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Hipertónia
Világnap
A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja

Mi is az a hipertónia?
A hipertónia (vagy magas vérnyomás)
egy világjárvány. Másfélmilliárdnál is
több ember szenved tőle világszerte.
A hipertónia a legfontosabb rizikófaktora a szív- és érrendszeri betegségeknek, agyi érkatasztrófának (stroke) és
vesebetegségeknek.
PREVENT HYPERTENSION

Measure Your
Blood Pressure
...at Home!
Miért mérje
vérnyomását…
otthon?
A vérnyomás rendszeres otthoni mérése segítséget jelent Önnek és egészségügyi ellátójának a vérnyomás beállításában, megmutatja, hogy az
életmódbeli változtatások és – szükség esetén – a gyógyszerek használata
megfelelően szinten tartják-e vérnyomását.
A magas vérnyomás felismerésének
egyetlen módja a rendszeres mérés.
Rendszeresen ellenőrizze otthon is! A
legtöbb modern vérnyomásmérő berendezés fél- vagy teljesen automata.
A vérnyomás önellenőrzése egyszerű
és biztonságos.
For more information
www.worldhypertensionleague.org
www.ish-world.com
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A Hipertónia Világnapot annak érdekében alapították, hogy felhívják a
figyelmet a kezeletlen magas vérnyomás következtében kialakuló súlyos
egészségügyi következményekre, és a
megelőzés, ellenőrzés és kezelés fontosságára. A Hipertónia Világnapot
minden évben május 17-én tartják.
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Lapunk megrendelhető
A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer
2008-ban 3, a Diabetes 6 alkalommal jelenik
meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai
megrendeléskor az alábbi postázási költséget
kérjük befizetni:
A 2008. évi hátralévő kettő, illetve négy (Diabetes)
szám postázási költsége:
Példány Hypertonia Diabetes Hypertonia
szám
+ Diabetes
   1
360 Ft
   660 Ft    840 Ft
10–50
3000 Ft
6000 Ft
8400 Ft
51–100
4400 Ft
8800 Ft 12320 Ft
101–150
5500 Ft
11000 Ft 15400 Ft
A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll
módunkban teljesíteni. A Diabetes lappal közös,
kedvezményes együttrendelés azonos időbeli
postázást jelent.
A befizetés módja: rózsaszín postai utalványon a
kiadó címére kell feladni a pénzt, kérjük a feladó
nevét, címét – ahova a lapot kéri – olvashatóan
feltüntetni.
A kiadó címe: Tudomány Kiadó,
1146 Budapest, Hermina út 57–59.
A betegek közösségei átutalással is fizethetnek az
alábbi számlára: 10402166–21634572

Karinthy Frigyesnél jobban és szellemesebben nehéz lenne megfogalmazni,
és nem is érdemes a „Miért nem megyek orvoshoz?” és a „Miért megyek
orvoshoz?” problémakört. Először olvassunk bele az első karcolatba: „Általában azért nem megyek, … mert félek, hogy az orvos komolyabban veszi
a dolgot, mint magam, ijesztgetni kezd, és mindenféléről le akar szoktatni,
lévén neki a betegségem fontos, nekem meg az egészségem; … mert a régi
orvosomban már nem bízom, miután nagyon összebarátkoztunk s ő bizalmasan tudtomra adta, hogy neki is ez a baja van, de fütyül rá…; mert van
egy Skurek nevű ismerősöm, egy bútorkereskedő, aki ugyan nem orvos, de
meg vagyok győződve róla, hogy mindent jobban tud a professzoroknál és
ha vele kibeszélgetem magam, meg vagyok nyugodva…; mert mint férfi,
nem szeretem, ha úgy bánnak velem, mint a gyerekekkel; mert mint nő,
nem szeretem, ha úgy bánnak velem, mint a felnőttel; mert mint férfi nem
szeretem, ha engem áltatnak és hazudnak nekem; mert mint nő, nem szeretem, ha nekem megmondják az igazat; …mert semmi bajom sincs, mi a
fenének menjek orvoshoz?”
Majd olvassunk bele a második karcolatba is: „… azért megyek orvoshoz,
mert orvoshoz menni hozzátartozik a polgári élet szertartásaihoz… és mert
éppen orvostól jönni előkelő dolog és jól is hangzik, bizonyos tekintélyt ad
az embernek, ha azt mondja, orvostól jövök, ez a hitelemhez tartozik; mert
műveletlen barom vagyok és jól esik a gondolat, hogy egy művelt, képzett,
csaknem felszentelt papja a társadalomnak komolyan beszél velem-rólam,
mint valami különleges csodáról…; mert roppant művelt ember vagyok,
rengeteg mindenfélét olvastam, ilyen orvosi dolgokat és titokban kéjelgek a
gondolatban, hogy fog leesni a székről a műveletlen, divatos felcser, mikor
majd tökéletes latinsággal mondom el magamról a diagnózist és az ő megjegyzései közben az én szerény, halk közbeszólásomból kiderül, hogy men�nyivel jobban értek a dologhoz, mint ő…; mert, ha nő vagyok, majd megmutatom én neki, mennyivel jobb alakom van, mint Mancinak…; mert, ha
férfi vagyok, jólesik hallani, hogy ilyen tüdeje Nurminak volt utoljára…”
Napjainkban Magyarországon a magasvérnyomás-betegség – hipertónia
– szinte minden családot érint. Csaknem bizonyos, hogy az Ön családtagjai
között is akad olyan személy, akinek magas a vérnyomása, de az is lehet,
hogy Ön a hipertóniás. Az újság, melyet kezében tart, nemcsak a hipertóniás betegeknek íródott, hanem mindazoknak, akik hipertóniás betegek
közelében élnek, ellátásukban így vagy úgy részt vesznek. Mert bizton vallom, hogy a magasvérnyomás-betegség kezelése nem kizárólag orvosi feladat. Gondolok itt elsősorban magukra a betegekre, akik a mindennapokban bizonyos korlátozások elfogadására kényszerülnek. Meg kell tanulniuk
együtt élni betegségükkel, ezzel az élethosszig tartó állapottal. De különleges feladatok hárulnak a hozzátartozókra, feleségre-férjre, gyermekre-szülőre, akik az élet minden területén segíthetik a hipertóniás beteget. A hipertóniás beteg kezelésének alapja a nem-gyógyszeres kezelés. Az étkezési
szokások, a mozgás, az ideális testsúly elérése, a dohányzás abbahagyása,
az alkoholfogyasztás mérséklése nemcsak a magasvérnyomás-betegségre
hatnak kedvezően, de a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának veszélyét is csökkentik.
Őszintén remélem, hogy a most induló újság hasznos segítséget nyújt
Önnek, illetve hozzátartozóinak.
Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság főtitkára
A szerkesztőség megjegyzése: az optimális vérnyomás eléréséhez a lapunkban hirdetett
termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
Lapunk megjelenését támogatta:

Mit tehet a családorvos a magas vérnyomású
(hipertóniás) betegével?
Több mint 15 éves családorvosi múlttal a hátam mögött keresem és próbálom megtalálni a választ erre a
kérdésre! Mindennapi munkám során számos esetben
kell a hozzám forduló betegek vérnyomásaival kapcsolatosan döntést hoznom. Több száz olyan beteg van a
praxisomban, a látókörömben, akiknél már ismert a
betegég, kezelni, gondozni kell állapotukat. Ez a tény
hozza elő a kérdést mind bennem, mind pedig a pácienseimben!

Mit tehetek „egyszerű” családorvosként
a beteggel, mit várhat el tőlem a beteg?
Ehhez meg kell érteni a családorvosi munka alapját, el kell fogadni minden oldalról ezt a speciális tevékenységet.
Az orvostudomány ismereteinek bővülése elindította az egyes orvosi szakmák specializálódási folyamatát.
Az általános orvosi szakma működési területe mind
jobban korlátozottá vált, tevékenységi köre beszűkült.
Az egyén, a család igénye viszont az, hogy elérhető közelségben legyen „az orvos” aki bizonyos mértékben
mindenhez ért, aki mindenért felel, de egyben egy bizalmas barát is, olyan gyógyító ember, aki az orvoslásban lejátszódó technikai és specializálódási robbanás
után sem tűnhet el. A különféle regényekből is ismert
„jóságos doktor bácsi” személye mindannyiunk számára szükséges elvárás.
A családorvoslás olyan
orvosi specialitás, amely
az egyén és a család számára folyamatos és átfogó egészségügyi ellátást
kínál és nyújt. Egyedülálló kommunikációt teremt a beteg és az orvos
(orvostudomány) között.
Gondoskodást vállal a
beteg valamennyi testi,
lelki és szociális panaszára, problémájára. Az ellátás ötvözi és használja
a biológiai, a klinikai és
viselkedéstudományi ismereteket is. Az első orvos-beteg találkozástól kezdve folyamatosan vállalja a felelősséget a hosszan tartó ellátásért (akár élethosszig), függetlenül a beteg
nemétől, korától, faji, társadalmi hovatartozásától.
Mindemellett lehetőséget kell teremtenie a megfelelő szakkonzultációkra, fellépő krízisállapotok esetén
akár szakintézeti, kórházi, klinikai ellátásra is. A gyógyító kezeléseken túl, az alapellátó családorvos lehet

a felelőse a betegségmegelőzés, az elsődleges prevenció megvalósításának is. A sokrétű feladatok szemléltetik, hogy a családorvoslás az orvostudomány önálló
területe. A betegek alapellátása csak egy optimálisan
működő családorvosi rendszerben képzelhető el. Ehhez a családorvosnak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie, a betegek oldaláról
korrekt ellátási igény, a társadalom szempontjából pedig a megfelelő feltételek és körülmények biztosítása
szükséges.
Ezek az alapvető szempontok a családorvosi ellátás
során. Természetesen a legtöbb krónikus betegségre ráilleszthető az ellátási metodika. Alapvető, hogy
olyan munkamódszert használjunk, amellyel lehetőség
van a beteg egyének felkutatására, azaz a betegek kiszűrésére, a kóros leletek esetében a diagnózis, a kórisme kimondására, valamint lehetőség szerint a kezelés megindítására. Fontos, hogy itt nem állhat meg a
családorvos tevékenysége, meg kell nyerni a beteget a
hosszú távú együttműködésre. A folyamatos ellenőrzések szükségességét, a kontrollvizsgálatok fontosságát,
az esetleges szakorvosi konzíliumok teljesítését el kell
fogadtatni a beteggel is.

Most próbáljuk meg az elmondottakat a
hipertóniabetegségre vonatkoztatni!
Legtöbbször véletlenszerűen derül ki, minden panasz vagy tünet
nélkül, hogy magas a
vérnyomásunk.
Baráti
körben, családban esetlegesen bármilyen orvosi
vizsgálat kapcsán végzett
méréskor szembesülünk
az eltéréssel. Az első út
ezek után a családorvosi
rendelőbe vezethet. Ott
ténylegesen ellenőrzött
vérnyomásmérővel, szakképzett személy által
végzett többszöri méréssel erősíthető meg, vagy
vethető el a probléma. Meg kell jegyezni, hogy lehetőség szerint minden orvos-beteg találkozás része lehet
a vérnyomás mérése! Az egyéni mérési eredmények
értékelése, esetleges otthoni önellenőrzések, különféle
hosszabb távú monitor készülékekkel végzett ellenőrzések bizonyíthatják a betegség fennállását. A családorvos az adatok értékelése során mondja ki a pontos
diagnózist. Döntenie kell arról is, hogy önállóan ké-
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pes-e kezelést indítani, vagy esetleg azonnali kivizsgálásra, kezelésre kell utalnia a pácienst. A kivizsgálás
része a pontos életmódfelmérés, a korábbi egyéni és
családi kórelőzmények felderítése, az étkezési, az alkoholfogyasztási szokások megismerése. Már itt számos
olyan tanács, javaslat hangozhat el, amely vérnyomáscsökkentő hatású. Aki túlsúlyos, kezdjen fogyókúrába,
mozogjon. A dohányos hagyja el szenvedélyét. Csökkentsük a fogyasztott alkohol mennyiségét, étkezzünk
diétásan, egészségesebben! Fel kell térképeznünk,
van-e már valamilyen szövődménye a fennálló magas
vérnyomásnak, emiatt történhet laboratóriumi vizsgálat, beutalót kaphatunk szemészetre, ultrahangos
vizsgálatokra, találkozhatunk szív- vagy vesegyógyász
specialistával, ideggyógyásszal is. Minden lelet értékelése után születhet döntés a gyógyszeres kezelésről.
A családorvos eldöntheti milyen gyógyszer lesz a legoptimálisabb, mekkora kezdő adaggal induljon a kezelés. Ismertetni kell a gyógyszerek várható hatását, de
még inkább a mellékhatásait is. Hátra van viszont az
egyik legnehezebb feladat, elfogadtatni a folyamatos
orvos-beteg találkozások fontosságát, a kontrollvizsgálatok szükségességét. A feladat azért is nehéz, mert
legtöbbször „csak” a vérnyomás magas, nincs tünet,
nincs panasz, nincs betegségérzet. A tartós kezelés
szükségességét és fontosságát számtalan orvosi ajánlás, javaslat, a kezelő orvos tudása és egyéni tapasztalata erősíti meg. Egy-egy tragikus környezeti példa is
bizonyosság lehet a kezelés elfogadásához. Sok esetben
fordul elő, hogy a beteg saját tragédiája eredményezi a
későbbi kezelés elfogadást! Mindez azt példázza, hogy
a magas vérnyomás leküzdése közös feladat. Orvosnak
és betegnek szövetséget kell kötni!!! Csak közös felelősségvállalás oldhatja meg a problémát, előzheti meg a
súlyos szövődmények kialakulását. Előfordulhat, hogy
több gyógyszer együttes kombinációjára van szükség
az ajánlott cél-vérnyomásérték eléréséhez. Makacs,
kezelésre nem reagáló betegség esetén a családorvos
megfelelő centrumba utalhatja a beteget, ahol további,
még speciálisabb vizsgálatok mutathatják meg a legmegfelelőbb terápiás lehetőségeket. Ezeket a tanácsokat figyelembe véve még biztosabban kezelheti tovább
betegeit az alapellátó családorvos. E komplex ellátási mechanizmus vezethet el oda, hogy jó vérnyomású,
szövődményektől mentes, hosszú életű páciensek, és
boldog, elégedett családorvosok találkozhatnak nap
mint nap egymással.
Dr. Antalics Gábor Belgyógyász, illetve háziorvostan szakorvosként 17
éve dolgozik Budapest XVII. kerületében. Kiemelten a szív-és érrendszerei
betegek ellátásával, kezelésével foglalkozik, ebben a témában orvostanhallgatókat illetve szakorvosjelölteket is oktat az Egyetem
Családorvosi Tanszékén. Praxisában rendszeresen gyakorlati orvosképzés is folyik.

Első találkozás a
betegséggel
Sokan élnek a nem kezelt hipertónia okozta érszövődmények „időzített bombájával” a szervezetükben. Az
életet gyakran megnyomorító következmények – szívinfarktus, agyembólia, agyvérzés – lényegesen csökkenthetők lennének, ha bizonyos kor után legalább évente,
a határérték közelében gyakrabban mindenki méretné
vérnyomását.

A beteg
Egy fiatal házaspár jelentkezik estefelé telefonon a praxisból, hogy két éve náluk lakó barátjukat ijesztő végtagpanasza miatt behozzák a rendelőbe. Betegünket,
nevezzük Sándornak, most látom először. Fáradtan,
elgyötörten, de saját lábán jön be. Elmondja, már reggel fáradtan arra ébredt, hogy jobb keze-lába zsibbad.
Dolgozni ment, változatlan zsibbadás mellett enyhe
szédülése állandósult délutánig. Igazán csak attól ijedt
meg, hogy késő délutánra jobb kezét már ügyetlennek,
sutának érezte. Rákérdezésemre még elmondja, hogy
egész nap étvágytalan, homloktájon enyhén fáj a feje,
de ez nem ritkaság nála. Jobb kézzel néhány szót iratok vele, szép és olvasható, de ő úgy érzi, mintha az
ujjait a távolból más is irányítaná.

A vizsgálat, kórtörténet
Sándor szívét, tüdejét, hasát, fejét és nyakát vizsgálva
eltérést nem találok. Tud egyenesen lépni, de csukott
szemmel ez már bizonytalanná válik. További gyors
idegi vizsgálatok a jobb kar rejtett bénulását gyanítják.
Sándor vérnyomása a vizsgálódás kezdetén ülve
215/120, fekve 210/110 Hgmm, ezért rögtön kap egy
kis tablettát elrágni, majd elszopogatni.
Sándor 48 éves, nem túlsúlyos, jó megjelenésű. Valamilyen vegyiárú-forgalmazásban vállalkozóként dolgozik. Kiderül, hogy most tartósan a barátainál lakik,
a családjától távol él. A rendezetlen családi körülményeket ebben a helyzetben nem akarom feszegetni. A
kórtörténetéhez elmondja, hogy utoljára 8 éve volt orvosnál magas láza miatt és akkor 160 körüli vérnyomást mértek. Fiatalabb éveiben sportolt, és mindig
140 körüli értékekre emlékszik. Feje sokszor fáj, de
enyhe csillapítókra általában javul. Van egy kis szőlője, a finom borokból napi 3–4 decit iszik, 10–15 cigarettát szív és szereti a fűszeres és tartalmas húsételeket.
Édesanyja nemrégen rákbetegségben meghalt, magas
vérnyomása is volt. Apját nem ismerhette, mert fiatalon balesetben hunyt el.
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A kivizsgálás
Sándor hamar belátja, hogy tüneteit a
súlyos magas vérnyomás és az agyi keringés zavara okozhatja. Így most csak a
gyors kórházi kezelés és vizsgálatok hozhatnak eredményt, amit majd a tartós
vérnyomásgondozásnak kell követnie.
Sándor a helyi kórház sürgősségi, majd
idegosztályára kerül.

