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Bevezetés 

„Sokkal fontosabb azt tudni, milyen embert érint a betegség, 

mint azt, hogy milyen betegség érinti az embert. ” 

(Hippokratész) 

A modern felgyorsult világra egyre inkább jellemző a felfokozott teljesítménykényszer, melynek 

számos negatív hatása lehet. A tartós stressz, a megfelelő táplálkozás hiánya, a káros 

szenvedélyek, a nem megfelelő életmód egyre több emberre jellemző, amelyek évek, évtizedek 

során számos egészségügyi problémát válthatnak ki.  

Világszerte egyre gyakoribbak a szív-érrendszeri megbetegedések, amelyek kezelése 

sokba kerül, illetve tartósan csökkenti a beteg munkaképességét. Az idült szívbetegségek 

gyakoriságának kivizsgálása nagy jelentőségű a gyakorlati kardiológiában, mivel ez nem csak 

helyi, de világprobléma is. 

A szívbetegségek kialakulását rengeteg tényező befolyásolja. A legnagyobb hangsúly 

viszont az életvitelen van, hiszen a káros szokások, a testmozgás elhanyagolása, a nem megfelelő 

étrend és a nagymértékű stressz mind hozzá járul a szív-érrendszeri problémák kialakulásához. 

Az egészséges életvitel ahhoz is hozzájárul, hogy csökkenjen a további szívbetegségek 

kialakulásának kockázata.  

Célul tűztük ki: 

- Összegyűjteni a két leggyakoribb idült szívbetegségről szóló adatokat: szívinfarktus 

és magas vérnyomás betegség. 

- Összegyűjteni és feldolgozni a kórházi statisztikai adatokat. Legfőképpen az egy év 

alatt megbetegedettek számát szeretnénk megkapni, majd ezeket az adatokat csoportosítani 

életkor és nem szerint.  

- Kórtörténetek átvizsgálásával szeretnénk alátámasztani a betegség kialakulását 

elősegítő tényezők meglétét és a betegség lefolyásának folyamatát. 

- Bemutatni a szívinfarktus gyakoriságát Kárpátalja területén a 2018-as év adatai 

alapján. 

- A szívinfarktus életkor és nem szerinti eloszlásának ábrázolását a 2018-as évben. 

- Az elhalálozás mértékének ábrázolását, itt ugyan csak lehetőség szerint életkor és 

nem szerint felbontva. 

- A magas vérnyomás betegség gyakoriságának bemutatását a 2015 és 2018-as év 

adatai alapján. Szeretnénk összehasonlítani a két év eredményeit, hogy látható legyen, hogy a 

betegek száma három év elteltével csökkent vagy növekedett. 
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- A magasvérnyomás betegség életkor és nem szerinti eloszlásának ábrázolása mind a 

két évben. Ezen adatok összehasonlítása. 

- Olyan tényezők keresése, amely hozzájárul a megbetegedések gyakoriságának 

csökkenéséhez mind a két betegség esetében. 

- Szeretnénk felhívni a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. 
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I. Szakirodalmi áttekintés 

 

Ebben a fejezetben összegyűjtöttük és feldolgoztuk a szívinfarktus és a magasvérnyomás 

betegség kialakulásáról, lefolyásáról, klinikai tüneteiről, diagnosztizálásáról, kezeléséről, 

rehabilitációjáról és megelőzéséről szóló irodalmi adatokat.  

 

 

I. 1. Szívinfarktus 

 

A szívinfarktus az idült szívbetegségek leggyakoribb formája. Az iszkémiás (ichaemiás) 

szívbetegségek közé tartozik. Az iszkémiás szívbetegség oka az, hogy a szívizom nem kap annyi 

oxigént, mint amennyire szüksége lenne. Az infarktus a szívizom szerkezet megváltozását 

okozza, a sejtek és szövetek elhalása miatt (KINGMA, 2018). Az elhalás a vérellátás megszűnése 

után 20-40 perccel jelentkezik. A háttérben az esetek túlnyomó részében koszorúér-szűkület, 

vagy trombózis áll. 

 

 

I. 1. 1. A szívinfarktus etiológiája 

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium honlapján (moz.gov.ua) található adatok alapján a 

szívinfarktusnak mindig vannak előjelei. Az iszkémiás mellkasi fájdalom pontos mechanizmusa 

a mai napig nem tisztázott. A fájdalom általában szegycsont mögötti, nyomó, szorító jellegű, 

gyakran mellkasra nehezedő súlyként írják le. Jellegzetessége, ami megkülönbözteti a többi 

szívbetegséggel együtt járó fájdalomtól, hogy tovább tart 30 percnél, és nitroglicerinre nem 

szűnik.  

Az 1. ábrán látható az elzáródás, tehát a szívizom-infarktus pontos helye. Jól 

megfigyelhető, hogy az ateroszklerózisos (atherosclerosisos) plakk kialakulása sok éves 

folyamat, kialakulását számos kockázati és genetikai tényező befolyásolja. A szívinfarktus 

kialakulását segítő tényezőket két nagy csoportba oszthatjuk: nem módosítható, tehát genetikai, 

és módosítható kockázati tényezőkre (otszonline.hu). A módosítható kockázati tényezők közé 

tartozik a dohányzás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a plazma növekedett HDL-szintje, az 

elhízás, a mozgásszegény életmód, fokozott negatív érzelmi hatások és a terhelő családi 

kórelőzmény. Új kockázati tényező a C-reaktív protein a homocisztein, a lipoprotein, a 

plazminogén-aktivátor gátló és a fibrinogén (TULASSAY, 2017). 
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1. ábra. Szívizom infarktus  

(Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction, 2018) 

 

 

I. 1. 2. A szívinfarktus patogenezise 

A szívinfarktust feloszthatjuk patomorfológiailag: 

- megjelenési ideje szerint 

- a szívizom különböző részén való elhelyezkedése szerint 

- prevalenciája szerint 

- lefolyása szerint (СТРУКОВ & СЄРОВ, 2004) 

Az első alaktani változások a szívizom belső izomrétegében észlelhetők 15 perccel az 

elzáródás után, elektronmikroszkópos vizsgálat során. Fénymikroszkópos vizsgálat során, az első 

alaktani változások 12-18 óra elteltével észlelhetők. Makroszkopikus változások a szívizmon 

csak 15-24 óra elteltével észlelhetők (AМОСОВА & БАБАК, 2008).  

Ha a szívinfarktus az első infarktus után 8 héttel jelentkezik, ismétlődő infarktusnak 

nevezzük. A szívizom infarktus leggyakrabban a szívcsúcson, az elülső és oldalsó szívkamra 

falon, a szívsövény elülső oldalán és a koszorúerek mentén helyezkedik el. Ritkábban a bal 

szívkamra hátsó falán vagy a szívsövény hátsó falán is létrejöhet. 

A szívinfarktus elfoglalhatja a szívizom különböző részeit – szubendokardiális infarktus, 

szubepikardiális infarktus, vagy a szívizom teljes vastagságát – transzmurális infarktus. 

Lefolyása szerint az infarktust feloszthatjuk két szakaszra: nekrotizáló és sebesedési szakaszra. 
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A nekrotizáló szakaszban a szövettani vizsgálatnál az infarktus területén nekrotizált 

szövetek találhatók. A sebesedési szakasz akkor kezdődik, amikor a leukocitákat felváltják a 

makrofágok és a fiatal fibrin sejtek. A sebesedési szakasz 7-8 hétig tart (СТРУКОВ & СЄРОВ, 

2004). 

