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A Magyar Hypertonia Társaság
és a Magyar Nephrologiai Társaság
szakmai támogatásával

Ünnepek

Vérnyomás,
túlsúly
A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja

Kiknek javasolt nagyobb
koenzim Q10 bevitel?
• aktív életet élő idős embereknek
• sportolóknak energianövelésre
• akiknek plusz energiára van szükségük
• és mindazoknak, akiknek szüksége van a természetes
energiaforrásra szervezete és szíve egészséges
működésének fenntartásához

Soha nem késő több energiához jutni!
Az életkor előrehaladtával együtt járnak bizonyos negatív élettani
folyamatok. Számos krónikus betegség (pl. szívbetegség, diabetes),
illetve egyes gyógyszerek hatására csökkenhet az energiaszint a
szervezetben, ám ez nem jelenti azt, hogy csökken az energiatermelés lehetősége is. Koenzim Q10 bevitellel lehetőségünk van a vitalitás
növelésére azáltal, hogy befolyásolja a sejtekben lévő „energia-gyárak”-at. A koenzim Q10 energiát nyújt a szervezetnek, hozzájárul a
káros szabadgyökök megkötéséhez.

Az Egészséges Szívért Alapítvány is
ezt a terméket ajánlja Önnek!

A szervezetünkben található néhány szerv koenzim Q10 tartalmának változása az életkor előrehaladtával:
Máj
100%

100%
95.3%
83.0%

Tüdő
72.6%
68.2%
Vese

65.3%
51.7%
42.9%

Szív
20 év

40 év

80 év
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Keresse az Arany Mozsárral jelölt terméket a gyógyszertárakban és
gyógynövényboltokban!
Minőségi dán készítmény a Pharma Nordtól!

Vegyen 90 fokos fordulatot!

• Sejtjeinkben egy bab alakú alkotórészben (mitokondriumban)
termelődik az energia. Ebben a folyamatban vesz részt
a koenzim Q10.
• Koenzim Q10 szintünk 20-25 éves korunktól kezdve
folyamatosan csökken.
• A koenzim Q10 szintet növelve természetes úton állítható
vissza az ifjúkori energiaszint.
• A Bio-Quinone Q10 GOLD 90 mg koenzim Q10-et tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula, mely megvásárolható 30 és 60
darabos kiszerelésben.

Pharma Nord 1139 Budapest, Váci út 95.
Info-vonal: (1)239-2310, H-Sz-P: 9-12 óráig
www.pharmanord.hu
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Lapunk megrendelhető
A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer
2009-ben 4, a Diabetes 6 alkalommal jelenik
meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai
megrendeléskor az alábbi postázási költséget
kérjük befizetni:
Példány Hypertonia
szám
1 (egyéni)    840 Ft
10–50
6600 Ft
51–100
9600 Ft
101–150 12200 Ft

Diabetes

Hypertonia
+ Diabetes
1260 Ft
1800 Ft
9900 Ft 15300 Ft
14400 Ft 22320 Ft
18300 Ft 28350 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll
módunkban teljesíteni. A Diabetes lappal közös,
kedvezményes együttrendelés azonos időbeli
postázást jelent. Fenti ár az egyéni megrendelőkre
és a betegek egyesületeire, klubjaira vonatkozik.
Minden egyéb esetben az előfizetésről bővebb
információ a kiadóban.
A befizetés módja: a kiadótól kapott sárga csekken
vagy átutalással a 10402166-21634572
(K&H Bank Zrt.) számlaszámra.
A kiadó címe: Tudomány Kiadó,
1146 Budapest, Hermina út 57–59.

Bejgli vagy nem bejgli? – ez itt a kérdés!
A XXI. század első éveit a már-már követhetetlenné vált tudományos és
technikai fejlődés jellemzi. Joggal gondolhatjuk, hogy az orvostudomány
haladása az emberiség boldogulását jelenti, megvalósítani szándékozik a
boldog és egészséges életet, és ezzel az egészségben eltöltött életévek számát is növeli. A súlyos fertőző betegségek nagy része kezelhetővé vált, a
műtéti technikák és az immunológia fejlődésével például a transzplantáció (szív, tüdő vese, máj, hasnyálmirigy) korábban soha nem tapasztalt
eredményét látjuk. A technikai zavarok elhárításával, a géntechnikák bevezetésével már a közeljövőben szinte minden rosszul működő szerv „cseréje”, „javítása” megoldhatónak látszik. A gyógyszerkutatás (és forgalmazás) eredményeként 2008-ban közel 600 vérnyomáscsökkentő szer közül
választhat a kezelőorvos. De tényleg úrrá lettünk a betegségeken?
A kórházak dolgozói ma olyan rendszerekben dolgoznak, ahol a hiba
lehetőségeit minimalizálni lehet. A gyógyítók olyan munkacsoportokban
látják el feladatukat, ahol szinte „csereszabatosak”, mert ettől tudnak(?)
hatékonyan gyógyítani, dolgozni. Szinte valamennyi betegség gyógyítását
az előírt szakmai irányelvek mentén végzik. De tényleg úrrá lettünk a
betegségeken?
Magyarországon a legutóbbi – 2001-ben készült – ÁNTSZ-jelentés alapján magasvérnyomás-betegség miatt 4,5 millió, cukorbetegség miatt 1,4
millió ember jelentkezett a háziorvosi szolgálatnál. A megjelentek közt
4,6 millióan voltak túlsúlyosak és 20–30 százalékuk lelki betegséggel is
küzdött. Ki, mikor, hol és mennyire tud embertársainkon segíteni? A legjobb gyógyszerek alkalmazása önmagában biztosan kevés. Mit is érnek a
molekuláris biológia és genetika legfrissebb eredményei, ha a túlsúlyos,
magasvérnyomás-betegségben szenvedő ember nem ura a saját testének,
lelkének? Az önmagával nem törődő, stresszes életet élő hipertóniás ember éppúgy igen nehéz helyzetben van, mint az idősebb, szegény, sok betegséggel élő megfáradt ember. Valamennyien tudjuk, hogy vannak a gyógyulni vágyó emberek, a gyógyítani akaró orvosok, és vannak az újabb és
egyre korszerűbb nemzetközi és hazai ajánlások a betegségek kezelésére.
Gyakran tesszük fel magunknak, egymásnak a kérdést, miért nem tudjuk
mégis hatékonyan kezelni az előbb említett „egyszerű” betegségeket?
Hiszem, hogy mindannyian felelősek vagyunk saját egészségi állapotunkért, és a nehezebb gazdasági és társadalmi körülmények még nagyobb
kötelességet, kötelezettséget kell hogy jelentsenek magunk számára. Szeretnénk megtalálni az egyensúlyt a vágyaink és lehetőségeink közt. Mit
tehet a magas vérnyomású és egyben túlsúlyos ember az egészsége érdekében? És mit tehet érte a családja?
Ebben a számunkban a magas vérnyomás és a túlsúly kapcsolatára,
együttes kezelésére helyeztük a hangsúlyt. Remélem, most is sokan találnak választ a felmerült kérdéseikre.
Persze, hogy bejgli!?
Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság főtitkára
2008. december 3–6. között Budapesten kerül megrendezésre a Magyar Hypertonia Társaság VII. Nemzetközi Továbbképző Kurzusa és XVI. Kongresszusa. A több mint 1000 résztvevő 14 hipertóniával kapcsolatos elméleti és klinikai vonatkozású téma közt válogathat. A cégszimpóziumon összefoglaló előadások
és a legújabb gyógyszerkutatási eredmények hallhatók, ezeket 42 szabadelőadás egészít ki, amelyeken
a legújabb kutatási eredményekkel, terápiás lehetőségekkel ismerkedhet meg a hallgatóság.

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:

Családorvosi gondolatok

Magas vérnyomás és a túlsúlyosság
gyökere, ekkorra azonban már három súlyos szövődménytől szenvedett. A már ismert hipertóniáján túl a
gyors kórházi kivizsgálás súlyos fokú szívelégtelenséget és cukorbetegséget derített ki.
Azonban a kezeléssel továbbra sem volt képes
együttműködni, a kórházból három nap után önkényesen eltávozott. A súly- és étvágycsökkentő kezelés
hatástalan volt, és a gyomorszűkítő műtétet sem leheA magyar lakosság közel kétharmada túltáplált. Orvo- tett elvégezni. Rövid időn belül leszázalékolták.
Néhány hónappal később szívritmuszavar miatt kesilag kórosnak tekintjük, ha a has körfogata kilégzésrült kórházba, ahol enyhébb agyembólia is lezajlott.
kor meghaladja nőknél a 80 cm-t, férfiaknál a 94 cm-t,
Ez idő óta rendszeresen szedte a gyógyszereit. Vérnyovagy ha a testtömegindex (BMI) 25 felett van. A minmása 140/90 körülire beállt. Mivel a lakását elhagyni
dennapi életben még ma is elfogadható, hogy normális
segítség nélkül nem tudta, a súlya tovább gyarapodott.
a testsúly, ha a centiméterben mért testmagasságból
Egy speciális mérle100-at levonunk.
get szereztek, ami 180
Régi tapasztalat, és
kg-ig mért. Másfél évet
napjainkban már bizoEgészséges életmód, korszerű táplálkozás
használták, ezt követőnyított is, hogy a túlsú– a leggyakoribb betegségek száma
en a súlya mérhetetlenlyosak nagy többségének
drasztikusan csökkenhetne, ha a civilizációs
né vált. Ebben a másfél
magas a vérnyomása.
rákfenét, a túltápláltságot megfékezhetnénk.
évben egy szívinfarktus
Egyéb szív- és érrendés újabb agyembólia
szeri elváltozás, illetve
miatti kórházi kezelésre volt szükség. Gergely az utola cukorbetegség megjelenése is előbb-utóbb törvénysó félévét bénán, teljes ápolásra szorulva egy krónikus
szerű. Hipertónia, szívbetegség, cukorbetegség, egyenbelosztályon szenvedte el.
ként is komoly probléma, hát még együttesen! Az elEnnyire elhízott beteggel ritkán találkozunk, de pélhízottság tehát több, mint kóros állapot! Erről egy nem
dája jól mutatja a nem időben kezelt túlsúlyosság szervmindennapi beteg esete jut eszembe.
Gergely 185 cm, 110 kg és 35 éves volt, mikor megisromboló hatásait. Az első vizitkor Gergely is „csak”
110 kg volt! Kezelés csak a betegek tartós együttműmertem. Vérnyomása és vérvizsgálati eredményei norködésével lehetséges. Gergely szomorú sorsának van jó
málisak voltak. Az EKG-n kisfokú bal kamrai terhelés
jelei és a mellkasröntgenen enyhe szívnagyobbodás
irányú vonzata is. Ma már két felnőtt fia nagyon figyel
volt megfigyelhető. Korábban sportos életet élt, ekkor
életmódjára, nem túlsúlyosak, gyakran megmérik a
még hetente barátaival focizott, és panaszmentes volt.
vérnyomásukat, és évente eljönnek laborvizsgálatra.
Megelőzés, prevenció! Sokat halljuk, olvassuk. A
Nem dohányzott, szeretett főzni, jókat enni és sörözni. BMI-je 32 volt. Hiába javasoltam életmódjának, főleggyakoribb betegségek száma drasztikusan csökképp táplálkozási szokásainak megváltoztatását, sajkenhetne, ha a civilizációs rákfenét, a túltápláltságot
megfékezhetnénk. Egészséges életmód, korszerű tápnos ez a későbbiekben sem sikerült. Gergely hosszú
lálkozás. Elcsépeltnek tűnő fogalmak. Szinte mindenidőre eltűnt, mivel vidéken, majd külföldön is dolgoki tudna jó tanácsot adni másnak. Gondolkodjuk csak
zott. Jó tíz év után nyaki fájdalmak miatt keresett fel.
Ekkor a súlya 140 kg, vérnyomása 160/100 volt. Ilyenel, magunk mi mindent tudnánk még megtenni a jó cél
fajta elhízás hátterében szervi okok és lelki betegségek
érdekében?!
egyaránt állhatnak, amelyek kiderítésével és célzott
kezelésével Gergely túlsúlyán is hathatósan tudtunk
Dr. Barta László Intenzív terápiás
volna segíteni, endokrinológus, pszichiáter vagy pszichológus bevonásával. Azonban a betegség elfogadáságyakorlatot követően több mint hának hiánya és a makacs ragaszkodás az étkezési élverom évtizede ugyanazon körzetben
zetekhez megakadályozta a további vizsgálatokat és a
családorvos. Célja a helyes életmódkezelés elindítását.
ra való nevelés, a magas vérnyomás
Egy újabb év telt el, amikor fokozódó fáradékonyés a cukorbetegség korai felismerése,
ság és fejfájás miatt jött a rendelőbe. 150 kg volt és
követése a szövődmények számának csökkentése érde180/100 a vérnyomása. Gergely végre elhitte, hogy az
kében. Több mint húsz éve oktatja az orvostanhallgatóelhízás az összes – évek alatt kialakult – panaszainak
kat és a leendő háziorvosokat.
A mindennapi gyakorlatban tapasztalom, hogy a pácienseim a hipertóniáról (magas vérnyomás) többnyire elhiszik, hogy betegség, amit nem lehet kezeletlenül
hagyni. Az elhízottságot a legtöbben az életük vétlen
velejárójának vagy kellemetlen családi örökségnek,
esetleg sorscsapásnak fogják fel, és sajnos gyorsan beletörődnek.
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Az étkezésünk (is) az agyban dől el
Tudom, elhízott vagyok, mondhatni, dagi, sőt kövér, csak
ezt így nem akarta mondani háziorvosom, amikor a havi
hipertóniagondozás céljából felkerestem. Megmérte a
súlyomat, haskörfogatomat, nyakkörfogatomat, testmagasságomat, és jelentőségteljesen csóválta a fejét. Ingatta jobbra-balra és arcáról nem a megelégedettség
derűje sugárzott. Ebből biztosan tudtam – amit egyébként is tudok, csak nem merek szembesülni vele –, hogy
ismét felszedtem pár kilót. Éreztem ezt is, hiszen a nadrágjaim egyre szűkebbek, mintha összementek volna a
mosásban. Mondtam is a feleségemnek, óvatosabban
mossa, mert ha így haladunk, új ruhatárra lesz szükségem. Akkor Ő is ingatta a fejét, ugyanazt a rosszalló pillantást vetette rám, mint most orvosom. Összeszövetkeznek ellenem…? Ideje lenne összeszövetkezni – értem…

Ezek a gondolatok keringtek agyamban, de felocsúd-

tam, mert a nővérke kedvesen mosolyogva ezt kérdezte: nem szeretne egy kicsit fogyni, uram? Hát
dehogynem szeretnék, de nem megy. Már hányszor
nekirugaszkodtam, hányféle „csodaszerrel”, hányféle diétás „biztosnak hitt recepttel”, de hát az átmeneti siker után pár hónappal súlyom ott tartott ahol
volt, sőt… Igen, szeretnék, nővérke, hiszen tudja, de
hát nem sikerül. Amennyiben komolyan gondolja, úgy
nekirugaszkodunk újra, de másképpen, mint eddig –
kapcsolódott a beszélgetésbe a doktornő. Rendben,
próbáljuk meg, hiszen tudom, hogy ez a rizikófaktor
a magas vérnyomásom mellett komolyan veszélyezteti
a szervezetemet. Megbeszéltük, hogy a következő alkalommal a feleségem is eljön velem, hiszen Ő vásárol
és főz, így tisztában kell lennie, mit vehet, főzhet nekem. Addig házi feladatot kaptam: egy hónapig írjam
össze minden nap, hogy mit eszem-iszom-nassolok, a
legapróbb részletekig. Adjam össze a nap végén, hogy
mennyi kalóriát fogyasztottam. Azt is írjam le, men�nyit mozogtam aznap. Szép kis feladat volt, de megcsináltam. Engem is érdekelt az igazság. Hát döbbenetes volt szembesülni azzal, hogy naponta átlag 4500
kalóriát eszem, iszom és körülbelül 3000-et égetek el.
Persze hogy hízom.
Egy hónap múlva nekikezdtünk. Azt mondta a háziorvosom, először is az evést mint élvezeti forrást és
pótcselekvést kell az agyamban helyére tennem. Gondolkozzam azon, hogy sokszor csak azért eszem, mert
gusztusos valami, valójában nem is vagyok éhes. Elmagyarázta azt is, hogy civilizációs hatásként az emberek akkor is esznek, amikor nem éhesek, csak megkívánják a finom csemegét, vagy a szokás úgy kívánja.
Különítsem el az agyamban, hogy mikor vagyok igazán
éhes, és mikor ennék csak megszokásból, vagy mert
örömet akarok vele okozni magamnak. Hmmm…, új
gondolatok, de igazak… Feleségemnek azt tanácsolta,
hogy kevesebbet adjon a tányéromra, mint eddig. Azt

nem kellett vele megbeszélni, hogy milyen ételeket
főzzön, mert Ő tudta eddig is, sőt szívesen is ette, de
nekem az eddig nem volt étel. Hát hogyan lehet élni
saláták, főzelékek, párolt zöldségek, sovány húsok, halak, kevéske kenyér fogyasztásával? Hogyan lehet élni
édességek, csoki, kekszek, fagyi nélkül? Hogyan fog a
szomjam csillapodni sör és fröccs nélkül? És egyáltalán, milyen örömforrást találjak az evés helyett?
Hazamentem, és úgy éreztem, a doktornő és feleségem fel akarják dúlni az életem. Bőségesen megvacsoráztam és nyomban lefeküdtem aludni. Éjjel teli gyomrommal rémálom gyötört. Vergődtem, fuldokoltam és
feleségem szerint hangosan horkoltam. Ezt máskor
is szoktam, különösen akkor, ha alkoholt iszom lazításként. Hallottam róla, alvási apnoénak hívják, ez is
komoly probléma, mert az agy ilyenkor nem kap elegendő oxigént. El kellene mennem alváslaborba, ott
egy éjszakai vizsgálat eldönthetné, kell-e kezelés. Azt
mondják, ha kezelnék, gyorsabban, könnyebben fogynék. Na, ez már szimpatikus, tetszik. Elhatároztam,
hogy elmegyek, hiszen a beutaló már ott lapul a fiókomban néhány hete, ki tudja, egyáltalán érvényes-e
még.
Napokig gondolkodtam. Legnagyobb gondot az jelent, milyen elfoglaltságot találjak az evés helyett, ami
örömet jelent. Mivel pótoljam a nassolásokat, hogyan
tegyem helyére agyamban az étkezések célját? Tudom,
gyökeresen meg kell változnom, eddig csak felületesen
tettem, segédeszközökhöz folyamodtam, ezért nem sikerült. Vívódom, de most nem adom fel. Meg akarom
csinálni!
Hát itt tartok. Kérem, segítsenek, adjanak ötleteket,
saját tapasztalatokat. Olyanok írjanak a kiadó címére,
akiknek már sikerült elérni és tartósan megőrizni karcsúságukat. Milyen egyéb örömforrást találtak?
A következő számban leírom, mire jutottam, hogyan
élem mindennapjaimat.
Addig is üdvözli Önöket egy ma még kövér (BMI:
38,2; haskörfogat: 126 cm) páciens!
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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Hipertónia, metabolikus szindróma, 2-es típusú
cukorbetegség
A metabolikus szindróma olyan tünetegyüttes, melynek
fő alkotói az elhízás, magas vérnyomás, magas vércukorszint és kóros vérzsír-összetétel (diszlipidémia). A felsorolt kockázati tényezők együttes jelenléte nagyban
megnöveli a koszorúérbetegség, a stroke és a cukorbetegség kialakulásának esélyét.

