. Ülő helyzetben, 

nyugalomban kell végezni a mérést. A méréseket mindig azonos 

karon végezzük, azonos napszakban. A vérnyomás napszaktól 

függően kismértékű ingadozást mutat, reggel és kora este a 

legmagasabb értékű. Megterheléskor, fizikai munkavégzés 

esetén a vérnyomás jelentősen emelkedhet, ami normális 

jelenség. Hasonlóan emelkedik a vérnyomás stresszhelyzetben, 

izgalom hatására. 

A dohányzás és az alkohol szintén a vérnyomás emelkedéséhez 

vezet. Egészségesekben azonban a megterhelés befejezése után 

a vérnyomás gyorsan visszaáll a normális szintre, míg 

hipertóniás betegben tartósan magas marad. 

- A hipertonia a felnőtt lakosság több, mint 25%-át érinti 

- A magasvérnyomás betegség az orvosi vizitek 

leggyakoribb oka (a családorvosi vizitek 76 %-a szív -és 

érrendszeri megbetegedésekhez gondozására irányul) 

http://www.mnsza.hu/szivbeteg/beteg/szelutes.php
http://www.mnsza.hu/szivbeteg/beteg/elegtelen.php
http://www.mnsza.hu/szivbeteg/beteg/periferias_erbetegseg.php
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- Ha a beteg elhagyja a vérnyomáscsökkentő terápiát, 

akkor 63%-kal megnő az esélye a szív-érrendszeri 

halálozásnak.  

A vérnyomás osztályozása 

Kategória Szisztolés 

(Hgmm) 

 Diasztolés 

(Hgmm) 

Optimális vérnyomás < 120 és < 80 

Normális vérnyomás < 130 és < 85 

Magas-normális 

vérnyomás 

130-139 és/vagy 85-89 

 

Kóros vérnyomás - Hypertonia 

I. fokozat  

(enyhe hypertonia) 

140-159 és/vagy 90-99 

II. fokozat  

(középsúlyos 

hypertonia) 

160-179 és/vagy 100-109 

III. fokozat  

(súlyos hypertonia) 

>= 180 és/vagy >= 110 

Izolált szisztolés 

hypertonia (ISH) 

>= 140  < 90 

A magas vérnyomás legegyszerűbben a vérnyomás rendszeres 

mérésével szűrhető. Minden egészséges felnőtt is legalább 

évente egyszer méresse meg a vérnyomását. A súlyosan 

emelkedett vérnyomás tüneteket is okozhat: 

- Fejfájás 

- Szédülés 

- Szívdobogásérzet 
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- Rossz közérzet, fáradtságérzés  

A magas vérnyomás fő veszélye a különböző érrendszeri 

szövődmények jelentkezésében van. Megtévesztő, hogy a 

legtöbb esetben az emelkedett vérnyomás nem okoz jelentős 

fájdalmat, vagy más kellemetlen tünetet, ezért a beteg hajlamos 

elfeledkezni róla. Ezért hívják a magas vérnyomást néma 

gyilkosnak, hiszen a szövődmények jelentkezéséig (amikor már 

sokszor késő a kezelés) rejtve maradhat a betegség. 

Az orvostudomány mai állása szerint a magasvérnyomás 

betegek túlnyomó részének élethossziglani gyógyszerszedés 

szükséges. A mai korszerű gyógyszerekkel elérhető, hogy a 

kezelt betegek vérnyomása a normális szintet ne haladja meg, 

ezáltal a szövődmények kialakulásának veszélyét jelentősen 

tudjuk csökkenteni. Fontos, hogy a gyógyszerszedést akkor is 

folytatni kell, ha a vérnyomás visszaáll a normális értékre, mert 

a kezelés megszakítása ismét vérnyomás-emelkedéshez vezet. 

Egyes esetekben a magasvérnyomás egyetlen gyógyszer 

beállításával kezelhető, más esetekben több gyógyszer 

kombinációja szükséges a kívánt vérnyomás eléréséhez. 

Életmódi tanácsok magasvérnyomás esetén: 

- Dohányzás elhagyása Testsúlycsökkentés túlsúly esetén 
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- Egészséges étrend (DASH diéta) Alkoholfogyasztás 

mérséklése 

- Sófogyasztás korlátozása 

- Több testmozgás 

Magas vérnyomás kivizsgálásakor a következő rutin 

laboratóriumi vizsgálatokat kell elvégezni: a vér éhgyomri 

vércukorszint, összkoleszterin, LDL-koleszterin, HDL-

koleszterin, triglicerid (éhomi), húgysav, kreatinin-, kálium-, 

hemoglobin és hematokrit, vizeletvizsgálat egy tesztcsíkkal 

(microalbuminuria irányában); vizelet mikroszkópos vizsgálat 

és elektrokardiogram (EKG). 

A vérnyomás nem állandó, napszaktól függően is változik. A 

legmagasabb értéket általában reggel mérjük. Ezután a 

vérnyomás csökken. Kora délután a vérnyomás ismét 

emelkedik, egy második vérnyomáscsúcs alakul ki, ami azonban 

a reggelihez képest már alacsonyabb. Ezután fokozatosan 

csökken a vérnyomás, ami éjszaka a legalacsonyabb. A napi 

ingadozás mértékét 24 órás ABPM vizsgálattal lehet jól követni 

és számszerűsíteni. 

A napi ingadozás mellett a vérnyomás normális esetben is 

átmenetileg megemelkedik testmozgás, izgalom, stressz 

hatására. A helyes vérnyomásmérés ezért mindig nyugalmi 

helyzetben történik. 
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A vérnyomásmérés helyes technikája: 

- Ülő helyzetben 

- Nyugalomban, több perces pihenés után 

- Megfelelő méretű mandzsettával(túl kicsi mérettel a 

valósnál magasabbat mér) 

- A mandzsetta a szív magasságában 

- Optimálisan a felkaron mérve 

Alapvetően olyan gyakran mérje, ahogy az Önnek megfelel. 

Egyes emberek minden nap, akár többször is mérnek, mások 

csak néhány naponta, vagy még ritkábban. Optimális, ha reggel 

és este is megméri. Ha csak egyszer mér, akkor lehetőleg reggel, 

gyógyszer bevétel előtt tegye. 

A magas vérnyomás megelőzhető, és sokszor sikeresen 

enyhíthető, ha egészségesebb életmódot választunk. A 

legfontosabbak: 

- Elkerülni a túlsúlyt 

- Rendszeres testmozgás 

- Só és telített zsírok fogyasztásának csökkentése 

- Túlzott alkoholfogyasztás kerülése 

- Stresszt okozó szituációk kerülése3 

                                                
3 http://www.mnsza.hu/szivbeteg/kockazat/magas_vernyomas.php 
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Vérnyomás napló 

Dátum Reggel Délben Este 

Vérnyomás Pulzus Vérnyomás Pulzus Vérnyomás Pulzus 
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KOSZORÚÉR BETEGSÉGEK ÉS 

INFARKTUS 

A szív a mellkas középső részén, kissé balra helyezkedik el. 