 

 

I. 1. 3. A szívinfarktus klinikuma 

A betegek szorító, retrosternális mellkasi fájdalommal jelentkeznek, mely kisugározhat a 

karokba, az állkapocsba vagy a nyakba. A fájdalom több mint 30 percig tart és nitroglicerinre 

nem szűnik. A beteg gyakran verejtékezik, bőre hideg és nyirkos. Gyakori a hányinger, vagy a 

hányás, a nyugtalanság, a szorongás. Néhány egyénben atípusosan jelentkezik, tünetek nélkül 

(néma infarktus, leggyakrabban cukorbetegekben), vagy szokatlan elhelyezkedésű fájdalommal, 

syncopéval vagy perifériás embolizációval. A pulzus tachycardnak vagy bradycardnak 

mutatkozhat. A vérnyomás általában szabályos. A hipotónia (szisztolés nyomás <90 Hgmm), és 

a szervek nyilvánvaló hipoperfúziója előre jelezheti a cardiogén sokkot. A cardio-vascularis 

rendszer egyéb vizsgálati eredményei meglepően szabályosak lehetnek, de fonendoszkóppal 

harmadik vagy negyedik hang, ill. szisztolés zörej is hallható (AARONSON & WARD, 2000). 

 

 

I. 1. 4. A szívinfarktus felosztása 

A tünetek sajátosságai alapján több típusát különböztetjük meg: 

1. Asztmás (10-20%): a szívasztma és a tüdőduzzanat tünetei jellemzőek rá, vagy szív 

tájéki fájdalom. Balkamrai elégtelenség és alacsony vérnyomás. 

2. Gasztrikus (1-5%): hasi fájdalom, hányinger, többszöri hányás. A fájdalom gyakran 

kisugárzik a lapockákba és a vállba. A hasfal gyakran tapintásra érzékeny. 

3. Aritmiás (1%): tahikardiás szívritmus zavarral kezdődik, kamrai tahikardia. II-III 

szintű kamrafibrilláció. 

4. Cerebrális (1%): az agy vérellátásának károsodása, eszméletvesztés, neurológiai 

tünetek. 

5. Angina pectoris (85%): 40-60 percig tartó nyomó, égető mellkasi fájdalom, ami 

gyengeséggel, hányingerrel, hányással és izzadással jár. A nitroglicerin tabletta hasztalan. 

Ellentétben a sztenokardiával, a beteg nyugtalan, nem találja a helyét. (AМОСОВ І БАБАК, 2008). 
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I. 1. 5. Szövődmények 

Kardiogén sokk, kamrai fibrilláció, aszisztólia, szívelégtelenség, izomgyengeség, aneurizma, 

haemopericardium, trombózis, szívburokgyulladás. (MАРКОВСЬКИЙ І ТУМАНСЬКИЙ, 2015). 

• Kardiogén sokk – a szív pumpafunkciójának akut károsodása 

(regi.tankonyvtar.hu). 

• A kamrai fibrilláció a szívizomzat kaotikus elektromos tevékenysége, 

mely a szívnek, mint pumpának a mechanikai működését teszi lehetővé. Ennek 

következtében a szív pumpáló teljesítménye megszűnik, a keringés leállásával a 

szervek vérellátás nélkül maradnak. 

• Aszisztólia – a szív elektromos működésének teljes leállása, nincs 

ingerület, nincs összehúzódás. A tartós asystole halált jelentő vagy ahhoz vezető 

állapot. 

• Szívelégtelenség – az az állapot, amikor a meggyengült szív nem 

képes elegendő mennyiségű vért szállítani a szervek működéséhez. Leggyakoribb 

tünete a légszomj, súlyosabb esetben fulladásérzet, mely jelentkezhet kisebb 

terhelésre, de nyugalmi állapotban is. Gyakori tünet a vizenyők kialakulása, 

elsősorban a lábdagadás. 

• Aneurizma – a fő verőér tágulata. 

• Haemopericardium a szívkamra egy részének falmozgászavara. 

• Trombózis – vérrög kialakulása az erekben ( mnsza.hu). 

• Szívburokgyulladás – a szívburokban folyadék gyülemlik fel, és a 

szívburok megvastagodik (informed.hu). 

 

 

I. 1. 6. Diagnózis 

Amennyiben heveny koronária tünetcsoport gyanúja merül fel, mielőbb mentőt, orvost kell 

hívni. Ők az első teendőket ellátják: a beteget megvizsgálják, EKG-t készítenek. Ha a tünetek és 

leletek a gyanút erősítik, a további ellátás kórházban történik. Viszont sok más életveszélyes 

betegségtől el kell különíteni (bhc.hu). 

Az infarktus elhelyezkedése szerint lehet elülső, hátulsó, alsó és oldalsó. A legfőbb 

markerek, amik a szívinfarktust jelzik a szív troponin T és I, valamint a kreatinfoszfokináz 

megemelkedett szintje (ШЕВЧЕНКО, 2006). 
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Ishaemiát kiváltó tesztek:  

- Terheléses EKG 

- Stressz-echó kardiográfia 

- Szívizom átáramlásos szcintigráfia (SPECT) 

- Stressz szív-MR 

- A szív CT vizsgálata (TULASSAY, 2017) 

Differenciál diagnosztikailag minden pleurális, pulmonális és gastroenteralis tünetekkel 

járó betegség felmerülhet. Kiemelkedő jelentősége van a pulmonális emboliának és az 

aortadissectionak, melyek elkülönítése azért rendkívül fontos, mert ezek a kórképek is gyors 

cselekvést, gyors beavatkozást igényelnek, de kezelésük alapvetően különbözik az infarktus 

kezelésétől (KELTAI 2006). 

 

 

 

2. ábra. Egészséges ember, és szívinfarktust elszenvedett beteg EKG-görbéi 

(otszonline.hu) 

 

A szív iszkémiás állapotának, valamint a miokardiális infarktus EKG-jeleinek felismerése 

fontos (2. ábra), mivel egy olyan kórállapotra utalnak, ami gyakran sürgős kezelést igényel. A 

szívizom elhalás megváltoztatja a szívizomsejtek transzmembrán potenciálját, és befolyásolja az 

mozgalmi potenciál alakját és időtartamát. Az iszkémiás és a normál szívizomzónák közötti 

elektromos különbségek feszültség-gradienst hoznak létre, amit sértési potenciálnak nevezünk. 

Ez az ST szakasz eltéréséhez vezet: a transzmurális iszkémia ST elevációt, míg csupán a 

szubendokardiumra lokalizálódó iszkémia ST depressziót okoz.  

Ugyan minden ST szakasz elevációval járó miokardiális infarktus komoly kardiológiai 

vészhelyzetnek értékelendő, az anterolaterális falat érintő kiterjedt infarktusok különösen 
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veszélyesek, mivel a bal kamra elveszíti vérellátását, gyengébben pumpál, és ez tüdőödémához, 

alacsony vérnyomáshoz és kardiogén sokkhoz vezethet. Előfordulhatnak továbbá kamrai 

ritmuszavarok, amik szívmegállást idézhetnek elő (JAMES & NELSON, 2013). 

