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Mi az angina pectoris?
Az angina pectoris egy nagyon fontos figyelmeztetés az Ön számára: azt jelzi,
hogy a szív nem kap elegendő, oxigénben dús vért a normális működéshez.
Az angina nem szívinfarktus, hanem a koszorúér-betegség tünete, amely ha
súlyosbodik, szívrohamot eredményezhet.

Mi okozhat angina pectorist?
A szív egy speciális szövetből felépülő „izompumpa”, amely az erekben történő
véráramlást biztosítja, ezáltal oxigént, glükózt és más tápanyagokat juttat el az
agyba, tüdőbe, vesékbe, végtagokba, és más szervekbe, biztosítva ezek normális működését. Akárcsak a többi szervnek, a szívnek is szüksége van megfelelő saját vérkeringésre ahhoz, hogy naponta mintegy 250 000 alkalommal
össze tudjon húzódni. A vért a szívizomhoz két fő ér szállítja, a jobb és a bal
koszorúér-ágrendszerek. Amikor a koszorúér fala károsodik, például a magas
koleszterinszint, dohányzás, magas vérnyomás, vagy cukorbetegség miatt, kialakul a koszorúér-betegség. A károsodott artéria falában plakk (zsírokban gaz-
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dag törmelékanyag-felrakódás) alakul
Normál ér
ki. Ez a jelenség az érelmeszesedés.
Ateroszklerózistól
A plakk csökkenti a véráramlást
beszűkült artéria
a koszorúerekben, de ezt a beteg
enyhébb érszűkület esetében még
nem érzékeli. Ahogy a plakk nő, az
Véráram
Plakk
általa okozott szűkület fokozódik, így
az artéria egyre kevésbé képes oxigéndús
vérrel ellátni a szívet, különösen amikor fokozott
az oxigénszükséglet, például fizikai megerőltetésnél, de a betegség előrehaladtával már kisebb terhelés esetén, sőt akár nyugalomban is. Ilyenkor érezheti
Ön az angina pectoris tüneteit. Az angina pectoris még nem okoz maradandó
károsodást a szívizomban. Szívinfarktus esetén egy ilyen érfalban felrakódott
plakk megreped és egy vérrög képződik, amely elzárja a véráramlás útját az
adott koszorúérben, amely így egyáltalán nem képes oxigéndús vért szállítani
a szívizomba. Ebben az esetben a véráramlás megáll. Oxigéndús vér nélkül a
szívizom károsodik, és működése azon a területén leáll, ez az oka a szívinfarktusnak (szívroham). A szívroham már maradandó károsodást okoz a szívizomban, és akár halálhoz is vezethet.
Tehát az angina pectorisra úgy kell tekinteni, mint egy vészjelzésre,
ami figyelmeztet a szívroham veszélyére.
Az érelmeszesedésen kívül más, ritkább okok is kiválthatnak angina pectorist:
 szívbillentyű-betegségek,
 vérszegénység,
 gyors, rendellenes szívritmus,
 a szívizom betegségei,
 a koszorúerek görcse.
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Miről ismerem fel az angina
pectorist?
Az angina pectoris a koszorúér-betegség gyakori megnyilvánulása. Az anginás roham típusosan fizikai és/vagy emocionális terhelésre a szegycsont
mögött jelentkező erős nyomó vagy markoló jellegű mellkasi fájdalom, amely
kisugározhat a nyakba, az alsó állkapocsba, a
karokba, a hátunkba és a felhas tájékára is. Az angina pectoris nem mindig típusos formában jelentkezik,
főként cukorbetegség esetén a
betegek gyakran csak enyhébb
fájdalmat éreznek, furcsa diszkomfort-érzést a mellkasban,
a vállban, nyakban, torokban
vagy az állkapocsban, de jelentkezhet fáradtság, szédülés, izzadás,
légszomj vagy emésztési zavarnak tűnő
panasz formájában is.
Az angina pectoris stabilnak minősül, amennyiben a mellkasi panaszok azonos fokú terhelésre jelentkeznek, azonos erősségűek, pihenésre hasonló időn
belül szűnnek.
A típusos stabil angina pectoris esetén az alábbi jellemzők közül
mindhárom jelen van:
1. szegycsont mögötti fájdalom és/vagy diszkomfortérzés,
2. a panaszt fizikai terhelés vagy emocionális stressz váltja ki,
3. nyugalomban vagy nitroglicerin hatására a panaszok megszűnnek.
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Az anginás tünetek jelentkezésének az oka, hogy fizikai terhelés során a
szívnek többet kell dolgoznia ahhoz, hogy több vért pumpáljon, azaz több oxigént juttasson el a végtagokba. A fokozott munkához a szívizomnak is több
vérre van szüksége. Stabil angina pectoris során tehát aránytalanság lép fel
a szív megemelkedett oxigénszükséglete, valamint a beszűkült koszorúerek
által szállított vér mennyisége által biztosított oxigénkínálat között. Ez mellkasi
fájdalomhoz vezet. A fájdalom mozdulatokra, a mellkas nyomkodására, mély
légvétel hatására nem változik. Az anginás fájdalom klasszikusan fizikai tevékenység (például siető járás) során jelentkezik, de előfordulhat étkezés után
nyugalomban is. A düh és a stressz szintén kiválthatja, vagy rosszabbíthatja
az anginás tüneteket, akárcsak az alacsony hőmérséklet, különösen ha meleg
helyiségből megy ki a beteg a hidegbe.
A tünetek általában néhány másodperctől néhány percig tartanak, rendszerint nem haladják meg a 10-15 perces időtartamot,
és nyugalomban megszűnnek, de újabb terhelés hatására ismét jelentkezhetnek.
A stabil angina pectoris általában gyógyszeres kezeléssel jól kontrollálható. Szívrohamra utalhat, amennyiben a panaszok 20 percnél tovább tartanak, különösen, ha a fájdalmat más tünetek is kísérik, mint például hideg
veríték, gyengeség, súlyos légszomj, hányinger, vagy hányás.
Az angina pectorisnak további típusai is vannak:
Ezek ismerete fontos, mert kialakulásuk körülményeiben, a tüneteikben, és a
hozzájuk társuló kockázat és a kezelés terén is különbözőek.
 A Prinzmetal angina általában valamelyik nagy koszorúér spontán gör-

