
Bánki M. Csaba Szorongás, depresszió, és a krónikus testi betegségek

2021/3 29

SZORONGÁS – DEPR ESSZIÓ

MAGYAR CSALÁDORVOSOK LAPJA

Szorongás, depresszió, és a krónikus 
testi betegségek
dr. Bánki M. Csaba

Több mint 80 éve írták le először, hogy az akkor „involú-
ciós melankóliának” neveze   aff ek  v zavarban szenvedők 
(nem-szuicidális) halálozása a korabeli populációs átlag 
csaknem hatszorosa, azon belül szív- és érrendszeri ere-
detű mortalitásuk nyolcszor nagyobb (1). Ezt az összefüg-
gést a rákövetkező év  zedekben nagyszámú kontrollált 
vizsgálat egybehangzóan igazolta. Az adatok egyértelműen 
arra mutatnak, hogy mind a depressziós, mind a szorongá-
sos zavarok fokozzák a szív-érredszeri betegségek inciden-
ciáját, súlyosbítják azok lefolyását és rosszabb prognózissal 
járnak (2, 3). Egy újabb elemzés szerint a hangulatzavarok 
jelen  k a kardiovaszkuláris zavarok harmadik legjelen-
tősebb kockáza   tényezőjét, megelőzve a diabéteszt, 
a hipertóniát, valamint az abdominális elhízást (4).

Ugyanez több más krónikus, világszerte a vezető halálo-
kok há  erében meghúzódó szoma  kus betegségre („nép-
betegségre”) is igaz. Ilyenek többek közö   a daganatos 
betegségek, a krónikus légzőszervi és hosszantartó/vissza-
térő fájdalmakkal járó mozgásszervi zavarok, a diabétesz és 
más metabolikus szindrómák. A kapcsolat rendszerint szim-
metrikusnak tűnik: a krónikus betegségek melle   gyakorib-
bak a diagnosz  zálható depressziós/szorongásos tünetcso-
portok, ugyanakkor ez megfordítva is észlelhető (5, 6).

A kérdésnek ma az ad különös aktualitást, hogy a koro-
navírus-fertőzés elsősorban a krónikus szervi betegségek-
ben szenvedőket veszélyezte  . Az ilyen betegségek kiala-
kulásáért vagy súlyosbodásáért felelős – esetenként akár 
pszichiátriai természetű – rizikótényezők időben történő 
felismerése tehát (a legsérülékenyebb betegek azonosítá-
sával) a járvány elleni küzdelemnek is része lehet.

KARDIOVASZKULÁRIS BETEGSÉGEK
Ellenőrzö   klinikai vizsgálatok sokasága támasztja alá, 
hogy a krónikus vagy rekurrens angina, a koszorúér-be-
tegség krónikus formája, az infarktus, a stroke, sőt a szö-
vődménymentes hipertónia is provokálhat depressziós 
tüneteket, illetőleg súlyosbíthatja a meglévő depressziót, 
elnyújtja annak lefolyását és rontja a prognózist. A hatvan 
éven felüli egészséges populáció átlagos depresszió-in-
cidenciája ma világszerte 3–7% közö   mozog; ez a szám 
koszorúér-betegség melle   15–20%, egyes vizsgálatok 
szerint akár 45% is lehet.

Szívinfarktust követően a túlélők 15–25%-ában ala-
kul ki súlyosabb depresszió, de közvetlenül az eseményt 
követő 3–6 hónapban akár a betegek 50–70%-a mutathat 
depressziós tüneteket. Hasonló a helyzet a stroke-túlélők-
ben: az első másfél év során a betegek 50%-ában léphet-
nek fel komoly, fi gyelmet igénylő depressziós tünetek, 
de a stroke utáni depressziók aránya a rákövetkező évek 
során sem csökken 20–30% alá, szemben a populációs 
átlag 3–7%-ával. Megfordítva: több  zezer beteg ellenőr-
zö   követése azt muta  a, hogy már 2–4 enyhe-mérsékelt 
depressziós tünet is másfél-kétszeresére növeli, a súlyos 
major depresszió pedig csaknem megötszörözi a kardio-
vaszkuláris morbiditást (7). Major depresszióban a klinika-
ilag szignifi káns hipertónia gyakorisága 25–40% körül jár, 
jóval a (világszerte magas és növekvő) populációs átlag 
fele  . Myocardialis infarctus után a mentálisan egészsé-
ges túlélők mortalitása másfél éven belül 3%, a depresz-
sziós túlélőké azonban ennél hatszor magasabb, közel 
17%. Fontos hangsúlyozni, hogy nem csupán a „major” 
(súlyos, rekurrens, pszicho  kus) depressziók jelentenek 
kardiovaszkuláris kockázatot: koszorúérbetegek követéses 
vizsgálatában az enyhébb, gyakran „érthető stresszreak-
ciónak” minősülő, ezért a nem-pszichiáter kezelőorvos 
fi gyelmét könnyen elkerülő depressziós tünetek is szignifi -
kánsan rontják a kardiovaszkuláris funkciókat (7).

