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o A WHO előrejelzései szerint  2020-ra a  major 
depresszió és az iszkémiás szívbetegségek lesznek a 
munkaképesség csökkenés leggyakoribb okai (Murray, 
1997).

o Szakirodalmi adatok szerint a hagyományos 
rizikótényezők csak kb. 58-75%-ban magyarázzák a 
szív- és érrendszeri betegségek létrejöttét (Strike, Steptoe, 
2004).

25- 42%

PSZICHOSZOCIÁLIS TÉNYEZŐK
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Pszichoszociális tényezők

ÉLETESEMÉNYEK
(akut stressz, krónikus stressz)

Fokozott érzelmi állapotok,
negatív érzelmek:

depresszió
reménytelenség
szorongás
düh, ellenségesség
vitális kimerültség
alvászavar

Szociális tényezők

Személyiségtípusok:
A-típusú személyiség
D-típusú személyiség



Sopron, 2013.03.22.

Akut stressz
• A vegetatív idegrendszer 

hatásán keresztül akut 
kardiális tüneteket, akut 
szívhalált eredményezhet.

• Az összes koronária-eredetű
halálozás kb. 1/3-át teszik ki.

• A pszichológiai vizsgálatok a 
megelőző 24 órában akutan
elszenvedett veszteségekkel
hozták összefüggésbe. 
(Kumar, 2008 ,Rahe, 2000)

Életesemények Érték
Házastárs halála 100
Válás 73

Közeli családtag halála 63

Baleset, sérülés 53

Házasság 50

Munkahely elvesztése 47

Házassági konfliktusok 35

Új munkakör 29

Konfliktus a főnökkel 23

Munkakörülm. változ. 20

Üdülés 13
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Mittleman, M.A.; Mostofsky, E. (2011): Circulation. 124. 347.
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Krónikus stressz

Munkahelyi stressz  

Házastársi stressz

Szocális tényezők
- alacsony társas támogatás
- alacsony SES



Munkahelyi stressz

• Krónikus munkahelyi stressz 2-3-szorosára növeli a kardiális események 
bekövetkeztének valószínűségét

• Meghatározó tényezők: túlterheltség, alacsony kontrollérzés, elismerés 
hiánya, váltott műszakban dolgozás, monoton munkatevékenység, 
fenyegető munkanélküliség. (Bosma, 1998, Kivimaki, 2002).

(Rozanski, 2005. 639)
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Házastársi /családi stressz

A házastársi stressz depressziós tünetek magasabb előfordulási 
gyakoriságával, magasabb szorongással, vitális kimerültséggel, 
alvászavarral és fokozottabb alkoholfogyasztással jár együtt (Balog, 
2006).

A szívbeteg nőknél a házastársi stressz hatására 3-szorosára 
növekszik az újabb kardiális esemény előfordulása (Orth-Gomer, 2000). 

Nőknél munkahelyi+ családi stressz 5-szörösére növeli a 
koronária betegségek előfordulási valószínűségét (Orth-Gomer, 1997).

Férfiaknál 1.37-szörös rizikó a szívhalálra (9 év utánkövetés, 11 000 ffi.)
(Matthews, 2002)
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Szociális tényezők
Társas támogatás
Fokozott kockázati tényezők szívbetegeknél:

o szociális izoláció
o társas támogatás „minőségi hiányosságai”
o szociális konfliktusok

Hátrányos gazdasági- társadalmi helyzet

negatív önértékelés     depressziós tünetek     egészségkárosító v.
(Pignalberi, 1998, Kopp, 2005, Everson- Rose, 2005)



(

Rozanski et. al. (2005) JACC 45.5. 642.

Cirkuláris okság
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Depresszió
• major depressziós epizód
• minor depressziós epizód
• recurrens depressziós rendellenesség
• dyszthymia
• bipoláris affektív zavar

• depressziós tünetek

depresszió szívbetegség

A szívinfarktuson átesett betegek 17-35%-a mutat depressziós tüneteket,
Melyek fennállnak az akut eseményt követő 12-18 hónapban is! 
(Frasure-Smith, 1995; Ruo, 2003; Lauzon, 2003; Thombs, 2006, Kaptein, 2006)

MI utáni depresszió esetén 2.5-szörös a kockázata az össz-halálozásnak,
2.71- szeres a kardiális okból történő halálozásnak és 1.59-szörös az újabb
kardiális események létrejöttének (Meijer,2011).



Reménytelenség

• A depressziós tünetek egyike.

• Megduplázza az MI kialakulásának és az össz- illetve a 
kardiális mortalitásnak a valószínűségét (Anda, 1993; Everson-
Rose, 1996).

• Befolyásolja az a. carotis intimájának degenerációját.



Szorongás

• pánikzavar
• fóbiás rendellenességek
• generalizált szorongásos zavar
• poszttraumás stressz zavar

• állapot/vonás szorongás

Hasonló súlyú kardiovaszkuláris 
rizikófaktort jelent, mint az elhízás, 
hipertónia, mozgásszegény életmód, 
dohányzás (Lane, 2003, Frasure, 2008, 
Hoffman,2008, Roest,2010).

A pánikzavaros személyeknél a  
koszorúér-betegségek kialakulása 2-szer 
valószínűbb az egészséges személyekhez 
képest (Caminero, 2005).

Magas szorongásszintű férfiaknál 4x 
nagyobb a rizikója a halálos kimenetelű
koszorúér folyamatoknak az alacsony 
szorongásúakhoz képest (Haines, 1987).

Nők között a szorongás és a CVD rizikó
kapcsolata gyengébb és korlátozottabb. 
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Düh, ellenségesség

A düh:
• 2-3- szorosával növeli az angina, az MI és az akut szívesemények 

előfordulását (Kawachi, 1996).