cse miatt következik be, tünetei nyugalomban jelentkeznek. Az EKG-én
szívinfarktusra jellemző eltérések láthatók, amelyek vagy spontán, vagy nitBETEGTÁJÉKOZTATÓ / 5

rátkészítmény adását követően teljesen megszűnnek. Tisztázása koszorúérfestést igényel. A beteg ennek igazolásakor megelőzésként tartósan
koszorúér-görcs oldó kezelésre szorul.
 Decubitalis angináról akkor beszélünk, ha a tünetek éjjel, alvás közben,

teljes nyugalomban jelentkeznek. Ilyenkor a mellkasi fájdalom mellett a
fulladásos, nehézlégzéses panaszok is gyakoriak. Sürgős kivizsgálást
igényel!
 Az instabil angina pectoris sokkal veszélyesebb, mint a stabil angina pec-

toris. Az instabil (erősödő, gyakran szívinfarktust megelőző) anginát a koszorúér-szűkületet okozó „plakk” instabillá válása, eróziója, a kórfolyamat hirtelen progressziója váltja ki.
Ilyenkor a koszorúér még nem záródik el teljesen. A
fájdalom általában fokozódik, hosszabb ideig tart,
egyre kisebb fizikai aktivitás képes kiváltani, sőt
ágynyugalomban is jelentkezhet, tünetei sokkal
erőteljesebbek. Az instabil anginások kb. 30
százalékában, három hónapon belül szívinfarktusra lehet számítani. Tehát, ha korábban az
angina pectoris két emelet megmászása után
jelentkezett, de egy idő után már az első emelet
után fellép, az az instabillá válás jelének tekinthető. Amenynyiben ilyen változást észlel, mindenképpen keresse fel a kezelőorvosát!
Sürgős kivizsgálást igényel!