Feladata a test minden részéről összegyűjtött oxigénhiányos vér 

továbbítása a tüdő felé, valamint a felfrissült vér pumpálása a 

test különböző részeibe - ellátva ezzel az összes sejtet az élethez 

nélkülözhetetlen anyagokkal. A szív izomzata erős, bőséges 

saját vérellátása van. Azokat az ereket nevezzük koszorúérnek, 

amelyek a szívet behálózzák és vérrel látják el. Az 

orvostudományban az infarktus kifejezés az artériás vérellátás 

megszűnése miatt bekövetkező szöveti sejtelhalást, nekrózist 

takarja. Habár infarktus, érelzáródás bármelyik szervben 

létrejöhet, a koszorúér elzáródása - mivel abban a szervben 

található, mely az egész testünk vérellátását biztosítja - mégis 

kiemelt fontosságú. Az infarktus az esetek nagyobb hányadában 

az érelmeszesedéssel van kapcsolatban. A zsírok fokozatosan 

szaporodnak fel az artériákban; a folyamatot ateroszklerózisnak 

nevezzük. Az aterómák növekedésük folyamán bedomborodnak 

az artériákba, szűkítve azok üregét, részben elzárva a keringést. 

Idővel az aterómákban mész halmozódik fel. A plakk 

megrepedhet, bevérezhet, így mérete tovább nő, az artéria pedig 

még inkább beszűkül. Az ateróma megrepedése vérrög 
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(thrombus) kialakulásához vezet, mely az érpályát kitölti, 

elzárja, és az elfolyó érszakasz által ellátott területen infarktust 

okoz. 

Vérellátási zavarról beszélünk- a szív esetében is -, amikor a 

szívizomzat oxigénigénye és oxigénellátása közti egyensúly 

felborul. Az egyensúlyt számos tényező megbonthatja. Egyrészt 

terheléskor a szívizomzat oxigénigénye a nyugalmi érték 5-6-

szorosára is emelkedhet, és megfelelő vérellátás híján 

oxigénhiányos állapot léphet fel. Másrészt a koszorúsereken 

lévő szűkület (coronariasclerosis – az érelmeszesedés 

koszorúsereket érintő formája) mögötti érszakasz által ellátott 

terület vérellátása nem tud nőni egy bizonyos határ fölé. Emiatt 

a szívizomsejtek által „igényelt” oxigénmennyiség nem áll 

rendelkezésre, az anyagcseréjük megváltozik, s ha az 

oxigénhiány tartós (a hosszas vérellátási zavar következtében), 

akkor a szívizomsejtek károsodnak, el is pusztulhatnak. A 

vérellátási zavar nyomán kialakult oxigénhiányt nevezzük 

ischaemiának. 

Ha a vérellátási zavar hirtelen alakul ki, akkor a szívizom nem 

tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Az 

anyagcseréje gyorsan és kényszerűen megváltozik, a 

felszaporodott káros anyagcseretermékek valószínűleg 

fájdalomérző receptorokat ingerelnek, mely miatt a beteg 
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jellegzetes mellkasi fájdalmat kezd érezni. Ezt a fájdalmat 

nevezik angina pectoris–nak. Ha a vérellátás perceken belül 

helyreáll, akkor a fájdalom megszűnik, a szívizom anyagcseréje 

és működése helyreáll. Ebben az esetben szívizom-károsodás 

nincs, vagy az csak molekuláris módszerekkel mutatható ki. 

 

A tartós, 20 percnél hosszabb ideig tartó mellkasi fájdalom, 

mely gyógyszer (nyelv alá tehető nitrát) ellenére sem enyhül, 

szívizominfarktust eredményez. Általában ez akkor következik 

be, amikor az ér teljesen elzáródik, és nem csupán szűkület 

korlátozza a megfelelő vérelfolyást a koszorúérben. A 

koszorúér-elzáródás helyének és ellátási területének nagyságától 

függ, hogy mekkora szívizomzatrész pusztul el. A koszorúér 

eredése közelében lévő elzáródás nagy kiterjedésű 
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szívizomelhalást, olykor ennek következtében hirtelen halált is 

eredményezhet. A koszorúér eredésétől távolabbi érelzáródás 

kisebb infarktust okozhat. Az elzárt koszorúér ismételt 

megnyitása, kinyitása csökkenti a szívizomelhalás nagyságát. A 

megnyitása – orvosi gyógyszerekkel, eszközökkel - 12 órán 

belül lehetséges. Ezt követően már az ér kinyitásával nem lehet 

élő izomszövethez jutni. Nyilvánvaló, hogy minél rövidebb 

ideig tart az elzáródás - akár 1-2 óráig áll csak fenn -, annál 

csekélyebb mértékben pusztul el a szívizom. Annak ellenére, 

hogy az ér pár órával az elzáródást követően megnyílik, és újra 

vért kap az adott szívizomterület, működése nem tér azonnal 

vissza, sokszor hetekig is eltart, mire a többi szívizomrészhez 

képest működése javul. Ez a jelenség a stunning, amelynapokig, 

esetleg hetekig eltarthat. 

Abban az esetben, amikor az érelzáródás nem hirtelen, hanem 

lassan (hónapok, évek alatt) alakul ki, akkor a szívizom a 

hiányzó vérellátást megpróbálja máshonnan, ép érszakasz felől 

pótolni. Ennek során a szívizomban újabb kis erecskék 

képződhetnek (collateralisok – a folyamat neve collateralisatio), 

melyek valamennyi vérellátást biztosítanak az elzáródott 

érszakaszt áthidalva. Ez azonban ritkán elegendő a szívizomnak 

ahhoz, hogy még működjön is, leggyakrabban az összehúzódást 

beszünteti, de az alapanyagcseréje megmarad. Ha a szívizom 
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újból a megfelelő vérmennyiséget kapja meg (az eredeti ér 

megnyitásával akár katéteres, akár műtéti úton) akkor egy idő 

után a működése is visszatérhet. Az így viselkedő szívizmot 

nevezzük hibernált szívizomnak. 

Ha a szívizom elpusztult, annak működése már nem tér vissza, 

a szív összteljesítménye ennek megfelelően csökken. A 

szívizom össztömeg mintegy 10%-ának hirtelen elvesztése 

különösebb tünettel nem jár. 10-20% között a teljesítőképesség 

csökken, 20-30% között már a mindennapi életvitel is 

nehézségbe ütközik, 30-35% között a nyugalmi keringés ellátása 

is nehéz, míg 40% fölötti azonnali szívizompusztulás esetén 

gyors keringés-összeomlás, ún. kardiogén shock jöhet létre. 

