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Hazánkban a nők 53%-a, a férfiak 50 %-a keringési betegségben hal meg 1), ez
Magyarországon a vezető halálok. Ezeknek a betegségeknek a kialakulásában jelentős
szerepe van az életmódbeli tényezőknek, a korai felismerésükkel és kezelésükkel pedig
jelentősen csökkenthető a kockázatuk.

Egy kis anatómia…
 
A keringési rendszerünk két részre osztható: a szív, mint izmos pumpa, biztosítja a vér
folyamatos áramlását, az erek pedig, mint egy csőrendszer, utat biztosítanak a vérnek,
hogy eljusson az egész szervezetbe. A szívből a test felé az artériák szállítják a vért,
melyek a szövetekben kisebb artériákra, arteriolákra oszlanak. A legkisebb átmérőjű erek,
a kapillárisok biztosítják, hogy a gáz- és anyagcsere tökéletesen végbe mehessen a vér és
a sejtek között. A kapillárisok venulákká, majd vénákká szedődnek össze és
visszajuttatják az elhasználódott vért a szívbe.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADv

 Ábra1.
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A felnőtt ember szíve nagyjából ököl nagyságú és a mellüreg középső részében foglal
helyet. A rekeszizom középső felszínén nyugszik, két oldalról pedig a tüdők határolják. A
szívet egy kettős hártya, a szívburok veszi körül, mely a dobogás során keletkező
súrlódást csökkenti. A szív üreges, falát a szívizom alkotja. Az egészséges szív tömege
250-350 gramm között van, mégis hatalmas erővel és kitartással bír: percenként
átlagosan hetvenszer húzódik össze, hogy a vért mozgásban tartsa. A szív négy üregből
áll: két vékonyabb falú pitvarból, melyek a vénákból kapják a vért, és két nagyobb,
vastagabb falú kamrából, melyek a vért az artériákba pumpálják. A szív vérellátását az
aortából eredő koszorúerek (coronariák) biztosítják.

Kamrák
A szív tömegének nagy részét a két kamra teszi ki. A bal oldali tömegesebb és izmosabb,
mint a jobb. A jobb kamra elől fekszik, a szív elülső részét főleg ez teszi ki, míg a bal
hátrébb és lejjebb húzódik, a szív alsó részében. A szívcsúcs valójában a bal kamra hegye.
A jobb kamra a jobb pitvarból kapja a vért, visszaáramlását a háromhegyű vitorlás
billentyű (a pitvarok és kamrák között) akadályozza meg. A kamraizom összehúzódása a
vért ezután a pulmonalis zsebes billentyűn keresztül a fő tüdőértörzsbe juttatja, onnan
pedig a tüdőbe áramlik a vér. A bal kamra a bal pitvarból kap vért, a kéthegyű mitrális
billentyűn keresztül. A bal kamra erőteljes összehúzódása a vért az aortabillentyűn
keresztül az aortába, a test főütőerébe juttatja.

Pitvarok
A pitvarok a szív két kisebb, vékonyfalú üregei. A kamrák felett helyezkednek el, a
pitvarkamrai billentyűkkel elválasztva (háromhegyű és kéthegyű billentyű). A test vénái
által szállított vér a jobb pitvarba jut két nagy vénán, az alsó és a felső főgyűjtőéren át. A
koszorúéröböl, mely a szív szövetéből gyűjti össze a vért, szintén a jobb pitvarba vezet. Az
ovális mélyedés a pitvarok közötti sövényen található struktúra. Magzati korban az ovális
mélyedés helyén a jobb és a bal pitvar közti ovális nyílás, az u.n. foramen ovale található,
mely csak a születés után záródik el. Az izomsövények apró, fülszerű kiszögellésben
folytatódnak a jobb pitvarban, melyet fülcsének neveznek. Ez a kúpos kiemelkedés
körülveszi az aortát és a jobb pitvar térfogatát növeli. A bal pitvar kisebb a jobb pitvarnál,
és a szív alapjának képzésében vesz részt. Nagyjából kocka alakú, falai simák, kivéve a bal
oldali fülcse borítását, melyet izomrostok bordáznak. A négy tüdővéna, mely oxigéndús
vért szállít a tüdők felől, a bal pitvar hátsó részébe nyílik. A jobb pitvarral határos falban
találjuk az ovális árkot, mely a jobb oldali ovális árokkal fekszik egy magasságban.

Tudtad-e?!
Tudod, hogy miért szükségés magzati korban,
hogy a pitvarok közötti összeköttetés, az ovális
nyílás, nyitva legyen? Erre válászt kapsz itt:
https://blausen.com/hu/video/a-magzat-szives-
errendszere/
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Vérkörök
A fentebb ismertetett struktúrák funkcionálisan két vérkört hoznak létre. A nagyvérkör a
bal kamrából indul ki, és tápanyag- és oxigéndús vért szállít minden szervünkbe. Az
elhasznált vért a vénák visszavezetik a jobb pitvarba és ezzel zárul az egyik a vérkör. A
jobb pitvarból a vér a jobb kamrába, onnan pedig a tüdőértörzsön keresztül a tüdőbe
kerül a vér. Itt lehetőség van arra, hogy a szén-dioxid és az oxigén kicserélődjön, és a
tüdővénák az oxigéndús vért viszik a bal pitvarba, így záródik a kisvérkör is. A bal pitvar a
bal kamra felé továbbítja a vért, és a körforgás innen kezdődhet elölről.

Ingerületvezető rendszer
A vér megfelelő, folyamatos, egyirányú áramlását – a billentyűkön kívül – a szív
ingerületvezető rendszere biztosítja. Az elsődleges ingerképző központ a sinus-csomó,
amely a jobb pitvar felső-hátsó falában helyezkedik el. Percenként 60-80 ingert bocsát ki,
amit a pitvarok fala továbbvezet a pitvar-kamrai csomóhoz, miközben a pitvar maga
összehúzódik. A pitvar-kamrai csomóból az ingerület a His-köteg vezeti, majd 2 (jobb és
bal) Tawara-szárra oszlik. Végül az ingerület eljut az egyes szívizomsejtekhez (a Purkinje
rostokon keresztül) és a kamrák is szinkronizáltan összehúzódnak. A pitvar-kamrai csomó
minimálisan késlelteti is az ingerület továbbhaladását, így jöhet létre az, hogy a kamrák
nem a pitvarokkal egyszerre, hanem csak azokat követően húzódnak össze, mely a vér
egyirányú áramlása szempontjából jelentős.