• Átmeneti miokardiális iszkémiát indukál (Gabbay, 1996).

Magas ellenségességgel jellemezhető személyeknél 2-szer nagyobb 
az MI előfordulásának valószínűsége (KIHD Study: Everson, 1997).

Normative Aging Study (Niaura, 2002)
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Vitális kimerültség

Három tényező alapján határozhatjuk meg:
1. túlzott fáradtság és energiahiány,
2. megnövekedett irritabilitás
3. a csüggedtségnek, reménytelenségnek az érzése.

Számos tanulmány leírja, mint független rizikófaktort a  
kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás terén.
(Appels, 1988, 1990,1993,  Falger, 1992,Kopp, 1994., Prescott, 2003,Smith, 2009) 

Tartós, nagy feszültségű munkahelyi stressz, állandó túlmunka, 
megoldatlan krónikus családi vagy egyéb fontos életterületen 
fennálló probléma, hosszantartó stressz hozzájárulhat ezen 
állapot kialakulásához (Appels, 1988, Balog, 2005).
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Vitális kimerültség

A vitális kimerültség erősen korrelál a depresszióval mégsem 
egyforma módon járulnak hozzá a szív-érrendszeri betegségek
morbiditásához (Van Diest, 1991, Raikkonen1996, Kopp, 1998).

Nemi különbségek (Williams, 2010).

Patofiziológiai folyamatait tekintve a gyulladásos markerek (CRP, 
IL-6 stb.) magas koncentrációját, fokozottabb thrombusképzést és 
fibrinolízist emelik ki (Kop, 1998, Kwaijtaal, 2005).





Basta M et al.: Chronic insomnia and stress system. Sleep Med Clin. 2007; 2(2): 279-291. 20.



Everson-Rose SA, Lewis TT: Psychosocial factors and cardiovascular diseases. Annu. Rev. Public Health.

2005; 26:469-500.
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A-típusú személyiség
(Fiedman&Rosenman, 1974)

Jellemzői:
agresszív, nyughatatlan stílus
teljesítményorientáltság
„időprés”
versengésre való hajlam
düh, hosztilitás
türelmetlenség

személyiség

TOXIKUS FAKTOROK

fiziológiai
hiperreaktivitás

stressz
értékelése

egészség
fenyegetettség

Hiperreaktivitás modell 

(Csabai, Molnár, 2009. 109.o.)

Kawachi, 1996, 



A-típusú személyiség

„I’ve always been a high achiever, always striving for bigger, faster, greater…
and now suddenly I’m expected to settle for lower blood pressure and less cholesterol?”
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D- típusú személyiség
(Denollet, 2000)

Distressz-személyiség jellemzői:
- negatív affektivitás
- szociális gátlás

Krónikus pszichológiai rizikófaktor: 
o magas interperszonális distressz, 
o tudatos törekvés a negatív érzelmek elnyomására

Független rizikótényező a szívinfarktus létrejöttében és a kardiális okból
történő halálozásban (Denollet, 1996, 2000, Pedersen, 2004, Sher, 2005).
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Terápiás lehetőségek
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A kardiológiai rehabilitáció pszichológiai céljai

• Pszichodiagnosztika
• Életmódbeli kockázati tényezők feltárása (dohányzás, alkohol, 

túlmunka stb.)

• Szorongás, depresszió, vitális kimerültség, alvászavar 
egyéb negatív érzelmek felismerése, terápiája

• Stresszhelyzetekhez való alkalmazkodás javítása
• Önbizalom visszaállítása
• Rövid és hosszútávú célok felállítása (pl.:munkába való

visszatérés)

• Hozzátartozók szorongásának és depressziójának 
felismerése, feloldása…..



Módszerek

Különböző pszichoterápiák:
– Egyéni és csoportos terápiák
– Autogén tréning (egyéb relaxációs terápiák)
– Táncterápia
– stb.

Pszichoedukáció (egyéni/csoportos)
A mozgás szerepe a lelki tényezők kezelésében
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Terápiás formák összehasonlítása

Kognitív-behav. Pszichoeduk. Relaxáció

Szívfrekv. -0.30**
N=354

-0.29**
N=293

Vérnyomás -0.14*
N=298

-0.16*
N=471

-0.05
N=685

Koleszterin -0.95**
N=939

-0.65*
N=812

-0.10
N=527

Angina
pectoris

-0.10*
N=2878

-0.60**
N=565

* p<0.05, ** p < 0.01 (van Dixhoorn, 2004)
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Terápiás formák összehasonlítása

Kognitív-behav. Pszichoedukáció Relaxáció

Distressz -0.30**
N=1259

Szorongás -0.03
N=2796

-0.35**
N=1097

Depresszió -0.04
N=3097

-0.48* (-0.14)
n=918

* p<0.05, ** p < 0.001 (van Dixhoorn, 2004)
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Összegzés

A kardiológiai rehabilitáció során fontos vizsgálni az akut 
szívinfarktuson átesett betegek pszichés állapotát.

Az eredmények alapján az adott betegcsoport számára specifikus 
pszichológiai rehabilitáció ajánlott.

A depressziós és szorongásos tünetek csökkentésére irányuló
beavatkozások mellett kiemelt figyelemmel kell foglalkozni az egy az 
egyéb pszichés tünetek (pl.: alvászavar, vitális kimerültség)  
kezelésével is.

A rehabilitáció elengedhetetlen része a betegek pszichológiai 
gondozása. 
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Köszönöm szépen a figyelmet!

rafaelbeatix@invitel.hu
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