A szívinfarktus tünetei 

Az infarktus tünetei nagymértékben függnek a beteg korától, 

társbetegségeitől, az infarktus helyétől s az érintett 

szívizomterület nagyságától. Kezdetben a szívinfarktus tünetei 

megegyeznek az angina pectoris tüneteivel. De míg az angina 

pectoris tünetei percekig tartanak, addig az infarktus esetében 

ezek órákon keresztül fennállhatnak. 

Jellemzően hirtelen kezdődő szegycsont mögötti szorító, 

markoló, igen erős mellkasi fájdalom jelenik meg, mely 

kisugárzik a vállakba, jellemzően a bal vállba, esetleg a bal 
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karba, bal kéz kisujjába. Fizikai terhelésre általában fokozódik, 

de pihenésre nem szűnik meg. Hányinger, hányás, a vérnyomás 

csökkenése, hideg verejtékezés társulhat hozzá. A fájdalom 

miatt halálfélelem is gyakran megjelenik. Az infarktus néha 

tünetmentesen is lejátszódhat, az utólagos orvosi vizsgálat deríti 

fel az infarktus tényét („lábon kihordott infarktus”). 

Kezelése: 

A szívinfarktus kezelésének lényege az érintett szívizomterület 

vérellátásának a helyreállítása a lehető legrövidebb időn belül. 

Ennek lehetőségei a következők: 

- Az érelzáródást okozó vérrög gyógyszeres feloldása. 

- Az érelzáródás mechanikus megnyitása szívkatéteres 

eljárással. 

- Az elzáródott érszakasz megkerülése szívsebészeti 

beavatkozás során készített áthidalással (bypass). 

- A fentieken kívül igen fontos a tünetek kezelése, 

valamint a szívinfarktus szövődményeinek (például 

szívritmuszavarok) kezelése. 

Gyógyszeres vérrögoldás: Ez olyan gyógyszer, mely 

specifikusan a vérröghöz kötődik, azt elbontja, és rövid időn 

belül a vérrögöt feloldva a véráramlást megindítja. Előnye, hogy 

a legtöbb kórházban rendelkezésre áll. Hátránya, hogy az esetek 
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10-50%-ában a vérrögoldás nem hoz sikert, és az elzáródás 

megmarad. Másik hátránya, hogy a tünetek kezdetétől számítva 

csak az első 3 órában várhatunk sikert a kezeléstől. Emellett ez 

csak a vérrögöt oldja le, a vérrögképződés kiindulásáért felelős 

érsérülést (érelmeszesedéses plakkot) azonban nem. 

Szívkatéteres kezelés: Jelenleg a legkorszerűbb eljárás, mellyel 

a koszorúér-keringést lehet helyreállítani. Lényege, hogy a 

combartérián (vagy egyéb nagy verőéren) keresztül speciális 

katétert vezetnek a koszorúér eredéséhez, majd ezen keresztül 

nagyon finom eszközökkel az elzáródást mechanikusan 

megnyitják, ezt követően egy "belső érprotézis", ún. stent 

behelyezésével a szűkült eret is kitágítják, s az érfal sérülését 

stabilizálják. Hátránya, hogy speciális szívkatéteres 

laboratóriumot, speciálisan képzett szakszemélyzetet igényel, 

mely nem áll jelenleg mindenhol rendelkezésre. 

Szívsebészeti kezelés: A heveny szívizominfarktus kezelésében 

ma már csak ritkán jön szóba. Leginkább akkor, ha az elzáródás 

szívkatéteres beavatkozással nem kezelhető. A szövődmények 

elhárítására (például szívsövényrepedés, szívbillentyű-

leszakadás) még mindig a műtéti ellátás a választandó módszer.4 

                                                
4 http://www.kastelyszanatorium.hu/hu/A_koszoruer_betegsegrol 
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SZÍVELÉGTELENSÉG 

Számos szívbetegség vezethet szívelégtelenséghez. Idővel a 

koszorúér betegség és a magas vérnyomás fokozatosan 

felemészti a szív erejét, és túl gyenge vagy túl merev lesz ahhoz, 

hogy kellőképpen megteljen és pumpáljon.  

A szívelégtelenség (másképpen congestív szívelégtelenség), azt 

jelenti, hogy szíve nem képes a szervezet tápanyag és oxigén 

igényét kielégítő mennyiségű vért pumpálni. Számos 

szívelégtelenséghez vezető rendellenességet nem lehet 

visszafordítani, azonban bizonyos esetekben egyszerűen 

kezelhető probléma áll a háttérben.  

Az életmód változtatásai, többek között a rendszeres mozgás, a 

csökkentett sóbevitel, a stressz és a depresszió kezelése, a 

súlyfölösleg leadása mind hozzájárulhat a szívelégtelenség 

romlásának megelőzéséhez, és az életminőség javításához. A 

szívelégtelenség elleni legjobb védekezés az, ha megelőzi vagy 

kezelteti a betegség kialakulásának rizikófaktorait, illetve kezeli 

a háttérben álló betegségeket, így a koszorúsér betegséget, a 

magasvérnyomást, a koleszterin szintet, a cukorbetegséget és az 

elhízást.  
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A szívelégtelenség tipikus esetben krónikus betegség, lassan, 

fokozatosan alakul ki. Mivel a szív nem tud megfelelő 

mennyiségű vért pumpálni a szervezetbe, nem ürül ki elég 

gyorsan a vér, megnehezedik a vér visszaáramlása a 

szervezetből a szívbe., emiatt pedig a májban, a hasban, az alsó 

végtagokban és a tüdőkben panghat a vér. Innen kapta ez a 

betegség "a pangásos szívelégtelenség" nevet. A pangó vér 

légszomjhoz, fáradtsághoz és bokák bedagadásához vezethet. 

Ahogy a szervezet megpróbálja kompenzálni a szív csökkent 

pumpa funkcióját, további tünetek is kialakulhatnak. A szív 

elkezd egyre gyorsabban verni, izomzata megvastagszik és a 

kamrák jobban kitágulhatnak, hogy több vért tudjanak 

befogadni. A kamrák károsodása miatt előfordul, hogy a szív 

már nem szinkronban ver, ezáltal tovább csökken a szervezet 

vérellátása.  
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A krónikus szívelégtelenség tünetei az alábbi panaszok 

lehetnek:  

- Fáradtság és gyengeség.  

- Mozgáskor, vagy súlyosabb esetekben már 

nyugalomban is jelentkező légszomj.  

- Csökkent fizikai terhelhetőség.  

- Folyamatosan fennálló köhögés, zilálás, fehér vagy 

rózsaszínen, véresen festenyzett köpet.  

- Az alszárak, bokák és lábak duzzanata (ödéma).  

- Hasüregben meggyűlő folyadék (ascites).  

- Hirtelen hízás a folyadék visszatartása miatt.  

- Étvágytalanság és hányinger.  

- Koncentrációs zavar és csökkent éberség.  