Kardiovaszkuláris rizikófaktorok
A szív- és érrendszeri (kardiovaszkuláris) betegségek világszerte a halálozási statisztikák
élén állnak. Az alapvető kórfolyamatot az érelmeszesedés (atherosclerosis, 2. ábra) jelenti.
Ez a betegség az artériák falának megkeményedésével és zsírok lerakódása miatti
beszűkülésével jár. A szűkült ereken nehezebben tud áramolni a vér, illetve az
elmeszesedett felszíneken (plakkok) a vérlemezkék vérrögöket hozhatnak létre, a
vérrögökből pedig apró darabok szakadhatnak le. Az is előfordulhat, hogy a plakk beszűri
és elgyengíti az érfalat, annak szakadásához vezetve. Az érelmeszesedés legtöbbször
észrevétlen, csak akkor okoz tüneteket, amikor a szűkület már kritikus mértékű lesz, vagy
egy vérrög elzár egy artériát. Ezek a folyamatok legsúlyosabb esetben szívinfarktushoz,
stroke-hoz vagy a láb keringési zavarához (perifériás érbetegség) vezethetnek. Mivel az
érelmeszesedés, mint alapbetegség ilyenkor már előrehaladott állapotban van,
nyilvánvaló, hogy a kardiovaszkuláris halálozások és betegségek csökkentése döntően
csak a hatékony megelőzési módszerek alkalmazásával érhető el

Tudtad-e?!
Az érelmeszesedés – idővel – mindenkit érint. A koreai
háborúban 18-20 éves halottak boncolásakor figyelték
meg először, hogy már ebben az életkorban is
fordulnak elő meszes plakkok, a folyamat tehát
fiatalkorban is elkezdődhet.
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Életkor és nem. A kardiovaszkuláris betegségek kockázata az életkor
előrehaladtávalnő. A szülőképes korban lévő nők kockázata az ösztrogének
védőhatásánaktulajdoníthatóan kedvezőbb.
Pozitív családi háttér, genetikai hajlam. A koszorúérbetegségek fiatal
áldozatainakcsaládjában gyakran fordul elő szíveredetű hirtelen halál. Néhány esetben
genetikai alap is kimutatható.
Koleszterinszint. A magas koleszterinszint, különösen az LDL szoros kapcsolatban van
az atheroma (az atherosclerosis kezdeti szakasza) képződéssel, így az ischaemiás
szívbetegséggel és az agyér-betegségekkel is

Mik a kardiovaszkuláris rizikófaktorok?
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Tudtad-e?!
A laborvizsgálatok során háromféle koleszterint különböztetnek meg:
összkoleszterin, LDL- és HDLkoleszterin. A HDL, mint „jó koleszterin”, elszállítja az
erekből a feleslegben lévő koleszterin molekulákat, ezzel védő hatást fejt ki. Ezzel
szemben a „rossz” LDL- koleszterin funkciója a koleszterin szállítása az erekbe és a
sejtekbe. Koleszterin túlkínálat esetén a sejtek nem tudják felhasználni az összes
koleszterint, és a maradék lerakódhat az erek falában, hozzájárulva ezzel az
érelmeszesedett plakkok létrehozásához. A szív- és érrendszeri betegségek
megelőzése szempontjából tehát a cél a LDL- koleszterin alacsony szinten tartása.
Magas LDL-szint leggyakrabban a zsíros és magas koleszterintartalmú ételek
fogyasztása miatt alakulhat ki, de genetikai tényezők is fontos szerepet kapnak.
Optimális szinten tartásában kulcsfontosságú a gyógyszeres kezelés mellett a
helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás, melynek jelentős koleszterinszint
stabilizáló hatása van.

https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/atherosclerosis

2. Ábra
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Magas vérnyomás. A magas vérnyomás egy igen veszélyes rizikófaktor. Tüneteket
ritkán okoz, azonban szövődményeként veseelégtelenség, szívinfarktus vagy
agyvérzés alakulhat ki. (Részletesebben lsd. később)
Dohányzás. A koszorúérbetegség dohányzóknál legalább kétszer gyakoribb, mint a
nemdohányzóknál. A kockázat egyenes arányban nő a napi cigarettafogyasztás
mértékével. Kockázati tényező a passzív dohányzás és a környezetszennyezés is.
Ezenkívül egyéb rizikófaktorok előfordulását is növeli, mint például a
magasvérnyomás.
Cukorbetegség. Súlyos kardiovaszkuláris rizikófaktor. Cukorbeteg férfiaknál kétszer
olyan gyakori a kardiovaszkuláris halálozás, mint a nem cukorbetegek között. A
perifériás érbetegség kockázata is rendkívül magas. Nagyon gyakran okoz szem-,
ideg- és vesekárosodást is
Elhízás és túlsúly. A súlytöbblet emeli a vérnyomást, a vérkoleszterin-szintet és a
cukorbetegség rizikóját. Jelentősen növeli a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát.
Elsősorban az alma típusú (hasi) elhízás veszélyes.
Fizikai inaktivitás. A rendszeres fizikai aktivitás kb. 50%-kal csökkenti a
kardiovaszkuláris betegségek kockázatát. A leghatékonyabb a kardiotréning
Alkoholfogyasztás. Összefüggést mutat a magas vérnyomás kialakulásával és növeli
a stroke-kockázatot.

 

Helytelen táplálkozás. Magas kalóriabevitel, magas telítettzsírsav-tartalom,
transzzsírsav-tartalom, szegényes élelmirost-fogyasztás, zöldség- és
gyümölcsfogyasztás növeli a kardiovaszkuláris és a daganat kockázatot is.
Szociogazdasági tényezők. Egészségtelen életmódra motiváló társadalmi-gazdasági
környezet, az alacsonyabban képzett populációban az iskolázottság hiánya (és így, az
információhiány) jelentősen növeli az életmódi kockázatot.
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Tudtad-e?!
Hallottál róla, hogy van egy kakukktojás az alkoholok
között? Nézz utána itt:
https://www.origo.hu/tafelspicc/20121108-a-francia-
paradoxon.html
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Ischaemiás szívbetegség (ISZB)
Az ischaemiás szívbetegség azokat a myocardialis (szívizom) ischaemia következtében
kialakuló kórképeket jelöli, ahol a vérellátás és a myocardium oxigén- és
tápanyagigényének egyensúlya felborul. A vérellátási zavar oka 90%-ban atherosclerosis
miatt beszűkült koszorúerek csökkent vérszállító kapacitására vezethető vissza. Az ISZB
különböző klinikai formákat ölthet.

