
ÁÁtalakul a ttalakul a táársadalom, mrsadalom, móódosulnak dosulnak 
a kocka kockáázati tzati téényeznyezőőkk……

Bakai Judit 
Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet



„„ AAz z elkelkéényeztetettnyeztetett, , 
agyonevettagyonevett, , öönfegyelemnfegyelem
nnéélklküülili nnéépp rröövidvidééletletűű. . 
PusztulPusztuláássáátt öönmagnmagáábanban
hordjahordja, , mertmert vagyvagy sajsajáátt
magmagáátt eszieszi agyonagyon, , majdmajd
szaporszaporáátlantlan ééss meddmeddőő leszlesz, , 
vagyvagy mmááss, , edzettebbedzettebb, , 
koplalnikoplalni tudtudóó nnéépp eszieszi meg, meg, 
pusztpusztíítjatja elel””

dr. dr. BucsBucsáányinyi GyulaGyula



FraminghamFramingham



Framingham Heart StudyFramingham Heart Study
•• keringkeringéésisi betegsbetegséégekgek

hhááttttéértrtéényeznyezőőinekinek
vizsgvizsgáálatalata

•• 19481948‐‐ttóól l kezdkezdőődenden
hháárom generrom generáácicióó

•• >1000 tudom>1000 tudomáányos nyos 
kköözlemzleméényny



http://www.framingham com.heart

Framingham Heart StudyFramingham Heart Study
• 1960- a dohányzás fokozza a szívbetegség

előfordulásának kockázatát
• 1961- a koleszterinszint, magas vérnyomás és EKG 

eltérések összefüggenek a szívbetegség
kockázatával

• 1970- a magas vérnyomás növeli a szélütés
kockázatát

• 1974- a cukorbetegség összefüggésben áll
kardiovaszkuláris kórképekkel

• 1976- a menopausa fokozza a  szívbetegség
kockázatát

• 1978- a pszichoszociális tényezők befolyásolják a 
szívbetegségel előfordulását

• - a pitvarfibrilláció fokozza a stroke  rizikót

http://www.framingham/


Framingham Heart StudyFramingham Heart Study
• 1981- a filter cigaretta sem védi ki  koronária betegség 

fokozott rizikóját
• 1988- a magas HDL koleszterinszint  csökkenti a  

halálozás kockázatát
• - az izolált systoles hypertonia is  emeli a 

szívbetegség rizikóját
• - a dohányzás a stroke rizikót  fokozza
• 1990- homocystein  lehetséges kockázati tényezője a  

szívbetegségnek
• 1995-diastoles szívelégtelenség

1996- a magas vérnyomás betegség 
szívelégtelenséghez vezethet

• 1997- a dohányzás a magas koleszterinszint
kummulatív károsító hatása

http://www.framingham com.heart

http://www.framingham/




Monitoring of Trends and Determinants in
Cardiovascular Disease

• 21 ország, 38 együttműködő központja 
• 1979-1996
• 70 000-70000 , 35-64 éves férfi és nő
• Európa, USA, Kanada, Kína és Ausztrália 
• Klasszikus rizikó faktorok:

-dohányzás
-hypertonia
-se-chol.
-BMI



Monitoring of Trends and Determinants in
Cardiovascular Disease

• A kardiovaszkuláris mortalitás  óriási  különbséget mutat 
az egyes népcsoportok között

• A kockázati tényezök előfordulása a 10 éves 
nyomonkövetett időszak alatt jelentősen változott az 
egyes népcsoportokban

• A klasszikus rizikó faktorok populáció szintű változása 
csak részben magyarázza a kardiovaszkuláris 
mortalitásban bekövetkezett változásokat



Monitoring of Monitoring of TrendsTrends and and DeterminantsDeterminants
inin CardiovascularCardiovascular DiseaseDisease



Monitoring of Monitoring of TrendsTrends and and  DeterminantsDeterminants
inin CardiovascularCardiovascular DiseaseDisease









CardiovascularCardiovascular DiseaseDisease inin CentralCentral
and and EastEast EuropeEurope

Author: Andrzej Pająk, Magdalena
Kozela Pająk A, Kozela M. 
Cardiovascular Disease in
Central and East Europe. Public 
Health Reviews. 2012;33

http://www.publichealthreviews.eu/
http://www.publichealthreviews.eu/
http://www.publichealthreviews.eu/


Alkohol Alkohol hypothypotééziszis

OroszorszOroszorszáágg

KardiovaszkulKardiovaszkulááris mortalitris mortalitááss Alkohol fogyasztAlkohol fogyasztááss

Gorbacsov alkohol Gorbacsov alkohol 
ellenes kampellenes kampáányanya

Gorbacsov alkohol ellenes Gorbacsov alkohol ellenes 
kampkampáányanya



Alkohol Alkohol hypothypotééziszis

ÉÉsztorszsztorszáágg

KardiovaszkulKardiovaszkulááris mortalitris mortalitááss Alkohol fogyasztAlkohol fogyasztááss



DohDoháányznyzááss
ÉÉsztorszsztorszáágg

KardiovaszkulKardiovaszkulááris mortalitris mortalitááss Rendszeresen dohányzók 
aránya a népesség körében

DohDoháányznyzóók k 
araráánynyáának nak 
cscsöökkenkkenéésese

DohDoháányznyzóók ark aráánynyáának nak 
nnöövekedvekedéésese



DohDoháányznyzááss
OroszorszOroszorszáágg

KardiovaszkulKardiovaszkulááris mortalitris mortalitááss Rendszeresen dohányzók aránya 
a népesség körében



GazdasGazdasáági helyzet, gi helyzet, 
pszichoszocipszichoszociáális faktoroklis faktorok

OroszorszOroszorszáágg

KardiovaszkulKardiovaszkulááris mortalitris mortalitááss

GazdasGazdasáági instabilitgi instabilitáás, ts, töömeges privatizmeges privatizáácicióó, , 
munkahelyek bizonytalansmunkahelyek bizonytalansáága, rubel vga, rubel váálslsáág, g, 

munkanmunkanéélklküülisliséég, szegg, szegéénysnyséég terjedg terjedéésese

Rubel vRubel váálslsáágaga



Hungarostudy2002Hungarostudy2002
Kopp MKopp Mááriaria

• Társadalmi helyzet megváltozása 
krónikus stresszfaktor

• Instabil munkahely
• Élet értelmetlenségének érzete



GDPGDP--KardiovaszkulKardiovaszkuláárisris mortalitmortalitááss
alacsony GDPalacsony GDP-- kockkockáázati tzati téényeznyezőő??



ÖÖsszefoglalsszefoglalááss

•• PszichoszociPszichoszociáális stlis stáátusz tusz 
feltfeltéérkrkéépezpezéésese

•• Ne csak cNe csak céélléértrtéékeket, keket, ééletmletmóódot is dot is 
gygyóógygyíítsunktsunk



DeutschesDeutsches ÄÄrzteblattrzteblatt, , JgJg. 104,. 104,HeftHeft 23, 8. 23, 8. JuniJuni
20072007

A bevA beváándorlndorlóók kardiovaszkulk kardiovaszkulááris ris 
mortalitmortalitáása alacsonyabb volt, sa alacsonyabb volt, 
mint a  nmint a  néémet anyanyelvmet anyanyelvűű
lakosoknak lakosoknak 
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