Tünetek 

Az akut szívelégtelenség a szívműködés hirtelen károsodásakor 

alakul ki. Az akut szívelégtelenség tünetei hasonlóak a krónikus 

szívelégtelenségéhez, azonban hirtelen alakulnak ki és sokkal 

súlyosabbak. Az akut szívelégtelenség tünetei közé az alábbiak 

tartozhatnak. Hirtelen folyadékfelszaporodás. Gyors vagy 

szabálytalan szívverés szívdobogás érzettel. Hirtelen súlyos 

légszomj és habos rózsaszínes nyák felköhögése. Mellkasi 
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fájdalom, ha az akut szívelégtelenséget szívinfarktus vagy 

aneurysma (az artéria kiboltosulása) okozza. 

- Hirtelen folyadékfelszaporodás.  

- Gyors vagy szabálytalan szívverés szívdobogás érzettel.  

- Hirtelen súlyos légszomj és habos rózsaszínes nyák 

felköhögése.  

- Mellkasi fájdalom, ha az akut szívelégtelenséget 

szívinfarktus vagy aneurysma (az artéria kiboltosulása) 

okozza. 

Az akut szívelégtelenség okai közé tartozik a szívinfarktus, a 

szívizom vírusfertőzése, súlyos fertőzések, allergiás reakciók, a 

tüdőembólia (a tüdőben elakadó vérrög) és bizonyos, az egész 

szervezetet befolyásoló gyógyszerek, illetve betegségek. Ezek a 

kórállapotok nagyon gyorsan és drámaian tudják a szív pumpa 

funkcióját csökkenteni. Az akut szívelégtelenség gyors, 

koordinálatlan elektromos jeleket indíthat be a szívben 

(fibrilláció), ezáltal a szív gyakorlatilag képtelen lesz a 

pumpálásra. Az akut szívelégtelenség egy életet veszélyeztető, 

sürgősen ellátandó állapot.5 

                                                
5 http://www.webbeteg.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/282/a-

szivelegtelenseg-es-tunetei 



 

29 

SZÉLÜTÉS 

A szélütés (angol szóval stroke, ejtsd "sztrók") az agy hirtelen 

kialakuló károsodása, melyet vérkeringési zavar okoz. Ennek 

oka leggyakrabban agyérgörcs, amikor az agyat tápláló verőér 

elzáródik. A keringészavar következtében az agysejtek nem 

jutnak oxigénhez, és perceken belül elhalnak. 

1. Iszkémiás stroke, agyérelzáródás az esetek 70-80 

százalékában. Ha az elzáródás helyben alakul ki, trombózisról 

beszélünk. Ha máshonnan besodródott vérrög zárja el az agyi 

keringést, akkor embólia a diagnózis. Elsősorban ún. 

intracavitalis emboliaforrás okozhatja. Ez rendszerint 

pitvarfibrillációs szívritmuszavarban fordul elő. Pitvarfibrilláció 

megléte esetén sok esetben szükséges tartós véralvadásgátló 

kezelés az agyembólia megelőzésére. Embóliaveszélyes szíven 

belüli vérrögösödés kialakulhat súlyos szívelégtelenségben, ill. 

szívinfarktus után is. 

2. Vérzéses stroke fordul elő az esetek kb. 20%-ában. Két 

formája az agyállományi vérzés és a pókhálóhártya 

(subarachnoidális) vérzés. Agyállományi vérzés akkor történik, 

ha az agyat ellátó egyik verőér megreped és vérömleny 

keletkezik a koponyán belül, ami az agyállomány 



 

30 

összenyomódását okozza. A vérzéses stroke (szélütés) általában 

súlyosabb kimenetelű. 

Az agy különböző területei különböző testrészek mozgását, 

érzékelését, működését irányítják. A végtagok beidegzése 

mindig az ellenoldali agyféltekében történik. Ha a bal 

agyféltekében lép fel keringési zavar, akkor a test jobb oldala 

bénulhat meg. 

Módosítható kockázati tényezők:  

- Magas vérnyomás 

- Dohányzás 

- Ritmuszavarok főleg pitvarfibrilláció 

- Cukorbetegség 

- Kóros vérzsírok 

- Mozgásszegény életmód, elhízás 

- Egyes további szívbetegségek  

Nem befolyásolható tényezők:  

- Kor - idősebbekben gyakoribb 

- Nem - férfiakban gyakoribb, ugyanakkor nőkben 

veszélyesebb. 

- Családi előfordulás 

A tünetek az elzáródás helyétől függenek. Kialakulhat az egyik 

oldali kar vagy a láb gyengülése vagy bénulása, ezt hívjuk 
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hemiplegiának. Ezekhez társulhat azonos oldalon az arc 

zsibbadása, száj félrehúzódása. Egyes esetekben beszédzavar, 

aphasia alakulhat ki. Enyhe formájában szótalálási nehézség 

lehet, súlyos formában a beteg nem fogja fel a szavakat vagy 

egyáltalán nem képes beszélni. Egyes esetekben látászavar, ami 

rendszerint féloldali. Kialakulhat nyelési nehezítettség, 

félrenyelés, ún. dysphagia. A kisagy károsodása esetén 

egyensúlyzavar, hányinger, hányás. 

Enyhébb esetben a tünetek 24 órán belül megszűnnek. Ezt 

hívjuk átmeneti agyi keringészavarnak, azaz angol rövidítéssel 

TIA. Ilyenkor is mindenképpen forduljunk orvoshoz. Súlyosabb 

esetben az agyállomány egy része végleges károsodást szenved 

és tartós maradványtünetek maradnak vissza. 

Orvosi vizsgálat döntheti el, szükséges-e további teendő szélütés 

gyanúja esetén. Amennyiben igen, sor kerülhet ideggyógyász 

szakorvosi vizsgálatra. Az agyállomány károsodását 

legpontosabban CT (komputer tomográfiás röntgen) vagy MR 

(mágneses rezonancia) vizsgálat mutatja ki. 

Ha a szélütést agyi érthrombosis vagy agyembolia okozza, a 

tünetek kezdetétől számított három órán belül különleges 

vérrögoldó tPA kezeléssel lehetséges a végleges károsodás 

visszafordítása. Az ilyen kezelést speciális központokban 

végzik. Három órán túl már erre nincsen lehetőség, azért 
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rendkívül fontos, hogy szélütés gyanúja esetén a beteg azonnal 

kórházba kerüljön. 

A kezelés első napjaiban a betegek kórházban fekszenek. 

Infúziós kezelés majdnem mindig szükséges, amikor az 

agysejtek anyagcseréjét segítő anyagokat is adnak. Az ilyen 

kezelés annál eredményesebb, minél hamarabb - optimálisan 6 

órán belül - kezdik meg. Amennyiben a szélütés hátterében nem 

igazolódik vérzés, a véralvadásra ható gyógyszereket is adnak. 

