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Hallgasson rá!

A gyakorlat is ezt diktálja
Az orvosi gyakorlat a kiérlelt szakmai rutinra, a sokat ismételt mesterszintû döntésekre épül. Szinte észrevétlenül
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1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Operatív Marketing Osztály: 431-5987 www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505 7032 drugsafety@richter.hu

A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Hypertonia
Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság
szakmai támogatásával
A szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Barna István belgyógyász, vesegyógyász,
hypertoniaspecialista
A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Ádám Ágnes oktató családorvos, belgyógyász
Ambrus Zsófia szakedző, rehabilitátor
Dr. Antalics Gábor oktató családorvos, belgyógyász
Dr. Barta László oktató családorvos, belgyógyász
Prof. dr. Jermendy György belgyógyász,
diabetológus, az MTA doktora
Dr. Kárpáti Róbert neurológus, pszichiáter
Nagy Gyuláné Tajti Éva dietetikus
Trieber László orvosi műszerész
Dr. Vándorfi Győző belgyógyász, diabetológus
Dr. Zajkás Gábor belgyógyász
A szerkesztőség munkatársai:
Szabó Zsuzsa: szerkesztő
Lantos Tímea: receptek
Flórkievicz Ede: rejtvény
Szerkesztőség és kiadó:
Tudomány Kiadó Kft.
1146 Budapest, Hermina út 57–59.
Telefon: (1) 273-2840, (1) 273-2844
E-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
Felelős kiadó: Guti Péter ügyvezető
Kiadványmenedzser: Béki János
Nyomtatás: Veszprémi Nyomda Zrt.
Tipográfia: PORTMED Kft. – Engárd Viktor
Az újságban megjelent cikkek, receptek csak a
szerkesztőség hozzájárulásával sokszorosíthatók.
Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. A Szerkesztőség és a Kiadó a
hirdetések szakmai tartalmáért felelősséget nem
vállal, az a hirdetőre hárul.
ISSN 1789–8870

Lapunk megrendelhető
A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer
2010-ben 4, a Diabetes 6 alkalommal jelenik
meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai
megrendeléskor az alábbi postázási költséget
kérjük befizetni:
Példány Hypertonia Diabetes Hypertonia
szám
+ Diabetes
1 (egyéni)
1 060 Ft
1 590 Ft
1 990 Ft
10–50
7 300 Ft 10 900 Ft 16 900 Ft
51–100 10 600 Ft 15 900 Ft 24 600 Ft
101–150 13 400 Ft 20 200 Ft 31 200 Ft
A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll
módunkban teljesíteni. A Diabetes lappal közös,
kedvezményes együttrendelés azonos időbeli
postázást jelent. A 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.

Az egészségügyben beteg és orvos számára egyaránt a legnagyobb öröm, ha a
beteg meggyógyul, de legalábbis nem romlik az állapota. Az orvos a gyógyítás
öröme miatt választja roppant nehéz hivatását, a beteg számára eltörpül minden egyéb gond, amikor kínok gyötrik, és mindennél jobban örül, ha visszanyeri egészségét, ha súlyos betegségében panaszai enyhülnek.
A beteg – egyszerűen fogalmazva – csak jól szeretné magát érezni, és ez
egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt az első pillanatban gondoljuk.
Más és más a testi és lelki egészség, és megint más ennek társadalmi megközelítése. Az egészség szubjektív megítélését az egyén hite, tapasztalatai és elvárásai egyaránt befolyásolják, és mindezt a betegség és a kezelés még tovább
módosítja. Optimális esetben a beteg és a segítő hite igen közel áll egymáshoz,
illetve megegyezik. Az orvos számára nem elégséges a tudás, az intelligencia,
a jólelkűség, mert csak emberséggel lehet és érdemes ezt a hivatást végezni.
A jó cselekedetek, amelyeket véghezvihet, alig felbecsülhető értéket képviselnek. Azonban egyetlen orvos is igen sokat segíthet rengeteg embernek.
A testi jóllétet az általános erőnlét, a munkaképesség, illetve a jellegzetes
betegségtünetek, mint a fájdalom, gyengeség egyaránt módosíthatják. A lelki
egészség része az élettel való elégedettség, az önbecsülés, mindezeket folyamatosan befolyásolja a hangulati, érzelmi életünk. A szociális jóllétünk nem
pusztán a társadalomban, a családban betöltött szerepünktől függ, hatással
van rá többek között az anyagi függetlenség és a szexuális életünk is.
Mára a betegek „egyenjogúvá” váltak, orvos és beteg között a régi paternalista helyett partneri viszony alakult ki. Az egyén jelentősége felértékelődött.
A beteg előtt megnyíltak az információs csatornák, elvárásai megváltoztak. A
betegeknek magas és gyakran irreális elvárásaik vannak az orvosokkal szemben, ami sokszor elégedetlenséghez vezet. Az érthető, hogy hatékony kezelés
és kommunikáció nélkül nem nyerhető meg a betegek együttműködése. Beteg
és orvos ugyanazért a célért küzd, ám hiábavaló az orvos minden igyekezete,
hiábavaló a legmagasabb szintű szakmai ismerete, ha a beteg nem együttműködő, ha az orvos előírásait teherként éli meg. Még a legfegyelmezettebb
beteg is kienged néha.
Tudjuk, hogy a három napot meghaladó gyógyszerkihagyás gyakorisága közel 60%-os magasvérnyomás-betegségben. Miért tartanak a betegek oly gyakran ünnepnapot a gyógyszerszedésben? Hol legyen a bocsánatos esendőség
határa?
Mi, orvosok igyekszünk egyszerűsíteni a gyógyszerbevételi előírást, megpróbáljuk a kezelést a beteg életstílusához igazítani, persze ettől még több
orvos egy időben többféle gyógyszert adhat, a szomszédasszony pedig még
többet. Sajnos a kezelés során előforduló mellékhatások, a gyógyszerek kiváltásának anyagi terhei tovább nehezítik az együttműködést. Az egyes betegségekkel – ilyen a magasvérnyomás-betegség is – együtt járó élethosszig való
gyógyszerelés igencsak nehezen fogadható el. Ha kezelőorvosunk kedvenc ünnepi ételeinktől és italainktól is eltilt, nem engedi a dohányzást, bizony nem
könnyű a hétköznapok után a békés önfeledt ünneplés.
Remélem, hogy a dolgos és nehéz hétköznapok után az olyannyira várt pihenés közben is sikerül betartani a mindennapokra előírt kezelést, és a gyógyszerek elhagyásának következménye nem rontja el az örömünket. Kívánom,
hogy az előttünk álló békés, szép ünnepek során mindenki megtalálja boldogságát, testi és lelki megnyugvását.
Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság főtitkára
A szerkesztőség megjegyzése: az optimális vérnyomás eléréséhez a lapunkban hirdetett
termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Lapunk megjelenését támogatta:

