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A nemzetközi szakirodalomban számos olyan 
tudományos értekezést tartanak nyilván, amely 
azoknak a vizsgálatoknak az összegzését tar-
talmazza, melyek a nyitott szívműtéten átesett 
betegek pszichés tünetei és későbbi életkilátá-
saik, gyógyulási esélyeik összefüggését vizsgálják. 
Több tanulmány szerzői is megállapítják, hogy 
az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásának 
színvonalától, a beteg aktuális fizikai állapotától 
sokkal kevésbé függ felépülésének az időtartama 
és későbbi életminősége, mint a pszichés kon-
dícióitól, valamint szociális tényezőitől. Annak 
ellenére, hogy a lelki tényezőknek ekkora 
mértékű befolyása van a gyógyulás folyamatára, 
a betegellátásban, a posztoperatív kezelés során 
az egészségügy szakemberei általában alig veszik 
azokat figyelembe. A nyitott szívműtéten átesett 
betegek nagyobb csoportját vizsgáló elemzések 
egyértelműen rámutatnak arra, hogy a rosz-
szabb pszichoszociális tényezők nemcsak az akut 
koronáriabetegségek kialakulásában játszanak je-
lentős szerepet, hanem megmutatják negatív ha-
tásukat az infarktusos vagy szívműtéten átesett 
személyek mortalitási statisztikáiban is. E tapasz-
talatok alapján kijelenthető, hogy a posztoperatív 
időszakban a betegeket ellátó egészségügyi 
szolgáltatóknak a jelenleginél sokkal nagyobb 
figyelmet kellene fordítaniuk a pszichoszociális 
tényezőkre is. A kutatók lehetségesnek tartják, 
hogy például a koronária bypass-műtéten átesett 
páciensek esetében az említett faktoroknak 
különösen nagy szerepe lehet a túlélésben. Még-
pedig nemcsak a műtétet közvetlenül követő 
időszakban, hanem akár évekkel később is.

A SZORONGÓK HALANDÓBBAK
Székely Andrea és Balog Piroska kutatásukban 
és az arról készült szakmai értekezésükben 

A nyitott szívműtéten átesettek a rendkívüli fi zikai 

megterhelés mellett gyakran pszichés problémákkal 

is kénytelenek szembenézni. A hirtelen szívhaláltól 

való szorongás, súlyosabb esetben a depressziós 

tünetek a megműtött betegeknél annyira gyakoriak, 

hogy azokat külön, kifejezetten e jelenségeket 

és hatásaikat feltáró tanulmányok is készültek.

A depresszió rontja 
szívbetegek és rákosok 
esélyeit

(Nyitott szívműtéten átesett betegek élet-
esélyeit növelő tényezők) azt a célt tűzték ki, 
hogy feltárják a szívműtéten átesett betegek 
életesélyeit befolyásoló tényezőket. Vizsgálták 
a különböző pszichoszociális faktorokat, az 
adott beteg iskolázottságát, pszichés beállított-
ságát (depresszióra, 
szorongásra való 
hajlam stb.), a későbbi 
kardiovaszkuláris 
szövődmények gya-
koriságát és a sebészi 
beavatkozást követő 
négy év mortalitási 
adatait. Kutatásukban 
kitértek a preoperatív 
jellemzőkre, illetve a 
klinikai rizikófaktorok 
elemzésére is. A 
vizsgálati mintában 
az a 181 beteg sze-
repelt, akik tíz hónap 
alatt elektív koroná-
ria- vagy billentyűmű-
tétre vártak, illetve 
estek át az Országos 
Kardiológiai Inté-
zetben. A kutatók a 
demográfiai tényezők 
közül számba vették 
a páciensek életkorát, 
családi állapotát, isko-
lázottságát. Felmérték 
továbbá a szorongás-
ra, depresszióra való 
hajlamukat. A műtéti 
beavatkozást követő 
hatodik hónapban is-

mét megkeresték a betegeket, majd négy éven 
keresztül évente visszatértek hozzájuk, hogy 
kérdéseiket feltegyék. A műtét óta eltelt négy 
esztendő alatt 17 beteg meghalt.