 

 

I. 1. 7. A betegség kezelése 

• Kórházi kezelés 

• Nyugodt, stresszmentes környezet 

• Nitrátok tartós szedése: nitroglicerin, izoszorbid mononitrát 

• A fájdalom megszüntetése (fájdalomcsillapítók) 

• â-blokkolók: csökkenti a szívizom terhelését 

• Ca-antagonisták: megváltoztathatják a szívizom fiziológiáját 

• Statinok: vérzsír lerakódást csökkenti, a már meglévő plakkot kisebbíti 

• Az aritmia megelőzése (lidokain) 

• Vérrög keletkezésének megelőzése (véralvadásgátlók) 

• Az infarktus területének korlátozása 

• Diéta: alacsony koleszterin tartalmú ételek fogyasztása, állati zsírok 

bevitelének csökkentése. 

• Sebészeti kezelés (ЄПІШИН, 2001; РУДА & ЗІСКО, 1977) 

 

 

I. 1. 8. Rehabilitáció 

A kardiorehabilitáció, a gyógyszeres és sebészeti kezelésen kívül, fizikai edzésekből, oktatási 

programokból, pszichológiai helyreállításból áll. A kardiológiai rehabilitáció két szakaszban 

történik: kórházi és kórházon kívülire. 

Kórházi rehabilitáció: 

A fizikai rehabilitáció során a szívinfarktusos betegek számára rendszeres mozgást, 

gyógytornát és masszázst biztosítanak. A fizikai rehabilitációs program a fájdalom megszűnése 

utáni 1-2 nappal kezdődik. 

Ellenjavallat: 

1. Sztenokardia 

2. A szisztolés vérnyomás nyugalmi állapotban magasabb, mint 200 Hgmm, vagy a 

diasztolés vérnyomás nyugalmi állapotban magasabb, mint 100 Hgmm. 
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3. Aortaszűkület 

4. Heveny fertőző megbetegedés 

Pszichológiai rehabilitáció: 

Azért van, hogy megelőzzük a pszichológiai állapot változását, mint a halálfélelem, 

alvászavar, depresszió, a betegséghez és a gyógyuláshoz való viszonyulását. 

Kórház utáni rehabilitáció: 

A szanatóriumi kezelés legfőbb gyógyító feladatai: 

- a fizikai munka további erősítése 

- a pszichopatológiai tünetcsoport leküzdése vagy csökkentése 

- a szívinfarktus további fejlődésének megelőzése 

Minden betegnek a kardiológiai intézet rehabilitációs osztályán, egyéni rehabilitációs 

programot készítenek, ami a betegség súlyosságától függ és meghatározott funkcionális 

osztályba sorolja őket (ШВЕД & ЛЕВИЦЬКА, 2015). 

 

 

I. 1. 9. A szívinfarktus megelőzése 

Alapja a megfelelő életmód, illetve angina pectorisos tünetek esetén gyógyszeres terápia ajánlott 

(tromboziskozpont.hu). 

Hogyan kezdjünk el mozogni? 

• Óvatosan, mértékkel. 

• 40 év felett érdemes orvosunkkal konzultálni. 

• Fokozatosan szoktassuk hozzá szervezetünket a megterheléshez (EGYED ÉS MAJER, 

2008). 

Nagyon fontos a káros szokások elhagyása. Érdemes a napi stresszt testmozgással 

levezetni. A testsúly normalizálásával pedig a legtöbb rizikófaktort ki lehet zárni. Fontos 

odafigyelni a rendszeres és egészséges táplálkozásra. Csökkentsük a rendszeres kávébevitelt, és 

figyeljünk oda a megfelelő napi folyadékbevitelre (2-2,5 l) (korkep.sk). 
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I. 2. A hipertónia 

 

A betegség pontos oka eddig még nem ismert, de a kialakulásában részt vesznek genetikai és 

külső tényezők is. A káros szenvedélyek, a nem megfelelő életmód, az elhízás, a nem megfelelő 

táplálkozás okozta vitaminhiány, a stressz, a szorongás kiválthatják a betegséget. 

 

 

I. 2 .1. A hipertónia etiológiája 

A magas vérnyomás kialakulásában közrejátszó tényezők: 

- Kor 

- Nem 

- Genetikai tényezők 

- Túlsúly 

- Dohányzás 

- Táplálkozás 

- D-vitamin hiány 

- Nagymértékű só fogyasztás 

- Kávéfogyasztás 

- Alkoholfogyasztás 

- Stressz 

- Szociális helyzet 

- Viselkedési forma (ПЕРЕДЕРІЙ & ТКАЧ, 2009) 

Besorolás: 

- Esszenciális magas vérnyomás - látható ok nélküli vérnyomás megemelkedés. 

- Másodlagos magas vérnyomás - meghatározott ok miatt kialakuló magas vérnyomás. 

A másodlagos magas vérnyomást betegségek okozzák, amelyek oka azon szervek 

sérülése, amelyek részt vesznek a vérnyomás szabályozásában. 

A másodlagos magas vérnyomást a következő tényezők válthatják ki: 

1. A vese betegségei: 

- parenchymás és intersticiális 

- renovaszkuláris eltérés 

- húgyúti rendszer rendellenességei 

- a vese másodlagos sérülései 

2. Endokrin rendszer betegségei: 
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- mellékvesevelő-daganat 

- hiperaldoszteronizmus 

- hiperplázia 

- Cushing-szindróma 

- hiperparatireózis 

- akromegália 

- klimax 

3. Hemodinamikai betegségek: 

- aorta ateroszklerózis 

- aortaelégtelenség 

- policitémia vera 

4. Idegrendszeri gondok: 

- agydaganat 

- gyulladásos betegségek 

- az agy traumái 

- polineuropátia 

-speciális formák (КОВАЛЬОВА & САФАРГАЛІНА, 2010) 

 

 

I. 2. 2. Patogenezis 

A magas vérnyomás elősegíti az ateroszklerózis kialakulását, amely károsítja a közepes 

és nagy artériákat. Az artériák sérülése hyalinosis és hiperplasztikus ateroszklerózis formájában 

jelenik meg. Az utóbbi kapcsolatban áll a magasvérnyomással, ezért jellemző rá a hipertenzió 

rosszindulatú formája. A hiperplaszticitás az erek falának megvastagodásán alapszik. 

Feltételezhető. hogy a hipertónia korai szakaszában a perifériás érellenállás nem 

növekedett és a vérnyomás emelkedettségéért a szív nagyobb vérátfolyása (3. ábra) felelős, 

amelyet a szimpatikus idegrendszer fokozott aktivitása okoz (TULASSAY, 2017). 

A rosszindulatú magasvérnyomás betegségnél a hipertóniáskrízis dominál, a vérnyomás 

megemelkedése az arteriolák szűkülete miatt. A jóindulatú magasvérnyomás betegségnél, tehát a 

legtöbb esetben, három szakaszt különböztetünk meg: pre klinikai szakasz, kiterjedt, ami 

változásokat eredményez az arteriolákban és artériákban, és másodlagos változások a belső 

szervekben (MAРКОВСЬКИЙ & ТУМАНСЬКИЙ, 2015). 
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3. ábra. Egészséges és hipertóniás szív. 

