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I  Vezetıi összefoglaló                     
 

 

A kardiovascularis betegség (CV) a leggyakoribb halálok a legtöbb európai országban. 

Gyakran okoz rokkantságot, és hatalmas egészségügyi költséget generál. A háttérben 

gyakran atherosclerosis húzódik meg, ami évek során lassan, tünetmentesen fejlıdik ki. 

Hazánkban az atherosclerosis szövıdményei felelısek az összes haláleset több mint feléért 

 (~800 halál/100 ezer lakos/év).  Ezzel Magyarország a WHO mortalitási statisztikák 6. 

helyén áll. A halálesetek háromnegyede ischaemiás szívbetegség következménye. Az 

európai népességben egymillió lakosra számítva 20-40.000 angina pectoris miatt kezelt 

beteggel lehet számolni, míg Magyarországon-ismerve a rizikófaktorok elıfordulását és a 

népegészségügyi adatokat-közel 400.000 anginás beteggel lehet számolni. 

 

Az utóbbi években a terápiás lehetıségek gyors ütemő bıvülése a kiadások ugrásszerő 

gyors növekedését hozta, ami szükségessé teszi a terápiás területnek a betegek és a 

járulékfizetık érdekében történı finanszírozói szemlélettel történı elemzését. 

 

A vizsgált területre a Társadalombiztosító 2008-ben 21 milliárd és 2009-ban 

nagyságrendileg 19 milliárd Ft-ot költött. A kiadások közel 56,3%-a a fekvıbeteg- kasszát 

29,3%-a a gyógyszerkasszát és 14,4%-a pedig a járóbeteg kasszát terhelte.   

 

A betegség kezelési stratégiájának koncepcionális áttekintésekor a hazai Kardiológiai 

Útmutató irányelveire az Európai Kardiológus Társaság valamint az American Heart 

Association tanulmányaira és a jelenleg érvényes evidenciákra helyeztük a hangsúlyt. A 

finanszírozási protokoll betartását a finanszírozási protokoll érvényességi ideje alatt a 

meghatározott elvek mentén tervezzük ellenırizni. 

 

 

II Háttér 

 

 

Az iparilag fejlett államokban az ischaemiás szívbetegségek (ISZB) okozta halálozás 

évtizedek óta vezetı halálok. Az elmúlt 3-4 évtizedben lényeges csökkenés következett be 

az ischemiás szívbetegség (ISZB) korspecifikus halálozásában, és változott a 

betegségcsoport okozta halálozás kóroki összetétele is. Csökkent a heveny kórformák (pl. 
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myocardiális infarktus) okozta halálozás, de nıtt a krónikus klinikai kórformák (pl. 

szívelégtelenség) gyakorisága okozta halálozás. Összességében az ISZB betegség 

népegészségügyi helyzete nem változott. Minden negyedik haláleset ISZB miatt 

következik be.  

 

Egyes számítások szerint 2020-ra nemcsak az iparilag fejlett államok problémája lesz az 

ISZB, hanem az egész világon - beleértve a harmadik világ országait is - vezetı halálok lesz. 

A stabil angina pectoris az ischaemiás szívbetegségek leggyakrabban elıforduló 

megjelenési formája.  

 

A kórkép bemutatása részben a Kardiológiai Szakmai Kollégium által összeállított 

Kardiológiai „Útmutató” 2009 és a legújabb 2010-ben kiadott anyaga, részben az 

Egészségügyi Minisztérium Szakmai Protokollja(i) illetve külföldi szakirodalom alapján 

készült (lásd irodalomjegyzék). Az összefoglalóban használt Ajánlási osztályokat és az 

Evidencia szinteket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Ajánlási osztályok: 

I. Az adott beavatkozás/ kezelés általánosan elfogadott 

II. A bizonyítékok és vélemények különböznek 

II.a A bizonyítékok és vélemények inkább kedvezıek 

II.b A bizonyítékok és véleményekinkább kedvezıtlenek 

III. Általános vélemény, hogy a kezelés nem hasznos 

 

Evidencia szintek: 

A Több randomizált vizsgálat/metaanalízis igazolta 

B Egy randomizált vagy több nem randomizált vizsgálat igazolta 

C Szakértık véleménye vagy kis /retrospektív) vizsgálatok, adatgyőjtemények (registry) 
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II.1 Betegség ismertetése 
 

 

II.1.1 A stabil angina pectoris definíciója 

 

Az angina pectoris a myocardiumischemia egyik klinikai megnyilvánulási formája, amelyet a 

szívizom oxigén igénye és a kínálat közötti-rövid ideig tartó diszkrepancia okoz. A szívizom 

ischémiája következtében kialakuló tünetegyüttest mellkasi dyscomforttal vagy nyomással 

járó panaszok jellemeznek. Ezek a panaszok típusosan terhelés hatására jelentkeznek, 

nyugalomban, illetve sublinguális nitroglycerin hatására elmúlnak. Az angina pectoris 

stabil, ha azonos terhelésre jelentkezik, megpihenésre azonos idın belül szőnik. A 

mellkasi fájdalomra jellemzı: 

 

• jelentkezés módja (pl. stabil effort angina pectoris),  

• lokalizációja (pl. retrosternalis, nyakba, állba sugárzó),  

• jellege (nyomás, szorítás),  

• idıtartama (néhány perc),  

• panasz megszőnésének körülményei (a terhelés abbahagyása, rövid hatású 

nitroglicerin használata). 

 

A típusos stabil angina pectoris esetén az alábbi jellemzık közül mindhárom jelen van: 

 

• substernalis fájdalom és/vagy dyscomfort;  

• a panaszt terhelés vagy emocionális stressz váltja ki;  

• nyugalomban vagy nitroglicerin hatására a panasz megszőnik.  

 

Atípusos angina pectoris esetén a fenti három jellemzıbıl kettı van jelen. Extracardialis 

mellkasi panasz esetén a karakterisztikus panaszok közül egy, vagy egy sincs jelen. 
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II.1.2 Epidemiológia  
 

 

A betegség gyakorisága az életkorral nı mindkét nemnél. Nık között a gyakoriság 1% 

körül van a 45-54 éves lakosságban, míg a 65-74 éves nıi népességben a prevalencia eléri 

a 10-15%-ot. Az angina pectoris elıfordulása gyakoribb a férfiaknál, mint a nıknél az 

azonos korú népességet összehasonlítva. A 45-54 év közötti férfiaknál a prevalencia 2-5% 

míg a 65-74 éves populációban eléri a 10-20%-ot. Az európai népességben egymillió lakosra 

számítva 20-40 000 angina pectoris miatt kezelt beteggel lehet számolni, míg 

Magyarországon-ismerve a rizikófaktorok elıfordulását és a népegészségügyi adatokat-

közel 400.000 anginás beteg lehet. 

 

II.1.3 A betegség kóroktana 
 

 

A meglévı koszorúrér szőkület következtében a szívizom oxigén kínálata nem tud lépést 

tartani a terhelés következtében megnövekedett oxigén igénnyel. Az ischemia a myocardialis 

oxigénigény és az oxigénellátás egyensúlyának felbomlása miatt jön létre. Vagy nı a 

szív oxigén igénye, vagy csökken az oxigén ellátás, vagy mindkettı ok egyszerre fennáll. A 

myocardialis ischemia és az angina nem szinoním fogalmak, mert ischemia fennállhat 

angina nélkül is, ez a silent ischaemia. 

 

1. Táblázat: A myocardium  oxigén ellátását és  az oxigén igényét meghatározó tényezık 

Oxigén ellátás Oxigén igény 
• Coronária áramlás 
• Diasztole 

• Vasculáris ellenállás  

� metabolikus szabályozás 

� autoreguláció 

� extravasculáris nyomóerı 

� humorális faktorok 

� neurogén szabályozás 

 

 
 
 
Bal kamrai feszülés:  

• preload 
• afterload 

Oxigén szállító kapacitás Kontraktilis állapot 

 Szívfrekvencia 
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II.1.4 Kórlefolyás és prognózis 
 

 

A stabil angina pectoris jó prognózisú betegség. Stabil anginás betegek között a 

szívinfarktus éves gyakorisága 0,5-2,6% között van, míg az éves halálozás 0,9-1,4%. Az 

egyedi kórlefolyás lényegesen eltérhet az átlagtól, ezért a betegek funkcionális megítélése 

nagyon fontos. 

 

II.1.5 Diagnózis és klinikai megítélés 
 

 

A diagnózis felállítása és a klinikai megítélés magában foglalja:  

 

• a panaszok kardiális eredetének igazolását,  

• a tünetek extrakardiális eredetének kizárását,  

• a társbetegségek vizsgálatát és a  

• betegség súlyosságának megállapítását.  

 

A fenti folyamat során az anamnézis, a laboratóriumi adatok, speciális kardiológiai 

vizsgálatok eredményeit egyaránt felhasználhatóak. 

 

Anamnézis 

 

A mellkasi fájdalom miatt jelentkezı beteg panaszainak pontos megismerése és rögzítése a 

legfontosabb diagnosztikus lépés.  Jó anamnézis 90%-os biztonsággal megfelelı 

diagnózist ad. Alapvetı és minden esetben eldöntendı szempont, hogy a panaszok 

ischaemiás eredetőek-e, vagy egyéb extrakardiális ok áll a panaszok hátterében. (pl. 

gastrooesophagealis reflux, hiatus hernia, ulcus duodeni stb.) 

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák azokat a tényezıket, melyekre az anamnézis felvételekor 

és a fizikális vizsgálatnál a kezelıorvosnak (háziorvos, belgyógyász, kardiológus szakorvos) 

részletesen ki kell térni és dokumentálnia, hogy a beteg megfelelı idıben, optimális 

progresszivitási szakellátásban részesüljön. 
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2. Táblázat: Kórelızmény 

Kórelızmény 

kardiovaszkuláris 
betegség valószínősége kockázati tényezık 

életkor: férfi>40 év, nı >50 év 

nem: férfi>nı 

családi halmozódás, különösen szülık esetén férfi< 50 év, nı<60 év 

dohányzás 

dyslipidaemia 

hypertonia 

ismert ISZB, stroke/TIA, 
perifériás érbetegség 

diabetes mellitus 
 

 

Mellkasi fájdalom 

 

Fájdalom jellege alapján 

3. Táblázat Az angina pectoris differenciáldiagnózisa a fájdalom jellege alapján.  

Ischaemiás eredető Nem ischaemiás eredető 

Nyomó, szorító, égı, rendszerint percekig tart, 

nyomó érzés 

éles, kés-szerő, terheléstıl független, légzéssel 

összefügg, sokszor órákig, napokig tart 

 

A mellkasi fájdalmat kiváltó ok alapján 

4. Táblázat  Mellkasi fájdalmat kiváltó tényezık 
Ischaemiás eredető Nem ischaemiás eredető 

Fizikai terhelés, Izgalom, Egyéb stressz formák, 

Hideg idı, Étkezés után 

Fájdalom csak a terhelés után, csak bizonyos 

testmozdulat váltja ki 

 

 

A mellkasi fájdalom jelentkezésének helye alapján 

5. Táblázat  Az angina pectoris differenciáldiagnózisa a fájdalom helye alapján  

A fájdalom helye Betegség 

a szternum mögött 

Szívizom ischaemia, perikardiális fájdalom, 

Oesophageális fájdalom, aorta dissectio, 

Mediastinum sérülés, tüdıembólia 

Interscapularis tér 
Szívizom ischaemia, mozgásszervi fájdalmak, 

Epehólyag és pancreas eredető fájdalom 

Vállak Szívizom ischaemia, perikarditis, 
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Subdiaphragmalis abscessus és pleuritis, 

Nyakcsigolya betegségek, akut vázizombetegségek, 

Thoracic outlet syndrome 

Jobb alsó elülsı mellkas 
Epehólyag, májfeszülés, diaphragmalis abscessus, pneumónia, 

pleuritis, gyomor- nyombélfekély, tüdıembólia  

Epigastrium 

Szívizom ischaemia, perikarditis, 

Nyelıcsı- gyomor- nyombélfájdalom, 

Pancreas- és epehólyag, pneumónia 

Karok 
Szívizom ischaemia, cervico-dorsalis fájdalom, 

Thoracic outlet syndrome 

Bal alsó mellkas 
Intercostalis neuralgia, tüdıembólia, myositis, 

Pneumónia, lépinfarktus  

 

 
6. Táblázat: A mellkasi fájdalom klasszifikációja 

Mellkasi fájdalom klasszifikációja 

1. substernális fájdalom és/vagy diszkomfort 

2. a panaszt terhelés vagy emocionális stressz váltja ki típusos stabil angina 
pectoris 

3. nyugalomban vagy nitroglicerin hatására a panasz megszőnik 

atípusos angina pectoris A fenti három jellemzıbıl kettı jelen van 

extrakardiális mellkasi 
panasz A fenti három jellemzıbıl egy vagy egy sincs jelen 

 

 

 

Az Egészségügyi Közlöny 2006. év 5. szám 2. kötetében megjelent „A mellkasi fájdalom 

diagnosztikája és kezelése” szakmai protokoll szerint: 
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7. Táblázat: A mellkasi fájdalom differenciál diagnózisa 

 
Forrrás: www.eum.hu; Egészségpolitika, Minıségügy-Szakmai protokollok 

 

 

 

Amennyiben a panaszok kardiális eredetőek, keresni kell azokat az okokat, amelyek az 

angina pectoris kiváltásában, ill. a panaszok súlyosbításában okként szerepelhetnek.  

 
8. Táblázat  Angina pectoris kiváltásában szerepet játszó tényezık 

Extracardialis okok Kardiális eltérések 

Anémia Tachyarrhythmia 

Hipertónia Bradyarrhythmia 

Láz Hipertrófiás cardiomyopathia 

Hyperthyreosis Szívbillentyő-betegségek (aortavitium) 

Hypoxaemia  
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Fizikális vizsgálat 

 

A fizikális vizsgálat az általános orvosi megítélés része. Az atherosclerosis egyéb 

megnyilvánulási formáinak felismerése (carotiszörej, perifériás érbetegség) növelik az 

ischaemiás szívbetegség fennállásának valószínőségét.  

 

9. Táblázat: Fizikális vizsgálat 

Fizikális vizsgálat 

ischaemia nem ischaemia, 
kardiális extrakardiális 

aritmia (AF, SVT, VT, 
bradycardia) pericardális folyadék mozgásszervi (vállövi arthrosis, 

intercostalis neuralgia) 

balkamra diszfunkció vitium respiratorikus (ptx, plurális gyulladás) 

tüdıödéma cardiomyopatia gasztrointesztinális (epigasztriális 

  aorta dissectio egyéb (láz) 

 

 

EKG vizsgálat 

 

Rutinszerően indokolt: 

 

• minden betegnél elsı vizsgálat alkalmával, függetlenül a panasztól 

• Mellkasi fájdalom miatt vizsgált betegnél minden alkalommal  

• Mellkasi fájdalom alatt, a reverzibilis EKG-változás kimutatása céljából.  

 

Angina pectoris gyanúja esetén minden esetben szükséges elvégezni, annak ellenére, hogy 

stabil angina pectoris miatt kezelt betegek esetén tünetmentes idıszakban elvégzett EKG-

vizsgálat a betegek nagyobbik részénél normális. A tünetmentes idıszakban szabályos 

EKG-val bíró betegek felénél a mellkasi fájdalom alatt készített EKG-felvétel kórjelzı 

eltéréseket mutat (reverzibilis ST-depresszió, T-hullám-változások. A kóros nyugalmi EKG 

növeli az ISZB valószínőségét, de nem kórjelzı, mivel egyéb betegségek és állapotok is 

okozhatják (pl. aortavitium, hipertónia, elektroliteltérések, digitálisz). A kóros EKG-görbe (pl. 

negatív T-hullám) normalizálódása a mellkasi panasz alatt (ún. pszeudonormalizáció) 

nagymértékben alátámasztja az ischaemiás szívbetegség kórisméjét. Az EKG vizsgálat 

visszatérı betegeknél a kardiológiai vizsgálat integráns részét képezi. 
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Laboratóriumi vizsgálatok 

 

A laborvizsgálatok 2 csoportba oszthatók: a panaszok kiváltásában szerepet játszó okok 

vizsgálata ésa beteg rizikóstátuszának megismeréséhez szükséges vizsgálatok.  

 

A vérkép és a pajzsmirigy funkció a panaszok kiváltásában szerepet játszó állapotok 

(anémia, hyperthyreosis) igazolását vagy kizárását segíti. A vesefunkció, az éhomi 

vércukor, a Hb1Ac valamint a lipid profil (összkoleszterin, HDL-koleszterin, triglicerid, LDL-

koleszterin) a rizikóstátusz megítélésében játszik szerepet és meghatározza a kezelés 

irányát. Ezen paraméterek meghatározása nem csak a kezdeti megítélés alkalmával fontos, 

hanem idıszakos ellenırzésük is szükséges. 

 

A labor paraméterek ellenırzése legalább évente tanácsos, bizonyos esetekben azonban 

gyakoribb ellenırzés is szükséges: pl. a lipid és HbA1c –célértékek mielıbbi elérése 

érdekében. A mellkasi fájdalom differenciáldiagnosztikája során (pl. ismeretlen okból 

jelentkezı tartós mellkasi fájdalom) a beteg állapotának megítéléséhez a myocardium 

sérülésének jelzésére utaló biomarkerek közül a troponin I és T, illetve  CK-MB 

meghatározása ajánlott.  

 

A prognózis szempontjából lehet jelentısége a koleszterin, ApoA és ApoB frakciójának, 

homocystein, magas szenzitivitási CRP illetve az NT-BNP meghatározásának, ám ezek rutin 

szerő elvégzése nem indokolt. Rutin laboratóriumi vizsgálatok része: 

 

• Éhomi lipdprofil, amely magába foglalja a teljes koleszterin-, az LDL, HDL-koleszterin 

és a trigliceridszint meghatározását 

• Éhomi vércukor 

• Teljes vérkép 

• Szérum kreatinin 

 

Amennyiben klinikai gyanú áll fenn, akkor rutinszerően meghatározhatók 

myocardiumkárosodásra utaló biomarkerek (troponin I,T, CK-MB) és a pajzsmirigy funkció 

(TSH). Amennyiben cukorbetegség nem ismert és az éhomi vércukor szint normális, javasolt 

de nem kötelezı a vércukor terhelés elvégzése. A vércukor és lipid profil évenkénti 

ellenırzése javasolt. 
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Mellkasröntgen 

 

Angina pectorisnál a mellkasröntgen diagnosztikus értéke csekély, jelentısége az egyéb 

betegségek (pl. aortaaneurysma, tüdıbetegség, szívelégtelenség stb.) gyanújának felvetése 

terén van. Ilyenek:  

 

• Szívelégtelenségre utaló panaszok  

• Tüdıbetegségre utaló tünetek, ill. panaszok esetén.  

 

 

Terheléses EKG-vizsgálat 

 

A terheléses vizsgálatok elvégzésének indikációja az alábbi nagyobb területekre osztható: 

 

• Diagnózis felállítása  

• Ismert CAD esetén a prognózis felmérése (rizikóstratifikáció) céljából, akiknél a 

nyugalmi EKG szabályos 

• Ismert CAD esetén, ha a tünetekben változás történt. 

 

A diagnózis felállítása céljából szükséges olyan betegeknél, akiknél a mellkasi fájdalom 

ischemiás szívbetegség gyanúját kelti és a CAD fennállásának valószínősége - a nem az 

életkor és a panaszok jellege alapján- közepes. Ezen indikáció alól kivételek azok, akik 

valamilyen okból a dinamikus terhelés végrehajtására nem képesek illetve a nyugalmi 

felvételükön olyan eltérés van, amely a terhelés alatti EKG értékelésést nem teszi lehetıvé. 

A terheléses EKG–vizsgálat során alapvetıen a terhelés provokálta panaszokat és a 

terhelés alatt kialakuló EKG-változást kell értékelni.  

 

A legnagyobb érzékenységő EKG-változás: 

• az ST-szakasz –depresszió illetve  

• az ST-szakasz eleváció, amit  a J ponttól 60-80 ms-ra vizsgálnak. 

 

Akkor tekinthetı kórosnak ha lefutása horizontális vagy lefelé irányuló (downsloping) 

és a J ponttól 60-80 ms-ra mérve eléri illetve meghaladja az 1 mm-t. Az ST-depresszió 
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vagy eleváció lokalizációja (vagyis, hogy melyik elvezetésekben alakul ki) azonban nem teszi 

lehetıvé az ischemia lokalizációjának és kiterjedésének megállapítását.  

 

A terhelés során elérni kívánt szívfrekvenciát, az úgynevezett célfrekvenciát a 220-életkor 

képlet adja meg. Rutin szerint a beteget addig terhelik - ha nincs egyéb megszakítási 

indikáció - amíg a célfrekvenciát el nem éri. Az ekkor elért terhelési szintet nevezzük a beteg 

maximális terhelhetıségének. A terheléseket leggyakrabban kerékpár-ergométeren, 

vagy futószalagon végzik. Az elért teljesítményt kerékpáron wattban, futószalagon a 

sebesség és a futószalag meredekségében adhatjuk meg. Az összehasonlíthatóság 

kedvéért újabban a metabolikus ekvivalens (MET) értéket adják meg.   

 

1 MET = 3.5 ml / min / testsúly kg oxigénfogyasztásnak felel meg. Ez az alapanyagcsere 

oxigénfogyasztása. Terhelés során többek között azt is vizsgálják, hogy a beteg a nyugalmi 

oxigén fogyasztását hányszorosára képes növelni. Így a különbözı testsúlyú betegek 

terhelési szintjei, valamint a különbözı terhelési módok összehasonlíthatóvá válnak. 

 

A MET értékek segítségével tehát a koszorúér-betegségek prognózisa, a választandó 

terápia jól meghatározható. 10 MET fölött rendszerint konzervatív kezelés alkalmazható, 

mert a gyógyszeres kezelés prognózisa legalább olyan jó, mint a szívsebészeté. 5 MET 

terhelhetıség alatt majdnem mindig szívkatéterezés és revaszkularizáció indikált. A MET 

értékek segítségével a kórházi elbocsátás elıtt megállapítható a betegek 

munkaképessége is. 

 

Terheléses EKG vizsgálattal magas rizikójúnak tarthatóak a következı betegek:  

• < 6.5 MET -nél kisebb teljesítmény, vagy a szívfrekvencia nem haladta meg a 

120/perc-t  

• > 2 mm - es ST depressio  

• terhelés után > 6 perccel is ST depressio  

• ST depressio több elvezetésben  

• systoles vérnyomás csökkenés a terhelés alatt  

• terhelés indukálta kamrai tachycardia  
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10. Táblázat: Duke treadmill score kalkuláció 

Kockázatfelmérés: terheléses EKG vizsgálat 

Duke Treadmill Score kalkuláció 

Total score: Bruce protokoll szerint idı ((sec) - 5x maxiumum ST deviáció (mm)- 4x angina 
index (0=angina nincs, 1=angina nem limitálva, 2=limitált angina 

Duke Treadmill Score rizikó csoport 

≤-11 magas 
-10-tıl +4-ig közepes 

≥ +5 alacsony 

 

 

 

Terheléses képalkotó eljárások  

 

A diagnosztikus lehetıségek között jelentısek a terheléses vizsgálattal kombinált képalkotó 

eljárások. Az eljárás lényege, hogy a myocardium ischaemia súlyosságát, lokalizációját és 

kiterjedését fizikai terhelés és valamely képalkotó eljárás együttes alkalmazásával 

határozzák meg.  Ezen vizsgálatokat –néhány kivételtıl eltekintve- általában nem elsı 

lépcsıben végzik, mivel költséghatékony megfontolások a terheléses EKG prioritását 

támasztják alá.  