1. Angina pectoris
Az „angina” szó elszorítást jelent, ami jól kifejezi a roham alatt jelentkező nehezen
elviselhető, tompa, bal karba, hátba vagy hasba sugárzó szorító jellegű mellkasi
fájdalmat. A betegek gyakran halálfélelemről, megsemmisülésérzésről is panaszkodnak.
A kialakuló fájdalom oka, hogy megnő a szív oxigénigénye, de a szívizomzat
koszorúérkeringése ezt a megnövekedett igényt már nem képes kielégíteni. A
megnövekedett oxigénigény hátterében fizikai terhelés vagy érzelmi hatások (pl.:
ijedtség, izgalom) állhatnak. A roham azonban magától, vagy gyógyszeres kezelés
hatására elmúlik, így visszafordíthatatlan szívizom elhalással nem jár.

2. Hirtelen szívhalál
Az oxigénhiány időnként olyan elektromos zavart válthat ki (pl. kamrai tachycardia,
kamrafibrilláció), amely hirtelen szívhalálhoz vezet. (Később a képződött hegszövet is
hajlamosít ilyen veszélyes ritmuszavarokra, lsd: szívinfarktus szövődményei)

!Hirtelen szívhalált nem csak ischemia okozhat, erről lesz szó a
későbbiekben!

https://www.123rf.com/photo_128367229_stock-vector-coronary-artery-disease--angina-k%C3%A9p%2004:%20pectoris-and-myocardial-infarction.html

3. Ábra
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3. Szívinfarktus
A szívinfarktus, hétköznapi nevén szívroham, a szívizom ischaemiás eredetű elhalását
jelenti. Legtöbbször a koszorúerekben lévő atherosclerotikus plakk hirtelen szakadása
miatt kialakuló vérrög zárja el az adott eret. (4. ábra). Ennek következtében az elzáródás
mögötti terület vérellátása elégtelen lesz, és a szívizomzat az oxigén- és tápanyaghiány
miatt súlyosan károsodik vagy elhal.

Tudtad-e?!
A betegek egyharmada azonnal, és közel
50%-a még a kórházba jutást
megelőzően meghal. 2)

https://en.wikipedia.org/wiki/Atherosclerosis

4. Ábra
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nyomásérzés a mellkas közepén, esetleg csak furcsa teltségérzés, vagy szorító mellkasi
fájdalom
kisugárzó fájdalom a mellkasból a bal váll és kar, a hát, gyomorszáj vagy akár a fogak,
állkapocs irányába;
légszomj;
izzadás;
megsemmisülésérzés;
ájulás;
hányinger, hányás.

Az infarktus tünetei
 
A szívinfarktus tünetei jellegzetesek, azonban nagy egyéni különbségeket mutatnak,
változékony a tünetek szubjektív megélése, ezért felismerése nem mindig könnyű.
 
Az infarktusra az alábbi jelek hívhatják fel a figyelmet:

Tudtad-e?!
A fiatal nőknél, cukorbetegeknél és idős férfiaknál az atípusos tünetek
dominálhatnak: mentális zavarok (félelemérzet, zavartság), hőemelkedés,
vérnyomásesés, vércukor magyarázat nélküli emelkedése, szédülés.
Tudj meg többet erről itt:
http://semmelweis.hu/mediasarok/2017/07/25/cukorbetegseg-eseten-
gyakoribb-a-labon-kihordott-infarktus/
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1. Ritmuszavarok
A szívinfarktus lezajlásának velejárói lehetnek a különböző ritmuszavarok a hegképződés
következtében. Ezeknek egy része a beteg életkilátásait egyáltalán nem befolyásolja,
gyakran panaszokat sem okoznak, így kezelésük is többnyire szükségtelen. A
ritmuszavarok másik része esetenként a beteg életét is veszélyeztetheti: ilyen a
kamrafibrilláció, amikor a kamrák rendkívül szaporán (400 környéki frekvenciával) és
szabálytalanul húzódnak össze, ezért a szív nem képes pumpafunkciójának
fenntartására, így a perifériás szervek vérellátása elégtelenné válik. A kamrafibrillció
hirtelen szívhalált okozhat! Kialakulhat kritikusan alacsony szívfrekvencia is. Ilyenkor
ingerületvezetést javító szerek adására, esetleg ideiglenes pacemaker felvezetésére lehet
szükség.

2. A szív falának átszakadása - ruptura
Az egyik legsúlyosabb szövődmény a szív falának átszakadása, azaz rupturája (ez is az
újonnan képződött hegszövet velejárója). Átszakadhat a két kamra közötti sövény.
Előfordulhat szabad fali ruptura, amely során a szívburok pillanatok alatt megtelik vérrel,
ezzel létrehozva egy életveszélyes állapotot. A szemölcsizmok szakadásakor a pitvarok és
a kamrák közötti billentyűk működése válik elégtelenné, így a vér nemcsak a főütőérbe
(illetve a tüdőverőérbe), hanem visszafelé a pitvarok irányába is áramlik. Ez további
terhelést jelent az amúgy is kritikus helyzetben lévő szív számára.

3. Kamrai aneurysma és következményes thromboembolizáció
Kialakulhat egy tágulat a kamra üregében: ilyenkor van egy egészséges rész, amely
képes összehúzódni, ezzel ellentétben az elhalt, heges terület nem tud kontrahálni. Ez a
kitágult állapot rögzül. Az érintett területen megváltozik a véráramlás, pangás jön létre és
károsodik az endothelréteg is. Ebből következően ebben a kamrai tágulatban gyakran
vérrög alakul ki a kamrafalhoz tapadva, amiből darabok szakadhatnak le, távoli helyekre
szállítódhatnak el a vérkeringés útján, így számos szerv kisebb ereit zárhatják el
(embolisatio).