Amennyiben nyugalomban hirtelen mellkasi fájdalom jelentkezik,
ami 20 percnél hosszabb ideig tart, ne késlekedjen, hívja a mentőket!
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Melyek az angina pectoris kockázati
tényezői?
Az angina pectoris oka a koszorúér-betegség, ezért a kockázati tényezői
ugyanazok. A koszorúér-betegség kockázati tényezői között vannak olyanok, amelyek nem befolyásolhatóak, mások megfelelő életmódbeli és terápiás beavatkozásokkal csökkenthetők (befolyásolható kockázati tényezők).
A magasabb életkor, a férfi nem és a családi halmozódás (az öröklött genetikai hajlam, pl. ha van olyan közeli hozzátartozó, akinél férfi esetén 55 év
alatt, nő esetén 60 év alatt koszorúér-betegség alakult ki) olyan kockázati
tényezők, amelyek nem befolyásolhatóak. Amit tehetünk, és amit meg is kell
tenni, hogy csökkentjük a koszorúér-betegség kialakulásának befolyásolható kockázati tényezőit. Ez azt jelenti, hogy változtatunk az életmódunkon.
Egészségesebben élünk, és rendszeresen szedjük az orvos által javasolt
gyógyszereket, annak érdekében, hogy megelőzzük a koszorúér-betegség
kialakulását, tünetek esetén azok súlyosbodását, vagy súlyos klinikai események (pl. a szívroham) jelentkezését.
Az Ön esetében magasabb a koszorúérbetegség és az angina pectoris kialakulásának kockázata amennyiben:
 cukorbeteg,
 dohányzik,
 túlsúlyos, vagy elhízott,
 magas a koleszterinszintje,
 magas a vérnyomása,
 keveset mozog,
 magas a nyugalmi pulzusszáma (szívfrekvenciája).
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Fontos tudni, hogy amennyiben a fenti tényezők közül bármelyik
fennáll, a koszorúérbetegség kialakulásának a kockázata jelentősen emelkedik, és több kockázati tényező együttes jelenléte
esetén a kockázat nem egyszerűen összeadódik, hanem megsokszorozódik. Más szóval, amennyiben ön dohányzik, a koszorúér-betegség kialakulásának a kockázata a következő 5 évben 10%, ha
cukorbeteg, akkor 20%, de ha mindkét kockázati tényező jelen van
a kockázat már 40-50%-ra emelkedik.
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Az angina pectoris diagnózisa
Ha mellkasi fájdalma van, ami a már ismertetett jellemzőkkel bír, mindenképpen forduljon az orvosához, aki a pontos diagnózis megállapításához el tudja végezni a szükséges vizsgálatokat. Ez nagyon fontos, mert
számos más betegség okozhat hasonló tüneteket. Ilyen lehet például a
gyomor nyálkahártya-gyulladása, a nyelőcső refluxbetegsége, amikor a
gyomorsav visszajut a nyelőcsőbe, a szívburok gyulladása, bizonyos tüdőés mozgásszervi betegségek, és a szorongás. Kezelőorvosa vagy kardiológusa az alábbi vizsgálómódszerek segítségével fel tudja állítani a
diagnózist:
 Kórelőzmény és fizikális vizsgálat. A beteg panaszainak pontos ismere-

te, és aktuális fizikális állapota és a már szedett gyógyszerek neve és adagolása fontos információkkal szolgálhat.
 Nyugalmi elektrokardiogram (EKG). A szív elektromos tevékenysé-

gét regisztrálja, amelyen súlyosabb esetben, vagy akkor, ha az panasz
alatt készül, láthatók lehetnek a szívizom elégtelen oxigén ellátásának
jelei. Láthatók lehetnek a szívritmus zavarai és a különböző elektromos
vezetési zavarok, amelyek a vérellátási problémák következtében a szív
saját ingerületvezető rendszerében kialakulhatnak.
 Vérvizsgálat. Például teljes vérkép, a vércukor, a triglicerid- és kolesz-

terinszintek (LDL, HDL), vagy instabil állapotban a szívenzimek szintjének a
mérése (utóbbiak a károsodott szívizomsejtekből szabadulnak fel).
 Terheléses vizsgálat. A vizsgálat során a beteget futópadon, vagy szo-

bakerékpáron terhelik, és monitorozzák a pulzusszámot, a vérnyomást, a vér
oxigénszintjét, és az EKG-jeleket. Mivel a terhelés hatására a szív oxigénigénye megnő, koszorúér-szűkület esetén oxigénhiány jelentkezhet, ami anginás
fájdalmat és/vagy a monitorozott paraméterekben eltéréseket okozhat.
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 Szívultrahang (echokardiográfia). Ezzel a vizsgálattal a szív

üregeinek méreteit, a szívbillentyűk állapotát, és a szív falmozgás
zavarait elemzik. Színkódolt Doppler-vizsgálattal kiegészítve pontosan lemérhetők a billentyűk szűkületeinek vagy záródási elégtelenségüknek a mértéke, a különböző nyomásviszonyok változása. Jól
láthatók a pitvari és kamrai sövények mozgási vagy záródási rendellenességei is.
 A szív komputertomográfiás (CT) vizsgálata. Ez jelenleg a ko-

szorúér-betegség korai felderítésére alkalmas szűrővizsgálat. A szív-CT
során első lépésben a kalciumlerakódás mértékét mérik a koszorúerek fa10 / Stabil angina pectoris / BETEGTÁJÉKOZTATÓ

lában. Második lépésben koronária CT-angiográfiát végeznek, amelynek
során a kar vénáján keresztül kontrasztanyagot fecskendeznek az érrendszerbe, amely a szívbe és a koszorúerekbe jutva láthatóvá teszi azokat a
CT számára. A vizsgálattal kizárható a koszorúér-betegség. Amennyiben
jelentős szűkület gyanúja merül fel, akkor szívkatéteres eljárással koszorúérfestést kell végezni.
 Koronarográfia (koszorúérfestés). Helyi érzéstelenítés mellett vég-