A vizsgálatban részt vevő személyek 66,1 
százaléka férfi volt, átlagéletkoruk 58 év. Közülük 
a legfiatalabb 23, a legidősebb 79 éves volt. A ku-
tatók által összegyűjtött adatok szerint világosan 
kimutatható, hogy a műtét utáni hatodik héten 
jelentősen csökkent a megoperált betegek 
szorongásos állapotának mértéke. Az úgyneve-
zett vonás-szorongásos mutatók viszont nem 
változtak. Mértékük körülbelül megegyezett a 
műtét előtt tapasztalt értékekkel. A depressziós 
tünetek átlagértéke, a 0-tól 46-ig terjedő, úgy-
nevezett BDI-skálán átlagosan 9,8-at mutatott. A 
betegek 44 százaléka minimum enyhe depresz-
sziós tüneteket mutatott a műtétet megelőzően. 
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Az utána következő egy év vége felé jelentősen 
csökkentek ezek a depressziós tünetek. A műtét 
előtt enyhén depressziós tüneteket (BDI-ská-
lán 10 körüli érték) mutató betegek és az ilyen 
tüneteket egyáltalán nem produkáló betegek 
mortalitási mutatói sem közvetlenül az operáció 
után, sem az azt követő négy évben nem mutat-
tak jelentős eltérést.

A DEPRESSZIÓSOKNÁL  
TÖBB A SZÖVŐDMÉNY
A műtét után a betegek átlagosan 2–6 napot 
töltöttek az intenzív osztályon. Közülük azoknál, 
akik hosszabb időn át részesültek intenzív terá-
piás kezelésben kimutatható volt a műtét előtti 
magasabb BDI-érték (10 felett). Az erősebben 
szorongóknál összefüggést találtak a műtét 
utáni szövődmények (miokardiális infarktus, 
fertőzések stb.), illetve a mortalitás gyakorisága 
között. Az említettek gyakrabban fordultak elő 
az operáció előtt erősen szorongók csoportjá-
ban. A kórházból való távozás utáni hosszabb 
időszak (4 év) történéseit követve, a vizsgálat 
szakemberei azt is megállapították, hogy a 
kérdéses periódus alatt körülbelül a betegek 
egyharmada legalább egyszer, 19 százaléka 
kétszer, 12 százaléka háromszor, vagy még 
annál is többször részesült kórházi ápolásban. 
A kórházi kezelések leggyakrabban előforduló 
oka miokardiális infarktus, angina és pangásos 
szívelégtelenség volt. Különösen az egyedülálló, 
vagy a műtét után fertőzésen átesett betegek 
közül kerültek sokan ismét kórházba.

A tanulmány összegzésében a kutatók 
megállapítják, hogy a szorongás bizonyíthatóan 
szerepet játszik a kardiovaszkuláris szövődmé-
nyek kialakulásában. Az alacsony iskolázottság, a 
szociális elszigeteltség szintén magas kockázati 
tényezőt jelent, a műtét előtti depressziós 
tünetek pedig előrejelzői lehetnek a beavat-
kozást követő esetleges szövődményeknek, 
legrosszabb esetben pedig a szívhalálnak is. E 
megfigyelések meggyőzően támasztják alá azt 

a feltevést, miszerint a pszichoszociális koc-
kázatok káros hatással vannak az adott beteg 
patofiziológiai elváltozásaira, illetve azok kiváltói 
lehetnek. Ezekből az eredményekből pedig 
arra következtetnek, hogy a preoperatív idő-
szakban, illetve a megoperált beteg kórházból 
való távozása előtt szakszerű kezelésre szorul-
nának a szorongásos, illetve depressziós tüne-
teket produkáló betegek, mert a későbbiekben 
ez a kockázati tényező csökkenti a páciens 
életkilátásait és növeli a szívhalál veszélyét.

BETEGSÉGOKOZÓ  
NEGATÍV ÉLETESEMÉNYEK
A pszichoszociális kockázati tényezők nagy be-
folyással vannak a különböző daganatos beteg-
ségek gyógyulására is. Dégi L. Csaba tanulmánya 
(Pszichoszociális kockázati tényezők szerepe a 
daganatos megbetegedésekben) ezt a jelensé-
get elemzi. Annak bevezetőjében megállapítja, 
hogy a közép-kelet-európai régióban a magya-
rok daganatos incidenciája (772 fő/százezer 
lakos), és a mortalitás adatai is a legrosszabbak 
(263 fő százezer lakosonként). Egy WHO-
előrejelzés szerint 2020-ra a régióban ötven 
százalékkal nőhet a 2002-es szinthez képest a 
daganatos betegségek előfordulási aránya. Ami 
számszerűen azt jelenti, hogy évente több mint 
egymillió új rákos megbetegedést regisztrálnak 
majd. Az előrejelzés 2020-ra Közép-Kelet-Euró-
pában több mint hétszázezer, valamilyen rákfajta 
miatt bekövetkezett halálesetet jósol. Tekintettel 
arra, hogy a magyar lakosságnak az átlagosnál 
magasabb az onkopszichológiai kockázata, az 
elkövetkező években különösen nagy figyelmet 
kellene fordítani azok mértékének csökkentésé-
re. A daganatos betegségek megjelenése, illetve 
a halálos kimenetelű esetek, valamint bizonyos 
pszichoszociális tényezők fokozott jelenléte 
között az összefüggést korábban már számos 
tudományos kutatás kimutatta. Azok különösen 
nagy szerepet játszanak a rákos betegségek le-
folyásában és végső kimenetelében. Dégi szóban 