Egy egészen friss amerikai populációs vizsgálat 24 777 
résztvevőjéből 2639 (~11%) szenvede   kardiovaszkuláris 
betegségben. Közülük (telefonos interjú alapján) 20% bizo-
nyult határozo  an depressziósnak, szemben a kardiálisan 
egészséges személyek 4%-ával. A depressziós csoport kar-
diális paraméterei lényegesen rosszabbak voltak, kevésbé 
működtek együ   a kezeléssel, és funkcióképességük (pl. 
munkaképességük) is jóval súlyosabban károsodo   (8).

Több tucat klinikai vizsgálat meta-analízise bizonyíto  a, 
hogy a szorongásos zavarok szintén jelentős mértékben 
növelhe  k a kardiovaszkuláris kockázatot, jóllehet a két-
féle tünetcsoport elkülönítése a rokon vonások és a gyakori 
komorbiditás mia   nehézségekbe is ütközik (9). A megnö-
vekede   kardiovaszkuláris kockázatot mind a szorongá-
sos, mind a depressziós betegek esetében az ak  v tünetek 
jelen  k: súlyos szívelégtelenségben szenvedő, de men-
tálisan egészséges betegek egy éves mortalitása kereken 

 fo
r p

er
so

na
l u

se



Bánki M. Csaba Szorongás, depresszió, és a krónikus testi betegségek

30 2021/3

SZORONGÁS – DEPR ESSZIÓ

MAGYAR CSALÁDORVOSOK LAPJA

12%-nak, a kezeléssel tünetmentessé te   depressziós bete-
geké ehhez hasonlóan 14%-nak adódo  , miközben a keze-
letlen (vagy kezelésre nem reagáló) depressziós szívbetegek 
39%-a halt meg egy éven belül (10). A szorongásos/depresz-
sziós tünetek felismerése és hatékony kezelése tehát a kar-
diovaszkuláris rehabilitáció kri  kusan fontos eleme, ami 
sok esetben ténylegesen életeket menthet (4, 11). 

EGYÉB KRÓNIKUS BETEGSÉGEK
A világ népességének 6–9%-át érintő diabetes mellitus 
melle   a (major) depresszió prevalenciája szignifi kánsan 
magasabb: a felnő  korú betegek 22–26%-a, az 1-es  pusú 
(fi atalkori) diabéteszben szenvedők 30%-a lehet érinte  , 
és a kockázat az életkorral még tovább nő (6, 12). Az össze-
függés megfordítva is érvényes, depressziós betegekben 
a diabétesz gyakoribb, és náluk a vércukorszint is nehezeb-
ben kontrollálható. Rosszindulatú daganatos betegségek-

ben a depresszió gyakorisága az egészséges átlagpopulá-
ció négyszerese, a diagnózist követő évben akár az 50%-ot 
is elérhe   (5, 13), és a depressziós tünetek megjelenése 
szignifi kánsan rontja a terápiás esélyeket. Meta-analízi-
sek alapján a fordíto   gyanú is megalapozo  : depresz-
sziós betegekben (egyes) daganatos betegségek kockázata 
15–30%-kal megnőhet, bár a vizsgálatok egy része ellent-
mondásos (14). A korábban említe   amerikai populációs 
vizsgálatba (8) a kardiovaszkuláris betegségben szenvedők 
melle   1509 daganatos beteget is bevontak, akik szintén 
gyakrabban számoltak be komorbid depressziós tünetről 
(bár a különbség a há  érváltozók: életkor, nem, kardio-
vaszkuláris státusz stb. sta  sz  kai kiszűrése után már nem 
bizonyult szignifi kánsnak).