zett vizsgálat, amelynek során a kar vagy a comb verőerén keresztül vékony katétert vezetnek a szívkoszorúerek szájadékához, majd
röntgensugár alatt látható kontrasztanyagot fecskendeznek be a koszorúerekbe. Ezzel kimutathatók az érszűkületek, vagy elzáródások.
A beavatkozás nemcsak végleges és biztos diagnózist tesz lehetővé, de ennek során kezelni is lehet a beszűkült, vagy elzáródott eret.

Fontos tudni, hogy a szívbetegségen kívül számos más megbetegedés is okozhat mellkasi fájdalmat, ezért a tüneteit mindig beszélje meg az orvosával.

Az angina pectoris kezelése
Az utóbbi évtizedekben hatalmas előrelépések történtek a koszorúérbetegség, az angina pectoris, és a szívinfarktus kezelésében. A kezelés lehet konzervatív (kockázati tényezők csökkentése, gyógyszeres kezelés), és beavatkozással járó (katéteres beavatkozás, és szívkatéterezéssel vagy sebészeti
úton végzett kezelés).
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A kockázati tényezők csökkentése
Nagyon fontos, hogy Ön is lépéseket tegyen a szívinfarktus kockázata csökkentése, és a későbbi komplikációk megelőzése érdekében. A módosítható kockázati tényezők csökkentésének rendkívül fontos szerepe van a koszorúér-betegség kialakulásának a megelőzésében, már kialakult betegség esetén pedig a
kórfolyamat előrehaladásának a gátlásában.

Dohányzás
A dohányzást abba kell hagyni, mert a koszorúér-betegség kialakulásának
kockázatát rendkívüli módon növeli. Akkor is, ha Ön csak egy-két cigarettát
szív el egy nap. A dohányzás tönkreteszi az artériákat, jelentősen fokozza az érelmeszesedés
kockázatát és erőteljes koszorúérgörcsöket
okozhat. Utóbbi esetén a koszorúér falában felrakódott, de még jelentős szűkületet nem okozó meszes plakkok megrepedhetnek, ami szívinfarktust okoz. A
szívroham fiatal korban rendszerint dohányosokat érint. A dohányzásról leszokni
nagyon nehéz, ezért kérje orvosa vagy
kardiológusa segítségét, aki el tudja Önt
küldeni a dohányzásról való leszokást segítő centrumba.

Magas vérnyomás
Amennyiben Önnek magas vérnyomása (hipertóniája) van, első lépésben csökkenteni kell az étkezéssel bevitt só mennyiségét. Amennyiben
túlsúlyos, ezt diétával és napi rendszerességgel végzett (20-30 perc)
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dinamikus testmozgással
fokozatosan csökkenteni
kell. Tudatosan törekednie
kell a stressz szituációk
kerülésére. Ha a vérnyomása továbbra is magas marad,
gyógyszeres kezelésre van szükség. Számos gyógyszer áll rendelkezésünkre, amelyekkel kontrollálni
lehet az Ön vérnyomását, de ezek kiválasztása, és a kezelés felépítése
(sok esetben egyetlen gyógyszer nem elég a vérnyomás normális szintre történő csökkentéséhez) kizárólag az orvos feladata. Amennyiben az
életmódbeli és gyógyszeres kezelések eredményeképpen a vérnyomása
a normális tartományba kerül, az a kezeléseknek köszönhető, mivel a
magas vérnyomás nem gyógyul meg. Tehát a kezelést nem szabad abbahagyni, azt élethosszig folytatni kell.

Cukorbetegség
A cukorbetegség a koszorúér-betegség egyik legerőteljesebb kockázati
tényezője. Amennyiben Ön cukorbeteg, törekednie kell a vércukor szoros
monitorozására és kontrollálására. Tisztában kell lennie azzal, hogyan
vércukrot, ismernie kell és szigorúan be kell
kell mérni a vé
tartania a helyes étrendet. Amennyiben a
diéta nem elegendő, orvosa gyógyszeres
kezelést fog javasolni, ami lehet tabletta,
vagy injekció, vagy a kettő kombinációja.
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Koleszterin
A magas, különösen a „rossz” vagyis az LDL-koleszterinszint emelkedése
elősegíti a szűkületeket okozó plakkok kifejlődését a verőerek falában. Időközönként ellenőrizni kell a vérben a koleszterinszinteket. Magas koleszterinszint esetén módosítani kell az étrenden, emellett, az orvosa felírhat
koleszterinszint-csökkentő gyógyszert is. Jelenleg a „statin” készítmények
érelmeszesedést csökkentő hatásával kapcsolatban rendelkezünk a legtöbb
bizonyítékkal. Fontos tudni, hogy ha a normál koleszterinszintet diétával nem
sikerült elérni, akkor a gyógyszert folyamatosan szedni kell, mert abbahagyása esetén ismét megemelkedik a koleszterinszint és megszűnik a védelem!

