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Bevezetés   
 
A perifériás obliteratív artériás betegséget jellemzı nemzetközi epidemiológiai adatok 
igen heterogének (1, 2). A betegség prevalenciája napjainkban 3-10 % között van, 
mely a 70 éveseknél idısebbek között mintegy 15-20 %-ra emelkedik (3, 4, 5). A 
claudicatio intermittens, bár fı tünete a PAD-nak (peripheral arterial disease - 
perifériás artériás érbetegség), nem minden esetben jósolja meg annak jelenlétét, 
vagy hiányát. A negyven évesek között elıfordulása mintegy 3%, mely a hatvan 
évesek körében megduplázódik. Ugyanakkor, valójában jelentısen nagyobb a 
betegég szempontjából érintettek száma, hiszen, a szimptómás-aszimptómás 
betegek arányát tekintve elmondható, hogy minden szimptómás betegre 3-4 
tünetmentes érbeteg jut (5). Ez, a tünetmentes betegek javára szóló jelentıs 
aránytalanság hívja fel a figyelmet a perifériás érbetegség aluldiagnosztizált voltára, 
valamint az aszimptómás PAD felmérésére legszélesebb körben alkalmazott nem 
invazív módon vizsgálható boka-kar index (ABI - ankle brachial index) jelentıségére, 
melynek 0,9-nél kisebb nyugalmi értéke szignifikáns artériás szőkületre utal (6). 
Az arteriosclerosis obliterans, a coronariasclerosis valamint a carotis rendszer 
stenosisa, illetve occlusioja, igen gyakran társult formában jelenik meg, azaz a 
betegség multilokuláris, amit számos multicentrikus vizsgálat igazolt, illetve 
foglalkozott a kialakulásához és progressziójához vezetı hagyományos 
rizikófaktorokon túl további hajlamosító tényezık feltérképezésével, valamint a 
leghatékonyabb kezelési mód keresésével (7). A perifériás érbetegek esetén 
jelentısen emelkedett a cardialis és a cerebralis mortalitás és morbiditás egyaránt (8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14). 
Hazánkban a mai napig igen hiányosak a betegség epidemiológiájára vonatkozó 
adatok. Áttekintve a szakirodalmat, továbbra sem létezik egységes adatbázis, mely 
nem meglepı egy olyan szerteágazó betegcsoport esetében, mint az artériás 
kórképek. Ahhoz, hogy egy részletes, utánkövetést is magába foglaló epidemiológiai 
felmérés korrekt adatokkal szolgálhasson, hosszú évek, akár évtizedek is 
szükségesek. Azonban ez idı alatt számos körülmény, mint a vizsgált populáció 
szociális szerkezete és korösszetétele jelentısen megváltozhat, valamint a 
diagnosztikai lehetıségek is korszerősödnek. Magyarországon elsıként 1992-ben 
indult ilyen irányú felmérés az Angiológiai Bizottság szervezésében, melynek célja a 
betegség tekintetében a lakosság nagy arányú érintettségének ismertetésén túl az 
érbeteg-ellátás rendszerének újragondolása, az ellátás szervezettebbé és 
összefogottabbá tétele is volt (2). A korábbi kezdeményezéshez hasonlóan, 
prospektív vizsgálatunkkal, az általunk gondozott perifériás érbetegek kórtörténetét 
áttekintve, illetve állapotukat követve egy szemléletes képet kívántunk bemutatni a 
betegség jellemzı adatait illetıen a Hajdú-Bihar megyei viszonyok tekintetében, 
némileg kiegészítve ezzel, a még mindig igen hiányos hazai adatbázist.  
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Betegek, módszerek   
 