4. Szívburok gyulladása
A nagyobb koszorúerek elzáródása során az érintett régióban a szív falának valamennyi
rétege károsodik, mely a szívburokra is vonatkozik. Ez a szívburokgyulladás (pericarditis),
amit NEM kórokozók váltanak ki!

A szívinfarktus szövődményei
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5. Krónikus ischemiás szívbetegség / szívelégtelenség
Szívinfarktus miatt egy terület elhal ugyan, de az erekben fenn kell tartani a nyomást, a
megfelelő vérellátást. Így a megmaradt jól funkcionáló szívizomzatnak adaptálódnia kell
ehhez: az izomrostok mérete megnő, hogy nagyobbat tudjanak „húzni”. Ennek azonban
ára van: nő az oxigénigény is, ami a koszorúér elmeszesedés miatt eddig sem volt
elegendő, így már ezeken a területeken is ischaemia jön létre. Szívelégtelenség esetén
kiemelendő tény, hogy az elhalt terület helyén hegszövet képződik, ez egy merev
struktúra, nem képes megfelelő összehúzódásra. Ha túl nagy a heges terület, akkor a szív
pumpafunkciójának csökkenéséhez vezet a folyamat. Ennek egyik következménye, hogy
a szervek vérellátása romlik (előreható elégtelenség - forward failure). A másik
következménye, hogy a rosszul működő szívfél mögött a vér feltorlódhat az erekben és
pangás alakul ki (visszaható elégtelenség - backward failure).

6. Reinfarktus
A reinfraktus a legsúlyosabb szövődmény. Ezért fontos, hogy
szívinfarktust követően átvizsgálásra kerüljön az összes koszorúér. Ha az
infarktust okozó elzáródott ér tágítása megtörtént, de ezen felül még találnak
más jelentősen szűkült koronáriát, akkor ebbe az érbe is szükségessé válhat
stent behelyezése, hogy megakadályozzák az infarktus megismétlődését.

Tudtad-e?!
A szívelégtelenség sok mindenkit értinhet különböző
okokból! Tudj meg többet a szívelégtelenségről:
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/sziv-es-
errendszeribetegsegek/szivelegtelenseg-tunetek-es-
sulyossagi-fokozatok/jbqzj0h



Budapesti 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Kardiovaszkuláris
prevenció

1. EKG
Az elektrokardiográfia, egy olyan diagnosztikai eljárás, amely a szív elektromos
tevékenységét vizsgálja. A szív, működése közben egy változó irányú és erősségű
elektromos erőteret hoz létre, amelyet a test felszínéről, elektródok segítségével
regisztrálhatunk. Az infarktus okozta szívizomelhalás miatt a normál regisztrátum
megváltozhat, ami diagnosztikus értékű.

2. Laborvizsgálat
A szívizom elhalása után, a vérbe olyan fehérjék, pl enzimek kerülhetnek, amelyek
normálisan csak a sejteken belül, intracellulárisan fordulnak elő. Lévén, hogy ezek az
anyagok az elhalt sejtekből szabadulnak fel, ezeket nekrózis markereknek hívjuk. Ilyen pl.:
a struktúrfehérje troponin, illetve a kreatin-kináz enzim.

3. Szívkatéteres vizsgálat
A vizsgálat során az alkar, a comb, ritkábban a könyök verőerén keresztül szívkatétert
(egy vékony, hajlékony, speciális műanyagból készült csövet) vezetünk fel a
koszorúerekhez, majd a koszorúerekbe kontrasztanyagot fecskendezve „megfestjük” a
koszorúereket. A beadott anyag természetesen nem „festék”, hanem a röntgensugarat
visszaverő, át nem eresztő folyadék. A befecskendezés során folyamatosan
röntgenfelvételt készítünk, és az így keletkezett filmet számítógépes technika
segítségével digitális formában rögzítjük. A vizsgálat segítségével kirajzolódnak a
koszorúerek körvonalai, így pontos képet nyerhetünk az esetleges szűkületekről,
elzáródásokról. A vizsgálat során ezen kívül - ha szükséges - megvizsgáljuk a nagy ereket,
illetve a szív üregeit is. Ilyenkor több kontrasztanyagot kell befecskendezni, ezt pár
másodpercig tartó melegségérzés kísérheti. Amennyiben a katéteres beavatkozás
segítségével a talált koszorúérszűkületet meg lehet tágítani, a tágítást el is végezzük. A
„tágítás” során az esetek legnagyobb részében egy hálós szerkezetű rövid fémcsövecskét,
úgynevezett stentet is beültetünk. A stent biztosítja, hogy az ér hosszútávon is nyitva
maradjon.A bevatkozást a tünetek kialakulása után három órán belül kell elvégezni, ezért
elengedhetetlen az infarktusos tünetek után az azonnali mentőhívás.

Az infarktus diagnosztizálása és kezelése

Tudj meg róla többet itt:
http://www.szeretemazeletem.hu/hu/videoklinika/mindent-
aszivinfarktusrol/meghokkento-video-igy-nez-ki-es-igy-zajlik-a-szivkateterezes/
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Hirtelen szívhalálnak nevezzük azt a szíveredetű halált, amikor a beteg hirtelen összeesik
és 1 órán belül meghal, mielőtt elkezdődhetne a megfelelő ellátása. Az állapot általában a
szívében fellépő elektromos zavarokból származik (szívritmuszavarok), amely a szív
normális összehúzódását, pumpáló tevékenységét ellehetetlenítik, ezzel a keringés leáll
és a szervek vérellátás nélkül maradnak. Fontos, hogy a hirtelen szívhalál fiatalokat is
érint.

Időnként más tünetek is előfordulhatnak a HSZH-t megelőzően: mellkasi fájdalom,
légszomj, gyengeség, szívdobogásérzés. Azonban a HSZH gyakran előjel nélkül
következik be.

Leggyakrabban azokban alakul ki életet veszélyeztető szívritmuzavar, akik valamilyen
diagnosztizálatlan szívbetegségben szenvednek. A HSZH legtöbbször szívkoszorúér
betegségben szenvedő embereknél fordul elő. Súlyos koszorúér betegség következtében
kialakuló szívinfarktus kamrafibrillációt eredményezhet, ez pedig hirtelen szívmegállást
okozhat. A szívroham emellett hegszövetet hagyhat a szívben: a hegszövetek körüli
elektromos rövidzárlatok rendellenességeket okozhatnak a szívritmusban.

