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Syncope: hirtelen jelentkező, 

eszméletvesztés, amely során a beteg elveszti 

a posturalis tónusát, és spontán magához tér.

A prognózist a syncopét előidéző ok 

határozza meg. 



A sürgősségi osztályon a biztos diagnózis csak az 

esetek egy részében állítható fel.

A rizikóbecslés célja, hogy elkülönítse a jóindulatú 

és a potenciálisan  életveszélyes syncope formákat  

(ACS, SAV, PE, aorta disszekció, vérzéses kórképek, 

malignus aritmiák).



Kórházi felvétel indokolt:

Kardiogén syncope gyanúja

Súlyos sérüléssel járó

Halmozott syncopek esetén



Kardiogén syncopera utal: 

Fizikai terhelés mellett jelentkező syncope
Vízszintes v. ülő helyzetben is előfordul
Palpitáció előzi meg
Strukturális szívbetegség (szívelégtelenség)
EKG eltérések (QRS> 0,12 s, vezetési zavarok,
hosszú QT, bradycardia)

Neurálisan mediált (reflex) 

syncopera utalnak:

Fentiek hiánya
Hosszú  syncopes anamnesis
Bevezető tünetek
Hosszas állás után, tömegben
Szagok, hangok, stressz, étkezéssel összefüggő
Új gyógyszerek





Syncope gyanúja

Anamnezis, Fizikális vizsgálat, EKG, Carotis massage

Valódi Syncope „Nem valódi Syncope”

Biztos Diagnózis

Kezelés

Feltételezett
Diagnózis

Tisztázatlan
Diagnózis

Rizikó Stratifikáció

Magas Rizikó Alacsony Rizikó
Visszatér ő Syncope

Alacsony Rizikó
Egyszeri v. ritka

Syncope

Sürgős kardiológiai 
kivizsgálás v.

Kórházi felvétel

Halasztható ambuláns 
kivizsgálás kardiális ill. 
neurálisan mediált 
tesztekke l

Nincs további 
teendő

„Alapvizsgálatokkal nem tisztázott Syncope”



• 2010.09.01. és 2012.08.31. között 1961
syncope és collapsus iránydiagnózissal kezelt 
beteg fordult meg a JAON SBC.-n. 

• Az összbetegforgalom kb. 2,5%-a.

• A syncope-s betegek kb. egy harmada 
(34,64%)  került fekvőbeteg intézménybe.
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• 414 ambuláns beteg került kardiológiai 
vizsgálatra syncope és kollapszus diagnózissal. 

• További rizikóbecslés céljából a nyugalmi 
echokardiográfia, terheléses vizsgálatok, Holter 
EKG valamint billenőasztalos (HUTT-head up tilt 
table test) vizsgálatok történtek.

• Az elvégzett 114 Holter EKG vizsgálat egy 
esetben sem igazolt aritmogén eredetet.

• 69 betegnél végeztünk HUT-tesztet



A HUT vizsgálat kivitelezése:

• EKG, vérnyomásmonitorozás, 
a beteg rögzítése

• 5–10 perces nyugalmi, 
vízszintes fekvő helyzet

• 60-90 fokos emelt fejvégű 
dőlésszög elérése

• 45 perces, gyógyszeres 
provokáció nélküli (Westmister 
protokoll) 



Értékelés:

• Normális vérnyomás- és pulzusválasz. 

• Azonnali (2–4 perc) ortosztatikus 

hipotenzió,

• Vasovagalis syncope.  (VASIS-

klasszifikáció )

• Vérnyomás-ingadozás nélkül jelentkező 

tachycardia, panaszok POTS-ra utalnak. 

• Normális pulzus- és vérnyomásválasz 

melletti panaszok (pseudosyncope) 

pszichiátriai eredetre utalnak.





Mely esetekben indokolt a HUTT-teszt a syncope 
diagnosztikájában ? 

I.osztály: 

• Ismeretlen eredet ű, egyszeri syncope esetén, fokozott kockázatú 
munkakörben , (pl. fizikai sérülés előfordulása vagy potenciális veszélye, ill. foglalkozási 

körülmények, pl. pilóta) vagy visszatér ő epizódok esetén , ha organikus 
szívbetegség nélkül , vagy jelen van ugyan az organikus szívbetegség, de a syncope 
kardiális oka kizárható.

• Ha neuralisan mediált syncope gyanúja esetén a bizonyításnak klinikai konzekvenciái vannak. 

II. osztály: 

• Ha a syncope hemodinamikai típusának meghatározása módosíthatja a terápiát. 
• Rángásokkal járó syncope és epilepszia elkülönítésére. 

• Visszatér ő, váratlan, ismeretlen eredet ű elesések kivizsgálására . 
• Rekurráló praesyncope vagy szédülés kivizsgálására. 



III. Osztály (nem indokolt):

• A kezelés hatékonyságának elbírálására. 

• Egyszeri epizód, ha nincs sérülés és nincs fokozott  kockázat. 
• Nyilvánvaló vasovagalis klinikai tünetek esetén, amikor a HUTT-tal való igazolás úgysem 
változtatná a terápiát. 

Mely esetekben segíti a HUTT-teszt eredménye a diagnózist? 

I. Osztály: 

• Strukturális szívbetegség nélkül a HUTT-teszt diagn osztikus 
értékűnek tekinthet ő; ha a syncope reprodukálható, további 
tesztekre nincs szükség. 

• Strukturális szívbetegség esetén az aritmiákat vagy más kardiális okokat ki kell zárni, mielőtt a 
pozitív HUTT-teszt eredményeit neuralisan mediált syncope bizonyítékának tekintenénk. 



Billenőasztalos vizsgálataink eredményei:

• 69 betegnél végeztunk HUT tesztet. 

• 16 esetben a vizsgálat  pozitív eredményű volt (syncope !)

3  ortosztatikus hypotenzió 
11 kevert syncope
2 cardioinhibítoros syncope asystoliával  (5 ill. 6 sec)

• A fenti két esetben pacemaker implantáció történt. 



Ajánlások neuralisan mediált reflexsyncope-
szindrómák kezelésére

I.osztályú indikációk: 

• Betegtájékoztatás 
• A kiváltó tényezők, szituációk eliminációja
• Hipotonizáló gyógyszerek felülvizsgálata 
• Cardioinhibitoros syncope pacemakeres kezelése(!) 

II. osztályú indikációk 

• Fokozott sóbevitel, illetve emelt fejvégű (>10°) ágyban való alvás előírása 
(volumenexpanzió). 
• Pacemaker beültetése: gyakori (> évi 5), súlyos sérüléssel vagy közúti 
balesettel járó cardioinhibitoros vasovagalis syncope eseteiben 40 évnél 
idősebb betegeknél. 
• Tilt tréning program. 





Vasovagalis syncope kezelésével kapcsolatos 

megfontolások:

Fizikális manőverek, tilt tréning – hosszú távon nem      

hatékony (compliance).

Gyógyszerek (pl. midodrine) – alkalmi rosszullétek, 

(gyógyszer a zsebben?), evidenciák hiánya, béta blokkolók 

nem javalltak.

Pacemaker- ellentmondásos adatok (VPS II), syncope 

előfordul, HUTT melletti asystolia nem rossz prognózisú.



Összefoglalás

A syncope prognózisát az azt előidéző ok 

határozza meg.

Szükség van rizikóbecslésre.

Visszatérő syncope és alacsony rizikó esetén a 

HUTT-teszt diagnosztikus értékű, ha a 

syncope reprodukálható.



Köszönöm a figyelmet!