A metabolikus szindróma az elmúlt egy-két évben a

viták kereszttűzében állt, létét, jelentőségét többen
kétségbe vonták. Érdemes röviden áttekinti a szindróma meghatározásáig megtett utat, a teendőket, különös tekintettel a vérnyomáscsökkentő terápiára.

Az x-szindrómától a metabolikus szindrómáig
Az orvosi irodalomban régóta ismert, hogy a 2-es típusú diabetes lappangva, olykor évek alatt, tünetmentesen fejlődik. A szív- és érrendszeri betegségek
kockázata nemcsak diabéteszben, hanem kórmegelőző
állapotaiban (csökkent glukóztolerancia, emelkedett
éhomi vércukor) is fokozott. Ismert az is, hogy a cukorbetegséghez gyakran elhízás, illetve vérzsír-zavarok társulhatnak.
Mérföldkőnek számít Reaven professzor megfigyelése, hogy a magas vérnyomás, az vérzsír-eltérések és
a szénhidrátanyagcsere-zavar együttes előfordulása
hátterében közös ok – inzulinrezisztencia – áll. Inzulinrezisztencia esetén normális inzulinszint mellett
csökken a szőlőcukor felvétele a sejtekbe, tehát nő a
vércukorszint, ami fokozott inzulintermelést vált ki. A
kialakult állapotot hiperinzulinémiának nevezzük, és
jellemzője a jelentősen megemelkedett inzulinszint a
vérben. A tünetegyüttest x-szindrómának nevezte el, s
újabban metabolikus szindrómának nevezzük.

A metabolikus szindróma diagnosztikai
kritériumrendszere
Az IDF (International Diabetes Federation – Nemzetközi Diabétesz Szövetség) 2005-ben kiadott diagnosztikai kritériumrendszere a haskörfogattal jellemzett
centrális típusú elhízást emeli a középpontba, de tekintettel van arra, hogy ez a paraméter erősen etnikumfüggő. Ajánlása szerint a metabolikus szindróma
diagnózisának megállapításához a következők jelenléte szükséges: centrális (alma típusú) elhízás (94 cm-nél
nagyobb derékkörfogat europid férfiak és 80 cm-nél
nagyobb europid nők esetében, más etnikai csoportok
számára a rájuk jellemző értékekkel) mellett a következő négy faktor közül bármelyik kettő jelenléte:
• Emelkedett trigliceridszint: 1,7 mmol/l-nél nagyobb, vagy e kóros lipidparaméter miatt folyta-
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tott specifikus kezelés. A vér trigliceridszintjének
megemelkedése elősegíti a verőereket elzáró zsíros lerakódás (plakk) kialakulását (érelmeszesedés), megnehezítve ezzel az oxigéndús vér eljutását a szívhez. A magas trigliceridszint fokozza a
szívinfarktus veszélyét.
• Alacsony HDL-koleszterinszint: 1,03 mmol/l-nél
kisebb férfiak és 1,29 mmol/l-nél kisebb nők esetében, vagy e kóros lipidparaméter miatt folytatott
specifikus kezelés. A koleszterin egyfajta zsír a
vérben. A koleszterin származhat az elfogyasztott
élelmiszerekből, de a máj is termeli, a szervezet
minden sejtjében megtalálható. Van „jó” (LDL-)
és „rossz” (HDL-) koleszterin. A túl nagy men�nyiségű „rossz” koleszterin, vagy a szükségesnél
kevesebb „jó” koleszterin fokozza a koszorúér-betegség kialakulásának esélyét.
• Emelkedett vérnyomás: szisztolés érték ≥130
Hgmm vagy diasztolés érték ≥85 Hgmm, vagy
korábban diagnosztizált hipertónia miatt folytatott kezelés.
• Emelkedett éhgyomri vércukorszint: ≥5,6 mmol/l,
vagy korábban diagnosztizált 2-es típusú cukorbetegség.

A metabolikus szindróma előfordulási gyakorisága
A metabolikus szindróma előfordulási gyakoriságát
külföldi kutatók 20 és 25 százalék közöttinek találták.
Hazai, a felnőtt lakosság (20–69 év közöttiek) körében
végzett felmérés szerint előfordulási gyakorisága 26%
volt a férfiak és 24,1% a nők körében. Mind a 2-es típusú cukorbetegség, mind a metabolikus szindróma
egyre gyakoribb gyermek- és serdülőkorban is. A szomorú trend legfőbb okaként a helytelen táplálkozás és
az inaktív életmód következtében kialakuló elhízás jelölhető meg.

A metabolikus szindróma szűrővizsgálata
Miután a metabolikus szindróma (s ezzel együtt a 2-es
típusú cukorbetegség) kórlefolyása hosszú évekre-évtizedekre elhúzódik, megfelelő szűrővizsgálat nélkül
csaknem lehetetlen a korai eseteket felismerni. A figyelmet elsősorban a veszélyeztetett egyének szűrésére kell fordítani (lásd a tesztet!).
A szűrővizsgálaton kiemeltek gondozásának lé
pései:
• Étrendi, életmódbeli tanácsadás (dietetikus bevonásával), dohányzásról leszoktatás.
• Szükség esetén (hipertónia, diabétesz, kóros vérzsír-összetétel) gyógyszeres kezelés.

• Rendszeres ellenőrző vizsgálat, első alkalommal
3-4 hónap múlva.
Ha a szűrővizsgálat negatív eredménnyel zárult,
megismétlése 3 év múlva indokolt.

A metabolikus szindrómában szenvedők
nem-gyógyszeres kezelése
A legfontosabb és leghatásosabb teendő az érintettek
életmódjának gyökeres megváltoztatása lenne. Ebben az összefüggésben elsősorban a mozgásgazdag
életmódot, a rendszeres fizikai aktivitást ajánljuk. A
hangsúly a rendszerességen van, sajnos – tapasztalatok szerint – ezt tartják be legkevésbé a betegek. A
javasolt fizikai aktivitás formája értelemszerűen igazodik az érintett életkorához, társuló betegségeihez,
lehetőségeihez. Számos vizsgálat igazolta, hogy a testsúlyfelesleggel rendelkezőknél testsúlycsökkenés esetén javul az inzulinérzékenység, csökken a vércukor
és a vérnyomás, javulnak a vérzsírparaméterek, azaz
a metabolikus szindróma legfontosabb összetevői előnyösen változnak.

jellemző, hogy a cél elérése érdekében a betegeknek
több gyógyszert kell szedniük.

A vérnyomáscsökkentő kezelés jellegzetességei
metabolikus szindrómában
A vérnyomáscsökkentő kezelés során az elérendő célvérnyomás <130/80 Hgmm. Metabolikus szindrómában (és 2-es típusú cukorbetegségben) a kezelés jellegzetessége, hogy monoterápiával (egy gyógyszerrel)
csak ritkán s rövid ideig biztosíthatók a kívánatosnak
tartott vérnyomásértékek, a kórfejlődés során általában kombinált kezelésre, olykor hármas vagy négyes
kombinációra kényszerülünk.
Összefoglalva a cél, hogy minden szív- és érrendszeri rizikófaktort időben felismerjünk, s a kóros eltérés
ellen életmód-terápiával és gyógyszeresen küzdjünk.
Ez a tevékenység segítheti elő, hogy a hazai, a szív- és
érrendszeri megbetegedések alakulását jelző statisztikai mutatók előbb-utóbb meggyőzően jó irányba forduljanak.

A metabolikus szindróma gyógyszeres terápiája
A kezelés helyesen holisztikus szemléletű, ami azt
jelenti, hogy gyógyszeres kezeléssel igyekszünk minden kóros eltérést kellő eréllyel, kitartóan, a kezelési
célérték elérése érdekében (célérték-orientált módon)
előnyösen befolyásolni – az életmód-terápia mellett.
Metabolikus szindrómában a gyógyszeres kezelés
ezért kiterjed a hipertónia, az elhízás, a kóros vérzsírértékek és a szénhidrátanyagcsere-zavar kezelésére. A
gyógyszerek megválasztása orvosi feladat, általánosan

Prof. dr. Jermendy György a Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház III. Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, az orvostudomány (MTA)
doktora, a Semmelweis Egyetem
egyetemi magántanára. Tagja a Magyar Belgyógyász Társaság és a Magyar Hypertonia Társaság vezetőségének, a Belgyógyász Szakmai Kollégiumnak, 1995–2004-ig a Magyar Diabetes Társaság főtitkára,
utána 2007-ig elnöke, majd 2007 óta elnökhelyettese.

Teszt

Veszélyeztetett Ön a metabolikus szindróma szempontjából? Azon felnőtteknek (elsősorban 40 év felettiek), illetve
serdülőknek (14–18 év közöttiek), akik az alábbi klinikai ismérvek legalább egyikével rendelkeznek, ajánlott
kezelőorvosukat felkeresni. Életmódváltoztatással, esetleg gyógyszeres kezeléssel csökkenthető az esélye egy
komolyabb betegség kialakulásának.

Igen

Nem

Hipertónia (kezelt hipertónia, vagy kezelés nélküli esetben az eseti vérnyomás ≥140/90 Hgmm)

□

□

Elhízás (felnőttek esetén: testtömeg-index ≥27 kg/m vagy derékkörfogat >80 cm nőknél, >94 cm
férfiaknál

□

□

Elsőfokú rokon 2-es típusú cukorbetegségben szenved

□

□

Elsőfokú rokonok között korai (férfiaknál 55, nőknél 60 év előtt bekövetkezett) szív- és érrendszeri
megbetegedés vagy halálozás szerepel

□

□

Anyák, akik 4000 g súlyúnál nagyobb gyermeket szültek

□

□

Anyák, akik terhességük alatt cukorbetegek voltak (gesztációs diabetes)

□

□

Érett, kiviselt terhesség esetén kis (<2500 g) súllyal születettek

□

□

Előzményi adatok között szénhidrát- és zsíranyagcsere-zavarra utaló adatok szerepelnek

□

□

Előzményi adatok között szív- és érrendszeri megbetegedés szerepel

□

□
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Új vérnyomásmérési protokoll
a 3 mérés fontosságáról.
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Az Új CHECK 3 Technológia elve arra épül, hogy az emberi
vérnyomás nem stabil, így a mérési eredményekben szórás
mutatkozik. Egy mérés esetén gyakori a pontatlan eredmény,
az Új CHECK 3 Technológia alkalmazásával a mérés pontosságát a három egymást követő mérés, és a közte lévő pihenőidő
(nyugalmi helyzet) automatikus elemzése adja. A készülék
érzékeli a mozgást és a beszédet, ellenőrzi a szabálytalan szívritmust, mandzsetta kialakítása végig tépőzáras, tartós kivitelű.
Ezek a tényezők mind befolyásolják a mérést, az új technológiával ellátott vérnyomásmérő kiemelt garancia idővel rendelkezik,
mely 5 év csere garanciát jelent az egész Euópai Unió területén.
Szakmai szervezetek ajánlásával:
SM

PR

A programban használt eszközök eleget tesznek az új
elvárásoknak, melyek a higanyos és régi vérnyomásmérők
lecserélését tűzték ki célul az Európai Unióban. Elérhetővé válik a higanyos vérnyomásmérők pontosságával
azonos pontosságú vérnyomásmérő készülék, hiszen
a Brit Hypertonia Társaság és a Medel által kifejlesztett CHECK 3 Technológia alkalmazásával kiküszöbölhető a pontatlan vérnyomásmérés. Az Új technológiát a nemzet-közi és a hazai orvos szakmai szervezetek is kiemelten
támogatják, ezzel új korszakot nyitva a hypertonia kezelésében a világ 70 országában. A program keretén belül
elkezdődik a lakosság régi készülékeinek lecserélése.

Magyar Hypertonia Társaság
Vérnyomásmérési Munkacsoport

Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Családorvosi Tanszék

Medel Monitor
automata felkaros
vérnyomásmérő

CHECK 3

Technológiáv
al

+ajándék
ezüstérzékelős
lázmérő

KARÁCSONYI AKCIÓS ÁR:

KARÁCSONYI AKCIÓS ÁR:

A Medel termékeket keresse gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszközboltokban vagy érdeklődjön kezelőorvosánál.
Ternékinformációs telefonszám: 06 29 537 560

www.medel.hu

A magasvérnyomás-betegség rövid története
az 1700-as évektől az 1800-as évek végéig – II.
Előző számunkban a magasvérnyomás-betegség történetének legjelentősebb XVIII–XIX. századi felfedezéseit
és tudósait kezdtük el bemutatni, most folytatjuk sorozatunk a vérnyomésmérés, valamint a sztetoszkóp fejlődésének ismertetésével.

sen megakadályozza. Ezzel az új gondolattal továbbfejlesztette, és egyben egyszerűsítette a korábbi, pl.
a Basch által is készített műszereket. Az aortából kiinduló egyik nagy ér nyomását akarta meghatározni,
amit gyorsan, biztonságosan, egészségi állapottól és a
vizsgáló nagyfokú felkészültségétől függetlenül lehetett alkalmazni.
A Riva-Rocci-féle mandzsetta egy bicikli gumitömlője volt, ezért kissé keskenyebb volt az optimálisnál,
azonban minden eddiginél pontosabb, használhatóbb