 

A CAD diagnózis szempontjából alkalmazott terheléses eljárások lehetnek dinamikus vagy 

farmakológiai módszerek; a leképezés formája szerint pedig izotóp vagy echocardiográfiás 

módszerek. Újabban farmakológiai terheléssel végzett MRI-vizsgálatokat is alkalmaznak, 

ezen módszerrel azonban még kevés a tapasztalat. 

 

Alkalmazásuk elsı eljárásként javasolt az alábbi esetekben: 

• Amennyiben az EKG-n WPW-szindróma, bal Tawara-szár-blokk, PM-ritmus, illetve 

1mm-t meghaladó ST depresszió látható. 

• Akiknél a terheléses EKG vizsgálatot megtörtént, de az eredmény nem diagnosztikus 

értékő 

• Akiknél korábban revascularizációs beavatkozás történt és az ischemia 

lokalizációjának meghatározása szükséges 
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• Olyan esetekben, amikor a tervezett revascularizáció elvégzését illetve az intervenció 

helyét a provokálható ischemia lokalizációja alapján határozzák meg. 

• Olyan betegeknél, akiknél az angiographiával talált elváltozás funkcionális 

jelentısége kérdéses, emiatt vizsgálandó a provokálható ischemia fennállása illetve 

annak lokalizációja. 

• Olyan egyéneknél, akik a CAD preteszt valószínősége alacsony (pl. nık) és a 

panaszok atípusosak. 

 

Azoknál a betegeknél, akiknél a dinamikus terhelés valamilyen okból nem kivitelezhetı 

(orthopédiai problémák, gravis tüdıbetegség stb.) farmakológiai terhelés jön szóba. 

 

 Második diagnosztikus lépcsıként terheléses EKG-vizsgálat után: 

• ha a terheléses EKG nem diagnosztikus értékő,  

• típusos panaszok mellett negatív eredményő vizsgálati eredmények mellett 

• atípusos panaszoknál a terheléses EKG-vizsgálat pozitív eredményt ad  

• hasznos lehet  még az ischaemia kiterjedésének vizsgálatára 

 

 

Echokardiográfia  

 

Az echokardiográfia a strukturális szívbetegségek vizsgálatának széles körben alkalmazott 

módszere. A vizsgálat elvégzésére kétféle indikáció miatt kerülhet sor a diagnózis felállítása 

valamint a balkamra-funkció megítélése céljából. A diagnózis felállítása céljából akkor 

szükséges ha aortastenosisra vagy hipertrófiás cardiomyopathiára utaló szisztolés zörej 

hallható, valamint anginás fájdalom alatt vagy azt követıen 30 percen belül, a myocardium 

ischaemia következtében kialakuló szegmentális falmozgászavar megítélése céljából.  

 

A balkamra-funkció megítélése céljából: 

• Posztinfarktusos betegeknél, illetve akkor, ha az anamnézisben nem szerepel 

myocardialis infarktus, de a nyugalmi EKG-felvételen látható patológiás Q-hullám 

ennek lezajlására utal.  

• Szívelégtelenségre utaló tünetek vagy panaszok esetén  

• Mitralis insufficientiára utaló fizikális lelet esetén a regurgitatio súlyosságának, 

etiológiájának eldöntése céljából.  

• Komplex ventricularis aritmia esetén a balkamra-funkció megítélése céljából.  
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• Ischaemiás szívbetegeknél a balkamra-funkció az egyik legfontosabb prognosztikai 

faktor. Amennyiben a nyugalmi EF<35%, akkor az éves halálozás meghaladja a 3%-

ot. A balkamra-funkció megítélése egyaránt lehetséges szív-ultrahangvizsgálattal és 

radionuklid-ventrikulográfiával. 

 

Az echokardiográfia rutinszerő elvégzése angina pectoris gyanúja esetén az alábbi 

esetekben feltétlenül szükséges: 

• olyan betegeknél, akiknél a fizikális status strukturális szívbetegségre utal; 

• azon esetekben, amikor szívelégtelenség fennállására van gyanú; 

• posztinfarktusos betegek esetén; 

• azon betegeknél, akiknek nyugalmi EKG-felvételén BTSZB, patológiás Q-hullám, 

bal anterior hemiblock vagy egyéb komolyabban értékelhetı eltérés látható. 

 

 

Az echokardiográfia, illetve a balkamra-funkció ischaemiás szívbetegek prognózisának 

meghatározásában komoly jelentıséggel bír. Amennyiben a nyugalmi EF<35%, akkor az 

éves halálozás meghaladja a 3%-ot. Amennyiben a nyugalomban végzett echokardiográfia 

során anginás fájdalom alakul ki, akkor a vizsgálat a myocardium ischaemia fennállása 

szempontjából diagnosztikus értékő lehet, ha reverzibilis szegmentális falmozgászavart 

sikerül detektálni. 

 

Holter-vizsgálat 

 

A tartós EKG-monitorozás legnagyobb értéke a panaszok és az ahhoz társuló EKG-változás 

összefüggésének igazolása. A módszer nagy elınye, hogy a beteg szokásos életvitelét nem 

befolyásolja. Alkalmazása fıleg azon esetekben hasznos, amikor a mellkasi fájdalom 

terheléstıl függetlenül jelentkezik (pl. Prinzmetal angina pectoris) illetve amikor a 

tünetekkel járó vagy a panaszmentesen jelentkezı („silent ischaemia”) ischaemiás 

epizódok gyakoriságának kimutatása a cél. („total ischaemic burden”). A Holter –

monitorozás rutinszerő alkalmazásának indikációi a vasospasztikus angina pecroris gyanúja 

vagy olyan ingerképzési / ingervezetési zavar vizsgálata, amely angina pectorist vált ki, vagy 

amely az ischemiás mellkasi fájdalomhoz társul. 
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CT, MR-angiográfia 

 

A kardiológiai vizsgálatra alkalmas komputertomográfok és a mágneses rezonancia elvén 

alapuló módszerek a szív vizsgálatában rendkívül ígéretesek. A képalkotó eljárások 

legdinamikusabban fejlıdı módszerei, mivel a technikai fejlıdés (multislice leképezés) 

mozgó szervek jó minıségő vizsgálatát is lehetıvé teszi. Várható egyre szélesebb körő 

elterjedésük és a mindennapi gyakorlatban történı felhasználásuk. 

 

Koronarográfia 

 

Amennyiben a kiválasztott noninvazív vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg rizikó 

besorolása magas, az optimális kezelési stratégia a coronarographia  a 

revaszkularizáció eldöntése, illetve megfelelı indikáció alapján a revaszkularizáció 

elvégzése céljából (PCI, ACBG). Az alábbi táblázatok mutatják meg a coronarographia, 

percutan coronaria intervenció (PCI) és az aorto-coronaria bypass graft (ACBG) indikációját 

A koronarográfia jelenleg az egyetlen vizsgálómódszer, amely a koszorúér anatómiai 

viszonyairól pontos felvilágosítást ad. A koszorúerek vizualizálása a CAD kivizsgálásának 

legfontosabb lépése, amelynek mind a diagnózis felállítása, mind a prognózis 

meghatározása szempontjából alapvetı jelentısége van. Általánosságban az ischaemiás 

szívbetegség diagnosztikus protokolljának fordítópontja a terheléses EKG. Az ott leírtak 

szerint: 

 

• 10 MET fölötti terhelhetıség esetén (alacsony kockázatú betegek): konzervatív 

kezelés 

• 5 MET alatt (nagy kockázatú betegek): coronarographia elvégzése javasolt  

• 5 és 10 MET közötti terhelési tolerancia esetén (közepes kockázatú betegek): egyéb 

kiegészítı vizsgálatokat kell végezni. 

 

A koronarográfia invazív vizsgálat, 1-2%-ban fordul elı szövıdmény, a súlyos 

szövıdmények (halál, myocardialis infarktus, stroke) pedig 0,1-0,2%-ban.  A koronarográfia 

arra ad választ, hogy az epicardialis koszorúereken hol és milyen fokú szőkület van. 

Ezen információ képezi az alapját a revascularisatiós beavatkozásoknak. Fontos figyelembe 

venni azonban, hogy ez egy statikus, anatómiai információ. Az angiográfia önmagában 

nem igazolja, hogy az adott elváltozás myocardiumischaemiát vagyis vérellátási zavart okoz. 

Több szignifikáns szőkület esetén pedig kérdéses az anatómiai lelet alapján, hogy melyik 

elváltozás felelıs a panaszokért (culprit laesio).  
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Koronarográfia során is mód van funkcionális eljárások (intavascularis ultrahang, frakcionált 

flow rezerv) alkalmazására, de az ilyen irányú vizsgálatok gyakorisága jelenleg - több ok 

miatt - nem éri el a kívánatos mértéket. A koronarográfiás vizsgálat mindig fontos 

információkat nyújt, de a beavatkozás költsége és minimális rizikója miatt csak megfelelı 

indikációk alapján történı elvégzése javasolható. 

 

 

11. Táblázat: Coronarographia indikációi 

Coronarographia indikációi 

Betegcsoport 

Magas rizikójú csoport (kardiovaszkuláris halálozás >3%) 

CCS Class III-IV stádiumú beteg, akinél a tünetek csökkenése várható 

Hirtelen szívhalált túlélését vagy súlyos kamrai aritmiát követıen 

Szívelégtelenség és angina együttes fennállása esetén 

A diagnózis a noninvazív vizsgálatok alapján nem egyértelmő, azonban a biztos diagnózis 
elınye meghaladja a coronarográfia kockázatát 

A noninvazív vizsgálatok nem kivitelezhetık extrém obesitas, vagy egyéb betegségek miatt 

A diagnózis a noninvazív vizsgálatok alapján nem tisztázható, azonban a foglalkozás 
szempontjából fontosak (pl. pilóta) 

Nem egyértelmőek a prognózisra utaló információk 

 

A fent említett klinikai állapotokban, a coronarographiára jogosult intézményeknek az alábbi 

elıjegyzéshez képest megadott idın belül kell a beteget fogadni a coronarographia 

elvégzése céljából megfelelı szakorvosi referálás esetén. Az egészségbiztosító ellenırzi a 

klinikai állapot alapján történı elıjegyzési idı betartását 
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  12. Táblázat: Coronarographia elıjegyzési idık 

Coronarographia elıjegyzési idı 

Betegcsoport  

Hirtelen szívhalált túlélését vagy súlyos kamrai aritmiát követıen 2 héten belül 

Szívelégtelenség és angina együttes fennállása esetén 2 héten belül 

Magas rizikójú csoport (kardiovaszkuláris halálozás >3%) 4-8 hét 

CCS Class III-IV stádiumú beteg, akinél a tünetek csökkenése várható 4-8 hét 

A diagnózis a noninvazív vizsgálatok alapján nem egyértelmő, azonban a 
biztos diagnózis elınye meghaladja a coronarográfia kockázatát 8-12 hét 

A noninvazív vizsgálatok nem kivitelezhetık extrém obesitas, vagy egyéb 
betegségek miatt 

8-12 hét 

A diagnózis a noninvazív vizsgálatok alapján nem tisztázható, azonban a 
foglalkozás szempontjából fontosak (pl. pilóta) 

8-12 hét 

 

II.1.6 Az ischaemiás szívbetegség fennállásának valószínősége, 
preteszt, poszt-teszt valószínőség, rizikóstratifikáció 

 

A beteg panaszai, a fizikális státusza már bizonyos valószínőséggel utalnak a panaszok 

ischaemiás eredetére ill.extracardialis okra. A diagnózis felállítása minden esetben csak egy 

valószínőség, és ha ez kellıen nagy, akkor tekinthetı a kórisme biztosnak. Az ischaemiás 

szívbetegség fennállásának valószínősége nagy adatbázisok elemzése útján adható meg, 

ahol a koszorúér-betegség fennállása valamilyen objektív módszerrel (pl. koronarográfia) 

igazolt. A panaszok jellege (típusos vagy atípusos angina pectoris), az életkor és a nem a 

koszorúér-betegség fennállásának valószínőségét jelzi (preteszt valószínőség), a 

diagnosztikus tesztek e valószínőséget csökkenthetik ill. növelhetik.  

 

A diagnosztikus tesztek (pl. terheléses EKG-vizsgálat) teljesítménye (prediktív érték) 

azonban függ attól, hogy milyen populáción végzik a vizsgálatot. Az angina pectoris 

súlyosságának megítélésére a Kanadai Cardiovascularis Társaság (Canadian 

Cardiovascular Society) osztályozását használja a szakma: 
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13. Táblázat: Az angina pectoris súlyosságának megítélése (CCS osztályozása) 

Class I. (CCS I. 

A szokásos fizikai tevékenység (járás, lépcsın járás stb.) nem 

okoz panaszt. A szokásos aktivitásnál azonban nehezebb és 

tartósabb fizikai igénybevétel már mellkasi fájdalmat vált ki. 

Class II. (CCS II.) 

A szokásos fizikai igénybevétel enyhe fokban korlátozott. Sietés, 

lépcsın járás (egy emelet megtétele), étkezés utáni fizikai 

aktivitás mellkasi fájdalmat vált ki. 

Class III. (CCS III.) 

A szokásos fizikai aktivitás jelentıs mértékben beszőkült. Normál 

tempóban történı járás, lassú tempóban emelkedıre menet, ill. 

sík talajon sétálás panaszt okoz. 

Class IV. (CCS IV.) 
Bármiféle fizikai aktivitás mellkasi fájdalmat okoz, ill. esetenként a 

panasz nyugalomban is elıfordul. 

 

 

14. Táblázat: Non invazív vizsgálatok elıtti ISZB valószínősége (preteszt) 

Noninvazív vizsgálatok elıtti ISZB valószínősége, rizikó faktorok, mint hyperlipidaemia, 
dohányzás, diabetes mellitus tükrében 

férfi 

  rizikók száma   rizikók száma   rizikók száma 

Kor 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4 

30-39 3 14 25 35   8 25 42 59   30 49 68 88 

40-49 9 21 34 47   21 37 53 70   51 64 78 92 

50-59 23 35 47 59   45 56 67 79   80 85 90 95 

60+ 49 55 62 69   71 76 81 86   93 94 95 97 

mellkasi fájdalom típusa nem kardiális   atipusos angina   típusos angina 

               
nı 

  rizikók száma   rizikók száma   rizikók száma 

Kor 0 1 2 3   0 1 2 3   0 1 2  3 

30-39 1  7 13 18   2 14 26 39   10 32 55 78 

40-49 2  8 15 21   5 17 30 43   20 39 59 79 

50-59 4 11 18 25   10 22 34 47   38 52 67 82 

60+ 9 15 22 29   20 30 40 51   56 65 74 84 

mellkasi fájdalom típusa nem kardiális 
  
atipusos angina 

  
típusos angina 
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Definíciók 

Dohányzás:>fél doboz/nap az elmúlt 5 évben vagy 25 doboz/év 

Hyperlipidaemia:cholesterin>6.5 mmol/l 

 

EKG 

A fenti paraméterek normál nyugalmi EKG mellett 

Amennyiben ST-T eltérés, vagy Q hullám jelenlét van a rizikó magasabb 

 

  % valószínőség 
  >80 
  30<80 
  20<30 

  <20 
 

Amennyiben az ISZB valószínősége kevesebb, mint 20% további vizsgálatok nem 

szükségesek, extrakardiális eredet tisztázása javasolt.  Amennyiben az ISZB valószínősége 

a (20-30???)30%<80% között van a terheléses EKG vizsgálat elvégzése szükséges. 

Kontraindikáció esetén egyéb képalkotó terheléses vizsgálat (stressz echo, SPECT) 

elvégzése indokolt. 

 

15. Táblázat:  Kockázatfelmérés terheléses vizsgálattal 

Kockázatfelmérés: terheléses EKG vizsgálat 

Duke Treadmill Score kalkuláció 

Total score: Bruce protokoll szerint idı ((sec) - 5x maxiumum ST deviáció (mm)- 4x angina 
index (0=angina nincs, 1=angina nem limitálva, 2=limitált angina 

Duke Treadmill Score rizikó csoport 

≤-11 magas 
-10-tıl +4-ig közepes 

≥ +5 alacsony 
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16. Táblázat: Non invazív vizsgálatokat követı ISZB valószínősége (post-teszt) 

Noninvazív vizsgálatokat követıen megállapított ISZB valószínősége 

férfi 
  ST depresszió mm   ST depresszió mm   ST depresszió mm 

kor <0,4 0,5-
0,9 

1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5   <0,4 0,5-

0,9 
1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5   <0,4 0,5-

0,9 
1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5 

30-39 1 5 10 19 39 68   6 21 38 55 76 92   25 68 83 91 96 99 

40-49 4 13 26 41 65 87   16 44 64 78 91 97   61 86 86 97 99 >99 

50-59 6 20 37 53 75 91   25 57 75 86 94 98   73 91 91 98 99 >99 

60+ 8 26 45 62 81 94   32 65 81 89 96 99   79 94 94 99 99 >99 
mellkasi 
fájdalom 
típusa 

nem kardiális 
  

atípusos angina 
  

típusos angina 

                     
nı 

  ST depresszió mm   ST depresszió mm   ST depresszió mm 

kor <0,4 0,5-
0,9 

1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5   <0,4 0,5-

0,9 
1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5   <0,4 0,5-

0,9 
1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5 

30-39 <1 1 2 3 8 24   1 4 9 15 33 63   7 24 42 59 79 93 
40-49 1 3 6 11 24 53   3 12 25 39 63 86   22 53 72 84 93 98 
50-59 2 8 16 28 50 78   10 31 50 67 84 95   47 78 89 94 98 99 

60+ 5 17 33 49 72 90   21 52 72 83 93 98   69 90 95 98 99 99 
mellkasi 
fájdalom 
típusa 

nem kardiális 
  

atípusos angina 
  

típusos angina 

 

% valószínőség   >50   20<50   <20 
 

Amennyiben az ISZB valószínősége a 20%<30% között van, vagy a terheléses EKG 

vizsgálat kontraindikációja fennáll, akkor képalkotó terheléses vizsgálat (stressz echo, 

SPECT) elvégzése indokolt. Az alábbi táblázatok a képalkotó vizsgálatok diagnosztikai 

területét, szenzitivitását és specificitását mutatja. 
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17. Táblázat: Képalkotó vizsgálatok jellemzıi I. 

Képalkotó vizsgálat 

Indikáció SPECT Stressz echocardiographia 

  megfeleltetés megjegyzés megfeleltetés megjegyzés 

ischaemia diagnózisa igen szenzitívebb igen specifikusabb 

myocardium viabilitás igen szenzitívebb igen specifikusabb 

ismert asthma/COPD  korlátozások 
mellett igen   korlátozások 

mellett igen   

vitiumok vizsgálata nem   igen   

 

 

18. Táblázat: Képalkotó vizsgálatok jellemzıi II. 

Képalkotó vizsgálat 

Vizsgálat szenzitivitás % specificitás % 

Terheléses MPS 85-90 70-75 

Vasodilatator stressz MPS 83-94 64-90 

Dobutamin stressz echo 40-100 62-100 

 

 

A képalkotó vizsgálómódszer kiválasztása a diagnózis megerısítése céljából az kezelıorvos 

kompetenciája az ellátó intézmény adottságainak, illetve a beteg klinikai állapotának 

függvényében. 

 

 A kiválasztott képalkotó vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg rizikó besorolása 

elengedhetetlen magas, közepes, vagy alacsony rizikócsoportba, mely alapján a 

megfelelı kezelési stratégia meghatározható. Az alábbi táblázatok mutatják meg a 

terheléses echokardiográphia, illetve myocardiális perfúziós szcintigráfia eredményeinek 

alapján történı kockázatfelmérést. 
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19. Táblázat: Terheléses echocardiográfia, kockázatfelmérés 

Terheléses echokardiográfia: kockázatfelmérés 

vizsgálati eredmény rizikócsoport 

alacsony dózisú dopamin adása mellett extenzív 
falmozgászavar >2 szegmensben 

(≤10mg/kg/min) vagy alacsony szívfrekvencia mellett 
(<120/min) 

magas 

enyhe/közepes fokú nyugalmi balkamra diszfunkció 
(LVEF:35%-49% 

magasabb dózisú dopamin adása mellett ≤2 
szegmensben mérsékelt fokú ischaemia 
falmozgászavarral 

közepes 

normális falmozgászavar, vagy nincs változás a 
nyugalmi falmozgászavarhoz képest alacsony 

**Amennyiben a betegnél magas rizikó igazolódott treadmill score alapján vagy a nyugalmi 
balkamra funkció alacsonyabb, mint 35% (LVEF<35%) a vizsgálat eredménye invalid 

 

20. Táblázat: Myocardiális perfúziós szcintigráfia, kockázatfelmérés 

Myocardiális perfúziós szcintigráfia: kockázatfelmérés 

vizsgálati eredmény rizikócsoport 

terhelésre nagy kiterjedéső perfúziós zavar 
(kiváltképp anterior) 

terhelésre közepes kiterjedéső multilokalizációjú 
perfúziós zavar 

nagy kiterjedéső fix perfúziószavar balkamra 
dilatációval 

terhelésre közepes kiterjedéső perfúziós zavar 
balkamra dilatációval 

magas 

enyhe/közepes fokú nyugalmi balkamra dysfunkció 
(LVEF:35%-49% 

terhelésre közepes fokú perfúziós zavar balkamra 
dilatáció nélkül 

közepes 

normális vagy enyhe fokú myokardiális perfúzió 
nyugalomban vagy terhelésre** alacsony 

**Amennyiben a betegnél magas rizikó igazolódott treadmill score alapján vagy a nyugalmi 
balkamra funkció alacsonyabb, mint 35% (LVEF<35%) a vizsgálat eredménye invalid 
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Amennyiben a terheléses echokardiográphia, illetve myocardiális perfúziós szcintigráfia 

kontraindikációja áll fenn, az ISZB igazolására, illetve a terápiás stratégia meghatározására 

coronarographia elvégzése indokolt. Az alábbi táblázat mutatja a terheléses képalkotó 

vizsgálatok abszolút kontraindikációit. 

 

21. Táblázat: A terheléses képalkotó vizsgálatok abszolút kontraindikációi 

Terheléses képalkotó vizsgálatok abszolút kontraindikációi 

nem kontrollált hypertenzió:>200 Hgmm systolés és/vagy 110 Hgmm diastolés 

akut myocardiális infarctus vagy instabil angina 

akut myocarditis vagy pericarditis 

symptomás szívelégtelenség 

symptomás súlyos aorta stenosis 

 

 

Amennyiben a kiválasztott noninvazív vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg rizikó 

besorolása alacsony, akkor a megfelelı kezelési stratégia a rizikócsökkentés, illetve 

egyéb kardiális okok kizárása echocardiographiával. 

 

Amennyiben a kiválasztott noninvazív vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg rizikó 

besorolása közepes, akkor a megfelelı kezelési stratégia a beállított gyógyszeres terápia 

felülvizsgálata, és/vagy coronarographia a revaszkularizáció eldöntése, megfelelı 

indikáció alapján a revaszkularizáció elvégzése céljából (PCI, ACBG). 