A kezelés
Egy hét után már újra a rendelőben találkozunk. A koponya-CT néhány olyan
apró elváltozást talál az agy állományában, amelyek már korábbi keringési zavarokból keletkezhettek. Az EKG és a
szív ultrahangvizsgálata a hipertónia okozta túlterhelés jeleit mutatja. A kórházi kezelés hatására Sándor
féloldali végtagtünetei megszűntek, de még pihennie
kell. Megbeszéljük a kezelésének, gondozásának rövidebb és hosszabb távú céljait. Otthon is méri a vérnyomását, erről naplót vezet. Vérnyomásértékei még a
kívánt szint felettiek, így gyógyszerelését kiegészítjük.
Az első találkozásunkat követően négy héttel Sándor
ismét dolgozhat.

Az utógondozás
Ez a történet végződhetett volna tragikusan is, hisz
betegünk talán már egy évtizede hipertóniában szenvedett. Nem tudott róla, talán nem is akarta tudni, de
a kezeletlen (vagy eredménytelenül kezelt) betegség
zavaró tünetek nélkül is szövődményeket okoz. Szerencsére Sándor nem ül bénán egy tolószékben. Esélye
van, hogy az életmódjának és szokásainak módszeres
megváltoztatásával egészséges emberként élhessen.
Mindennek jó három esztendeje. Mi történt azóta?
Sándorunk élt a sors kínálta lehetőséggel. A dohányzásról az első hetekben leszokott. Étrendjén sokat változtatott, kerüli a megterhelő vacsorákat. Napi 2-3 dl
bort, és nem többet, továbbra is engedélyeztünk számára. Az esti órákban félórát sétál. A munkatempója
továbbra is feszített, néha heteket dolgozik szabadnapok nélkül. Hipertónia-gyógyszereket (háromféle
hatóanyaggal) és aszpirint szed. Mivel az előzmények
miatt többszörösen veszélyeztetett, még egy új koleszterincsökkentő készítményt is kap. Általában reggel és
este méri a vérnyomást, naplója szerint szinte mindig
140/90 alattiakat. A laboratóriumi és az egyre ritkább
szakorvosi vizsgálatokat mindig teljesíti. A rendelőben már csak 2-3 havonta találkozunk, megbeszéljük
az elhozott eredményeket, leleteket és a további teendőket.
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A hipertónia népbetegség!
Bevallom, amikor Sándorral és a szörnyű elhanyagolt
betegségével először találkoztam, nem hittem, hogy a
későbbiekben ilyen eredményes együttműködés alakul
ki közöttünk.
És miért írom meg ezt az estemet? Tudjuk, hogy
sokan élnek olyan „időzített bombával” a szervezetükben, ami nem más, mint a kezeletlen vagy felügyelet nélküli hipertónia súlyos érszövődménye. Ki
ne hallott volna az ismertségi körében hírtelen szívinfarktusról vagy agyembóliáról, agyvérzésről, amelyek után az élet már nyomorúságossá vált? Ezek a
tragédiák lényegesen csökkennének, ha bizonyos kor
után legalább évente méretnének vérnyomást. Ha
már határérték közelében volt, akkor gyakrabban.
Ha mindenki ismerné a családi kórelőzményeit. Ha
több családban, akár egészségeseknél is, lenne otthoni vérnyomásmérő készülék. Ha már nem találkoznának az orvosok rendszeresen olyan, ún. kezelt hipertóniással, aki azzal kezdi: „doktor úr, nekem már
meggyógyult a vérnyomásom, nem szedem a gyógyszereket.”
Modern világunkban a hipertónia népbetegség!
Olyan mindennapos, hogy mindig gondolni kell rá.
Sajnos senki sem érezheti védettnek magát.
Dr. Barta László Intenzív terápiás
gyakorlatot követően több mint három évtizede ugyanazon körzetben
családorvos. Célja a helyes életmódra való nevelés, a magas vérnyomás
és a cukorbetegség korai felismerése,
követése, a szövődmények számának csökkentése érdekében. Több mint húsz éve oktatja az orvostanhallgatókat és a leendő háziorvosokat.

Állítsuk meg az ördögi kört

A lélek és a magas vérnyomás
Manapság a lelki betegségek szinte népbetegségnek
számítanak, hiszen a háziorvoshoz fordulók közel 70%-a
vagy pszichiátriai, vagy pszichoszomatikus bajban (lelki
baj következtében kialakult testi betegség) szenved. Ha
ehhez hozzávesszük, hogy hazánkban a magas vérnyomásban szenvedők száma szintén milliókban mérhető –
levonhatjuk azt a következtetést, hogy a két betegségtípus átfedi egymást, tehát a hipertóniások egy részének
lelki bajai lehetnek és fordítva.

Feszültségoldás –
megtanulható!
Igen, kedves olvasók, vannak olyan könnyen elsajátítható technikák, amelyek „pszicho”-gyógyszerek nél-

Menedzser-betegség
Mindennapi életünk velejárója a stressz, szorongás,
depresszió, illetve egyre gyakrabban a különböző addikciók. A szív- és érrendszeri betegségeket szorosan lehet kapcsolni a modern társadalom felgyorsult
életviteléhez is, lásd menedzser-betegség. A menedzser-betegség kifejezést pár éve még csak a szakma
ismerte, manapság viszont már a közbeszéd része, a
laikusok is tisztában vannak vele, hogy a stresszben
élő menedzsereknél milyen gyakori problémák fordulnak elő. Ha azt vesszük, hogy ezen betegségben
szenvedők egy része olyan élethelyzetben van, melyre ezeket a kóros válaszokat képesek csak adni – elmondhatjuk, hogy előbb-utóbb a lelki tüneteik fizikai
tünetekkel fognak társulni. Ezek miatt szükséges a
lelki zavarban szenvedők szakszerű pszichés támogatása, illetve azoknak a technikáknak a megtanulása,
melyek nemcsak a lelki egészségüket, hanem fizikai
jólétüket is szolgálja.

kül képesek szorongást oldani, stresszt kezelni. Más
technikák megtanítanak minket embertársainkkal
kommunikálni úgy, hogy ne érezzük magunkat alárendeltnek, higgyünk önmagunkban. De ezek a technikák már csak akkor kerülnek felszínre,
ha valami miatt szükség van rájuk, tehát
tüneteink vannak. Ezért a legfontosabb,
hogy olyan életformát folytassunk, úgy éljünk, hogy minimalizáljuk annak a kockázatát, hogy a pszichés okok már az „ereinkre”
menjenek, magas vérnyomásunk, cukorbetegségünk alakuljon ki.
A dohányzás teljes elhagyása, az egészséges táplálkozás, illetve a rendszeres testmozgás azok az alapvető tényezők, melyek magas
vérnyomásunk kialakulása ellen hatnak.

Nem vagyok bolond!
De Önök, kedves olvasók is felelősek azért,
hogy nem kellő időben kezdődik el a kezelésük. Tipikus, hogy a betegek különböző testi
panaszokkal keresik fel a háziorvosukat (fáj
a háta, fáj a feje, szédül, nem bír enni, ál-
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matlanságban szenved, hányingere van stb.), és amikor nem derül ki szervi ok a panaszok hétterében,
felvetődik, hogy pszichológus segítségét kéne kérni.
Azonban a betegek egy része azzal utasítja el a segítséget, hogy nem „bolond”, nem lelki problémája van,
hanem testi, és csak azzal foglalkozzanak. A betegek
elképzelése szerint ilyenkor az orvos nem jól végezte
a dolgát, mert nem találta meg a testi okot. Ezután
vagy keres egy másik orvost, vagy felkeres egy patikát,
és az ismerősök tanácsai, a reklámok hatására vásárol
valamit, vagy semmit nem tesz és kezeletlenül szenved tovább.

Negyvenhét évesen nem elég, hogy cukorbeteg vagyok, a normálisnál magasabb a testsúlyom, a vérzsírjaim, volt már koszorúér-görcsöm, anginám, és állítólag
alváskor kibírhatatlanul horkolok, most már többször
mértek magas vérnyomást is. Tehát hipertóniás is vagyok. Azt mondta az orvosom, hogy a társbetegségek
rontják egymást, tehát vigyázzak, mert összeadódnak
és komolyabb kockázatot jelentenek a jövőt illetően.
Nagyon megijedtem, és elkezdtem érdeklődni. A kezelőorvosomtól megtudtam, hogy a magas vérnyomással
leggyakrabban cukorbetegség, metabolikus szindróma,
koszorúér-betegség, vérzsíreltérések, érszűkület, alvási
apnoe szindróma, stroke, vesebetegségek társulnak, s
egyúttal tájékoztatott is a fontosabb tudnivalókról, amelyekkel most egy kis összefoglaló formájában, a későbbiekben pedig részletesebben önök is megismerkedhetnek a lap hasábjain.

A cukorbetegség

Kedves Olvasók!
Szorongani, feszültnek lenni, gyakran rosszul aludni,
depressziósnak lenni nem szégyen, nem elmebetegség,
nem stigma. Ha ezek bármelyike folyamatosan fennáll, vagy rendszeresen előfordul, kérem, keressék fel
a háziorvosukat, hogy ő döntse el, szükséges-e Önöket
továbbküldeni specialistához. Korai diagnózissal, korán elkezdett kezeléssel (mely nem feltétlenül gyógyszeres…) megelőzhetők a következményes szív- és érrendszeri szövődmények, a magas vérnyomás.
Dr. Kárpáti Róbert

1990-ben végzett a SOTE-n. 1994-ig a SOTE Neurológiai Klinikáján 1994-től 2002-ig a SOTE
Pszichiátriai Klinikáján dolgozott. 2002
óta a Fejér Megyei Szt. György Kórház
Pszichiátriai Osztályát vezeti. Neurológus és pszichiáter szakorvos. 1990–2000-ben a New York
Egyetem Pszichiátriai Kutató Intézetében (Nathan Kline
Institute) dolgozott.

Nagy örömömre szolgált és nagy megtiszteltetésnek
érzem, hogy egy belgyógyászati lap szerkesztőbizottsága
egy pszichiátert is tagjai közé hív. Hiszem, hogy szakmám minden egyéb orvosi tevékenység mellé csatolható, és szükséges ahhoz, hogy a gyógyulás folyamata a
mi technikáink alkalmazásának segítségével legyen
teljes.
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A lakosság körében minden ötödik ember cukorbeteg. Amennyiben cukorbeteg és hipertóniás is, úgy
nagyobb fegyelmet és figyelmet érdemel. A cukorbetegség kezelésének alapja az étrend. Erről már bizonyára sokat hallott és olvasott korábban is. Rengeteg írásos anyag, diétás recept hozzáférhető. Tudom,
könnyű elolvasni, sokkal nehezebb betartani. Olyan
praktikus és valóban használható tanácsokat kaphat
majd, amivel sokkal könnyebben összeállíthatja étrendjét.

A metabolikus szindróma
Így nevezik, amikor valaki kövér, nagyobb a haskörfogata a normálisnál, kórosak a vérzsírértékei és cukorbeteg. Ezt a komplex anyagcsere-betegséget megfelelő
testsúlycsökkentéssel, étrenddel javítani lehet, erre is
kaphat majd praktikákat.

Koszorúér-betegség
Ide azok az emberek tartoznak, akiknek koszorúér-meszesedésük van, volt már anginájuk vagy átestek
infarktuson.
A szívbetegség jelenléte legtöbbünket fegyelmezetté
teszi, hiszen mindenki tudja, hogy a szív életben maradásunkhoz nélkülözhetetlen. A szívbetegség megelőzése már áldozatokkal jár, ezeket sokkal nehezebb
betartani.
Koszorúér-betegséghez és általános érelmeszesedéshez is vezethet a dohányzás. Abbahagyását sokan
tervezik, sokan akarják, kevesen teszik. Betegség, függőség, de gyógyítható. Meg kell találni azt a cigarettát
pótló cselekvést, ami az illetőt minden szempontból
kielégíti, megnyugtatja.

Társbetegségek és a magas vérnyomás

Vérzsírok
Koleszterin, triglicerid, jó és rossz koleszterin..., diéták, változó szemléletek... Megismerkedhet az érvényben lévő tudományos irányzatokkal, táplálkozási és
gyógyszeres útmutatókkal, az éppen divatos táplálékki-egészítőkkel, vélt vagy valós
hasznukkal.

Érszűkület
Lehetősége többször merül fel a
panaszok alapján, mint ahányszor valójában ott van. Sokan
ennek tulajdonítják a végtagok
zsibbadását, görcsös nyugalmi fájdalmát, fázósságát. Legtöbbször ezeket a panaszokat
nem érszűkület okozza, hanem
egyéb betegségek váltják ki. A
valódi érszűkület felismeréséről, kezelésének lehetőségeiről
is lesz majd szó.

Stroke
Agyvérzés, gutaütés – rémisztő, félelmetes kifejezések.
A betegség is az, sokszor jár bénulással, beszédképtelenséggel, ágyhoz kötöttséggel. Rémes, kiszolgáltatott
állapot, senki sem akarja, mégis keveset teszünk érte,
hogy ne következzen be, pedig elkerülhető. Hogyan,
miképpen, erről is olvashatunk majd.

Vesebetegségek
A magas vérnyomás és a vesebetegségek kapcsolata ismert. Akár úgy, hogy meglévő vesebetegség provokál
magas vérnyomást, akár fordítva. Fontos a diéta, fontos a szedett gyógyszerek fajtája.

Alvási apnoe
szindróma (OSAS)
Még kevéssé ismert betegség, pedig jelentősége igen
komoly. Mivel éjszaka, alvás alatt zajlik, ezért felismerése nehezebb.
Lényege, hogy a légzés szünetel több másodpercig,
majd egy hangos horkantás kíséretében mély belégzés

következik. Ez a jelenség egy éjszaka során több százszor is ismétlődhet. A légzésszünet oxigénhiányt, az
oxigénhiány stressz-állapotot, a stressz-állapot magas
vérnyomást eredményez.
Aki ennyiféle betegségben szenved, annak valóban
szenvednie kell? Nem feltétlenül, hiszen aki kellő tisztelettel viseltetik betegsége
iránt, azt a betegség is békén
hagyja. Mit jelent ez a tisztelet?
Azt, hogy be kell tartani azokat a szabályokat, előírásokat,
amelyekkel a betegség rendben
tartható. Ez nagyon fontos:
rendben tartható és nem rendbe tehető. Krónikus állapot
lévén az étrendi, az életmódi
kezelést, a szükséges gyógyszereket állandóan alkalmazni kell, mert ha abbahagyjuk,
romlik az állapotunk. Vonatkozik ez az előírt diétára éppúgy,
mint a jól beállított gyógyszeres
kezelésre. Sokan azt gondolják,
ha normalizálódik a vérnyomásuk, abbahagyhatják a nehezen
beállított terápiát, hiszen ha jó
a vérnyomásuk, meggyógyultak. Ezzel legtöbben nagy hibát
követnek el, mert az orvos kezdhet elölről mindent, a
vérnyomást újból be kell állítani.
A krónikus betegségekre az a jellemző, hogy abból
nem gyógyulunk ki, de panasz- és tünetmentesek lehetünk. Élhetjük a teljesen egészségesek mindennapjait,
és senki nem tudja, mi a betegségünk, csak az a néhány ember, akivel megosztjuk problémánkat.
Ne szenvedjünk a betegségekben, hanem éljünk teljes életet, fájdalmaktól és panaszoktól mentesen!
Dr. Ádám Ágnes Belgyógyász, háziorvos, Zuglóban dolgozik 1977 óta. Tudományos munkatársként tanít a budapesti Orvosegyetem Családorvosi
Tanszékén. Megrögzött egészségnevelő, hiszi és vallja: az emberek megtanítása saját testük felépítésének és működésének ismeretére megkönnyíti a betegségek megértését,
feldolgozását. Az egészségükben – és betegségükben –
jártas páciensek így sokat segíthetnek az orvosoknak a
gyógyításban, ezért évtizedek óta szívesen tart ilyen jellegű előadásokat televízióban, klubokban és a mindennapi munkája során is.
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Történeti visszatekintés

A magasvérnyomás-betegség
Hosszú út vezetett a keringés, a vérnyomás és
az emelkedett vérnyomásérték összefüggéseinek felfedezésétől a világ egyik leggyorsabban
fejlődő, szinte követhetetlen gyógyszergyári kutatásáig. A vérnyomáscsökkentés kezdeti lépései elődeink csodás megfigyelő képességének,
végtelen hitének és szorgalmának volt gyümölcse. Napjaink vérnyomáscsökkentő szerekkel
foglalkozó kutatásainak eredményét jelzi, hogy
a világhálón a „hypertonia” címszó keresése
során 2008 februárjában 21 000 000 (nem tévedés, 21 millió) utalás jelent meg, melyek több
mint fele a vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel volt összefüggésben. Induljunk el kicsit
messzebbről, és ismerkedjünk meg a magasvérnyomás-betegség diagnosztikájának és terápiájának történetével.