Az osztrák élettanász, Samuel Siegfried Karl Ritter
von Basch (1837–1905), aki az első vértelen vérnyomásmérés felfedezője, Prágában, majd Bécsben végezte tanulmányait. Fiatalként, kalandos élete során
többek közt a mexikói Pueblában, Habsburg Miksa
császár idején sebészként is tevékenykedett. Néhány
évvel később, I. Ferenc József, Ausztria császára, Miksa császár melletti bátorságáért ki is tüntette. 1867ben visszatért Bécsbe, és legismertebb szépirodalmi
munkájában a Mexikóban eltöltött évekről 1868-ban
regényt is írt Erinnerung aus Mexico címmel. 1870ben a Bécsi Egyetem Kísérletes Kórtani Intézetbe
került, ahol tanított, majd 1877-ben tanársegédként
dolgozott. 1887-ben tette közzé az első neminvazív,
klinikailag is elfogadott szisztolés vérnyomásmérési
módszert.
A csukló artériájára helyezett ballont addig pumpálta fel, míg a pulzus tapinthatatlanná vált, majd a
nyomás csökkenésekor észlelt pulzus megjelenésével
meghatározta a szisztolés vérnyomást. Basch szoros
Riva-Rocci-féle vérnyomásmérő
kapcsolatot talált az emelkedett szisztolés vérnyomásműszernek bizonyult. A higanyos mérő kezelhetősége,
érték és az agyvérzés, illetve a vesebetegség kialakulámobilitása nagy előnyt jelentett. A felkarra helyezett,
sának kockázata között.
kézzel felfújható mandzsetta segítségével egyenletes
A klinikai gyakorlat számára az egyik legnagyobb
nyomást gyakorolva a felkarra megszüntette a keelőrelépést az 1896 decemberében közzétett Egy új
ringést a karban, majd a felfújt mandzsetvérnyomásmérő című cikk jelenti.
ta leengedése során a pulzus megjelenése a
Scipione
Riva-Rocci
(1863–
szisztolés vérnyomásértéket adta. A man1937), akit a klinikai vérnyomásdzsetta leengedése során tapintott maximámérés egyik megteremtőjének
lis pulzálás az artériafalat ért oldalnyomás
tekintünk, 1888–1898 között a Tokövetkeztében jelentkezett, és teljes eltűnérinoi Egyetem Propedeutika tansét kis gyakorlattal mindenki számára megszékén tanársegéd, gyermek- és
tanulhatónak vélte. A szisztolés vérnyomást
belgyógyász, majd 1898-ban Pavibefolyásoló külső körülményeket igen hamar
ába megy. Varesében 1900 és 1928
észrevette (pl. kiáltás, elhaladó kocsi), ezért
közt kórházigazgató és az Élettani
korán megfogalmazódott benne a ma is érvéIntézet vezetője.
nyes gondolat, hogy a „pontos méréshez preAz ún. okklúziós (teljes lezárácizitás szükséges, különben tudományos pósos) technika bevezetésével kialazolás az egész”. A vérnyomásérték megadása
kított műszerével a mai napig is
során használt RR elnevezés Riva-Rocci emérvényes megállapításokat tett.
lékét őrzi.
Az okklúziós technika azt jeScipione Riva-Rocci
Scipione Riva-Rocci nem is sejthette, hogy
lenti, hogy a teljes nyomást méri,
több mint egy évszázadon át az ő módszere képezi
mely az intraarteriális, hidrodinamikus és az árammajd a klinikai vérnyomásmérés alapját. A jól bevált
lási sebességből adódó kinetikus nyomások összege.
higanyos vérnyomásmérő oly hosszan tartó szolgálaMegállapította, hogy vérnyomást csak olyan műszertot tett, hogy 2000-ben, amikor az Európai Unió előrel lehet mérni, mely a pulzushullám terjedését telje-
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ször fogalmazta meg megszüntetésének gondolatát,
óriási ellenállásba ütközött. Pedig az európai előírások
miatt hazánkban is el kell felejtenünk a higanyos vérnyomásmérő eszköz használatát. A higanyt mérgező
volta miatt tiltották be, Svédország és Hollandia után
Nagy-Britanniában és Írországban is kitiltották a
mindennapi orvosi gyakorlatból. Ahogy néhány éve az
angol orvosi újságban (British Medical Journal 2000.
3. 131–132) olvashattuk, a pontos automata eszközök
megjelenése nagy öröm, de közel sem problémamentes. A Riva-Rocci-módszernek ugyanis van valami – az
orvosi ténykedéssel összefüggő – varázsa, amely nem
csak az orvosok, és nővérek számára nyilvánul meg,
hanem a betegek is nagyra értékelik. Érthető tehát,
hogy senki nem örült annak, hogy meg kell válni a
régi módszertől, amelynek összes pontatlansága mellett vannak erényei is.
Friedrich Daniel von Recklinghausen (1833–1910),
aki számos egyéb felfedezése mellett a vérnyomásmérés pontosságának egyik
kulcskérdését, a mandzsetta optimális méretét írta le, német patológusként Würzburgban,
később Strassbourgban
dolgozott. 1901-ben elsőként ismeri fel a kar
kerülete és a mandzsetta szélessége közti összefüggést. Kimutatta, hogy
a keskeny mandzsetta
(Riva-Rocci által használt 4,5 cm széles) a valóságosnál nagyobb értéket
mutat, ezért szélesebb
Friedrich Daniel von
mandzsettát javasolt.
Recklinghausen
Bármilyen nagy felfedezés is volt a Riva-Rocci-féle vérnyomásmérő, csak
igen kevesen ismerték. 1901-ben a híres amerikai idegsebész, Harvey Cushing (1869–1939), aki ismertségénél fogva elterjesztette a világon a vérnyomásmérést,
egy európai útja során találkozott Riva-Rocci készülékével. Felismerve annak nagyszerűségét, magával vitt
egy saját készítésű példányt Baltimore-ba. Az idegsebészeti beavatkozások során sikeresen
használt
készülék
láttán Cushing bemutató
előadáson
Bostonban, a massachusettsi General
Hospitalban ismertette a készüléket.
Cushing professzor
elsősorban azt remélte, hogy a koponyán
belüli beavatkozások
során a vérnyomás
Harvey Cushing
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mérésével jelentősen csökkenteni lehet a halálozást.
A vérnyomásmérés hihetetlen gyorsasággal elterjedt
az egész orvosi diagnosztikában, a higanyos vérnyomásmérő pedig igen rövid idő alatt a vérnyomásmérés
standard készülékévé vált.
Egy kis időre térjünk vissza az 1700–1800-as évekhez, éspedig Leopold Auenbruggerhez (1722–1809) a
mellkas kopogtatásának
bevezetőjéhez. Ezért az
eljárásért, tudományos
munkáinak elismeréseként, néhány évvel később Mária Terézia Habsburg császárnő udvari
orvosaként nemesi címet
is kapott. A grazi vendéglős fia gyermekkorában
gyakran látta, hogy édesapja a boroshordók folyadéktartalmát kopogtatásLeopold Auenbrugger
sal ellenőrzi. E módszert
átültetve az orvosi gyakorlatba a mellkas kopogtatásával a tüdő állapotára, a
mellűri folyadéktartalomra tudott következtetni.
A bécsi Spanyol Kórházban szerzett gyakorlati ismereteit (a mellkasi szervek kopogtatása útján megállapítható ép és kóros viszonyokat) 1761-ben megjelent
Inventum novum című művében részletesen leírta.
Felfedezését a kortársak alig vették figyelembe, módszere csak az után kapott általános elismerést, hogy
1808-ban Jean Nicolas Corvisart lefordította művét
francia nyelvre.
René Theophile Hyacinthe Laennec (1781–1826)
francia belgyógyász, a kopogtatást hallgatózással egészítette ki, kidolgozta az auszkultáció (hallgatózás)
módszerét. Gyerekkorában gyakran kínozták asztmás rohamok, ezért a tüdőbetegségek felismerése már
fiatal korában is nagyon érdekelte. Nantes-ban, majd
Párizsban a neves patológus, Guillaume Dupuytren
(1777–1835) mellett dolgozott, ugyanabban a kórházban, ahol Nicolas Corvisart des Marest (1755–1821),
Napóleon orvosa is.

Laennec és a sztetoszkóp (Robert A. Thom, 1960)

Laennec sztetoszkóp 1819-ből

Cammann sztetoszkóp az 1870-es évekből

Laennec, az ekkor 35 éves belgyógyász, 1816 szeptemberében egy hűvös reggelen, amikor Párizsban a Louvre
palota kertjében sétált, két gyermek játékára lett figyelmes. A fiúk egy hosszú üreges fadarabbal és egy pöcök
(apró fadarabka) segítségével egymásnak jeleket adtak.
Egyikőjük az üreges fa egyik végén hangokat keltett,
melyeket az üreges bot másik végén hallgatózó fiúnak
fel kellett ismernie. Mikor bement a kórházba, egy hasonló eszközzel kezdte hallgatni betegeit a korábban
alkalmazott módszer helyett (korábban az orvos közvetlenül a fülével hallgatta a mellkast). Életének következő három évét az eszköz tökéletesítésére fordította.
A beteg mellkasára először egy kartonpapírból hajtogatott tölcsért helyezett, később különböző hos�szúságú csövet. Optimálisnak a 3,5 cm-es, harangban végződő, 25 cm hosszú üreges fát találta. Ennek
segítségével hallgatta meg a tüdő- és szívhangokat.
A napóleoni háborúkban harctéri orvos lett, s nem-

csak nappal, de éjjel is vizsgálta a katonákat. Azok
végül panaszra mentek a hadsereg orvos-főnökéhez,
Jean-Nicolas Corvisart des Marets-hez, aki a császár
háziorvosa is volt.
Corvisart-nak volt érzéke az újításokhoz, ő fordította franciára az osztrák Auenbruggernek, „a kopogtató
bolondnak” a könyvét a kopogtatásos diagnosztizálásról. Laennec ekkor önmagán mutatta be a tölcséres módszert. Corvisart annyira fontosnak tartotta a
felismerést, hogy jelentette azt Napóleonnak. A császár azonnali hatállyal a párizsi egyetem professzorává nevezte ki Laennec-t. Módszerét és eredményeit „A
közvetett hallgatózásról” című munkájában 1819-ben
tette közzé.
Ő írta le elsőként a tüdőtágulást, a hörghurutot és
tüdőinfarktust, kutatta a tuberkulózist, a hashártyagyulladást és az ér körülírt tágulatát. 1822-ben a College de France professzora, 1823-ban a párizsi Charité
kórházban Corvisart utóda lett. Jelentős szerepe volt
a kórbonctani szemlélet meghonosításában.
Laennec a tüdő betegségeinek fizikális eltéréseiről (tüdőgyulladásról,
tüdőtágulatról stb.), valamint a májzsugorodásról (1802) is számos
tanulmányt írt. Kerlouanec-ben érte a halál 1826.
augusztus 13-án.
Kb. 50 évvel később
(1870) terjedt el George
Camman felfedezésével a
mindkét fülbe csatlakoztatható sztetoszkóp.
George Camman
Most abbahagyjuk a történetet, mint az Ezeregyéjszaka meséit, hogy együtt várjuk az új csodát következő számunkban, amikor megismerjük a vérnyomásmérés és hallgatózás egyidejű használatát, a
szentpétervári Nyikolaj Szergejevics Korotkov örökbecsű felfedezését.
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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Figyeljünk rendszeresen vérnyomásunkra!

Hol, mikor és hogyan mérjünk vérnyomást?
A vérnyomásmérés olyan szükségszerű dolog a civilizált
országokban élők számára, mint a rendszeres fogmosás.
Mérnünk akkor is kell – talán ez a fontosabb –, ha semmi panaszunk nincs. A vérnyomás akár csak kis mértékű
emelkedése megterheli szervezetünket és belső szervi
károsodásokat idéz elő.

Mit jelent ma számunkra
a vérnyomás mérése?
A magas vérnyomás alattomos betegség, hiszen akár
180–200 Hgmm magasra is emelkedhet a nyomás, és
mégsem érzünk komolyabb panaszt. A panaszmentes
időszak évekig is fennállhat.
A vérnyomást a gyakorlatban nem csak egy számmal jellemezzük, szeretünk egy más fogalmazást használni:
1. Optimális vérnyomás
2. Normális vérnyomás
3. Magas normális vérnyomás
Nézzük, mit jelentenek ezek számokban.
• Optimális a vérnyomás, ha a szisztolés 120 Hgmm,
a diasztolés 80 Hgmm alatt van.
• Normális a vérnyomás, ha a szisztolés 120–129
Hgmm között, a diasztolés 80–84 Hgmm között
van.
• Magas normális a vérnyomás, ha a szisztolés 130–
139 Hgmm között és a diasztolés 85–89 Hgmm
között mozog.
Csak ezt követően jön a jól ismert 140/90 Hgmm, melyet kezelőorvosaink oly gyakran hangoztatnak, mint
a hipertónia határát. Számos, nagy résztvevőszámú
népességfelmérést végeztek, aminek alapján kiderült,
hogy minél alacsonyabb a vérnyomás, annál kevesebb
kár éri szervezetünket, annál ritkábbak a szív-, vese-,
agyeredetű betegségek, melyek már életünket veszélyeztetik. Előre kell gondolkodnunk.
Egy többezres lakosságcsoportot 14 éven keresztül
ellenőriztek. A vizsgálat indulásakor a résztvevőknek
semmiféle panaszuk nem volt, a részletes vizsgálat
során nem találtak szervi betegségre utaló eltéréseket. Az első vizitkor a vérnyomás alapján az egyéneket három csoportra osztották: optimális, normális és
magas normális értékű csoportra. Mindhárom csoport
tagjait évente ellenőrizték, rögzítették a panaszokat
és tüneteket. Tíz év elteltével a veszélyes események
előfordulása (szívtrombózis, agyi esemény, érszűkület
stb.) a legkisebb az optimális vérnyomású egyéneknél
volt. Akiknek a vérnyomása kezdetben normális volt,
ott 10 év elteltével a események előfordulása megdup-
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lázódott. Azoknál, akiknél kezdetben magas normális
vérnyomást mértek, megnégyszereződött.
Ennek alapján mondhatjuk, nemcsak arra kell figyelnünk, hogy normális-e a vérnyomásunk, hanem
lehetőleg optimális legyen – ugyanis minél alacsonyabb a vérnyomásunk, annál kisebb az esélye a korai
szív- és érrendszeri betegségnek.

Mikor érdemes a vérnyomást
mérnünk vagy méretnünk?
Amennyiben egészségesnek érezzük és tartjuk magunkat, akkor elegendő egy évben egyszer megméretnünk
a vérnyomásunkat. Célszerű a minden honpolgár számára kötelező általános szűrés keretében elvégeztetni a mérést, mert ilyenkor más fontos jellemezőnket
is megismerhetjük, mint pl. a vércukor vagy éppen a
koleszterin szintjét. Ma már nem meglepő, hogy csak-

nem minden magyar családban van vérnyomásmérő,
így lehetőség van otthoni ellenőrizésre is.
Más a helyzet akkor, ha már egy ízben magasabb
vérnyomást mértek. Ebben az esetben – ahogy orvosaink is el szokták mondani – hasznos, ha tudjuk az
aranyszabályokat:
Ha a vérnyomásunk 120/80 Hgmm felett van, de
nem éri el a 140, illetve a 90 Hgmm értéket, akkor érdemes félévente egyszer ellenőrző mérést végezni. Tanácsos a reggeli órákban, felkelés után, valamint este,
a napi munkatevékenység befejeztével mérni.
Ha a vérnyomásunk 140, illetve 90 Hgmm felett van
három egymást követő mérésnél (lehetőleg hetente 1-1
mérés), akkor mindenképpen magasvérnyomás-betegségről kell beszélnünk. Forduljunk orvoshoz!
Magasvérnyomás-betegségben szenvedőknél a kezelőorvos szabja meg a mérés időpontjait.
A mérés technikája szerint három mérési lehetőség
áll rendelkezésre:
• rendelői mérés (orvos vagy asszisztens, ápoló végzi),
• otthoni mérés, melyet saját magunkon végzünk,
• speciális 24 órás vérnyomás-monitorozás, melyet
a háziorvosi vagy szakrendelőben indítanak el.
A vérnyomás otthoni ellenőrzése egyre jobban terjed, mert a betegek egy részében (15–30%) a rendelőben mért vérnyomás rendszeresen magasabb, ezt hívjuk „fehérköpeny-hipertóniá”-nak. Egyre több adat
szól egyébként amellett, hogy a fehérköpeny-hipertóniások jelentős részében a későbbiekben ténylegesen
kifejlődik a betegség, tehát nem ártalmatlan jelenségről van szó, fokozott szív- és érrendszeri kockázatot
jelenthet.
Magasvérnyomás-betegségben szenvedőknél az otthoni vérnyomásméréseket rendszerint úgy ütemezzük,
hogy reggel felkelés előtt az ágy mellett ülve legyen az
első mérés, mielőtt még az aznapi gyógyszereiket beveszik. A második mérés este, lefekvés előtt történjen.
Ezt a méréssorozatot végezzük el egy hétig, az adatokat mutassuk meg orvosunknak.
A magas vérnyomás gyógyszeres beállítása során
igen sokat segít a kezelőorvosnak egy-két heti ilyen
méréssorozat.
Amikor már megfelelő módon beállt a vérnyomásunk, akkor is érdemes 3-6 hónaponként egy-egy hetes
vérnyomás-ellenőrzést végezni.

Fizikai aktivitásunk, terhelhetőségünk ellenőrzése
Sokan szeretik fizikai aktivitásuk mértékét ellenőrizni. Erre nagyon megfelelők a forgalomban lévő készülékek, mert nemcsak a vérnyomást, hanem a pulzust
is jelzik.
A kor előrehaladásával a terhelés hatására vérnyomásunk és pulzusunk a normálisnál jobban megemelkedhet. A szisztolés nyomás 170 Hgmm, a pulzusszám
130/perc fölé emelkedése esetén forduljunk orvosunkhoz tanácsért.