 

Amennyiben a kiválasztott noninvazív vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg rizikó 

besorolása magas, az optimális kezelési stratégia a coronarographia a 

revaszkularizáció eldöntése, illetve megfelelı indikáció alapján a revaszkularizáció 

elvégzése céljából (PCI, ACBG). Az alábbi táblázatok mutatják meg a coronarographia, 

percutan coronaria intervenció (PCI) és az aorto-coronaria bypass graft (ACBG) indikációját. 
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22. Táblázat: PCI és ACBG indikációi 

PCI és ACBG indikációi az anatómiai eltérés a kockázatfelmérés és a beteggel történt 
megbeszélést követıen 

indikáció prognózis 
szempontjából 

tünetek 
szempontjából 

angina és balkamrai érintettség CABG (I) 

CABG (I) vagy PCI 
szelektált esetben, 
amennyiben ACBG 
nem kivitelezhetı  

angina és 3-érbetegség bizonyított nagy 
ischaemiával CABG (I) CABG (I) PCI (I) 

angina és 3-érbetegség csökkent balkamra 
funkcióval CABG (I) 

CABG (I) vagy  PCI, 
amennyiben ACBG 
elvégzésének nagy a 
rizikója  

angina és 2- vagy 3-érbetegség súlyos proximalis 
LAD érintettséggel CABG (I) CABG (I) PCI (I) 

angina CCS klasszifikáció I-IV  és sok érbetegséggel 
(diabetes) CABG (IIa) CABG (I) vagy PCI 

szelektált esetekben 

angina CCS klasszifikáció I-IV és sok érbetegséggel 
( nem diabetes)   CABG (I) PCI (I) 

teljes gyógyszeres terápia ellenére fennálló angina 
CCS klasszifikáció I-IV és egy érbetegség, beleértve 
súlyos proximalis LAD érintettséget 

  CABG (I) PCI (I) 

teljes gyógyszeres terápia ellenére fennálló angina 
CCS klasszifikáció I-IV és egy érbetegség, súlyos 
proximalis LAD érintettség nélkül 

  

PCI (I) CABG (IIb) 

igazolt ishaemiával járó 1-, 2-, 3-érbetegség, mely 
gyógyszeres terápia mellett tünetementes vagy 
minimális anginás tüneteket (CCS Class I) produkál 

CABG (IIb) 
vagy PCI (IIb) 

  

CCS  (I-IV) klasszifikációt lásd: (x. tábla) 
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Összefoglalva a stabil angina diagnosztikájával kapcsolatban az alábbi legfontosabb 

megállapítások tehetık: 

 

1. Az angina pectoris az ISZB leggyakrabban elıforduló klinikai megjelenési 

formája. A betegség prognózisa általában jó, de a heveny kórformák (pl. 

myocardialis infarktus) kialakulásának kockázata nem elhanyagolható. 

2. Angina pectorisra utaló panaszok esetén a beteg mielıbbi kardiológiai megítélése 

szükséges a diagnózis felállítása, ill. a prognózis meghatározása céljából. 

3. A minimális diagnosztikus stratégia az anamnézis, a fizikális vizsgálat, a 

nyugalmi EKG és a rizikófaktorok felmérését foglalja magában. 

4. A betegek többségénél a myocardiumischaemia objektív módszerrel történı 

igazolása elvégzendı: ennek érdekében elsısorban a terheléses EKG használható. 

A terheléses EKG értékelésekor a terhelés provokálta klinikai tüneteket, az ST-

szakasz változását és a haemodinamikai paraméterek alakulását lehet követni. 

5. A terheléses képalkotó eljárások - olyan esetekben, amikor a terheléses EKG nem 

kellıen informatív - segítik a diagnózis felállítását, ill. alkalmasak a myocardium 

ischaemia súlyosságának és lokalizációjának megítélésére. A képalkotó eljárások 

közül jelenleg az echokardiográfiát és a perfúziós izotópvizsgálatokat alkalmazzák 

leggyakrabban, amelyeket vagy a dinamikus, vagy a farmakológiai terhelés során 

bekövetkezı változások kimutatására használnak. 

6. Az echokardiográfiát a betegek többségénél alkalmazzák a strukturális szívhibák 

felismerése és a balkamra-funkció meghatározása céljából. 

7. A koszorúér-szőkület lokalizációjának és súlyosságának kimutatására - 

megfelelı indikációk alapján - a koronarográfiát használjuk. 

 

 

Koszorúérbetegek rizikójának megítélése a non-invazív vizsgálatok segítségével  

 

 Nagy rizikójú betegek (az éves halálozás >3%) 

• súlyos nyugalmi balkamra-diszfunkció (EF<35%);  

• alacsony funkcionális kapacitás (<7MET*);  

• a terheléses perfúziós vizsgálatnál nagy kiterjedéső, reverzíbilis perfúziós zavar 

(különösen, ha a lokalizációja anterior);  

• a terheléses perfúziós vizsgálatnál többszörös, közepes nagyságú, reverzíbilis 

perfúziós zavar;  
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• nagy vagy közepes nagyságú fix perfúziós zavar, amelyhez balkamra-dilatáció és 

fokozott pulmonalis talliumfelvétel társul;  

• stressz-echokardiográfia során kiterjedt ischaemia;  

• stressz-echokardográfia során több mint két bal kamrai szegmenten észlelhetı 

falmozgászavar, amely alacsony dózisú dobutamin (<10 µg/kg/perc), ill. alacsony 

szívfrekvencia (<120/perc) mellett alakul 

 

 

Közepes rizikójú betegek (az éves halálozás 1- 3% közötti) 

 

• enyhe, közepes nyugalmi balkamra-funkciózavar (EF = 49-35%);  

• közepesen csökkent funkcionális kapacitás (7-10 MET);  

• a terheléses perfúziós vizsgálatnál közepes nagyságú, reverzibilis perfúziós zavar, 

amelyhez nem társul balkamra-tágulat és/vagy fokozott pulmonalis talliumfelvétel;  

• stressz-echokardiográfia során magas dózisú dobutaminnál kialakuló mérsékelt fokú 

(egy-két kamrai szegmentre lokalizálódó) ischaemia. 

 

 

Kis rizikójú betegek (az éves halálozás <1% alatti) 

• jó funkcionális kapacitás (≥10 MET);  

• normális vagy csak kis eltérést mutató nyugalmi vagy terheléses myocardium 

perfúzió;  

• stressz-echokardiográfiával normális falmozgás vagy a teszt alatt is változatlan 

falmozgászavar. 
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Non-invazív vizsgálatok indikációi stabil angina pectoris gyanú esetén (Kardiológiai 

Útmutató szerint) 

 

23. Táblázat: Non-invazív vizsgálatok indikációi I. 
Diagnózis Prognózis  

Teszt 
 Indikáció Evidencia-szint Indikáció Evidencia-szint 

Laboratórium         

Vérkép, kreatinin I. C I. B 

Éhomi vércukor I. B I. B 

Lipidprofil I. B I. B 

hs-CRP, homocystein, Ip(a), 
apoA, apoB II.b B II.b B 

EKG     
Elsı vizsgálat során I. C I. B 

angina pectoris/mellkasi 
fájdalom esetén 

I. B   

Minden vizsgálat alkalmával 
II.b C II.b C 

 

 
 

 
24. Táblázat  Non-invazív vizsgálatok indikációi I. 

Diagnózis Prognózis  
Teszt 

 Indikáció Evidencia-szint Indikáció Evidencia-szint 
Holter-vizsgálat     

Aritmia lehetısége I. B   
Vasospasztikus angina 

gyanúja II.a C   

Angina pectorisra utaló 
panaszok, ha terh. EKG 

negatív 
II.a C   

Mellkas röntgen     

Szívelégtelenség gyanúja 
vagy kóros hallgatózási lelet I. B I. B 

Alacsony vagy közepes 
rizikójú betegek egyéb nem 
invazív vizsgálatok alapján 

I. B   
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25. Táblázat: Non-invazív vizsgálatok indikációi I. 

Diagnózis Prognózis 
Teszt 

Indikáció Evidencia-szint Indikáció Evidencia-szint 

Echocardiográfia     
Szívelégtelenség gyanúja, 

szívzörej, kóros EKG, 
szárblokk, ST-eltérés 

I. B I. B 

Korábbi MI   I. B 
Hipertónia vagy diabetes I. B I B/C 

Alacsony vagy közepes 
rizikójú betegek egyéb nem 
invazív vizsgálatok alapján 

  II.a C 

 

 

 

 

26. Táblázat: Non-invazív vizsgálatok indikációi I. 
Diagnózis Prognózis 

Teszt 
Indikáció Evidencia-szint Indikáció Evidencia-szint 

Terheléses EKG     

Elsıként aklalmazandó 
vizsgálat, kivéve ha a beteg 

nem terhelhetı ill. ha az EKG 
nem értékelhetı 

 I. B I.B 

Ismert koszorúér-betegség 
esetén, ha a tünetek 

megváltoznak 
(súlyosbodnak) 

  I. B. 

Idıszakos ismétlése a 
vizsgálatnak az angina 
pectoris kezelése során 

II.b C II.b C 
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27. Táblázat Non-invazív vizsgálatok indikációi I. 

Diagnózis Prognózis 

Teszt  
Indikáció 

 
Evidencia-szint Indikáció Evidencia-szint 

Terheléses képalkotó 
vizsgálatok (echo, izotóp)     

Elsıként alkalmazandó 
vizsgálat, ha az EKG nem 

értékelhetı 
I. B I. B 

Nem diagnosztikus terh. 
EKG esetén, ha a 

terhelhetıség megfelelı 
I. B I. B 

Angina pectoris megítélésére 
revascularizáció után 

II.a B II.a B 

Az ischaemia 
lokalizációjának 
megítélésére a 

revascularizáció elıtt 

II.a B   

Az érszőkület funkcionális 
jelentıségének megítélésére 
határérték-szőkület esetén 

II.a C   

 

28. Táblázat: Non-invazív vizsgálatok indikációi I. 

Diagnózis Prognózis 
Teszt 

 Indikáció Evidencia-szint Indikáció Evidencia-szint 

Farmakológiai terhelés 
képalkotó vizsgálattal     

A beteg nem képes a fizikai 
terhelésre I. B I. B 

A terheléses vizsgálat nem 
diagnosztikus az alacsony 

terhelhetıség miatt 
I. B I. B 

A szívizom életképességének 
megítélése céljából II.a B   

Egyéb esetekben, amikor a 
helyi lehetıségek ezt indokolják II.a B II.a B 

Noninvazív CT-arteriográfia     

Ha a koszorúér betegség 
valószínősége alacsony, és a 

terheléses vizsgálat eredménye 
poz. vagy nem értékelhetı 

II.b C   
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II.2  A stabil angina pectoris kezelése 
 

 

A stabil angina pectoris kezelésének kettıs célja van: az anginás panaszok 

gyakoriságának és súlyosságának csökkentése, valamint az anginamentes idıtartam 

növelése (az életminıség javítása) az élet meghosszabbítása és a major 

coronariaesemények (instabil angina, myocardialis infarktus, szívelégtelenség, hirtelen 

halál) elıfordulásának csökkentése. A célok elérése csak komplex kezeléssel 

valósítható meg, amelyek az alábbiak: 

 

• a rizikófaktorok kezelése, 

• a gyógyszeres szekunder prevenció,  

• az antianginás és antiischaemiás gyógyszeres kezelés 

• invazív katéterterápiás és sebészi revascularisatiós eljárások 

 

 

II.2.1 A rizikófaktorok kezelésének általános szempontjai 

 

Az elsı lépés a betegek felvilágosítása a betegség természetérıl, a diagnosztikus 

beavatkozásokról és a javasolt kezelésrıl, valamint arról hogy megfelelı kezeléssel mind a 

panaszok, mind a prognózis javítható. A felismert, kimutatott és befolyásolható 

rizikófaktorokat is kezelni kell. 

 

Dohányzás 

 

Minden anginás betegnél a dohányzás teljes elhagyása szükséges, mivel szerepe a 

koszorúér-betegség kialakulásában egyértelmően igazolt. A dohányzás csökkenti az 

antianginás gyógyszerek hatékonyságát, a cigaretta elhagyása pedig javítja a betegség 

prognózisát és csökkenti az anginás panaszokat. A betegeknél az addikció miatt gyakran 

speciális segítségre van szükség a leszoktatáshoz. A nikotinpótló és a különbözı 

gyógyszeres kezelések (bupropion, varenicline stb.) hatékony és biztonságos módszerek a 

leszokásban. Érdekes megfigyelés, hogy a távol-keleti országokban igen magas a 

dohányzók aránya, viszonylag alacsony kardiovaszkuláris morbiditás mellett. Ez az 

úgynevezett távol-keleti paradoxon. A magyarázat a dohányzás koszorúereket károsító 

hatásának mechanizmusában rejlik. A dohányzás például férfiakban 12 %-kal csökkenti a 
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HDL-koleszterin szintet, károsítja a HDL anyagcserét. Ez a hatást a távol-keleti étkezési 

szokások miatt kevésbé tud érvényesülni. A dohányfüst ugyanakkor coronaria spazmust 

okoz, a spazmus valószínősége a nemdohányzókhoz képes 2,41-szeres.  Ráadásul károsan 

befolyásolja az endothel funkciót, a fibrinogén szintet valamint a thrombocyta aggregációt.  

 
 
Táplálkozás 
 
 
A betegeket bíztatni kell, hogy térjenek át az úgynevezett “mediterrán” diétára, amelynek 

alapját a zöldség, gyümölcs, hal és a szárnyas ételek képezik. Az étrend változás 

intenzitása függ az össz-és az LDL-koleszterin-szinttıl, valamint más lipid eltérésektıl. 

Kockázati tényezıként nemcsak az elhízás súlyossága, hanem a zsírmegoszlás is 

említhetı. A viszcerális elhízás nagy veszélyt jelent az ischaemiás szívbetegség 

szempontjából. 50 év alatti elhízás 2,5-szeresére növeli a kockázatot, sıt még az 

úgynevezett magas-normális testsúllyal rendelkezı emberek rizikója is nagyobb, mint a 

vékonyaké. A túlsúlyos betegeknél ezért a testsúly csökkentés is rendkívül szükséges. A 

mértéktartó alkoholfogyasztás kedvezı lehet, de a túlzott mértékő káros, különösen 

hipertóniás vagy pangásos szívelégtelenségben szenvedı betegeknél.  

 
 
 
Hipertónia, Diabetes mellitus 
 
 

A társbetegségek közül különösen fontos a hipertónia és a diabetes mellitus megfelelı 

kezelése, mivel mindkét betegség fokozza a koszorúér –betegség progresszióját. A 

megfelelı vérnyomás kontroll csökkenti a szívizom oxigén szükségletét és önmagában is 

megszüntetheti az anginás panaszokat. Igazolt koszorúér- betegeknél az antihipertenzív 

gyógyszeres kezelés célértéke alacsonyabb mint (130/85 Hgmm), társult diabetes 

és/vagy vesebetegség esetén pedig 130/80 Hgmm alatt javasolt a vérnyomás tartása. 

Koszorúér betegség és diabetes együttes fennállása jelentısen fokozza a cardiovasculáris 

komplikációkat, ezért ilyenkor különösen fontos a gondos vércukor kontroll. Anginához 

társuló anémia vagy hypertyreosis esetén szintén fontos az alapbetegség kezelése. 
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Életmód 

 

A rendszeres fizikai aktivitás növeli az anginás betegek terhelési toleranciáját, csökkenti a 

panaszokat, és kedvezı hatású a testsúlyra a vérzsírokra, a vérnyomásra, a 

glükóztoleranciára és az inzulin szenzitivitásra. A mindennapi fizikai aktivitás 

kialakításakor figyelembe kell venni az egyéni teljesítıképességet (anginaküszöb) és a 

panaszok súlyosságát. Ehhez nyújthat segítséget a terheléses teszt elvégzése. A Lipid 

Research Clinics Mortality Follow-up tanulmányban 3700 koszorúér-betegségben szenvedı, 

vagy hipertóniás beteget vizsgáltak. A betegeket futószalagon azonos mértékben terhelték 

(Bruce protokoll, 2. lépcsı), és az edzettség alapján a betegeket két csoportba osztották. A 

fitt csoportban a betegek átlagos pulzusszáma 112/min, a legkevésbé fitt csoportban 

156/min volt. A cardiovasculáris mortalitás a nem fit csoportban 8,5-szeres, a koszorúér-

mortalitás 6,5-szeres volt a fitt csoporthoz képest. 

 

 

Pszichés státusz, életmód 
 

 
A pszichológiai tényezık fontos szerepet játszhatnak az anginás roham 

provokálásában. Az angina diagnózisa is gyakran szorongáshoz vezet ezért fontos a beteg 

megnyugtatása, esetleg relaxációs technikák alkalmazása. Megfelelı programokkal 

csökkenthetı a gyógyszerek mennyisége, sıt a revascularizáció szükségesége is. 

Szexuális tevékenység anginát válthat ki, nitriglicerin elızetes bevétele azonban 

megelızheti a szexuális érintkezés alatt jelentkezı anginát. Foszfodieszteráz-gátlók 

(sildenafil,tadalafil, vardenafil) alkalmazhatók az erectilis dysfunkció kezelésére, 

kivéve ha a beteg tartós nitrátkezelésben részesül. A potencia növelı PDE-5 gátlók és a 

nitrátok vagy nitrogén-oxid (NO) donorok potenciálisan káros interakciójára (extrém 

vérnyomás esés) a beteg figyelmét fel kell hívni. A betegeket - ha lehetséges - bátorítani kell 

a hivatásuk folytatására, megfelelı módosítással amennyiben szükséges. 
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II.2.2 A stabil angina gyógyszeres kezelése 

 

A stabil angina gyógyszeres kezelése 2 fontos célt szolgál: koszorúér-betegség 

komplikációinak (myocardialis infarktus és hirtelen halál) megelızése és az anginás 

panaszok csökkentése. 

 

 

II.2.3 Gyógyszeres kezelés a prognózis javítására 

 

 

• Antitrombotikus kezelés 

 

Alacsony dózisú aszpirin 

 

Az aszpirin továbbra is az artériás trombózis farmakológiai prevenciójának sarokköve 

maradt. A thrombocytaaggregáció-gátló hatásáta ciklooxigenáz (COX-1) enzimen keresztül a 

tromboxán A2 szintézis irreverzibilis gátlásával fejti ki. Aszpirin adása minden anginás 

betegnek javasolt, ha nincs kontraindikáció. Az ajánlott dózis napi 75-150 mg. Nagyobb 

dózisoknál növekszik a gastrointestinális mellékhatások elıfordulása. A COX-2 gátlókkal és 

a nem szteroid gyulladás gátlókkal történı prevenció nem bizonyított. 

 

 

Clopidogrel 

 

A thienopyridinek közül a ticlopidin és a clopidogrel nem kompetitív ADP receptor 

antagonisták, melyek antitrombotikus hatása az aszpirinéhez hasonló. A ticlopidint 

neutropénia, thrombocytopenia  és több egyéb mellékhatása miatt felváltotta a clopidogrel.  

A CAPRI vizsgálatban a clopidogrel az ischemiás események megelızésében az 

aszpirinnél hatásosabbnak bizonyult és kevesebb gastrointestinális vérzést okozott a 

stabil anginás betegek között. 
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Lipidcsökkentı kezelés 

 

A sztatin kezelés csökkenti az atherosclerotikus cardiovasculáris események elıfordulását 

mind a primer mind a szekunder prevencióban. Minden anginás betegnél ismerni kell a 

vérzsírszinteket. A jelenlegi európai és hazai prevenciós ajánlásoknak megfelelıen stabil 

angina pectorisban az összkoleszterin célértéke< 4,5 mmol/l az LDL-koleszterin 

célértéke<2,5 mmol/l. (IV. Magyar Kardiovasculáris Konszenzus Konferencia ajánlása 

“nagy kockázatú állapot”: kardiovaszkuláris betegség fennállása esetén). A sztatinok nem 

csak a koleszterin szintet csökkentik hatékonyan, hanem bizonyított antiimflammatorikus 

és antitrombotikus hatással is rendelkeznek, ami szintén szerepet játszhat a 

cardiovaszkuláris rizikót csökkentı hatásukban. 

 

 

ACE-gátló-kezelés 

 

Az ACE-gátlók alkalmazása hipertóniában és szívelégtelenségben jól megalapozott. Több 

vizsgálat igazolta ezen szerek kardioprotektív hatását szívelégtelenség nélküli koszorúér- 

betegségben is. A HOPE és az EURÓPA vizsgálatban az összetett elsıdleges végpontok 

elıfordulásának relativ rizikóját a ramipril illetve perindopril kezelés 20%-kal csökkentette a 

placebóhoz képest, míg a PEACE vizsgálatban a trandolapril kezelés nem eredményezett 

szignifikáns cardiovasculáris rizikócsökkenést. A három tanulmány adatai az eltérı 

betegpopuláció a három ACE- gátló különbözısége és a különbözı dózisok miatt nem 

összehasonlíthatók Az ACE-gátlók vérnyomás csökkentı hatásuktól független 

kardioprotektív hatás ugyanakkor bizonyítottnak tekinthetı, ezért adásuk igazolt koszorúér 

betegeknek anginával vagy anélkül a bal kamra funkciótól függetlenül javasolt. Az ACE-

gátlók különösen elınyösek azon betegeknek, akik szisztolés balkamra-diszfunkció 

mellett diabéteszben is szenvednek.  

 

 

Béta-blokkolók 

 

A kardiovasculáris halál rizikója vagy a reinfarktus elıfordulása közel 30%-kal csökkent 

béta –blokkolók hatására a posztinfarktusos tanulmányok szerint. Egy újabb metaanalízis 

szerint a különbözı beta blokkolók mortalitás csökkentı hatása az akut kezelésben nem 

szignifikáns, a tartós szekunder prevenciós kezelés során azonban szignifikáns 24%-os 
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relative mortalitás csökkenés volt elérhetı. Stabil koszorúér betegségben a beta- 

blokkolók prognózist javító hatásával kapcsolatbancsak kevés adat áll rendelkezésre, 

azonban posztinfarktusos és szívelégtelen betegeken végzett tanulmányok adatait 

extrapolálva valószínősíthetı a kardioprotektív hatásuk stabil anginás betegek 

esetében is. A bisoprol a carvedilol és a tartós hatású metoprolol szignifikánsan 

csökkentette a cardiovasculáris események és a halálozás elıfordulását szívelégtelen 

betegek esetében is. 

 

 

Ca2+-antagonisták 

 

A szívfrekvencia csökkentı calcium csatorna blokkolók javítják a posztinfarktusos betegek 

prognózisát, amint ezt a DAVIT II vizsgálat (verapamil) és az MDPIT tanulmány jó bal-kamra 

funkciójú betegeinek alcsoport elemzése igazolta (diltiazem). A rövid hatású nifedipin nem 

kedvezı a kemény végpontokra, sıt a nagyobb dózisok még növelik is a mortalitás 

rizikóját. Ugyanakkor a tartós nifedipin terápia az ACTION vizsgálatban biztonságos volt 

és csökkentette a revascularizáció szükségességét a placébóhoz képest. A CAMELOT 

vizsgálatban az amlodipin csökkentette a kemény végpontok elıfordulását az enapaprilhoz 

viszonyítva stabil anginas betegek körében, de a különbség nem volt szignifikáns. 

 

Ajánlás a gyógyszeres kezelésre stabil anginás betegeknek a prognózis javítása 

céljából (Kardiológiai Útmutató szerint) 

 

I. osztályú ajánlások: 

1. Napi 75 mg aszpirin javasolt minden betegnek, ha nincs specifikus kontraindikáció 

(pl. aktív gastrointestinalis vérzés, aszpirinallergia vagy elızetes intolerancia) (A 

szintő evidencia) 

2. Sztatinkezelés javasolt minden koszorúérbetegnek, függetlenül a lipidszinttıl (A 

szintő evidencia) 

3. ACE-gátló javasolt minden koszorúérbetegnek az alábbi társbetegségek esetében: 

hipertónia, szívelégtelenség, balkamra-diszfunkció, megelızı AMI balkamra-

diszfunkcióval vagy diabetes mellitus (A szintő evidencia) 

4. Tartós béta-blokkolóval történı kezelés AMI-t követıen vagy szívelégtelenségben 

(A szintő evidencia) 
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II/a. osztályú ajánlások 

1. ACE-gátló kezelés minden betegnek angina pectoris vagy igazolt koszorúér-

betegség esetén (B szintő evidencia) 

2. Clopidogrel az aszpirinkezelés alternatívája stabil angina esetén, ha a beteg nem 

képes aszpirint szedni (pl. aszpirinallergia) (B szintő evidencia) 

3. Nagy dózisú sztatinkezelés nagy cardiovascularis rizikó esetén, igazolt koszorúér-

betegségben (B szintő evidencia) 

 

 

II/b. osztályú ajánlások 

1. Fibrátkezelés alacsony HDL-koleszterin- és magas trigliceridszintő diabéteszes vagy 

metabolikus szindrómájú stabil anginás betegeknél (B szintő evidencia) 

 
 

II.2.4 Gyógyszeres kezelés a tünetek és az ischemia csökkentésére. 