forgó kutatása számba veszi a demográfiai, ma-
gatartásbeli és pszichoszociális változókat egy-
aránt. Megállapítja, hogy a daganatos betegeknél 
az életminőség elsődleges romlását a depresszió 
idézi elő. Ezzel együtt jár a növekvő öngyilkossági 
hajlam. Fellelhető az alkalmazkodási képességek 
hiánya vagy gyenge volta. A feltételezést egyér-
telműen bizonyítja az a tény, hogy a depressziós 
jeleket mutató rákos betegek megfelelő mentális 
kezelése után alapbetegségükben is egyértelmű 
javulást mutatkozott.

A vizsgálatban több mint hétszáz személy 
(544 nő és 183 férfi) vett részt, akiket valamilyen 
rosszindulatú daganatos betegséggel kezel-
tek. Közöttük 18–35, 36–65 és 66 éven felüli 
korcsoportba tartozók egyaránt voltak. Ezzel 
a csoporttal párhuzamosan nem daganatos 
személyeket is vizsgáltak. Elemezték demográfiai, 
magatartásbeli és pszichoszociális változóikat 
egyaránt. Összehasonlítva a rákos és az egészsé-
ges kontrollcsoport tagjainak jellemzőit, szembe-
tűnő különbségeket figyeltek meg a daganatos 
és nem daganatos személyek között az életkor, 
az iskolai végzettség, testtömegük, dohányzási, 
alkoholfogyasztási szokásaik, depressziós hajla-
muk, és a velük történt negatív életesemények 
tekintetében. Jellemző adat volt, hogy a vizsgált 
csoportban a nők sokkal nagyobb arányban (59 
százalék) voltak érintettek valamely rákos beteg-
ségben, mint a férfiak (47 százalék).

ALACSONY KÉPZETTSÉG –  
NAGYOBB KOCKÁZAT
A daganatosok között több volt az alacsonyan 
iskolázott, a képzetlen vagy alulképzett személy. 
Továbbá a dohányzó vagy élete folyamán koráb-
ban dohányzó, illetve túlsúlyos személy is. Jellemző 
különbség mutatkozott a depresszióra hajlamos, 
illetve valamilyen erősen negatív eseményt átélő 
egyének kárára is. Utóbbi két tényező jelentősen 
növeli a rákos betegségek kockázatát. A mérték-
telen alkoholfogyasztás a nőknél ötszörös rizikó-
tényezőt jelent a rákra a férfiakhoz képest. A hazai 
vizsgálat eredménye annak tekintetében azonos 
volt a korábbi nemzetközi kutatási eredmé-
nyekkel, hogy a rákos betegek 1,5–60 százaléka 
depresszióban szenved. Az is világosan megállapít-
ható, hogy a depresszió (a korábban feltételezet-
tekhez képest) sokkal nagyobb szerepet játszik a 
rák kialakulásában és a betegség kimenetelében, 
mint azt eddig hitték. Lényegesen fenyegetőbb 
kockázati tényező, mint a dohányzás vagy az al-
koholizálás. A rákos betegek között nagyon nagy 
arányban találhatók depressziósok és még ennél 
is több közöttük az olyan személy, akinek pszichés 
betegsége felfedezetlen, kezeletlen. Ezeknél a 
személyeknél a gyógyszeres kezelés megkezdése 
mellett feltétlen szükség volna pszichoterápiára 
és egyéb pszichoszociális beavatkozásra is. Ezek 
a kezelések pozitív hatással lesznek az onkológiai 
kezelések kimenetelére is.

LÓRÁNTH IDA

T E S T I – L E L K I  E G É S Z S É G