Már a kórházban törekedni kell a szélütés hátterében meghúzódó 

kiváltó betegségek kezelésére. Fontos a vérnyomás megfelelő 

beállítása, az esetleges szívbetegség megfelelő kezelése, 

különösen, ha pitvarfibrilláció is fennáll. Rendezni kell a kóros 

vércukor és vérzsírértékeket. Sok betegnek beállítanak 

vérlemezke-gátló kezelést a szélütés ismétlődésének kivédésére, 

ami a legtöbb esetben aszpirin. 

A kezelés további részében egyre nagyobb szerepet kap a 

gyógytorna, a mozgásterápia. Egyes betegeknél speciális 

rehabilitációs utókezelés is szükséges lehet. A mozgásterápiát a 

kórházi hazabocsátás után is folytatni kell, mert a javulás még 

hónapokon keresztül tarthat, mielőtt a végleges állapot kialakul.6  

                                                

6 http://www.mnsza.hu/szivbeteg/beteg/szelutes.php 
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AZ ÖNELLENŐRZÉS FONTOSSÁGA 

Az önellenőrzés a ma betegellátásának aktív része, melynek a 

diagnózis felállításában, a terápiában, a rehabilitációban és a 

megelőzésben is szerepe van. Az önellenőrzés 

önmegfigyelésből és önvizsgálatból áll. 

    A szervezetben zajló élettani folyamatok alapjában véve 

észrevétlenek, nem tudatosulnak bennünk, akár az emésztést, 

légzést, vagy szívműködést vesszük alapul. Amennyiben 

változás lép fel a normális folyamatok eltérnek, tudatunkban 

észleljük a változást. Pl.: szapora szívműködés, hasi diskomfort, 

légzési nehézség stb. Az önmegfigyeléssel általános tényeket 

észlelhetünk, mint például gyengeség, fáradtság, rossz közérzet 

stb., de vannak egy-egy szervre vonatkozó megfigyelések is, 

ezek rendkívül fontosak. Ezekkel kerül orvoshoz a beteg, és 

képezik a kórelőzményt, az anamnézist. Pl. étkezés utáni jobb 

bordaív alatti görcsös fájdalom, has puffadás, esetleg hányás 

epecolica mellett szólhat. De típusos példa szokott lenni 

borzongás, hidegrázás, láz után mellkasi oldalszúrás, köhögés, 

rubiginózus (téglaszerű) köpet, ami klasszikus tüdőgyulladás 

mellett szól. 

Szív-érrendszeri megbetegedések szempontjából fontos 

önmegfigyelések a következők 
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1. Fáradékonyság, ami hetekkel, hónapokkal megelőzheti 

az infarktust és annak szövődményeit. 

2. Terhelésre fellépő mellkasi nyomás, fulladás. Rendkívül 

jelzésértékű, rezerv kapacitás csökken. 

3. Szapora, illetve rendetlen szívverés érzet. 

4. Ájulásszerű, sokszor pillanatig tartó rosszullét. 

5. Múló verejtékezés. 

6. Erekciós dysfunkció. 

7. Terhelésre jelentkező alsóvégtag fájdalom. 

 Önvizsgálat 

Az utóbbi évtizedekben terjedt el, lehet műszeres és nem 

műszeres vizsgálat. Lényege a kóros folyamatok észlelése, 

regisztrálása, vizsgálata. A Medicina több területén rendkívül 

fontos az önvizsgálat. Pl. nők emlődaganatának diagnózisában 

szinte nélkülözhetetlen. Szív-érrendszeri vonalon az alábbi 

vizsgálatokra van mód és lehetőség: 
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1. Pulzus mérés, észlelés. Regisztrálandó számszerűsége és 

ritmusa. Tapintással és vérnyomásmérő készülékkel 

mérhető. 

2. Vérnyomásmérés. Több készülék ismeretes, melyek 

lényege ugyanaz. Systolés, diastolés vérnyomást és pulzust 

mérhetünk egy időben. Vérnyomás szempontjából mk. 

Érték fontos. A vérnyomás értékek a szív munkájával, 

érellenállással, vérvolumennel, vér sűrűséggel és a szív 

beidegződésével függnek össze. A normális vérnyomás 

elterjedt szlogenje: éljen 140/90 alatt. Az otthoni 
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vérnyomásmérés értékei korrektebbek, mint a rendelői 

értékek. 

3. Az alsóvégtagokon a vérnyomás magasabb a felkaron mért 

értéknél. ABI = boka feletti RR/felkar RR 1–1,3. 1 alatti 

érték alsóvégtag meszesedés mellett szól. 

4. Érrendszeri veszélyeztetettség miatt fontos haskörfogat 

mérés. Férfi: 94 cm. Nő: 80 cm. 102 felett férfinél kóros, 

nőknél 88 felett kóros. 

5. BMI: testsúlyt osztjuk méterben kifejezett magassággal. 

Normál értékek 25 alatt. 

6. Vércukor ellenőrzés, vizeletcukor ellenőrzés. 

7. Prothrombin / INR kontroll. 

Az önellenőrzések józanságot, pánikmentességet, 

mértékletességet, illetve fals következtetésmentességet 

igényelnek. Pontos dokumentáció elengedhetetlen, és az észlelt 

eredményekkel a kezelőorvosnál megbeszélés javasolt.7 

 

 

                                                
7 

http://masziv.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3

5&Itemid=52 
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A RENDSZERES TESTMOZGÁS 

Azért előnyös mert:  

- A fizikai aktivitás hiánya hozzájárul az elhízás 

elterjedéséhez, mert a kalória felhasználás kisebb, mint a 

bevitel. Ezáltal a mozgásszegény életmód a szívbetegség 

kockázati tényezője.  

- A rendszeres testmozgás jótékonyan befolyásolja a zsír 

eloszlását a szervezetben.  

- A mozgás minden életkorban előnyös, nemektől 

függetlenül.  

- A hét legtöbb napján - optimálisan minden nap - végzett 

mérsékelt szintű testgyakorlás jelentősen javítja az 

egészségi állapotot.  

- Jelentősebb fizikai akitivitás további előnyökkel járhat.  

- A rendszeres testmozgás csökkenti a korai halálozás 

veszélyét általában, ezen belül a koszorúérbetegség, a 

magas vérnyomás, a vastagbél rák és a cukorbetegség 

kockázatát különösen.  

- A mozgás előnyös a lelkiállapotra és fontos az izületek 

és csontok karbantartására is.  

http://www.mnsza.hu/elhizas/index.php
http://www.mnsza.hu/szivbeteg/beteg/infarktus.php
http://www.mnsza.hu/szivbeteg/kockazat/magas_vernyomas.php
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Szívbetegen olyan mozgást érdemes választani, amit szívesen és 

könnyen végzünk. A legegyszerűbb a szabadban 

(parkban,erdőben) végzett séta, amely mindenki számára 

elérhető és olcsó.  