Munkánk során a DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinikáján angiográfiával átvizsgált 
alsóvégtagi obliteratív érbetegek klinikai adatait elemeztük prospektív módon. A 
tanulmány átlagos követési ideje 42 hónap volt, mely során 160 perifériás artériás 
érbeteg (120 férfi, 40 nı) teljes kórtörténetét tekintettük át. A beválasztási kritérium 
angiográfiával igazolt perifériás érbetegség megléte, illetve az volt, hogy a beteg 
vállalta, az idıszakos kontroll vizsgálatokon való részvételt. 2004. januártól - 2005. 
júliusig, azaz 18 hónapos idıtartam alatt diagnosztikus DSA-n (digitális substractios 
angiographia) átesett perifériás alsóvégtagi érbetegeket választottunk be, és a 
követésüket 2008. szeptemberben zártuk le. A betegek egy részét 2004. januártól 
követtük, másik részét csak 2005. júniustól, így az átlagos követési idı 42 hónap, 
azaz 3,5 év volt. 
Az atherosclerosis ismert rizikófaktorai közül a dohányzás, hyperfibrinogenaemia, 
hypercholesterinaemia, hypertrigliceridaemia, hyperhomocysteinaemia, az 
emelkedett CRP szintjének arányát vizsgáltuk, emellett a társuló rizikóbetegségek, 
úgy, mint a diabetes mellitus vagy a hypertonia jelenlétére is kiterjedt az 
epidemiológiai felmérés. 
Emellett fontosnak tartottuk annak elemzését is, hogy az obliteratív érbetegség miatt 
átvizsgált betegek mekkora hányadánál került újonnan felismerésre az 
atherosclerosis egyéb klinikai manifesztációjaként, cerebrovascularis vagy 
cardiovascularis érintettség. Valamint a betegek utánkövetése során mekkora 
hányadnál következett be vascularis esemény, továbbá az alkalmazott kezelés a 
betegség progresszióját mennyiben befolyásolhatja. A betegek anamnézisét 
áttekintve társuló cerebrovascularis betegségnek tekintettük az orvosi 
dokumentumokkal igazolt korábbi stroke-ot (ischaemiás vagy haemorrhagias), TIA-t 
(transitoricus ischaemias attack), illetve intima sclerosist, vagy a carotis rendszerben 
UH-al igazolt plakkot (szignifikáns, vagy nem szignifikáns is lehetett), azonban a 42 
hónapos átlagos utánkövetés során bekövetkezett TIA, vagy ischaemiás stroke 
cerebrovascularis eseménynek számított. A társuló cardiovascularis betegség az 
anamnézisben szereplı dokumentált angina pectoris, myocardialis infarktus, 
ischaemiás szívbetegség, coronaria angioplastica, vagy koszorúér bypass mőtét volt, 
míg az utánkövetés alatt bekövetkezett cardiovascularis eseménynek az instabil 
angina miatti intézeti obszervációt és a kialakult myocardialis infarktust tekintettük. A 
betegcsoport bontásának elsı szempontja így az volt, hogy milyen vascularis 
(cerebro-/cardio-) érintettség-betegség szerepel az anamnézisben, míg a másik 
bontási szempont az volt, hogy az utánkövetés alatt kinél következett be vascularis 
esemény, illetve az ezt elszenvedık között milyen volt a fatális kimenetel aránya. A 
vizsgálat kiemelt célja volt az epidemiológiai adatok jellemzésén túl, a rizikófaktorok 
kapcsolatának elemzése a betegek anamnézisében talált, illetve a követés során 
bekövetkezett cerebro- és cardiovascularis eseményekkel.  
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1. táblázat. 
A vizsgált rizikófaktorok és társuló betegségek ará nya a PAD betegek esetén 

nemek szerinti bontásban (I.). 

 

2. táblázat. 
A vizsgált rizikófaktorok és társuló betegségek ará nya a PAD betegek esetén 

nemek szerinti bontásban (II.). 

A prospektív vizsgálat alatt nem volt kifejezett célunk, hogy a betegeket terápiás 
alcsoportokba sorolva, azokban a túlélést vizsgáljuk. Mivel ezen betegek a perifériás 
érbetegség kezelésére vonatkozó szakmai ajánlásoknak megfelelıen, rizikófaktor 
befolyásolásán túl antithrombotikus (ASA-clopidogrel), szükség szerint statin 
kezelésben, illetve társuló betegségeiknek megfelelıen antitenzív, esetleg 
acenokumarol terápiában részesültek, így e tekintetben nem vizsgáltuk kimondottan 
a túlélést, nem is lett volna ilyen szempontból releváns. Ugyanakkor a statinokról 
ismert az anti-inflammatorikus, valamint plakk stabilizáló hatás, így e tekintetben 
megnéztük azt, hogy akiknél fatális vascularis történés következett be, milyen arányú 
volt a statin szedés. 
A prospektív tanulmány második része a boka-kar index prediktív értékének 
vizsgálatára terjedt ki, a társuló vascularis érintettség vonatkozásában.  
 