Az egyiptomi Smith-papiruszok i. e.
1600-ban tesznek említést a pulzusról, a
A Smith-papiruszok egy részlete
Thebai terápiás papiruszok i. e. 1552-ben és
az Ebers-papiruszok 1550-ben egyaránt a szívműköminden más alaknak a gyökere a rész és az egész, a
dés és a pulzus kis csatornácskák révén kialakult kapkezdet és a vég, a középpont és a kerület. Ezért csak a
csolódását írják. „A nyakon, karon, lábon, mindenütt
körkörös mozgás folyamatos és állandó. Ebből az aktapintható érverés megszűnése esetén a szív már nem
tív princípiumból kiindulva feltételezte, hogy a vér az
működik.”
állatok testében is körben mozog. A szervezetben a
Galenus felismerte és
vér és a nedvek, mint minden eleven erő, körbemozog,
megfogalmazta a pulzus
tehát kering, kilépve és visszatérve ahhoz a ponthoz,
legfőbb jellemzőit, elküahonnan elindult.
lönítette a pulzusnagysáPár évtizeddel később,
got, nyomást és gyorsa1628-ban jelent meg Wilságot. Galenus 162-ben
liam Harvey „Exercitatio
Anatomica de Motu Cormindennapossá tette az
érvágást, és nedves köpödis et Sanguinis in Anilyözéssel kezelte betegeit.
malibus” (Anatómiai tanulmány a vér és a szív
Az igazi áttörést Ibn
Sina (980–1037) tevémozgásáról állatokban)
kenysége jelentette, aki
című munkája, melyben
a pulzus jellemzőit, válelsőként írta le a vérketozásait egészséges emringés rendszerét, a szív
berekben és különböző
vérkeringésben betölbetegségekben egytött szerepét. Megaránt megfigyelte. A
fogalmazta, hogy a
Galenus
több mint ötvenféle
vénák és az artéWilliam Harvey
pulzus leírása, isriák a tápanyagot
merete a szív- és keringés betegségeivel foglalkoszállítják az emberi szervezetben. Vizsgálatával
megváltoztatta Galenus alapdogmáját, mely közó orvostudorok alapismeretévé vált.
Giordano Bruno (1548–1600) 1591-ben
zel 1500 évig tartotta magát, miszerint a szermegjelent írásában az univerzum tökélevezet naponta nagy mennyiségben termel
tes állapotáról filozófiai szemmel úgy vévért, és azután azt ki is választja magából.
lekedett: ha azt a teremtő tartja mozgásWilliam Harvey 1578. április 1-jén, az
Giordano Bruno
ban, akkor a kör az első principium, és
angliai Folkestone-ban született. A hét fiú-
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felfedezése 1615-ben történt, nem tudjuk, miért
várt közlésével 13 évet. A
felfedezés lényege, hogy a
vér zárt rendszerben, az
artériákból a vénák felé
kering a testben, a szív
pumpafunkciója révén.
Leírja, hogy az ütőerekben nagyobb a nyomás
a szív összehúzódásakor,
mint elernyedése során.
Mikroszkóp hiányában
Marcello Malpighi
nem találta meg azokat
a hajszálcsövecskéket, amelyeket feltételezett a zárt
keringési rendszer leírásakor, erről néhány évvel később, a kapillárisok felfedezésével Marcello Malpighi
(1628–1694) számolt be.
A vérnyomásmérésről
és a vérnyomás ingadozásáról szóló első leírás Stephen Halestől (1677–1761)
ered (Stephen Hales: Statical essays, containing
haemastaticks. London,
1740).
1733-ban írta le híres
kísérletét a Twickenhamból származó lelkipásztor. Hales tiszteletes
a keringéskutatás legnagyobb olyan felfedezője, aki semmiféle természettudományos iskolát nem
végzett. 1733-ban egy élő kancát szorosan megkötött,
majd az egyik lábszárartériába egy rézcsövet kötött be,
és azt egy azonos átmérőjű (1/3 hüvelyk), kilenc
láb hosszú üvegcsőhöz
rögzítette. Ezután kioldva az ütőeret a vér nyolc
láb három centiméterre
emelkedett a csőben a
bal kamrához képest.
A kísérletet megismételte, és igencsak meglepődött a kb. 300 cm véroszlop magassága láttán.
Elsőként írta le, hogy a
vér nyomását folyamatos ingadozás jellemzi.
Többször kivette, majd
visszatette a rézcsövet,
ezzel a véroszlop magassága mindig változott, végül igen alacsonnyá vált,
majd az állat elpusztult.
Megmérte a ló perctérIllusztráció az Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibusból
fogatát, megállapította,
testvér közt a legidősebbként először Cambridge-be
ment, majd Padovában járt egyetemre, ahol 1602-ben
fejezte be tanulmányait. Tanulóévei után Londonba tért
vissza, ahol I. Erzsébet királynő orvosának lányát, Elisabeth Brownt vette feleségül. 1609-től 1643-ig a Szent
Bertalan Kórházban dolgozik. 1615-től a Royal College
of Physicians Egyetemen anatómus tanár, sebész. Orvosi tekintélyét mi sem bizonyítja jobban, hogy I. Károly (1625–1647) udvari orvosa lett. 1657. június 3-án
Hamstedben hunyt el. A szív vizsgálata során kimutatta, majd a billentyűkkel igazolta, hogy a vér egy irányban kering. Közvetlenül is megfigyelte, hogy a kamrák
egyszerre húzódnak össze, és ezzel cáfolta Galenus
korábbi véleményét, aki a kamrák egymás után való
összehúzódását írta le. Állatkísérletekben eltávolította az összehúzódó szívet,
és amikor az állatokból
eltávolított szív továbbra is működött, azt egy
pumpához hasonlította.
Az udvari vadászatokon
alkalma nyílt sok állatfaj
vérmozgását megismerni. Megfigyelte, hogy a
verőereken óránként kilövellt vér tömege a testsúly közel háromszorosa
is lehet. Ebből vonta le
azt a helyes következtetést, hogy ha nem repednek szét a szövetek a sok
Stephen Hales
vértől, akkor ez csak azzal magyarázható, hogy az visszakerül a vénás rendszeren. Tehát ugyanaz a vértömeg kering mindenkor a
szervezetben. Érdekes tudománytörténeti tény, hogy a
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hogy hat liter vér folyik
ki a lóból percenként. Báránnyal, kutyákkal még
nyolc további méréssorozatot végzett.
A magasvérnyomás-betegség első leírása Giovanni Morgagni (1682–1771)
tollából ered. A nagy
olasz orvos anatómus, patológus 1707-ben Padovában az elméleti medicina,
Giovanni Morgagni
majd 1715-ben a patológia tanára lett. Az orvostudomány történetének egyik
legfontosabb munkájában elsőként írja le a betegségek
szervi eredetét, és elemzi a kórbonctani összefüggéseket. Több mint 700 beteg adatát dolgozta fel, ennek
eredményét tükrözi legfőbb könyve, a „De sedibus et
causis Morborum”, ami 5 kiskönyvből áll, melyek levélformában készültek. Az emberi testet gépezetnek
tartotta, mely különböző részekből áll. Munkájában elsőként tesz említést a szíveredetű ödémáról és a családilag halmozottan jelentkező hipertóniabetegségről.
Szoros kapcsolatot talált az emelkedett vérnyomás és
az agyvérzés közt. Az érelmeszesedés első jeleit éppúgy
leírta, mint a különböző szívbetegségeket.
A következő számban a francia és angol XVIII. századi orvostudorokról és a vérnyomásmérők további

fejlődéséről írunk. Később megismerjük a vérnyomás-ingadozással kapcsolatos mai elméletek alapját
és a vérnyomásmérők kifejlesztésének hosszú útját,
olvashatunk napjaink automata digitális mérőinek
helyéről, szerepéről, használatáról. Ezután a magasvérnyomás-betegség terápiájának fejlődésével, a kémiai-biokémiai kutatások eredményeivel ismerkedünk
meg.
Nem fogjuk kihagyni a magyar hipertóniakutatás és
-gyógyítás nagyjait sem.
Hosszú, izgalmas út áll előttünk…
Dr. Barna István A Semmelweis
Egyetem I. Belklinikáján 1979 óta gyógyító belgyógyász, vesegyógyász és
hipertónia-specialista. A belgyógyászat minden részét tanítja orvostanhallgatóknak, továbbképzéseket tart
ápolónőknek, asszisztenseknek, orvosoknak, szakorvosoknak. Járóbeteg-rendelésén évente 2-3 ezer beteget lát
el. 2002-ben habilitált doktor, egyetemi docens. Több
mint 30 szakmai könyv, közel 150 közlemény szerzője. Közel 350 előadást tartott hazai- és nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon. Több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A Magyar Hypertonia Társaság
főtitkára, a Magyar Nephrologiai Társaság, a Magyar Elhízástudományi Társaság Vezetőségi tagja.
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Akiknek még nem magyarázták el, hogyan történik…

A vérnyomás mérése

Testünk működésével ismerkedve az első élmények
egyike, amikor valakinek a mellkasára hajtva fejünket,
halljuk az illető szívdobogását. A gyerekek számára ez
érdekes, a fiatal szerelmesek számára pedig izgalmas. Amikor megtanulunk pulzust mérni, a
csuklón tapintással érezzük, hogyan lüktet a vér
ütőerünkben, és megszámoljuk mennyit dobban
a szívünk egy perc alatt.
Ha ujjunkat a nyaki verőérre tesszük, még jobban észleljük, hogyan dagad ki az ér az átáramló
vértől minden szívdobbanáskor. Tulajdonképpen
a vérnek az ér falára ható nyomását figyeljük. A szívből kipréselt vér kitágítja az eret, hogy minél nagyobb
keresztmetszeten tudjon gyorsan végigáramlani. Az
érfal rugalmas, ezért képes tágulni, és rugalmassága
folytán azt is elviseli, ha testen kívülről benyomják,
vagy akár teljesen elszorítják.
Szívünk összehúzódáskor a főütőéren keresztül kilöki a vért a nagyerek (artériák) – kiserek – hajszálerek
(kapillárisok) „csőhálózatába”, és egy ehhez hasonló
ellentétes irányú útvonalon végül a nagy gyűjtőereken
(vénákon) keresztül áramoltatja vissza.
Tehát amikor egy szívdobbanásról beszélünk, akkor
mindig egy összehúzódás → vérkipréselés → maximális nyomás és egy elernyedés → vérvisszaáramlás →
minimális nyomás állapotváltozást tudhatunk e mögött. A figyelmes olvasó joggal kérdezheti: ezek szerint
egyetlen szívverésnél meg lehet mérni a legnagyobb és
a legkisebb nyomásértéket? A rendelőben bezzeg ennél sokkal tovább tart!
Nos, hogy ez miért van így, ahhoz meg kell ismerkednünk a vérnyomás mérésére alkalmas műszerekkel és eljárásokkal.
A XVIII. században történt egy érdekes kísérlet, amikor egy ló vérnyomását mérték meg oly módon, hogy
a nyakán lévő verőérbe csatlakoztattak egy függőleges
helyzetű üvegcsövet, és a ló vérének nyomását abból
mérték le, hogy a vér milyen magasra emelkedik a csőben. Ebben az esetben a szív nyomóereje akkora, mint
az általa felpumpált véroszlop súlya. Talán innen indult el az a gondolatmenet, amely végső megoldásként
már nem közvetlenül a testből kiáramló vért, hanem
közvetett módon idegen anyagot, higanyt használt. Mivel a vérkör nem került megnyitásra, megszűnt a fertőzésveszély. Azáltal, hogy a higany sokkal nehezebb,

mint a vér, rövidebb üvegcsövet lehetett alkalmazni.
De hogyan közvetítsük az ér belsejében uralkodó nyomást a testen kívüli higanyoszlophoz? Nos az előzőekben már szó volt róla,
hogy a szív munkája hajtja előre a vért az erekben.
Amennyire nyomja előre,
ugyanolyan mértékben
nyomja oldalra is, tehát
az érfal irányába. Ha karunkon a verőér fölé felhelyezünk és ráfeszítünk
egy levegővel teli párnát,
akkor ezek kölcsönösen
nyomják egymást. Felkarunkon a köztük lévő
izom- és kötőszövetek kis
tompítással továbbítják a
– most már nevezzük nevén – mandzsetta szorítását
az érhez, valamint az érfal kitáguló, lüktető mozgását a mandzsettához. A mandzsetta szorításának ereje
a belépumpált levegő mennyiségével változtatható, a
mindenkori pontos értéket a csatlakozó higanyoszlop
magassága – mint nyomásérték – mutatja. Nem meglepő módon a mértékegység: higanymilliméter, rövidítve Hgmm.

Fontos szabály, hogy a

mérés módja, körülményei
megfelelőek legyenek,
azt hitelesített mérővel,

szabályosan végezzék.

A mérési eljárás menete
• A mandzsetta csövét egy gumipumpához kötjük,
hogy kézzel működtetve fel tudjuk tölteni levegővel. Szükséges még egy leeresztő szelep, amellyel
a levegőt majd kiengedjük. Az így létrehozott szerkezethez még csatlakoztatunk egy nyomásmérőt,
mely a mandzsetta levegőpárnájának nyomását
folyamatosan mutatja. Ez lehet egy függőleges
üvegcső milliméterskálával ellátva és higanytartállyal felszerelve, de lehet mutatós kivitelű nyomásmérő műszer is.
• A mandzsettát a felkar köré tekerve rögzítjük úgy,
hogy ne legyen laza, hanem feszes, de csak annyira, hogy még éppen ne szorítson.
• A mandzsettát felfújjuk levegővel olyan nagyra,
hogy kidagadó oldala összenyomja felkarunk lágy
részeit és az itt futó artériát a felkarcsonthoz szorítva annyira lelapítsa, hogy az teljes keresztmetszetében elzáródjon. A vér áramlása értelemszerűen megáll. A mandzsettában uralkodó nyomás
most tehát magasabb, mint a vér nyomása, hiszen
a szív nem képes akkora erőt kifejteni, hogy a lelapított érfalat megemelje és átpréselje a vért. A
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nyomásmérő a vérnyomás maximumánál nagyobb
értéket mutat (a higanyoszlop magasan áll).
• Megindítjuk és folyamatossá tesszük a levegő kiáramlását. Nagyon lassan, egyenletesen hagyjuk
szivárogni a levegőt a leeresztő szelepen keresztül.
A nyomásmérő a beállított sebességgel csökkenő
nyomást mutat (a higanyoszlop lassan süllyed).
• A mandzsetta szorítását létrehozó levegő nyomása folyamatosan csökken, és így lejut arra
az értékre, amely a vérnyomás
maximális értékével azonos. A
szív izomereje és a mandzsetta szorítóereje ekkor egyenlő.
Ezt a pillanatot követően megfordul a helyzet és a levegő
nyomása lesz kisebb. Az ös�szehúzódó szív által kitolt vér
már képes felemelni az érfalat
és utat nyitva magának átáramlik az eddig elzárt
szakaszon. Ez az esemény észrevehető, és ha az
első megjelenésekor leolvassuk a nyomásmérőn
éppen látható értéket, a vérnyomás maximumát
kapjuk. Ezt nevezik szisztolénak (systole). A higanyoszlop teteje itt egy pillanatra észrevehetően
megemelkedik az üvegcsőben.
• A mandzsetta szorítása egyre csökken, innen már
csak a szív elernyedt állapotában tudja visszalapítani az eret, hiszen a minimális vérnyomásnál
azért még magasabb a mandzsettában uralkodó nyomás, de minden szívütésnél az érfal megemelkedik, és a vér átáramlik. Az érszakasz váltakozva kinyílik-lezárul. Érezhetően egyre jobban
erősödik a vér lüktetése (a higanyoszlop teteje
az egyenletes süllyedés mellett ütemenként picit
visszaemelkedik).
• A mandzsetta szorítását létrehozó levegő nyomása továbbra is csökken, és így leesik arra az értékre, ahol a szív elernyedt állapotában fennálló
minimális vérnyomás és a mandzsetta szorító erejét adó levegő nyomása egyenlő. Ezt a pillanatot
követően pedig beáll az a helyzet, amikor a mandzsetta szorítása annyira csekély, hogy az érszakasz már nem záródik ütemenként vissza, létrejön a folyamatos keringés. Ha a nyomásmérő által
mutatott értéket leolvassuk ott, ahol a visszazáródás jelensége éppen megszűnik, a vérnyomás minimumához rendelhető értéket kapjuk. Ezt nevezik diasztolénak (dyastole) (a higanyoszlop tetején
az ugrálás megszűnik).
• A mérés megtörtént. A mandzsettát a maradék levegő kiengedését követően eltávolítjuk. A keringés
zavartalanná válik (a higanyoszlop nullára esik).
A vér áramlása hangtalan mindaddig, amíg útjába
akadály, szűkület nem kerül. A fenti eljárás során az
áramlást folyamatos akadályoztatással befolyásoljuk,
ezért hanghatások keletkeznek, melyeket a könyökhajlatnál, az ér felett elhelyezett fonendoszkóppal jól
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felismerhetően észlelhetünk (Korotkov-hang). A mérés folyamán ezeket halljuk:
I. az első, hirtelen megjelenő hang a szisztolés érték elérését jelzi,
II. a folyamatos, lüktető hang zörejesebbé, zúgolódásszerűvé válik,
III. a hang felerősödik, kopogós lesz,
IV. a hang hirtelen fojtottá, tompává válik,
V. a hang megszűnik – ez a diasztolés értéknél következik be.
Nincs más dolgunk, mint figyelmesen hallgatózni, és az I., valamint az V. esemény keletkezésekor
azonnal leolvasni a nyomásmérő
által mutatott értéket.
Nos egy ily módon jól kivitelezett
vérnyomásmérés kevesebb időt vesz
igénybe, mint amennyi alatt e cikk
olvasásakor idáig eljutott a kedves olvasó. Kétségtelen,
hogy az eljárás nem olyan tökéletes, mint amikor közvetlen módszer esetén egy nagyon vékony és hajlékony
műanyag csövet (katétert) vezetnek az érbe, és a véráramban érzékelik az uralkodó nyomást, illetve annak
időbeli változását. Cserébe azért a kényelmetlenségért,
hogy elviseljük a mandzsetta szorítását és végigvárjuk azt az igen kis időt, míg a mérés megtörténik, egy
olyan, a vérnyomás mérésére alkalmas technika birtokosai vagyunk, amely kórházon kívül is végrehajtható.
Nincs szükség a test és a vérkör megnyitására, nem
kell nagy értékű klinikai műszert alkalmaznunk, a mérést kis gyakorlással bárki megtanulhatja, többször
használható a készülék akár más-más személynél is,
anélkül hogy az eszközt fertőtleníteni kellene, és ami
a legfontosabb: kellő pontossággal meghatározható a
vérnyomás felső/alsó értéke. Ennek köszönhető, hogy a
közvetett vérnyomásmérés technikája hamar kikerült
a hétköznapok gyakorlatába. A kezdeti konstrukciókat
folyamatos fejlesztés mellett felváltották az egyre tökéletesebb készülékek, melyek kezelése egyszerűsödött,
megbízhatóságuk pedig nőtt. A jelenleg kapható vérnyomásmérők között van olyan elektronikus készülék,
mely a bekapcsolást követően egyetlen gombnyomással indítva megméri az alsó és felső vérnyomásértéket,
valamint a pulzust. Mindezeket pedig a mérés végén
számjegyekkel kiírva jelzi egészen addig, míg a készüléket ki nem kapcsolják.
A későbbiekben bemutatjuk a különböző vérnyomásmérő készülékeket és azok használatát, mérési eljárásukat.
Trieber László Vezetője egy gyógyászati területen működő szolgáltató és
kereskedő cégnek, mely kórházak és
magánszemélyek részére végzi orvosi
és gyógyászati készülékek javítását,
valamint forgalmazását.