 

Az anginás tünetek és az ischemia csökkentésére szolgáló gyógyszerek döntıen a szívizom 

oxigén igényének csökkentése és /vagy az ischemiás myocardium perfúziójának a 

javítása révén hatnak.  

 

A leggyakrabban használt antianginás gyógyszerek: 

• a nitrátok 

• a béta- blokkolók  

• Ca2+-antagonisták 

 

Nitroglicerin és nitrátok 

 

A nitrátok az angina pectoris kezelésének régóta alkalmazott hatékony gyógyszerei. Az 

anginás roham oldásának szuverén gyógyszere a sublingualis nitroglicerin. 

Antianginás hatását döntıen a postcapillaris vénák tágítása útján fejti ki (preload 

csökkentés), melynek eredményeképpen csökken a szívizom oxigénigénye. Emellett 

coronariatágító és a koszorúérspazmust antagonizáló hatása is van (oxigénkínálat 

fokozása), valamint nagyobb dózisban az arteriolákat is tágítja (afterload csökkentés). 
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Végsı soron tehát mind az oxigénigény, mind pedig a kínálat szempontjából hatásos a 

myocardialis ischaemia megszüntetésére. 

 

A sublingualis nitroglicerin: 

 

• hatása gyors néhány perc alatt jelentkezik  

• hatás 30-45 percig tart  

• nemcsak a roham oldására, hanem a roham kivédésére is használható a várható 

terhelés elıtt profilaktikusan alkalmazva. 

 

Ha a gyors hatású nitroglicerinre az anginás attakk nem oldódik, mindig felvetıdik az akut 

myocardialis infarktus kialakulása (errıl a beteget tájékoztatni kell). A beteg sublingualis 

nitroglicerin fogyasztásának a mértéke jól jelzi az antianginás kezelés hatékonyságát. 

 

A nyújtott hatású nitrátok (izoszorbid-dinitrát, izoszorbid-mononitrát, transdermalis 

nitroglicerin tapasz) csökkentik az anginás roham gyakoriságát és súlyosságát, és 

javíthatják a betegek terhelési toleranciáját. A posztinfarktusos nitrátokat vizsgáló 

tanulmányok adatai szerint a prognózist nem befolyásolják, így tüneti szereknek tekinthetık. 

Tartós és folyamatos alkalmazásuk esetén a betegek egy részénél csökken, ill. megszőnik a 

hatásuk, valamint csökken a sublingualis nitroglicerin hatékonysága is (nitráttolerancia). 

Ennek kivédésére az intermittáló kezelési forma ajánlott (napi 10-12 óra nitrátmentes 

periódus beiktatása, amely alatt egyéb antianginás gyógyszert adunk az ischaemiás 

epizódok kivédésére).  

 

A nitrátkezelés leggyakoribb mellékhatása a dózisfüggı vasodilatatio okozta fejfájás és 

kipirulás. Ezen mellékhatások azonban a dózis helyes megválasztásával, ill. fokozatos 

optimális szintre való emelésével a nitrátok alkalmazhatóságát csak ritkán korlátozzák. 

Egyes betegeknél a nitrátok túladagolása hipotenziót és reflexes szimpatikus 

aktivitásnövekedést okozhat, amely a szívfrekvencia és a kontraktilitás fokozódásához, 

„paradox” anginához vezethet. Tartós nitrát adása minden olyan stabil anginás beteg 

számára javasolt, aki gyors hatású nitroglicerinre jól reagál, és különösen elınyös anginához 

társuló balkamra-diszfunkció vagy szívelégtelenség esetén.  
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A nitrát kezelés relative kontraindikációi a bal kamrai kiáramlási obstrukcióval járó 

betegségek: 

 

• hipertrófiás obstruktív cardiomyopathiában 

• súlyos aortastenosisban 

• továbbá PDE-5 gátlókkal együttadás (sildenafil, tadalafil, vardenafil) 

 

 

 

Béta-blokkolók 

 

A béta-blokkolók a stabil angina pectoris kezelésének hatékony gyógyszerei és 

kontraindikáció hiányában az elsıként választandó gyógyszerek. Antianginás hatásukat 

döntıen a szívizom oxigénigényének csökkentése útján fejtik ki (csökkentik a 

szívfrekvenciát, a vérnyomást és a szívizom-kontraktilitást), a diasztolés perfúziós idı 

megnyújtásával azonban az oxigénkínálatot is javítják. A stabil angina pectoris kezelésében 

valamennyi béta-blokkoló hatékony megfelelı dózisban adva, azonban általában a napi 

1x alkalmazott, hosszú hatású béta-1 szelektív készítményeket részesítik elınyben az 

egyenletes terápiás hatás biztosítása miatt.  

 

A béta-blokkolók optimális adagjának beállítását mindig individuálisan kell mérlegelni, 

figyelembe véve, hogy a terápiás béta-blokkoló-hatáshoz megfelelı szívfrekvencia-

csökkenés tartozik. Stabil angina pectorisban a javasolt nyugalmi célfrekvencia 55-

60/min, súlyosabb anginában azonban a szívfrekvencia akár 50/min alá is csökkenthetı, ha 

a bradycardia nem okoz tüneteket, illetve AV-blokk nem alakul ki. A béta-blokkolók növelik a 

stabil anginás betegek terhelési toleranciáját, csökkentik az anginás panaszok gyakoriságát 

és a sublingualis nitroglicerin fogyasztását, ugyanakkor vasospasticus anginában 

fokozhatják a tüneteket. 

 

A béta-blokkolók leggyakoribb mellékhatása: 

• fáradékonyság,  

• terhelhetıség csökkenése,  

• álmatlanság,  

• lidérces álmok 

• claudicatiós panaszok fokozódása és  
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• impotencia 

• hideg végtag szindróma 

• szimptómás bradycardia 

• légúti panaszok fokozódása krónikus obstruktív légúti betegségben (béta-1 szelektív 

szereknél legkevésbé). 

 

 

A fáradékonyság, a depresszió csak ritkán teszi szükségessé a béta-blokkolóval történı 

kezelés elhagyását, és szexuális diszfunkció elıfordulása is ritka (5/1000 betegév körüli). Az 

életminıség változását stabil angina pectorisban szenvedı betegek béta-blokkolóval történı 

kezelésével kapcsolatban eddig nem vizsgálták. A béta-blokkoló kezelés során 

mérlegelendı szempontok: 

 

29. Táblázat: A béta-blokkoló kezelés kontraindikációi: 
abszolút kontraindikációk relatív kontraindikációk 

súlyos bradycardia asthma bronchiale 

magas fokú AV-blokk krónikus obstruktív légúti betegségek 

SSS-szindróma súlyos fokú depresszió 

bronchospasmus. súlyos perifériás érbetegség. 

 

A legtöbb cukorbeteg a béta-blokkoló adását jól tolerálja, azonban az inzulinnal kezelt 

diabéteszben a béta-blokkoló kezelés fokozott óvatosságot igényel. A posztinfarktusos béta-

blokkolót tárgyaló tanulmányokban (ahol a betegek kb. harmadának volt stabil anginája) a 

kezelés szignifikánsan csökkentette a mortalitást, különösen a hirtelen halál 

elıfordulását. Különösen elınyös a béta-blokkoló a posztinfarktusos periódusban 

jelentkezı stabil anginában, valamint anginához társuló hipertónia és aritmiák esetén. 

 

 

Kalciumcsatorna-blokkolók (Ca2+-antagonisták) 

 

A Ca2+-antagonisták mind farmakológiai tulajdonságukat, mind pedig klinikai hatásukat 

tekintve heterogén gyógyszercsoportot képeznek. A stabil angina kezelésében, a 

myocardialis ischaemia csökkentésében a Ca2+-antagonisták mind az oxigénszükséglet, 

mind pedig az oxigénellátás szempontjából kedvezı hatásúak. Valamennyi Ca2+-

antagonista gyógyszer csökkenti a koszorúerek vascularis rezisztenciáját (javítva ezáltal 

a coronariaáramlást és a szívizom oxigénkínálatát) és a szisztémás vascularis 

rezisztenciát (csökkentve ezáltal a szív utóterhelését és a myocardium oxigénigényét). 
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Emellett a különbözı típusú Ca2+-antagonistáknak különbözı mértékő negatív inotrop és 

chronotrop hatása is van, amely szintén hozzájárul a szívizom oxigénszükséglete 

csökkenéséhez. A legkifejezettebb negatív inotrop hatása a nem dihidropiridin-csoportba 

tartozó verapamilnak van, míg a diltiazem kevésbé negatív inotrop hatású. A 

dihidropiridinek között a leginkább negatív inotrop hatású a nifedipin, az újabb generációs 

Ca2+-antagonisták negatív inotrop hatása már elhanyagolható. A fenti antiischaemiás 

hatások mellett a verapamil és a diltiazem a szívfrekvenciát is csökkenti a sinuscsomón 

keresztül vagy pitvarfibrillációban az AV-vezetés lassításával, mely szintén a szívizom 

oxigénszükséglete csökkenéséhez vezet. A Ca2+-antagonisták antianginás hatékonysága 

több randomizált klinikai vizsgálat adatai szerint a béta-blokkolókkal azonos mind a 

dihidropiridinek, mind a nem dihidropiridenek esetében. A tanulmányok összesített adatai 

alapján a rövid hatású nifedipinkészítmények alkalmazását (különösen e szerek nagyobb 

dózisait, napi 80 mg felett) kerülni kell a hosszú távú prognózisra kifejtett kedvezıtlen 

hatásuk miatt. Ugyanakkor az elhúzódó hatású dihidropiridin és nem dihidropiridin, valamint 

a II., III. generációs Ca2+-antagonista készítmények biztonsággal alkalmazhatók, és 

hatékonyak stabil anginában a tünetek megszüntetésében és a kardiális események 

csökkentésében.  

 

A Ca2+-antagonisták, ellentétben a béta-blokkolókkal, a posztinfarktusos betegeknél a 

mortalitást nem csökkentik, habár van néhány adat arra, hogy a verapamil és a diltiazem a 

reinfarktus rizikóját csökkenti.  

 

A Ca2+-antagonisták leggyakoribb mellékhatásai: 

• hipotónia,  

• fejfájás,  

• arckipirulás,  

• szédülés,  

• perifériás ödéma és az  

• obstipáció.  

 

A szívfrekvencia-csökkentı Ca2+-antagonisták alkalmazásakor jelentkezhet: 

• bradycardia,  

• AV-disszociáció  

• AV-blokk és  

• sinuscsomó-diszfunkció  
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A Ca2+-antagonisták adása kontraindikált  

• szisztolés balkamra-diszfunkcióban 

• szívelégtelenségben 

 

Az új generációs vazoszelektív dihidropiridinek (amlodipin, felodipin) csökkent ejekciós 

frakciójú betegeknek is adhatók. A szívfrekvencia-csökkentı Ca2+-antagonisták 

kontraindikáltak bradycardia, sinuscsomó-diszfunkció és AV-blokk esetén. 

A Ca2+-antagonisták hatékony antianginás gyógyszerek a stabil angina pectoris 

kezelésében, melyeket elsıként lehet választani béta-blokkoló kontraindikáció esetén.  

Béta-blokkoló helyett adhatók, ha a kezelés során béta-blokkoló mellékhatások 

jelentkeznek, vagy a béta-blokkoló kezelés mellé kombinálhatók, ha a béta-blokkoló 

monoterápia megfelelı klinikai hatást nem nyújt. 

 

 

Egyéb antianginás gyógyszerek 

 

A három fı gyógyszercsoport mellett egyéb antiischaemiás hatással rendelkezı gyógyszerek 

is alkalmazhatók a stabil angina pectoris kezelésében, elsısorban kombinációban. A 

metabolikus anyagcserére ható gyógyszerek közül a trimetazidin antianginás hatásával 

kapcsolatban áll rendelkezésre a legtöbb kedvezı kísérletes és klinikai adat: 

 

•  trimetazidin 

 

 amely a glükózanyagcsere intracelluláris fokozásával csökkenti az ischaemiát, direkt 

sejtvédı hatással rendelkezik. Antianginás hatásosságát monoterápiában és a 

haemodinamikai támadáspontú szerekkel történı kombinációban akut és krónikus 

vizsgálatokban egyaránt igazolták.  

 

•  ranolazin (Magyarországon nem törzskönyvezett)  

 

A ranolazin a metabolikus hatása mellett a késıi Na+-áramot is gátolja, amely az 

antiischaemiás hatást fokozza. 
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• Ivabradin 

 

A sinuscsomógátló ivabradin a pacemakersejtek If-áramát szelektíven gátolja és 

negatív chronotrop hatással rendelkezik, mind nyugalomban, mind terhelés során. 

Elınyös antianginás hatása bizonyított, és elsısorban azoknak a stabil anginás betegeknek 

jelenthet az ivabradin jó alternatív kezelést, akiknél a béta-blokkoló intolerancia vagy 

kontraindikáció miatt nem alkalmazható és ha a betegnek sinus ritmusa van. 

 

• Molsidomin 

 

A molsidomin a nitrátokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal rendelkezik, hatása 

azonban lassúbb és tartósabb, alkalmazása mellett nitráttolerancia kevésbé alakul ki. 

 

• Nicorandil 

 

A hazánkban jelenleg még nem forgalmazott káliumcsatorna-aktivátor nicorandil is a 

nitrátokhoz hasonló farmakológiai tulajdonságokkal rendelkezik. Krónikus alkalmazása során 

tolerancia az antianginás hatásra vonatkozóan kialakulhat, de a nitrátokkal 

kereszttolerancia  nem jön létre. 

 

Ajánlás a gyógyszeres kezelésre stabil anginás betegeknek a tünetek javítása és/vagy 

az ischaemia csökkentése céljából (Kardiológiai Útmutató szerint) 

 

I. osztályú ajánlások 

1. Rövid hatású nitroglicerin az akut tünetek csökkentésére vagy bizonyos 

helyzetekben profilaxisra, a használatra vonatkozó megfelelı felvilágosítással (B 

szintő evidencia) 

2. Teljes dózisra titrált, 24 órás antiischaemiás védelmet biztosító szelektív béta-1-

blokkoló kezelés (A szintő evidencia) 

3. Béta-blokkoló-intolerancia vagy csökkent hatékonyság esetén monoterápiában 

kalciumcsatorna-blokkoló (A szintő evidencia) vagy tartós nitrátkezelés (A 

szintő evidencia) 

4. Ha a béta-blokkolóval történı kezelés monoterápiában nem elégséges, a kezelés 

kiegészítése dihidropiridin típusú kalciumcsatorna-gátlóval (B szintő evidencia) 
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II/a osztályú ajánlások 

1. Béta-blokkoló-intolerancia esetén sinuscsomógátló ivabradin (B szintő 

evidencia) 

2. Ha a kalciumcsatorna-gátló vagy a kombinációs kezelés (kalciumcsatorna-gátló béta-

blokkolóval) nem elégséges, a kezelés kiegészítése javasolt tartós nitráttal (C szintő 

evidencia) 

 

 

II/b. osztályú ajánlások 

1. Trimetazidin javasolt, ha a konvencionális kezelés nem elégséges, vagy ha a 

kezelést a beteg nem tolerálja (B szintő evidencia) 

 

 

Ajánlás a gyógyszeres kezelésre vasospasticus anginában 

 

I. osztályú ajánlás 

1. Kalciumcsatorna-gátló kezelés és - ha szükséges - tartós nitrátkezelés javasolt 

azoknak a betegeknek, akiknél a koronarográfia normális vagy csak enyhe laesiókat 

mutat (B szintő evidencia) 

 

II.2.5 Myocardiális revascularizáció 
 

 

Jelenleg két jól bevált revascularisatiós módszer áll rendelkezésre a krónikus stabil anginás 

betegek kezelésében. Ezek a coronaria bypass graft mőtét (CABG) és a coronaria-

angioplastica (PCI).  

A revascularisatiós beavatkozás célja kettıs : 

• az anginás panaszok megszüntetése vagy csökkentése azon betegeknél, akiknél 

az adekvát gyógyszeres kezelés sikertelen és megfelelı életminıséget nem biztosít;  

• az életkilátások javítása (azon betegeknél, akiknél a revascularisatio a nagy 

multicentrikus randomizált klinikai vizsgálatok eredményei alapján elınyösebb, mint a 

gyógyszeres kezelés).  

 

 



A stabil angina pectoris diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 2010. július 15 

OEP-EOSZEF 

 50 

II.2.5.1 Coronaria arteria bypass graft (CABG) mőtét 

 

CABG-mőtétet sikeresen több mint 30 éve végeznek. A CABG-mőtét két alapvetı 

indikációja prognosztikus és tüneti célú. 

 

A CABG prognosztikus elınye a gyógyszeres kezeléssel szemben a cardiovasculáris 

mortalitás csökkentésére az alábbi esetekben igazolható: 

 

• szignifikáns fıtörzs szőkület,  

• szignifikáns proximális szőkület mindhárom coronárián,  

• szignifikáns proximális szőkület 2 coronárián, melybıl az egyik a LAD-on van. 

 

Szignifikáns szőkületnek tekinthetı: 

• ≥ 70% a nagy koszorúereken és  

• ≥ 50% a fıtörzsön. 

 

A bal kamra funkció csökkenés tovább növeli a sebészi kezelés elınyét a gyógyszeres 

kezeléssel szemben bármelyik fenti kategóriában. 

 

A CABG összevont mőtéti mortaltitása a különbözı centrumok adatai alapján 1-4% között 

változik. Ma még sok mőtét extracorporális keringés védelmében történik, de egyes 

centrumokban az un. “off pump” mőtét került elıtérbe, amely során csökkent a perioperatív 

mortalitás és morbiditás. 

A legtöbb mőtéthez a véna saphenát használják fel grafként, de lehetıség van a 

lényegesen hosszabb élettartamot biztosító artériás graftok felhelyezésére is. A bal 

artéria mammaria internát (LIMA) általában a LAD-ra, a jobb artéria mammária internát 

(RIMA) a jobb coronáriára helyezik fel, de használható a jobb artéria gastroepiploica és az 

artéria radiális is. 
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30. Táblázat: A CABG  indikációja stabil angina pectoris esetén 

Prognózis javítása Tünetek csökkentése Indikáció 
 Indikációs 

osztály Evidencia-szint Indikációs 
osztály Evidencia-szint 

CABG (CABG-re alkalmas anatómia, megfelelı  rizikó felmérés és betegtájékoztatás 

Angina és fıtörzsszőkület I. A. I. A. 
Angina és háromér-betegség, 

valamint nagy ischaemiára utaló 
nem invazív vizsgálat 

I. A. I. A. 

Angina és háromér- betegség 
csökkent balkamra -funkcióval I. A. I. A. 

Angina és két vagy háromér –
betegség (ha a szőkület a LAD 

proximális részén is kimutatható) 
I. A. I. B. 

Angina (CCSI-IV) többér-
betegség+diabetesz II.a B. I.  

Angina (CCSI-IV) többér-
betegség (diabetesz nélkül)   I.  

Angina (CCSI-IV) gyógyszeres 
kezelés ellenére, ha a LAD 

proximális szegmensén 
kimutatható súlyos szőkület 

  I.  

Angina (CCSI-IV) gyógyszeres 
kezelés ellenére, ha nincs súlyos 

szőkület a LAD proximális 
szegmensén 

  II.b  

Angina (CCS I.) és bármilyen 
érbetegség (1,2 és 3) ha az 
objektív vizsgálatok kiterjedt 

ischaemiára utalnak 

II.b C.   

 

 

II.2.5.2 Percután coronariaintervencio (PCI) 

 

 

A percután translumináris coronariaangioplastikák (PTCA) száma a Grüntzing által történt 

bevezetése (1977) óta folyamatosan növekszik.  Jelenleg már több ilyen beavakozást 

végeznek a világban, mint coronaria mőtétet. A stent beültetések száma is egyre nı. A 

stentbeültetések utáni hatásosabb gyógyszeres kezeléssel a korábban gyakran jelentkezı 

szubakut (1-7nap) stenttrombózisok számát lényegesen csökkenteni lehetett. Stabil angina 

pectoris esetén az anatómiai siker 95% körül van. A beavatkozás mortalitása egyér-

betegség esetén 0,2%, három ér betegség esetén 0,5%. A stentkezelés bevezetése óta 

akut mőtétet csak az esetek kevesebb mint 1%-ban kell végezni! 
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31. Táblázat: A PCI indikációja stabil angina pectoris esetén 

Prognózis javítása Tünetek csökkentése Indikáció 
 Indikációs 

osztály Evidencia-szint Indikációs 
osztály Evidencia-szint 

PCI( PCI-re alkalmas anatómia megfelelı rizikó felmérés és betegtájékoztatás 

Angina (CCS I-IV) gyógyszeres 
kezelés ellenére egyér 

betegség esetén 
  I. A. 

Angina (CCS I-IV) gyógyszeres 
kezelés ellenére többér 

betegség esetén 
(ha a beteg nem diabeteszes) 

    

Stabil angina (enyhe panaszok-
CCS I.) gyógyszers kezelés 
mellett, 1-2-3 ér betegség 

esetén ha az ischaemia nagy 
területet érint 

II.b C.   

 

 

PCI versus CABG 

13, összesen 7964 beteget randomizált vizsgálat (1987-1999) 8 éves utánkövetése után a 

két csoport mortalitásában nem volt szignifikáns különbség. A stentek megjelenése hozott 

jelentıs változásokat: a korai vizsgálatokban a 3 éves utánkövetésnél a trend a CABG-

nek kedvezett; az utóbbi évek vizsgálatainál ez az elıny megszőnt (annak ellenére, hogy 

közben a CABG- mortalitás is 5,2%-ról 3,5%-ra csökkent). A stentek megjelenése az 

ismételt beavatkozások gyakoriságát is megfelezte. A PCI és a CABG is jó 

tünetmentességet biztosított. 