Eredmények   
 
A betegek átlagéletkora mindkét nem esetén meghaladta a 60 évet, (férfiak - 61.81 ± 
9.22 év; nık - 62.95 ± 10.24 év), azonban a nemek megoszlását tekintve továbbra is 
jellemzı a férfi dominancia, hiszen kezelt betegeink mintegy 60%-a férfi volt. Nemek 
szerinti bontásban az atherosclerosis klasszikus rizikófaktorait vizsgálva, mindkét 
nem esetén hasonlóan igen magas gyakorisággal fordult elı a dohányzás és társuló 
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betegségként a hypertonia (1. táblázat ). A két nem esetében a lipid-, és a 
gyulladásos paraméter szérum szintje, az LPa, valamint a D-dimer átlagértéke, illetve 
a boka-kar index nem különbözött szignifikánsan, ugyanakkor megfigyelhetı, hogy 
ezek többsége, ha nem is sokkal, de magasabb volt a nık esetén. Jelentıs, 
szignifikáns eltérés a fibrinogén (férfiak: 4.6 ± 1.5 g/l vs. nık: 5.86 ± 5.7 g/l; p = 
0.028) és homocisztein (férfiak: 16.03 ± 7.4 mol/l vs. nık: 14.11 ± 7.09 mol/; p = 
0.016) szintjének tekintetében adódott a két nem között (2. táblázat ).  

 

1. ábra. 
A boka-kar index kapcsolata az anamnézisben szerepl ı vascularis 

érintettséggel. 

A nemek szerinti bontáson kívül, azon szempont alapján is elemeztük a 
betegpopulációt, hogy a kórtörténetben milyen vascularis érintettség szerepel, 
hangsúlyt fektetve az ABI-val való esetleges kapcsolatra. Ilyen vonatkozásban az 
elsı alcsoportba tartozók esetén cerebrovascularis, a második csoportban lévıknél 
cardiovascularis érintettség, a harmadik csoport tagjainál mindkettı szerepelt az 
anamnézisben, míg a negyedik csoportba sorolt betegek esetén egyik sem szerepelt 
a kórtörténetben. A négy alcsoport átlagos boka-kar indexét összehasonlítva, azt 
kaptuk eredményül, hogy azon betegek, akiknél csak cerebrovascularis érintettség 
szerepelt az anamnézisben, bírtak a legalacsonyabb ABI-val és ez szignifikánsan 
alacsonyabb volt azon alcsoport boka-kar indexétıl, akiknél csak cardiovascularis 
érintettség (0.41 vs. 0.52; p<0.05) volt jelen a kórtörténetben (1. ábra ).  
Vizsgálva, hogy az utánkövetési idı alatt kinél következett be újabb vascularis 
esemény, mely lehetett cerebro-, vagy cardiovascularis és e szempont alapján két 
alcsoportra osztva a betegpopulációt és azokban összehasonlítva a társuló 
betegségek, rizikófaktorok arányát, vagy korábbi vascularis esemény meglétét, azt 
találtuk, hogy az utánkövetés során a 160 betegbıl 28-nál történt valamilyen 
vascularis esemény. A 28 bekövetkezett vascularis esetbıl 22 volt nem fatális, míg 6 
fatális kimenetelő volt. A hat halálestbıl 3 cardialis és 3 cerebrovascularis halál volt, 
egyéb okból nem következett be halálozás a követettek között. Az utánkövetési idı 
alatt vascularis eseményt elszenvedık között szignifikánsan magasabb volt a 
hypertoniások, a korábban cerebrovascularis eseményen átesettek és a statint nem 
szedık aránya (2. ábra ).  



 5 

 

2. ábra. 
Az utánkövetési id ı alatt bekövetkezett vascularis események. A rizikó faktorok 

és a rizkóbetegségek aránya az egyes csoportokban. 