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

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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A vérnyomás különböző módszerrel mért normális értékei
Higanyos vérnyomásmérés (orvos/asszisztens): normális vérnyomásérték – nappali érték

< 140/90 Hgmm

Otthoni önvérnyomás-mérés: normális vérnyomásérték – nappali érték

< 135/85 Hgmm

Ambuláns vérnyomás-monitorozással mért érték: normális vérnyomásérték – 24 órás átlagérték

< 125/80 Hgmm

Hogyan végezzük a mérést?
A mérést ülő, kényelmes helyzetben végezzük, legalább 1-2 perces nyugalmi állapot után.
Legalább két mérést
végezzünk, 1-2 perces
időmegszakítással, illetve
még továbbit, ha az első
két mérés között nagy a
különbség (több, mint 5
Hgmm). A második vérnyomásmérésnél ellenőrizzük a pulzusszámot
is (az automata rendszerek ezt jelzik).
Általában
standard
mandzsettát (12-13 cm
hosszú és 35 cm széles)
használjunk, de indokolt
esetben lehet nagyobb vagy kisebb mandzsettát is
(testmérettől függően).
A mandzsetta méréskor mindig a szív szintjében legyen. Az első alkalommal mindkét karon mérjük meg
a vérnyomást, a magasabb értéket fogadjuk el.

a terheléshez. Ezért a vérnyomásra vonatkozó értékek
normális vagy kóros voltát mindig a nyugalmi állapotú
mérésnél kell értékelnünk.
Amikor a magas vérnyomás diagnózisát orvosunk
felállítja, vagy a gyógyszeres kezelést indítja, akkor
rendszerint felhelyeznek
egy 24 órás vérnyomásmonitort, mely 20 percenként méri vérnyomásunkat. Így az orvos egy
jellemző vérnyomás-profilt kap rólunk, látja,
milyenek a reakcióink,
milyen a napi bioritmusunk.
Táblázatban
mutatjuk be, hogy a különböző
méréseknél mit tartunk
normális vérnyomásnak.

Ne kösse életét a

vérnyomásmérőhöz,

de tudatosan használja
egészsége védelme
érdekében!

A mérések leggyakoribb hibái
•
•
•
•
•

A mérés előtt nincs nyugalmi állapot.
A lábakat keresztbe rakják.
Beszélgetés a mérés alatt.
Az alkar nincs alátámasztva.
A felkart ruházat szorítja.

A vérnyomásméréseknél mérhető értékek
összehasonlítása
Fontos tudnunk, hogy a rendelői vérnyomásmérés során más értéket tartunk normálisnak és kórosnak,
mint az otthoni mérésnél. Ha otthon mérjük vérnyomásunkat, rendszerint alacsonyabb értékeket kapunk,
mint a rendelőben, akkor is ha a két vérnyomásmérő
teljesen azonos.
Otthonunkban a 130/85 Hgmm-es értéket tekinthetjük normálisnak. Azt se felejtsük el, hogy a vérnyomás egyikünknél sem egyforma a nap minden
órájában, hanem reggel egy kicsit magasabb, este, éjjel alacsonyabb. Ha idegesek vagyunk, vagy fizikailag
terheljük magunkat, akkor a vérnyomásunk jelentősen megemelkedhet. Ettől még nincs magasvérnyomás-betegségünk, hanem szervezetünk alkalmazkodik
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Milyen eszközökkel mérjük a vérnyomást
otthonunkban?
Sokfajta vérnyomásmérő van ma forgalomban. Nem
árt egy kis eligazítást tartanunk a nagy árúdömpingben. Nagyon fontos az alábbiak ismerete:
• A legmegbízhatóbbak a higanyos manométerek,
azonban ezek ma már kikerülnek a forgalomból
(tilos a higanyt használni).
• A leggyakrabban használt és megbízható mérők
az automata elektronikus manométerek, melyeket karmandzsettával alkalmaznak.
• Tudnunk kell, hogy háromfajta mandzsetta áll
rendelkezésre: normális méret, vastagabb karra
szóló és gyermekméret. Vásárlásnál a karunk vastagságának megfelelőt kérjünk.
A vérnyomásmérőket értékelik, osztályozzák és hitelesítik nemzetközi előírások szerint. Aki magasvérnyomás-betegségben szenved, lehetőleg csak hitelesített
eszközt vegyen, mely megbízhatóan méri a vérnyomását. A hiteles mérők listája megtalálható az interneten
a www.dableducational.com weboldalon, valamint a
Magyar Hypertonia Társaság (www.hypertension.hu)
honlapján is.
Nagyon divatos és elterjedt a csuklós mérőeszköz. Ezt
lehet használni szűrésre, általános tájékozódó mérésre.
Akinek azonban magasvérnyomás-betegsége van, az
lehetőleg karmandzsettás mérőt vegyen. Az ujjbegyre
szerelhető vérnyomásmérők teljesen bizonytalan eredményeket adnak, használatukat nem javasoljuk.
Prof. dr. Kékes Ede

Szakértelemmel segítünk

A vérnyomásmérő nem lehet olcsó tucatáru
Amikor egy rendezvényen, egészségnevelő napon ingyenes vérnyomásmérést ajánlanak, tartsuk csak oda
a karunkat. Ha nincs panaszunk, azért; ha tudjuk, hogy
szükséges a mérés, akkor azért, hogy alaposan megfigyeljük, milyen készülékkel és hogyan csinálják.

Ha

vérnyomásmérőt szeretnénk venni, ne a piacon
vagy a szupermarketben vegyünk, még ha féláron adják is. Ha pedig már vásároltunk is egyet, de nem igazán értünk hozzá, ne a szomszédasszonyt kérdezzük,
hanem szakboltban a szakeladót.
Ezzel szinte el is sütöttük a cikk legfontosabb mondandóját.
De! De nem beszélünk a levegőbe! Mindezeknek
az állításoknak a valódiságát, igazságát akkor értettem meg, amikor szeptemberben azt az ingyenes vérnyomásmérési akciót láttam, amelyet a Forgalmazók
az Egészségért, vagy korábbi nevén a Gyógyászati
Segédeszközöket Forgalmazók Országos Szövetsége
tartott. A mérésre vállalkozók seregének adtak tanácsokat, hogy mit tegyünk, hogyan változtassunk
életmódunkon, ha el akarjuk kerülni a magas vérnyomást. S mikor forduljunk azonnal orvoshoz, vagyis a
jelentkező magas vérnyomás melyik jelét vegyük komolyan. Sokan nem is értettük azonnal a ránk zúduló
tanácsokat, ezért hát írásban is megkaphattuk a javaslatokat.
A magas vérnyomás az a betegség, amely nagy ráfigyeléssel és gyógyszerekkel kordában tartható. Ehhez hozzátartozik az is, ha olyan készüléket veszünk,
amit mint állapotunknak megfelelőt ajánlottak. Szakboltban.
Az egészségügyi tanácsokat szakemberek adják a
ma már 250 boltot magában foglaló hálózatban, vagyis
ha bemegyünk egy gyógyászati segédeszközöket árusító boltba, nagy valószínűséggel ugyanúgy kérdezhetjük az eladót, mint orvosunkat vagy gyógyszerészünket – ismerik, ugye, ezt írják a gyógyszeres dobozra.
Ilyet persze (sajnos) nem írnak rá a vérnyomásmérő
dobozára, de még ennél bonyolultabb szerkezetekre
sem. Pedig a szakboltokban olyan eladókat találunk,
akik nem is lehetnének eladók, ha nem tudnának kérdéseinkre válaszolni: legtöbbjük egészségügyi dolgozó
volt, vagy speciális képzésben részesült.
A jelszavuk is eleve rokonszenves. „Szakértelemmel
segítünk.”
Dr. Hagymási Miklóstól, a Forgalmazók az Egészségért elnökétől pontos választ kapunk arra is, miért ne
vegyünk olyan helyen vérnyomásmérőt, ahol csak azt
tudják megmondani, melyik polcon található.
– A szakboltban úgy kell eladni, hogy a vevő érdekeit szolgáljuk. El kell mondani, kinek melyik készü-

lék előnyös. Amennyiben
csak átmeneti magas
vérnyomás ellenőrzésére kell, esetleg megfelel
a csuklós vérnyomásmérő, de ha már tartós
állapotként betegséggé
válik, a gyógyszeres kezeléshez nagyon pontos mérés kell. De hogy
nekünk, személyre és
problémánkra szabottan
milyen készülék jó, azt
a szakboltban pontosan
megmondják. Ne az ár
vagy a márka miatt döntsünk, mert nem mindig jó a
legolcsóbb, de nem is kell mindig a legdrágább.
– Vannak-e monopolmárkák?
– Inkább azt mondanám – feleli Hagymási doktor
úr –, hogy az évtizedek óta piacon lévők ismertebbek,
de vannak új termékek is. Az eladóhoz forduljunk ez
ügyben is bizalommal.
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v é r c u ko r ö n e l l e n ő r z é s
s e g í t e l ke r ü l n i
a cukorbetegség
súlyos szövődményeit!
w w w. e 7 7 . h u

77 Elektronika Kft.
1116 Budapest,
Fehérvári út 98.
Tel.: +36 1 206-1480
Fax: +36 1 206-1481
E mail: dcont@e77.hu
www.e77.hu

Kapható
a Szerviz és
Márkaboltban,
patikákban
és gyógyászati
segédeszköz
szaküzletekben!

A termékek megrendelhetôek
az ingyen hívható
zöld számon: 06 80 27 77 77
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– A betegre először
csak rázúdulnak az
információk, nem is
igazán értjük és fogjuk fel egyszerre, amit
orvosunk és az eladó-tanácsadó mond
nekünk. Ráadásul a
készülékek
leírásai
között előfordul érthetetlen, pontatlan…
– Ez utóbbira elmondhatjuk,
hogy
a forgalmazók keze
meg van kötve –
mondja a doktor úr. – A jogszabály szerint csak az a leírás mellékelhető a készülékhez, amit a gyártó ad. Szó
szerint kell lefordítani. Ha pedig a készülék megfelel
az európai szabványnak, Magyarországon is el kell fogadni. A szakboltban érdemes rákérdezni mindenre,
amit a leírásból nem értünk. A legtöbb helyen külön
megkaphatjuk azt az írásos, a magas vérnyomásról
szóló tájékoztatót is, amelyet a szeptember-októberi
mérési akción terjesztettünk. Ebben összefoglaltuk,
amit a betegségről, súlyos szövődményeiről tudni kell,
hiszen a magas vérnyomás sajnos népbetegség, szövődményei – a koszorúér-betegség, a szívelégtelenség,
az érszűkület, a veseelégtelenség, az agyi szövődmé-
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Néhány a sok jó tanács közül:
Végezzen otthon rendszeres vérnyomásmérést!
Ha a legpontosabb eredményt szeretnénk kapni,
akkor a mérés előtt
• két-három órával kerüljük a teát, a kávét, a
cigarettafüstöt, mert felemelhetik a vérnyomást,
• fél órával ne együnk,
• fél órával ne végezzünk nehéz fizikai munkát,
• keressük fel a mellékhelyiséget, mert a telt
húgyhólyag befolyásolhatja a vérnyomásmérést.

nyek (agyvérzés) – a vezető halálokok közé sorolhatók,
de okozhat a magas vérnyomás vakságot is. Ezért is
rendkívül fontos a rendszeres otthoni vérnyomásmérés, amely a jó kezelés alapja.
– Van tb-támogatás valamelyik készülékre?
– Nincs, sajnos nincs.
Sajnos, bizony. Amin ma takarékoskodik az egészségpénztár, az később sokba kerülhet. De a magunk
védelmére szólván: készüléket szakembertől vegyünk!
Szőke Mária

A fiatalosság nem bolondság,
avagy kis fogyás, nagy örömök
Margit nénit sokáig nem tudtam elképzelni Margitkaként. Nekem néni maradt akkor is, amikor a 40 évvel
ezelőtti fotóin pózol a kamerának. Mosolygós, kissé kerekded néni, aki átkopogtat egy tálca süteménnyel a
szomszédba, „…Hátha megennétek, nektek sütöttem!”
felkiáltással.

Egy

téli este elkeseredetten keresett meg, hogy fogyasszam le, de nagyon sürgősen. Alacsonyabb vérnyomást és egy új férjet szeretne magának. Akkortól
lett számomra Margit néniből Margitka.
– Tudja, kedvesem, 74 évesen már nem olyan fitt
az ember, hogy csak úgy körüldongják a férfiak – mesélte nagy hévvel. Magas a vérnyomásom, fájnak az
ízületeim, a cukromat is be kellett állítani, és hát
akárhogyan is van, de a derekam sem olyan karcsú
már. Mégsem panaszkodom. Mindent megkaptam az
élettől. Egészséges, gyönyörű gyermekeket, jóravaló
férjet – isten nyugosztalja szegényt –, munka, kenyér
is volt mindig, de ez az Imre most elvette az eszemet.
Még hogy nem lehet az ember szerelmes öregen! No
persze, nem egy „dzsémszbond” már az Imre sem, de
nagy lókötő, az biztos, mert az Ágotát is megtáncoltatja ám a klubban, nem csak engem. No, ezért szeretnék én lefogyni egy kicsikét. Tudom, hogy mozgás
nélkül nem megy. Gondoltam, magácska kitalál nekem majd valamit, de olyan programot ám, amire az
Imrét is elhívhatom!
Volt egy hónapunk, hogy Margitkát – a szavaival
élve – „gatyába rázzuk”, és olyan sportot találjunk nekik a tél közepén, amit Imrével együtt mindketten szívesen űznek majd.
Kézenfekvő volt, hogy az andalító séták tempóját
egy kicsit gyorsítaniuk kell. A séta intenzitásának legalább olyan tempósnak kellene legyen, mint amikor a
piacra siet szombatonként Margitka.

Nem esett messze
az alma a fájától
Az obezitás, vagyis elhízás hatalmas kockázati tényező a magas vérnyomás kialakulásában, illetve a már
kialakult állapot fenntartásában. Az elhízás gyakran
jár együtt a vegetatív idegrendszerben a szimpatikus
aktivitás növekedésével, mely gyorsítja a szívműködést, fokozza a pulzusszámot, és ez által még inkább
nő(het) a vérnyomás.
Az elhízásnak két alapvető típusa van. Az elsősorban hasra terjedő, úgynevezett alma típusú elhízás,
illetve a csípőre terjedő körte típusú elhízás. Ha a de-

rékkörfogat és a csípőkörfogat hányadosa a férfiaknál
0,9, a nőknél 0,8 fölött van, akkor beszélhetünk alma
típusú elhízásról.
Az alma típusú, férfias, pókhasas elhízásnak is nevezett obezitás magas vérnyomásra, infarktusra, cukorbetegségre, magas vérzsírszintre, agyvérzésre jobban
hajlamosít. Az elhízás fajtáját a helytelen életmód mellett természetesen örökletes hajlamosító tényezők is
befolyásolják. Hazánkban a nagyon elhízottak között
(akiknek legalább 20 százalék túlsúlyuk van) ugyanolyan gyakori ez a típusú elhízás nőknél, mint a férfiaknál.
Az elhízás mértékét otthon is könnyedén ki tudja
mindenki számítani a testtömegindex, vagyis a BMI
(az angol Body Mass Index kifejezésből) segítségével.
A BMI kiszámításánál a testsúlyt kell elosztani a testmagasság négyzetével (kg/m2), normális értéke függ az
életkortól is.
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

A gyakorlatban jól használható a következő megközelítés: 20 és 25 közötti BMI esetén a testsúly normális, 25 és 30 között túlsúlyról beszélünk, 30 fölött
pedig orvosi értelemben vett elhízásról, a 40-es szám
már kóros elhízást jelent. Egy országos felmérés szerint, melyet olyan elhízottak között végeztek, akiknek
BMI-je 30 felett volt, a hipertóniások aránya 73(!) százalék.
Inkább a test zsírtartalma, mint teljes tömege fontos az egészségügyi kockázat szempontjából, a testtömegindex azonban nem különbözteti meg a zsíros és a
zsírmentes testtömeget, ezért arra is oda kell figyelni,
hogy kinek mekkora a testzsírszázaléka. Például lehet
valaki alacsony, zömök, de izmos testalkatú, ebben az
esetben a BMI eredménye is rosszabb lesz az elfogadottnál. Mégsem mondhatjuk elhízottnak, ha a testzsírszázaléka a normál értékhatárok között mozog.
Egy egyszerű készülékkel mérhető a zsír–izom aránya
a testben, de számos internetes oldalon is találunk
már testzsírszázalék-kalkulátort.
Margitkának korából és neméből fakadóan 30–35
százalékos testzsír lenne az ideális.
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A diéta mellett a rendszeres testmozgás is elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki az ideális testsúlyát, vagy
ahhoz közelit érjen el. Ezt tudta Margitka is, de nem
nagyon volt ínyére, hogy egy közeli „fitneszklubba”
menjen izzadni. „Öreg vagyok én már ahhoz, angyalkám…, csak jót nevetnének rajtam a fiatalok!”
Mégsem kell bátortalannak lenni. Ha „Margitkáék”
kísérletező kedvűek, és ízületeik is bírják, akkor télen a sífutással is megpróbálkozhatnak. Több helyen
is találnak csoportos oktatást időseknek, ahol nem rohamtempóban kell elsajátítani ezt a technikai sportágat. Persze ehhez kell felszerelés, anyagi háttér, „sítársaság”, síléc, és nem utolsósorban hóra is szükség
van…
A legkönnyebben megvalósítható a szenior torna,
ami nem jelent mást, mint az életkornak megfelelő
mozgások végrehajtását. A kifejezetten idősebbeknek
szóló, könnyebb gimnasztikai elemeket tartalmazó
órákon figyelnek arra, hogy ízületkímélő gyakorlatokat végezzenek, és a vérnyomás se emelkedjék meg
túlságosan. Sok fitneszklubban van gerinctorna vagy
idősek tornája, ahol hasonló korú és edzettségi állapotú társakkal mozoghatnak együtt.
A rendszeres testmozgás akár 10 Hgmm-rel csökkentheti a szisztolés vérnyomást. Ez akár napi 35–40
perces sétával is elérhető!
A nagy izmok ciklikus összehúzódásával és elernyedésével járó mozgásformák – úgynevezett izotóniás