A. Szabályos vérátfolyás. B. Nagyobb, erősebb vérátfolyás 

(medical.andonline.com alapján saját szerkesztés) 

 

I. 2. 3. A magasvérnyomás klinikuma 

Magas vérnyomásról beszélünk, ha a vérnyomás 140/90 Hgmm, vagy több, két vizsgálat 

eredménye alapján, amely egy hónapon belül történik, két hét különbséggel. 

- a betegség 20 és 50 év között kezdődik 

- a vérnyomás folyamatosan emelkedik 180/110 Hgmm 

- a vérnyomáscsökkentő hatástalan 

- más tünetek is jelentkezhetnek: ok nélküli hipoglikémia, tahikardia, izzadás, remegés. 

Ebben az esetben más vizsgálati eszközöket is alkalmaznak, hogy megtudják a magas vérnyomás 

okát. A magasvérnyomás betegséget általában „néma gyilkosnak” nevezik. A legtöbb embernél a 

probléma tünetmentes. Ezért elengedhetetlen a vérnyomás gyakori ellenőrzése. 

A megjelenő tünetek között van a kora reggeli fejfájás, orrvérzés, rendszertelen 

szívritmus, homályos látás, fülzúgás. Súlyos esetben a magasvérnyomás fáradtságot, émelygést, 

hányást, zavart, szorongást, mellkasi fájdalmat és izomremegést okozhat (who.int). 



18 

A magas vérnyomást csoportosíthatjuk: 

1. A vérnyomás magassága szerint 

Optimális < 120 < 80 

Szabályos < 130 < 85 

Legmagasabb szabályos 

érték 

130-139 85-89 

Magas vérnyomás:   

I. fok 140-159 90-99 

II. fok 160-179 100-109 

III. fok > 180 > 110 

 

2. Etiológiája szerint 

- Elsődleges 

- Másodlagos 

A magasvérnyomás tüneteit kiváltó okok: 

1. Gyógyszerek vagy más anyagok (fogamzásgátlók, kortikoszteroidok, kokain, 

gyulladáscsökkentők) 

2. Vese gondok 

3. Endokrinrendszeri betegségek 

4. Idegrendszeri gondok 

5. Hemodinamikai 

6. A terhesség szövődményei 

I. szakasz - nem állandó magas vérnyomás. Objektív tünetek nincsenek jelen, magától 

normalizálódik a vérnyomás, a kezelés gyakran gyógyszermentes. 

II. szakasz - állandó magas vérnyomás. Látható tünetei vannak: a balkamra hipertrófiája, 

a szem ereinek szűkülete. A vérnyomás egyedül nem tud normalizálódni, gyógyszeres kezelés 

szükséges. 

III. szakasz - a magas vérnyomás mellékhatásainak szakasza, ami közvetlenül károsítja 

az: 

- agyat - agyvérzés 

- a szemeket - véraláfutás 

- szív - szívasztma, tüdőduzzanat (ШВЕД І ПАСЄЧКО, 2007). 
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Hosszú időn keresztül a betegség tünetmentes. A magas vérnyomás általában véletlenül 

derül ki vizsgálat vagy kórházi ellátás esetén. A legtöbb ember vérnyomás emelkedést fizikai 

vagy pszicho-emocionális megterhelés után érez. A vérnyomás megemelkedik ezeknél a 

betegeknél, ha a kezüket hideg vízbe teszik (+4 C°), vagy a hiperventillációs próbánál. Ha 2 

csepp vagy 1/2 nitroglicerin tablettát a nyelv alá tesznek, lecsökkenti a szisztolés és diasztolés 

vérnyomást. 

A betegek először fejfájásra panaszkodnak, ami néhány naptól akár egy hónapig is 

tarthat. A legjellemzőbb a tompa fejfájás reggel, alvás után. Az elhelyezkedése lehet különböző: 

homlok, nyakszirt, halánték vagy fejtető. Hipertóniás betegségnél gyakran előfordul szédülés és 

fülzúgás. A szédülés az érfal feszességének gyengülése és az agyi vérkeringés zavarainak 

köszönhető. A beteg fáradékonyságra, álmatlanságra, ingerlékenységre, gyors szívverésre, 

panaszkodik, és hogy nem tud aludni a bal oldalán. Jellemző tünet az “elhalt ujj” - egy vagy több 

ujj ok nélküli, hirtelen sápadtsága. Gyakori jelei a hideg végtagok és végtagzsibbadás, mintha 

hangyák szaladgálnának a bőrön. Objektív vizsgálat esetén gyakran megfigyelhető elhízás, 

bőrpír. Egyes betegek bőre az érszűkület miatt sápadt. A szív vizsgálatakor erősebb szívverés 

állapítható meg, a szívcsúcsnál kicsit megemelkedik a mellkas (СЕРЕДНЮК, 2009). 

 

 

I. 2. 4. Szövődmények 

A magas vérnyomás önmagában, bármilyen eredetű is, hosszú távon károsítja a verőereket, 

ezáltal rontja az életfontosságú szervek működését. Ez a folyamat több lépcsőben zajlik. Az első, 

napjainkban már mérhető károsodás jele lehet az érfal rugalmasságának a csökkenése, ami az 

érelmeszesedés alapját is képezi. Ez a folyamat fokozatosan az erek keresztmetszetének 

beszűkülésére, vagy éppen finom, zsákszerű kiboltosulására (aneurizma) vezethet. A 

kórfolyamat eredményeképpen bármely szervünkben, de leginkább a szívben, az agyban, a 

vesében, verőerekben és a szemfenéken jellegzetes klinikai elváltozások jönnek létre 

(diabetes.hu). 

Egyéb szövődmények mellett a magas vérnyomás súlyos károsodást okozhat a szívben. A 

túlzott nyomás megkeményítheti az artériákat, csökkentve a vér és az oxigén áramlását a szívbe. 

Ez a megnövekedett nyomás és csökkent véráramlás a következőket okozhatja: 

1. Mellkasi fájdalom, anginának is szokták nevezni. 

2. Szívroham, ami akkor fordul elő, amikor a szív vérellátása akadályba ütközik, és a 

szívizomsejtek oxigén hiány miatt elhalnak. Minél hosszabb ideig akadályozott a véráramlás, 

annál nagyobb károk keletkeznek a szívizomban.  
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3. Szívelégtelenség, ami akkor fordul elő, amikor a szív nem képes elegendő vért és 

oxigént pumpálni a szervekhez. 

4. Szabálytalan szívverés, amely hirtelen halálhoz vezethet.  

5. A magasvérnyomás az artériák roncsolás miatt agyvérzést is okozhat (who.int). 

 

I. 2. 5. Diagnosztika 

1.Vérnyomásmérés mind a két kézen 

2. Differenciális diagnózis felállítása 

3. Kórtörténet: életkor, nem, káros szokások, testsúly, családi háttér, szenvedett-e valaki a 

családbók szív-érrendszeri megbetegedésben, korábbi vese vagy idegrendszeri gondok. 

4. EKG, Echo-KG  

5. Laboratóriumi vizsgálatok 

6. Az erek vastagságának ultrahangos vizsgálata (AМОСОВА, 2010) 

A vérnyomás ellenőrzése:  

Hagyományos ellenőrzés a rendelőben. Ez megbízható eredményű, de csak az adott 

pillanatnyi helyzetről tájékoztat. Az orvos és nővér hatására gyakran fellépő fehér köpeny hatás 

miatt magasabb, mint a "szokásos" vérnyomás. Ha nincs másra lehetőség, akkor különböző 

napszakban, délelőtt, délután, korábban, későbben váltakozva kell végezni. 