 

PCI versus gyógyszeres terápia 

A PCI hamarabb és tökéletesebben enyhíti az anginás panaszokat, mint a gyógyszeres 

kezelés, jobb terhelhetıséggel és terheléses kontroll vizsgáklatoknál kevesebb ischemiával 

jár. Objektív nagy ischemia esetén az ajánlás I/A /ACME, ACIP)Tünetmentes betegnél és 

enyhe tünetek esetén a PCI valószínőleg nem javítja a helyzetet. 
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Ajánlás a revascularisatióra stabil anginás betegeknek a prognózis javítása céljából 

(Kardiológiai Útmutató szerint) 

 

I. osztályú ajánlások: 

1. CABG javasolt szignifikáns fıtörzsszőkület vagy fıtörzsekvivalens szőkületek 

(pl. LAD+RCX proximalis stenosis) esetén (A szintő evidencia) 

2. CABG javasolt szignifikáns proximalis háromér-betegség, különösen csökkent 

balkamra-funkcióval, vagy korai, vagy kiterjedt reverzibilis ischaemiával a terheléses 

vizsgálat során (A szintő evidencia) 

3. CABG javasolt egy- vagy kétér-betegségben, szignifikáns proximális LAD-

stenosissal, ha a noninvazív tesztek reverzibilis ischaemiát igazolnak (A szintő 

evidencia) 

4. CABG javasolt szignifikáns szőkületek esetén, csökkent balkamra-funkció mellett, 

ha noninvazív vizsgálattal életképes myocardium igazolható (B szintő evidencia) 

 

II/a osztályú ajánlások 

1. CABG javasolt egy- vagy kétér-betegségben, szignifikáns proximalis LAD-szőkület 

nélkül a hirtelen szívhalált túlélt betegeknek, vagy ha tartós kamrai tachycardia 

igazolható (B szintő evidencia) 

2. CABG javasolt háromér-betegségben, ha a beteg diabetes mellitusban szenved és 

a noninvazív tesztek reverzibilis ischaemiát igazolnak (C szintő evidencia) 

3. PCI vagy CABG javasolt, ha a noninvazív vizsgálatok során reverzibilis ischaemia 

igazolható, és gyakori ischaemiás epizód bizonyítható a mindennapi élet során (C 

szintő evidencia) 
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Ajánlás a revascularisatióra stabil anginás betegeknek a tünetek javítása céljából 

 

I. osztályú ajánlás 

1. CABG javasolt többér-betegségben, ha technikailag kivitelezhetı, azoknak a 

betegeknek, akiknek közepes vagy súlyos panaszaik vannak, gyógyszeres kezelés 

mellett az állapotuk nem kontrollálható, és a CABG-beavatkozás rizikója nem 

nagyobb a várható elınynél (A szintő evidencia) 

2. PCI javasolt egyér-betegségben, ha technikailag kivitelezhetı, azoknak a 

betegeknek, akiknek közepes vagy súlyos panaszaik vannak, gyógyszeres kezelés 

mellett az állapotuk nem kontrollálható, és a CABG-beavatkozás rizikója nem 

nagyobb a várható elınynél (A szintő evidencia) 

3. PCI javasolt többér-betegségben, ha coronariaanatomia nem képez magas 

rizikót és a beavatkozás technikailag kivitelezhetı, azoknak a betegeknek, akiknek 

közepes vagy súlyos panaszaik vannak, gyógyszeres kezelés mellett az állapotuk 

nem kontrollálható, és a PCI-beavatkozás rizikója nem nagyobb a várható elınynél 

(A szintő evidencia) 

 

II/a osztályú ajánlás 

1. PCI javasolt egyér-betegségben, ha technikailag kivitelezhetı, azoknak a 

betegeknek, akiknek közepes vagy súlyos panaszaik vannak, és a siker elınye 

meghaladja a várható rizikóét (A szintő evidencia) 

2. CABG javasolt egyér-betegségben, ha technikailag kivitelezhetı, azoknak a 

betegeknek, akiknek közepes vagy súlyos panaszaik vannak, gyógyszeres kezelés 

mellett az állapotuk nem kontrollálható, és a CABG rizikója nem nagyobb a várható 

elınynél (A szintő evidencia) 

3. CABG javasolt többér-betegségben, ha technikailag kivitelezhetı, a betegnek 

enyhe vagy közepes panaszai vannak, és a siker elınye meghaladja a várható 

rizikóét (A szintő evidencia) 

4. PCI javasolt többér-betegségben, ha technikailag kivitelezhetı, a betegnek enyhe 

vagy közepes panaszai vannak, és a siker elınye meghaladja a várható rizikóét (A 

szintő evidencia) 

 

II/b. osztályú ajánlás 

1. CABG javasolt egyér-betegségben, ha technikailag megoldható, azoknak a 

betegeknek, akiknek közepes vagy súlyos panaszaik vannak, és a CABG rizikója 

nem nagyobb, mint a becsült éves mortalitás (B szintő evidencia) 
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II.2.6 A IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlása 
(Kardiológiai Útmutató 2010 részlet) 

(A KOSZORÚÉR-EREDETÛ, AGYI- ÉS PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉGEK KOCKÁZATÁNAK 

BECSLÉSÉRE, MEGELÕZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE) 

 

SCORE KOCKÁZATBECSLÕ TÁBLA 

Fatális szív és érrendszeri események elıfordulásának kockázata 10 éven belül. 
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KOCKÁZATBESOROLÁS 

 

Nagy kockázatú kategória 

1.  – Koszorúér-betegség, vagy cerebrovaszkuláris betegség, perifériás érbetegség 

 

2.  – Diabetes mellitus: 2-es típus, vagy 1-es típus mikro-, vagy makroalbuminuriával 

     – Krónikus veseelégtelenség 

 

3.  Kardiovaszkuláris (CV) tünetektõl mentes, nagy kockázatú állapot 

A. Nagy kockázatot mutató score esetén: 

– 10 éves halálozási kockázat ≥ 5% (lsd. Konszenzus Konferencia 3., 4. táblázat) 

B. Legalább egy súlyos kockázati tényezõ jelenléte: 

– összkoleszterin >8,0 mmol/l 

– vérnyomásérték >180/110 Hgmm 

– testtömegindex (BMI) >40 kg/m2 

– becsült GFR (glomerulus filtrációs ráta) <60 ml/min 

– mikroalbuminuria 30–300 mg/l 

C. Legalább egy, önmagában nagy kockázatot jelentõ tényezõ: 

– Szubklinikus ateroszklerózis (képalkotó vagy más eljárással igazolt plakk, 

boka/kar index <=0,9 

– Familiaritás (korai CV-esemény, <55 év, illetve <65 év) 

– Balkamra-hipertrófia 

D. Metabolikus szindróma (IDF 2009. évi kritériumai alapján) 

Kritériumai: Bármelyik 3 az alábbi 5 rizikófaktorból: 

• Emelkedett haskörfogat (népesség-, ill. országspecifikus érték): 

Magyarország:>102 cm (férfi), >88cm (nı) 

• Emelkedett trigliceridszint: ≥1,7 mmol/l (férfi)vagy antilipaemiás kezelés 

• Csökkent HDL-Ch-érték:<1,0 mmol/l(férfi), <1,3 mmol/l (nı) vagy kezelés 

• Emelkedett vérnyomás: ≥130/85 Hgmm vagy antihipertenzív kezelés 

• Emelkedett éhomi vércukorszint: ≥5,6 mmol/l vagy antidiabetikus kezelés 

E. Teljes vagy globális kardiometabolikus kockázatot meghatározó tényezõk: 

 

Nagy a kockázat, ha ≥3 hagyományos kockázati tényezı (dohányzás, hasi elhízás, 

hipertónia, hypercholesterinaemia és/vagy magas  LDL-Ch, alacsony HDL-Ch) és ≥1 a 

„reziduális” kockázati elemek közül is jelen van (szénhidrát anyagcsere zavar, (IGF vagy 

IGT) emelkedett éhomi vagy postprandiális TG-szint, kóros húgysavérték, alvási apnoe)) 
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abban az esetben is, ha az egyénre jellemzı SCORE-érték<5% A reziduális kockázatok 

közésorolható még: az inzulin rezisztencia (CLAMP, HOMA), a gyulladás (hsCRP), a 

prothrombotikus állapot jelzıi (fibrinogén, PAI, homocisztein), az Apo B, Lp(a) és apoAI, 

ezek azonban-kellı evidencia illetve technikai lehetıségek híján-ma még nem részei a 

mindennapos hazai orvosi kockázatfelmérésnek. 

 

32. Táblázat: A szív és érrendszeri események veszélyével járó kockázati tényezık 

Biológiailag meghatározott Életmóddal összefüggı Általános 

• Magas vérnyomás 

• Dyslipidaemia 

- Kóros LDL-CH szint 

- Határérték alatti HDL-

Ch-szint 

- Kóros trigliceridszint 

• Magas vércukorszint 

• Túlsúly/elhízás 

• Metabolikus 

szindróma 

 

 

 

 

• Dohányzás 

• Étrend 

- Helytelen zsír-és 

zsírsavbevitel 

- Alacsony zöldség-

gyümölcs fogyasztás 

• Túlzott 

alkoholfogyasztás 

• Mozgásszegény 

életmód 

 

Nem befolyásolható 

• Életkor 

• Nem 

• Örökölt tényezık 

• Etnikum 

 

Befolyásolható 

• Iskolázottság 

• Jövedelem 

• Életkörülmények 

• Munkakörülmények 

• Pszichiszociális 

stressz 

 

Célértékek elhízásban 

 

33. Táblázat: Célértékek elhízásban 
• Koszorúér betegség, 

cerebrovascularis vagy perifériás 
betegség 

• Diabetes mellitus 
• Krónikus veseelégtelenség 

 
• Kardiovascularis tünetektıl mentes 

nagy kockázatú állapot 

Haskörfogat: <94 cm/ férfi <80 cm/ nı 
BMI< 25kg/ m2 

Haskörfogat: <102 cm/ férfi  <88 cm/ nı 
BMI < 27kg/ m2 

Amennyiben az életmód-változtatás nem eredményes, orvosi kezelés javasolt akkor, ha a 
BMI és/vagy a haskörfogata célérték felett marad. Cél: 10% fogyás/fél év majd súlytartás 
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Célértékek lipidanyagcserében 

34. Táblázat: Célértékekek lipid anyagcsere szempontjából (mmol/l) 

 
Igen nagy kockázatú  

állapot 
 

 
Nagy kockázatú állapot 

 

Kardiovaszkuláris 
tünetektõl mentes 

nagy kockázatú állapot 

CV-betegség plusz: 

• diabétesz, vagy  
• „erõs” dohányzás, vagy  
• metabolikus szindróma 

vagy 
• akut koronária 

szindróma 

• Kardiovaszkuláris 

   betegségek 

• Diabetes mellitus 

• Krónikus veseelégtelenség 

 (lásd kockázatbesorolást) 

Koleszterin(Ch)<3,5 mmol/l 
LDL-Ch            <1,8 mmol/l 

Koleszterin  <4,5 mmol/l 
LDL-Ch         <2,5 mmol/l 
Triglicerid      <1,7 mmol/l 
HDL-Ch         >1,0 mmol/l (ffi) 
                      >1,3 mmol/l nõ) 

Koleszterin  <5,0 mmol/l 
LDL-Ch        <3,0 mmol/l 
Triglicerid     <1,7 mmol/l 
HDL-Ch        >1,0 mmol/l (ffi) 
                    >1,3 mmol/l (nõ) 

Ha életmód változtatás után a lipoprotein/lipid értékek a célérték felett maradnak vagy a 

kardiovaszkuláris tünetektıl mentes állapotban a kockázat >= 5% (SCORE táblázat), akkor 

gyógyszeres kezeléssel való kiegészítés javasolt: Primer terápiás cél az LDL-Ch, amelynel 

csökkentésében hypercholeszterinaemia esetén a sztatinok és ezetimibe alkalmazása. 

Preferálandó.Amennyiben hypertrigliceridaenómia észlelhetı, anyagcsere-állapottól függıen 

kombinációs antilipidaemiás terápia választandó (sztatin, ezetimibe, fibrát, nikotinsav, ω-3 

zsírsavak). A célérték elérésének prioritása mellett kívánatos az LDL-Ch-szint >50%-os és 2 

mmol/l alá csökkentése sz ateroschlerosis regressziójának eléréséhez, intenzív sztatin- vagy 

kmbinációs terápiával. Igen nagy kockázat, akut koronária szindróma és stroke esetén a Ch-

értéktıl függetlenül intenzív, hatékony sztatin kezelés javasolt. 
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Célértékek hipertóniában 

35. Táblázat: Célértékek hipertóniában 
Kardio-*, 
cerebrovaszkuláris vagy 
perifériás érbetegség 

 

• Diabetes mellitus 
• Krónikus 

veseelégtelenség** 

• Kardiovascularis tünetektıl  
mentes nagy kockázat 
esetén 

• Metabolikus szindróma*** 
<130/80 Hgmm 

*ISZB-ben is 130/80 

Hgmm, de az  

Alsó határ>=120/70 Hgmm 

<130/80 Hgmm 

**>1g/nap proteinuria: 

<125/75 Hgmm 

<140/90 Hgmm 

***<130/80 Hgmm 

A fentieken kívül: azonnali antihipertenzív gyógyszeres kezelés javasolt akkor, ha a 

vérnyomás érték> 180/110 Hgmm. 

Ha az életmóg változtatás nem elég a célérték eléréséhez, akkor vérnyoméscsökkentı 

gyógyszeres kezelés javasolt mindig: 

Ha a célszervkárosodáas van, vagy 

Ha a fatális CV kockázat>=5%/10év, vagy 

Ha a vérnyomás 160/100 Hgmm felett marad. 

 

 

Célértékek diabetes mellitusban 

 

36. Táblázat: Célértékek diabetes mellitusban 
Éhomi vércukorszint: <6 mmol/l 

Postprandiális vércukor <7,5 mmol/l* 

HbA1c: <7,0%** 

Vérnyomás <130/80 Hgmm 

Összkoleszterin <4,5 mmol/l, LDL-Ch<2,5 mmol/l 

2-es típusú cukorbetegségben ha az életmód- változtatás nem elégséges a vércukor –
és/vagya HbA1c-célérték eléréséhez, akkor antidiabetikus gyógyszeres kezelés javasolt. 

 

*1,5 órával az étkezést követıen mért érték (áldott állapotban levık kivételével) 

**A célérték lehet alacsonyabb (ha az biztonságosan elérhetı) de bizonyos esetekben (idıs, 

többszörös szövıdényő cukorbetegségben szenvedıknél) magasabb is. 
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III Érvényes szakmai protokollok összesítése és értékelése  

III.1 Hazai szakmai protokoll /iránymutatás 
 

A betegség ismertetése valamint a diagnosztikus és terápiás megfontolások a hazai klinikai 

irányelveknek megfelelıen került bemutatásra. Forrás: Kardiológiai Útmutató /Klinikai 

Irányelvek Kézikönyve 2009 II. kötet és 2010 I. kötet. Ennek alapján felvázolható 

diagnosztikus és terápiás algoritmusok: 

• A betegek megítélésének algoritmusa angina pectoris gyanúja esetén I.-II. 

• A stabil angina gyógyszeres kezelésének algoritmusa 

 
37. Táblázat: A betegek megítélésének algoritmusa angina pectoris gyanúja esetén I. 

 

 
Forrás: Kardiológiai Útmutató 2009./2 kötet 16.o. 
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38. Táblázat: A betegek megítélésének algoritmusa angina pectoris gyanúja esetén II. 

 

 
Forrás: Kardiológiai Útmutató 2009./2 kötet 17.oldal 
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39. Táblázat: A stabil angina gyógyszeres kezelésének algoritmusa 

 

 
Forrás: Kardiológiai Útmutató 2009./2 kötet 28.oldal 
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IV Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek 

 

 
 

IV.1 Európai Kardiológus Társaság 
European Society of Cardiology alapján 

 
Guidelines on the management of stable angina pectoris 

 

A hazai szakmai gyakorlat az „európai” betegellátási gyakorlathoz áll legközelebb. A hazai 

szakmai útmutató több ponton is átfed az Európai Kardiológus Társaság ajánlásával és a 

hazai gyógyszeres terápia lényegében az európai szakmai anyagok alapján készült. 

 
Evidencia szintek, ajánlások (erıssége): 
 
Class I  Az adott eljárás (terápia vagy diagnosztika) általánosan elfogadott és 

támogatott, miszerint eredményes illetve hatékony.  

Class II  Az adott eljárás (terápia vagy diagnosztika) eredményességét illetve 

hatékonyságát illetıen megoszlanak a vélemények     

Class IIa  Az adott eljárás (terápia vagy diagnosztika inkább támogatott 

Class IIb  Az adott eljárás (terápia vagy diagnosztika kevésbé támogatott 

Class III  Az adott eljárás (terápia vagy diagnosztika nem eredményes, sıt néhány 

esetben akár káros os lehet. 

 

A evidencia szint:  Nagy multicentrikus- többszörösen randomizált vizsgálatok által 

alátámasztott  

B evidencia szint:  Randomizált vagy nem randomizált vizsgálatok által alátámasztott 

C evidencia szint:  Közös egyetértésen, illetve kisebb vagy retrospektív tanulmányok által 

alátámasztott 
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Az európai diagnosztikus és kezelési gyakorlatának algoritmusa 
 
 
40. Táblázat: Mellkasi fájdalommal jelentkezı betegek kivizsgálási algoritmusa az ESC 
guideline szerint: 

 
Forrás: Stable angina ESC guideline 2006. p.18. 
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41. Táblázat: A stabil angina gyógyszeres terápiája (evidencia szintekkel) 

 
Forrás: Stable angina. ESC guideline 2006. p.28. 
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IV.2 Amerikai Kardiológus Társaság szakmai protokollja 
 

 

 2007 Chronic Angina Focused Update of the ACC/AHA 2002 Guidelines for the 

Management of Patients With Chronic Stable Angina alapján az amerikai gyakorlatot 

összefoglaló algoritmusok: 

• A mellkasi panaszokkal jelentkezı betegek klinikai értékelése 

• Terheléses vizsgálatok és az angiographia elvégzésének algoritmusa 

• Kezelési algoritmus 

 
42. Táblázat: A mellkasi panaszokkal jelentkezı betegek klinikai értékelése: 

 
Forrás: ACC/AHA PRACTICE GUIDELINES 2002, p. 8. 
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43. Táblázat: Stabil angina pectorisban aerheléses vizsgálatok és az angiographia 
elvégzésének algoritmusa ACC/AHA alapján 

 
Forrás: ACC/AHA PRACTICE GUIDELINES 2002, p. 9. 
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44. Táblázat: A stabil angina pectoris kezelési algoritmusa az ACC/AHA alapján 

 
Forrás: ACC/AHA PRACTICE GUIDELINES 2002, p. 10. 

 

 

Rövidítések: 

MI:  myocardialis infarktus  

NCEP:  National Cholesterol Education Program;  

JNC:  Joint National Committee 
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*Mindazok a tényezık, amelyek provokálhatják illetve súlyosbíthatják az anginát: 

gyógyszerek (vasodilatátorok, pajzsmirigy hormonok, vasoconstrictorok) egyéb 

szívbetegségek (ritmus zavarokok, billentyő betegségek, fıleg az aorta sztenózis) egyéb 

társbetegségek (hipertrófiás cardiomyopathia, súlyos anémia, nem kontrollált hypertónia, 

hiperthyreosis, hypoxemia). 

 

** A kezelés minden esetben individuális szempontokon alapuljon. Mindenekelıtt figyelembe 

kell venni a coronaria anatómiát, az anginás tünetek súlyosságát, a beteg preferenciáit és 

ezek mentén dönteni a költségesebb és invasív beavatkozások elvégzésének 

szükségességérıl. A bevatkozás elvégzése azokban az esetekben indokolt, ahol a beteg 

további kezelése céljából lényeges többlet információt remélnek és tényleges 

egészségnyereség várható. Ilyen esetek lehetnek: 3 illetve 2 ág betegség szignifikáns 

proximális LAD szőkülettel.  

 

2007-ben történt a guideline felülvizsgálata, az alábbiakban néhány –a 2002. évi guideline-

hez képest- jelentısebb változást foglalunk össze: 

 
 
Vérnyomás kontroll 
 

• Vérnyomás monitorozás a JNC VII. guideline figyelembevételével: a vérnyomás 

legyen alacsonyabb, mint 140/90 Hgmm illetve diabeteses vagy krónikus 

vesebetegek esetében 130/80 Hgmm. (új ajánlás) (I,A) 

• Bizonyítottan ischemiás szívbetegségben szenvedı magas vérnyomású betegeknek 

szükséges lehet az antihipertenzív terápia megkezdése béta-blokkoló és/vagy ACE 

gátló kezeléssel egyidıben, esetleg kiegészítve egyéb gyógyszerekkel a célértékek 

elérése érdekében.  (Új ajánlás I,C) 

 
 
Lipid management 
 

• Növényi eredető zsírsavak / 2g/nap és/vagy rostok 10g/nap) az LDL koleszterint szint 

további mérséklése céljából. (Új ajánlás (A) 

• Rendszeres testmozgás és testsúly kontroll ajánlott minden beteg részére. (Új 

ajánlás I,B) 

• Minden beteg számára ajánlott az omega-3 zsírsav bevitele, akár táplálékban (hal) 

akár tabletta (1g/nap) formájában. (II,B)  Magas TG szint mellett ennél nagyobb 

mennyiségre lehet szükség. (Módosított ajánlás IIb (B) 
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• A lipid management része az éhomi vérzsírértékek meghatározása (Módosított 

ajánlás I (A) 

• LDL-C értékét 100mg/dl alatt szükséges tartani (Módosított ajánlás I,A) 

• Ha az alap LDL-C szint 70-100 mg között van, indokolt 70mg/dl alá vinni a kezelés 

során. (IIa,A) 

• Amennyiben az LDL-C meghaladja vagy eléri a 100mg/dl értéket, LDL csökkentı 

terápia megkezdése indokolt életmód megváltoztatása mellett. Magas illetve közepes 

kockázatú betegek LDL szint csökkentı terápiája akkor tekinthetı eredményesnek ha 

30-40%-os LDL-C szint csökkenés érhetı el. (Módosított ajánlás I (A) 

• Amennyiben a kezelés alatti LDL-C 100mg/dl vagy ezt meghaladja az LDL-C 

csökkentı terápia intenzitását fokozni szükséges. (Módosított ajánlás, I. (A) 

• Amennyiben a kiindulási LDL-C szint 70-100mg/dl közötti, az LDL-C célértéke 70 

mg/dl alatt legyen. (Új ajánlás IIa (B) 

• Amennyiben a TG 200-499 mg/dl között van, a non-HDL –C szintet 130 mg/dl-nél 

alacsonyabb értéken szükséges tartani. (Módosított ajánlás, I (B) 

• Amennyiben a TG szint eléri vagy meghaladja a 200-499 mg/dl értéket, a non HDL-C 

értékét 100 mg/dl alatt indokolt tartani. (Új ajánlás, II (B) 

• Non HDL-C csökkentésére használatos készítmények: niacin, fibrat-terápia (LDL-C 

csökkentı terápiát követıen.)(Új ajánlás IIa, (B) 

• Amennyiben a TG szint eléri vagy meghaladja a 500 mg/dl értéket : niacin és a 

fibrátok a választandó szerek (pankreatitisz veszélye!) Ezen gyógyszerek 

alkalmazását még az LDL-C szint csökkentı terápia bevezetése elıtt szükséges 

megkezdeni. A non-HDL-C szintjét –amennyiben lehet- 130 mg/dl alatt szükséges 

tartani. (Módosított ajánlás, I, (C) 

• Gyógyszer kombináció azon betegek esetében lehet hasznos, akiknél az LDL-C 

értéke 100mg/dl alá nem vihetı. (Új ajánlás) (I,C) 

 

Diabetes management 

 

• Diabeteses betegnél az életmód változás mellett gyógyszeresen a közel normál 

HbA1c elérésére kell törekedni. (Módosított ajánlás, I, (B) 

• Ezen betegeknél a fennálló egyéb rizikó faktorokat is folyamatosan kezelni kell. 