OMRON BF 500

Testösszetétel monitor
• Klinikailag validált pontosság
• Négyszenzoros mérési technológia
• Testsúlymérés 135 kg-ig
• Testzsírmérés, viscerális (zsigeri)
zsírmérés
• Vázizomzat-mérés
• BMI (testtömeg-index) számítás
• RMR számítás (a test nyugalmi
állapotú energiafelhasználása)
• 4 személy 90 napi adatait
tárolja
• 5 év garancia

gyakorlatok – kifejezetten ajánlottak a magas vérnyomással élő, túlsúlyos fogyni vágyóknak. Ilyen például
a kerékpározás, a gyaloglás, a kocogás, az úszás, a
könnyed tenisz.
Ha szeretik a vizet, akkor úszhatnak is az elhízott
hipertóniások. Közepes tempójú, félórás mozgással –
hetente háromszor – már ragyogó eredményeket lehet
elérni. Közérzetük és terhelhetőségük is sokkal jobb
lesz, nem csak alakjuk. Pár dologra azonban figyelni kell. A víz hőmérséklete 27–29 fokos legyen, ennél
melegebb vízben inkább csak egy rövid fürdőzés ajánlott. 35 fok feletti vízben pedig már nem szabad tartózkodni, a meleg víz nagyon megterheli a szív- és érrendszerrt. Nagyon legénykedni sem érdemes, hiszen
22 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű vízben is emelkedik a vérnyomás. Azért az úszástól alapvetően ne
várjuk a testsúly csökkenését, viszont minden egyéb
tekintetben ideális testmozgás.
Az úszás után még egy kis szaunázást is megengedhetnek maguknak a magas vérnyomással élők. Arra
kell figyelniük, hogy a levegő 90 °C-nál ne legyen melegebb, a páratartalom pedig a 20 százalékot ne haladja meg. Csak rövidebb időt (maximum 10 percet)
töltsenek bent egy-egy alkalommal. A test lehűtése ne
hirtelen, hanem fokozatosan történjen. Kerülni kell
tehát a hideg vizes tusolást vagy hideg vízbe merülést.
A levegőn vagy langyos vizes, részleges tusolással kell
megoldani a test hűtését. Érdemes magukkal vinni egy
kisebb vérnyomásmérő készüléket, és a helyszínen is
ellenőrizni a vérnyomást.
A török és ír típusú fürdők a magas páratartalom
miatt kerülendők!
Margitkáék nyugodtan mehetnek erdei túrára is.
Egy könnyed, szabad levegőn végzett séta kifejezetten
jót tesz alakjuknak és lelküknek is. Hosszabb autóúton azonban érdemes kétóránként szünetet tartani,
és egy kis mozgással felfrissíteni magukat. A rendszeres testmozgás és az életmódváltás a gyógyszeresen
kezelt betegeknél is hatalmas változásokat idézhet
elő: csökkenhet a szükséges gyógyszeradag, valamint
a gyógyszer-kombinációk száma, ideális esetben pedig
(például normál testsúly elérésekor) a gyógyszerek elhagyásához is vezethet!
Margitkával a lépcsőházban futottam össze a minap.
Nem ért rá beszélgetni, mert randevúra rohant. Csak
mosolyogva emlegette a huncut férfiakat, és a karcsúsodó derekakat…
Ambrus Zsófia Újságíró, szakedző és

Az OMRON validált vérnyomásmérők,
lázmérők, inhalátorok, testösszetétel mérők,
kalóriaméter-lépésszámlálók megvásárolhatók
a gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszköz
szaküzletekben és mintaboltunkban:
Hungimpex Kft., 1037 Budapest, Kunigunda u. 60.
Tel.: 06 1/453-7124, Zöld szám: 06 80/20-10-57, Fax: 06 1/453-7101
www.hungimpex.hu, info@hungimpex.hu
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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.

Mérjünk mérleggel is!
A tükör nem csak a hiúság eszköze, hanem egy vizsgálat része is lehet. Szemrevételezéssel megállapíthatja
testének kinézetét, felépítését. Ha nem
csapja be önmagát és a tükör sem torzít, akkor kiderül, hogy sovány vagy
kövér, teste arányos-e, vannak-e rajta
elváltozások, netán betegségre utaló
tünetek. Remélem mindent rendben
lát! Vagy kétségei támadtak súlyát illetően? Jöhet egy otthoni vizsgálat, elő
a mérleget!

Testsúly, testalkat
A mérlegen mért értéket egy egyszerű képlettel számítható ideális testsúllyal vetheti össze: ideális testsúly
= testmagasság cm-ben mínusz 100.
Harmincöt év alatt a számított testsúly további 10%-át kell levonnunk.
Tehát 180 cm-es magasságnál: (180–100) = 80 kg az
ideális testsúly 35 év felett, az alatt: (180–100)–8 = 72
kg. Sokak életét keserítette már meg, hogy ez a nehéz
matematika sehogy nem akarta a megfelelő értéket
adni. Ha csak kicsi az eltérés, ne bánkódjon! Különbözőek vagyunk. Fontos, hogy szervezetünk ne legyen
káros súlyfelesleggel vagy alultápláltsággal egészségtelen életvitelre kényszerítve. Újabb mérőeszköz, a szabócenti segít láttatni a valóságot – a derék- és csípőméret arányát. A derékbőséget az alsó borda és a csípő
távolság felénél (kb. a köldök felett 1-2 cm) mérheti.
A csípő körmérete a szeméremcsont magasságában,
a fenéken átvezetve a legnagyobbnak mért kerület. A
két érték hányadosa a derék/csípő arány, az a jó, ha ez
nőknél kisebb 0,8-nál, férfiaknál 0,9-nél.
A súly és magasság ismeretében meghatározható a
testtömegindex (BMI az angol Body Mass Index kifejezésből rövidítve) is (A BMI-ről bővebben olvashat az
előző cikkben – a szerk.). Néhány elektromos mérleg
BMI-számoló programmal is rendelkezik. A súly mérésekor a magasságot be kell betáplálni a billentyűzeten,
s a gép kiírja a BMI-értéket.

Testösszetétel-meghatározás
Az izmok, csontok, véredények magas víztartalmuk
miatt az elektromos áramot jól vezetik. A testzsír nagyobb villamos ellenállású. Néhány száz mikroamper
erősségű árammal már értékelhetők ezek a különbségek. Klinikai mérésekből nyert algoritmussal, megfelelő programmal egyénre szabott mérést lehet végezni.
Az ilyen bioelektromos impedanciaanalízissel működő

mérlegek felismerhetők a többpontos fémérintkezős
felületükről. Ezekre mezítláb kell ráállni. Talpunkon
keresztül észlelhetetlenül kicsi elektromos áramot bocsát át rajtunk, ennek változásából határozza meg a
testünk összetételére vonatkozó adatokat. Áramütéstől semmiképp nem
kell tartanunk, ne feledjük, elemmel
működik!
A jelenleg kapható készülékek között már vannak olyanok is, amelyeknél a pontosabb mérés érdekében
nem csak a két talpon keresztül, hanem a kijelző egységet kézben tartva
két tenyerünkkel is csatlakozunk a
mérőkörbe. Így az eredmény kevésbé
függ a testalkattól. Praktikus megoldás, hiszen nemünket, az életkort,
a magasságot egyébként is be kell
írnunk. A megfogott egységen a szemünk előtt vannak az adatok.
Egy korszerű testösszetétel-kiértékelő mérleg a következőkről ad tájékoztatást:
• Testsúly
• Testtömegindex (BMI)
• Testzsír aránya (százalékban): Testünk 60%ban víz, továbbá fehérje, ásványi anyag és zsír. A
BMI-ből nem derül ki, hogy a súlytöbblet izomból,
vagy zsírból adódik. Ezért fontos ez az adat. Nőknél 20–25%-nál, férfiak esetében 15–20%-nál nem
több a megfelelő érték.
• Zsigeri zsírtartalom: a belső szervek közé lerakódott zsír, az összes zsír 10–20%-a. Felszaporodása
megnöveli a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a
szív- és érbetegségek kockázatát.
• Vázizomzat aránya (százalékban): A csontokhoz
kapcsolódó, testet mozgató vázizomzat mértéke.
• Nyugalmi anyagcsere (kcal-ban): A hatékony fogyókúrához célszerű ismerni. A nyugalmi anyagcsere azt a minimális kalóriát jelenti, melyre a
szervezetnek mindenképpen szüksége van az
alapvető életfunkciók ellátásához, függetlenül a
test aktivitási szintjétől. Ez a minimális kalóriaszint egyénenként különbözik.
Az eszközök tehát már léteznek. A vásárlás azonban
nem elég – a szándékot önnek kell megalkotnia…
Mérlegeljen!
Trieber László Vezetője egy szolgáltató és kereskedő cégnek, mely kórházak és magánszemélyek részére
végzi orvosi és gyógyászati készülékek
javítását, valamint forgalmazását.
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A szorongásról
Szorongani nem jó dolog, de a szorongás segített minket
abban, hogy fennmaradjunk. Hiszen, ha nem tanulunk
meg szorongani-félni, akkor ősember korunkban nem
menekülünk el a ránk támadó állatok elől, nem húzzuk
el a kezünket a tűz környékéről stb. Mi, felnőttek tanítjuk
meg a gyerekeket arra, hogy igenis, legyenek óvatosak, nézzenek a lábuk elé, mossanak kezet evés előtt,
és ilyen módon akarva-akaratlan szorongani-félni tanítjuk őket.

A szorongás egy olyan

félelem,
amelynek
nem ismerjük az okát.
Csak azt érezzük,
hogy nem jó – szaporábban ver a szívünk,
gyorsabban lélegzünk
és még számtalan testi jelenséget tudunk
produkálni szorongásaink alatt. Amikor
ezek a „rosszullétek”
már a mindennapi
életünk rovására kezdenek menni, akkor
kell ezzel a problémával komolyan foglalkozni.
Hogyan tudjuk ezt
az állapotot kezelni?
Ha nincs testi oka a
szorongásainknak,
akkor érdemes egy
olyan
pszichológushoz-pszichoterapeutához fordulni, aki meg
tud tanítani minket
relaxálni,
ellazulni.
Specialistát érdemes
keresni, mert nem mindenki alkalmas arra, hogy szorongásoldással megfelelően tudjon foglalkozni. Ha súlyosabb a probléma, akkor szükség lehet gyógyszeres
segítségre IS! Hangsúlyozom, hogy is, mert a modern
betegellátás a pszichoterápia és a gyógyszeres kezelés
ötvözete kell hogy legyen.
A modern szorongásoldó szerek már sokkal kevesebb mellékhatással rendelkeznek, mint a korábbiak,
de beállításuk és adagolásuk ma is szakember feladata. Már vannak olyan szerek, melyeket elég akár naponta egyszer adagolni, és hatásuk kitart estig, nem
okoznak napközbeni álmosságot, valamint a hozzászokás esélye is csekély. Az utóbbi időben számos gyógynövényből állítottak elő szorongásoldó készítményt,
így az orbáncfű kivonata már patikákban is elérhető,
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enyhe fokú szorongásban hatékony szorongásoldónak
bizonyult.
Mindig igyekezzünk a lehető legkisebb, de még hatásos adagot szedni. Az nem számít hozzászokásnak, ha
valaki egy adott mennyiségű gyógyszerrel szorongásmentes, nem kell attól félnünk, hogy függők lettünk.
Természetesen a szorongás gyógyítható betegség, így
a gyógyszerszedés egy idő után abbahagyható, de csak
fokozatosan és orvosi
ellenőrzés mellett.
A lelki betegségek
közül szorongásos zavarban szenvednek a
legtöbben. Ezért vált
szükségessé, hogy a
hagyományos kezelések mellett alakuljanak olyan betegszervezetek,
csoportok,
melyek
lehetőséget
teremtenek arra, hogy
a „szorongók” kicseréljék egymással akár
tüneteikkel, akár kezelésükkel kapcsolatos tapasztalataikat.
Az Önök lakhelyéhez közel biztosan található olyan Pszichiátriai Gondozó, ahol
pszichiáter, pszichológus
szakemberek
szerveznek szorongók
számára csoportos és/
vagy egyéni foglalkozásokat. Keressék fel
ezeket az intézményeket, mert a szorongás
és a vele együtt járó
egyéb tünetek jó eséllyel gyógyíthatók.
Biztonsággal ajánlható még a szorongas.lap.hu internetes oldal, mely további részletes információkkal
szolgál korunk egyik népbetegségével kapcsolatban.
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 Kutatóintézetében (Nathan Kline
Institute) dolgozott.

Gyógyszer(ész)ek – beteg(ség)ek

Generikumok

Lapunk legutóbbi számában, többek között, az innovatív
gyógyszergyártók képviselője beszélt a szakmát érintő
gondokról. Az akkori lapszámban nem kapott helyet a
kínálati paletta másik fontos területe, a generikus gyógyszereké. Ezt a hiányt pótolja most a Langer Istvánnal, a
Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének igazgatójával készült
interjú.

– A gyógyszert fogyasztó átlagembernek (a laikusnak) mit érdemes és fontos tudnia a generikumokról?
– fordultunk első tisztázandó kérdésünkkel a szakértőhöz.
– Alapvetően azt kell elfogadnia a betegnek, hogy
ezen termékek a már jól bevált gyógyszerekkel biológiailag azonosak, vagyis azok bioekvivalens változatai
– fogalmazta meg a lényeget Langer István igazgató.
Legfőbb különbségként pedig azt emelte ki, hogy a
generikumok ára elérhető, sok esetben jóval alacsonyabb, mint az innovatív termékeké.
– Ezt azonban nem feltétlenül értékeli mindenki
előnyként, tapasztalni a gyógyszertárakban. Mivel lehet
meggyőzni a jól csengő márkanév „bűvöletében”, vagy
a már megszokott rózsaszín pirula biztonságában élőt,
hogy igenis legyen bizalma egy úgynevezett „másolt”
termék iránt is, hiszen nagyjából ugyanazt kapja, ha
valamiért váltania kell. Hogyan lehet megértetni vele,
hogy érdemes, olykor szükséges is váltania?
– Napjainkban ez már nem tűnik nehéz feladatnak.
A társadalombiztosítás mellett maguk a betegek is
egyre inkább úgy gondolják, nincs értelme többet fizetni olyan terápiáért, amely azonos minőségben, alacsonyabb áron is elérhető.
– Olcsóbb és mégis ugyanolyan jó? Hogy lehet ez? –
kérdezik egyesek. Mi a magyarázat?
– A generikum esetén nincs kutatási, csak fejlesztési költség. És mivel a termék hatása már jól ismert,
elegendő az alacsonyabb marketing költség is.
– Az előnyös ár mellett tudna említeni más érvet is,
ami a váltás szükségességét támasztja alá?
– Ritka az ilyen eset, de azért van rá példa, hogy
mondjuk a generikum nem tartalmaz laktózt, míg az
eredeti termék igen. Az is előfordul, hogy csak a hatóanyag generikus, a formuláció viszont már innovatív,
így a jól ismert hatóanyag vagy annak egy másik sója
jobb felszívódással, nyújtott hatással vagy egyéb terápiás előny révén az eredeti terméknél többet ad. Általánosságban persze a generikus termékek alapvető
előnye a megfizethetőség.
– Mit kell érteni a „nagyjából ugyanolyan hatású”
fogalmán? Mit jelent közelebbről a gyártás-technológiai eltérés, a más vivőanyag alkalmazása?

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

A Medel Check vérnyomásmérők új korszakot
nyitnak a vérnyomásmérésben, a készülékekkel a
Check 3 technológia révén 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 generikus termék terápiásan azonos az eredeti termékkel, ezt engedélyezésekor bioekvivalencia-vizsgálattal kell igazolni. Akkor nevezhető az eredeti termékkel biológiailag azonosnak, és ilyen módon
helyettesítőjének, ha az említett vizsgálat alapján felszívódásának sebessége és mértéke jellemzően nem
tér el az eredetiétől.
– A gyógyszert vásárlók többsége nincs pontosan
tisztában avval, hogy az „innovatív”, az eredeti gyógyszer szabadalmi védettségének lejárta után pontosan
mihez is fér hozzá a generikum tervezett gyártója? Mit
kap meg?