- A napközben ismételten, gyakran végzett vérnyomásmérés pontosabban mutatja meg, 

hogy milyen a valódi állapot. Az ébredéstől lefekvésig monitorozott vérnyomás részleteiben 

mutatja meg a napszaki változásokat, a fizikai aktivitásra, pszichés hatásra bekövetkezett 

vérnyomás emelkedést vagy csökkenést. Egyben az esetleges panaszok vérnyomásváltozással 

való összefüggését, vagy az attól való függetlenségét is láthatóvá teszi és segíti a betegség 

természetének pontosabb megértését. 

- Hasznos az önellenőrzés minden formája, az esetenként végzett önvérnyomásmérés. 

Kritikus napszakokban, amikor magasabb vérnyomásra lehet számítani, például reggel ébredést 

követően, vagy a késődélutáni órákban, tanácsos ismételt méréseket végezni. Elsősorban akkor 

hasznos mérni, ha "panasz van", amelyet érzésünk szerint a vérnyomás-ingadozás váltott ki. 

(hypertension.hu) 

A beteg a mérés előtt 30 percig nem fogyaszthat koffein-, illetve alkohol tartalmú italt, 

nem dohányozhat. Étkezés után 3 órával a szívfrekvencia fokozódik, a diastolés vérnyomás 3-5 

Hgmm-rel csökken. A dohányzás a heveny 3-6 Hgmm-es vérnyomásemelő hatása ugyan csak 

félrevezető lehet. A mérés előtt legalább 5 percig nyugodt körülmények között kell lennie a 

betegnek (TULASSAY, 2017).
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I. 2. 6. Kezelés 

A magas vérnyomásos betegek kezelését lehetőség szerint egyénileg kell megtervezni. A kezelés 

kiválasztásakor az orvos figyelembe veszi az idegrendszer állapotát, az beteg életkorát, a 

betegség állapotát, a betegség formáját, a szervezet reakcióját a kezelésre. A kezelést már a 

betegség korai szakaszában el kell kezdeni, megfelelő időtartamon keresztül kell végezni. 

A helyes kezelés esetén a betegség kezdeti szakaszában teljesen megszűnik a magas 

vérnyomás betegség. A következő szakaszban stabilizálja a betegség lefolyását és 

megakadályozza a fejlődését (БОРОДІЙ, 1988). 

Gyógyszeres kezelés: 

A magasvérnyomás elleni gyógyszerek legfőbb csoportjai: 

- Diuretikumok (vizelethajtó gyógyszerek) 

- â-blokkolók 

- Kalcium antagonisták (MАКОЛКІН & ПОДЗОЛКОВ, 2000) 

 

 

I. 2. 7. A magas vérnyomás megelőzése 

Hipertónia egy része genetikusan meghatározott, de a 80%-a életmóddal összefüggő. Így 

megelőzésében elsősorban életmód tényezők játszanak szerepet: 

- mozogjon rendszeresen - heti legalább 150 perc közepes erősségű kardio mozgás + 

2x30 perc izomerő növelés. 

- étkezzen egészségesen - kevés só, sok zöldség, kevés alkohol, kevés vörös hús kerülje a 

dohányzást (kardiokozpont.hu). 

 



22 

II. Anyag és módszer 

 

Elsősorban irodalmi adatok, internetes források alapján ismertetjük a szívinfarktus és a magas 

vérnyomás betegség lefolyását, illetve gyakoriságát Kárpátalja területén, összefoglaljuk e 

betegségekről szóló tudományos ismereteket. A statisztikai adatokat az Ungvári Kardiológiai 

Központ Statisztikai Osztályának adattára biztosította, amely adatok nagy segítséget nyújtottak a 

munka megírása során. 

A szívinfarktus esetében a betegség eloszlását figyeltük meg, életkor és nem alapján, 

elkülönítve egymástól a 18 – 60 és 60 életév feletti betegeket. Külön választottuk a női és a férfi 

betegeket, hogy megtudjuk, hogy melyik nemnél gyakoribb a betegség kialakulása. Továbbá az 

elhalálozásból is sikerült adatokat gyűjteni. Ezek az adatok a betegség elterjedését szemléltetik a 

2018-as évben Kárpátalja területén. 

A szívinfarktushoz azokat a betegeket soroltuk, melyek átestek egy vagy több nekrózisos 

folyamaton, vagy a szívizom kiterjedt nekrózisán, ezt mind alátámasztva EKG, klinikai és 

laboratóriumi vizsgálatok adataival. Kor és nem szerinti eloszlást készítettünk. 

A magas vérnyomás betegség esetében a 2015-2018 évi adatokat használtuk fel, hogy 

bemutassuk a hipertónia gyakoriságát Kárpátalja területén. A 2018-as adatok alapján 

elkészítettük a betegség nemtől és kórtól függő eloszlását is. Ezeket az eredményeket az 

Microsoft Excel program segítségével készített ábrákon tüntettük fel.  

A statisztikai elemzést IBM SPSS programmal végeztük el. Egyváltozós, kétutas 

ANOVA-t és korreláció analízist futtattunk le. A járások alföldi, előhegyi vagy hegyi zónába 

sorolásakor figyelembe vettük a járás elhelyezkedését. Azokat a járásokat, amelyek két zóna 

határán helyezkednek el, abba soroltuk, amelyen a területe nagyobb része fekszik. 
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III. Eredmények és értékelés 

 

Az egészségügyi világszervezet (www.who.int) 2017-es májusi jelentése szerint a szív-

érrendszeri betegségek a világon az első számú halálozási ok. Évente 17,9 millió ember halálát 

váltja ki, ami az összes haláleset 31 %-át teszi ki, ebből 17 milliónál is többen 70 év alattiak. 

Ezeknek a betegségeknek a legfőbb okai a káros szenvedélyek, mint a dohányzás, az 

egészségtelen táplálkozás és az elhízás, a mozgásszegény életmód és a túlzott alkoholfogyasztás. 

A hajlamosító tényezők (magas vérnyomás, cukorbetegség stb.) és a szív-érrendszeri 

megbetegedések korai felismerése rendkívül fontos a halálos kimenetelű esetek számának 

csökkentésében. 

A fennemlített okokból érdemesnek tartottuk a két leggyakoribb idült kardiológiai 

betegség – a szívinfarktus és a hipertónia, amelyek patogenezise és etiológiája szorosan 

kapcsolatban van egymással – statisztikai adatait elemezni. Ezeknek a betegségeknek a 

gyakoriságát elemeztük Kárpátalján. 

 

 

III. 1. Szívinfarktus gyakorisága 

 

A szívinfarktushoz azokat a betegeket soroltuk, melyek átestek egy vagy több nekrózisos 

folyamaton, vagy a szívizom kiterjedt nekrózisán, ezt mind alátámasztva EKG, klinikai és 

laboratóriumi vizsgálatok adataival. Kor és nem szerinti eloszlást készítettünk. 