Mozgásszegény életmód
A koszorúér-betegség megelőzése napi 20-30 perc dinamikus
testmozgást igényel. Erre a legmegfelelőbb a dinamikus
gimnasztika, a sietős séta, a kerékpározás, vagy elliptikus tréner használata, az úszás, a labdasporlip
tok és minden dinamikus testmozgással járó
sport általában. Ebben az esetben nem
az izomtömeg növelése a cél, hanem a
keringés karbantartása. Minden sporttevékenység előtt fontos az alapos bemelegítés, majd a végén a nyújtás és lazítás
elvégzése.

Túlsúly
Amennyiben Ön túlsúlyos, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy
lefogyjon! Napi ötször, de keveset étkezzen. A mozgás mellett figyelni kell
a kalóriabevitelre, fogyókúra esetén kb. 1000-1200 kcal esetén számíthat
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sikerre. Fogyasszon minél több rostot tartalmazó
élelmiszert (zöldségek) és kerülje a tésztaféléket, a kenyeret. Az érvédő omega-3 zsírsavat tartalmazó tengeri halak (például hekk,
lazac, tonhal, tőkehal, szardínia), vagy a hazai halak közül a busa is kiválóan beleillik
a fogyókúrába. Heti egyszeri fogyasztásuk javasolt. Emellett szárnyasok húsa javasolható.
A gyümölcsök egészségesek, de vigyázni kell
velük, mert magas lehet a szénhidráttartalmuk.
Diétázóknak elsősorban az alma javasolható.
Napi 2,5-3 liter folyadék, elsősorban víz fogyasztása javasolt.
Csak kevés alkoholt, ezek közül is csak bort fogyasszon, részben magas kalóriaértékük miatt.
Amennyiben sikerül fogynia, a vérnyomása és
szénhidrát-háztartása is javul.

Stressz
Csökkentse a stresszt amennyire csak lehetséges. A rendszeres testmozgás kiváló stresszoldó lehet.
Erre különösen alkalmas például a jóga,
amely minden korosztálynak javasolható.
avasolható.
Pszichológus segítségét is bát-ran kérheti stresszoldó-technikák elsajátításához.
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Emelkedett nyugalmi pulzusszám
A szapora szívműködés kétszeresen is kedvezőtlen a szívizomzat oxigénegyensúlya szempontjából: egyrészt növeli az oxigénigényét, másrészt csökkenti a szívizomszövet oxigénellátását, ami angina pectoris kialakulásához vezethet. Bizonyítást nyert, hogy
a 70 ütés/perc feletti nyugalmi szívfrekvencia jelentősen növeli a szív-ér rendszeri események
(angina pectoris, szívroham) kockázatát. Ez az
oka annak, hogy koszorúér-betegség esetén
olyan kezelést ajánlanak, amely a nyugalmi pulzusszámot percenként 55 és 65 közé csökkenti, ezzel is megelőzve egy újabb anginás roham
kialakulását. Ugyanakkor az indokolatlanul magas
nyugalmi pulzusszám hátterében feltétlenül ki kell zárni egyéb betegségek, mint például pajzsmirigy-túlműködés, és krónikus tüdőbetegségek lehetőségét.

Gyógyszeres kezelés
Számos gyógyszerről bebizonyosodott, hogy képes megelőzni az anginás rohamok kialakulását.
 Aszpirin. Amennyiben stabil anginája van kis adagban fognak felírni Ön-

nek aszpirint, ami csökkenti a szívinfarktus kockázatát. Mindazonáltal, az
aszpirin okozhat gyomorpanaszokat (emésztési problémák, gyomorfekély,
vérzés), ezért nem alkalmas mindenkinek a kezelésére. Annak ellenére,
hogy vény nélkül kapható, beszélje meg az orvosával, hogy Ön szedhet-e
aszpirint.
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 ACE-gátlók. Erről a vérnyomáscsökkentő gyógyszercsoportról igazolták,

hogy csökkenti a szív-ér rendszeri megbetegedés és halálozás kockázatát.
Csökkenti az érelmeszesedés progresszióját.
 Statinok. Csökkentik a vér „rossz”, érszűkületet okozó (LDL) és emeli a