– Húsz év szabadalmi oltalom után további 5 év
védettséget nyújt egy kiegészítő bizonyítvány (Supplementary Protection Certificate), majd az adatkizárólagosság (Data exclusivity) újabb éveket eredményez.
A generikumok gyártói hasonló dokumentációt nyújtanak be termékeik engedélyeztetéséhez, mint az eredeti készítmények forgalmazói. A különbség az, hogy
a szabadalmi oltalom teljes lejárta után – mivel jól
ismert, biztonságos és hatékony hatóanyagokról van
szó – nem kell megismételni a preklinikai teszteket és
klinikai vizsgálatokat, elég, ha a generikus gyártó bioekvivalencia-vizsgálattal igazolja a terápiás azonosságot – magyarázza Langer István.
– A generikumok gyártóit ugyanúgy fenyegeti az illegálisan terjesztett hamisított termékek forgalma, mint
az eredeti termékek előállítóit?
– Nem feltételezem, hogy ez jellemző volna, hiszen
az eredeti termékek esetében mindenképpen nagyobb
haszonnal kecsegtetnek ezen illegális tevékenységek.
– Milyen a kapcsolat a „másolók” és az eredeti terméket gyártók között?
– Általában különbséget szoktunk tenni másolat és
generikus termék között. Korábban Európa számos
országában voltak piacon egyszerű másolatok is, amik
lehettek ugyan jó minőségűek, ám az eredetivel való
helyettesíthetőségük nem volt igazolt. Természetesen

22

Hypertonia

mindkét szereplőre szükség van a gyógyszerpiacon. A
generikus gyártók persze nem lennének meg innovatív termékek nélkül. Ám ez utóbbi is „rászorult” lehet, hiszen sok esetben, hazánkban is, a generikus
termékek léte, forgalma okozta megtakarítások teszik
lehetővé az új termékek támogatásba való bevonását,
finanszírozását. Mivel mindkét szegmens fontos, egyre
nagyobb számban vannak gyártók, akik mindkét területen komolyan képviseltetik magukat. Legjellemzőbb
példa a Novartis, amely a Sandozon keresztül az egyik
legnagyobb generikus forgalmazó is egyben.
– Milyen a viszony a generikus gyártók között? Mi
segíti vagy veszélyeztetheti a kormányzati
szintű generikus programot?
– Természetesen versenyben vannak
egymással a generikus forgalmazók,
másrészt erős az érdekazonosságuk is –
ennek képviseletére jött létre a „Generikus Egyesület”. Az érdekazonosság alapja, hogy minden tagvállalat kiszámítható
piaci környezetben szeretne versenyezni.
Szerintünk nem különböző adókat kellene bevezetni, adminisztratív eszközökkel
piacra lépési árkorlátokat érvényesíteni,
hanem a versenyt kellene elősegíteni,
mivel a megtakarítások úgyis a verseny
növekedéséből adódnak.
– A Generikus Gyógyszergyártók és
Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének igazgatójaként mi a
véleménye a generikus programról?
– Kétségtelen, hogy a program egyrészről jelentős eredményeket tud felmutatni, hiszen
nincs túlköltés a gyógyszerkasszában. Ugyanakkor
azt gondolom, más utat kellett volna választani ahhoz, hogy a gyógyszerek finanszírozása hosszú távon
megoldott legyen.
Az adótípusú elvonások (12% befizetés, az esetleg
újra bevezetendő orvoslátogatói díj, nem is beszélve a
sávos befizetésről) nem fokozzák, hanem kivéreztetik
a versenyt. Az árak ugyan jelentősen csökkentek az elmúlt időben, de a generikus termékek térnyerése nem
volt jelentős.
Utóbbiak forgalmazóit – jellemzően alacsonyabb árrésük miatt – jobban sújtja az orvos-látogató után fizetendő 5 millió forintos díj és a termékek támogatása
utáni 12 százalékos adó. Nagy szerencse, hogy eddig
nem volt sávos befizetés. A kassza be nem tartásából
következő esetleges sávos befizetés azért elfogadhatatlan, mert a túlköltést csak a növekedő vállalatok fizetik meg, ami lehetetlen helyzetbe hozza az alacsonyabb
árfekvésű termékek iránt megnőtt kereslet következtében szaporodó generikus termék-forgalmazókat –
hangsúlyozta Langer István, a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi
Egyesületének igazgatója.
Fazekas Erzsébet
egészségügyi szakújságíró

A Richter Gedeon több mint 100 éves gyógyszeripari

múltra visszatekintő magyar társaság, jelenleg a régió
vezető gyógyszeripari csoportja, regionális multinacionális vállalat. Készítményei számos olyan terápiás
területen megtalálhatók, amelyen már bizonyították
kiváló minőségüket és hatékonyságukat. A termékek
a világ több mint 100 országában elérhetők az USA-tól
kezdve az EU országain át Oroszországig, Ázsiáig.
A Richter megalakulása óta felelősséget érez a betegek iránt és igyekszik megfelelni a változó igényeknek.
Az új hatóanyagok fejlesztése, bevezetése a hazai és
nemzetközi gyógyszerpiacra folyamatos annak érdekében, hogy a rászorulók mindig a lehető legkorszerűbb
terápiában részesülhessenek.
A fenti célok szellemében a Richter 2008-ban egy új
termékcsaláddal lép a hazai gyógyszerpiacra Genericht
néven. A termékcsaládhoz
tartozó hatóanyagok többféle betegség esetén nyújtanak segítséget mind a
gyógyító orvos, mind a
betegei számára. A Genericht termékcsalád folyamatosan újabb és újabb
készítménnyel egészül ki,
amelyek a szív- és érrendszer, a gyomor-bél traktus,
a bakteriális fertőzések, a
krónikus gyulladásos betegségek területein kínálnak minőségi, hatékony
terápiás megoldást.
A Genericht termékcsaládba tartozik jelenleg
az egyik legkorszerűbb
ACE-gátló típusú vérnyomáscsökkentő készítmény, amellyel a magas
vérnyomásban szenvedő
betegek minőségi, hatékony terápiája valósítható
meg. Szintén a Genericht
termékcsalád tagja egy
másik, vízhajtó hatású
vérnyomáscsökkentő készítmény is, amely cukorbetegeknek is javasolt,
mivel nem befolyásolja
kedvezőtlenül a vércukorés vérzsírszinteket.
A 2-es típusú cukorbetegség kezelése komplex feladat mind az orvos,
mind a beteg részéről. A

Genericht termékcsalád ehhez nyújt segítséget kedvező árú, korszerű hatóanyag-tartalmú vércukorcsökkentő készítményével, mellyel lehetővé válik a 2-es
típusú cukorbetegségben szenvedők hatékony és biztonságos terápiája.
A Richter célja a Genericht termékcsalád megalkotásával egy olyan gyógyszerpaletta kialakítása, amely
minőségi készítményeket juttat a gyógyító orvosnak,
a gyógyszerésznek és a betegnek, amivel megvalósul a
betegek hosszú távú, kiszámítható, biztonságos és stabil terápiája, könnyebbé téve ezzel jövőbeni életüket,
javítva életminőségüket.
Forduljon bizalommal kezelőorvosához, gyógyszerészéhez, és kérjen információt a Genericht termékcsalád készítményeivel kapcsolatban.
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20 éves a Diabetes
Jövő nyáron lesz 20 éve, hogy a
Diabetes – kiadónk első betegtájékoztató folyóirata – először
megjelent. Akkor még nem így
nézett ki: kicsi volt, fakó, s nem
látszott újságnak, némi jóindulattal kiadványnak lehetett nevezni.
Egy év múlva már a mai Diabetes
elődje jelent meg, a ma is megtalálható rovatokkal, s a maihoz
hasonló formátumban.

Lapunk 10 éves fennállását a budapesti Petőfi Csarnokban ünnepeltük 1999. szeptember 25-én,
akik ott voltak, bizonyára emlékeznek még rá. (A képek is ott készültek.) Négy helyszínen számos
esemény zajlott párhuzamosan, s a
rendezvényre mintegy 3500 ember
volt kíváncsi.
Szóval, jövő nyáron lesz 20 éves a
Diabetes. 2009. június 6-án szombaton pedig hatalmas születésnapi bulit rendezünk Veszprémben.
Lapunk születésnapja alkalmából
nemcsak olvasóit szeretné vendégül
látni, de a cukorbetegek népes „családját” és a gondozásban részt vevőket, valamint minden érdeklődőt is.
Célunk a lap születésnapjának megünneplésén túl felhívni a krónikus
betegségekre (pl. magasvérnyomás-betegség) a figyelmet, a szórakozáson
és szórakoztatáson kívül az ismeretterjesztés (előadások és beszélgetések
formájában) és kedvezményes vásárlási
lehetőség biztosítása (természetesen a
vényköteles gyógyszerek kivételével).
A rendezvény helyszíne a Veszprémi
Aréna, amely lehetőséget biztosít arra,

hogy változatos programot szervezzünk. A
nagyterem színpadán szórakoztató műsor
látható, míg a három kisebb előadóban folyamatosan követik egymást az előadások, beszélgetések, amelyeken az önöket leginkább
érdeklő témákkal foglalkozunk majd. Kérjük
és várjuk javaslataikat, ötleteiket!
Tervezett előadások: Diéta a gyakorlatban
(ételkészítési, diéta-összeállítási gyakorlatok); Hogyan fogyjon az elhízott cukorbeteg?; Diabéteszes láb megelőzése, kezelése;
Inzulinkezelés cukorbetegségben; A páciens
szerepe a diabétesz tablettás kezelésében;
Tudnivalók a magas vérnyomásról; Terhesség és diabétesz; Otthoni önellenőrzés; Hogyan működtessük a cukorbeteg-egyesületeket? (Módszertani börze); Az inzulinpumpa.
Az előadásokon minden érdeklődő a szakma elismert személyiségeitől szerezhet ismereteket betegségéről, kaphat válaszokat kérdéseire. Az előterek és folyosók tágas teret
nyújtanak a cégeknek termékeik bemutatására, kedvezményes vásárral egybekötve. Az
előadások alatt a gyermekek szórakozásáról
animátorok gondoskodnak majd változatos
programokkal. Mindezen felül szűrővizsgálatokat (pl. vérnyomás- és vércukormérés,
neuropátiás szűrés) is szervezünk.
A részvétel, belépés természetesen ingyenes. Belépőjegy előzetesen igényelhető kiadónk címén. A részletes programot külön
műsorfüzet ismerteti majd, amelyet minden
érdeklődő számára még a rendezvény előtt
megküldünk.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat, melyek
színesebbé tehetik mindenki számára ezt a
napot.
A személyes találkozás reményében várjuk szíves jelentkezését!

Van már programja 2009. június 6-ra?
Ingyenes belépőjegyet a Tudomány Kiadónál igényelhet:
1442 Budapest, Pf. 100.
Tel.: (1) 273-2844 • Fax: (1) 384-5399
E-mail: diabetes20@tudomany-kiado.hu
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Omega-3 zsírsavak, alfa-linolénsav és az egészség
megőrzése
Egy MTI-hír arról, hogy „Az alfa-linolénsavat tartalmazó
olajok, növények, mint például a dió, csökkentik a vérnyomást és a szívinfarktus kockázatát.”

Ahogy mondani szokás – a hír igaz. Már két évtizede jelennek meg közlemények az egész világon a dió

és más, alfa-linolénsavat tartalmazó növényi eredetű
táplálékok rendszeres fogyasztásának kedvező hatásáról a szív- és érbetegségek kialakulásának csökkentésében.
A történet úgy kezdődött, hogy két dán orvos – Dyeberg és Bang – a múlt század hetvenes éveiben felfigyelt arra, hogy a grönlandi
eszkimók szív- és érrendszeri betegségekből
származó halálozása az összhalálozás mindössze 10%-át teszi ki, pedig táplálkozásuk
zsiradékban igen gazdag. Más országokban
abban időben az összes halálozás 30–50%-át
okozták a szív- és érbetegségek (Magyarországon már ekkor 50% volt az arány). Néhány év után kiderült, hogy az eszkimók
táplálkozásában igen jelentős – 5–10 g/nap
– volt a telítetlen omega-3 zsírsavak men�nyisége. Ekkor kezdődött ennek a zsírsavcsoportnak a kiterjedt kutatása.
Az omega-3 zsírsavak két csoportja ismert,
az egyikbe tartoznak a rövid láncú, 3 telítetlen kettős kötéssel rendelkező zsírsavak, pl.
az alfa-linolénsav (ALA). A másik a hosszú láncú, 5-6
telítetlen kettős kötést tartalmazó zsírsavak (EPA: eikozapentaénsav és DHA: dokozahexaénsav) csoportja.
Az omega-3 zsírsavak a nélkülözhetetlen, ún. esszenciális zsírsavak közé tartoznak. Az emberi szervezet ké-

pes a rövid láncú alfa-linolénsavból hosszú láncú EPA-t
és DHA-t előállítani, de ehhez elegendő ALA-bevitelre
van szükség. Érdemes megemlíteni, hogy a fogamzóképes korban lévő nők szervezetében az alfa-linolénsavból 2,5-szer több EPA és 2-szer több DHA keletkezik,
mint a férfiakban. EPA-ra és DHA-ra szükség van a
magzat agyának és látóhártyájának (retina) kialakulásához is, az anyatej tartalmaz omega-3 zsírsavakat is.
A két dán orvos felfedezését követően
hamarosan számos állatkísérlet és humán vizsgálat eredménye állt rendelkezésre, amelyekből kitűnt, hogy az omega-3 zsírsavak megfelelő bevitelének
igen sok kedvező hatása van, ezek közül
kiemelésre érdemes a szív- és érrendszeri
betegségek, érelmeszesedés, szívinfarktus, szívritmuszavar (arritmia), hirtelen
szívhalál, trombózisveszély és a magas
vérnyomás kockázatának csökkenése.
A hosszú láncú omega-3 zsírsavak
(EPA, DHA) ajánlott bevitele szív- és
érbetegség megelőzésére 0,3–0,5 g/nap,
hideg tengeri halak heti kétszeri fogyasztásával ez a mennyiség könnyen
elfogyasztható. Szív- érbetegség fokozott kockázata
esetén 1,0 g bevitele javasolt, emelkedett triglicerid
(zsír)-szint esetén pedig 2–4 g/nap. A zsíros tengeri ha-

lakban van a legnagyobb mennyiségben hosszú láncú
omega-3 zsírsav, a Magyarországon is kapható halak
közül a makréla, hering, lazac, szardínia tartoznak a
legjobb források közé, de természetesen a hekk, tonhal és a többi tengeri hal is tartalmaz annyi omega-3
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zsírsavat, hogy heti két-háromszori fogyasztással elegendő kerül a szervezetbe.
Az alfa-linolénsav is rendelkezik a vérnyomás, a szívinfarktus, a koszorúér-betegség
és a hirtelen szívhalál kockázatát jelentősen csökkentő hatással. Naponta ajánlott
fogyasztása 1,3–2,6 g. Főbb forrásai: lenmag
(10 g-ban 1,83 g ALA), dió (összecsukott
tenyérbe férő mennyiségben [20 g] 1,35 g
ALA), repceolaj (1 evőkanálban [5 g] 0,46 g
ALA), szójaolaj (1 evőkanálban 0,34 g ALA).
Ezenkívül jelen van a kukorica‑, a mák‑, az
olivaolajban, a tökmagban és olajában, a
napraforgó‑ és búzacsíraolajban, zöldlevelű
főzelékfélékben (pl. kelkáposzta, kelbimbó,
káposzta, spenót), uborkában, zöldpaprikában, zöldborsóban, sárgaborsóban és mákban is. Magyarországon a 3. Országos Táplálkozási Vizsgálatban (2003–2004) a férfiak rövid
láncú omega-3 zsírsav bevitele 0,92, a nőké 0,84 g/nap
volt. Mindebből kiderül, hogy a változatos, zöldségfőzelékekben és olajos magvakban gazdag táplálkozással
könnyen elérhető az ajánlott mennyiség.
Mi a tanulság mindebből? Érdemes rendszeresen
(legalább kétszer hetenként) fogyasztani tengeri halat, és jelentős mértékben növelni kell a zöldségfélék,
káposztafélék, olajos magvak, dió rendszeres fogyasz-

tását a szív-érbetegségek kockázatának csökkentése és
kezelésének kiegészítése érdekében. Mindkét javaslat
megtalálható az egészséges emberek számára kidolgozott magyar és a nemzetközi Táplálkozási Ajánlásokban is.
Dr. Zajkás Gábor Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet főigazgató-helyettese, érdeklődési
területe a táplálkozás szerepe az életmóddal és táplálkozással összefüggő
betegségek megelőzésében.

VÉRNYOMÁSMÉRŐ-SZERVIZ
2008. november 1-től új helyen várjuk önöket!
Cím: Budapest, IX. Ferenc krt. 7.
Telefonszámaink nem változnak:
217-7557, 217-1765
Minden típusú vérnyomásmérő készülék javítása,
pontosságának ellenőrzése.
Új készülékek árusítása. Orvosi műszerek, gyógyászati és
egészségőrző készülékek javítása, értékesítése.
Vásárlóinkat orvosi műszerész kollégák segítik
szaktanácsadással a megfelelő készülék kiválasztásában.
Időszakos akciók árleszállítással.
Ha ezt a hirdetést felmutatja 10% kedvezményt kap!
6 Mikron Medical
Elektromos Orvosi Szerviz
és Kereskedés
Web: www.6mikron.hu
E-mail: info6mikron@t-online.hu
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Diétás sarok

A túlsúlyról, az elhízásról egy kicsit másképpen
Az ideális testalkat megítélése a kor divatja szerint
változik. Rembrandt korában, a XVII–XVIII. században a telt, gömbölyded idomok voltak az eszményiek. Korunkban a karcsú, sovány testalkatú hölgyek
és a kisportolt, kigyúrt testű férfiak számítanak szépnek, ennek az ideálnak szeretnénk ma megfelelni.
Öröklött testalkatunknál fogva nem lehetünk mindannyian fotómodellek vagy a kifutók lenyűgöző modelljei. NE tűzzünk magunk elé irreális célokat! A 3–5
kilogrammos súlytöbblet néha csak alkati adottság
(nagyobb mell, szélesebb csípő, vastagabb comb),
NEM ELHÍZÁS! Ilyen esetben ne kezdjünk fogyókúrába. Keressünk fel egy edzőtermet, egy gyógytornászt, válasszunk magunknak egy személyi edzőt,
aki segít az esztétikailag problémás testtájék tökéletesítésében.

