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• A nyári elemzés 
után újból megvizs-
gálta a koronavírus-
hoz köthető elhalálo-
zás veszélyét növelő 
kockázati tényezőket 
az Országos Köz-
egészségügyi Igazga-
tóság Fertőző Beteg-
ségeket Ellenőrző és 
Felügyelő Országos 
Központja. Majdnem 
22 ezer beteg esetét 
áttanulmányozva pub-
likálták a vizsgálat 
eredményeit, amely 
szerint változott a leg-
nagyobb rizikót jelen-
tő tényezők sorrendje.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z elemzés megállapította, 
hogy a szív- és érrendszeri 
alapbetegségekkel rendel-

kező koronavírusos betegek ese-
tében mindkét nemnél 3,48-szor 
nagyobb volt az elhalálozás kocká-
zata, mint azoknál, akiknek nem 
volt ilyen alapbetegségük. A hason-
ló célból elvégzett júniusi elemzés 
eredménye is a szív- és érrendszeri 
betegségeket sorolta a legnagyobb 
kockázati tényezők listájának az 
első helyére, akkor viszont a szorzó 
még csak 2,89 volt. A lista második 
helyén sem történt változás, ezt 
továbbra is a krónikus vesebeteg-
ségek foglalják el 2,9-es szorzóval 
(ez korábban 2,69 volt). A harma-
dik helyre – amelyen korábban a 
cukorbetegség szerepelt – ezúttal a 

daganatos megbetegedések kerültek 
2,58-as értékkel (korábban 2,18 volt). 
A cukorbetegség ezúttal a hatodik 
helyen szerepel, a krónikus máj-, il-
letve idült tüdőbetegségek után. Az 
Országos Közegészségügyi Igazga-
tóság Fertőző Betegségeket Ellenőr-
ző és Felügyelő Országos Központja 
egyébként megállapította, hogy a 
kockázati tényezők és az elhalálo-
zás közötti összefüggés ereje nőtt. 
Ez alól csak a cukorbetegség képez 
kivételt, ott ugyanis 2,29-ről 2,04-re 
csökkent az esélyhányados értéke a 
júniusi elemzés eredményéhez ké-
pest. Önmagában az is növeli a ko-
ronavírus-fertőzés végzetes kimene-
telű lefolyását, ha az illető férfi , de 
ez már csak a nyolcadik kockázati 
tényező a listán, 1,67-szeres esélyhá-

nyadossal (korábban 1,57 volt), a he-
tedik helyre ezúttal az idegrendszeri 
és neuromuszkuláris (ideg- és izom-
rendszeri) betegségeket sorolták.

Nemek szerint

Az elemzést készítők által vizsgált 
koronavírus-eseteknek valamivel 
több mint a felét tette ki a nők kór-
lapjainak a száma (11 799). A nők 
esetében jelentős változásnak szá-
mít a júniusi kutatás eredményéhez 
képest, hogy az immunrendszer 
betegségei kockázati tényezőkké 
váltak, sőt, az elhalálozás veszélyét 
növelő rizikófaktorok listáján az el-
ső helyre kerültek, 5,41-szeres esély-
hányadossal. A krónikus vesebeteg-
ségek így a nők esetében a második 

helyre kerültek, 4,48-szoros esély-
hányadossal, a harmadikra pedig 
a szív- és érrendszeri betegségeket 
(3,49), a negyedikre a krónikus máj-
betegségeket (2,24), az ötödikre a 
daganatos megbetegedéseket (2,24), 
a hatodikra, illetve a hetedikre az 
idült tüdőbetegségeket (2,21), vala-
mint az ideg- és izomrendszeri be-
tegségeket (1,95) sorolták a kutatás 
készítői. A cukorbetegség (1,87) a 
nők esetében a harmadik helyről a 
nyolcadikra csúszott vissza.

A férfi ak esetében 9967 kórlap-
adat alapján végezték el az elemzést, 
amelynek az eredménye a szív- és 
érrendszeri, illetve vesebetegségek 
jelentette kockázatot egy-egy, a máj-
betegségekét pedig két hellyel elő-
rébb sorolja, mint júniusban. A 
férfi ak esetében így a szív- és 
érrendszeri megbetegedé-
sek jelentik a legnagyobb 
kockázati tényezőt korona-
vírus-fertőzés esetén, a ha-
sonló alapbetegségben nem 
szenvedő koronavírusos be-
tegekhez képest 3,47-szeres az 
elhalálozás kockázata. A második 
helyre a daganatos megbetegedések 
kerültek (2,94), ezt a májbetegségek 
(2,73), a cukorbetegség (2,18), a vese-
betegségek (2,14), a tüdőbetegségek 
(1,98), illetve az ideg- és izomrend-
szeri betegségek követik a listán.

Nagyobb esetszámot 
elemeztek

Az elemzés elkészítésekor 21 766 
koronavírusos beteg esetét tanul-
mányozva vizsgálták meg az elha-
lálozás kockázatát leginkább meg-
növelő tényezőket, azaz majdnem 
kétszer annyi kórlapadatot elemez-
tek, mint júniusban. A 21 766 igazolt 
megbetegedés közül 1323 vált vég-
zetes kimenetelűvé. Az elhalálozás 
kockázatát növelő tényezők eseté-
ben ezúttal is logisztikus regresszió-
számítást alkalmaztak, amellyel 
mérhető az adott kockázati tényező 
és az elhalálozás közti összefüggés 
erőssége. A kutatást végzők az elem-
zés következtetéseiben megállapít-
ják, hogy a társbetegségek, amelyek 
megléte esetén az Egészségügyi Vi-
lágszervezet javasolja az infl uenza 
elleni védőoltás beadatását, a koro-
navírus esetében is az elhalálozás 
kockázatát növelő bizonyított rizi-
kófaktoroknak számítanak, ezért a 
vizsgálat eredménye a majdani, ko-
ronavírus elleni védőoltás-kampány 
során is felhasználható a prioritási 
sorrend felállításánál.

Nem csökkent a vírusveszély
Covid-kutatás: nőtt a kockázati tényezők és az elhalálozás közötti összefüggés jelentősége

Covid-19 és elhalálozási 
rizikófaktorok: a szív- és 
érrendszeri betegségek jelentik 
a legerősebb kockázati tényezőt 
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