A szívizom valamilyen speciális elfajulása esetén beszélhetünk kardiomiopátiákról. A
szívizom kórosan megvastagszik (hypertrófiás kardiomiopátia), a szívizomzat
elvékonyodik, az üregek kitágulnak (dilatatív kardiomiopátia), a szív bizonyos részeinek
foltos zsírosodása, hegesedése következik be (arrhythmogén kardiomiopátia) vagy a
szívizom rigiddé válik, nem tud megfelelően kitágulni, elerenyedni (restriktív
kardiomiopátia). Ezek a szívbetegségek gyakran életet veszélyeztető ritmuszavarokhoz
vezethetnek!

A HSZH okai lehetnek még szívbillentyű betegségek: mivel a visszaszivárgás vagy
szűkület a billentyű szájadékában a szívizom megnyúlásához vagy megvastagodásához
vezethet. Ha a kamrák kitágulnak, vagy meggyengülnek, fokozódik a ritmuszavarok
kialakulásának kockázata. Oka lehet egy veleszületett szívhiba is: ez gyerekeket vagy
serdülőket érint elsősorban. Előfordulhat, hogy a probléma a szív elektromos
rendszerében van, nem a szívizomban. Egyéb okok lehetnek az ionháztartás zavarai,
esetleg erős mellkasi trauma.

hirtelen összeesés, eszméletvesztés
nincs pulzus
nincs légzés

A hirtelen szívhalál tünetei azonnal jelentkeznek és drasztikusak:
 

Hirtelen szívhalál
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Ha nem kezdik meg a kezelést azonnal, a hirtelen szívmegállás halálhoz vezethet.
Beavatkozás hiányában, akár már 5 percig tartó oxigénhiány is maradandó
agykárosodást eredményez. Gyors, megfelelő orvosi ellátás szükséges:

1. Hívjuk a mentőket!

2. Kardiopulmonáris újraélesztés (CPR)
Már önmagában a mellkas kompressziója javíthatja a túlélési esélyeket, amíg a
sürgősségi ellátásban dolgozók meg nem érkeznek!

3. Defibrillátor használata
A szívet működtető elektromos hálózatot helyre lehet állítani egy elektromos sokk
segítségével: ezzel nagy energiájú elektromos impulzust adnak le a szívnek, hogy a
szívizomzat újra összerendezetten működjön. Minél gyorsabban próbáljuk meg az
elektromos működést helyreállítani, annál nagyobb az esély a túlélésre! Megállt szív
(egyenes EKG, asystolia) esetén nem szabad sokkolni. Ilyenkor addig kell folytatni a
mellkaskompressziókat, amíg visszatér az elektromos aktivitás

Tudtad-e?!
Előnye az automata/félautomata defibrillátoroknak,
hogy maguktól eldöntik indokolt-e sokk leadása és
így laikusok is használhatják.

Minden perc számít: 
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/sziv-es-
errendszeribetegsegek/minden-perc-szamit-igy-menthet-eletet-hirtelen-
szivhalal-eseten/v4p7bpl

Megelőzés: 
ICD- implantálható cardioverter defibrillátor beültetése, mivel ez a készülék
érzékeli és kiüti az életveszélyes ritmuszavart okozó epizódokat!
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A stroke (más néven agyvérzés vagy szélütés) az agy hirtelen kialakuló károsodása,
melyet vérkeringési zavar okoz. Az agyi érkatasztrófának 2 formája ismert. Az egyik az
esetek 80%- ban érelzáródással járó agyi infarktus, melyben az adott agyterület nem kap
elégséges vért a funkciók fenntartásához (ischaemiás stroke). Másik formája az esetek
20%-át kitevő agyvérzés, mikor az agyat vagy agyburkokat ellátó valamelyik ér
megreped, a vér kilép az érpályából, így roncsolódik az agyállomány (haemorrhagiás
stroke) (5. ábra). A kétféle stroke tünetei gyakorlatilag megegyeznek. Ez azzal
magyarázható, hogy a vérellátás kiesése miatt mindkét esetben károsodik az adott ér
által ellátott agyterület. A keringészavar következtében az agysejtek nem jutnak
oxigénhez, és perceken belül elhalnak. Minél korábban elkezdett terápia csökkenti az agy
károsodását és javítja az életminőséget.

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Kardiovaszkuláris
prevencióStroke

https://www.ausmed.com/cpd/articles/different-types-of-strokes

magasvérnyomás
dohányzás
ritmuszavarok (főleg pitvarfibrilláció)
cukorbetegség
kóros vérzsírok
mozgásszegény életmód
elhízás
egyes szívbetegségek

A stroke befolyásolható rizikófaktorai

5. Ábra
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kor (időskorban gyakoribb)
nem (férfiaknál gyakoribb)
genetika (családi halmozódást mutat)
korai menopauza (nőknél)

A stroke nem befolyásolható rizikófaktorai

egyik oldali kar vagy a láb gyengülése/bénulása, ugyanezen az oldalon az arc
zsibbadása, száj félrehúzódása
beszédzavar alakulhat ki; enyhe formájában szótalálási nehézség lehet, súlyos
formában a beteg nem fogja fel a szavakat vagy egyáltalán nem képes beszélni
látászavar, ami rendszerint féloldali
nyelési nehezítettség, félrenyelés
egyensúlyzavar, hányinger, hányás (kisagy károsodása esetén)
hirtelen kezdődő, ismeretlen eredetű fejfájás
hirtelen kezdődő járás-és mozgáskoordinációs zavar
tudatzavar

A szélütés tünetei (elzáródás helyétől függenek)

Fontos a megelőzés, hiszen a módosítható rizikófaktorok és a hajlamosító betegségek
megfelelő kezelése a stroke kialakulásának kockázatát akár 80 százalékkal is
csökkentheti!