Felnőttek testmagasság (m) szerinti kívánatos testtömege (kg)

Mikor ne fogyókúrázzunk?
Soha NE fogyókúrázzunk
• terhesség alatt,
• a szoptatás időszakában,
• serdülőkorban.

Mikor kell valójában fogyókúrázni?
Amennyiben táblázat szerinti testsúlyunk 10–20%-kal meghaladja a kívánatos szélsőértéket, valóban túlsúlyról,
elhízásról van szó. Ilyenkor szükséges,
sőt kell a testsúlyt csökkenteni.

Hogyan ne fogyókúrázzunk?
• Kampányszerűen, rövid távú programmal;
• 500–800 kcal étrenddel, ami az
éhezésközeli energiabevitel;
• szakember segítsége nélküli elkezdett erőteljes sportolással.
A jóléti társadalmakban a lakosság
30–40%-a túlsúllyal küzd. Ez kiváló üzlet azoknak, akik felismerték az ebben
rejlő lehetőségeket. Sokáig lehet felvevőképes keresletre számítani, hiszen
mindenki szeretne megfelelni a kor
női vagy férfi ideáljának. A 10–15–25
kilogrammos súlytöbbletre nem egy hónap alatt tettünk szert, lefogyni mégis azonnal, de legalábbis 2-3 hét alatt
szeretnénk. A különböző reklámokban
ígéretet kapunk erre, és láss csodát,

Test
magasság

Testtömeg – férfiak
átlag

szélsőérték

Testtömeg – nők
átlag

szélsőérték

1,45

46,0

42–53

1,48

46,5

42–54

1,50

47,0

43–55

1,52

48,5

44–57

1,54

49,5

44–58

1,56

50,4

45–58

1,58

55,8

51–64

51,3

46–59

1,60

57.6

52–65

52,6

48–61

1,62

58,6

53–66

54,0

49–62

1,64

59,6

54–67

55,4

50–64

1,66

60,6

55–69

56,8

51–65

1,68

61,7

56–71

58,1

52–66

1,70

63,5

58–73

60,0

53–67

1,72

65,0

59–74

61,3

55–69

1,74

66,5

60–75

62,6

56–70

1,76

68,0

62–77

64,0

58–72

1,78

69,4

64–79

65,3

59–74

1,80

71,0

65–80

1,82

72,6

66–82

1,84

74,2

67–84

1,86

75,8

69–86

1,88

77,6

71–88

1,90

79,3

73–90

1,92

81,0

75–93
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akár sikerülhet is! De megtartani az áhított és keserves lemondások árán elért testsúlyt már nem sikerül.
Igaz, ezt nem is ígérték a csoda-diéták megalkotói.
Csak annyit, hogy lefogyhatunk. Nincs miért reklamálni. Nem lefogyni nehéz, hanem a kívánt testsúlyt
megtartani!
A táplálékkal bevitt kalóriáknak, az energiabevitelünknek egyensúlyban kell lenni a leadott energiával.
Amennyiben több kalóriát viszünk be, mint amennyit
felhasználunk, a többletkalóriákkal a zsírraktárainkat
növeljük. Természetesen ugyanez fordítva is igaz. Magasabb energiafelhasználás és kisebb kalóriabevitel, a
testsúly csökkenéséhez vezet. Legyünk őszinték magunkhoz mielőtt a fogyókúrához kezdünk. Írjuk le,
mit ettünk, mikor, mennyit. Mindent! Nem csak az
számít étkezésnek, amikor leülünk az asztalhoz. Az
is jelentős kalóriamennyiséget képvisel, amit csak úgy
„bekapunk” vagy megiszunk. Számoljuk ki a kalóriákat, meglepő eredményt kapunk. Gondolta, hogy 2
dl kefir energiatartalma 132 kcal vagy 1 db zsömle
energiatartalma 147 kcal. Az étkezések energiatartalmának kiszámítása az első lépés a fogyókúra elkezdéséhez. Ha ígéretes is a testsúlyunkat 10–20 kilogrammal csökkenteni, akkor se válasszunk első lépésként
drasztikus fogyókúrát. Miért ne? A szervezetünk létfenntartására 1200 kcal-ra van szükség. Amennyiben
a napi energiabevitelt 500–800 kcal-ra csökkentjük, az
étrend nem fog elegendő energiát, fehérjét, vitamint
és ásványi anyagot tartalmazni a szervezet normális
működéséhez. Két-három hét alatt látványosan csökken a testsúlyunk. Három hét után az alapanyagcsere
20–25%-kal kevesebb lesz, a szervezetünk úgynevezett
„takarékos üzemmódra” kapcsol. A fogyás lelassul,
majd megáll. A túl gyors, túl alacsony energiabevitelű
fogyókúrák emiatt eleve kudarcra vannak ítélve.

•
•
•
•
•
•

nélkül pirítsa, és csak a végén tegyen hozzá egy
csepp olajat.
Kevés lisztet használjunk.
Bármily furcsa, főzzünk zsírral. A zsír hidegen
megdermed, és leemelhető az ételekről.
A kis étkezésekre gyümölcsöt, nyers zöldséget
együnk.
Tévénézéskor ne nassoljunk.
Cukros üdítők helyett vizet vagy ásványvizet
igyunk, 2-3 litert naponta.
Ne feledjük, a rendszeres testmozgás növeli az
alapanyagcserét, így a fogyókúránk sikerét.

Milyen betegségek kialakulásának kockázatát
növeli a túlsúly, az elhízás?
•
•
•
•
•
•

Magasvérnyomás-betegség,
cukorbetegség,
szív- és érrendszeri betegségek,
epekövesség,
rákos megbetegedések,
mozgásszervi betegségek.

A testsúlycsökkentés életmódváltást, diétát és mozgásterápiát jelent.
Ne a csodaszerekben higgyünk! A csoda bennünk,
akaratunkban rejlik!
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.

Hogyan fogyókúrázzunk?
• Kezdjük az étrendet 1200 kalóriával.
• A testsúlycsökkentés üteme lassú, vagyis heti fél,
1 kilogramm legyen.
• Tervezzük meg a napi étrendünket.
• Mérjük a nyersanyagokat, és számoljuk ki kalóriatartalmukat.
• A napi kalóriamennyiséget öt részre osszuk el.
• Gyakran együnk, de keveset.
• Csökkentsük minimálisra az extrakalóriákat adó
zsiradékok és egyszerű cukrok (kristálycukor,
méz, porcukor, barna cukor) felhasználását.
• Cukor helyett használjunk mesterséges édesítőszereket, de csak olyat válasszunk, aminek nincs
energiatartalma.
• A rántással, habarással készült főzelékek helyett
készítsünk nyers salátákat, párolt zöldségeket.
• Sovány húsokat válasszunk, amiket grillezzünk
vagy pároljunk.
• Ha mégsem tud lemondani a megszokott, rántással készülő főzelékekről, akkor a lisztet zsiradék
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Fogyókúra során nem kell lemondani az édes ízek

élvezetéről. Figyeljünk a nyersanyag-válogatásra,
válasszunk alacsony zsírtartalmú termékeket. A
lisztet keverjük korpával, zabpehellyel, ezekkel kiváló muffin készíthető. Cukor, méz helyett használjunk mesterséges édesítőszert. Ne csak karácsonykor készítsünk halat. A tengeri halak zsírtartalma
alacsony, viszont omega-3 zsírtartalmuk magas.
Könnyen emészthetők, magas fehérjetartalmúak.
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.

Roston sült tonhal
zöldséges rizottóval

Pulykamell pogácsák
téli vitaminsalátával

Tárkonyos csirkeraguleves

Gyümölcsös túrótorta

Pulykamell pogácsák téli
vitaminsalátával

Roston sült tonhal
zöldséges rizottóval

Energia: 554 kcal · Fehérje: 33 g · Zsír: 55 g · Szénhidrát: 15 g

Energia: 609 kcal · Fehérje: 42 g · Zsír: 23 g · Szénhidrát: 39 g

Pulykamell pogácsához: • 48 dkg pulykamell (darálva)
• 1 db tojás • 4 dkg vöröshagyma • 4 dkg zabkorpa •
6 ml étolaj • só • majoránna • fokhagyma

• 56 dkg tonhal • 12 dkg barna rizs • 20 dkg gomba •
32 dkg zöldborsó • 20 dkg paradicsom • 24 dkg paprika
• 4 dkg Óvári sajt • étolaj • só • őrölt bors • petrezselyemzöld • bazsalikom • oregánó • citromlé

Téli vitaminsalátához: • 28 dkg fejes káposzta • 10 dkg
zellergumó • 10 dkg alma • 10 dkg sárgarépa • 4 dkg
vöröshagyma • 1 kk. étolaj • citromlé • só

A fejes káposztát és a hagymát legyaluljuk, enyhén
besózzuk, állni hagyjuk. A zellert és a sárgarépát lereszeljük, majd összekeverjük a káposztával, a hagymával és a vékony szeletekre vágott citromlével meglocsolt almával. Kevés olajjal meglocsoljuk, majd a
hűtőbe helyezzük. A darált pulykamellet összedolgozzuk a tojással és a zabkorpával, fűszerezzük zúzott
fokhagymával, reszelt vöröshagymával, sóval, majoránnával, majd vizes kézzel lapos pogácsákat formázunk belőle. Kevés olajjal kikent teflonserpenyőben
mindkét oldalát pirosra sütjük.

A rizst sós vízben puhára főzzük, majd leszűrjük.
Közben az olajon átfuttatjuk a karikára vágott hagymát, a kockára vágott paradicsomot, paprikát, sóval,
borssal, petrezselyemzölddel fűszerezzük, hozzáadjuk a zöldborsót, a cikkekre vágott gombát, kevés víz
alatt puhára pároljuk. Végül a rizst összekeverjük a
zöldséges raguval, a tetejére reszelt sajtot szórunk. A
tonhalat sózzuk, bazsalikommal, oregánóval fűszerezzük, majd mindkét oldalát kevés olajon pirosra sütjük, sütés közben citromlevet csepegtetünk rá.

Gyümölcsös túrótorta

Tárkonyos csirkeraguleves

Energia: 138 kcal · Fehérje: 5 g · Zsír: 2 g · Szénhidrát: 6 g

Energia: 296 kcal · Fehérje: 30 g · Zsír: 6 g · Szénhidrát: 25 g

• 25 dkg zsírszegény túró • 10 dkg alma • 10 dkg narancs • 1,75 dl natúr joghurt • 2,5 dkg étkezési zselatin •
folyékony édesítőszer • reszelt citromhéj

• 35 dkg csirkemell • 16 dkg sárgarépa • 4 dkg petrezselyemgyökér • 8 dkg gomba • 12 dkg burgonya •
4 dkg karalábé • 4 dkg zöldborsó • 4 dkg vöröshagyma
• 1,75 dl kefir • 4 dkg Graham-liszt • 1 ek. étolaj • só •
petrezselyemzöld • tárkony • citrom

A túrót tálkába rakjuk, villával összetörjük, hozzákeverjük a natúr joghurtot. Az almát és a narancsot
kockára vágjuk, majd hozzáadjuk a túróhoz. Ízesítjük
folyékony édesítőszerrel és a citrom reszelt héjával.
A zselatint 3 dl langyos vízhez adjuk, folyamatos kevergetés mellett gyöngyözésig hevítjük, majd kissé lehűtjük, hozzáadjuk a gyümölcsös túróhoz és alaposan
összekeverjük. Végül hűtőszekrénybe tesszük, hogy
megdermedjen (5-6 óra).

Az olajon megpirítjuk a kockára vágott vöröshagymát,
hozzáadjuk a ragura vágott csirkemellet, és alaposan
átpirítjuk. Hozzáadjuk a kockára vágott sárgarépát,
gyökeret, karalábét, összepirítjuk, felöntjük vízzel, tárkonnyal, sóval ízesítve félig puhára pároljuk.
Hozzákeverjük a felszeletelt gombát, kockára vágott
burgonyát és a zöldborsót. Felengedjük vízzel, citromlét adunk hozzá és tovább főzzük. Mikor az étel már
majdnem elkészült, a kefirhez hozzákeverjük a lisztet
és behabarjuk vele a levest, majd összeforraljuk.

Házasu
landó párt
összead

A rénium
vegyjele

Kemény
gumi

Iratkapocs

Béres …;
kortárs
színésznő

Kossuthdíjas
koreográfus
(László)

Beküldési határidő: 2009. február 28.
Címünk: Tudomány Kiadó Kft., 1442 Budapest, Pf. 100.

Kapzsin
fosztogat

Próbálja ki

Mosópor
márka
Cirkuszi
porond

Ükapa is
lehet belőle!

a világhírű diétaguru szenzációs kézikönyvét
és a hozzá tartozó, a fogyást segítő CD
mellékletet.

Neutron, röv.

Angol
színész
család

-…, -get

Bagolyszerű
boszorkány
a néphitben
Tér közepén
található!

A helyes megfejtést beküldők között a
Hangoskönyv Kft. ajándékát, 5 db
Le tudlak fogyasztani! című könyvet*
sorsolunk ki CD-melléklettel.

Kiadó címe: Hangoskönyv Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Telefon: 9999-521
Görög betű
Futó
Mellém ül
Telesport,
röv.

Borókával
ízesített
gabona
pálinka

www.geopen.hu

Az elismert brit hipnoterapeuta forradalmian új módszere
millióknak segített megszabadulni súlyfeleslegétől.
Ami a
szívén, az
a száján

Szörny, rém

Sajtjáról
híres
holland
város

❂

Fél zsák!

Vegyes
savanyúság

Hatodrész!

Gally

… és Gek
(Gajdar)

Siemens,
röv.

Ablakkeret!

Ugyanúgy,
ismét, latinul

AAAAA!
Zápor
esetén
jól jön

Tegező
viszonyban
levő,
tájszóval

Néhai
énekesnő
(Ilona)

Gene Kelly
filmje

A gallium
vegyjele
Rovarok
„tojása”

Űrmérték

Ásványőrlő
üzem
A tellúr
vegyjele
Magad
… and eggs;
sonka tükör
tojással

USA-beli hír
ügynökség

Zúdul,
özönlik

Francia
terület
mérték
Tortaszelet!

Szaporítja
a szót

Állat
rendszertani
egység;
Genus

A kén
vegyjele

Mesterkélt
testtartás

Szú teszi

Nézd!

Hegycsúcs

Piano, röv.

Tiltószó

Rászben
rááll!

Farmer
márka

Régi angol
körtánc

Beltag!
Régészeti
feltárást
irányít

Gyorsaság,
sebesség
Mondat
része

Irán
fővárosa
Tóparti
terület
Szótári
forma

1951-ben
alapított
görög
politikai párt

Zöldpapriká
nak is van
Menetel,
régiesen

Folyékony
csapadék
Kugli

Borogató
szer

Szobrász,
festő,
grafikus
(Imre)

Vércsoport
Széria

Negatív, röv.

Telek
határok!

Lett,
régiesen

Oszmántörök tiszt

Vár bukása

Orosz város

Járom

Továbbá

Francia
névelő

Egy, németül

Szótoldalék

Tata határai!

Növényt
nemesít

Aludna

Numerus,
röv.
Bútor
rugózat

2/3-kor!
Téli
csapadék
Dologtalan
méh

Vonaton ülő
bőröndje,
táskája

Másnak
tartozó
személy

Néma Etus!

Hórihorgas,
esetlen
fiatalember,
tájszóval

Egyetlen
palánta

Mennyiségi
egység, röv.

Vegyül,
elegyedik
Szakmai
testület

Fokozódik
a harc

Fiatal
macska

Ovidius
műve

Knock
out, röv.
Durvább
súrolópor

Szófejtéssel
foglalkozó
nyelvész

X, Y, …

Függőzár

Afrikai
ország
R. Strauss
operája

Világjárás

A szelén
vegyjele

Svéd
gépkocsik
jelzése

*Keresse a kiadónál és a könyvesboltokban.
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Szám
sorsjáték
Rendben
van!

Névelő
Elnök, röv.
Fővárosi
egyetem
Részben
kiönt!