Naponta legalább 30 perc folyamatos mozgás szükséges. A 

mozgásprogram intenzitását a kezelőorvos és a gyógytornász 

határozza meg. Szívbetegeknél a terheléses EKG alapján lehet 

kiszámolni az edzési pulzust. Fontos viszont, hogy ne hirtelen, 

hanem fokozatosan érje el az átlag edzési pulzus 60-80%-át. A 

nyugalomban mért pulzust körülbelül 10 perc alatt kell felvinni 

az edzési pulzusig és 20-40 percig kell ott tartani, majd a 

legvégén 10 perc alatt visszatér a kiindulási értékig. A pulzust 

legegyszerűbb a nyakon illetve a csuklónál mérni.  

A pulzusszám az egyik legérzékenyebb mutatója a szervezetünk 

fizikai terhelésének. Terhelés közben mért pulzusunk fontos 

információval szolgál az adott terhelés intenzitásáról, testünk 

pillanatnyi állapotáról. Az alábbi kalkulátor segítségével 

kiszámolhatja maximális munkapulzusát, mely azt mutatja 

milyen terhelési szintre kell mozgás közben elérnie.  

220 – Kor x 0,8 = Az Ön maximális munkapulzusa 
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Tanácsok testmozgáshoz:  

- Csak akkor végezzen testmozgást, ha jól érzi magát. 

- Ne végezzen intenzív testmozgást közvetlenül étkezést 

követően. 

- Vegye figyelembe az időjárási tényezőket. 

- Viseljen megfelelő ruházatot, cipőt. 

- Ne végezze a mozgást kimerülésig. 

- Mozgásprogramját kezdje fokozatosan 

- Készítsen edzésprogramot, fokozatosan emelkedő 

terheléssel 

- Ismerje korlátait, rendszeresen kérdezze meg orvosa 

véleményét. 

- Válasszon egyéniségének megfelelő mozgásformát. 

- Figyeljen a mozgás közben jelentkező tünetekre.  

- Ne végezze a mozgást kimerülésig.  

- Mozgásprogramját kezdje fokozatosan.  

 

  



 

40 

Tornagyakorlatok  

-  Két karral felnyújtózva orron keresztül mély levegőt 

veszünk, majd szájon át kilélegezve leengedjük a 

karokat.  

- Mint az előző gyakorlat, csak belégzéskor lábujjra állunk 

és kilégzéskor törzshajlítás előre.  

- Törzshajlás jobbra-balra légzéssel egybekötve. 

Csípőkörzés jobbra-balra.  

- Támadóállás jobb majd bal lábbal, sarkat hátul próbáljuk 

lenyomni. Térdhajlítás és nyújtás. Nem kell teljesen 

leguggolni, csak ameddig jólesik.  

- Törzshajlítás előre, kezünkkel átkulcsoljuk a térdeket és 

kilégzéskor odahúzzuk magunkat. Hátrahajlítjuk a 

térdet, megfogjuk a bokát és lassan húzzuk a fenék felé. 

Megismételjük a másik lábbal is.  

- Terpeszállásban térdhajlítás jobbra, majd balra. 

Próbáljuk lassan végezni a gyakorlatot és igyekezzünk 

minél nagyobb terpeszállásban minél mélyebbre 

guggolni.8  

                                                
8 http://www.mnsza.hu/elhizas/szivbeteg_mozgas_programb7.htm 
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AZ ÉTREND FONTOSSÁGA 

Az étrend koleszterintartalma maximálisan: 200mg lehet a 

kardiológusok javaslata alapján a szív és érrendszeri betegek 

részére. 

A zsírokról: Megkülönböztetünk telített és telítetlen 

zsírsavakat. A zsírok fajtájuktól függően különböző hatással 

vannak szervezetünkre. A telített zsírsavak az állati eredetűek. 

A telítetlenek elsősorban a növényi eredetű termékekben 

találhatók. A telített zsírsavaknak koleszterinszint emelő 

hatásuk van. (telített zsírt tartalmaz: vaj, tejszín, tejtermékek, 

sertés-liba- kacsa zsír, valamint a húsok, és a tej-tejtermékek). A 

telítetlen zsírsavak az olajok, margarinok, valamint dió, és 

mogyoró, és a tengeri halak fő alkotója. A telítetlen zsírsavak a 

koleszterinszintet és a trigliceridszintet csökkentik, és a HDL- 

koleszterin szintet növelik, emiatt segítenek megelőzni a 

szívinfarktus kialakulását. A triglicerid szintet növelik a telített 

zsírokon kívül az alkohol és a cukrozott élelmiszerek. 

A vérzsíroknak 3 fő fajtája van, amely a szervezet koleszterin 

szintézisében vesz részt: VLDL, -LDL, és HDL -koleszterin. A 

VLDL és LDL koleszterin az erek falát látják el koleszterinnel, 

(„rossz” koleszterin), míg a HDL-koleszterin az érfaltól szállítja 
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el a májba a fölösleges kolesztein- mennyiséget. Emiatt a HDL-

koleszterin az érelmeszesedés védőfaktora. 

Az elhízás fontos rizikófaktor a magas koleszterinszint 

kialakulásában. Elhízás esetén fontos a zsíros ételek, valamint 

sütemények és üdítőitalok mellőzése, és a rendszeres mozgás. 

Mozgással növelhető a védő hatású HDL-koleszterin szintje és 

megelőzhető az érelmeszesedés kialakulása. 

 

A vér koleszterinszintjének emelkedéséért elsősorban az állati 

eredetű zsiradékok felelősek. A növényi eredetű zsiradékok 

zsírsavösszetétele jóval kedvezőbb, ezek egyáltalán nem 

tartalmaznak koleszterint. Ezért fontos az állati eredetű 

zsiradékok –vaj, -liba, -kacsa, -sertés, valamint a kókuszzsír-, 

olajjal való helyettesítése (napraforgó, kukoricacsíra, repce, 

szója, oliva) 
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A normál koleszterin és triglicerid szint, a legújabb kutatási 

eredmények alapján, a következő határértékek között mozog: -

normál koleszterinszint: 4,5-6,5mmol/l – normál trigliceridszint: 

1,7-2.2mmol/l.A HDL -koleszterin normál tartománya: 1,1-

1,5mmol/l. 

Ajánlott és kerülendő élelmiszerek 

Pékáru: élelmi rostokban gazdag barna, graham, korpás, 

magvakkal dúsított kenyerek, pékáruk, graham liszt, korpás 

liszt, rozsliszt, teljes őrlésű liszt, zab, rozs, kukorica, 

búzapehely, búza-zab korpa, natúr müzli, búzacsíra, köles, 

hajdina, barna rizs, tojásmentes durum száraztészta.  

