
Tájékoztató szívbillentyű betegségekről 

 

A szívbillentyűk szerepe 

 

A szívben található szívbillentyűk szerepe az, hogy a szelepekhez hasonló módon csukott állapotban a 

szív által pumpált vér visszaáramlását megakadályozzák, kinyílva viszont akadálytalan legyen a szívben 

áramló vér útja. Amennyiben a szívbillentyűk struktúrája, működése valamilyen betegség 

következtében megváltozik, billentyű elégtelenség (regurgitáció), billentyű szűkület (stenosis) vagy 

ezek kombinációja jöhet létre. 

 

Milyen billentyűk ismertek? 

 

Az oxigénnel dúsított vér a tüdő felől a bal pitvarba áramlik, majd onnét a bal kamrán keresztül a fő 

verőérbe (aorta), majd a nagy vérkörbe kerül. A bal pitvar és a bal kamra közötti billentyűt kéthegyű- 

vagy mitralis billentyűnek nevezzük. A balkamra és aorta között helyezkedik el az aorta billentyű. A 

nagy vérkörből a széndioxidban dúsabb vénás vér a jobb pitvarba, onnét a jobb kamrába kerül, ami a 

pulmonalis artérián keresztül jut vissza ismét a tüdőbe. A jobb pitvar és jobb kamra közötti billentyűt 

háromhegyű- vagy tricuspidalis billentyűnek nevezik, a tüdő artériába végül a pulmonalis billentyűn 

keresztül jut a vér. 

 

Milyen vizsgálatok lehetnek szükségesek a billentyű betegség diagnózisához? 

 

Amennyiben az ön panaszai az orvosban felkeltik a gyanút, hogy szívbillentyű betegsége van, az orvos 

kérdéseket fog feltenni arra vonatkozóan, hogy milyen eddigi betegségei voltak. Fontos lehet, hogy 

volt-e önnek pl. szívinfarktusa, mellkasi sérülése, tüdőbetegsége, visszatérő lázas betegsége. 

Az ön orvosa megkérdezheti, hogy milyen hirtelen kezdődtek a panaszok, mióta állnak fenn, van-e 

fulladás, lábdagadás, csökkent terhelhetőség, eszméletvesztés, rendetlen szívdobogás érzés… stb. 

Az ön vizsgálata során számos jel utalhat arra, hogy szívbillentyű betegsége van, például szívzörej, 

megváltozott tüdő-hallgatózási lelet, alsó végtagi vizenyősség… stb. 

A fizikális vizsgálatot követően a billentyű betegség diagnózisának felállítását további vizsgálatok, pl. 

EKG, mellkas röntgen, szívultrahang segíthetik.  

 

Hogy kezelik a szívbillentyű betegségeket? 

 

Amennyiben az ön orvosa szívbillentyű betegséget állapít meg, a kezelés módjának az eldöntésekor 

több tényezőt is figyelembe kell venni: 

 - milyen súlyos a billentyű betegsége 



 - mi okozza a billentyű betegséget 

 - okoz-e önnek panaszt 

 - van-e olyan szívbetegség, ami miatt amúgy is szívműtétre lenne szüksége 

 - milyen az ön általános állapota, életkora, vannak-e súlyos társbetegségei, melyek miatt kockázatos 

lenne-e egy műtét, vagy amely betegségek a műtét körüli időszakban nehezíthetik a felépülést 

 - mi a megfelelően tájékoztatott beteg kívánsága. 

Döntés születhet konzervatív, gyógyszeres terápia mellett, lehet a beteg billentyű helyett biológiai vagy 

mechanikus műbillentyűt beültetni, bizonyos esetekben lehet a billentyűt plasztikázni (ez utóbbiak 

leginkább műtéti úton történnek), valamint néhány esetben lehetőség van katéteres úton billentyűt 

beültetni (pl. TAVI beavatkozás), vagy a billentyű betegséget korrigálni (pl. PMC). 

 

Mitől függ, hogy milyen műbillentyűt kap a beteg? 

 

A beteg életkora, a billentyű pozíciója, a társbetegségek – például, hogy milyen vérhígító kezelés 

alkalmazható a betegnél – egyaránt befolyásolhatják, hogy a szívsebész milyen típusú billentyű 

beültetését javasolja. 

 

Mindenkinek kell vérhigító gyógyszert szedni billentyű műtét után? 

 

A szívbillentyű műtét után a billentyű típusától függően többféle vérhigító kezelés jöhet szóba. A 

kezelés módját az ön kardiológusa az egyéb társbetegségek figyelembe vételével állapítja meg. 

Aorta biológiai műbillentyű beültetés után, ha egyéb betegség miatt más kezelés nem indokolt, aspirin 

szedés javasolt élethosszan. 

TAVI (aortába transzkatéteres technikával behelyezett) billentyű esetén kezdetben (3-6 hónapig) 

kettős vérlemezke gátló kezelés szükséges, majd ha egyéb betegség miatt más kezelés nem indokolt, 

aspirin szedés javasolt élethosszan. 

Egyéb biológiai műbillentyű beültetés vagy billentyű megtartó műtét esetén legtöbbször három 

hónapig antikoaguláns kezelés (pl. acenokumarol, warfarin), majd a későbbiekben tartósan aspirin 

javasolt, ha egyéb betegség miatt más kezelés nem indokolt. 

A mechanikai műbillentyűk esetén viszont élethosszan orális antikoaguláns kezelés (pl. acenokumarol, 

warfarin) szükséges.  

 

 

 

Miért kell a billentyű műtéten átesett betegeknek bizonyos orvosi beavatkozás előtt antibiotikumot 

bevenni (antibiotikum profilaxis)?  



 

A műbillentyű hordozó betegeknél és azoknál a betegeknél, ahol a billentyű korrekciója során 

mesterséges anyagot használtak fel, fokozott a rizikója annak, hogy a beteg szívbelhártya gyulladást 

kapjon, ha valamilyen beavatkozás kapcsán baktériumok kerülnek a véráramba. A szívbelhártya 

gyulladás, más néven infektív endocarditis manapság is egy magas halálozással járó súlyos betegség. 

Az antibiotikum profilaxis használata szintén javasolt olyan betegeknél, akik már átestek korábban 

szívbelhártya gyulladáson.  

A billentyű műtött betegeknek ezért orvosi beavatkozások (pl. fogászati kezelések, tályog, fertőzött 

terület sebészi ellátása) előtt jelezniük kell, hogy szívbillentyű műtétjük volt. 

 

 

Milyen életmódi szabályokat kell betartani a billentyű műtéten átesett betegeknek, hogy 

megelőzzék az infektív endocarditis kialakulását? 

 

- Fontos a megfelelő száj higiéné, a félévente-évente történő fogászati ellenőrzés. 

- A sérüléseket, sebeket mielőbb fertőtleníteni kell. 

- A bakteriális fertőzés lehetséges kiindulási helyét, gócokat meg kell szüntetni (pl. húgyúti 

fertőzés, bőrfertőzések) 

- Bakteriális fertőzések esetén célzott kezelés szükséges, azonban az antibiotikumokkal történő  

öngyógyszerelés semmiképpen sem javasolt. 

- Nem javasolt piercing, tetoválás. 

 