Oma párja!
Gambrinus
itala
Almát
szüretel
Éneklő
szócska

Roskadás
Ott az
elején!
…-áru;
kikötőraktári
portéka
Eme

North, röv.
Az alap
hangsor
3. hangja

Rádió
állomás
Joule, röv.
Van rutinja
a dologban

A 2008/2. számban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Mediterrán étrend • Az OMRON Hungimpex Kft. ajándékát, az OMRON HJ-109 kaloriméter-lépésszámlálót nyerték: Kéri Mária, Süttő; Dr. Szabó Monika, Csány; Becsei István, Szigetújfalu; Bíró László, Siófok; Dr. Szebeniné Verbói Mária, Budapest
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Könyvajánló
• A diétás élelmiszerek helye és szerepe a cukorbetegek étrendjében
• Valóban sokba kerül-e a cukorbeteg-diéta?
• Diéta és inzulinkezelés
• A cukorbeteg-diéta a dietetikus szemével
• Általános étrend-összeállítási és táplálkozási javaslatok
• Tápanyagtáblázatok, receptek

Dr. Fövényi József – Gyurcsáné Kondrát Ilona

Cukorbetegek nagy
diétáskönyve
SpringMed Kiadó, 2008. (318 oldal, 2980 Ft)
A cukorbetegség, ezen belül a
2-es típusú diabétesz hazánkban
közel egymillió embert érint.
Mindmáig él az a köztudatban,
hogy a cukorbetegeknek speciális étrendre van szükségük, ez
az állítás azonban ma már nem
állja meg a helyét. A szerzőpáros több évtizede foglalkozik
diabéteszes betegekkel. Azóta a
kezelési és diétás elvek rengeteget változtak, aminek fő oka: a korszerű tablettás és
inzulinkészítmények olyan fokú rugalmasságot biztosítanak egy cukorbetegnek, amely mellett a diétázás
nem „diabetikus készítmények” fogyasztását jelenti,
hanem a normál ételek tudatos megválasztásával, a
kalória- és szénhidrát-összetétel ismeretével a legváltozatosabb étrend kialakítását teszi lehetővé. Ebben
kíván segítséget nyújtani két szerző, dr. Fövényi József orvosi tanácsai révén, illetve Gyurcsáné Kondrát
Ilona gondosan és bőségesen összeállított recept-gyűjteményével. A könyvben a tápanyagtáblázatokon felül
hasznos címek és egyéb, a cukorbetegeknek fontos
tudnivalók találhatók.
„E könyvben kifejtendő egyik fő célunk az, hogy
az idejétmúlt nézetekkel szembehelyezzük a korszerű táplálkozás élettani ismereteken és saját, több évtizedes tapasztalatainkon alapuló – még manapság is
folyamatosan változó – felfogásunkat. Ennek nyomán
szeretnénk, ha egyre több cukorbeteg és nem cukorbeteg számára világossá válna, hogy a korszerű diabéteszes étrend ma már gyakorlatilag teljes mértékben
megegyezik azzal, amit egészséges táplálkozásként
tartunk számon. Ez egyúttal legfőbb megelőzési eszköze lehet a cukorbetegség terjedésének, tehát közérdeklődésre tarthat számot.” (Dr. Fövényi József, szerző)
Érintett témák:
• A cukorbetegségről általában
• A cukorbetegség tünetei
• A diabétesz gyógyszeres kezelése
• A vércukor-önellenőrzésről
• A cukorbetegség szövődményei
• A diabéteszhez társuló megbetegedések
• A diétáról általában
• A diéta főbb szempontjai
• Amit a tápanyagról tudni kell

Dr. Dékány Miklós

Fulladok, dagad a bokám
– A szívelégtelenség
megelőzése és kezelése
SpringMed Kiadó, 2006. (128 oldal, 1680 Ft)

A szív csodálatos teljesítményre képes szervünk. Egy ökölnyi
erőmű, amely naponta átlagosan 100 000-szer húzódik össze és
ernyed el, körülbelül 7500 liter vért pumpál ki magából, hogy
oxigénben és tápanyagokban gazdag vérrel lássa el a szervezetet. Mostanában azonban egyre gyakrabban észleljük, hogy elgyengül, működése elégtelen lesz, ami súlyos tünetekkel, olykor
halállal végződik. Hazánkban kb. 200 000 ember szenved szívelégtelenségben. Ma már pontosan tudjuk, hogy mely betegségek okoznak leggyakrabban szívelégtelenséget. Ismerjük a kórkép megelőzésének módszereit. Az elmúlt két évtizedben óriásit
fejlődött a gyógyítás is, a betegek életkilátásai és életminősége
összehasonlíthatatlanul jobb, mint régebben volt. Mindehhez az is
szükséges, hogy a beteg tisztában legyen a betegségével, és a kezelés során partnerévé váljon a kezelőorvosának. Ehhez kíván segítséget nyújtani a könyv.
dekany@ogyik.hu

Csaknem 40 éve dolgozom belgyógyászként, kardiológusként a sok névváltozáson átesett, budapesti Országos
Gyógyintézeti Központban, általánosan ismert nevén a
„Szabolcs utcai Kórházban”. Legtöbbet a szívelégtelenségben szenvedő betegekkel foglalkoztam, és foglalkozom
ma is. A betegség elleni harc frontvonalában dolgozva
végigéltem azokat a kudarcokat és sikereket, amelyeket
a szívelégtelenséggel szembeni harcban folytattunk és az
elmúlt 20 évben végül sikerként elértünk.

Készült a Magyar
Kardiológusok Társasága
szakmai támogatásával

SPRING MED KIADÓ
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Dr. Dékány Fulladok, dagad a bokám

Dr. Dékány Miklós

A szív csodálatos teljesítményképes szervünk. Egy ökölnyi
K A R D I O L Ó G I A re
erőmű, amely naponta átlagosan
100000-szer húzódik össze és
Dr. Dékány Miklós
Fulladok,
ernyed el, körülbelül 7500 liter
dagad a bokám
vért pumpál ki magából, hogy
A szívelégtelenség megelőzése
és kezelése
oxigénben és tápanyagokban
gazdag vérrel lássa el a szervezetet. Mostanában azonban egyre gyakrabban észleljük, hogy
elgyengül, működése elégtelen
lesz, ami súlyos tünetekkel, olykor halállal végződik.
Hazánkban kb. 200000 ember szenved szívelégtelenségben. Ma már pontosan tudjuk, hogy mely betegségek okoznak leggyakrabban szívelégtelenséget. Ismerjük a kórkép megelőzésének módszereit. Az elmúlt két
évtizedben óriásit fejlődött a gyógyítás is, a betegek
életkilátásai és életminősége összehasonlíthatatlanul
jobb, mint régebben volt. Mindehhez az is szükséges,
hogy a beteg tisztában legyen a betegségével, és a kezelés során partnerévé váljon a kezelőorvosának. Ehhez kíván segítséget nyújtani a könyv.
Az érintett témák a következők:
• A szív normális működése
• A szívelégtelenség keletkezése, típusai, okai
• A szívelégtelenség tünetei és szövődményei
• A szívelégtelenség súlyossági fokozatai és stádiumbeosztása
• A szívelégtelenség diagnózisa és kivizsgálásának
módszerei
• A szívelégtelenség megelőzése és kezelése
• A hirtelen halál és újraélesztés
• A rendszeres ellenőrzés és gondozás jelentősége
• Életmódtanácsok

Dr. Palik Éva – Dr. Karádi István

Koleszterin – Diéta és kezelés
SpringMed Kiadó, 2006. (168 oldal, 1980 Ft)
Mi a koleszterin? Mire való a
szervezetünkben? Szükségünk
van-e rá, vagy csak a bajok okozója? Mikortól kell figyelni a
koleszterinszintre? Miért baj,
ha magas a koleszterinszintünk
és egyúttal a vérnyomásunk is?
Milyen diéták léteznek és mit tehetünk egészségünk megőrzése
érdekében? Ha már nem segít a
diéta, milyen gyógyszerekkel lehet csökkenteni a magas zsírszintet a vérünkben?
Erre és sok hasonló kérdésre ad választ az orvos
szerzőpáros, akik a magas vérzsírszint okozta problémákkal nap mint nap találkoznak belgyógyászati gyakorlatukban. Az érintett témák a következők:
• A keringési rendszer
• Az érelmeszesedés
• Mi az infarktus?
• Mi a triglicerid?
• Mi okoz magas vérnyomást?
• A magas vérnyomás következményei
• Az elhízás megszüntetése vagy megelőzése
• Diétatípusok, testmozgás, gyógyszeres kezelés
• Receptek, kalória- és koleszterintáblázat
• Étrendi táblázatok

tett a lefogyásban és a testsúlya megtartásában. Miért
olyan nagy a diétát abbahagyók száma? Melyek a célértékek és a reális célkitűzések a fogyásban? Mik az
elhízás kezelésének alappillérei?
A könyvből nemcsak „csodadiétákat”, hanem számos, orvosilag is megalapozot módszert ismerhetünk
meg, köztük az eredeti – kombinált rövid és hosszú
távú – ún. „Pados-diétát”, ami alapján magunk is beláthatjuk, hogy a nagy kínálatból gondosabban, tudatosabban kell a tartós eredmény érdekében választanunk.
A kötetben fotókkal illusztrált, színes melléklet található, melyben a „Pados-diéta” segítéségével lefogyottak számolnak be sikereikről. A függelékben kalória- és tápanyagtáblázat segíti a tájékozódást.
A tartalomból:
• Miért nehéz lefogyni?
• Mi a jojó diéta?
• Tévhitek a sajtóból
• Az elhízás kezelésének négy alappillére
• Reális célkitűzések
• Milyen diétatípusok léteznek?
• Melyek az orvosilag megalapozott diéták?
• Nem fogyókúra, hanem életmódváltás!
• Mikor van szükség gyógyszeres vagy műtéti kezelésre?
• Milyen eredmények várhatók az elhízás kezelésétől?

Dr. Pados Gyula – Dr. Audikovszky Mária

Tudatos fogyás –
Testsúlycsökkentés az
orvos tanácsaival
SpringMed Kiadó, 2008. (320 oldal, 3480 Ft)
A modern világ egyik legnagyobb
rákfenéje, hogy túlhajszoltak vagyunk, keveset mozgunk és ehhez képest sok és kalóriadús
ételt fogyasztunk. Mi is ennek az
eredménye? Az elhízás, mely ma
már „népbetegségnek” számít. A
betegség szó sajnos sok esetben
helytálló, hiszen a súlyos fokú
elhízás nagyon sok baj okozója
lehet, szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségekre is hajlamosít.
Az elhízás problémájával foglalkozó orvos szerzőpáros évtizedek óta több tízezer elhízott embernek segí-
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Hogyan ismerhetem fel, hogy érszűkületem van?
Magyarországon (akárcsak a világ legtöbb fejlett államában) a szív- és érrendszeri betegségek az összes halálozás több mint felét okozzák, ezzel egyértelműen listavezetők a halálokok között. A statisztikai adatok szerint
az Európai Unió tagállamaihoz képest hazánkban közel
duplája a betegségek előfordulása és az ilyen okból
bekövetkezett halálozás is. A szív- és érrendszeri betegségek egyik gyakori megjelenési formája a perifériás
érbetegség – közismert nevén érszűkület –, amikor a betegség az alsó végtag verőerein lép fel. Hazánkban az
érszűkület minden huszadik felnőttben kialakul és fennállásakor jelentős mértékben nő a szívinfarktus és a szélütés bekövetkezésének esélye.

A

romló alsó végtagi keringés tipikus tünetei a járáskor a vádliban vagy a combban fellépő görcs, fáradtság- vagy nehézségérzés, fájdalom, mely pihenéskor rövid idő alatt megszűnik. Ez a tünetegyüttes az
úgynevezett intermittáló sántítás. Jellemzője, hogy a
görcs vagy fájdalom szinte mindig ugyanolyan hosszú
út vagy lépcső megtétele után lép fel. Az érszűkület
sokáig semmilyen panaszt nem okoz, és sok esetben
a fájdalom kevésbé jellegzetes, néha csak zsibbadás,
esetleg izomgyengeség formájában jelentkeznek az
alsó végtagi panaszok. A betegség előrehaladása során
a görcs egyre rövidebb távolságok megtétele után lép
fel, majd súlyosabb esetben a romló vérellátás következtében a fájdalom éjszaka, nyugalomban is jelentkezhet, illetve a lábon nem gyógyuló seb, fekély is
kialakulhat. Ez önmagában is komoly panaszokat, a
hétköznapi feladatok ellátásának akadályát jelenti, így
jelentős életminőség-romlást okoz.
Alsó végtagi fájdalom számos más betegség jele is lehet, ezért orvosi vizsgálat nélkül a perifériás érbetegség
fennállását sem megerősíteni, sem kizárni nem lehet.
Az érszűkület szempontjából leginkább veszélyeztetettek a cukorbetegek és a dohányosok, de fokozott
kockázatot jelent a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, az elhízás és a növekvő életkor. Nagyobb
az esélye az érbetegség kialakulásának, ha a családban gyakrabban fordult elő 50 éves kor alatt infarktus
vagy szélütés, illetve ha valamelyik szülőnek érszűkülete volt.
Mindezen esetekben első lépésként a háziorvos segítségét kell kérni, aki gondos fizikális vizsgálattal,
a lábon tapintható pulzusok vizsgálatával kizárhatja vagy megerősítheti a perifériás érbetegség gyanúját. Ez utóbbi esetben olyan műszeres vizsgálatra van
szükség, mely alkalmas az érszűkület megállapítására.
A diagnózis alapja az úgynevezett boka/kar index mérése, melynek során vérnyomásmérő-mandzsetta és
ultrahangos Doppler-mérőfej segítségével megmérik
mindkét karon és mindkét alsó végtagon, a boka magasságában a vérnyomást. A bokánál és a karon mért
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vérnyomásértékek hányadosa adja az indexet, ami
egészséges embernél 1 és 1,3 között van. Amennyiben
a bokánál alacsonyabb a vérnyomás, az index értéke
kisebb lesz 1-nél. Ha 0,9 vagy ez alatti értéket kapunk,
az érszűkület diagnosztizálható. Súlyos szűkület esetén további speciális vizsgálatokra, esetleg érfestésre
is szükség lehet.
Az érelmeszesedés mindig az egész érrendszert érinti. A lábszáron jelentkező érbetegség időben való felfedezése azért is fontos, mert a szív vagy az agy ereinek – tüneteket egyelőre még nem okozó – károsodását
jelezheti előre. A különböző területek ereinek megbetegedése közötti szoros kapcsolatot támasztja alá az a
tény is, hogy a perifériás érbetegségben szenvedők körében az egészséges lakossághoz képest közel kétszeres
az életet is veszélyeztető szövődmények, a szívinfarktus és a szélütés előfordulása. A perifériás keringés zavarának jelentkezése után öt évvel a betegek 70%-a,
míg tíz évvel később már csak az érintettek fele él. A
legnagyobb kockázatot a már meglévő, de tünetmentessége miatt még fel nem ismert, ezért kezelés nélkül álló érbetegség jelenti. Nagyon fontos tudni, hogy
a megfelelő életmóddal és a jelen lévő kockázati állapotok megszüntetésével, illetve kezelésével a betegeket
elsősorban veszélyeztető szívinfarktus vagy szélütés
kockázatát is jelentősen csökkenteni lehet. A boka/kar
index megállapításával korán, még tünetmentes állapotban ismerhetjük fel a veszélyt, és időben kezdhetjük el az érbetegségnek megfelelő kezelést.

Ereink Védelmében
A perifériás érbetegség felismerését tűzte ki célul a Magyar Hypertonia Társaság által indított ÉRV program,
melynek keretében 55, országszerte kijelölt központban végeznek szűrővizsgálatokat. A szűrésen részt vevőknek (a boka/kar index mérés mellett) felmérik az
általános szív- és érrendszeri kockázatát is. A kapott
eredmények alapján 5 év múlva kontrollra hívják vis�sza őket, vagy évenkénti ellenőrzést javasolnak. A már
fennálló szűkületre utaló adatok esetén pedig angiológiai (érbetegségekkel foglalkozó belgyógyászati) vagy
érsebészeti vizsgálatra küldik tovább a beteget.
A szervezők szeretnék felhívni az egész társadalom
figyelmét az érszűkület betegségre és annak súlyos következményeire. Az ÉRV program beválasztási szakasza lezárult, de indokolt esetben a centrumok továbbra is megmérik a jelentkezők boka/kar indexét.
Az ÉRV program beválasztási szakaszának eredményeit először a Magyar Hypertonia Társaság ez évi
konferenciáján hozzák nyilvánosságra mind az orvosszakma, mind a lakosság számára.
Dr. Farkas Katalin

Ereink Védelmében

ÉrV program: Súlyos „ÉrV”-ek
A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület,
a súlyos szívinfarktus vagy szélütés előrejelzője is lehet.
A perifériás érbetegségben szenvedők halálozása
kiemelkedően magas, felismerés és kezelés nélkül a
betegek közel egyharmada 5 éven belül meghal!
Az ÉRV program célja a perifériás érbetegség szűrése,
szív-és érrendszeri rizikófelmérés és a betegek 5 éves
követése.

A program 22 000 vizsgált betegének
14%-a perifériás érbeteg!
Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy Önnél is
felmerülhet a perifériás érbetegség gyanúja – pl.: magas
a vérnyomása –, keresse fel kezelőorvosát!
A témával kapcsolatosan a www.ervprogram.hu címen elérhető honlap, valamint a helyi tarifával hívható (06) 40/918-020
számú információs vonal kínál információkat.

Csatlakozzon Ön is az
Éljen 140/90 alatt! programhoz!

A hipertónia alattomos betegség! A kezeletlen magas vérnyomás következtében
agyvérzés, szívinfarktus, látászavar, vesebetegség alakulhat ki!
Van megoldás ennek elkerülésére! Minden nap tegyen egészsége megőrzéséért:
figyeljen életmódjára és mérje vérnyomását rendszeresen!
Ha a mért érték akár a kezelés ellenére is meghaladja a 140/90 Hgmm-es
határértéket, forduljon kezelőorvosához!
További információért keresse fel a www.vernyomasnaplo.hu weboldalt, vagy
tárcsázza az ingyenesen hívható 06-80-203-523 telefonszámot.