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. Másrészt
nagyon fontos a korai felismerés: a vérellátási zavar miatti oxigénhiány rohamosan
okozza idegsejtek elhalását (percenként milliókét), így a korházba jutás és ott a kezelés
azonnali megkezdése nagyon fontos (time is brain). A vizsgálatok azt mutatják, hogy a
strokeos beteget négy és fél órán belül kórházba kell juttatni, tehát hamar fel kell ismerni
és egyből a mentőket kell hívni (és jelezni, hogy stroke-ot gyanítunk, hogy megfelelő
központba vigye a mentő) . A legtöbb időveszteség jellemzően a lakossági késlekedés,
tünetek nem felismerése és a mentőhívás késése miatt történik. Ennek legfőbb oka a
szívinfarktussal szemben, hogy a stroke nem jár fájdalommal, így a betegek nem jelzik
egyből, hogy panaszaik vannak, illetve ezeket a panaszokat könnyen bagatellizálják. A
legtöbb stroke felismerése legkönnyebben egy betűszó alapján lehetséges:
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FACE (arc)- féloldali arcbénulás, egyik oldali szájzúg lefittyen (kérjük meg, hogy
mosolyogjon, ekkor a mosoly csak féloldali lesz)

ARMS (karok)- féloldali bénulás vagy zsibbadás a végtagokban, főleg a karokban (stroke
esetén össze esik a beteg vagy kérjük meg, hogy két karját nyújtsa ki és próbálja meg
kinyújtva tartani–ekkor egyik kezét nem bírja tartani). Sokszor a betegek zsibbadásnak
élik meg a karjuk gyengeségét

SPEECH (beszéd)- beszédzavar (kérjük meg a beteget, hogy mondjon valamit)

TIME (idő)- azonnal hívni a mentőket!

Lásd:
https://www.youtube.com/watch?v=21gdhFC2pTA&feature=share&fbclid=IwAR15J
YKlFfeQnRzYPlREmbmIJakEYaN3L54mPA0E6GVRVBPAqEbPlMd_XUE

Gyakran előfordul, hogy a stroke tünetei nem észlelhetőek ilyen látványosan, csak
fejfájás, látászavar, zavartság jelentkezik, így ezekre a tünetekre is figyelni kell!

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

Mi a magas vérnyomás?
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 az erek falára, mely ahhoz szükséges, hogy a
vért tovább áramoljon 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 (stroke), szívelégtelenség, perifériás érbetegség (érszűkület) vagy
veseelégtelenség.

Hipertónia

FAST-gyorsan cselekedjünk!
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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 (diasztolés). A vérnyomás értéke akkor nem kóros, ha 140/90 Hgmm
alatt van, de 120/80 Hgmm körül optimális. Magas vérnyomásról akkor beszélünk, ha
nyugalmi állapotban, nem szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, különböző
napokon végzett legalább két, inkább három mérés átlaga nagyobb, mint 140/90 Hgmm.

Hogyan ismerhető fel a magas vérnyomás?
A magasvérnyomás legegyszerűbben a vérnyomás rendszeres mérésével szűrhető (6.
ábra). Minden egészséges felnőtt is legalább évente egyszer méresse meg a
vérnyomását. A súlyosan emelkedett vérnyomás tüneteket is okozhat: fejfájás, szédülés,
szívdobogásérzet, rossz közérzet, fáradtságérzés.

Dohányzás elhagyása
Testsúlycsökkentés túlsúly esetén
Egészséges étrend
Alkoholfogyasztás mérséklése
Sófogyasztás korlátozása
Több testmozgás
Stressz csökkentése

Életmódi tanácsok magasvérnyomás esetén:

https://hu.pinterest.com/pin/852024823227916249/visual-search/?cropSource=6&amp;h=353&amp;w=530&amp;x=16&amp;y=11

6. Ábra
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Kezelhető-e a magas vérnyomás?
A válasz: IGEN! A magas vérnyomás kezelésének fontossága nem megkérdőjelezhető,
hiszen 10 Hgmm-es systolés, valalmint 5 Hgmm-es diastolés vernyomás csökkenése 20%-
os kardiovaszkuláris, 35%-os stroke, 10-15%-os összhalálozás-, valamint 40%-os
szívelégtelenség rizikó csökkenést jelent. Kezelés során a célérték 140/90 Hgmm alatti,
amennyiben a beteg jól tolerálja a célvérnyomás akár 130/80 Hgmm alá is csökkenthető.
Minden esetben javasolt betartani az életmódra vonatkozó ajánlásokat. Amennyiben a
magas vérnyomást egy háttérben lévő betegség okozza fontos ennek az oki kezelése.
Ezek után következik a gyógyszeres kezelés: 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.

SEMMELWEIS
Egészségverseny
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prevenció

A magasvérnyomás rizikója sajnos életkorral nő és genetikailag is öröklődhet, gyakran
mutat családi halmozódást. Fiatal korban férfiaknál gyakoribb. 55 és 64 éves korban a
különbség kiegyenlítődik, majd a nőkben lesz gyakoribb.

Tudni valók a vénás thromboembóliáról(=mélyvénás thrombózis+tüdőembólia)
https://www.youtube.com/watch?v=BjyD-B91_9s&feature=youtu.be

A videóhoz kiegészítés:

Mélyvénás thrombózis – vénás thromboembólia

https://www.researchgate.net/figure/The-Virchows-triad-of-risk-factors-for-venous-
thrombosis_fig25_322112700?fbclid=IwAR0pp-yd9m5bo237Z4XIJ9pGgaC1_-

SKy_b2eCXeqwfTKDCbwFNCFioy7t4

7. Ábra
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A mélyvénás thrombózist egy vérrög okozza, mely mélyen az erekben, s nem közvetlenül
a bőr alatt keletkezik. Az értintett erek főleg az alsó végtagok mély vénái, esetleg a
medence vénái. Egyes thrombusok oly nagyméretűvé válhatnak, hogy akadályozzák a
véráramlást és károsítják a vénabillentyűket. Ezenkívül a vérrögből leszakadhat egy darab
(embólus), ez tovasodródik a vérárammal a jobb szívfélbe, majd onnan valamely tüdő
artériába kerülve annak hirtelen elzáródását okozza. Ez a tüdőembólia, melynek
hátterében leggyakrabban az említett mélyvénás trombózis áll. A vénás rendszerben
elszabadult embólus leggyakrabban tehát alvadt vér vagy ritkábban zsír, de levegő vagy
idegen szövet is lehet. A tüdőembólia súlyossági fokozata attól függ, hogy milyen
keresztmetszetű tüdőartéria záródott el, így a tapasztalt tünetek igen tág határok között
mozoghatnak. Amennyiben nagyobb ér záródik el, úgy a tüdő jelentős része vérellátás
nélkül marad, így a tüdőembólia súlyos panaszokkal járó, akár halálos kimenetelű is
lehet.