Ha túl nagy a nyomás…

Gyaloglás az életért
Ádám egy közös ismerősünkön keresztül keresett fel a
minap. Zaklatottságát a telefonban sem tudta leplezni.
Egy nagyon fontos ügyben kérte a segítségemet, de az
üzleti „mítingek”, a „brénsztormingok” és az aktuális projektek Bermuda-háromszögéből nehezen tudott kiszakítani egy fél órát a találkozónkra. Két tárgyalása között
kapkodva számolt be arról, hogy az év elején felkereste
háziorvosát, szerette volna meghosszabbíttatni a jogosítványát. (Tudnom kell, hogy neki létszükséglet a vezetés.
Autó nélkül ő sehova sem megy, talán még a szomszéd
közértbe sem.) A rutinvizsgálatok során persze kiderült,
hogy magas a vérnyomása....

Élni akarok!

magasabb vérnyomásértékeket mértek nála. Az okát
igazán kideríteni nem tudják. Az életvitele nyilván
hozzásegítette ahhoz, hogy mostantól együtt kell élnie
ezzel a betegséggel. Márpedig ő élni akar, ha lehet, alacsonyabb nyomáson.

Együtt könnyebb
A kétségbeesett antré után kis idővel nyugodtabban
tudtuk folytatni a beszélgetést. Ádámot nem kellett
sokáig győzködnöm arról, hogy életmódváltásra maga
az élet kényszeríti. Nem kell gyökeresen változtatnia
a szokásain, ám egy-két dolgot – az egészsége érdekében – feltétlenül meg kell tennie. A dietetikus szakember által összeállított diéta mellett pedig feltétlenül
szüksége lesz mozgásterápiára is. Már csak a megfelelő sportot kell megtalálnunk számára. A feleségével
ellentétben ő még 45 évesen is vállalkozó szelleműnek

Hipertónia. Hát ne is csodálkozzak, éppen egy megbeszélésen volt túl, ahol az elmúlt évet értékelték cégtársaival. Hát persze, hogy magas volt a vérnyomása,
talán 150/100 Hgmm is. Most már
tudja, hogy ez a két érték – a szisztolés és a diasztolés érték – nem
Magasvérnyomás-betegség akkor áll fenn, ha legalább
más, mint az artériákban keringő
két különböző napon, minimális zavaró körülmény mellett,
vér nyomásának a maximum- és
pontosan, helyesen és jó műszerrel mért vérnyomás eléri a
minimumértéke. Hipertónia esetén
140/90 Hgmm-t, vagy bármelyik értéke ennél magasabb,
többnyire mind a szisztolés, mind
illetve sorozatos, napközbeni rendszeres mérés után a
a diasztolés érték nagyobb, mint a
vérnyomásérték átlaga magasabb, mint 135/85 Hgmm.
kívánatos, az érrendszer számára
optimális érték. Ez a többletnyomás terheli az érrendszert, és nagysága, ingadozása,
vallja magát. Valaha, a középiskolás évei alatt aktívan
változása határozza meg azt a veszélyt, amelyet maga
sportolt, de aztán jött a munka, meg a család. Egya hipertónia jelent.
re kevesebb ideje maradt mindenre. Persze a feleséAz orvosa természetesen visszahívta kontrollra,
ge is ülőmunkát végez – és most már tudja, hogy az
amiből végül az lett, hogy jogosítvány-hosszabbítást
inaktív életmódot élőknek 30–50 százalékkal nagyobb
ugyan nem, de egy ABPM-et, na azt kapott. A remek
esélyük van a hipertóniára. Olyan sportot kéne talán
kis szerkentyű 24 órán keresztül folyamatosan mérte
találnunk, amibe a nejét, Ágnest is bevonhatná. Hátha
a vérnyomását. Szerinte már attól ideges lett, hogy neegyütt könnyebb.
gyedóránként a készülék megszorongatta a karját. No
meg attól, hogy látta maga előtt a tolószékes jövőjét.
Szívinfarktus, agyi katasztrófák, végtagi érszűkület,
szívelégtelenség. No meg az a rengeteg szövődmény,
Sikerült teljesen megnyugtatnom Ádámot; a rendszeamit a magas vérnyomás okozhat. Mellesleg, már az
res, tartós edzés mintegy 10 Hgmm-rel csökkenti a
apjának is magas volt a vérnyomása. A fejfájást, a
szisztolés vérnyomást. Ez pedig könnyűszerrel elérherossz közérzetét annak tudta be, hogy folyton stres�tő heti 4 alkalommal végzett edzéssel, de akár naponta
szes, feszült, rohan.
végzett intenzív 45–50 perces sétával is. Nem kell, sőt
Minden negyedik felnőttnek magas a vérnyomása
nem is szabad túlhajtania magát. Az edzés intenzitását
Magyarországon, és a fiatalok között is egyre gya60–75% között érdemes tartania, így a fogyókúrájába
koribb ez a betegség. Ő ezt mind tudja, de mondjam
is besegítünk. A fogyás ilyenkor a zsírszövetből és nem
meg, hogy ő mit csináljon. Kicsit talán túlsúlyos is, le
az izomszövetből történik. Ennek az intenzitásnak az
kéne pár kilót adnia, de nem tudja gyökeresen megértékét egy képlet segítségével könnyedén ki tudja száváltoztatni az életvitelét. Az orvosa gyógyszeres kezemolni. 220-ból kivonja az életkorát, ez lesz a 100%, és
lést javasolt, mert tartósan magas, 140/90 Hgmm-nél

Tiltott és ajánlott
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ennek 60–75%-a a pulzusszám, amit a tréning során
figyelembe kell vennie. Egy pulzusmérő öv és óra segítségével még méregetnie sem kell, megteszi helyette ezt
ez a kis okos eszköz. Amíg a hipertóniásokat régebben
eltiltották a mozgástól, az újabb irányelvek szerint az
enyhe és középsúlyos hipertóniában szenvedőknek – ha
nincs szervi szövődményük és a vérnyomásuk gyógyszerrel 169/109 Hgmm alatt tartható – kifejezetten
ajánlott a sporttevékenység. Persze nem akármilyen,
hiszen a magas vérnyomással együtt élőknek a nagy izmok ciklikus összehúzódásával és elernyedésével járó,
úgynevezett izotóniás gyakorlatok ajánlhatók. Mint
például a jogging, a kerékpározás, úszás vagy éppen a
gyaloglás. A feszítéssel, izometriás gyakorlatokkal járó
sportok, mint például a súlyemelés egyértelműen tiltólistára kerülnek. Ilyen esetben ugyanis extrém magassá
válhat a vérnyomás. (Egy hazai vizsgálat során például
hihetetlenül magas, 311/284 Hgmm-es vérnyomást
mértek súlyemelés közben egy magas vérnyomásos páciensnél.) A terhelhetőség megállapítását orvosi vizsgálatok előzik meg. A legcélszerűbb, ha kerékpár-terheléses vizsgálaton is átesik valaki, mielőtt szakember
segítségével összeállítja mozgásprogramját.

Sífutás hó nélkül
Ádámmal úgy döntöttünk, hogy először egy igen egyszerűen elsajátítható mozgásformát próbálnak ki a feleségével, Ágnessel. Hazánkban is egyre inkább terjed
egy különleges tömegsport, mégpedig az északi gyaloglás sportja, a nordic walking. A hó nélküli síelőket juttathatja eszünkbe, mikor ilyen – különleges botokkal
– gyaloglókat látunk erdei utakon. A sportág gyökerei
az 1930-as évekig vezethetők vissza, akkoriban a különlegesen kompetetív sífutók nyári edzésprogramjában alkalmaztak északon a mai nordic walkinghoz hasonló mozgásformát. A kiegészítő edzésből pillanatok
alatt egy külön sportág nőtte ki magát, amit elsőként
1997-ben, Finnországban ismertettek meg a szélesebb

publikummal. Öt évvel később már csupán ott több
mint egymillióan űzték ezt a sportágat. 2001-ben megalakult a sportág saját szervezete, a Nemzetközi Nordic Walking Szövetség (International Nordic Walking
Association: http://inwa.verkkopolku.com). Ma már
Magyarországon is gombamód szaporodnak az északi
gyaloglók klubjai. Így akár klubkeretek között is sportolhatnak Ádámék.

Bot-kormány
Egész Európában, de a tengerentúlon is igazi konkurenciája lett ez a sportág a gyaloglásnak, a kocogásnak, sőt a sífutásnak is. Már csak azért is, mert
a sétabotok, egy jó túracipő és kényelmes ruházaton
kívül különösebb sporteszközt nem igényel a nordic
walking. Az északi gyaloglás speciális botok, úgynevezett „Pole”-ok segítségével űzhető. Ezeket értékes
nyersanyagok (szén- és üvegszál) felhasználásával állítják elő. Ennek az anyagkombinációnak az alkalmazása alacsony saját-tömeget és extrém terhelhetőséget
biztosít. Még egy 100 kilogrammos sportoló támaszkodó testsúlyát is el kell bírniuk ugrás közben. Ellentétben a fémmagos botokkal, a nordic walking botok
használatuk során nem közvetítenek káros és megterhelő rezgéseket a kar, könyök és vállízületek felé, így
nem terhelik túl azokat. Az optimális bothosszúság a
testmagasság 70%-a. A botok mérete 5 cm-es fokozatokban emelkedik, ezért könnyen a saját méretünkhöz
igazodó bothoz juthatunk.

Lépésről lépésre
A sétasport egyik csodája, hogy 25-féle technikája révén szinte mindenki számára kiaknázhatók előnyei.
Az alaptechnikák egyszerűen elsajátíthatók. Az alacsony intenzitással is végezhető sport alkalmas rehabilitációra, rekreációra is. A nordic walking 30%-osan
terheli meg a mozgásszerveket, ezért különösen ajánlott térd- és hátproblémákkal küzdő embereknek. Ám
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a nagyobb fizikai terhelést igénylőknek is élvezetes
mozgásforma lehet a nordic walking, hiszen a különböző futó- és ugrótechnikák mind a rendszeresen edző
hobbisportolók, mind pedig a profik számára megfelelő edzésintenzitást jelenthetnek.
Magas vérnyomásra pedig kifejezetten ajánlható
mozgásforma. Egyenletes, biztonságos terhelést biztosít. A speciális botokkal végzett séta átmozgatja az
egész izomzatot, a törzs izmai mellett a végtagokat is.
Eközben nem terheli meg a szervezetet annyira, mint
egy „sima” séta, hiszen a botok nagymértékű terhelést
vesznek át. Nem véletlen, hogy az idősebbek is – akiknek kényesebb az egyensúlyérzetük, félnek az eséstől
– kedvelik a nordic walkingot, mert a bot a szó szoros
értelmében támaszt, biztonságot ad a sportolás során.
A rossz monotónia-tűrőknek pedig változatosságot
nyújt a természet, valamint a különböző edzésfajták
variálása. A gyors, rövid rohamléptek, a hosszan kinyújtott lépések, illetve az egyidejű és párhuzamos
bothasználat, a különböző lépés- és ugrótechnikák a
változatosság és az eredményes edzés örömét garantálják. Nem beszélve arról, hogy a friss, jó levegő, a
nyugodt környezet stresszmentesít. A huzamosan
aerob körülmények között végzett testmozgás hatására örömhormonok szabadulnak fel a szervezetben.

Megrendelői
akció
Rendelje meg egyénileg
kiadványunk, mindössze a postázási
költségek megtérítésével, és
vegyen részt év végi sorsolásunkon,
amelyen 3-3 db, támogatóink
által felajánlott vérnyomásmérőt
sorsolunk ki.

Égető szükség
A fogyókúrázóknak is jó hír, hogy a nordic walking tökéletes zsírégető edzés is lehet. A dallasi Cooper Intézet egy felmérés keretében kimutatta: a nordic walking gyaloglás közben a hagyományos gyalogláshoz
képest – ugyanolyan sebesség mellett – 46%-kal több
kalóriát éget el a szervezet. A zsírok égetéséhez szükséges energia előállításához pedig mindig oxigénre van
szükség. Az ideális oxigénbevitelt a szívritmus mérésével tökéletesen lehet kontrollálni. Ezért érdemes
pulzusmérésre alkalmas sportórát használni.
Ádámot sikerült meggyőznöm. Nagy lendülettel vetette bele magát a sportolásba. Megegyeztünk, hogy
4–6 hetente találkozunk. Az orvosi kontroll mellett a
fejlődését, fogyását is figyelemmel kísérjük, az edzéstervét is ellenőrizzük, ha szükséges, változtatunk rajta. És Ágnessel is megbeszéltünk egy találkozót, hátha neki is találunk olyan mozgásformát, amit szívesen
végez.
Ambrus Zsófia Újságíró, szakedző és
gerinctréner. Tíz éve dolgozik fitness–
wellness területen. A csoportos oktatás mellett – személyi edzőként – egyénileg is foglalkozik egészségügyi
problémákkal küzdőkkel, mozogni vágyókkal. A preventív célú mozgásoktatás mellett háziorvosokkal és dietetikusokkal karöltve végzi rehabilitációs
munkáját fővárosi fitness-klubokban.

A Medel Check vérnyomásmérők új korszakot
nyitnak a vérnyomásmérésben, mely készülékekkel
a Check 3 technológia lévén a pontatlan mérés kiküszöbölhető! A készülék érzékeli a mozgást a beszédet, ellenőrzi a szabálytalan szívritmust. A készülék kiemelt 5 év cseregaranciával rendelkezik, nincs
hitelesítési és javítási költség.
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
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A megbízható, pontos mérésért

Klinikailag validált

Intellisense™ technológia

Kényelmes, két
méretfunkciós mandzsetta

Az Ön vérnyomásának rendelői, kórházi és otthoni pontos, megbízható ellenőrzése, orvosával történő együttes
karbantartása számunkra már évtizedek óta fontos küldetés Magyarországon is.
Világszerte több mint 400 millió, s itthon több mint egymillió egészséges, beteg és orvos felhasználó ellenőrzi nap
mint nap OMRON vérnyomásmérőkkel a vérnyomásértékeket, és tapasztalja a termékek felhasználóbarát
tulajdonságait, egyre kedvezőbb árfekvését, új fejlesztéseit és legújabb termékmegoldásait a maradéktalan
méréspontosság és megbízhatóság eléréséért.

Az OMRON cég 1985 óta folyamatosan több ezer di-

gitális vérnyomásmérő készüléket helyezett üzembe
Magyarországon az országos Hipertónia Központokban, kórházakban, klinikákon és orvosi rendelőkben,
melyekkel orvosánál talán már Ön is találkozott. Az
OMRON vérnyomásmérőket
használják a gyógyszergyártó világcégek vérnyomáscsökkentő készítményeik
és a továbbfejlesztések
eredményeinek ellenőrzéséhez, Önnel együtt
mindannyiunk közös
megelégedésére.
Az OMRON vérnyomásmérő
készülékek rendelkeznek a márkanévvel
fémjelzett,
dokumentált nemzetközi
minősítésekkel, validációval, megfeleléssel és
ajánlással az Európai
és Brit Hipertónia Társaság protokollja alapján. A
nemzetközi ajánlásokon túl az
OMRON készülékeket kiemelten
ajánlják a Magyar Hypertonia Társaság, valamint a hazai orvosszakmai
társaságok képviselői, és javasolják a higanyos vérnyomásmérők lecserélésére is.
Az OMRON vérnyomásmérők új generációja az ismétlődő egyedi mérések pontosságát az intelligens
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Valós,
napi átlag
vérnyomásérték

Szabálytalan szívritmus érzékelés és kijelzés

Mozgásérzékelés

Vérnyomásmérő
Pontosságellenőrző Országos
hálózat

érzékelő algoritmussal (Intellisense Technology) biztosítja, mely automatikus nyomáskiértékeléssel ellenőrzi az optimális felfújási szintet, hogy a kart a mandzsetta feleslegesen ne szorítsa el, hiszen az optimális
nyomásértéken felül feleslegesen túlfújt mandzsettával működő eszköz a 2-3 egymás utáni, sorozatos, pontos eredményű méréshez nem megfelelő!
Egyes OMRON vérnyomásmérőkhöz (pl. az M6
Comfort típus) kifejlesztettek a pontos mérés érdekében egy teljes köríves, merevített betétfallal biztosított, egy darabban kialakított, kétrekeszes, két méretfunkciós – normál felnőtt, illetve extra méretű (22–42
cm) – mandzsettát, hogy megszüntessék a túlsúlyos,
vastag kar mérésénél a mandzsetta nem megfelelő
méretéből, cserélgetéséből adódó pontatlanságot, bizonytalanságot. A vérnyomásmérők kritikus eleme
a mandzsetta, melynek mérete a mérés pontossága
szempontjából meghatározó.
A helyes felhelyezést az
OMRON
mandzsettákon három lépésből álló
ábrasor és kimélyített
fogáspontok kialakítása
segíti.
Az OMRON vérnyomásmérők közül
például az M6 Comfort típus rendelkezik
a hazánkban nagy számban előforduló túlsúlyos,
nagy méretű karral rendelkezők (extra mandzsettával mérhető) számára is
pontosságot igazoló nemzetközi dokumentált minősítéssel, validációval.
Az OMRON vérnyomásmérő műszerek hitelesítése, kalibrálása elvégezhető statikusan, azaz
csak a nyomásérzékelő alkatrészre vonatkozóan (de
ez hosszú távon megbízhatatlan méréshez vezet), illetve dinamikusan, azaz a készülék algoritmusának a
mandzsettával (egybeépített duplarekeszes, két – normál felnőtt és túlsúlyos – méretfunkciós) együttesen
történő pontosság-ellenőrzése.