„jó”, érvédő (HDL) koleszterinszintjét, ezáltal csökkentik a zsíros lerakódások
további növekedését a koszorúerek falában. Sőt, tartós szedése hosszú távon
az érfalat szűkítő plakk méretét is csökkentheti. Amennyiben szedése mellett
kiterjedt izomfájdalom jelentkezik, jelezze kezelőorvosának.
 ß-receptor-blokkolók. Csökkentik a szívfrekvenciát, ami csökkenti a szív

oxigénigényét. A ß-blokkolók ugyanakkor tüdőbetegségek (pl. asztma, COPD
stb.), perifériás érszűkület és pikkelysömör esetén ellenjavalltak lehetnek.
 Kalciumcsatorna-gátlók. Értágító hatású vérnyomáscsökkentők,

amiket angina pectoris kezelésére abban az esetben alkalmaznak,
amennyiben annak hátterében elsősorban koszorúérgörcs (spazmus)
feltételezhető (pl. Prinzmetal-angina). Egyes képviselőik csökkentik a
szívfrekvenciát is.
 f-csatorna gátló. Szelektíven gátolja a pulzusszámot meghatározó ioná-

ramlást a szív ingerképző központjában, a sinuscsomó sejtjeinek If-csatornáján. Ezáltal úgy csökkenti a pulzust,
hogy egyéb keringési paraméterekben nem okoz
eltéréseket, például nem csökkenti a vérnyomást, ami alacsonyabb vérnyomású betegek
esetén kifejezetten előnyös. Több időt biztosít az oxigéndús vérnek a szívizomban való
áramláshoz, mérsékli a szív oxigénigényét,
ezáltal megelőzhetők az anginás rohamok.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ / 17

 Nitrátok. Tágítják az artériákat, ezáltal javítják a véráramlást a szívben, és

az egész szervezetben. Ez megkönnyíti a szív működését, mivel így a vért kisebb ellenállás ellenében kell pumpálja. Egyes nitrátkészítmények a nyelv alá
fújva vagy nyelv alatt nagyon gyorsan oldódó tabletta formájában, hamar felszívódnak, ezért az anginás rohamot néhány perc alatt megszűntetik. Lassan
oldódó tabletta vagy bőrtapasz formájában pedig a rohamok megelőzésére
alkalmas.
 A szívizom anyagcseréjére ható szerek. A szívizomsejtek anyagcse-

re-folyamatait befolyásolva javítják és gazdaságosabbá teszik a rendelkezésre álló oxigén felhasználását, így hatékonyabb lesz az energiatermelés.
Ezáltal ugyanannyi oxigén jelenlétében a szív több munka elvégzésére képes anélkül, hogy oxigénhiány és anginás fájdalom jelentkezne. Kifejezetten hasznosak abban az esetben, ha az oxigénkínálatot nem tudjuk fokozni,
hiszen az igényt csökkentik úgy, hogy a keringési paramétereket (pulzus,
vérnyomás) egyáltalán nem befolyásolják.

Beavatkozással járó kezelés
Ha a tünetek nem kontrollálhatók gyógyszeres kezeléssel, vagy az angina instabillá válik, a kardiológus koszorúérfestést (koronarográfia) javasol. Szívinfarktus esetén pedig nagyon fontos, hogy a beteg mielőbb (a fájdalom
kezdetétől számítva néhány órán belül) egy szívkatéteres eljárást alkalmazó
szívcentrumba kerüljön, ahol a sürgős beavatkozást azonnal el tudják rajta
végezni. Ezért is írtuk már korábban is, hogy amennyiben a tartós mellkasi
fájdalom hossza a 20 percet meghaladja, mentőt kell hívni. A koronarográfia
egy olyan beavatkozás, amivel kimutathatók a koszorúerekben a szűkületek
és az elzáródások. A szűkületek száma, elhelyezkedése és súlyossága alapján az intervenciós kardiológus, esetenként szívsebésszel konzultálva, meghatározza az Ön számára legmegfelelőbb kezelési eljárást. Ennek célja, hogy
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visszaállítsa a megfelelő keringést a beszűkült koszorúérben, így a szív általa
ellátott területén is, ezáltal megszűntethetők az anginás panaszok, és megelőzhető a szívroham.
Szívinfarktus esetén a beavatkozás sürgőssé válik, hiszen ilyenkor valamelyik
koszorúér elzáródik. Ebben az esetben az érfestést követően az elzárt eret
katéteres eljárás segítségével megnyitják.
Amennyiben a koszorúérfestés során az angina pectoris hátterében a koszorúér organikus szűkülete észlelhető, alapvetően két módszerrel kezelhető:
szívkatéteres koszorúér-tágítással (angioplasztika) és a mellkas megnyitásával járó koronária áthidaló (más néven bypass) műtéttel.
A koronária angioplasztika (PTCA vagy PCI) során nem altatják el a beteget. Általában egy vagy két koszorúér szűkülete esetén alkalmazzák. Helyi
érzéstelenítés mellett a kar- vagy a combartérián keresztül a szívig felvezetett
speciális katéter végét a koszorúér szájadékába illesztik. A katéteren keresztül kontrasztanyagot fecskendeznek a véráramba, ami kitölti és röntgen átvilágítás mellett jól láthatóvá teszi a koszorúereket és annak szűkületeit.
Ezt követően a katéteren keresztül egy hajszál vékony vezetődrótot juttatnak a beteg koszorúérbe úgy, hogy annak végét jelentősen túlvezetik a
beszűkült érszakaszon. Ez a drót biztosítja azt, hogy a további eszközök
sérülésmentesen bevezethetők legyenek a koszorúérbe.
 Ballon-angioplasztika (PTCA)