Egyik esetben sem pusztán az alapbetegségre ado   
pszichológiai reakcióról van szó, hanem egyre több klinikai 
és kísérletes adat utal az alapbetegség és a hangulatzavar 

1. ábra: Kezelést igénylő 
depressziós állapotok 
incidenciája krónikus 
betegségekben szenvedők 
hosszútávú követése során
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közö   közvetlen, egymást erősítő biológiai-patogene  -
kai mechanizmusokra (6, 12, 13). A sor folytatható: sok 
más krónikus népbetegségben, például krónikus obstruk-
 v tüdőbetegségben (COPD) vagy tartós fájdalmakkal járó 

mozgásszervi betegségekben (osteoarthri  sben) úgyszintén 
jelentősen megnő a depressziós/szorongásos állapotok pre-
valenciája, amelyek mindig súlyosbítják az alapbetegséget, 
nehezí  k a kezelést és rosszabb prognózist ve  tenek előre.

A közelmúltban egy á  ogó populációs vizsgálat 
(N=115 094) Ausztráliában elemezte a krónikus tes   
betegségek és a depressziós, illetve szorongásos zavarok 
kapcsolatát. Induláskor a mentálisan tünetmentes betegek 
9,6%-a szenvede   daganatos, 4,6%-a kardiovaszkuláris, 
4,7%-a fájdalmas mozgásszervi betegségben, és 3,8%-uk 
volt cukorbeteg, a többiek (N=88 926, 77,3%) egészséges 
kontrollként szolgáltak. A vizsgálat célja a 7–11 éves köve-
tési időszak ala   a depressziós és/vagy szorongásos zava-
rok incidenciájának megfi gyelése volt, melyekre a követés 
során újonnan indíto   specifi kus (an  depresszív vagy 
anxioli  kus) kezelésekből következte  ek vissza (15). A leg-
főbb eredményeket az 1. és a 2. ábra foglalja össze: a hosz-
szútávú követés során a krónikus betegek csoportjaiban 
a gyógyszeres kezelést igénylő depressziók incidenciája az 
egészségesekhez képest 10–94%-kal, a gyógyszerekkel 
kezelt szorongásos zavarok incidenciája 10–101%-kal volt 
magasabb. A különbségek többsége sta  sz  kailag szignifi -
kánsnak bizonyult. Néhány esetben (daganatos betegsé-
gek és depresszió, diabétesz és szorongásos zavarok) nemi 
különbségeket is találtak, ezek az összefüggések ugyanis 
férfi akban kifejeze  ebbek voltak. A vizsgálat számos erős-
sége melle   nyilvánvalóan kérdéses maradt a hangulatza-
varok pontos diagnózisa, továbbá a ké  éle tünetcsoport 
elkülönítése is, hiszen a mai terápiás gyakorlatban a szo-
rongásos zavarok jelentős részét szintén an  depresszívu-
mokkal kezeljük – az i   kapo   rela  v incidenciák ezért iga-
zából alsó határértéknek tekinthetők.

KÖVETKEZTETÉSEK
A legújabb eredmények is megerősí  k az év  zedek óta 
sokszorosan igazolt tényt, hogy a krónikus kardiovasz-
kuláris, metabolikus, daganatos és hasonló betegségek 

(„népbetegségek”) a depressziós és a szorongásos zavarok 
jelentős rizikótényezői, kialakulásuk pedig súlyosbítja az 
alapbetegséget, szaporítja a szövődményeket és nagymér-
tékben rontja a terápiás kilátásokat. Ezért fontos az ilyen 
betegségek kezelése és rehabilitációja során a depressziós 
tünetek időben történő felismerése, mert azok célzo   
kezelésével – esetenként egy korszerű an  depresszívum 
kiegészítő alkalmazásával – a komorbiditás okozta többle-
tártalmak, veszélyek és kockázatok nagymértékben csök-
kenthetők.
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