Az OMRON vérnyomásmérő az orvosok által figyelembe vehető valós vérnyomásértéket is megadja, azaz
képes a legutolsó 10 percen belüli, kettő vagy három
mérésből álló sorozat átlagolására. A mérések között
fontos és szükséges 1-2 perc nyugalmi idő, hogy az erek
eredeti állapota visszaálljon és az alaphelyzetű érfalrugalmasságnál mérjünk. Az azonnali, fél percen belüli
mérésismétlés, a felkart elszorító méréssorozat pontatlan eredményhez vezethet, átlagolásra nem alkalmas,
és a hipertónia szakértői szerint nem ajánlott.
Az OMRON vérnyomásmérő csak pontos értéket jelez ki, ezt biztosítja úgy a normál, mint a túlsúlyos
egyéneknél a pontos mérést befolyásoló szabálytalan
szívritmus kiértékelését végző stabil algoritmus. A
mérés során a normális ritmustól kettőnél több sorozatban észlelt, egyenként 25%-kal eltérő szabálytalan
szívritmust érzékelve a szívritmus-eltérés tényét a kijelzőn megjeleníti, azaz nem csupán a felesleges további mérésekhez, pontatlan eredményhez vezető eseti
eltérést jelzi ki.
Az OMRON vérnyomásmérő rendelkezik a mért
egyén mozgását, hangos beszédét érzékelő elektronikával, mely a pontosságot befolyásoló mozgás és beszéd esetén az eltérés tényét kijelzi, és a mérést nem
értékeli – hiszen az pontatlan –, hanem újbóli mérést
kér.
Az OMRON vérnyomásmérő azonnal, külön villogó
szimbólummal jelzi, ha a mért érték a 135 Hgmm felső
és 80 alsó értéket meghaladja.
Az OMRON vérnyomásmérő országos, az Európai
Unió előírásainak megfelelő minőségbiztosított, dokumentált kalibrálása az Országos Mérésügyi Hivatal
által igazoltan engedélyezett és hitelesített dinamikus
mérési etalonokkal történik, valamint ISO 2000 minőségbiztosítási rendszerben működő kalibráló gyártói
szervizzel és vevőszolgálattal rendelkezik.
Az OMRON vérnyomásmérő műszer mérőegységének garanciális időtartama 3 év, de a 2 évenkénti időszakos bevizsgálások, karbantartások, javítások elvégzésével, illetve az elhasználódott tartozékok azonnali
cseréje mellett 10 évre meghosszabbodik!
Az OMRON készülékek széles választéka folyamatosan megtalálható a gyógyszertárakban.

További információ:
OMRON Egészségvédelmi Divízió képviselete
Hungimpex Kft., 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
E-mail: info@hungimpex.hu
Tel.: (1) 453-7124, zöld szám: (80) 201-057
Fax: (1) 453-7101
www.hungimpex.hu

Nem csak diabéteszeseknek

Túra az egészségért

A következő túra időpontja 2008. május 24., szombat,

helyszíne Zalaegerszeg.
Gyülekezés az Apáczai ÁMK tornatermében (Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.) 10 órától, ahol vércukor- és
vérnyomásmérés, neuropátiás lábvizsgálat, valamint
támogatóink kóstolóval és vásárlási lehetőséggel egybekötött kiállítása várja az érdeklődőket.
A hosszabb túra 5,65 kilométer távú, 120 méter
szintkülönbséggel, útvonala: Apáczai ÁMK – kerékpárút – erdészház – régi szánkópálya – TV-torony – Panoráma út – Azáleás völgy – Erdőgyöngye – Apáczai
ÁMK. Indulás 11 órakor, túravezetőkkel.
A rövidebb kirándulás 4,2 kilométer távú, 50 méter
szintkülönbséggel, útvonala: Apáczai ÁMK – kerékpárút – Erdőgyöngye – Aranyoslapi forrás – Hosszú
Jánka – Apáczai ÁMK. Indulás 11 óra 15 perckor, túravezetőkkel.

Minden résztvevőnek „befutó” csomag!
A túrákra várjuk családok, baráti társaságok, egyesületek, természetet kedvelők jelentkezését! Minden
érdeklődőt – cukorbetegeket és egészségeseket egyaránt – sok szeretettel várunk!

Jelentkezés, információ:
Szalai Gáborné (helyi szervező):
tel.: 06-70-947-2269
e-mail: diabzsu@gmail.com
Béki János:
tel.: 06-20-978-6834
e-mail: diabetestura@tudomany-kiado.hu
Hozza el fényképezőgépét és
készítsen a túra alatt felvételeket!
Minden fényképet közzéteszünk a hamarosan
induló honlapon, a legjobb képeket pedig
a Diabetes lapban is megjelentetjük.
A képekre olvasóink, a honlap látogatói
szavazhatnak, s a legtöbb szavazatot kapott
képek készítői jutalomban részesülnek!
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A magas vérnyomás kezelése diabéteszeseknél

Az ADVANCE vizsgálat eredményei
A Magyar Diabetes Társaság idei,
XIX. kongresszusán Prof. Dr. Jermendy György a Servier gyógyszergyár szekciójában számolt
be egy nemzetközi kutatásról,
amely a cukorbetegséghez társuló nagyfokú érelváltozási kockázat kivédésére indult.

A

cukorbetegek magas vérnyomása kezelésének a célja a
szervkárosodások megelőzése,
a betegek életkilátásának és
életminőségének javítása. A
teendőket szakmai irányelvek
rögzítik, s nemzetközi szinten
mindig komoly jelentőséggel
bír az Európai Hypertonia Társaság és az Európai
Kardiológus Társaság (ESH-ESC) közös ajánlása. E
két szakmai társaság 2007-ben jelentette meg a szakmai irányelv megújított változatát. A cukorbetegséghez társuló hipertónia (magas vérnyomás) kezelése
területén fontos a szív- és érrendszeri (kardiovaszkuláris) kockázat becslése, a kezelés megválasztása és a
vérnyomás célértékei elérésének módja.
A cukorbetegséghez társuló magas vérnyomás esetén már a magas-normális (130–139/85–89 Hgmm)
tartományban is nagyfokú a kardiovaszkuláris kockázat, de nagyon nagy fokú a 180 és/vagy 110 Hgmm-nél
magasabb (III.) stádiumban. A többletkockázat megállapítása után terápiás feladatok következnek, nevezetesen a gyógyszeres vérnyomáscsökkentő kezelés,
természetesen az életmóddal kapcsolatos tanácsok
mellett.
Számos vizsgálat igazolta, hogy a cukorbetegek magas vérnyomása monoterápiával (egyetlen gyógyszer
alkalmazásával) eredményesen aligha kezelhető, a
legtöbb esetben kombinált (kettő vagy több gyógyszer
kombinációja) vérnyomáscsökkentő kezelés folytatandó a kezelési cél (a 130/80 Hgmm) elérése érdekében.

Mik a terápiás lépések?
A kezelés megválasztásánál a követendő: kettős kombináció alacsony dózisával érdemes kezdeni, s ha nem
érjük el a célunkat, akkor a kombináció dózisának
emelése vagy hármas kombináció lehet a következő
választás.
Az antihipertenzív (vérnyomáscsökkentő) szerek
kombinációja számos lehetőséget nyújt. Diabéteszben
helyes, ha a kombináció tagjaként renin-angiotenzin
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rendszert (RAS-t) gátló készítmény (ACE-gátló vagy
angiotenzinreceptor-blokkoló [ARB]) szerepel. Mind
az ACE-gátlók, mind az ARB-k jól kombinálhatók
diuretikummal, mert e két csoport képviselői egymás
hatását erősítik, ún. szinergizmus figyelhető meg, és
csökkenő mellékhatásra is számíthatunk.
Az ACE-gátlók csoportján belül számos készítmén�nyel végeztek ellenőrzött klinikai vizsgálatokat annak
megállapítására, hogy mennyire csökkentik a kardiovaszkuláris morbiditást (az a szám, mely megmutatja,
hogy meghatározott számú ember közül mennyi szenved az adott betegségben) és mortalitást (halállal végződő esetek). A perindoprilt az EUROPA tanulmányban vizsgálták. Stabil coronariabetegek körében a napi
8 mg perindopril átlagosan 4,2 évig terjedő követés során a kardiovaszkuláris halálozás, a nem halálos kimenetelű szívizom-infarktus, a sikeres újraélesztéssel
végződő szívmegállás kockázatát 20 százalékkal csökkentette a cukorbetegek csoportjában is. Kiderült egy
másik tanulmányban, hogy az ACE-gátló alapú kezelés (perindopril napi 4 mg, indapamiddal kiegészítve)
a stroke ismételt kiújulását jelentősen csökkentette: a
kockázatcsökkenés a placebóhoz (a hatóanyagot nem
tartalmazó szer) képest 43 százalék volt.

A vizsgálat célja
Az ADVANCE vizsgálat egyik célja volt, hogy lemérjék a perindopril+indapamid fix kombináció előnyét
2-es típusú cukorbetegségben. A vérnyomáscsökkentő
kezelés szemlélete eltért a célérték-orientált kezelési módtól, a vizsgálatban azt tanulmányozták, hogy
a vérnyomásértéktől függetlenül alkalmazott kettős
kombinációs kezelés csökkenti-e a diabetes mikro- és

makrovaszkuláris eseményeit, illetve a halálozást. Tíz
évvel ezelőtt, a vizsgálat tervezésének időpontjában
az elsődleges kombinációs vérnyomáscsökkentő kezelés még nem volt általános gyakorlat. Az ACE-gátlókkal kapcsolatos ismeretek is szerényebbek voltak, az
indapamiddal is viszonylag kevés klinikai tapasztalat
volt.

A betegcsoport
A vizsgálatot 20 ország 215 centrumában folytatták,
hazánk több centrummal és 434 beteg bevonásával
szerepelt a tanulmányban. A vizsgálatban 2-es típusú
cukorbetegek vettek részt, életkoruk 55 év vagy ennél
több lehetett. A beválasztásnál egyik feltétel volt, hogy
a kórelőzményben nagy kardiovaszkuláris esemény
(stroke, szívizom-infarktus, perifériás érbetegség, amputáció) vagy legalább egy kardiovaszkuláris tényező
(pl. lézerkezelés, látásvesztés egy szemen, dohányzás,
a szérum koleszterinszintje több mint 6,0 mmol/l, 10
évnél hosszabb diabétesztartam, 65 év feletti életkor)
szerepeljen. A magas vérnyomás nem volt a beválasztásnál követelmény, következésképpen hipertóniás és
normális vérnyomású betegek is szerepeltek. A 11140
betegből 5569 perindopril+indapamidot és 5571 pla-

cebót (hatóanyagot nem tartalmazó szert) kapott. Átlagéletkoruk 66 év, a besoroláskor mért vérnyomásuk
átlaga 145/81 Hgmm, a BMI értéke 28 kg/m2, a HbA1c
átlaga pedig 7,5 volt.

Eredmények
A követés során a gyógyszert szedők csoportjában a
vérnyomás átlaga 5,6/2,2 Hgmm-rel volt kevesebb,
mint a placebót kapók csoportjában. A vizsgálati
gyógyszerekkel szembeni terápiahűség 73-74% volt.

Bármilyen szív- és érrendszeri esemény együttesen
a gyógyszeres csoportban a betegek 15,5 százalékában és a placebót kapók 16,8 százalékában következett be.
A mortalitás terén a vérnyomáscsökkentőt szedők
csoportjában 14%-os kockázatcsökkenést lehetett
megállapítani, ez a kedvező hatás döntően a szív- és
érrendszeri halálozás csökkenéséből eredt. Nem volt
viszont ilyen különbség az agyi éreredetű események
alakulását tekintve.
Érdekes, hogy a vesét érintő események terén is erőteljes (21%-os) kockázatcsökkenést mutattak ki, míg a
szemet érintő retinopátia a két csoportban lényegében
nem különbözött egymástól. A vizsgálati készítményeket a betegek jól tolerálták, érdemi mellékhatás nem
volt.

Változik-e a kezelés gyakorlata
a vizsgálat után?
Az ADVANCE eredményei megerősítik, hogy az
ACE-gátló + diuretikum (adott esetben a perindopril + indapamid) elsődleges kombinációs kezelés jó
választás lehet a cukorbetegek terápiájában. A vizsgálat tartama alatt az
ESH-ESC 2007-ben kiadott egy közös irányelvet, amelyben határozottan utal arra, hogy
cukorbetegségben indokolt az elsődleges kombinációs kezelés. Ez a
gondolat néhány évvel
ezelőtt csak terápiás opcióként jelent meg.
Nem vitás, hogy az
ESH-ESC ajánlása szerint, ha a beteg diabéteszes, már magas-normális
vérnyomásérték esetén is
nagyfokú a kardiovaszkuláris többletkockázata,
s ezért indokolt a gyógyszeres kezelés megkezdése. Normális vérnyomás esetén a beteg további követése, a diabétesz megfelelő kezelése ajánlott.
A fentieket összegezve – az ADVANCE hipertónia-ágának eredményei ismeretében – megállapítható,
hogy 2-es típusú cukorbetegségben és hipertóniában
szenvedő cukorbetegek körében, vérnyomáscsökkentő kezelés szükségessége esetén a perindopril+indapamid kombináció a kezelés egyik eredményes és
biztonságos válfaját jelenti. A diabetológustársadalom
érdeklődéssel várja az ADVANCE még zajló anyagcsere-ágának eredményeit, amelyeket júniusban tesznek
közzé.
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Óriási előrelépés a szív- és érrendszeri betegségek elleni harcban

Az ONTARGET vizsgálat

Az Amerikai Kardiológus Társaság éves kongresszusán
nyilvánosságra hozott ONTARGET vizsgálat új perspektívát nyitott a magas vérnyomás következtében kialakuló szív- és érrendszeri szövődmények – például agyi
keringési zavar (stroke) vagy szívroham – kezelésében.
A nemzetközi jelentőségű vizsgálat keretében öt éven
keresztül több mint 25000 – köztük több száz magyar –
beteg megfigyelése zajlott. Az eredmények alátámasztották, hogy a tanulmányozott terápia nemcsak jobban
tolerálható a betegek számára, de megelőzheti minden
ötödik szív- és érrendszeri esemény bekövetkezését.

A magas vérnyomás (hipertónia) korunk egyik

Gyógyszeres kezelés
A hipertóniát többféle gyógyszerrel kezelik: vannak,
amelyek a verőér összehúzódását csökkentik (ACE-gátlók), vannak, amelyek az adrenalin hormon hatásait
gátolják (béta-blokkolók), vannak, amelyek az ereket
tágítják, és vannak, amelyek pedig a szervezet vízháztartására gyakorolnak hatást. Általában egyfajta terápiát alkalmaznak, azonban a súlyosabb esetekben, a
lehetséges szövődmények megelőzése érdekében, több
eljárás együttes alkalmazása célravezetőbb lehet.

legelterjedtebb betegsége, melynek szív- és érrendszeri következményei világszerte rengeteg
életet követelnek. Hazánkban a lakosság meglepően nagy hányada érintett: minden ötödik, 60
év felett pedig minden második felnőttnek van
magas vérnyomása. Mivel sokáig nem okoz tünetet, általában „csendes gyilkosként” emlegetik. Sokan nem tulajdonítanak neki nagy jelentőséget tekintve, hogy együtt lehet élni vele, de
ezzel nagymértékben növelik a stroke és szívinfarktus esélyét. Pedig megfelelő kezeléssel a magas vérnyomás karbantartható és megelőzhetők
a szerveket érintő súlyos szövődményei.
A magas vérnyomás kialakulását tulajdonképpen a kisebb verőerek szűkebbé válása okozza,
aminek következtében a szívnek erősebben kell
dolgoznia, hogy megfelelő mennyiségű vért tudjon áramoltatni a szervezetben. Bár a szívnek ez
akár évekig nem okoz gondot, de hosszú távon
olyan többletfeladatot ró a szervezetre, hogy
több létfontosságú szervünk – az agy, a szív, a
vese és az érrendszer – szerkezete károsodik.