Sütemények: gyümölcsös vagy túrós, tojást nem tartalmazó 

tészták ajánlottak . pl.: almás-diós rétes 

- Kerülendő: fehér kenyér és péksütemények, fehér liszt, 

több tojásból készült száraztészta, cukrozott műzlik, 

cukrozott gabonapelyhek, sütemények:sok 

tojássárgájával, vajjal, cukorral, készültek: kakaós csiga, 

tepertős pogácsa, lekváros táska, búrkifli, cukrozott 

pékáruk-fornetti, túrós batyu, a vajas pogácsa, sajtos rúd, 

fánk-képviselőfánk, linzertészták, hájastészták, valamint 

a cukorral-mézzel -fructossal készült sütemények, 

fagylaltok, és parfék, valamint a csokoládék, cukorkák, 

omlós kekszek-nápolyik. 
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Tej és tejtermékek: 1,5%-os, 0,1%-os zsírtartalmú tej, tejes 

ital, natúr vagy zsírszegény kefir, joghurt, aludttej, 12%-os 

zsírtartalmú tejföl, sovány tejpor, cukrozatlan sűrített tej, sovány 

sajtok: köményes, pritaminos, tolnai sovány, túra, Tenkes sajt, 

sovány vagy félzsíros túró, „light” kockasajtok, Óvári sajt,  

Mozzarella. 

- Kerülendő: 2,8 illetve 3,6%-os zsírtartalmú tej, házi tej, 

tejszín, zsíros tejpor, 20%-os zsírtartalmú tejföl, zsíros és 

ömlesztett sajtok: trappista, Eidami, márvány, 

hagyományos kockasajt, tejszínkrémsajt, füstölt sajt, 

Karaván sajt, Camembert stb... zsíros tehéntúró, juhtúró. 

Zsiradékok: növényi olajok, (napraforgó, repce, olíva, szója, 

lenmagolaj), margarinok, light margarinok, vajkrémek közül 

amelynek alapanyaga nem a tejszín. 

- Kerülendő: sertészsír, baromfizsír, vaj, szalonna, 

tepertő, baromfibőr -koleszterintartalma 540mg/100g- 

Húsfélék, húskészítmények, belsőségek: baromficomb- mell 

(bőr nélkül), sertéskaraj, sertéscomb, marhahátszín, lapocka, 

tengeri és édesvízi halak, tengeri halkonzervek, (makréla, 

tonhal, hering) vadhúsok, sonka felvágott félék, 

baromfifelvágottak, zöldséges aszpikos felvágottak, zalai, virsli, 

szafaládé, párizsi. 
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- Kerülendő: zsírosabb baromfihúsrészek, (far-hát, 

szárny), kacsa- liba-tyúk zsírosabb részei, sertésoldalas, 

dagadó, tarja, csülök, füstölt húsok, szalonnák, 

kolbászok, disznósajt, zsírosabb szalámik, (pl.: Pick, 

Rákóczi,) zsírosabb felvágottak, (pl.: olasz, soproni, 

fokhagymás, löncshús), tartósított húskrémek, 

vagdalthúskonzerv, májkrém, kenőmájas, belsőségek, 

(csirkemáj, sertésmáj, tüdő, vese), velő, vér. 

Zöldségfélék, száraz hüvelyesek: évszaknak megfelelő friss 

zöldségek, mirelit zöldségfélék, szárazbab, sárgaborsó, lencse, 

csicseriborsó, szójakészítmények, tojás önálló ételként nem 

javasolt, csak az ételkészítés során maximum heti 2-3db. 

 

- Kerülendő: magas sótartalmú tartósított készítmények, 

sózott chipsek, sózott pattogatott kukorica, tojás, tojásos 

ételek, tojásrántotta- omlett.  
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Gyümölcsök diófélék olajos magvak: friss gyümölcsök, 

mirelit gyümölcsök, alacsonyabb cukortartalmú tartósított 

készítmények, aszalt gyümölcsök, 50-100%-os 

gyümölcstartalmú gyümölcslevek, dió, natúr mogyoró, tökmag, 

napraforgó, mandula, pisztácia, mák, kókuszreszelék, 

gesztenye.  

- Kerülendő: magas cukortartalmú lekvárok, befőttek, 

szörpök, szűrt cukrozott 12-27%-os gyümölcslevek, 

sózott mogyoró, mandula, pisztácia, tökmag, 

napraforgó. 

A normál vér koleszterin és lipidszintjének élérése 

érdekében ajánlott: Telítetlen zsírok- növényi olajok 

margarinok, olajos magvak diófélék, tengeri halak, élelmi 

rostok: zöldségfélék, főzelékfélék, gyümölcsök, teljes őrlésű 

gabonafélék fogyasztása, repce olívaolaj alkalmazása. 

- Kerülendő: Telített zsírok- állati eredetű zsiradékok, 

zsírban gazdag húsok-húskészítmények, zsírdús tej-

tejtermékek, tejszín, vaj, tejszínes- vajas sütemények 

tojásrántotta, cukrozott élelmiszerek, cukrozott italok, 

alkohol, máj és belsőségek, só fogyasztása. 

Ételek elkészítése: A legfontosabb szabály, hogy zsír és 

sószegény ételkészítési módokat válasszon. 
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Zsírszegény eljárások amelyek alkalmazása ajánlott: a 

párolás, főzés, gőzölés, alufóliában mikroban, sütőzacskóban 

való elkészítés, Wok, cserépedény, grill, valamint a római-tál. A 

látható zsír eltávolítása célszerű a hús készítés előtt. A rántás 

helyett alkalmazhat zsírszegény habarást, kefírrel, tejjel, 

joghurttal, vagy saját főzőlével is sűríthet A rántást is el lehet 

készíteni diétásan: a lisztet szárazon megpirítjuk, majd pár csepp 

olajat teszünk hozzá, vagy egyszerű rántást is alkalmazhat: liszt 

hozzá a főzőlé vagy kefír vagy aludttej. 

Kerülendő ételkészítési módok: a bő zsírban-olajban való 

sütés, (pl.:sült burgonya), pirítás, tejfölös habarás, tejszínel való 

sűrítés, (pl.:krémlevesek), zsíros rántás készítése. 
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Élelmiszereink koleszterintartalma: mg/100g-ban (a növényi 

eredetű élelmiszerek nem tartalmaznak koleszterint.) 