Míg a vascularis eseményt elszenvedık csoportját, fatális kimenetel tekintetében 
tovább bontva, azt kaptuk eredményül, hogy közöttük szignifikánsan magasabb volt 
a diabeteses betegek aránya (3. ábra ).  
Igen érdekes adat, hogy a vizsgálatba bevont betegek mindössze 30 %-nál (n=48) 
történt kardiológiai, vagy neurológiai indikációval artéria carotis és transcranialis 
Doppler vizsgálat a mi kivizsgálásunkat megelızıen, valamint az, hogy az újonnan 
felismert szignifikáns carotis stenosisok aránya 11.2 %-nak (n=18) adódott (4. ábra ).  

 

3. ábra. 
Az utánkövetési id ı alatt bekövetkezett fatális vascularis események. A 

rizikófaktorok és a rizkóbetegségek aránya az egyes  csoportokban. 
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4. ábra. 
Az újonnan felismert szignifikáns carotis stenosiso k aránya a PAD kivizsgálása 

során. 

Megbeszélés   
 
A perifériás artériás érbetegségek kezelésére vonatkozó széles körő, minden 
részletre kiterjedı transz-atlanti interdiszciplináris konszenzus nyilatkozatot, mely 
mintegy 14 szakmai szervezet együttmőködésének eredményét foglalja magába, 
2000. januárjában publikálták. A dokumentum a betegség epidemiológiájától kezdve 
egészen a kezelési lehetıségekig kiterjed (15), irányt mutatva ezzel napjaink 
belgyógyász-angiológusai számára. Egy újabb munkacsoport alakult 2004-ben, mely 
már 16 nemzetközi társaság küldötteit tömörítette. Hasonlóan elıdeikhez, 
ugyanolyan részletességgel tárták fel a betegség epidemiológiáját, kezelési 
lehetıségeit, azonban nagyobb hangsúlyt fektettek a társuló betegségek közül a 
diabetesre (16). Az új konszenzus elsısorban a diagnózis és a kezelés 
kulcskérdéseire fókuszál. A TASC publikálása nagy jelentıségő volt a tekintetben, 
hogy ajánlásaival mintegy követendı útirányt jelölt ki a szakmabeliek számára a 
betegség kezelését tekintve, ugyanakkor rendszerezte az artériás érbetegségek igen 
heterogén csoportjait, kitérve a betegség elıfordulási gyakoriságára is. Mindezekre 
szükség is volt, hiszen az artériás betegségeket jellemzı nemzetközi epidemiológiai 
adatok igen eltérıek (1, 2). A PAD-ra jellemzı 3-10 %-os tartomány relatív igen 
széles elıfordulási gyakoriságot jelent, azonban valamennyi tanulmány megegyezik 
abban, hogy a 70 év feletti populációban meredeken emelkedik a betegség 
elıfordulási aránya (3, 4, 5). 
A három és fél éves utánkövetési idejő, mintegy 160 beteget magába foglaló 
tanulmányunk ugyan nem terjed ki a Magyarországon PAD tekintetében érintett teljes 
beteganyagra, azonban döntıen az Észak-Kelet magyarországi régiót lefedve, egy 
jelentıs hányadról nyújtva keresztmetszeti képet, hozzájárulhat a betegségre 
jellemzı epidemiológiai adatbázishoz. Az általunk vizsgált populációban a betegek 
átlagéletkora mindkét nem esetén meghaladta a 60 évet és továbbra is a férfiak 
nagyobb arányát mutatta. Kétségtelen, hogy a nemzetközi adatok a nık egyre 
nagyobb arányú érintettségét hangsúlyozzák, azonban hasonlóan a nemzetközi 
viszonyokhoz, mindkét nem esetén közel hasonló gyakorisággal fordulnak elı az 
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atherosclerosis klasszikus rizikófaktorai, úgy mint a dohányzás, a hypertonia, vagy a 
lipid eltérések (17, 18, 19). 
Az atherosclerosis ismert rizikófaktorainak feltérképezésén túl, a vizsgálat egyik 
fontos szempontja a rizikófaktorok kapcsolatának elemzése volt, az anamnézisben 
talált, illetve a követés során bekövetkezett cerebro- és cardiovascularis 
eseményekkel, a nem invazív módon meghatározható boka-kar index prediktív 