A szívinfarktus gyakorisága különböző életkorban (%-ban): 

 20-29 éves kor között - 0,5 %  

 30-39 éves kor között - 2,5% 

 40-49 éves kor között - 20,7 % 

 50-59 éves kor között - 41,2% 

 60-69 éves kor között - 25,2 % 

 70 éves kor felett - 9,9 % 

Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy a 40 és 59 év közöttiekre a legjellemzőbb az adott 

betegség – 61,9 %. Az infarktusos betegek alig több mint harmadát adják a 60 év felettiek aránya 

– 35,1 %. 20 és 39 éves kor között összesen 3 % az arány. Vagyis, az infarktus szempontjából a 

legveszélyeztetettebb Kárpátalja középkorú lakossága. 
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4. ábra. Regisztrált 18-60 év közötti betegek száma, 2018 (saját szerkesztés) 

 

A 18-60 év közötti korosztály esetében (4. ábra), Kárpátalján 2018-ban a legtöbb 

szívinfarktust a Munkácsi (15,1 %), a Huszti (14,8 %) és a Nagyszőlősi (12,1 %) járásokban 

regisztrálták. Míg a legkevesebb esetet a Perecseni (3,3 %), Volóci (1,9 %) és Nagybereznai (2,2 

%) járásokban jegyezték fel. A fennemlített 3-3 járás között a legszembetűnőbb a különbség. A 

többi 7 járásra a betegek 50 %-a jut. Ezek között vannak olyanok, amelyekben az infarktusos 

esetek kétszer vagy háromszor ritkábban fordulnak elő, mint a Munkácsi vagy a Huszti járásban. 

Hasonló a helyzet a 60 év feletti korosztállyal is (5. ábra). Ugyanakkor, bár a Munkácsi 

(18,5 %) és a Huszti (13,7 %) továbbra is a legrosszabb statisztikával rendelkezik, míg a 

Perecseni (2,8 %), a Nagybereznai (1,1 %), illetve a Volóci (2 %) a legjobbal. A Nagyszőlősi 

(10,8 %) a Técsői járás (11 %) szintjére esik vissza a 60 évnél fiatalabb korosztályhoz képest. 

Látszólag a Técsői és Rahói járások adatai az ábrán a 60 év feletti korosztályban megnövekedett, 

de ez a növekmény, arányait tekintve, nem haladja meg a 2,5 %-ot igaz, hogy a Munkácsi sem a 

3 %-ot. Tehát, elmondhatjuk, hogy a 60 évnél fiatalabb kárpátaljaiak nagyobb számban 

betegednek meg, mint a 60 évnél idősebbek. Az is szembetűnő, hogy az infarktusos esetek a 

megyében nem egyenletesen oszlanak el. 
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5. ábra Regisztrált 60 évnél idősebb betegek száma, 2018 (saját szerkesztés) 

 

A megye nagyvárosainak területén, mint például Huszt, Munkács, Szőlős, Ungvár sokkal 

több megbetegedést regisztráltak, mint a magasabban fekvő területeken - Volóc, Nagyberezna, 

Perecsen. Ezt magyarázhatjuk azzal, hogy a nagy városok területén a légkör szennyezettebb, az 

életmód stresszesebb. Viszont a betegség kialakulására rengeteg más tényező is hatással van, 

mint például: az éghajlati viszonyok, a nem, az életkor, az életkörülmények, a fizikai 

megterheltség mértéke, a negatív érzelmi hatások, káros szenvedélyek, az elhízás és más 

betegségek is. 

 

Az infarktust elősegítő tényezők: 

Magas vérnyomás- 68,5% 

Cukorbetegség- 20,4% 

Koszorúért ateroszklerózis- 47, 02% 

Elhízás- 12,4% 

Statisztikai adatok alapján tudjuk, hogy a szívinfarktus gyakorisága nemektől függően 

(%-ban) a következőképpen oszlik fel (4. ábra): 

 Férfiak - 89,2 % 

 Nők - 10,8 % 
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6. ábra. A szívinfarktus gyakorisága nemektől függően (saját szerkesztés) 

 

A 6. ábrán látható, hogy kiemelkedően magas a férfi betegek száma. A férfi betegek 

magas száma magyarázható azzal, hogy a férfiak nagyobb fizikai megterhelésnek vannak kitéve, 

mint a nők. 

 

7. ábra. Regisztrált 18-60 év közötti férfi betegek száma, 2018 (saját szerkesztés) 

 

Évről-évre emelkedik a női betegek száma. Ennek oka lehet, az is, hogy a korábbi, 

hagyományos munkamegosztás eltűnt: a nők ma már ugyanúgy családfenntartónak számítanak, 

mint a férfiak, nagyon sokan közülük egyedül nevelik a gyermeküket, és/vagy felelősségteljes 

vezető beosztásban vannak, vagy adott esetben fizikai munkát végeznek, és mindezek mellett 
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még a tradicionálisan rájuk rakódó egyéb feladatokat (gyereknevelés, háztartás) is ellátják. A 

nők viszont védettebbek a szívinfarktussal szemben, egészen a menopauzáig. 

Nagyobb a szívinfarktus és más kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázata 

azoknál az embereknél, akiknek nem 0-s a vércsoportja. Egyelőre nem tudni biztosan, hogy 

miért védettebbek a szívbetegségekkel szemben a 0-s vércsoportú emberek. A tudósok 

feltételezik, hogy a trombózis gyakoriságának köze van egy véralvadási fehérjéhez (von 

Willebrand faktor), ami nagyobb mennyiségben van jelen az A, B és AB vércsoportúak vérében. 

Szintén magasabb a nem 0-s vércsoportúak galektin-3-szintje, ami kapcsolatba hozható a 

gyulladásokkal, illetve a szívbetegségek súlyosbodásával. Ezen kívül az A vércsoporthoz 

jellemzően magasabb koleszterinszint társul, ami egyértelműen növeli a szívinfarktus, és 

általában az érrendszeri betegségek megjelenésének esélyét minden korosztályban 

(www.vitalitas-magazin.hu). 

 

 

 

8. ábra. Halálos esetek száma, 2018 (saját szerkesztés) 

 

A 6. ábra adatai alapján kiderül, hogy 2018-ban a nagy városok közelében, tehát a 

Munkácsi járásban 207 infarktusos esetből 47, a Huszti járásban 183-ból 20, a Nagyszőlősi 

járásban 148-ból 40 halálos kimenetelű volt. Míg a magasabban fekvő területeken, mint a Volóci 

járásban 25 infarktusos esetből 2, a Nagybereznai járásban 23-ból 20, a Perecseni járásban 40-

ből 11 volt halálos kimenetelű. 
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Az orvostudomány évről-évre próbálja kiküszöbölni ezt a problémát. Elsősegélynyújtó 

tanfolyamokat hoztak létre Kárpátalja szerte, amelynek része a szívinfarktusra való felkészülés 

is. Ez nagyon fontos, hiszen akár egy perc is életet menthet. A városokban megfelelő 

szakemberek és készülékek vannak a mentőkocsikon, vidéken ezek a lehetőségek viszonylag 

korlátozottak, de már minden kocsiban van transzelektronikus EKG készülék, amellyel a 

mentősök a mellkasi fájdalomra panaszkodó betegről megállapítják, hogy valóban infarktusa 

van-e a páciensnek, és hogy milyen kezelést igényel. A technikai, szerkezeti feltételei tehát 

adottak az infarktusos betegek beszállításának. 

A kórházakban külön kardiológiai csapat várja a szív és érrendszeri problémával küzdő 

embereket. Ungváron található a Kárpátaljai Megyei Kardiológiai központ, ahol éjjel-nappal 

fogadják a betegeket.  