A rizikó faktorok közé olyan állapotok tartoznak, melyek károsítják a vénák falát, lassítják
a véráramlást vagy fokozzák a vér alvadási hajlamát. (7.ábra)

kórtörénet során előfordult már vénás thromboembólia
krónikus szívelégtelenség
idős kor
visszeres(varikózus) vénák
elhízás
dohányzás
magasvérnyomás
cukorbetegség
a láb hosszabb ideig való mozdulatlansága (pl. hosszú repülőút, autóút, ágyban
fekvés, gipsz, bénulás)
trombózis kialakulási készséget fokozó betegségek (pl. daganatos megbetegedések)
trombózis kialakulási készséget fokozó gyógyszerek szedése (pl. hormonkezelés,
fogamzásgátló)
terhesség
öröklött vagy szerzett trombofíliák (fokozott trombóziskészség)
érfal sérülés pl műtét vagy trauma következtében
veseelételenség

Mélyvénás trombózisra hajlamosító tényezők:
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lábduzzanat --> átmérő különbség
láb melegsége
vérbő lábvénák
fájdalom
 A lábszár mélyvénás trombózisa fájdalmat és érzékenységet okoz a lábikrában:
pipáló lábfej esetén súlyosbodik
 A lágyék vagy medence thrombózisa súlyos lábfájdalmat idézhet elő
elszíneződés
enyhe láz

Különbségek a két láb között:

1.

2.

nehézlégzés
szapora légvétel
köhögés
helyi szúró mellkasi fájdalom, amely légtvételre fokozódik
vérköpés
eszméletvesztés
láz

Leszakadó vérrög esetén a tüdőembólia (7.ábra) tünetei:

Tudtad-e?!
Mit tehetsz a mélyvénás trombózis kialakulása ellen:
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/sziv_es_errendsz
eri_betegsegek_megelozese/c
ikkek/a_trombozis_megelozese/20171103140225?
fbclid=IwAR1tmvv80P4DS_A_Q5neyP57yb564j9_UhZUnA8N
e4-AGvimWNwoMVM8t8
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ülőmunka esetén a rendszeres séta, végtagokat átmozgató torna
nagyobb műteknél a végtag mobilizációja, mozgatása
mélyvénás trombózis után az kompressziós harisnya használata és gyógytorna

Tüdőembólia megelőzése: lsd még: MVT Tudtad-e?

A mélyvénás thrombózis tünetei (hátterben a vénás keringés csökkenése, a pangó vér áll)

Tudtad-e?!
Vénás thromboemolizáció(MVT+TE) következtében
majdnem 543.000 halálozás következik be évente 3)
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Összegzés
A szív-érrendszeri betegségek esetén különösen fontos a prevenció, hiszen nagyon nagy
az átfedés a különböző betegségek rizikófaktorai között, a betegségek sajnos sokszor
együtt fordulnak elő vagy egymás szövődményeként alakulnak ki. Például a
magasvérnyomás és az érelmeszesedés egyaránt rizikófaktora az ischaemiás
szívbetegségnek, a szívinfarktusnak, a stroke-nak és a perifériás érbetegségnek.

A kardiovaszkuláris prevenciónak három fő szintje van. A primordiális prevenció az
egészség megőrzésére irányul, kiterjesztése a lakosság egészére javasolt. Kiemelendő,
hogy már fiatalkorban nagyon sokat tehetünk egészségünk megörzéséért. Ebben az
életkorban a cél a rizikófaktorok kialakulásának megakadályozása.

Amennyiben egy egyén rendelkezik nagyobb rizikófaktorokkal, akkor a prevencióhoz
hozzátartozik az eddig felsoroltakon kívül a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint
és a cukorbetegség kezelése is (primer prevenció). Kardiovaszkuláris eseményt túlélt
betegeknél fontos megcélozni az ismételt esemény kivédését további gyógyszeres
terápiával és rehabilitációval (szekunder prevenció).

fizikai aktivitás (heti 2-2,5 óra, illetve napi 30 perc, közepes intenzitással)
egészséges étrend (200 g gyümölcs, 200 g zöldség, teljes kiörlésű liszttermékek, heti
2x hal , sovány hús, tej, telítetlen zsírsavak (kivétel transz-zsírsavak!), <5 g só/nap,
alkohol <20 g/nap ffi, 10 g/nap nő)
ideális testsúly (BMI 20-25 kg/m2, derékkörfogat < 80-88 cm nő,94-102 cm ffi)
dohányzás mellőzése/elhagyása
vérnyomás <140/90 Hgmm
éhomi vércukorszint <6 mmol/l
összkoleszterinszint <5 mmol/l; LDL <3 mmol/l