A hipertónia típusai
A hipertóniának alapvetően két típusa van, az
egyiket esszenciális magas vérnyomásnak, a
másikat pedig másodlagos magas vérnyomásnak nevezzük. Az esszenciális magas vérnyomás kialakulásában öröklött tényezők játszanak
szerepet. A másodlagos magas vérnyomás okai
azonban pontosan azonosíthatók, és a kiváltó ok megszűnésével sokat tehetünk a magas vérnyomás leküzdése érdekében. Ezek lehetnek például: a túlzott alkohol-, drog- vagy koffeinfogyasztás, dohányzás, stressz
vagy fizikai igénybevétel. De hatással van rá a kor, a
nem, az etnikum, a túlsúly, a családi hajlam, de még
az időjárás is.
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A szív- és érrendszeri szövődmények (szívinfarktus,
stroke) világszerte a leggyakoribb haláloknak számítanak, s évente több mint 17,5 millió ember életét követelik. Szerencsére napjainkban már léteznek olyan,
betegek által jól tolerálható, 24 órás hatású terápiák,
amelyek hatékonyan csökkentik a magas vérnyomást
a kockázatos kora reggeli órákban is, akkor, amikor

a legnagyobb a szívroham vagy az agyértrombózis veszélye.
Emellett rengeteg kutatás folyik, melyek célja újabb
és újabb kezelési eljárások kidolgozása, illetve a meglévő terápiák tökéletesítése. Ezen vizsgálatok közé
tartozik az ONTARGET szív- és érvédő program is,
amelynek az Amerikai Kardiológusok Társaságának
éves kongresszusán nyilvánosságra hozott eredményei
meghatározóak a kardiovaszkuláris szövődmények
megelőzésében.

A vizsgálati program
Az ONTARGET az egyik legnagyobb betegszámú klinikai vizsgálat, amely egy vérnyomáscsökkentő terápia szív- és érrendszeri védőhatását kutatta, továbbá
a vérnyomáscsökkentő hatáson túlmutató kardiovaszkuláris védelem bizonyítását tűzte ki célul.
A vizsgálatban 25620, szív- és érrendszeri betegség
szempontjából fokozott kockázatú, nem magas vérnyomásos, illetve kontrollált magas vérnyomásos beteg megfigyelése zajlott 5 éven keresztül. A vizsgálat
mintegy 40 ország – köztük Magyarország – 700 vizsgálati centrumában folyt.
A hazai vizsgálatot, amelyben országszerte 20 centrumban kezelt 600 beteg vett részt, az Országos Kardiológiai Intézet professzora, dr. Keltai Mátyás vezette.
A program keretében összegyűlt kiemelkedően nagy
számú adat olyan kérdéseket válaszol meg, amelyekre
addig még nem volt tudományos bizonyíték.

Megrendelői
akció
Rendelje meg egyénileg
kiadványunk, mindössze a postázási
költségek megtérítésével, és
vegyen részt év végi sorsolásunkon,
amelyen 3-3 db, támogatóink
által felajánlott vérnyomásmérőt
sorsolunk ki.

A vizsgálat eredményei
Az ONTARGET eredményei bebizonyították, hogy a
vizsgált terápia – mind a nem magas vérnyomásos,
mind pedig a kontrollált magas vérnyomásos betegek
esetében – megelőzheti minden ötödik súlyos szívés érrendszeri esemény – szívinfarktus, stroke – bekövetkezését. A vizsgálatból szintén kiderült, hogy a
tanulmányozott terápia a hatékony vérnyomáscsökkentésen túl a betegek számára is sokkal jobban tolerálható, mint a hasonló kezelési eljárások, mivel nem
rendelkezik azok tipikus mellékhatásaival, mint például a köhögés vagy a vizesedés. Ennek köszönhetően
a betegek terápiahűsége sokkal magasabb, és nagyobb
hajlandóságot mutatnak a készítmény rendszeres bevételére.
„Az ONTARGET vizsgálatnak köszönhetően most
egy olyan új terápiás lehetőség van a kezünkben a
magas szív- és érrendszeri kockázatú betegek kezelésére, amely nemcsak hatékonyan csökkenti a magas
vérnyomást, de jobban is tolerálható a betegek számára.” – mondta prof. dr. Farsang Csaba, a Magyar Hypertonia Társaság tiszteletbeli elnöke, a vizsgálattal
kapcsolatban.

M6 Comfort
automata, felkaros vérnyomásmérő
• K linikailag validált, túlsúlyos, nagy méretű karral
rendelkező egyénekre vonatkozóan is
• Intellisense technológia: pontos, gyors, kényelmes és fájdalommentes mérés
• Kényelmes mandzsetta normál és extra méretű
karra (22–42 cm)
• Szabálytalan szívritmus érzékelés és kijelzés
• 10 év garancia – kétévenkénti bevizsgálás esetén
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
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Vese, veseműködés

Vese
Világ-

Normális

2008 március 13.

esetben minden embernek két veséje van,
melyek hátul a gerinc két oldalán, a legalsó bordák és
a felső két ágyéki csigolya magasságában helyezkednek el. Egy vese kb. 150 gramm súlyú. Mindkét vese
egyforma nagyságú és szerkezetű.
A vesék főbb feladatai:
• Szabályozzák a testünkben levő folyadék mennyiségét.
• Egyensúlyban tartják a szervezetünk vegyi anyagait.
• Eltávolítják a salakanyagokat.
• Létrehoznak számos hormont:
– a renint, amelyik a vérnyomást szabályozza,
– az eritropoetint, amelyik a vörösvérsejtek termelését segíti,
– a D-vitamin egy aktivált formáját, amely a
csontrendszer normális fenntartását támogatja.
A vesék elsődleges feladata, hogy a a szervezet számára szükségtelen anyagcsere-végtermékeket, a felesleges nátriumot és vizet kiszűrjék a vérből, majd eltávolítsák azokat.
A vesék vérellátásukat a főverőérből (az aortából)
eredő, jobb és bal oldali veseartérián keresztül kapják. A nagy nyomással érkező vérből a nagyszámú (kb.
egymillió) nefronban kiválasztódnak a salakanyagok,
majd a megtisztított vér a vese vénáin keresztül vis�szajut a keringésbe.
Minden nefron egy érgomolyagból (a glomerulusból), egy bevezető és egy kivezető érből (arteriolából),
egy kivezető vékony, kanyargós csőből (tubulus) és a
mindezeket körülzáró tokból (Bowman-tok) áll.
A glomerulus egy szűrőrendszer, amelyen a sejtes
elemek (pl. vörösvértestek) és a nagyobb molekulák
(pl. a fehérjék) fennakadnak, a továbbjutó szürletből
az anyagok (víz, nátrium, cukor stb.) nagyobb része
visszaszívódik, a szükségtelen anyagok jelentősen betöményített oldat formájában (vizelet) a vesemedencébe kerülnek.
A vizelet a vesemedencén, majd a vesékből kilépő,
kb. ceruzavastagságú húgyvezetéken (uréter) át jut a
húgyhólyagba, ekkor már csak salakanyagokat és vizet tartalmaz. A hólyagból a vizelet a húgycsőn (uretra) keresztül távozik a szervezetből.
Érdekes, hogy a vese energia felhasználásával egyes
nagy molekulákat szelektíven átjuttat a glomerulusok falán, melyek a vizelettel kiürülnek. Az egészséges vese fehérjéket így sohasem választ ki, míg egyes
gyógyszereket, pl. a penicillint igen.
A vizelet mennyisége főleg a megivott folyadéktól és
a külső hőmérséklettől függ, általában napi 1-2 liter.
Ha keveset iszunk, illetve melegben tartózkodunk és
az izzadással jelentős mennyiségű folyadékot veszítünk, a vizelet mennyisége csökken, fordított körülmények között pedig nő.
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Idén harmadik alkalommal került sor a Nemzetközi Vese
Világnapra. Jelentőségét az adja, hogy minden 10 európai lakosból 1 érintett a vese valamilyen problémájában,
pedig egyszerű és olcsó módon időben felismerhető lenne a betegség, ha gondolnának rá. Miközben Magyarországon legalább 500 ezer ember érintett, a nemzetközi
felmérések szerint az emberek 90 százaléka azzal sincs
tisztában, hogy pontosan mit is csinál ez a szerv.

A

Nemzetközi Nefrológiai Társaság (International
Society of Nephrology – ISN) és a Vesealapítványok
Nemzetközi Szövetsége (International Federation of
Kidney Foundations – IFKF) kezdeményezésére minden év márciusának második csütörtökét a Vese Világnapjaként tartják számon, hogy a nemzetközi egészségügyi közösség segítségével hívják fel a figyelmet a
vesék szerepére és a krónikus veseelégtelenségre.
A mostani Világnapot már 6 kontinens több mint 60
országában tartották meg. Az idei év központi üzenete nagyon egyszerű: „A vesebetegség gyakori, súlyos
és kezelhető betegség.” A Vese Világnap nemzetközi
fő partnere az AMGEN cég, amely egyben a magyarországi események anyagi támogatója is.
Világszinten átlagosan tízből egy felnőtt érintett
a vese valamilyen károsodásában, de a veséknek az
egészségünkben játszott fontos szerepe mégis alig ismert. A felmérések szerint a lakosság kevesebb mint
5 százaléka tudja, hogy a szerv hol helyezkedik el a
testben és pontosan mit is csinál. Ezért választották
az idei év mottójául, hogy „Csodálatos vesék!”, és a
nagyközönségnek szóló kommunikáció során ezért
fókuszálnak a vese működésével kapcsolatos legalapvetőbb ismeretekre. Ilyen egyszerű de kevéssé ismert
tény például, hogy a veséink minden nap 200 liter vért
szűrnek át és tisztítanak meg.
A világnapi kampány globálisan a vesebetegségek
növekvő előfordulására reflektál, mivel az aktuális klinikai tanulmányok szerint a krónikus veseelégtelenségben szenvedők 90 (!) százaléka továbbra is felismeretlen marad.
Így például, a magas vérnyomáshoz vagy koleszterinszinthez hasonlóan, mire a vesebetegségnek érezhető és laikusoknak is érzékelhető tünetei lesznek,
addigra már rendszerint késő, pedig egy egyszerű és
olcsó, a vizeletvizsgálat során Magyarországon is rutinszerűen elvégzett laborvizsgálattal időben észrevehető a gond. (E laborvizsgálatok során az „albumin”,
illetve a „kreatinin” nevezetű anyagok vizeletben való
megjelenését nézik, ugyanis megjelenésük a vese és az
érrendszer megindult károsodására utal.)
Európában a vesepótló kezelésben (dialízis vagy
transzplantáció) részesülők aránya jelenleg 125 az
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egymillióból, de ez pusztán a jéghegy csúcsa, mivel a
teljes európai populáció 10 százaléka érintett különböző súlyosságú veseproblémákban. Magyarországon
a cukorbetegség és a magasvérnyomás-betegség okozta vesekárosodás legalább 500000 felnőttet érint. A
tendenciák alapján a helyzet egyre súlyosabb lesz, az
előfordulás gyakoriságának növekedése ugyanis ös�szefügg a többi „modern népbetegség” – pl. elhízás,
magasvérnyomás-betegség, cukorbetegség – terjedésével.
Mindezeken túl a vesefunkció rendellenességei a
szív- és érrendszer általános állapotába való korai betekintést kínáló „ablakként” viselkednek, ami kiváló
lehetőséget nyújt az időben való felismerésre még az
olyan gyilkos betegségek kialakulása előtt, mint amilyen a szívinfarktus vagy az agyvérzés.
A veseprobléma (ún. beszűkült vesefunkció) másfelől igazi „kockázatsokszorozó”. Akinél ilyen eltérést
találnak, annál több mint tízszeresére ugrik az esélye
az idő előtt bekövetkező szív- és érrendszeri eredetű halálozásnak! Ennek a jelentőségére mutat rá az
is, hogy elégtelen veseműködés esetén az érintettnek
százszor nagyobb az esélye a szív- és érrendszeri eredetű halálozásra, mint arra, hogy eljut a végstádiumú
veseelégtelenség állapotába.
Bár a probléma – érthetően – nem közelíthető meg
pusztán a költségek oldaláról, azt is érdemes megjegyezni, hogy a világnapon elhangzott adatok szerint
jelenleg Nagy-Britanniában csak a művesekezelés önmagában a teljes egészségügyi ráfordítás 2 százalékát
elviszi, és ez öt éven belül megduplázódik!
Ehhez képest egy megelőző, felvilágosító stratégia
megvalósítása igen mérsékelt kiadást jelent(ene).
A magyar nefrológia egyik legnagyobb előrelépése,
hogy sikerült hazánkban egységesíteni a jelenleg a
veseműködés legjobb általános jelzője (az ún. GFR-érték) kiszámítását. A tervek szerint ez az érték is automatikusan megjelenik minden laborleleten, így adva
az eddigieknél jobb, és minden szakorvos és háziorvos
számára elérhető lehetőséget a panasz- és tünetmentes veszélyeztetettek felismerésére, és ismeretet ad
számos gyógyszer megfelelő adagolásához.
A Vese Világnap részeként – a tavalyi évhez hasonlóan – az idei évben is szakmai levélben hívják föl a
figyelmet a vese egészség-megőrzésének fontosságára.
A levél aláírói minden tudományos társaságot, szakmai és civil egészségügyi szervezetet, betegegyesületet
arra kérnek, hogy tevékenységükkel járuljanak hozzá
a krónikus vesebetegségek okozta szív- és érrendszeri
kockázat csökkentéséhez, és lehetősségeik szerint hívják fel a figyelmet a krónikus vesebetegségek korai felismerésének és kezelésének jelentőségére.

Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége
(VORSZ)
A VORSZ az ország egész területét lefedő 34 tagegyesület működését fogja össze. A kiemelten közhasznú
szervezet alapvető célja a vesebetegség bármilyen stádiumában levő emberek érdekeinek védelme, az arra
rászoruló tagszervezetek, tagok szakmai, jogi és anyagi támogatása. Rendszeresen szerveznek konferenciákat, oktatásokat a betegeket érintő szakmai és kevésbé szakmai kérdésekről (betegjogok, megelőzés, korai
felismerés, gondozás, művese-kezelés, szervkinyerés,
szervátültetés, utógondozás, rehabilitáció stb.), illetve
szórólapokat, tájékoztató anyagokat készítenek a betegség tüneteinek megismertetésére. Vesevilág című
képes folyóiratuk 1987 óta rendszeresen, kéthavonta
jelenik meg, a lapot az egyesületek tagjai mellett az
érdekkörükbe tartozó intézmények, szakemberek is
térítésmentesen megkapják (www.vorsz.hu).

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért
1991 óta létezik, 1998 óta közhasznú szervezetként
működik. Céljuk a rehabilitáció, a tájékoztatás és az
ismeretterjesztés, illetve az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött együttműködési megállapodás keretében a Szervkoordinációs Iroda munkáját is segítik a
donációk számának növelése érdekében. Ennek megfelelően tevékenységük egyaránt magában foglalja a
rehabilitációs (pl. üdülésszervezés szervátültetésre
váró és már átültetett felnőtteknek és gyermekeknek)
és a tájékoztatási, ismeretterjesztési programokat. Ez
utóbbi tevékenység részeként a műveseállomásokon
tájékoztatják az érintetteket, egészségügyi szakiskolákban szerveznek előadásokat, és már több mint 60
helyszínen volt látható a „Fény és Árnyék” című, a
művesekezelésen lévőket és a donáció (szervkivétel)
mozzanatait bemutató fotókiállításuk. Nevükhöz fűződik a Magyar Filmszemle Különdíjával is elismert,
egy művesekezelt fiatal nő életéről szóló 25 perces dokumentumfilm is (www.transalap.hu).

Amgen
Az Amgen innovatív humán terápiákat kutató és fejlesztő biotechnológiai cég. Gyógyszerei betegek millióinak segítenek a rák, a vesebetegségek, a rheumatoid
arthritis, és más súlyos betegségek elleni küzdelemben. A számos új és ígéretes lehetőséget hordozó fejlesztéssel céljuk továbbra is az, hogy a betegek szolgálatába állítsák a tudományt (www.amgen.com).
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Teszt
Nemzetközi felmérések szerint az emberek 90 százaléka nincs pontosan tisztában azzal, hogy mi is a szerepük a veséknek. A Vese Világnapon minden
résztvevő az alábbi teszt segítségével felmérhette tudását, most Ön is ellenőrizheti tájékozottságát.