 

 

III. 2. Magas vérnyomás betegség gyakorisága 

 

A betegek közé azokat az egyéneket soroltuk, amelyeknek a minimális diasztolés vérnyomás 90 

Hgmm, a minimális szisztolés vérnyomás pedig 140 Hgmm és magasabb, kortól és nemtől 

függetlenül. Ezeket az adatokat alátámasztottuk klinikai vizsgálatokkal, ideggyógyászi 

konzultációval és a betegek kórtörténetének áttekintésével. A statisztikai adatokat az Ungvári 

Kardiológiai Központ biztosította a számunkra. 

Az ideggyógyászati megbeszélés alapján kiderült, hogy a betegek többségénél voltak 

idegrendszeri működésbeli elváltozások, magasabb rendű idegműködési zavarok, aszténia, 

disztónia. Vagy pedig örökletes jelleggel rendelkezik a betegség. Ezeket az adatokat a 

kórtörténetből tudtuk meg. 

2015-ben Kárpátalján 631 378 beteget regisztráltak szív-érrendszeri megbetegedéssel. 

Magas vérnyomás betegséggel 307 002, ishaemiás szívbetegséggel 246 334, szívinfarktussal 

1077 személyt regisztráltak.  

A Kárpátaljai Megyei Kardiológiai Központ főorvosának elmondása szerint, egy év alatt 

körülbelül 55-60 ezer Kárpátaljai vizsgáltatja ki magát a Megyei Kardiológiai Központban, 

ebből 5800-6000 ember kórházi ellátást igényel.  

A 2015-ös évben szív-érrendszeri megbetegedésben 8831 ember vesztette életét. 

Ischaemiás szívbetegségben 3427, szívinfarktusban 236 beteg. A kórházi kezelés során a betegek 

15,3 %-a vesztette életét. 
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9. ábra. Szív-érrendszeri megbetegedések (saját szerkesztés) 

 

A 7. ábrán, alapján jól megfigyelhető, hogy a 2015-ös évben a szív-érrendszeri 

megbetegedések között a magasvérnyomás betegség áll a vezető helyen. Az adatok alapján 

kiderül, hogy a betegség több ezer embert érint.  

 

 

10. ábra. Magasvérnyomás betegség gyakorisága Kárpátalján, 2018 (saját szerkesztés) 
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11. ábra. A magasvérnyomás gyakorisága életkor szerint (saját szerkesztés) 

 

A 2018-as adatok alapján (8. ábra) legnagyobb mennyiségben, a nagyvárosok területén 

jegyeztek fel megbetegedést, mint Munkács, Técső és Huszt. Ugyancsak, mint a 

szívinfarktusnál, a magasabban fekvő területeken sokkal kevesebb megbetegedés figyelhető 

meg. Ilyen például Nagyberezna, Volóc és Perecsen Viszont itt érdemes kiemelnünk, hogy 

számottevő különbségről beszélhetünk, hiszen, míg a Munkácsi járásban 662 megbetegedést 

regisztráltak 2018-ban, a Nagybereznai járásban mindössze 13-at. Ez magyarázható azzal is, 

hogy mivel a Perecseni járás egy magasabban fekvő terület, így a levegő sokkal tisztább, mint a 

Munkácsi járás területén, az élet nyugodtabb, stresszmentesebb, mint például egy nagyvárosban 

vagy közelében. 

A 9- ábrán látható, hogy a legtöbb életkorban a férfiaknál gyakoribb a magasvérnyomás, 

kivéve a 18-24 életév közöttieket, ebben a korosztályban a női betegek száma jelentősen 

meghaladja a férfi betegek számát. 
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III. 3. Statisztikai adatok kielemzése és értékelése 

 

Megvizsgáltuk a kapott adatokat annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjunk a vizsgált 

szív-érrendszeri betegségek Kárpátaljai klímazonális eloszlásáról. Továbbá azért, hogy 

kiderítsük, vajon van-e összefüggés a két betegség között, illetve a megye alföldi, előhegyi és 

hegyi járásai között. 
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12. ábra. A szívroham, a halálos kimenetelű szívroham és a magasvérnyomás zonális 

eloszlása Kárpátalján 

 

Szignifikáns különbség van a két betegség, illetve a halálos kimenetelű szívroham között 

(F(2; 38) = 18,73, p=0,00). Kárpátalja zónáinak adatai között (12. ábra) szintén jelentős az 

eltérés (F(2; 38) = 4,39, p = 0,02). A Post Hoc teszt szerint szignifikáns eltérés van a szívroham 

és a magasvérnyomás között (p = 0,00). Nincs eltérés a szívrohamos esetek és a halálos 

kimenetelű szívroham között, a korrelációs analízis (13. ábra) szerint erős a kettő közötti 

összefüggés (R = 0,95; p = 0,00). Igaz, ez utóbbi a szívroham és a szívroham okozta halálesetek 

járások közötti egyenlőtlen gyakoriságának eredménye lehet. A Post Hoc teszt értelmében a 

Kárpátalja zónáinak különbségét a hegyi és alföldi zónák közötti szignifikáns eltérés (p = 0,00) 
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okozhatja. Az előhegyi zóna esetében szignifikáns eltérés nem mutatható ki sem a hegyi, sem 

pedig az alföldi résszel. 
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13. ábra. A szívroham és a halálos kimenetelű szívroham közötti összefüggés 

 

Megállapítható, hogy Kárpátalja alföldi részén élő aktív és időskorú lakosság jobban ki 

van téve azoknak a tényezőknek, amelyek kiváltják a szív-érrendszeri megbetegedéseket. 

Kevésbé jellemző ez a betegségcsoport a hegyi zóna lakosságára. Az előhegyi zóna átmenetet 

képez a két másik zóna között. Ezeknek az oka lehet az életmódbeli különbség, a tisztább levegő 

és víz, a stressz mértéke. A kérdés tisztázásához további vizsgálatokra van szükség, amely 

kiterjedne az életmód, a stressz-szint, a genetikai adottságok és a levegő, illetve a víz 

vizsgálatára. 
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Összefoglalás 

 

Szakdolgozatom témája „Az idült szívbetegségek gyakorisága Kárpátalján.” Az idült 

szívbetegségek csoportjába számos betegség tartozik, ezek közül kiválasztottuk a két 

leggyakrabban előforduló szívbetegséget: a szívinfarktust és a magasvérnyomás betegséget. A 

téma átláthatósága érdekében először röviden jellemeztük a szívinfarktust és a hipertóniát. mint 

betegséget: epidemiológiáját, patogenezisét, lefolyását, tüneteit, diagnosztikáját, komplikációit, 

kezelését, rehabilitációját és a betegség megelőzésére vonatkozó javaslatokat. Majd a Kárpátaljai 

Megyei Kardiológiai Központ statisztikai adatai alapján kiértékeltük a szívinfarktus és a 

magasvérnyomás betegség gyakoriságát Kárpátalján. A szívinfarktus esetében a 2018-as 

adatokat elemeztük. Életkor szerinti eloszlásnál két csoportra osztottuk a regisztrált betegeket, 

18-60 és 60 évtől idősebb korosztályra. Kiderült az eredmények alapján, hogy a 18-60 életév 

közöttieket nagyobb számban érinti a betegség, mint az idősebb korosztályt. A területi eloszlást 

figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a magasabban fekvő területeken, mint Volóci, 