esetén egy olyan katétert húznak rá
a vezetődrótra, amelynek a végén
egy kis ballon van összezárt állapotban. Amikor a ballonnal áthaladnak
a beszűkült, vagy elzáródott részen,
a ballont úgy pozícionálják, hogy annak végei még ép koszorúér terület-

1. lépés:
a katéter
pozícionálása

2.lépés:
a ballon felfújása
Ballon a
felfújás után

Katéter a
még összezárt
ballonnal
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re essenek, majd nagy nyomással felfújják és kitágítják a koszorúeret. Ezt az
eljárást önmagában ma már csak ritkán használják, olyan esetben, ami nem
igényel további teendőt.
 A stent beültetése (PCI) általában a ballon-angioplasztika folytatása.

Ilyenkor a vezetődrót segítségével egy olyan ballonkatétert juttatnak a gyakran már előtágított szűkületbe, amelynek a ballon részére egy
szövetbarát fémötvözetből álló vékony drótháló
(stent) van applikálva. A stent méretét a szűStent
kület hosszának és az ér átmérőjének megÉr
felelően választják ki úgy, hogy annak végei
már az ép koszorúérszakaszra essenek. Ezt
követően a stentballont nagy (8-14 atm) nyomással felfújják, s ekkor a drótháló befeszül a
kitágított koszorúérbe. Ez a módszer egyrészt
megakadályozza azt, hogy a tágított érfalról a
meszes felrakódások leváljanak, másrészt csökkenti az ér visszaszűkülésének lehetőségét.
A beavatkozás után tartósan olyan gyógyszereket szükséges szedni, ami
megelőzi, hogy a stentben vérrög alakuljon ki.
 Koszorúér áthidaló (bypass) műtét altatásban történik a mellkas meg-

nyitásával. Általában azoknál a betegeknél végzik, akiknek két vagy három
koszorúéren vagy a bal közös főágon vannak jelentős szűkületeik és úgy ítélik
meg, hogy a műtéti megoldás a biztonságosabb. Ennek során a páciens saját
ereit (rendszerint az alsó végtag vénáit és/vagy a mell vagy az alkar egy-egy
artériáját) kipreparálva és felhasználva áthidalják a koszorúér beszűkült szakaszát.

20 / Stabil angina pectoris
20 / BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Gyakori kérdések az angina
pectorisról
Mi az angina pectoris?
Az angina pectoris típusosan erős fájdalomérzés a szegycsont mögött a
mellkasban, amely a környező területekre (kar, váll, hát, nyak, állkapocs)
is kisugározhat. Általában akkor jelentkezik, amikor a szívizom koszorúér-betegség következtében nem kap megfelelő mennyiségű oxigént.

Mik a koronáriák?
A koronáriák (koszorúerek) a főverőérből eredő és a szív felületén futó artériák, amelyek a szívizom saját vérellátását biztosítják.