(testsúly, fizikai aktivitás, lipid és vérnyomás kontroll) (Módosított ajánlás, I, (B) 
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Anticoaguláns és antithrombocita terápia: 

 

• Aszpirin terápia kezdése indokolt 75-162 mg napi dózisban kontraindikáció 

hiányában minden betegnél. (Módosított ajánlás, I, (A) 

• Magas vérzéses kockázat mellett warfarin adható aspirinnel vagy clopidogrellel 

kombinálva szoros monitorozás mellett. (Módosított ajánlás, I, (B) 

 

Renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer gátlása 
 
 

• ACE inhibitor terápia kezdése illetve folytatása indokolt mindazon betegeknél, akiknél 

a bal kamrai EF kisebb, mint 40%, valamint akiknél hipertónia, diabetes, krónikus 

vesebetegség áll fenn és a kezelésnek nincsen kontraindikációja. (Módosított ajánlás, 

I, (A) 

• ACE-inhibitorok adása jöhet szóba azon betegeknek, akik nem kis kockázatúak (kis 

kockázatú beteg: normál vagy enyhén csökkent EF, megfelelıen kezelt rizikófaktorok, 

revascularizáció megtörtént) amennyiben kontraindikáció nem áll fenn. (I, B) 

• Ajánlott azon betegeknek, akiknél indokolt, de nem adhatók az ACE inhibitorok: 

magas vérnyomás, szívelégtelenség, lezajlott infarktus, 40% alatti bal kamrai EF 

mérhetı. (I, A) 

• Angiotenzin receptor blokkolók adhatók ACE inhibitorokkal kombinálva 

szívelégtelenségben a bal kamrai systoles dysfunkció miatt. (IIb, B) (Új ajánlás) 

• Aldosteron blokád javasolt post-infarktusos betegeknél, akik nem szenvednek vese 

elégtelenségben, valamint terápiás dózisban kapnak ACE inhibitort és béta blokkolót 

40% alatti EF mellett, akiknél vagy diabetes vagy szívelégtelenség áll fenn. (I, A) (Új 

ajánlás) 

 

 
Béta-blokkoló terápia 
 
 

• A béta-blokkoló terápia mindazon betegnek korlátlanul adható, akiknél már  lezajlott 

egy infarktus; akut coronaria syndrómában; bal kamrai dysfunkcióban szenvedı 

betegek szívelégtelenség tünetével vagy anélkül és amennyiben kontraindikáció nem 

áll fenn. (Módosított ajánlás, I, (A) 
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Influenza elleni vakcináció 

 

• Szívbetegségben szenvedı betegek influenza elleni vakcinációja javasolt (Új ajánlás) 

(I,B) 

 

Kelát terápia 

 

• A kelát terápia nem javasolt krónikus angina kezelésében, sıt veszélyes is lehet a 

hypocalcémia potenciális veszélye miatt. (Új ajánlás III,C) 

 
 
 
 

IV.3  Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) 
 

Az ICSI egy non-profit szervezet mely a szakmában fellelhetı iránymutatások alapján logikai 

keretrendszerbe foglalja egyes kórképek diagnosztikus és kezelési algoritmusát. Mivel a 

célközönsége igen széles- a klinikusok, ápolók, kutatók, egyéb gyógyító szervezetek, 

politikai döntéshozók és betegek- céljuk, hogy mindenki számára könnyen érthetı formában 

tegyék mindezt. Az általuk közölt algoritmusok nem helyettesítik a hatályos szakmai 

protokollokat, csak azok könnyebb megértését szolgálják. Összeállításukban számos 

szakmai szervezet vett részt, és alapját a szakmai evidenciák, multicentrikus randomizált 

klinikai vizsgálatok képezik. 
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45. Táblázat: Stabil angina pectoris diagnosztikus algoritmusa (ICSI alapján) 

 
Forrás: Health Care Guideline 2009. év (13. kiadás) p. 1 
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Az ábra rövid magyarázata 
 
1:   Mindazon betegekre vonatkozik a guideline, akik stabil coronaria betegségben 

szenvednek, anginás tünetekkel vagy e nélkül. Az alábbi kritériumoknak kell a 

betegeknek megfelelniük: 

 

• Legalább 60 napig stabil tünetegyüttes 

• Legalább 60 napig az anginás fájdalom jellegében, idıtartamában, nincs változás 

• Nem bizonyítható a myokardiális károsodás 

 

2:  Anamnázis felvétele, fizikális vizsgálat, laboratóriumi vizsgálatok 

A beteg gyógyszereinek áttekintése, a beteg együttmőködésének felmérése alapvetı 

a további terápiás terv kidolgozásához. Fontos a  

• nıbetegek atipikus panaszainak kizárása 

• az angina nem atherogén okainak feltárása (pl.aorta stenosis) 

• egyéb társbetegségek, amelyek kihatnak a CAD progressziójára 

• Systemás atherosclerosis figyelembe vétele (pl.claudicatio, TIA) 

• angina súlyossága, formája 

 

A fizikális vizsgálat során fel kell mérni a beteg egyéb betegségeit: hipertónia, 

hyperlipidémia, perifériás vasculáris betegség, anémia, pajzsmirigy betegség, vese 

betegség. Kezdeti vizsgálat része kell legyen: EKG és éhomi lipidprofil.  A további 

kivizsgálási terv függ az anamnézistıl valamint ezen kezdeti eredményektıl. Továbbá 

tájékoztatni kell a beteget, hogy milyen fenyegetı tünetek jelentkezésekor kell segítséget 

hívnia, hova forduljon segítségért és mivel lassíthatja betegségének progresszióját. Meg 

kell tanítani az aszpirin és a sublinguális nitroglicerin helyes használatát. 

 

3:  Az aorta stenosis is kiváltója lehet az anginának. Ezen nem atherogén okok feltárása 

a terápia megválasztása miatt fontos. 

 

5:  A társbetegségek közül a hypertensio, anémia, pajzsmirigybetegség kimutatása 

szükséges, mert ezek befolyásolják leginkább az myocardiális ischaemiát. Az egyéb 

–befolyásolható- tényezıkre is figyelmet kell fordítani: dohányzás, elhízás, 

mozgásszegény életmód. Életviteli tanácsokkal kell a beteget ellátni. Influenza elleni 

vakcináció javasolt. 
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Dohányzás: Akut cardiális eseményt válthat ki, az alkalmazott gyógyszerek hatását 

negatívan befolyásolja. Testmozgás: napi 30-60 perc intenzív testmozgás, 3-4x hetente. A 

nagy kockázatú betegek esetében felügyeletre lehet szükséges. A megfelelı formájú, 

intenzitású és idejő mozgásforma magválasztása orvosi feladat. A betegek oktatása 

elengedhetetlen. Stressz: Pszichoszociális stressz mellett a stabil anginás betegek 15-30%-

ban depresszióban szenvednek. Ennek felismerése és adekvát kezelése szintén fontos. 

 

Hyperlipidémia: 

 

Terápiás célértékek. 

• LDL-100 mg/dl-nél alacsonyabb 

• HDL-40 mg/dl vagy ennél magasabb 

• TG - 50 mg/dl-nél alacsonyabb (ICSI lipid guideline szerint) 

 

Elhízás: az elhízás a legfontosabb rizikótényezıje a CAD-nak. 5-10% testsúlycsökkenés–

hasonlóan mint a vérnyomás kontroll, koleszterin szint csökkentés- jelentıs 

egészségnyereséget hozhat. Az alvási apnoé gyakorisága csökken és a glükóz tolerancia is 

javul. (Eckel, 1998) 

 

Hypertensio: Súlyos kockázati tényezı és cardiális hypertrófiát is okoz. Fokozza az oxigén 

igényt és igy fokozza az ischaemiás tüneteket is. Terápiás célérték: 130/180 vagy ez alatti. 

 

Diabetes: Diabeteses beteg még fel nem ismert coronaria betegséggel nagyobb kockázatot 

jelent a MI bekövetkezésének szempontjából, mint diabetes nélküli ismert CAD beteg. Ezen 

betegeket agresszív lipid és vérnyomáskontrollban kell részesíteni. A HgA1c alacsony 

szinten tartása alapvetı (7% alatt) a MI rizikó csökkentésének szempontjából. 

Hypoglycemiára hajlamos betegek esetében (pl. krónikus vesebetegek) a 8% még 

elfogadható. 

  

6:  Akik az anamnézis valamint a labor és fizikália vizsgálatok során magas rizikójúnak 

bizonyultak (Class III vagy IV.) kardiológisi szakkonzílium dönt a további teendıkrıl.  
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Class I fizikai aktivitását nem korlátozó szívbetegség 

Class II 

Nyugalomban nincs panasz, a mindennapi tevékenység során 

fáradtságérzés, szívdobogás érzés, dyspnoe, angina  (Kisfokú korlátozást 

jelent a beteg számára) 

Class III. 
Fizikális tevékenység jelentısen korlátozott, nyugalomban nincs panasz, az 

elıbb felsorolt tünetek kisfokú terhelés mellett jelentkeznek. 

Class IV. Nyugalomban is tünetes vagy bármilyen fizikai megterhelés tünettel jár. 

 

 

7:  Amennyiben a kezdeti vizsgálatok nem tisztázták a beteg állapotát, további diagnosztikus 

vizsgálatok végzése indokolt. 

 

8:  Egyes betegeknél a terheléses EKG nem kivitelezhetı vagy értékelésekor figyelembe 

kell venni, hogy: 

• Béta-blokkolót szed 

• Claudikációs panaszai vannak, fáradékony, dyspnoes 

• Ortopédiai, keringési vagy neurológiai panaszai vannak 

 

9:  Azon betegeknél, akik terhelhetık (nem szednek digoxint) terheléses EKG vizsgálatot 

kell végezni 

 

10:  Egyéb non-invazív képalkotó vizsgálatok szintén hasznosak lehetnek (myocardialis 

perfúziós scintigraphia, stress echo) 

 

11:  A terheléses valamint az egyéb képalkotó eljárásokkal már pontosabban megítélhetı a 

beteg állapota.  

A nagy kockázatú betegek- kardiológiai szakkonzílium döntése alapján–

revascularizációs terápiában részesülhetnek. Angiographiára kerülhet sor közepes 

illetve kis kockázatú betegeknél is amennyiben a pontos diagnózis felállítása 

bizonytalan. Alacsony kockázatú betegek kezelése eredményes lehet gyógyszerekkel 

és a prognózis is kedvezı. 

 

13: A gyógyszeres kezelés eredményességének megítélése a stabil angina definiciójában 

foglaltak szerint történik. 
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14: A kontroll vizsgálatok gyakorisága nincs meghatározva az irodalomban. Folyamatos 

kezelés mellett a beteg orvoshoz fordulása a panaszok alakulásának függvényében 

individualizált. 

 

15: A stabil állapot romlásának megítélése szintén a kórforma definíciójából érhetı el: 

• Ha a beteg instabillá válik, kisebb terhelésre jelentkeznek a panaszok, vagy 

hosszabb idı alatt válik panaszmentessé.  

• A fájdalom jellege, fellépésének gyakorisága, idıtartamának változása tapasztalható.  

Myokardium károsodásra van gyanú. 
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46. Táblázat: Stabil angina pectoris terápiás algoritmusa (ICSI alapján) 

 
Forrás: Health Care Guideline 2009. év (13. kiadás)p. 2 
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Gyógyszeres terápiás algoritmus 

 
 
Az ábra rövid magyarázata 

 

21.a: Antithrombocita terápia: naponta 81-162 mg aszpirin ajánlott,  amennyiben 

kontraindikáció nem áll fenn. Ilyen esetben 75 mg clopidogrel adható. 

 

Sztatin terápia:  

• LDL célérték: 100 mg/dl vagy ennél alacsonyabb (magas kockázatúaknak 70 mg/dl 

alatt) 

• HDL célérték: 40mg/dl vagy ennél magasabb 

 

Nitrát terápia (amennyiben szükséges):  

• rövid-hatású nitrát, alacsony dózisban 0.3mg vagy a 0.4mg-os tabletta fele, amely 

kevésbé okoz mellékhatást (fejfájás, hypotensio)  

 

Béta blokkoló terápia:  

• elsıvonalas terápia. ( ISA hatású nem ajánlott). A terápia hirtelen megszakítását 

kerülni kell. 

 

21.b: Napi 1 gramm omega 3 zsírsav (EPA+ DHA) bevitel ajánlott tablettában vagy heti 2-4 

alkalommal fogyasztott hal.  

 

21.c: ACE inhibitorok hasznosak lehetnek: bal kamra dysfunkcióban, tartós hypertenzióban, 

és diabetesben. Normál bal kamra funkció mellett, II-es típusú diabetesben vagy 

krónikus vese betegségben is szükséges lehet a gyógyszer. Amennyiben a beteg nem 

tolerálja az angioptenzin II receptor blokkoló lehet az alternatíva. Az ACE inhibitorok 

csökkentik a kardiovascularis halálozást és az MI elıfordulását egyaránt. 

21.d: Az antianginás gyógyszerelés megkezdése a beteg tünetegyüttesétıl függ és mindig 

individuális beállítást igényel. 

 

Monoterápia 

 

21.e: Béta-blokkoló terápia: Minden post MI betegnek szükséges adni a halálozás 

csökkentése érdekében. Elsıvonalas terápia stabil anginában. ISA hatásúakat 

kerülni kell. Amennyiben béta-blokkoló nem alkalmazható nitrátok a választandó szer, 
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részben költséghatékonysági szempontól valamint várhatóan kevesebb mellékhatás 

miatt.  

Nitrát terápia mellett a phosphodiesteras-gátlók alkalmazása kiemelt óvatosságot 

igényel. Ca-csatorna blokkolók: Azok a betegek, akik az elızı gyógyszereket (béta 

blokkolók, hosszú hatású nitrátok) nem kaphatják a Ca-csatorna blokkolók  a 

választandók. 

 

Kombinált terápia 

 

21.g: A betegek egy részénél kombinált terápiára lehet szükség. A kombinált kezelés a 

költségek növekedése mellett a várható mellékhatások elıfordulásának az esélyét is 

növeli. Béta-blokkolók+hosszú hatású nitrátok+ Ca2+ -csatorna blokkolók 

Klinikai szempontból (mellékhatások) és költséghatékonysági meggondolásból is elınyös.  

A bevezetésük elıtt megfontolandó szempontok: 

• Nem minden esetben eredményez jobb hatást, mint a monoterápia maximális 

tolerálható dózisban.  

• Maximális béta-blokkoló dózis mellett fennálló angina esetén kombináció Ca2+ -

csatorna blokkolóval javítja a beteg terhelhetıségét. 

• A verapamil vagy diltiazem a béta-blokkoló hatását általában nem erısíti, a systemás 

bradykardia esélyét növeli. Nifedipinnel eredményes a kombináció. 

• Bal kamrai dysfunkcióban, sinus bradycardiában a kombináció bevezetése 

óvatosságot igényel. 

• Dihydropirydine és a hosszú hatású nitrátok kombinációja nem elınyös a 

vasodilatátor hatás összeadódása miatt. 

Amennyiben a betegnél továbbra is fennállnak a tünetek maximális dózisok alkalmazása 

mellett szükség lehet egyéb gyógyszerkombinációra bevezetı dózisban. 

 

21h: Kombinált terápia hatásossága 

Amennyiben a kombinált gyógyszeres terápiával nem érhetı el tartós eredmény 

további beavatkozásra lehet szükség. 
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Javasolt készítmények és dózisok 

47. Táblázat: ICSI által javasolt antithrombotikus terápia 

antithrombotikus terápia 

készítmény dózis megjegyzés 

Aspirin 81-162 mg naponta 

Naponta, de másodnaponta a 325 
mg is elfogadható  
Intestinosolvens forma ajánlott 
Warfarin mellett alacsony dózis 
(81 mg) aszpirin mellett 
tartózkodni kell a NSAID-tól 

Clopidogrel 75 mg nponta Aszpirin intolerancia esetén 

Nitrát amennyiben szükséges 

Sublinguális nitroglicerin 0.3-0.6 mg SL, ismételni lehet 
x3 

Amenniben a tünetek nem 
szünnek 5 percen belül mentıket 
kell hívni. Rendszeres alkalmazás 
esetén a kezelıorvossak 
konzultálni. 

 
 
 
48. Táblázat: ICSI által javasolt antianginás terápia 

antianginás terápia 

 
hatóanyag átlagos dózis megjegyzés 

Atenolol 50-200 mg naponta 

metoprolol 50-200 mg naponta 
2x 

propranolol 20-80 mg naponta 
2x 

Célfrekvencia 55-60 /perc 
Hirtelen abbahagyása kerülendı 

Béta-
blokkolók 

Más béta-blokkolók  

Isosorbid mononitrát 30-60 mg napi 
egyszer reggel, max. 
240 mg naponta 20 
mg napi 2x (7 órás 
idıközönként) 

Tolerancia kialakulása megelızhetı 
megfelelı adagolással, nitrátmentes 
idıtartam beütemezésével 

Hosszú 
hatású 
nitrátok 

Egyéb nitroglycerin készítmények  
Verapamil hosszú 

hatású 
120-480 mg naponta 

Diltiazem hosszú 
hatású 

120-320 mg naponta 

Nifedipine hosszú 
hatású 

30-180 mg naponta 

Amlodipine 5-10 mg naponta 

Ca-
csatorna 
blokkolók 

Egyéb  Ca- csatorna blokkoló készítmények 

Nifedipine monoterápia kerülendı a 
hirtelen szívfrekvencia emelkedés miatt 
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Kísérı betegségek esetén javasolt gyógyszerkombinációk: 
 
49. Táblázat: ICSI által javasolt gyógyszerkombinációk kísérı betegségek esetén 

Társbetegség Javasolt terápia (és 
alternatívák) Kerülendı 

Hypertenzio Béta blokkolók(Ca 
antagonisták) 

 

Migrén, vascularis fejfájás Béta-blokkoló( verapamil, vagy 
diltiazem) 

 

Asthma/COPD, 
bronchospasmus 

Verapamil vagy diltiazem Dózis titrálás szükséges, szoros 
monitorozás mellett 

hyperthyreosis Béta blokkoló  

Raynaud’s szindróma Hosszú hatású, lassú 
felszabadulású Ca antagonista 

Béta-blokkolók 

Diabetes mellitus 

ACE inhibitorok, béta-
blokkolók(fıleg elızetes AMI 
esetzén) vagy hosszú hatású 
sr Ca  antagonisták 

 

Enyhe perifériás vascularis 
betegség 

Béta-blokkolók, vagy Ca 
antagonisták 

 

Súlyos perifériás vascularis 
betegség, nyugalmi ischaemia 

Ca-antagonisták Béta-blokkolók 

 
 
50. Táblázat: ICSI által javasoltgyógyszerek arritmiák és vezetési zavarok esetén 

Kardiális arritmiák és vezetési zavarok 

Sinus bradycardia hosszú hatású sr Ca- 
antagonisták amely nem 
csökkenti a szív frekvenciáját 

Béta-blokkolók, diltiazem, 
verapamil 

Sinus tachycardia (nem 
szívelégtelenséggel 
kapcsolatos) 

Béta-blokkolók 
 

Supraventricularis tachycardia Verapamil, diltiazem, vagy 
béta-blokkoló 

 

AV blokk hosszú hatású sr Ca 
antagonisták amely nem 
csökkenti az AV átvezetést 

Béta-blokkolók, verapamil, 
diltiazem 

Pitvarfibrilláció Verapamil, diltiazem, vagy 
béta-blokkolók 

 

Kamrai arrithmia 
Béta-blokkolók 

 

 
 
 

Egyéb  betegség 

Hypertrophias cardiomyopathia Béta-blokkolók, non-
dihydropyridine típusú Ca 
antagonisták 

Nitrátok, dihydropyridine típusú 
Ca antagonisták 

 
 



A stabil angina pectoris diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 2010. július 15 

OEP-EOSZEF 

 83 

 
Stabil angina GRADING beosztása: 
 
Class I fizikai aktivitását nem korlátozó szívbetegség 

Class II Nyugalomban nincs panasz, a mindennapi tevékenység során fáradtságérzés, 

szívdobogás érzés, dyspnoe, angina  (Kisfokú korlátozást jelent a beteg számára) 

Class III. Fizikális tevékenység jelentısen korlátozott, nyugalomban nincs panasz, az elıbb 

felsorolt tünetek kisfokú terhelés mellett jelentkeznek. 

Class IV. Nyugalomban is tünetes vagy bármilyen fizikai megterhelés tünettel jár. 

 
 
 

V Betegszám 

 

V.1 Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 

 

A coronaria szívbetegség alapvetıen atheroscleroticus elváltozás következménye. 

Hazánkban az atherosclerosis szövıdményei felelısek az összes haláleset több mint feléért 

 (~800 halál/100 ezer lakos/év) Ezzel Magyarország a WHO mortalitási statisztikák 6. helyén 

áll. Ezen halálesetek háromnegyede ISZB következménye.  

 
 
 
51. Táblázat: Halálozások a leggyakoribb halálokok szerint (1995-2008 év) 
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Forrás: KSH 2006. év 
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A betegség gyakorisága az életkorral nı mindkét nemnél. Nık között a gyakoriság 1% 

körül van a 45-54 éves lakosságban, míg a 65-74 éves nıi népességben a prevalencia eléri 

a 10-15%-ot. Az angina pectoris elıfordulása gyakoribb a férfiaknál, mint a nıknél az 

azonos korú népességet összehasonlítva.  

 

A 45-54 év közötti férfiaknál a prevalencia 2-5% míg a 65-74 éves populációban eléri a 10-

20%-ot. Az európai népességben egymillió lakosra számatva 20-40 000 angina pectoris 

miatt kezelt beteggel lehet számolni. Az európai népességben egymillió lakosra számítva 20-

40 000 angina pectoris miatt kezelt beteggel lehet számolni, míg Magyarországon-ismerve 

a rizikófaktorok elıfordulását és a népegészségügyi adatokat-valószínő, közel 400.000 

anginás beteggel kell számolni. 

 

A betegség gyakorisága 

 

52. Táblázat: Magyarországon a háziorvosi praxisokban ischaemiás szívbetegségként (I20-I25) 
nyilvántartott és kezelt betegek száma 10.000 megfelelı korú lakosra számítva 
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Forrás: KSH 
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53. Táblázat: Magyarországon a háziorvosi praxisokban ischaemiás szívbetegségként (I20-I25) 
nyilvántartott és kezelt nıbetegek száma 10.000 megfelelı korú lakosra számítva 
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Forrás: KSH 
 

 

54. Táblázat: Magyarországon a háziorvosi praxisokban ischaemiás szívbetegségként (I20-I25) 
nyilvántartott és kezelt férfi betegek száma 10.000 megfelelı korú lakosra számítva 
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Forrás: KSH 
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VI Költségvetési kihatások elemzése 
   

VI.1 Az elemzés módszertana 

A betegszámok és az éves kiadások elemzésekor a 2008.01.01 és a 2009.12.31. közötti 

idıszakból indultunk ki. Az elemzés módszertana a következı volt: 

1. Az OEP adattárházából az adott járó BNO-val kezelt betegek körét határoztuk meg. 

2.  Az így meghatározott TAJ-körre lekértük a fekvı valamint a gyógyszer adatokat. 

3. Az egyes kasszák elemzésekor nem vettük figyelembe a különbözı finanszírozási 

technikák (pl. támogatás-volumen korlát, támogatás–volumen szerzıdések) okozta 

korrekciókat. 

 
 

 

 
55. táblázat: Kórkép  BNO-k 

BNO BNO megnevezés 

I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spazmussal 

I2080 Angina pectoris egyéb formái 

I2090 Angina pectoris, k.m.n. 

I2480 Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái 

I2490 Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 

I2500 Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I2550 Ischaemiás cardiomyopathia 

I2560 Néma szívizom-ischaemia 

I2580 Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái 

I2590 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 
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VI.2     A területre fordított kiadások (2008-2009)  

A stabil anginás betegek ellátása –kezdeti kivizsgálást követıen- alapvetıen járóbeteg 

ellátás keretében zajlik.   