1. Az embernek általában hány veséje van?
a.	egy
b.	kettő
c.	több mint kettő

a.	a cukorbetegség és a magasvérnyomás-betegség
b.	az elhízás és a mozgáshiányos életmód
c.	a diéta és a vesekő

2. Mekkorák a vesék?
a.	kb. egy emberi ököl méretével egyezik meg
b.	pingponglabda méretűek
c.	mogyorónyi méretűek

3. Milyen alakúak a vesék?
a.	narancs
b.	körte
c.	bab

4. A vese számtalan fontos funkciót végez.
Melyek ezek?
a.	megtisztítja a vért és kiszűri a felesleges vizet és a hulladékanyagokat
b	hormonokat állít elő
c.	olyan kémiai anyagok vérbeli mennyiségét
szabályozza, mint pl. a nátrium és kálium
d.	eltávolít bizonyos drogokat és mérgeket a
vérből
e.	mindegyik a felsoroltak közül

5. A vesék mindennapi működésük során
vajon hány liter vért szűrnek meg naponta?
a.	1
b.	50
c.	200

6. A veseelégtelenség kialakulásának két fő
oka:

7. Világszerte hány felnőtt érintett
a vesefunkció valamilyen
rendellenességében?
a.	kb. minden tízből 1
b.	kb. minden ezerből 1
c.	kb. minden tízezerből 1

8. A vérszegénység nagyon
gyakori szövődménye a krónikus
veseelégtelenségnek. Vérszegénységről
beszélünk, ha:
a.	alacsony a vérnyomás
b.	túl sok a fehérvérsejt
c.	túl alacsony az oxigént szállító vörösvértestek száma

9. Igaz vagy hamis: a krónikus
veseelégtelenség növeli a szívinfarktus és
az agyvérzés kockázatát
a.	igaz
b.	hamis

10. Ha a betegség végstádiumú
veseelégtelenségig fejlődött, mire van
szükség a segítséghez?
a.	dialízisre és szervátültetésre
b.	csak gyógyszeres kezelésre
c.	a veséket helyreállító sebészeti beavatkozásra

Megoldás: 1.(a) 2.(a) 3.(c) 4.(e) 5.(c) 6.(a) 7.(a) 8.(c) 9.(a) 10.(a)
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Diétás sarok

Első tanácsok
Adassék nékem annyi lelkierő, hogy mindazt elfogadjam, amin változtatni nem tudok, és bátorság ahhoz, hogy
mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok, és bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük.
Freiderich Oetinger
A rovatban nem csak betegségek étrendjéről, diétákról
olvashatnak. Szeretnénk segítséget nyújtani, hogy sikerüljön eligazodni abban az óriási információáradatban,
amellyel találkoznak a táplálkozás, diéták és életmódbeli tanácsok terén.
Megfelelő életmóddal, táplálkozással megőrizhetjük
egészségünket, elkerülhetjük a már kialakult betegségek
szövődményeit. Ne csodaszerekre számítsunk! A csoda
az emberben rejlik! (Az emberben, ki bölcsen elfogadja,
amin változtatni nem tud, aki akaratával megváltozatja
az életét negatívan befolyásoló tényezőket, és aki mindig bővíti ismereteit, tudását, hogy a mai, információkban bővelkedő világunkban megtalálja a helyes utat.)
Merjük, akarjuk életmódunkat, táplálkozásunkat olyan
módon megváltoztatni, amellyel aktív részesei lehetünk
gyógyulásunknak, egészségünk megóvásának.

Mit tehetünk mi magunk a gyógyszeres kezelés mel-

lett a vérnyomásunk csökkentésért?
• Törekedjünk az ideális testsúly elérése, és annak
megtartására. Túlsúly esetén azonban fontos a reális célkitűzés. Amennyiben a testtömegindex (BMI)
nagyobb, mint 35, ne azonnal az ideális testsúly elérése legyen a cél. Ha testsúlyunkat 10 kilóval sikerül csökkenteni, jelentősen javul a vérnyomás, a
vér koleszterinszintje és a vércukor szintje.
• Csökkentsük a napi konyhasó (nátrium-klorid)
bevitelét.
• Fogyasszunk több gyümölcsöt, friss zöldségféléket, így sokkal több vitamin és ásványi anyag jut
a szervezetünkbe. Kitüntetett szerepe van a káliumnak, magnéziumnak és kalciumnak.
• Fogyasszunk több élelmi rostot.
• Alkoholból csak ritkán, keveset, és jó minőségű
bort igyunk.
• Ne dohányozzunk! A dohányzásnak nincs ugyan
közvetlen vérnyomásemelő hatása, de a szív- és
érrendszeri betegségek kialakulásának kockázati
tényezője.
A rendszeres testmozgás emeli az alapanyagcserét,
segít az optimális testtömeg megtartásában, jobb közérzetet, fittségérzetet ad, emeli a szív teljesítményét. A
magasvérnyomás-betegség étrendi kezelésének egyik
alappillére, amellyel most részletesen foglalkozunk, az
optimális testsúly elérése és annak megtartása. Az ideális testsúly kiszámításának egyik módszere a Broca-index: testmagasság mínusz 100, melyből 35 év alatt még
10%-ot levonva kapjuk meg az ideális testsúlyt. Példák:

• 165 cm-es nő: ideális testsúly: 165–100 = 65
kg, a 35 év alatti korcsoportban mínusz 10%:
(165–100)×90% = 59,5 kg.
• 175 cm-es férfi: ideális testsúly: 175–100 = 75
kg, a 35 év alatti korcsoportban mínusz 10%:
(175–100)×90% = 67,5 kg.
A szakemberek a tápláltsági állapot megítélésére a
BMI (body mass index) értéket használják: a jelenlegi
testtömeg (kg) / testmagasság2 (m2).
Az életkornak megfelelő BMI alatti érték alultápláltságot, az életkornak megfelelő BMI feletti érték
Életkor (év)

BMI (normáltartományok)

19–24

19–24

25–34

20–25

35–44

21–26

45–54

22–27

55–64

23–28

65 év felett

24–29

túlsúlyt, elhízást mutat. A testsúly állandó szinten tarásához az energiabevitelnek és -leadásnak egyensúlyban kell lenni. Amennyiben több kalóriát fogyasztunk,
mint amennyit alapanyagcserénk és fizikai aktivitásunk igényel, testsúlyunk zsírlerakódás révén korlátlanul növekedhet.
Az életünkhöz szükséges energiát az elfogyasztott
táplálékokból nyerjük. Energiát szolgáltató tápanyagok a szénhidrátok, zsírok, fehérjék.
Az energiabevitelt meghatározó tényezők:
• alapanyagcsere
• fizikai aktivitás
• nem
• életkor
A testsúlycsökkentés hosszú távú program, szemléletváltás a megszokott táplálkozásunk terén. Mennyit,
mit, miből és mikor együnk?

Mennyit?
Az anyagcsere kiszámításához használjunk egy egyszerű képletet:
• Férfiak: 900+(10 × testsúly kg), pl. 80 kg-os férfi
esetén: 900+(10×80) = 1700 kcal
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• Nők: 700+(7 × testsúly kg), pl. 65 kg-os nő esetében: 700+(7×65) = 1155 kcal
A fizikai aktivitás korrekciós faktorai:
• nem aktív (irodai munka, ülőmunka): 1,4
• mérsékelten aktív (könnyű fizikai munka, pl. fodrász, bolti eladó): 1,5
• igen aktív (nehéz fizikai munka, pl. mezőgazdasági szakmunkás, burkoló stb.): 1,8
Példák:
• 80 kg-os férfi esetén 1,4-es korrekciós faktorral:
900+10×80×1,4 = 2380 kcal
• 80 kg-os férfi esetén 1,5-es korrekciós faktorral:
900+10×80×1,5 = 2550 kcal
• 65 kg-os nő esetén 1,4-es korrekciós faktorral:
700+7×65×1,4 = 1617 kcal
• 65 kg-os nő esetén 1,5-es korrekciós faktorral:
700+7×65×1,5 = 1730 kcal
Ha napi 500 kcal-val csökkentjük energiabevitelünket az energiaigényünkhöz képest, heti 0,5 kg fogyást
érhetünk el.

Mit és miből?
A táplálék összetételének kiemelt szerepe van testsúlyunk csökkentésében, két azonos energiaértékű, de
különböző szénhidrát- és zsírtartalmú étrend esetén
a zsírban gazdagabb étrend nagyobb súlygyarapodást
okoz. A szervezetünknek kalóriabevitel szempontjából teljesen mindegy, hogy a szükséges kalóriát milyen tápanyagokból fedezzük. A tápanyagok lebontásához, raktározásához szervezetünknek energiát kell
felhasználni, a zsírok (lipidek) raktározása a zsírszövetben csupán 3% energiát igényel, míg a fölöslegesen bevitt szénhidrátok zsírrá alakításához és raktározásához 26%-nyi energia szükséges. Az étrendben
elengedhetetlenül fontos a zsírbevitel csökkentése, a
nővényi zsiradékoké is! Energiatartalmukban a nővényi olajok és az állati eredetű zsiradékok egyáltalán
nem különböznek (napraforgóolaj 100 g-ban 928 kcal,
sertészsír 100 g-ban 928 kcal). A növényi zsiradékok
koleszterinmentesek, de energiaszegény étrendben
ezek használatát is igyekezzünk minimálisra csökkenteni. A zsírtartalom csökkentésénél fontos szempont
a nyersanyag-válogatás: sovány húsok és húskészítmények, zsírszegény tej és tejtermékek. Az ételek elkészítéséhez olyan konyhatechnológiai eljárásokat és
eszközöket használjunk, amelyekkel eleve csökkenthető a hozzáadott zsír mennyisége, pl. teflonserpenyő,
grillezés, római tál, párolás stb. Étrendünk megtervezéséhez tápanyagtáblázat és grammos mérleg használata elengedhetetlenül fontos, miután az élelmiszerek,
nyersanyagok súlyát és tápanyagtartalmát megbecsülni nem tudjuk.
Szervezetünk számára a másik könnyen hozzáférhető energiát adó tápanyagok a szénhidrátok. Kerüljük
a natív cukrok fogyasztását (kristálycukor, porcukor,
méz, barnacukor), különös tekintettel a cukros üdítő-
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italokra. Édesítésre használjunk mesterséges édesítőszert. Zöldség- és főzelékféléket friss salátaként vagy
párolt köretként fogyasszunk. A kenyérfélék és péksütemények közül válasszuk a magas rosttartalmú,
teljes kiőrlésű termékeket.

Mikor együnk?
Az azonos energiatartalmú, de több étkezésre (5) elosztott étrendet fogyasztók testsúlya nem tér el azokétól, akik ugyanezt az energiatartalmú étrendet
2-3-szori étkezéssel fogyasztják el. Bármely napszakban feleslegesen bevitt kalória, amely szükséges energiaként nem hasznosul, zsírraktárainkba kerül. Este 6
óra után már ne étkezzünk.

Kiknek ajánljuk még a hipertóniában alkalmazott
étrendet?
•
•
•
•

Aki szeretné a testsúlyát csökkenteni
Akinek magas a koleszterinszintje
Akinek magas a trigliceridszintje
És mindenkinek, aki egészségesen szeretne táplálkozni

Nagy Gyuláné Tajti Éva Több mint
25 éve a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikájának vezető dietetikusa. Szakterületei: nefrológia, hipertónia, diabetológia. A Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének
tudományos bizottsági tagja.

Naponta fogyasszunk friss gyümölcsöt és zöldséget
magas vitamin- és ásványianyag-tartalmuk miatt.
Saláták készítésekor mindig olyan olajat használjunk, melyeknek magas az omega-3 zsírsavtartalma
(repce‑, szója‑, olívaolaj). A saláták elkészítésekor
nem szükséges sót használni, a megfelelő zöldfűszerek (borsikafű, snidling, bazsalikom, oregáno)
és ízesítő anyagok (mustár, citromlé) használatával
tökéletes ízkombinációt érhetünk el. A receptekben
előforduló nyersanyagoknak magas az antioxidánstartalmuk, melyek nélkülözhetetlenek a szervezet
egészséges működéséhez.
Lantos Tímea
dietetikus
A következő oldalon található recepteknél megadott
mennyiségek négy személy adagjára vonatkoznak.
Az energia‑, fehérje‑, zsír- és szénhidrátérték egy személy adagjára vonatkozik. Az ettől eltérő mennyiségeket külön jelöljük. A receptek kiötlője: Lantos Tímea
dietetikus, a fotókat Niklai Katalin készítette.

Kukoricás virslisaláta
hamis majonézzel

Paradicsomos tonhalsaláta

Tavaszi vitaminsaláta

Banános-epres
gyümölcsegyveleg

Paradicsomos tonhalsaláta
Energia: 333 kcal · Fehérje: 19 g · Zsír: 22 g · Szénhidrát: 12 g
• 40 dkg paradicsom • 20 dkg konzerv tonhal • 16 dkg
újhagyma • 4 db tojás • 2 db fejes saláta • 16 dkg olívabogyó • 2 dl olívaolaj • citromlé • bazsalikom

A fejes salátát megmossuk, leveleire szedjük, majd vékony csíkokra vágjuk és egy tálra halmozzuk. A megmosott paradicsomot vékony karikákra szeleteljük
és a saláta tetejére fektetjük. A tonhalat kiemeljük a
konzervből, összetörjük és egyenletesen a paradicsomkarikákra rendezzük. A salátánkat megszórjuk a felkarikázott újhagymával és a szintén karikára vágott
olívabogyóval. Meglocsoljuk az olívaolajhoz kevert ízlés szerinti bazsalikomból és citromléből készített öntettel. Végezetül negyedelt főtt tojással díszítjük.

Kukoricás virslisaláta
hamis majonézzel
Energia: 260 kcal · Fehérje: 13 g · Zsír: 20 g · Szénhidrát: 15 g
A salátához: • 4 pár baromfivirsli • 24 dkg kukorica •
2 cs. petrezselyem • 12 dkg póréhagyma • 1 db fejes
saláta
A hamis majonézhez: • 4 dl kefir • 4 dkg méz vagy mesterséges édesítőszer ízlés szerint • mustár • citromlé •
fehérbors

A kefirhez hozzáadjuk a mustárt, citromlét, mézet és
a fehérborsot, majd alaposan összekeverjük. A virslit
puhára főzzük és felkarikázzuk. A kukoricát készre
főzzük (használhatunk konzerv kukoricát is). A megfőtt kukoricát és a virslit hozzáadjuk a hamis majonézhez, majd a finomra vágott petrezselyemmel és a
karikára vágott, gyűrűire szedett póréhagymával díszítjük. Salátaágyon tálaljuk.

Banános-epres gyümölcsegyveleg

Tavaszi vitaminsaláta

Energia: 327 kcal · Fehérje: 8 g · Zsír: 16 g · Szénhidrát: 35 g

Energia: 266 kcal · Fehérje: 17 g · Zsír: 15 g · Szénhidrát: 16 g

• 2 dkg margarin • 4 db kisebb banán • 24 dkg eper •
4 dl joghurt (natúr vagy epres) • 6 dkg dió

• 1 db fejes saláta • 20 dkg ananász (konzerv) • 24 dkg
mandarin • 4 dkg lilahagyma • 36 dkg tehéntúró • 2 dkg
mandula • olívaolaj • citromlé

A karikára vágott banánt a felforrósított margarinon
átfuttatjuk. Az epret felkarikázzuk és hozzákeverjük
a joghurthoz. Üvegkehelyben tálaljuk, a tetejére halmozzuk a banánt és megszórjuk a durvára aprított
dióval.

A megmosott salátaleveleket egy tálra rendezzük. A
túrót összetörjük, összekeverjük az apróra vágott lilahagymával és beleforgatjuk a gyümölcsöket, majd ezt
a keveréket a salátalevelekre halmozzuk. Meglocsoljuk citromlével, olívaolajjal, tetejére felaprított mandulát szórunk és behűtve tálaljuk.

Bűvös számok
Tudjuk,

hogy minden mérhető biológiai paraméterünknek van egy optimális értéke vagy értéktartománya, melyet célértéknek is neveznek. Ha kezelésre
szorulunk, a terápia (akár gyógyszeres, akár életmódi)
célja ennek az értéknek ez elérése.
Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy egyes paraméterek számunkra optimális értéke attól is függ,
hogy egészségesek, illetve ha betegek vagyunk, akkor
egy vagy több betegségben szenvedünk-e (társbetegségeink vannak). Ez leginkább a vérnyomásra igaz, de pl.
az ideális testsúly felé közelíteni az egészség megőrzése
érdekében mindenkinek célszerű, de cukorbetegeknek,
magas vérnyomásban szenvedőknek a kezelés része.

Vérnyomás

Jellemző

Aki figyelmesen olvasta a lap cikkeit, sok adattal találkozhatott, hogy könnyebben eligazodhasson köztük,
táblázatba foglaltuk a legfontosabbakat, üresen hagyva egy-egy rubrikát, hogy ön is beírhassa aktuális értékeit.
Nosza, elő a legutolsó laborleleteket! Ha nem talál felhasználható adatot a dossziéjában, akkor itt az ideje,
hogy felkeresse háziorvosát.

Optimális érték

Magas vérnyomás esetén

Kisebb, mint 140/90 Hgmm

Magas vérnyomás és diabétesz
esetén

Kisebb, mint 130/80 Hgmm

Diabétesz és vesebetegség esetén

Kisebb, mint 130/80 Hgmm

Krónikus veseelégtelenség vagy
vesetranszplantáció utáni állapot

Kisebb, mint 130/80 Hgmm

Koleszterinszintje

Vérszérum

Honnan tudhatjuk meg ezeket az értékeket? Ha a
laborvizsgálat után kézhez kapjuk a leletet, saját értékeink mellett általában feltüntetik a normálisnak
mondott értéket, értékhatárokat is.

HDL-koleszterin („jó” koleszterin)
szintje

LDL-koleszterin („rossz” koleszterin)
szintje

Éhgyomri vércukorszint

Haskörfogat

Testsúly (Broca-index)

Az Ön értéke

Kisebb, mint 4,5 mmol/l

Nők: nagyobb, mint 1,3 mmol/l
Férfiak: nagyobb, mint 1,0
mmol/l

Kisebb, mint 2,5 mmol/l

Kisebb, mint 5,5 mmol/l

Férfiak: kevesebb mint 94 cm
Nők: kevesebb mint 80 cm

Testmagasság (cm) – 100
(35 év alatt mínusz 10%)
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Könyvajánló
Dr. Barna István

Dr. Winkler Gábor és Dr. Jermendy György (szerk.)