Mi válthat ki anginás rohamot?
Anginás roham akkor lép fel, amikor a szív nem jut elegendő oxigénhez. A
leggyakoribb kiváltó ok a fizikai terhelés. A stressz, extrém hőmérséklet, kiadós étkezés, dohányzás szintén kiválthat anginát.
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Mi a különbség az angina pectoris és a szívinfarktus
között?
Az anginás roham nem szívinfarktus. Angina pectoris esetén a szív egy rövid időre nem jut elegendő oxigénhez. A fájdalom nyugalomra, vagy rövid
hatású nitrát hatására megszűnik. Az angina pectoris nem okoz maradandó
károsodást a szívizomban. Szívinfarktus akkor alakul ki, amikor egy koszorúér elzáródik. A mellkasi fájdalom rendszerint súlyosabb, hosszabb ideig
tart, és nem szűnik meg nyugalomban, vagy nitroglicerin hatására. A szívinfarktus maradandó károsodást okoz a szívizomban, amelynek mértéke
függ attól, hogy a beteg milyen gyorsan kerül be egy szívkatéteres műtőbe.
Amennyiben a panaszai nyugalomban, vagy nitroglicerin hatására 20 perc
után sem múlnak el, és nincs más ismert ok (pl. refluxbetegség, reumatikus
fájdalom) a hátterében, akkor sürgősen hívjon mentőt! Ilyenkor nem biztonságos autót vezetni, de az sem biztonságos, ha más (rokon vagy taxi) szállítja a kórházba, mert útközben bármi történik, nincs ott a szakszerű segítség.
Célszerűbb a mentőt nyugalomban megvárni, s szólni valakinek, hogy addig
is a helyszínen „vigyázzon” ránk.

Érfal
Vérrög
Repedés az
ateroszklerotikus
plakkban
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Ateroszklerotikus
plakk

Megengedett-e a fizikai
tevékenység angina pectoris esetén?
Stabil angina pectoris esetében igen. A fizikai tevékenység stabil, kiszámítható klinikum mellett koronáriabetegek esetén nemcsak megengedett, hanem
egyenesen javallott. Természetesen, nem minden fizikai tevékenység, hanem elsősorban a mérsékelt terheléssel járó, aerob mozgás, mint a tempós
járás, kerékpározás, vagy úszás. Mindenképpen kérje ki orvosa,
vagy kardiológusa tanácsát, hogy mennyi gyakorlatot végezhet biztonságosan és a terhelést fokozatosan növelje. Önnek
nek
ismernie kell, hogy mekkora terhelésnél jelentkeznek angiginás panaszok, és mikor kell abbahagyni a fizikai aktivitást,
ást,
még mielőtt a mellkasi fájdalom jelentkezne. Például, haa
két emeletnyi lépcsőmászás anginát vált ki, akkor
egy emelet után álljon meg, és pihenjen egy ideig.
A vérnyomást ellenőrizni kell a fizikai tevékenység
megkezdése előtt: amennyiben a vérnyomása nem
a normál határértékek közé esik, a gyakorlatokat
nem szabad elkezdeni, mert ez veszélyes lehet. Meg
kell tanulnia azt is, hogyan mérje a szívfrekvenciáját a gyakorlatok alatt, és beszélje meg orvosával,
hogy mi az a pulzusszám, aminél abba kell hagynia
a fizikai aktivitást.

Ha a gyakorlatok alatt mellkasi fájdalom jelentkezik, álljon meg, pihenjen, vagy vegye be az angina pectoris ellenes gyógyszerét (pl.
gyors hatású nitrátot a nyelv alá). A fájdalomnak néhány percen belül
meg kell szűnnie. Amennyiben ez 20 percen belül nem történik meg,
sürgősen hívjon segítséget.
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Megengedett-e a szexuális aktivitás angina pectoris mellett?
Az angina pectoris diagnózisának nem szabad korlátoznia a szexuális tevékenységet, megfelelő gyógyszerelés mellett, és egyéni rizikófelmérést követő
orvosi tanácsadás után. Esetenként a fizikai aktivitás, és a szexuális izgalom
együtt kiválthat anginás rohamot. Mindazonáltal, nem szükséges elkerülni a
szexuális aktivitást azért, mert az anginát válthat ki. Ilyenkor rövid hatású nitrát
sprayt biztonsággal használhat. A merevedési zavar (erektilis diszfunkció) gyakorisága az életkorral nő, és ugyanazok a kockázati tényezői, mint a stabil angina pectorisnak. A merevedést elősegítő gyógyszerek felírhatók stabil anginás
betegek számára is, amennyiben közepes fizikai terhelés mellett nem szokott
jelentkezni a mellkasi fájdalom. Azt azonban feltétlenül tudnia kell, hogy ezek
mellett a gyógyszerek mellett TILOS bármilyen nitrátkészítmény használata,
még angina pectoris jelentkezése esetén is! Amennyiben merevedési zavarai
vannak, mindenképpen beszélje meg orvosával, vagy kardiológusával a lehetséges kezeléseket, és a veszélyes gyógyszer-kölcsönhatásokat.
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Pulzus
65/perc

Dátum

Például: 2015.10.15.

130/80

Vérnyomás
75 kg
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Állapotnapló
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Napi mozgásom
2×30 perc
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