 

56. Táblázat: A területre fordított összes kiadás 
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Forrás: OEP, 2010 
 
57. Táblázat: A területre fordított kiadások kassza szerinti bontásban – 2008. év 

fekvıbeteg ellátás
56.3%

gyógyszer
29.3%

járóbeteg ellátás
14.4%

 
Forrás: OEP, 2010 
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58. Táblázat: A területre fordított kiadások kassza szerinti bontásban – 2009. év 

fekvıbeteg ellátás
55.2%gyógyszer

30.5%

járóbeteg ellátás
14.3%

 
Forrás: OEP, 2010 
 

A járóbeteg-ellátás során a legnagyobb kiadást generáló ellátások a következık voltak: 

59. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentı OENO kódok 
OENO OENO megnevezés 

11041 Vizsgálat 

11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 

12601 EKG végtag és mellkas elvezetéssel 

12620 EKG kerékpár-terheléssel 

12621 EKG futószalag terheléssel 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 

3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítı SPECT vizsgálata 

12605 EKG Holter monitorizálása 

36121 Mellkasi nagyerek UH vizsgálata 

3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta 

3617A Duplex UH, nyaki erek 

3581E Radioventriculográfia equilibriumban EKG kapuzott SPECT-el 
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60. Táblázat: Az egyes OENO kódokra jutó finanszírozási összeg 2007. és 2008. években millió Ft-ban 

Finanszírozott összeg 
  (millió Ft) OENO 

2008.év 2009. év 
11041 Vizsgálat 351.4 319.4 

11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 106.0 92.7 

12601 EKG végtag és mellkas elvezetéssel 169.6 146.6 

12620 EKG kerékpár-terheléssel 147.1 119.4 

12621 EKG futószalag terheléssel 111.1 88.4 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 33.7 27.3 

3612D Echocardiographia color Doppler 380.4 330.8 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 323.7 280.0 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 304.7 238.0 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 89.1 75.4 

3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítı SPECT vizsgálata 121.9 71.5 

12605 EKG Holter monitorizálása 92. 1 77.8 

36121 Mellkasi nagyerek UH vizsgálata 39.1 41.6 

3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta 35.8 38.7 

3617A Duplex UH, nyaki erek 38.7 33.4 

3581E 
Radioventriculográfia equilibriumban EKG kapuzott 

SPECT-el 
12.6 23.1 

 

 

A fekvıbeteg ellátás során a következı HBCS-kódokon történt a legnagyobb kiáramlás  

61. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentı HBCS kódok 

HBCS HBCS megnevezés 

2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek 

1800 Diagnosztikus katéterezés 

2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva 

183G Percutan cardiovascularis mőtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül 

183G Percutan cardiovascularis mőtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül 

2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek 

177B Coronaria bypass, katéterezés nélkül 

183L Percutan cardiovascularis mőtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül 

2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva 

177D Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül 

177A Coronaria bypass, katéterezéssel 

183K Kiegészítı HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további ágakba történı stent beültetésre, 
vagy coronarografiás nyomásgrádiens meghatározására, 
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177C Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel 

268Z Keringési rendellenességek (kivéve: AMI thrombolysissel, endocarditis, krónikus 
szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel 

9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívmőtétek esetén 

183H Percutan cardiovascularis mőtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezéssel 

270Z Keringési betegségek mőtétei súlyos társult betegséggel 

192B Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis mőtét és coronaria bypass mőtét 
stent nélkül 

Forrás: OEP, 2010 

 
 

62. Táblázat: Az egyes HBCS kódokra jutó finanszírozási összeg 2008. és 2009. években millió Ft-ban  

Finanszírozott összeg 
  (millió Ft) HBCS 

2008.év 2009. év 

183G Percutan cardiovascularis mőtétek egy ágon egy vagy 
több stenttel, áthelyezés nélkül 3 571 3 365.6 

2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési 
betegségek 

2 146.2 1 766.9 

177B Coronaria bypass, katéterezés nélkül 1 551.3 1 551.6 
1800 Diagnosztikus katéterezés 1 457.6 1 298.6 

183L Percutan cardiovascularis mőtétek stent nélkül, 
áthelyezés nélkül 

1 192.6 1 125.0 

2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel 
igazolva 

875.0 827.2 

177D Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül 513.2 517.4 
177A Coronaria bypass, katéterezéssel 460.9 466.6 

183K 
Kiegészítı HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további 
ágakba történı stent beültetésre, vagy coronarografiás 
nyomásgrádiens meghatározására, 

346.2 328.2 

177C Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel 189.3 194.9 

268Z 
Keringési rendellenességek (kivéve: AMI thrombolysissel, 
endocarditis, krónikus szívelégtelenség) súlyos társult 
betegséggel 

176.5 126.6 

9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívmőtétek 
esetén 

75.7 76.2 

183H Percutan cardiovascularis mőtétek egy ágon egy vagy 
több stenttel, áthelyezéssel 

71.6 65.9 

270Z Keringési betegségek mőtétei súlyos társult betegséggel 67.3 64.9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A stabil angina pectoris diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 2010. július 15 

OEP-EOSZEF 

 91 

 

A gyógyszerkassza kiadásainak alakulása 
 

 
63. Táblázat: A vizsgált készítmények 

ATC ATC megnevezés 
B01AC06 acetilszalicilsav 

B01AC04 clopidogrel 

C10AA01 simvastatin 

C10AA05 atorvastatin 

C10AA07 rosuvastatin 

C10AX09 ezetimibe 

C10BA02 ezetimibe+simvastatin 

C09A ACE-inhibitorok önmagukban 

C09B ACE-inhibitorok kombinációban 

C09CA angiotensin II antagonisták önmagukban 

C09D angiotensin II antagonisták kombinációi 

C07AB02 metoprolol 

C07AB03 atenolol 

C07AB07 bisoprolol 

C07AB12 nebivolol 

C07AG02 carvedilol 

C07BB07 bisoprolol+thiazidok 

C07FB02 metoprolol+egyéb vérnyomáscsökkentık 

C08CA01 amlodipin 

C08CA05 nifedipin 

C08DA01 verapamil 

C01DA02 glyceryl trinitrate 

C01DA14 isosorbide-mononitrate 

C01EB15 trimetazidin  

C01EB17 ivabradine  

 
 
Az alábbi táblázatok muatják a stabil angina pectoris kezelésében alkalmazott progressziót 

csökkentı és antianginás készítmények forgalmi adatai az elmúlt 5 éves intervallumban. 
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TB-támogatás Bruttó (millió Ft) 2005  2006  2007  2008  2009  

B01AC04 - clopidogrel 4 989 6 600 6 610 8 499 7 035 
B01AC05 - ticlopidin 868 1 032 524 413 344 

B01AC06 - acetilszalicilsav 1 194 1 575 923 1 037 1 838 

B01AC18 - Triflusal 0 0 0 0 2 
B01AC30 - Kombinációk 96 162 140 160 212 
Összesen  7 148 9 369 8 197 10 108 9 431 
 

DOT 2005 2006 2007 2008 2009 

B01AC04 - clopidogrel  13 018 468 17 406 366 18 324 743 23 124 262 28 497 196 
B01AC05 - ticlopidin  5 016 748 5 151 235 4 476 080 4 089 385 3 286 330 
B01AC06 - acetilszalicilsav  85 032 173 92 907 333 91 698 977 107 689 764 165 827 570 
B01AC18 - Triflusal  0 0 0 0 17 475 
B01AC30 - Kombinációk 824 730 1 322 355 1 504 575 1 710 720 2 088 480 
Összesen: 103 892 119 116 787 289 116 004 375 136 614 131 199 717 051 
 
TB-támogatás Bruttó ( millió Ft ) 2005  2006  2007  2008  2009  

C10AA01 - simvastatin 9 662 9 147 7 571 5 866 4 671 
C10AA02 - lovastatin 212 284 175 31 0 

C10AA03 - pravastatin 297 733 573 9 9 

C10AA04 - fluvastatin 3 315 3 195 2 379 2 134 2 055 
C10AA05 - Atorvastatin 6 938 9 682 9 359 12 435 14 430 
C10AA07 - rosuvastatin 55 2 228 1 409 1 256 2 162 
C10AX09-ezetimibe 154 1 106 964 940 1 145 
C10BA02-ezetimibe+simvastatin 0 0 121 1 245 1 801 
Összesen  20 633 26 375 22 551 23 916 26 273 
 

DOT 2005 2006 2007 2008 2009 

C10AA01 - simvastatin 121 353 424 131 783 771 140 038 527 132 975 275 63 628 257 
C10AA02 - lovastatin 1 850 380 2 841 900 2 230 480 425 320 0 
C10AA03 - pravastatin 3 458 512 8 640 981 8 330 362 402 407 185 540 
C10AA04 - fluvastatin 28 870 688 29 526 616 28 311 634 31 009 384 21 501 789 
C10AA05 - Atorvastatin 66 461 640 114 437 398 159 878 154 254 313 060 179 498 738 
C10AA07 - rosuvastatin 280 616 11 602 948 8 734 376 7 379 792 13 076 532 
C10AX09-ezetimibe 472 590 3 408 150 2 979 390 2 901 630 3 531 540 
C10BA02-
ezetimibe+simvastatin 0 0 298 080 3 045 399 4 363 050 

Összesen: 222 747 850 302 241 764 350 801 003 432 452 267 285 785 446 
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TB-támogatás Bruttó (millió Ft ) 2005  2006  2007  2008  2009  

C07AB02 - metoprolol 4 341 4 889 4 426 2 646 1 900 
C07AB03 - Atenolol 187 188 129 73 62 

C07AB05 - betaxolol 671 666 672 664 647 

C07AB07 - bisoprolol 1 985 1 703 624 472 489 
C07AB12 - Nebivolol 74 590 837 1 294 1 757 
C07BB07 - Bisoprolol és 
thiazidok 125 182 176 189 204 

C07FB02 - Metoprolol és egyéb 
hypertenzivumok 676 686 479 431 390 

Összesen  8 059 8 904 7 343 5 769 5 450 
 

DOT 2005 2006 2007 2008 2009 

C07AB02 - metoprolol 89 089 899 90 579 475 84 555 700 60 921 789 49 883 420 
C07AB03 - Atenolol 11 324 382 10 414 609 9 258 470 6 933 411 6 293 831 
C07AB05 - betaxolol 18 729 424 18 780 412 18 403 650 18 150 048 18 484 678 
C07AB07 - bisoprolol 6 893 694 9 121 042 19 113 281 25 941 269 29 531 210 
C07AB12 - Nebivolol 872 312 6 947 307 12 381 940 19 382 772 32 325 374 
C07BB07 - Bisoprolol és 
thiazidok 494 752 731 316 902 714 985 516 1 062 940 

C07FB02 - Metoprolol és 
egyéb hypertenzivumok 7 975 531 8 235 543 7 296 030 6 684 960 6 056 520 

Összesen: 135 379 994 144 809 704 151 911 785 138 999 765 143 637 973 
 
TB-támogatás Bruttó (millió 

Ft) 
2005  2006  2007  2008  2009  

C09A - Angiotenzin-
konvertáló enzim (ACE) gátlók 
önmagukban  

22 700 22 525 16 241 12 957 11 416 

C09B - Angiotenzin-
konvertáló enzim (ACE) gátlók 
kombinációkban  

7 596 10 578 10 817 9 030 9 684 

C09C - Angiotenzin(II)-
antagonisták önmagukban  1 352 2 326 2 075 2 412 2 833 

C09D - Angiotenzin(II)-
antagonisták  kombinációban  1 529 3 291 3 755 4 762 5 691 

Összesen  33 177 38 720 32 887 29 160 29 624 
 

DOT 2005 2006 2007 2008 2009 

C09A - Angiotenzin-
konvertáló enzim (ACE) 
gátlók önmagukban  

574 424 139 602 727 210 567 666 086 541 317 211 516 540 382 

C09B - Angiotenzin-
konvertáló enzim (ACE) 
gátlók kombinációkban  

248 158 813 318 142 584 349 519 408 377 564 157 437 588 139 

C09C - Angiotenzin(II)-
antagonisták 
önmagukban  

17 094 482 24 130 933 28 367 558 52 643 873 76 339 133 

C09D - Angiotenzin(II)-
antagonisták  
kombinációban  

18 134 424 35 758 606 50 661 803 65 826 407 92 002 566 

Összesen: 857 811 858 980 759 333 996 214 855 1 037 351 648 1 122 470 220 
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TB-támogatás Bruttó (millió Ft) 2005  2006  2007  2008  2009  

C01DA02 - glicerin-trinitrát 4 064 3 964 3 403 3 913 3 554 
C01DA05 - pentaeritril-
tetranitrát 16 16 14 16 8 

C01DA08 - izoszorbid-dinitrát 5 0 0 0 0 

C01DA14 - izoszorbid-
mononitrát 1 837 1 737 1 456 1 368 1 216 

Összesen  5 922 5 717 4 873 5 297 4 778 
 

DOT 2005 2006 2007 2008 2009 

C01DA02 - glicerin-trinitrát  115 006 483 109 152 403 97 697 364 92 792 708 87 176 047 
C01DA05 - pentaeritril-
tetranitrát  201 200 183 935 156 138 136 797 69 763 

C01DA08 - izoszorbid-
dinitrát  17 17 17 0 0 

C01DA14 - izoszorbid-
mononitrát  59 244 897 57 816 394 52 851 021 49 417 834 46 163 758 

Összesen: 174 452 597 167 152 749 150 704 540 142 347 339 133 409 568 
 
TB-támogatás Bruttó (millió Ft) 2005  2006  2007  2008  2009  

C08CA01 - amlodipin 8 422 9 606 8 203 5 299 4 132 
C08CA02 - felodipin 533 470 233 193 173 

C08CA05 - nifedipin 1 199 1 312 836 503 421 

C08DA01 - verapamil 843 812 720 613 549 
Összesen  10 997 12 200 9 992 6 608 5 276 
 
 

DOT 2005 2006 2007 2008 2009 

C08CA01 - amlodipin 186 771 080 226 652 400 243 411 993 247 251 117 243 213 596 
C08CA02 - felodipin 3 932 573 5 025 236 7 363 047 7 454 930 7 097 700 
C08CA05 - nifedipin 59 447 269 53 862 953 42 810 351 30 083 804 26 113 307 
C08DA01 - verapamil 13 973 538 14 010 807 13 194 347 12 051 536 11 260 815 
Összesen: 264 124 460 299 551 396 306 779 738 296 841 387 287 685 418 
 
 
TB-támogatás Bruttó (millió Ft) 2005  2006  2007  2008  2009  

ADEXOR MR 2 114 3 088 2 111 1 208 878 
MODUXIN 0 0 0 29 266 

PREDUCTAL 1 878 2 099 1 444 802 584 

Összesen  3 993 5 187 3 554 2 039 1 729 
 

DOT 2005 2006 2007 2008 2009 

ADEXOR MR  54 716 360 82 107 539 71 556 414 47 534 154 39 575 524 
MODUXIN  0 0 0 1 711 188 15 824 426 
PREDUCTAL  47 209 726 55 798 603 49 293 236 32 183 276 26 584 467 
Összesen: 101 926 086 137 906 142 120 849 650 81 428 618 81 984 417 
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TB-támogatás Bruttó (millió Ft) 2005  2006  2007  2008  2009  

C01EB17 - Ivabradine 0.00 0.00 0.00 0.21 28.48 
Összesen  0 0 0 0 28 
 

DOT 2005 2006 2007 2008 2009 

C01EB17 - Ivabradine 0 0 0 784 97 748 
Összesen: 0 0 0 784 97 748 
 
 
 
64. Táblázat: Trimetazidin hatóanyagú készítményekre kifizetett társadalombiztosítási támogatás 
alakulása az elmúlt években bruttó millió forintban kifejezve 
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Forrás: OEP 2009. 
 

A készítményre kifizetett társadalombiztosítási támogatás csökkenı tendenciája 2006. évtıl 

kezdıdıen jól látszik. A finanszírozási protokollban elfoglalt helye alapján a trend folytatását 

várjuk a következı években is. 
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Ivabradin hatóanyagú készítményekre kifizetett társadalombiztosítási támogatás alakulása  

 

65. Táblázat: Az ivabradin hatóanyagú készítményekre kifizetett társadalombiztosítási támogatás 

alakulása az elmúlt években havi bontásban 
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2008 decembere óta -a kiszereléstıl függıen változó mértékben- a társadalombiztosítási 

támogatás kiáramlásának egyre növekvı tendenciája jól látszik. Ennek megfékezését várjuk 

a finanszírozási protokollban megfogalmazott kritériumrendszertıl.    
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VII Finanszírozási algoritmusok részletes bemutatása 
 

Stabil angina pectoris stratégiai menedzsmentje a tünetek idıbeli jelentkezésének függvényében  
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A stabil angina pectoris diagnosztikájának és terápiájának finanszírozási algoritmusa 

 

 
 

*A döntési szövegdobozokban lévı számok alapján a kritériumok részletesen kifejtésre kerülnek.  
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1. Anginás panaszok értékelése a korábban nem ismert ISZB-s beteg esetén rendkívül 
fontos: 

• Anamnézis, rizikófaktorok felmérése 

• mellkasi fájdalom megítélése: fájdalom jellege, idıtartama, visszatérı volta, adekvát 

gyógyszeres kezelésre adott válasz megítélése 

• tünetorientált fizikális vizsgálat  

• 12 elvezetéses nyugalmi EKG, tünetek alatti EKG készítése  

� Laborvizsgálat: LDL, HDL-koleszterin és a triglicerid, éhomi vércukor, teljes vérkép, 

kreatinin, karbamid, TSH, Hb1Ac (diabetes esetén) 

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák azokat a tényezıket, melyekre az anamnézis felvételekor 

és a fizikális vizsgálatnál a kezelıorvosnak (háziorvos, belgyógyász, kardiológus szakorvos) 

részletesen ki kell térni és dokumentálnia, hogy a beteg megfelelı idıben, optimális 

progresszivitási szakellátásban részesüljön. 

 

Kórelızmény 

kardiovaszkuláris 
betegség valószínősége kockázati tényezık 

életkor: férfi>40 év, nı >50 év 

nem: férfi>nı 

családi halmozódás, különösen szülık esetén férfi< 50 év, nı<60 év 

dohányzás 

dyslipidaemia 

hypertonia 

ismert ISZB, stroke/TIA, 
perifériás érbetegség 

diabetes mellitus 

 

Mellkasi fájdalom klasszifikációja 

1. substernális fájdalom és/vagy diszkomfort 

2. a panaszt terhelés vagy emocionális stressz váltja ki típusos stabil angina 
pectoris 

3. nyugalomban vagy nitroglicerin hatására a panasz megszőnik 

atípusos angina pectoris A fenti három jellemzıbıl kettı jelen van 

extrakardiális mellkasi 
panasz A fenti három jellemzıbıl egy vagy egy sincs jelen 
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Fizikális vizsgálat 

ischaemia nem ischaemia, 
kardiális extrakardiális 

aritmia (AF, SVT, VT, 
bradycardia) pericardális folyadék mozgásszervi (vállövi arthrosis, 

intercostalis neuralgia) 

balkamra diszfunkció vitium respiratorikus (ptx, plurális gyulladás) 

tüdıödéma cardiomyopatia gasztrointesztinális (epigasztriális 

  aorta dissectio egyéb (láz) 

 

A beteg tünetei és panaszai alapján a szakszerő szakorvosi ellátás biztosítása céljából az 

alábbi beutalási rend az irányadó. A szakellátás (belgyógyászat, kardiológia) racionális 

kapacitásainak leterheltsége országosan egységesen, elvárható módon monitorozható, 

melyet az egészségbiztosító évente elvégez.  

 

Elvárt betegség menedzsment   

beutalás oka progresszivitási szint 
elsı észleléstıl 

számított szakorvosi 
ellátás 

instabil angina 
sürgısségi betegellátó osztály, 
intenzív koronária egység PCI 

lehetıséggel 
azonnal 

új kelető mellkasi panasz "de 
novo” angina 

sürgısségi betegellátó osztály, 
belgyógyászati vagy kardiológiai 

szakrendelés 
3-7 nap 

ismert ISZB progrediáló 
anginás tünetek kardiológiai szakrendelés 14 nap 

krónikus stabil angina kardiológiai szakrendelés 4-6 hét 
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2. Anginás panaszok értékelése során az ISZB valószínőségének meghatározása 

szükséges a további diagnosztikus és terápiás stratégiák meghatározása céljából. Az alábbi 

táblázat az objektív klinikai megítélés szempontjából nyújt segítséget. A meghatározott érték 

orvosi dokumentációja indokolt. 

 

Noninvazív vizsgálatok elıtti ISZB valószínősége, rizikó faktorok, mint hyperlipidaemia, 
dohányzás, diabetes mellitus tükrében 

férfi 

  rizikók száma   rizikók száma   rizikók száma 

Kor 1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4 

30-39 3 14 25 35   8 25 42 59   30 49 68 88 

40-49 9 21 34 47   21 37 53 70   51 64 78 92 

50-59 23 35 47 59   45 56 67 79   80 85 90 95 

60+ 49 55 62 69   71 76 81 86   93 94 95 97 

mellkasi fájdalom típusa nem kardiális   atipusos angina   típusos angina 

               
nı 

  rizikók száma   rizikók száma   rizikók száma 

Kor 0 1 2 3   0 1 2 3   0 1 2  3 

30-39 1  7 13 18   2 14 26 39   10 32 55 78 

40-49 2  8 15 21   5 17 30 43   20 39 59 79 

50-59 4 11 18 25   10 22 34 47   38 52 67 82 

60+ 9 15 22 29   20 30 40 51   56 65 74 84 

mellkasi fájdalom típusa nem kardiális 
  
atipusos angina 

  
típusos angina 

 

Definíciók 

Dohányzás:>fél doboz/nap az elmúlt 5 évben vagy 25 doboz/év 

Hyperlipidaemia:cholesterin>6.5 mmol/l 

 

EKG 

A fenti paraméterek normál nyugalmi EKG mellett 

Amennyiben ST-T eltérés, vagy Q hullám jelenlét van a rizikó magasabb 

  % valószínőség 
  >80 
  30<80 
  20<30 
  <20 
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2. Amennyiben az ISZB valószínősége kevesebb, mint 20% további vizsgálatok nem 

szükségesek, extrakardiális eredet tisztázása javasolt.   

 

3. Amennyiben az ISZB valószínősége a 30%<80% között van a terheléses EKG vizsgálat 

elvégzése szükséges. Kontraindikáció esetén egyéb képalkotó terheléses vizsgálat (stressz 

echo, SPECT) elvégzése indokolt. 

Kockázatfelmérés: terheléses EKG vizsgálat 

Duke Treadmill Score kalkuláció 

Total score: Bruce protokoll szerint idı ((sec) - 5x maxiumum ST deviáció (mm)- 4x angina 
index (0=angina nincs, 1=angina nem limitálva, 2=limitált angina 

Duke Treadmill Score rizikó csoport 

≤-11 magas 
-10-tıl +4-ig közepes 

≥ +5 alacsony 

 

 

Noninvazív vizsgálatokat követıen megállapított ISZB valószínősége 

férfi 
  ST depresszió mm   ST depresszió mm   ST depresszió mm 

kor <0,4 0,5-
0,9 

1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5   <0,4 0,5-

0,9 
1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5   <0,4 0,5-

0,9 
1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 >2,5 

30-39 1 5 10 19 39 68   6 21 38 55 76 92   25 68 83 91 96 99 

40-49 4 13 26 41 65 87   16 44 64 78 91 97   61 86 86 97 99 >99 

50-59 6 20 37 53 75 91   25 57 75 86 94 98   73 91 91 98 99 >99 

60+ 8 26 45 62 81 94   32 65 81 89 96 99   79 94 94 99 99 >99 
mellkasi 
fájdalom 
típusa 

nem kardiális 
  

atípusos angina 
  

típusos angina 

                     
nı 

  ST depresszió mm   ST depresszió mm   ST depresszió mm 

kor <0,4 0,5-
0,9 

1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 

>2,5   <0,4 0,5-
0,9 

1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 

>2,5   <0,4 0,5-
0,9 

1-
1,4 

1,5-
1,9 

2-
2,4 

>2,5 

30-39 <1 1 2 3 8 24   1 4 9 15 33 63   7 24 42 59 79 93 
40-49 1 3 6 11 24 53   3 12 25 39 63 86   22 53 72 84 93 98 
50-59 2 8 16 28 50 78   10 31 50 67 84 95   47 78 89 94 98 99 

60+ 5 17 33 49 72 90   21 52 72 83 93 98   69 90 95 98 99 99 
mellkasi 
fájdalom 
típusa 

nem kardiális 
  

atípusos angina 
  

típusos angina 

% valószínőség   >50   20<50   <20 
 



A stabil angina pectoris diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 2010. július 15 

OEP-EOSZEF 

 103 

7-8. Amennyiben az ISZB valószínősége a 20%<30% között van, vagy a terheléses EKG 

vizsgálat kontraindikációja fennáll, akkor képalkotó terheléses vizsgálat (stressz echo, 

SPECT) elvégzése indokolt. Az alábbi táblázatok a képalkotó vizsgálatok diagnosztikai 

területét, szenzitivitását és specificitását mutatja. 