értékének vizsgálata mellett. Ilyen vonatkozásban a nemek szerinti bontáson kívül, 
azon szempont alapján is elemeztük a betegpopulációt, és képeztünk alcsoportokat, 
hogy a kórtörténetben milyen vascularis érintettség szerepel, hangsúlyt fektetve az 
ABI-val való esetleges kapcsolatra. A négy alcsoport átlagos boka-kar indexét 
egymással összevetve, azt találtuk, hogy azon PAD miatt átvizsgált alcsoport ABI-ja 
volt a legalacsonyabb, akik anamnézisében cerebrovascularis esemény szerepelt, és 
azt, hogy ez még szignifikánsan alacsonyabb is volt azon csoport boka-kar 
indexénél, akiknél cardiovascularis betegség volt jelen a kórtörténetben, mindenképp 
az irodalmi adatokkal egyezıen a PAD és a cerebrovascularis betegség együttes 
elıfordulásának szoros kapcsolatát, illetve e vonatkozásban a PAD prediktív értékét 
jelzi (20, 21), valamint azt, hogy a PAD erısebb prediktora az egyidejő 
cerebrovascularis betegség jelenlétének, mint a coronaria érintettség (22). 
Hangsúlyozni szeretnénk továbbá a nem invazív módon vizsgálható, boka/kar index 
prediktív értékét, hiszen egyszerő detektálási lehetısége a tünetmentes PAD-nak, és 
amennyiben értéke 0,9 alatt van, a perifériás érbetegség diagnózisa felállítható. Több 
tanulmány igazolta, hogy a perifériás érbetegeknél prediktív értékkel bír a késıbbi 
cerebro-, vagy cardiovascularis történések tekintetében (21). Az utánkövetési idı 
alatt bekövetkezı újabb vascularis esemény szempontjából rizikófaktort a hypertonia, 
az anamnézisben szereplı cerebrovascularis esemény, valamint a statin kezelés 
elmaradása, azaz a kezeletlen hyperlipidaemia jelentett, míg a vascularis esemény 
fatális kimenetelét tekintve a diabetes megléte jelentett egyértelmően 
rizikóemelkedést.  
A viszonylag magas, 10 %-os újonnan felismert szignifikáns artéria carotis stenosis 
arány az elızı eredményekkel együtt a betegség egész érrendszert involváló voltára 
irányítják a figyelmet, és arra, hogy a perifériás artériás érbetegség, mint 
rendszerbetegség a coronariasclerosis mellett a carotis rendszert is érintheti és 
súlyos cardialis, valamint cerebrális eseményeket elıidézve, akár a beteg halálához 
is vezethet. 
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a perifériás artériás 
érbetegek idejében történı azonosítása, és esetükben az intenzív rizikófaktor 
befolyásolás, és agresszív antithrombotikus kezelés mellett, nem csak a perifériás 
artériákra kell koncentrálni, hiszen a körültekintı, és komplex terápiába beletartozik a 
cardio-, és a cerebrovascularis rizikó felmérése, követése és annak szükség esetén 
kezelése is (23, 24, 25). 
Munkánkat végsı soron mintegy kezdeményezésnek is szánjuk, hiszen ha több 
régióban is készül hasonló vizsgálat, akkor ezek eredményeit összegezve akár az 
egész országot jellemzı helyzet is feltárható lesz.  
 
Zárszó   
 
Prospektív munkánkkal döntıen a Hajdú-Bihar megyei viszonyokról próbáltunk 
szemléletes keresztmetszeti képet adni. Adatainkkal azonban a máig igen hiányos 
hazai adatbázis kiegészítésén túl, célunk az volt, hogy a figyelmet a népességen 
belül a vascularis halálozás tekintetében nagy rizikójú csoportra, a perifériás artériás 
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érbetegekre irányítsuk, hangsúlyozva ezzel az idejében történı felismerés 
fontosságát és felhívva a figyelmet az egyszerő, nem invazív módon mérhetı 
boka/kar index diagnosztikai értékére, lehetıséget adva ezáltal, az érintett betegek 
esetén idejében történı rizikócsökkentésre és kezelésre.  
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