Ennek érdekében ajálott:
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Szószedet
Anatómia – az élő szervezet struktúrájával és szerveződésével foglalkozó tudomány
Aneurysma - éren lévő kiboltosulás, amely az érfal gyengesége miatt alakul ki
Angina pectoris - mellkasi szorítás
Aorta - fő verőér
Atheroma – másnéven atheromatous plakk rendellenes anyagok felhalmozódása az
artériák falában, ez az atherosclerosis alapja
Atherosclerosis - érelmeszesedés
Botallo vezeték – másnéven ductus arteriosus, az aortaív és a jobb tüdőartéria közötti
összeköttetést biztosító rövid vezeték, amelyen keresztül a magzat vére a tüdőartériából
közvetlenül az aortába jut. Születés után ennek normális körülmények között össze kell
záródnia
Coronaria - koszorúér
Defibrilláció - nagy energiájú elektromos impulzust adnak le a szívnek, hogy a
szívizomzat újra összerendezetten működjön
Diastole - szív kamráinak telődése, a kamrai szívizomzat elernyedésével. A pitvarok felől a
vér a kamrákba áramlik.
Embolus - véráramban tovasodródó, beékelődött, eret elzáró anyag (pl. vérrög, levegő,
zsír)
Endothel – az erek belfelszínét és a a szív belső rétegét is alkotó egyrétegű laphám
Fibrilláció – az izmok szabálytalan, szinkronizálatlan rángása
Foramen ovale (= ovális nyílás )– a pitvari sövényen található nyílás, mely a magzati
keringésben fontos szerepet játszik
HDL – high density lipoprotein = magas denzitású/ sűrűségű lipoprotein (több fehérje,
kevesebb lipid)
Hipertónia - magasvérnyomás
Infarktus - artériás vérellátás csökkenése miatt bekövetkező szöveti sejtelhalás
Intracelluláris - sejten belüli
Ischemia – az ishaemia (ejtsd: iszkémia) szövetek vérellátásának korlátozottsága, helyi
vérhiányos állapota, ami a sejtek anyagcseréjéhez és a szövetek életben tartásához
szükséges oxigén- és tápanyaghiányt okoz. Az ischaemiát általában az érrendszeri
problémák okozzák(nagy mértékű érösszehúzódás, érgörcs, trombózis, embólia). Mindez
a szövet károsodását és diszfunkcióját okozza, és sejttípusonként változó idő után
elhaláshoz vezet.
Kamrafibrilláció – másnéven kamraremegés. Ilyenkor a szív kamráinak izmai
szabálytalanul, kis csoportonként ránganak. A kamrák rendkívül szaporán (400 környéki
frekvenciával), és aszinkron húzódnak össze. A szabályos, egyszerre történő izom-
összehúzódás nélkül a szív képtelen a vérkeringést fenntartani, a beteg a klinikai halál
állapotába kerül
Kardivaszkuláris betegségek - szív- és érrendszeri betegségek
LDL – low density lipoprotein = alacsony denzitású/sűrűségű lipoprotein
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Szószedet
Lipoprotein - a trigliceridek, a koleszterin és észterei hidrofób (víztaszító) molekulák,
melyeket a plazma vizes közegében kell szállítani. A szállítást bonyolult biokémiai
struktúrák, a lipoproteinek végzik. A különböző lipoproteinekben mások a burokban
található fehérjék, és más a fehérje/zsír arány, azaz a denzitás.
Mitrális – szív kéthegyű billentyűje
Myocardium – szívizom
Nekrózis - a nekrózis egy szerv, szövet sejtjeinek nem programozott sejthalálát takarja
(ellentétben az apoptózissal, amely programozott sejthalált jelent). A nekrózis
kialakulásának több oka is lehet: sérülés, fertőzés, tumor, infarktus vagy gyulladás.
Ösztrogének - az ösztrogén, vagy tüszőhormon szteroid vegyületek kombinációja.
Petefészekben, a méhlepényben és a herékben termelődnek, de a nőkben jelentősen
magasabb mennyiségben képződnek a termékeny életkorban: elősegíti a másodlagos
női nemi jellegek fejlődését, szerepet játszik a méhnyálkahártya vastagodásában és a
menstruációs ciklus szabályozásában.
Perifériás érbetegség – érelmeszesedés következtében kialakult érszűkület esetén
létrejött vérkeringési zavar az alsóvégtag ütőerein
Pulmonalis – tüdővel kapcsolatos
Pulmonalis artéria - tüdőverőér
Ruptura – szakadás, hasadás
Stent - csőszerű, belül általában hálós szerkezettel ellátott eszköz, amelyet főként erek
elzáródásának vagy szűkületének megoldására, tágítására alkalmaznak
Stroke - agyvérzés, szélütés
Systole - szívizom összehúzódása, a kamrákból a vér az aortába és a fő tüdőverőérbe
kerül
Thrombus- thrombosis során a vér megalvad érpályán belül, élő szervezetben. Az így
keletkezett alvadékot vérrögnek=thrombusnak nevezik.
Trombofília - fokozott vérrögképzőséddel járó genetikai betegség
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Források

Egyéb források

1)http://vszek.semmelweis.hu/documents/Dokumentumt%C3%A1r%20(magyar)/Oktat%C
3%A1s/kardiol%C3%B3gia/El%C5%91ad%C3%A1sok/Primer%20e%CC%81s%20szekunder%2
0prevencio%CC%81.pdf
 
2) 2 Kardiológia Zsebkönyv (szak)vizsgára készülőknek - Dr. Szegedi Nándor
 
3)http://vszek.semmelweis.hu/documents/Dokumentumt%C3%A1r%20(magyar)/Oktat%C
3%A1s/kardiol%C3%B3gia/El%C5%91ad%C3%A1sok/Angiolo%CC%81gia%2045%20percben.
pdf

Funkcionális anatómia I-III.-Réthelyi Miklós - Szentágothai János
Kardiológia Zsebkönyv (szak)vizsgára készülőknek - Dr. Szegedi Nándor
Robbins A patológia alapjai - Kumar, Vinay - Abbas, Abul K. - Aster, Jon C
Az orvosi élettan tankönyve – Fonyó Attila
http://tolna.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/tolna/781-a-stroke-
rolbovebben.pdf
http://vszek.semmelweis.hu/oktatas-kardiologia
https://bhc.hu/betegsegek/angina/
http://szivinfarktus.szivinfo.com/milyen-szovodmenyei-lehetnek-szivinfarktusnak/
https://www.kardiokozpont.hu/korkep/szivinfarktus
https://m.webbeteg.hu/cikkek/legzoszervi_betegseg/4059/a-tudoemboliatunetei?
fbclid=IwAR0V2TiZ50NnKTpBcz8eVh7uQZ7AdM9raW92K2mSpqcpYQkMIDLc31JyR0
https://www.esf.hu/melyvenastrombozis/?
fbclid=IwAR15vAJ2k3PTdpruJ_Nh4EjG6NNJ0q0KcMPh-xokC6nYeicn-12EZyYa-g
tromboziskozpont.hu
mayoclinic.org
http://www.szeretemazeletem.hu/hu/beteg-vagyok/hirtelen-szivhalal/
Dr. Vágó Hajnalka: Hirtelen szívhalál – szív MRI vizsgálatok előadása
Prof. Dr. Merkely Béla - A sportkardiológiai szűrés jelentősége. Hirtelen szívhalál
sportolókban előadása