 

 

Képalkotó vizsgálat 

Indikáció SPECT Stressz echocardiographia 

  megfeleltetés megjegyzés megfeleltetés megjegyzés 

ischaemia diagnózisa igen szenzitívebb igen specifikusabb 

myocardium viabilitás igen szenzitívebb igen specifikusabb 

ismert asthma/COPD  korlátozások 
mellett igen   korlátozások 

mellett igen   

vitiumok vizsgálata nem   igen   

 

 

 

Képalkotó vizsgálat 

Vizsgálat szenzitivitás % specificitás % 

Terheléses MPS 85-90 70-75 

Vasodilatator stressz MPS 83-94 64-90 

Dobutamin stressz echo 40-100 62-100 

 

12. A képalkotó vizsgálómódszer kiválasztása a diagnózis megerısítése céljából az 

kezelıorvos kompetenciája az ellátó intézmény adottságainak, illetve a beteg klinikai 

állapotának függvényében. 

 

14. A kiválasztott képalkotó vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg rizikó besorolása 

elengedhetetlen magas, közepes, vagy alacsony rizikócsoportba, mely alapján a 

megfelelı kezelési stratégia meghatározható. Az alábbi táblázatok mutatják meg a 

terheléses echokardiográphia, illetve myocardiális perfúziós szcintigráfia eredményeinek 

alapján történı kockázatfelmérést. 
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 Terheléses echokardiográfia: kockázatfelmérés 

vizsgálati eredmény rizikócsoport 

alacsony dózisú dopamin adása mellett extenzív 
falmozgászavar >2 szegmensben 

(≤10mg/kg/min) vagy alacsony szívfrekvencia mellett 
(<120/min) 

magas 

enyhe/közepes fokú nyugalmi balkamra diszfunkció 
(LVEF:35%-49% 

magasabb dózisú dopamin adása mellett ≤2 
szegmensben mérsékelt fokú ischaemia 
falmozgászavarral 

közepes 

normális falmozgászavar, vagy nincs változás a 
nyugalmi falmozgászavarhoz képest 

alacsony 

**Amennyiben a betegnél magas rizikó igazolódott treadmill score alapján vagy a nyugalmi 
balkamra funkció alacsonyabb, mint 35% (LVEF<35%) a vizsgálat eredménye invalid 

 

 

Myocardiális perfúziós szcintigráfia: kockázatfelmérés 

vizsgálati eredmény rizikócsoport 

terhelésre nagy kiterjedéső perfúziós zavar 
(kiváltképp anterior) 

terhelésre közepes kiterjedéső multilokalizációjú 
perfúziós zavar 

nagy kiterjedéső fix perfúziószavar balkamra 
dilatációval 

terhelésre közepes kiterjedéső perfúziós zavar 
balkamra dilatációval 

magas 

enyhe/közepes fokú nyugalmi balkamra dysfunkció 
(LVEF:35%-49% 

terhelésre közepes fokú perfúziós zavar balkamra 
dilatáció nélkül 

közepes 

normális vagy enyhe fokú myokardiális perfúzió 
nyugalomban vagy terhelésre** 

alacsony 

**Amennyiben a betegnél magas rizikó igazolódott treadmill score alapján vagy a nyugalmi 
balkamra funkció alacsonyabb, mint 35% (LVEF<35%) a vizsgálat eredménye invalid 
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13. Amennyiben a terheléses echokardiográphia, illetve myocardiális perfúziós szcintigráfia 

kontraindikációja áll fenn, az ISZB igazolására, illetve a terápiás stratégia meghatározására 

coronarographia elvégzése indokolt. Az alábbi táblázat mutatja a terheléses képalkotó 

vizsgálatok abszolút kontraindikációit. 

 

 

Terheléses képalkotó vizsgálatok abszolút kontraindikációi 

nem kontrollált hypertenzió:>200 Hgmm systolés és/vagy 110 Hgmm diastolés 

akut myocardiális infarctus vagy instabil angina 

akut myocarditis vagy pericarditis 

symptomás szívelégtelenség 

symptomás súlyos aorta stenosis 

 

 

15. Amennyiben a kiválasztott noninvazív vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg rizikó 

besorolása alacsony, akkor a megfelelı kezelési stratégia a rizikócsökkentés, illetve 

egyéb kardiális okok kizárása echocardiographiával. 

 

16. Amennyiben a kiválasztott noninvazív vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg 

rizikó besorolása közepes, akkor a megfelelı kezelési stratégia a beállított gyógyszeres 

terápia felülvizsgálata, és/vagy coronarographia a revaszkularizáció eldöntése, 

megfelelı indikáció alapján a revaszkularizáció elvégzése céljából (PCI, ACBG). 

 

17. Amennyiben a kiválasztott noninvazív vizsgálat objektív eredménye alapján a beteg 

rizikó besorolása magas, az optimális kezelési stratégia a coronarographia  a 

revaszkularizáció eldöntése, illetve megfelelı indikáció alapján a revaszkularizáció 

elvégzése céljából (PCI, ACBG). Az alábbi táblázatok mutatják meg a coronarographia, 

percutan coronaria intervenció (PCI) és az aorto-coronaria bypass graft (ACBG) indikációját. 
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Coronarographia indikációi 

Betegcsoport 

Magas rizikójú csoport (kardiovaszkuláris halálozás >3%) 

CCS Class III-IV stádiumú beteg, akinél a tünetek csökkenése várható 

Hirtelen szívhalált túlélését vagy súlyos kamrai aritmiát követıen 

Szívelégtelenség és angina együttes fennállása esetén 

A diagnózis a noninvazív vizsgálatok alapján nem egyértelmő, azonban a biztos diagnózis 
elınye meghaladja a coronarográfia kockázatát 

A noninvazív vizsgálatok nem kivitelezhetık extrém obesitas, vagy egyéb betegségek miatt 

A diagnózis a noninvazív vizsgálatok alapján nem tisztázható, azonban a foglalkozás 
szempontjából fontosak (pl. pilóta) 

Nem egyértelmőek a prognózisra utaló információk 

 

 

A fent említett klinikai állapotokban, a coronarographiára jogosult intézményeknek az alábbi 

elıjegyzéshez képest megadott idın belül kell a beteget fogadni a coronarographia 

elvégzése céljából megfelelı szakorvosi referálás esetén. Az egészségbiztosító ellenırzi a 

klinikai állapot alapján történı elıjegyzési idı betartását 

   

Coronarographia elıjegyzési idı 

Betegcsoport  

Hirtelen szívhalált túlélését vagy súlyos kamrai aritmiát követıen 2 héten belül 

Szívelégtelenség és angina együttes fennállása esetén 2 héten belül 

Magas rizikójú csoport (kardiovaszkuláris halálozás >3%) 4-8 hét 

CCS Class III-IV stádiumú beteg, akinél a tünetek csökkenése várható 4-8 hét 

A diagnózis a noninvazív vizsgálatok alapján nem egyértelmő, azonban a 
biztos diagnózis elınye meghaladja a coronarográfia kockázatát 

8-12 hét 

A noninvazív vizsgálatok nem kivitelezhetık extrém obesitas, vagy egyéb 
betegségek miatt 8-12 hét 

A diagnózis a noninvazív vizsgálatok alapján nem tisztázható, azonban a 
foglalkozás szempontjából fontosak (pl. pilóta) 8-12 hét 
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PCI és ACBG indikációi az anatómiai eltérés a kockázatfelmérés és a beteggel történt 
megbeszélést követıen 

indikáció prognózis 
szempontjából 

tünetek 
szempontjából 

angina és balkamrai érintettség CABG (I) 

CABG (I) vagy PCI 
szelektált esetben, 
amennyiben ACBG 
nem kivitelezhetı  

angina és 3-érbetegség bizonyított nagy 
ischaemiával CABG (I) CABG (I) PCI (I) 

angina és 3-érbetegség csökkent balkamra 
funkcióval CABG (I) 

CABG (I) vagy  PCI, 
amennyiben ACBG 
elvégzésének nagy a 
rizikója  

angina és 2- vagy 3-érbetegség súlyos proximalis 
LAD érintettséggel CABG (I) CABG (I) PCI (I) 

angina CCS klasszifikáció I-IV  és sok érbetegséggel 
(diabetes) CABG (IIa) CABG (I) vagy PCI 

szelektált esetekben 

angina CCS klasszifikáció I-IV és sok érbetegséggel 
( nem diabetes)   CABG (I) PCI (I) 

teljes gyógyszeres terápia ellenére fennálló angina 
CCS klasszifikáció I-IV és egy érbetegség, beleértve 
súlyos proximalis LAD érintettséget 

  CABG (I) PCI (I) 

teljes gyógyszeres terápia ellenére fennálló angina 
CCS klasszifikáció I-IV és egy érbetegség,  súlyos 
proximalis LAD érintettség nélkül 

  

PCI (I) CABG (IIb) 

igazolt ishaemiával járó 1-, 2-, 3-érbetegség, mely 
gyógyszeres terápia mellett tünetementes vagy 
minimális anginás tüneteket (CCS Class I) produkál 

CABG (IIb) 
vagy PCI (IIb) 

  

CCS  (I-IV) klasszifikációt lásd: (x. tábla) 
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Stabil angina pectoris gyógyszeres terápiájának finanszírozási algoritmusa 

 

A stabil angina gyógyszeres kezelése 2 fontos célt szolgál: a koszorúér-betegség 

komplikációinak (myocardialis infarktus és hirtelen halál) megelızése, az anginás 

panaszok csökkentése. 

 

 

 

 



A stabil angina pectoris diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 2010. július 15 

OEP-EOSZEF 

 109 

 

A stabil angina pectoris gyógyszeres terápiájának finanszírozási 

algoritmusa részletezve 

 

1. Angina pectorisra utaló panaszok esetén a beteg mielıbbi kardiológiai szempontú klinikai 

megítélése szükséges a diagnózis felállítása, illetve a prognózis meghatározása céljából a 

korábban részletezett finanszírozott diagnosztikus algoritmus alapján. A minimális 

diagnosztikus stratégia: 

• az anamnézis,  

• a fizikális vizsgálat,  

• nyugalmi EKG és a  

• rizikófaktorok felmérését foglalja magában.  

 

2.  Stabil angina diagnózisát és az ischaemias szívbetegség (ISZB) súlyosságát a klinikai 

kép, rizikó stratifikáció alapján elvégzett diagnosztikus vizsgálatokkal szükséges igazolni 

az optimális gyógyszeres terápia beállítása céljából.  

 

3. A tünetek azonnali megszüntetése céljából szükség szerint sublingualis vagy buccalis 

nitrát adható. Nemcsak a roham oldására, hanem a roham kivédésére is használható a 

várható terhelés elıtt profilaktikusan alkalmazva. Hatása gyors néhány perc alatt jelentkezik 

és 30-45 percig tart.  

 

 

A betegek prognózisának a javítása érdekében végzett gyógyszeres kezelés: 

 

4. Napi 75 mg aszpirin alkalmazása minden beteg számára indokolt, amennyiben nincs 

specifikus kontraindikáció (pl. aktív gastrointestinalis vérzés, aszpirinallergia vagy elızetes 

intolerancia) (A szintő evidencia)  

 

5. Clopidogrel hatóanyag-tartalmú készítmény alkalmazása 75mg/nap dózisban az 

aszpirinkezelés alternatívája stabil angina esetén, ha a beteg nem szedhet aszpirint. (pl. 

aszpirinallergia) (B szintő evidencia)  

 

6. Sztatin kezelés (elsı vonalban) minden ISZB-ben szenvedı beteg számára javasolt és 

indokolt a lipidszinttıl függetlenül. (A szintő evidencia). A beteg egyéb rizikófaktorainak  
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figyelembe vételével (kockázatértékelés) a IV. terápiás Konszenzus Konferencia ajánlása 

használható iránymutatóként.  

 

7. Amennyiben a célérték nem volt elérhetı vagy sztatin intolerancia, illetve 

kontraindikáció áll fenn, ezetimibe vagy más típusú lipidcsökkentı szer adása javasolt. (a 

IV. Terápiás Konszenzus Konferencia ajánlása használható iránymutatóként)   

 

8. ACE-gátló kezelés javasolt minden igazolt koszorúérbetegnek, (B, II/a) kifejezetten az 

alábbi társbetegségek esetében: hipertónia, szívelégtelenség, balkamra-dysfunkció, 

megelızı AMI balkamra-dysfunkcióval vagy diabetes mellitus (A, I evidencia)  

 

9. Tartós béta-blokkolóval történı kezelés indokolt AMI-t követıen vagy 

szívelégtelenségben (A, I evidencia) Kontraindikáció hiányában elsıként választandó 

gyógyszerek. A stabil angina pectoris kezelésében valamennyi béta-blokkoló hatékony 

megfelelı dózisban adva, azonban általában a napi 1x alkalmazott, hosszú hatású béta-1 

szelektív készítményeket kell elınyben részesíteni az egyenletes terápiás hatás biztosítása 

miatt. A béta-blokkolók optimális adagjának beállítását mindig individuálisan kell mérlegelni, 

A teljes antianginás hatás eléréséhez szükséges napi céldózisok: bisoprolol 1x10 mg, 

metoprolol CR 1x200 mg, atenolol 1x100 mg (vagy 2x50 mg).   

 

10. Amennyiben a progresszió csökkentı gyógyszerkészítmények alkalmazásának ellenére 

a beteg anginás tünetei továbbra is fennállnak, Ca-csatorna blokkoló terápiába történı 

bevezetése indokolt.  

 

11. A kontroll vizsgálatok során a klinikai tünetek újraértékelése szükséges.  

 

12. Amennyiben a klinikai tünetek perzisztálnak (anginás panaszok, tachycardia), invazivitás 

megfontolandó revaszkularizáció eldöntése céljából 

 

13. Amennyiben perzisztáló tünetek fennállnak és revaszkularizáció nem kivitelezhetı, vagy 

nem preferált akkor az antianginás kezelés thrimetazidine hatóanyag-tartalmú 

készítménnyel történı kiegészítése javasolt.   
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14. Amennyiben a klinikai tünetek perzisztálnak (anginás panaszok, tachycardia) és a beteg 

közepes vagy magas rizikójú coronarographia elvégzése javasolt revaszkularizáció céljából 

(PCI, ACBG) 

 

15.  Ca-csatorna blokkoló és/vagy nitrát terápia bevezetése szükséges a tünetek 

csökkentése céljából, amennyiben a béta blokkoló kezelés mellett mellékhatások lépnek 

fel, vagy ellenjavallt. A béta-blokkolók leggyakoribb mellékhatása, melyek között enyhe 

formájú és súlyos életveszélyes tünetek is elıfordulhatnak 

• claudicatiós panaszok fokozódása és  

• impotencia 

• hideg végtag szindróma 

• szimptómás bradycardia 

• légúti panaszok fokozódása krónikus obstruktív légúti betegségben (béta-1 szelektív 

szereknél legkevésbé).  

• Ca-csatorna blokkolók a béta-blokkoló kezelés mellett is alkalmazhatók amennyiben 

a béta-blokkoló monoterápia megfelelı klinikai hatást nem nyújt. 

• és/vagy nyújtott hatású nitrátok hatásai : A (izoszorbid-dinitrát, izoszorbid-mononitrát, 

transdermalis nitroglicerin tapasz) csökkentik az anginás roham gyakoriságát és 

súlyosságát, és javíthatják a betegek terhelési toleranciáját.  Tartós nitrát adása minden 

olyan stabil anginás beteg számára javasolt, aki gyors hatású nitroglicerinre jól reagál, és 

különösen elınyös anginához társuló balkamra-diszfunkció vagy szívelégtelenség esetén. 

 

16-17. A kontroll vizsgálatok során a klinikai tünetek újraértékelése szükséges.  

Amennyiben a klinikai tünetek perzisztálnak (anginás panaszok, tachycardia), invazivitás 

megfontolandó revaszkularizáció eldöntése céljából 

 

18. Perzisztáló tünetek fennállás esetén coronarographia javasolt és szükséges 

revaszkularizáció eldöntése céljából (PCI vagy CABG)  

 

19.  Amennyiben a betegnél a revascularizáció (PCI, CABG) nem preferált, vagy a beteg a 

beavatkozást nem vállalja, a további gyógyszerek bevezetéséhez az alábbi feltételek 

vizsgálata szükséges:  

• szívritmus megítélése (sinusritmus megléte vagy hiánya)  

• tachycardia megléte 

• béta-blokkoló miatti súlyos, nem kontrollálható, tünetekkel járó asztma, COPD,  
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• invazív vagy noninvazív terápiával nem befolyásolható, elırehaladott állapotú 

perifériás érbetegség   

 

20.   Amennyiben a betegnél béta-blokkoló miatti súlyos, nem kontrollálható tünetek (ld.19. 

pont) mutatkoznak, sinus ritmus hiányában kizárólag trimetazidin hozzáadása lehet 

indokolt.  

 

21.   Amennyiben a betegnél béta-blokkoló miatti súlyos, nem kontrollálható tünetek (ld.19. 

pont) mellett sinus-tachycardia (100/min) egyaránt fennáll, trimetazidin vagy ivabradin 

egyaránt adható.  

 

 

 

VIII Finanszírozási sarokpontok monitorozása, ellenırzési 

kritériumrendszer 

A finanszírozási ellenırzés során elsıdlegesen azt vizsgáljuk, hogy a kezelı orvosok 

betartják-e a kihirdetett finanszírozási rendet, különös tekintettel a következı fıbb ellenırzési 

sarokpontokra, melyek természetesen az ellenırzés céljának megfelelıen változhatnak. 

 

1. A stabil angina pectoris diagnózisa terheléses és/vagy egyéb képalkotó 

vizsgálatokkal igazolt. 

2. A kórkép fennállása esetén beteg teljes körő progressziót csökkentı gyógyszeres 

kezelésben részesül. 

3. A betegdokumentáció alátámasztja, hogy a betegnél a hagyományos gyógyszeres 

terápia ellenére továbbra is fennállnak anginás panaszok? 

4. Trimetazidin alkalmazása esetén stabil angina pectoris diagnózisa fennáll.  

5.  Ivabradin alkalmazása esetén a betegdokumentáció alátámasztja, hogy a betegnek 

béta-blokkolótól súlyos mellékhatások lépetek fel, vagy béta-blokkoló kontraindikáció 

fennáll (asztma, COPD, súlyos perifériás érbetegség) 

6. Az ivabradin alkalmazása esetén sinustachycardia fennáll. 

7. Amennyiben coronarographia, illetve revaszkularizáció indikációja fennáll, és nem 

történt meg, szakmai indokok vizsgálata.  
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Indikátorok 

1. A terültre fordított közkiadások alakulása. 

2. A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 

 

 

 

IX Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 

A jelenlegi jogszabályi környezetben az alábbi indikációkban és feltételrendszer mellett 

rendelhetı Eü50% killetve 70%-os támogatási kategóriában  a stabil angina pectorisban 

néhány készítmény  

Eü50% 10. 
Támogatott indikációk: 
Coronariascleroticus stabil angina pectoris, komplex antianginás kezelés mellett ismétlõdõ 

anginiform panaszok fennállása esetén 

 
A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelõ orvos munkahelyére és szakképesítésére 
vonatkozó elõírások: 
 
Munkahely     Szakképesítés  Jogosultság 
Járóbeteg szakrendelés 
/Fekvõbeteg gyógyintézet   Belgyógyászat   javasolhat és írhat 
Járóbeteg szakrendelés/ 
Fekvõbeteg gyógyintézet   Kardiológia    javasolhat és írhat 
Háziorvos     Megkötés nélkül   javaslatra írhat 

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap. 
 
 
Termék név    Kiszerelés     Törzskönyvi szám 
- ADEXOR MR 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAG LEADÁSÚ FILMTABLETTA 60x OGYI-T-09067/01 
- MODUXIN MR 35 MG RETARD TABLETTA 60x(al//pvc buorékfóliában) OGYI-T-20603/02 
- PREDUCTAL MR 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ FILMTABLETTA 60x OGYI-T-08844/01 
Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdodo kódot): I2010, I2080, I2090 
 
 
 
Eü70% 21. 
Támogatott indikációk: 
Invazív vagy noninvazív módszerekkel igazolt krónikus stabil angina pectoris tüneti 

kezelésére sinus ritmusban, amennyiben kombinált antianginás kezelés ellenére tachycardia 

okozta recurrens angina fennáll és béta blokkolótól súlyos - nem kontrollálható - mellékhatás 

igazolható (gyógyszeres terápia mellett tünetekkel járó asztma vagy COPD, invazív vagy 

noninvazív terápiával nem befolyásolható, elõrehaladott állapotú perifériás érbetegség) 

 



A stabil angina pectoris diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 2010. július 15 

OEP-EOSZEF 

 114 

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelõ orvos munkahelyére és szakképesítésére 
vonatkozó elõírások: 
 
Munkahely     Szakképesítés    Jogosultság 
Kijelölt intézmény    Kardiológia     javasolhat és írhat 
Háziorvos     Megkötés nélkül   írhat 
 
Termék név    Kiszerelés     Törzskönyvi szám 
- PROCORALAN 5 MG FILMTABLETTA 56x EU/1/05/316/003 
- PROCORALAN 7,5 MG FILMTABLETTA 56x EU/1/05/316/010 
Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdıdı kódot): I2080 

  

A 32/2004 ESzCsM rendelet 2. számú mellékletének módosítását az alábbi módon 

javasoljuk:  

Eü50% 10. 
 
Támogatott indikációk: 
Coronariascleroticus stabil angina pectoris, komplex antianginás kezelés mellett ismétlõdõ 

anginiform panaszok fennállása esetén a külön jogszabályban foglalt finanszírozási 

protokoll alapján – az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket: 

 
A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelõ orvos munkahelyére és szakképesítésére 
vonatkozó elõírások: 
 
Munkahely     Szakképesítés  Jogosultság 
Járóbeteg szakrendelés 
/Fekvõbeteg gyógyintézet   Belgyógyászat   javasolhat és írhat 
Járóbeteg szakrendelés/ 
Fekvõbeteg gyógyintézet   Kardiológia    javasolhat és írhat 
Háziorvos     Megkötés nélkül   javaslatra írhat 

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje 12 hónap. 
 
 
Termék név    Kiszerelés     Törzskönyvi szám 
- ADEXOR MR 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAG LEADÁSÚ FILMTABLETTA 60x OGYI-T-09067/01 
- MODUXIN MR 35 MG RETARD TABLETTA 60x(al//pvc buorékfóliában) OGYI-T-20603/02 
- PREDUCTAL MR 35 MG MÓDOSÍTOTT HATÓANYAGLEADÁSÚ FILMTABLETTA 60x OGYI-T-08844/01 
 
Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdıdı kódot): I2010, I2080, I2090 

 

Eü70% 21. 
 
Támogatott indikációk: 
Invazív vagy noninvazív módszerekkel igazolt stabil angina pectoris tüneti kezelésére sinus 

ritmusban, amennyiben kombinált antianginás kezelés ellenére tachycardia okozta recurrens 

angina fennáll, és béta blokkolótól súlyos - nem kontrollálható - mellékhatás igazolható 
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(gyógyszeres terápia mellett tünetekkel járó asztma vagy COPD, invazív vagy noninvazív 

terápiával nem befolyásolható, elõrehaladott állapotú perifériás érbetegség - a külön 

jogszabályban foglalt finanszírozási protokoll alapján– az OEP által közleményben 

közzétett gyógyszereket: 

 
 
A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelõ orvos munkahelyére és szakképesítésére 
vonatkozó elõírások: 
 
Munkahely     Szakképesítés    Jogosultság 
Kijelölt intézmény    Kardiológia    javasolhat és írhat 
Háziorvos     Megkötés nélkül    írhat 
 
Termék név    Kiszerelés     Törzskönyvi szám 
- PROCORALAN 5 MG FILMTABLETTA 56x     EU/1/05/316/003 
- PROCORALAN 7,5 MG FILMTABLETTA 56x     EU/1/05/316/010 
 
Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdıdı kódot): I2080 
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