Nagybereznai, Perecseni járásokban, sokkal kevesebb megbetegedést regisztráltak, mint az 

alacsonyabban fekvő területeken, mint például a Munkácsi, Huszti és Nagyszőlősi járásokban. A 

nemek szerinti felosztásból megtudtuk, hogy a férfiak sokkal veszélyeztetettebbek a betegséggel 

szemben. Ez magyarázható azzal is, hogy a férfiak általában megterhelő fizikai munkát 

végeznek, sok stresszhatás éri őket. Viszont évről-évre emelkedik a női betegek száma, ennek 

egyik oka lehet az is, hogy a korábbi hagyományos munkamegosztás eltűnt, a nők már ugyanúgy 

családfenntartónak számítanak, mint a férfiak. De a nők védettebbek a betegséggel szemben, 

egészen a menopauzáig. A halálozási adatokat nézve elmondhatjuk, hogy a halálozás nem 

kiemelkedően magas, hiszen az orvostudomány évről-évre próbálja kiküszöbölni ezt a 

problémát. Elsősegélynyújtó tanfolyamokat hoztak létre Kárpátalja szerte, amelynek része a 

szívinfarktusra való felkészülés, hiszen ez a betegség a leggyakoribb halálokok egyike. Nagyon 

fontos a felkészültség, hiszen akár egy perc is életet menthet. A magasvérnyomás betegség 

esetében a 2015 és 2018-as évi adatokat használtuk fel. 2015-ben hipertóniával 307 002 beteget 

regisztráltak Ebben az évben Kárpátalján szív-érrendszeri megbetegedésben 8831 ember 

vesztette életét. A kórtörténetek átvizsgálása alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb esetben a 

magasvérnyomás betegséget az öröklött tényezők és a fokozott emocionális megterhelés idézi 

elő, vagy alapbetegségek szövődményeként jelentkezik. A 2018-as statisztikai adatok alapján a 

legnagyobb számban a nagyvárosok területén jegyeztek fel megbetegedést, mint Munkács, Huszt 

és Técső. A legkevesebb megbetegedést -akárcsak a szívinfarktus esetében- a magasabban fekvő 

területeken regisztráltak, mint a Nagybereznai, Volóci és Perecsni járásokban. Érdemes 
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kiemelni, hogy ebben az esetben számottevő különbségről beszélünk, a Munkácsi járásban 2018-

ban 662 beteget regisztráltak hipertóniával, a Nagybereznai járásban viszont mindössze 13-mat. 

Ez az eredmény magyarázható azzal, hogy a zaj-, és levegőszennyezés sokkal kisebb, viszonylag 

kevesebb stressz hatás éri az embert, mivel nem nagy városok területeiről beszélünk. 18-25 éves 

korban a nők körében gyakoribb a magasvérnyomás betegség, viszont az összes többi 

korosztályban a férfiaknál regisztráltak több megbetegedést. Mind a két betegség esetében 

nagyon fontos a megelőzés, hiszen egy kis odafigyeléssel nagymértékben hozzájárulhatunk 

égészségünk védelméhez. A probléma megelőzhető, ha az ember kellőképpen oda figyel a 

mindennapjaira, a helyes étkezésre, rendszeres testmozgásra, a káros szokások elhagyására, 

kerüli a nagymértékű stresszhelyzeteket. Érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra, hiszen ahogy a 

mondás is tartja: „Ép testben ép lélek.”  
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Резюме 

 

Темою моєї роботи є „Частота хронічних захворювань серця у Закарпатті” До групи 

хронічних захворювань серця входить кілька захворювань, з яких ми відібрали дві 

найпоширені хвороби серця: інфаркт міокарда та хіпертонічну хворобу. З метою 

прозорості теми коротко охарактеризували інфаркт міокарда та гіпертонію, як 

захворювання: епідеміологія, патогенез, перебіг, симптоми, діагностика, ускладнення, 

лікування, реабілітація та рекомендації щодо профілактики захворювань. Потім на основі 

статистичних даних ми вивчали і оцінили частоту інфаркту міокарда та гіпертонії у 

Закарпатті. На інфаркт міокарда були проаналізовані дані 2018 року. За віковим 

розподілом зареєстровані пацієнти були розділені на дві групи, віком від 18 до 60 та вище 

60 років. Результати показали, що люди у віці 18-60 років більше уражені хворобою, ніж 

старша вікова група. Беручи до уваги територіальний розподіл, ми можемо констатувати, 

що у вищих районах, таких районах як Воловецький, Великоберезнянський, 

Переченський, було зареєстровано набагато менше випадків, ніж у нижчих районах, таких 

районах як Мукачівський, Хустський та Виноградівський. З розбивкою статі ми дізналися, 

що чоловіки значно більше ризикують захворювання. Це можна також пояснити тим, що 

чоловіки зазвичай роблять напружену фізичну роботу, вони піддаються сильному стресу. 

Однак кількість пацієнтів жінки зростає з кожним роком, і однією з причин цього може 

бути те, що попередній традиційний розподіл праці зник, і жінки вже є прихильниками 

сім'ї, як і чоловіки. Але жінки більш захищені від захворювання, аж до менопаузи. 

Розглядаючи дані про смертність, можна сказати, що смертність не надзвичайно висока, 

оскільки медицина намагається усунути цю проблему рік за роком. На всьому Закарпатті 

створені курси надання першої допомоги, включаючи підготовку до інфаркту, оскільки це 

захворювання є однією з найпоширеніших причин смерті. Підготовленість дуже важлива, 

оскільки вона може врятувати життя всього за хвилину. При аналізі гіпертонії 

використовували дані 2015 та 2018 років. У 2015 році зареєстровано 307 002 хворих на 

гіпертонічну хворобу, цього року на Закарпатті від серцево-судинних захворювань 

померли 8 831 чоловік. На основі огляду історії хвороби можна сказати, що в більшості 

випадків гіпертонія викликана спадковими факторами та підвищеним емоційним 

навантаженням або виникає як ускладнення основних захворювань. Згідно зі статистикою 

2018 року, найбільша кількість випадків зафіксована у великих містах, таких як Мукачево, 

Хуст та Тячів. Найменша кількість випадків була зареєстрована у вищих районах, як 

Великоберезнянський, Воловецький та Перечинський, як у випадку інфаркту міокарда. 
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Варто зазначити, що в цьому випадку ми говоримо про істотну різницю, у 2018 році в 

Мукачівському районі було зареєстровано 662 пацієнтів з гіпертонічною хворобою, але в 

Великоберезнянському районі лише 13. Цей результат можна пояснити тим, що шум та 

забруднення повітря мають значно менший, відносно менш стресовий вплив на людей, 

оскільки ми не говоримо про райони великих міст. Гіпертонія частіше зустрічається у 

жінок у віці 18-25 років, але більше випадків було зареєстровано у чоловіків у всіх інших 

вікових групах. Профілактика дуже важлива для обох захворювань, оскільки при 

невеликій обережності ми можемо зробити великий внесок у захист свого здоров’я. 

Проблему можна запобігти, якщо приділити достатньо уваги своєму розпорядку дня, 

правильному харчуванню, регулярним фізичним навантаженням, відмови від шкідливих 

звичок та уникненню високого рівня стресу. На ці речі варто звернути увагу, бо, як 

говориться, «У здоровому тілі – здоровий дух». 
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