Magas vérnyomás

A magyar diabetológia
története

SpringMed Kiadó, 2008. (184 oldal, 2480 Ft)
A magas vérnyomás (hipertónia)
a világon a leggyakrabban előforduló betegség, a felnőtt lakosság
Kérdezz! – Felelek!
Magas
több mint egynegyedét érinti. A
vérnyomás
vérnyomás rendszeres ellenőrzéDr. Barna István
se azért fontos, mert sokáig teljesen észrevétlen maradhat a magas vérnyomás, és gyakran már
csak a szövődmények kialakulása (szívbetegség, érelmeszesedés,
stroke, szemtünetek, vesebetegség) hívja fel a figyelmet a bajra.
Hogyan kerülhetjük el, hogy hipertóniások legyünk?
Mire vigyázzunk? Mit tegyünk, mit tehetünk azért,
hogy a magas vérnyomás okozta elváltozásokat elkerüljük? Az életmódunk változtatásával csökkenthetjük a betegség szövődményeinek kialakulását!
A hipertóniával foglalkozó belgyógyász, hipertónia-specialista, aki a Magyar Hypertonia Társaság főtitkára, ebben a könyvben több mint 160, a betegek és
hozzátartozóik által leggyakrabban feltett kérdésre ad
közérthető választ. A hipertónia megelőzésének lehetőségeiről érdeklődő olvasók és a már kezelt betegek,
valamint a szövődményekkel küzdő betegek számára
egyaránt hasznos olvasmány e könyv.
Az érintett főbb témák a következők:
• A vérnyomásról általában
• A vérnyomás szabályozása
• A vérnyomás mérése
• A magasvérnyomás-betegség (hipertónia)
• A magasvérnyomás-betegség kockázati tényezői
• A hipertónia szövődményei
• A hipertónia kezelése
• A hipertónia kezelése társbetegségekben és speciális állapotokban
• A hipertóniás beteg gyakori kérdései
• A hipertónia története
A könyv a kiadó Kérdezz – Felelek! sorozatának keretében jelent meg.

Tudomány Kiadó, 2008. (560 oldal, 4850 Ft)

KÉRDEZZ!

SPRINGMED

KÖNYVEK

Dr. Barna István

pertension.hu

Magas vérnyomás

FELELEK!

ónia) a világon a leggyakrabban előforduló
g több mint egynegyedét érinti. A vérnyoazért fontos, mert sokáig teljesen észrevétyomás, és gyakran már csak a szövődméség, érelmeszesedés, stroke, szemtünetek,
yelmet a bajra.
ogy hipertóniások legyünk? Mire vigyáztünk azért, hogy a magas vérnyomás okoz? Az életmódunk változtatásával csökkentényeinek kialakulását!
ó belgyógyász, hipertónia-specialista, aki a
g főtitkára, ebben a könyvben több mint
ozóik által leggyakrabban feltett kérdésre
pertónia megelőzésének lehetőségeiről érzelt betegek részére, valamint a szövődmémára egyaránt hasznos olvasmány e könyv.

etem I. sz. Belklinikáján 2001 óta egyetemi docens,
ológus és hipertónia-specialista. 1979 óta oktat az
gyászatot, és a klinika hipertónia-nefrológia járóbezi, ahol évente több ezer beteg fordul meg. 1996fokozatot, 2002-ben habilitált doktori címet szerzett.
t 30 szakmai könyv és számos tudományos közlemai lap szerkesztőbizottsági tagja. A Magyar Hyperazai és nemzetközi szervezetek vezetőségi tagja.

J Felismerés

J Kockázatok

J Szövõdmények
J Kezelés

J Hasznos címek

SPRING MED KIADÓ

2480 Ft
ISBN 978 963 9695 49 8

J Tünetek

SPRING MED KIADÓ

A diabétesz immár népbetegség,
a lakosság igen nagy százalékát érinti valamilyen formában,
gyakran egy vagy több kísérőbetegség (pl. vesebetegség, magasvérnyomás-betegség) is nehezíti
a cukorbetegek életét.
Az út hosszú volt az időszámításunk előtti idők diagnosztikus
és terápiás leírásaitól a mai modern inzulinkezelésig, és kutatók, orvosok áldozatos munkája kövezte ki. Ennek
(is) állít emléket Winkler Gábor és Jermendy György
professzorok nagy lélegzetű (560 oldal), szép kivitelű könyve, mely elsősorban a hazai diabetológia kialakulásával, majd rohamos fejlődésével foglalkozik,
de – ahogy a szerzők fogalmaznak – (kultúr)történeti
áttekintést is kapunk a betegség diagnosztikájának,
kezelésének alakulásáról az ókortól az inzulin felfedezésén, az első inzulinkezelésen, majd az inzulin
„diadalútján” keresztül a mai modern inzulinkezelési
eljárásokig.
Magyar diabetesz-ellátással kapcsolatban olvashatunk a XIX–XX. század fordulójának eseményeiről,
az első hazai inzulinkezelésről, a hazai inzulingyártás
történetéről, a háború előtti, majd a sajátságos háború
utáni idők nehéz, de komoly hazai és nemzetközi eredményeket hozó időszakáról. Magyarországon – mint
megtudhatjuk – a kezdetektől, a felfedezés után igen
hamar a betegek rendelkezésére álltak a különböző inzulinok, és ez így van napjainkban is.
Mint a könyvből kiderül, a magyar diabotológia,
művelői nyitottságának köszönhetően, mindig igen
gyorsan befogadta az újabb és újabb tudományos ismereteket, ennek köszönhető, hogy ma számos nemzetközi hírnévre szert tett diabetológus gyógyítja a hazai betegeket.

A magyar
diabetológia
története

Szerkesztette:
Dr. Winkler Gábor, Dr. Jermendy György

Rendelje meg most 20% kedvezménnyel A magyar diabetológia története című könyvet
közvetlenül a kiadótól, mindössze 3880 Ft+postaköltségért.
Megrendelhető: Tudomány Kiadó Kft.
Tel.: (1) 273-2844, e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
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A hazai diabetológiában fontos esemény volt a Magyar Diabetes Társaság megalakulása (1970). A könyv
áttekinti a társaság munkáját az 1970-es évektől napjainkig. A vezetők és a tagok kemény munkájának
köszönhető, hogy a magyar diabetológia olyan színvonalra jutott, hogy az Európai Diabetes Társaság 1982
után 2002-ben ismét Magyarországon tartotta éves
kongresszusát.
A téma iránt érdeklődőknek külön csemege lehet a
sok eredeti dokumentum, fotó.
A könyv érdekessége, hogy a tények összefoglalása
mellett tartalmazza a hazai diabetológia meghatározó
személyiségeinek egyéni visszaemlékezéseit is.
„Sokan tartozunk azok közé, akik szívesen lapozgatunk a közelmúlt történetében.” – írják a szerzők
előszavukban. A kötetet ajánljuk minden kedves olvasónak, aki ilyen „hajlammal” rendelkezik, hiszen
a magyar diabetesz-ellátás alakulásának bemutatása
közben az ismert történelmi-társadalmi eseményekre
egy sajátos szemszögből is ráláthat.

Dr. Barna István

Szakmai támogatók:

Magyar Hypertonia
Társaság

Magyar
Kardiológusok
Társasága

1980 Ft

ISBN 978 963 9695 22 1

SPRING MED

KIADÓ

SpringMed Kiadó, 2008. (192 oldal, 2480 Ft)

2480 Ft

3 9456 97 6

Dr. Halmos Tamás Metabolikus szindróma

ine.hu
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Mindannyian tudjuk, hogy az
általában
D I A B E T O L Ó G I A anyagcsere-betegségek
nem csupán egy érték (pl. vércukor) felborulását jelentik, haDr. Halmos Tamás
s
Diétá kkel
te
nem halmozottan jelentkeznek
p
Metabolikus rece
szindróma
a bajok (pl. lipidanyagcsere-zaAz összetett
var, kóros vércukorszint stb.). S
anyagcserezavar
megelőzése
hogy mindezeknek milyen követés kezelése
kezményei vannak, arról is már
sokszor hallottunk. Az elhízás,
a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, a következményes agyér-, koszorúér- és vesebántalmak mind-mind olyan szövődmények, melyek
a metabolikus szindróma következtében is létrejöhetnek. De hogyan lehet megelőzni, vagy a már kialakult
tünetegyüttest kezelni – erről szól a könyv.
A diabetológus, metabolikus betegség specialista
orvos-szerző és dietetikus munkatársa, Kondrát Ilona
segítségével sok kérdésre választ talál a beteg, a hozzátartozója és a gondozásában részt vevő egészségügyi
szakember.
Érintett témák:
• A metabolikus szindróma gyakorisága, definíciója
és genetikája
• A metabolikus szindróma kialakulásának lehetséges okai
SPRING MED BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÖNYVEK

SpringMed Kiadó, 2007. (144 oldal, 1980 Ft)
A magas vérnyomás gyakran
sem tüneteket, sőt még panaszokat sem okoz. Sokszor véletlenül
(más betegség kivizsgálása kapDr. Barna István
Mit okozhat a magas
csán) derül rá fény. Mégis jobb,
vérnyomás?
ha tudjuk, hogy a felnőtt lakosság 20–40%-át érinti a betegség,
amely gyakran súlyos következményekkel járhat. Milyen tényezők váltják ki a magasvérnyomás-betegséget, és mik azok az
alattomosan kifejlődő betegségek, amelyek megkeseríthetik a betegek életét? Meddig lehet életmód-változtatással kezelni, és mikortól válik elengedhetetlenné a
gyógyszeres terápia?
A hipertóniaspecialista, belgyógyász ezekre a kérdésekre ad választ mindenki számára közérthető módon.
Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akiknek családjában,
rokonságában már előfordult magasvérnyomás-betegség, és azoknak a hipertóniás betegeknek, akik a betegségüket a kezelőorvosuk segítségével szeretnék minél jobban kézben tartani.
Az érintett témák a következők:
• A magasvérnyomás-betegség gyakorisága a világon és Magyarországon
• A magasvérnyomás-betegség okai
• A magasvérnyomás-betegség rizikótényezői
• A kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt magasvérnyomás-betegség következményei
• A magasvérnyomás-betegség szövődményei okozta panaszok
• A szövődmények, társbetegségek okozta laboratóriumi eltérések
• A magasvérnyomás okozta szövődmények kezelése
• Kihez fordulhat a hipertóniás beteg?
A könyv a SpringMed Betegtájékoztató könyvek –
Kardiológia sorozatban jelent meg.

KARDIOLÓGIA

SPRING MED BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÖNYVEK

istvan.barna@hypertension.hu

A Semmelweis Egyetem I. sz. Belklinikáján 2001 óta egyetemi docens, belgyógyász, nefrológus és hipertóniaspecialista. 1979 óta oktat
az egyetemen belgyógyászatot, és a klinika hipertónia-nefrológia járóbeteg rendelését végzi, ahol évente több ezer beteg fordul meg. 1996ban orvostudományi kandidátusi fokozatot, 2002-ben habilitált doktori
címet szerzett. A gyógyító munkán túl több, mint 30 szakmai könyv és
számos tudományos közlemény szerzője, valamint több szakmai lap
szerkesztőbizottsági tagja. A Magyar Hypertonia Társaság főtitkára és
más hazai és nemzetközi szervezetek vezetőségi tagja.

zerző és
kérdésre
észtvevő

Mit okozhat a magas
vérnyomás?

A magas vérnyomás gyakran sem tüneteket, sőt még panaszokat sem
okoz. Sokszor véletlenül (más betegség kivizsgálása kapcsán) derül rá
fény. Mégis jobb, ha tudjuk, hogy a felnőtt lakosság 20-40%-át érinti a
betegség, amely gyakran súlyos következményekkel járhat. Milyen tényezők váltják ki a magasvérnyomás-betegséget és mik azok az alattomosan
kifejlődő betegségek, amelyek megkeseríthetik a betegek életét? Meddig
lehet életmód-változtatással kezelni, és mikortól válik elengedhetetlenné
a gyógyszeres terápia?
A hipertóniaspecialista, belgyógyász ezekre a kérdésekre ad választ
mindenki számára közérthető módon. Ajánljuk e könyvet mindazoknak,
akiknek családjában, rokonságában már előfordult magasvérnyomásbetegség és azoknak a hipertóniás betegeknek, akik a betegségüket a kezelőorvosuk segítségével szeretnék minél jobban kézben tartani.

Metabolikus szindróma –
Az összetett anyagcserezavar
megelőzése és kezelése

ltalában
, hanem
re-zavar,
övetkezelhízás,
s agyér-,
mények,
öhetnek.
gyüttest

Dr. Barna István

Dr. Barna István Mit okozhat a magas vérnyomás?

Dr. Halmos Tamás

• A metabolikus szindróma tünetei
• A metabolikus szindróma kezelése
• Az elhízás kezelése
• A hipertónia kezelése
• A kóros vércukorszint kezelése
• A kóros zsíranyagcsere kezelése
• A metabolikus szindróma megelőzése
• A metabolikus szindróma étrendi kezelése
A könyv receptekkel és tápanyagtáblázattal kiegészítve a SpringMed Betegtájékoztató könyvek – Diabetológia sorozat keretében jelent meg.
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❂❶

A keresztrejtvényben helyes
megfejtésként a magas
vérnyomás megelőzésének,
kezelésének egy fontos elemét
rejtettük el.

… Haag;
Hága
holland
neve

Sörétfém

Lopva
magához
vesz
Nobélium

…-San;
röghegység
Kínában

Strandon
viselt fejfedő
Méter, röv.

Medel Silver ezüstérzékelős lázmérő – a pontos és
megbízható értékek meghatározásához.
A Medel termékeket keresse a gyógyszertárakban,
gyógyászati segédeszköz boltokban vagy érdeklődjön kezelőorvosánál.

Címünk:
Tudomány Kiadó Kft.
1442 Budapest, Pf. 100.
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Omszk
egyik folyója

Orvosi cső

Beküldési határidő:
2008. július 17.

B1-vitamin,
tiamin

Zsírozás

Kocsikísérő

A helyes megfejtést beküldők
között a Medical Group Kft.
ajándékát,
5 db Medel Silver lázmérőt
sorsolunk ki.

Kellemes
szobai
félhomály

Vizigót
király

Szürke
… carte;
Párizs
színű, elég
étlap szerint centruma!
kemény fém

Liszt
Példaadó Ferenc‑díjas
opera
községünk!
énekesnő

Annál
lejjebb

Az idő
fizikai jele

Nagytáj
BelsőÁzsiában

Dárdaszerű
fegyver
Reticulum
(háló,
csillagkép),
röv.

Fejvédő
eszköz
Jogvita

Páratlan
zakó!
Az elektron
jele
Kissé
nedves!

Szintén ne
Tejipari
márkanév
Nagy
vérteshal

Döntés
előtti vitára
készült fo
galmazvány
Elemez

Német pop
énekesnő

Hegység
rendszer
Európa
és Ázsia
határán

Bytom
határai!

Csapadék
Lovas kocsi

Zérus, nulla

Filmesztéta
(Lajos)

Eszköz
Vacak,
pocsék

… poetica
Kád szélei!

Gyalog
megközelít
Térdkalács
(latin)
Veszteség

Folytonosan

Francium

Csont,
latinul

Jármű
hátsó része
Arrafele!

Megunt
vendég
kapta
pépes étel
Parancsnok,
röv.
Pára!
24 órai
… Harris;
amerikai
színész
Trícium
Így is
becézik
Gizellát

Görög betű
Római 1-es
Ragadozó
madár
Annyi
mint, röv.

Holland
festő (Pieter
Boddingh
Van)

A török
szultán
rendelete
Fogoly
Kenőcs
Stradivari
tanító
mestere

Arany
Vesztegel

Ebben az
időben

Vagonban
van!
Osijek
polgára
Szintén

Rész,
németül

Tengeri
emlősállat

Költői sóhaj

Chilei
sivatag
Cipész
szerszám

Mitikus
agyag
szobor

Mondat
eleme
Rangos, úri

Ablakkeret!

Azonban

Kintről

A szüret
évszaka

Morskie …;
tátrai tó

Templomi
könyörgés

Zenedarab!
Karbantartó
üzemi
részleg
Padvég!

Szérumtani
módszere
ken alapuló
betegség
megállapí
tás

Hypertonia

Ínségben él
Ab …; eleve
Nagy
lakoma
Kilogramm,
röv.

Hajnali

Sörfajta

34

Gitáron
játszik

Norvégia
fővárosa
Álmosan
tátog

Berakásos
(díszítés)

Egyetlen
palánta

Családfő

Puha,
nyújtható
bőrfajta
Dicsfény

Tápnedv
nincs
nélküle!
Iszkoló

… Appia;
római út

Híd közepén
található!

Svájci folyó
Időmérő
eszköz
Igen,
angolul

Kesufa

Kilo‑, röv.
Legendás
ökölvívó
(László)

Szőlőszem!

Lángol
Hogyis
hívják

Határozó
rag, az
-en párja

Ravaszdi
állat

Ajtót pánttal
ellátó

A vadlúd
rokona

Thaiföldi
gépkocsik
jelzése

Féltő
gonddal véd

Arrább

Előtag;
hegyFicsúr,
aranyifjú

Grand
Unified
Theory, röv.

Ez évi

Citrom
nedve
Edzésben
van!
A védákkal
kapcsolatos
Nano‑, röv.

Dehogy!
United
Kingdom,
röv.

Magnerot
500 mg magnézium-orotát

1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 54.
Telefon: (1) 345-7350 Telefax: (1) 345-7353

E-mail: worwag@worwag.hu
http://www.worwagpharma.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

2008. május 17. szombat
9.30-17.00
A Magyar Hypertonia Társaság és a Novartis Hungária Kft.
szeretettel meghívja Önt a Hipertónia Világnap
alkalmával szervezett ingyenes vérnyomás- és vércukorszint
mérésre és felvilágosításra.

1. Moszkva tér
2. Batthyány tér
3. Móricz Zsigmond körtér

4. Nyugati tér
4

1
2
3

5 6

7

5. Deák Ferenc tér
6. Blaha Lujza tér
7. Örs vezér tér

Keresse a Hipertónia Világnap szűrősátrait!
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