száraztészták:   szalonna: 78 

- 2 tojásos: 36 vaj: 230 

- 4 tojásos: 72 étolaj: 0 

- 8 tojásos: 144 margarin: 0 

kalács: 25 HÚSOK:   

sajtos tallér: 32 - csirke: 70 

Sovány tehéntej 1,5%: 5 - nyúl: 71 

tej 2.8%: 10 - kacsa 77 

Házitej 3,6%: 20 - liba: 84 

kakaós tej: 10 - marha : 75 

joghurt: 5 - pulyka 74 

habtejszín: 109/dl - sertés: 89 

tejföl 20%-os: 60 ponty: 70 

tejföl 12%-os: 45 harcsa: 80 

tehéntúró sovány: 1 tonhal: 70 

tehéntúró félzsíros: 30 sertésmáj: 430 

tehéntúró zsíros: 37 sertésszív: 150 

Eidami sajt: 71 baromfibőr 540 

Köményes sajt: 38 disznósajt: 132 

Óvári sajt: 70 kolbász: 130 

tojás : 1 db 190 kenőmájas: 224 

zsiradékok: 75-85 olasz: 83 

libamájkrém 290  párizsi: 75 

gépsonka: 68 virsli: 75 

nyáriszalámi: 113 téliszalámi: 1509 

                                                
9 http://www.nyirport.hu/2013/04/sziv-es-errendszeri-betegek-etrendje-9190 
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RECEPTEK 

Gombás, bazsalikomos halfilé 

- 120 g mirelit tőkehalfilé 

- 50 g csiperkegomba 

- 1 teáskanál olaj 

- 1 evőkanál 12% zsírtartalmú tejföl 

- pár csepp citromlé 

- 1/4 csokor petrezselyem zöldje 

- bazsalikom, őrölt fehérbors, só 

A tőkehalfilét felengedés után sózzuk, citromlét csöpögtetünk 

rá. Teflon serpenyőben hirtelen mindkét oldalán elősütjük, és 

egy lefedhető lábosba tesszük. A gombát megtisztítjuk, és 

vékony szeletekre vágjuk. A maradék olajon félpuhára pároljuk 

a gombát, miközben ízesítjük bazsalikommal, őrölt borssal, 

finomra vágott petrezselyem zöldjével és sóval. Amikor a 

gomba félig puha, a halszeletekre halmozzuk, és lefedve együtt 

puhára pároljuk. Tálaláskor sovány tejfölt csorgatunk a tetejére. 

Energia és tápanyagtartalom 1 főre: 

Energia: 196 kcal 

Fehérje: 25 g 

Zsír: 8,6 g 
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Szénhidrát: 4,3 g 

Koleszterin: 70,4 mg  

Ráczos tőkehal 

- 120 g mirelit tőkehalfilé 

- 150 g burgonya 

- 100 g zöldpaprika 

- 80 g paradicsom 

- 1 evőkanál repceolaj 

- 1 evőkanál aprított vöröshagyma 

- 1/2 gerezd fokhagyma 

- 1 /2 db citrom 

- őrölt bors, bazsalikom, só 

Az alaposan megmosott burgonyát héjában megfőzzük. Mialatt 

fõ, a fölengedett halszeletet citrommal meglocsoljuk, sózzuk, és 

egy tányérban félretesszük. Megtisztítjuk a zöldpaprikát, 

vöröshagymát, paradicsomot és fölszeleteljük, a megtisztított 

fokhagymát pedig péppé zúzzuk. A megfőtt, meghámozott 

burgonyát szeletekre vágjuk és a felét egy tűzálló üvegedény, 

vagy tepsi aljára tesszük. Az olajon a szokásos módon lecsót 

készítünk, kevés sóval, őrölt borssal, fokhagymával, 

bazsalikommal ízesítve és az egyik felét, következő rétegként a 

burgonyán szétterítjük. A halszeletet a lecsós burgonyára 
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fektetjük. Erre ismét lecsó kerül, majd végül az egészet befedjük 

a maradék burgonyaszeletekkel. Forró sütőbe téve kb. 20 perc 

alatt megsütjük. 

Energia és tápanyagtartalom 1 főre: 

Energia: 377 kcal 

Fehérje: 27,3 g 

Zsír: 11,6 g 

Szénhidrát: 39, 7 

Koleszterin: 56,4 mg  

Szezámos fogas filé 

- 120 g fogas filé 

- 1 evőkanál liszt 

- 1 teáskanál repceolaj 

- 1 teáskanál szezámmag zöld bors, 

- 1/2 db citrom, só 

A halszeletet sózzuk, citromlét csöpögtetünk rá és megszórjuk 

összetört zöld borssal. Ezt követően szezámmaggal elkevert 

lisztbe forgatjuk és a kiolajozott teflon serpenyőben pirosra 

sütjük. Fedjük le a serpenyőt, hogy közben párolódjon is a 

halszelet. Vigyázzunk a sütéskor, kis lángon tegyük, nehogy 

megégjen a szezámmag. 1/4-be vágott citromot mellé téve 

tálaljuk. 
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Energia és tápanyagtartalom 1 főre: 

Energia: 249 kcal 

Fehérje: 26,7 g 

Zsír: 11,6 g 

Szénhidrát: 8,9 g 

Koleszterin: 36 mg  

Zöldséges halfilé 

- 150 g tonhalfilé vagy tőkehalfilé 

- 50 g sárgarépa 

- 50 g zöldborsó 

- 25 g petrezselyemgyökér 

- 25 g zeller 

- 25 g csemege kukorica 1 evőkanál olaj 

- 1/4 db citrom 

- petrezselyem zöldje, lestyán, só 

A tonhalszeleteket enyhén besózzuk, citromlét csöpögtetünk rá 

és ízesítjük lestyánnal. Az olaj egyik felét felhasználva a 

halszeleteket elősütjük és egy tűzálló tál vagy egy teflon tepsi 

aljára fektetjük. A sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zellert 

megmossuk, megtisztítjuk, és vékony szeletekre vágjuk. A 

maradék olajon átpirítjuk a zöldségeket a mirelit zöldborsóval és 

kukoricával együtt, enyhén sózzuk, apróra vágott petrezselyem 

zöldjével ízesítjük, majd a halszeleteket befedjük vele. Fedővel 
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vagy fóliával lefedve, kevés vizet ráöntve kb. 30 percig 

közepesen meleg sütőben összepároljuk. Tört burgonyával vagy 

párolt rizzsel tálaljuk. Tálaláskor petrezselyem zöldjével 

megszórjuk. 

Energia és tápanyagtartalom 1 főre: 

Energia: 327 kcal 

Fehérje: 33 g 

Zsír: 12 g 

Szénhidrát: 22 g 

Koleszterin: 71 mg 10          

                                                
10 

http://masziv.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3

0&Itemid=48 
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FORRÁS 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/sziv_es_errendszer/12911/sziv

-es-errendszer-kockazati-tenyezok 

http://masziv.hu/index.php?option=com_content&task=blogcat

egory&id=35&Itemid=52 

http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/veleszuletett_szivh

ibak/168 

http://www.nyirport.hu/2013/04/sziv-es-errendszeri-betegek-

etrendje-9190 

http://masziv.hu/index.php?option=com_content&task=blogcat

egory&id=30&Itemid=48 

http://www.kastelyszanatorium.hu/hu/A_koszoruer_betegsegro

l 
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http://www.mnsza.hu/szivbeteg/beteg/szelutes.php 

http://www.mnsza.hu/elhizas/szivbeteg_mozgas_programb7.ht
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