Az érrendszerünkről…
Az érrendszer a vér folyamatos áramlásával biztosítja a
sejtek oxigén- és tápanyagellátását. A vér áramlásához
egy pumpára, a szívre is szükség van. A vérkeringést az
egységes szív- és érrendszer tartja fenn, ezt az egységet
nevezzük kardiovaszkuláris rendszernek.

A keringés motorja, a szív négyüregű pumpa, két pit-

varból és két kamrából áll. A szív jobb oldala fogadja
az elhasznált, oxigénszegény vért, és a tüdőbe pumpálja. Ez a kisvérkör. A szív bal oldala fogadja a már
felfrissült vért a tüdőből, majd nagy nyomással kilöki
az aortán (főverőér) át a szervezetbe. Ez a nagyvérkör.
A szívből az aortát követően a kipumpált vér a
nagyerekbe, az artériákba kerül. A nyomási hullám
terjedése miatt felületes helyeken ezt pulzusként tapinthatjuk is. A verőerek egyre kisebb erekre oszlanak, legvégül a hajszálnál is vékonyabb hajszálerekre.
Itt történik meg a szövetekben az oxigén és a tápanyagok leadása és a bomlástermékek felvétele. Az
elhasznált vér nagyrészt a hajszálvénákon, másrészt
a nyirokereken jut a visszerekbe, vénákba, majd a fővénán vissza a szívbe. A verőerek fala a nagyobb nyomás miatt vastagabb, a visszerek vékonyabb falúak,
helyenként billentyűkkel, hogy az egyirányú áramlást
biztosítsák.
Az érrendszer minden szakasza megbetegedhet.
Leggyakrabban az artériás és a vénás rendszerben található kóros elváltozás, de előfordulhat a hajszálerek
és a nyirokerek betegsége is. Az életkorral járó „elhasználódás” is befolyásolja érrendszerünk állapotát.
A panaszokat többnyire az határozza meg, hogy melyik testrész vagy szerv érrendszere a legérintettebb
– pl. a szív, végtagok, agy stb.
Az artériák betegségeiben az érnek a vér akadálytalan áramlását biztosító belső sima hámrétege egyenetlenné válik. Zsírszerű anyagok rakodnak az érfalra,
ettől megváltozik a véráramlás, megvastagszik és rugalmatlanná válik az érfal, megindul az érelmeszesedés folyamata. Az ér keresztmetszete lassan beszűkül,
akár el is elzáródhat, érszűkület alakul ki.
A népbetegségnek tekinthető hipertónia és az érelmeszesedés gyakran szorosan összefügg. Magas
vérnyomásnál növekszik az erek belső falának mikroszkopikus megsérülési esélye. Az áramlási körülmények is megváltoznak, és az apró sérülések felett érelmeszesedéses felrakódások keletkezhetnek.
A betegség gyakran jelentkezik a végtagokon – a
lábartériák bármely szakaszán vagy a medence nagyereiben –, többnyire a lábakon okoz tüneteket. Ezt
nevezzük perifériás artériás betegségnek. A tünetek
eleinte nagyon szegényesek, később a fizikai terheléskor fellépő vérellátási zavar okoz szakaszos fájdalmat.
Jellemző az időszakos sántítás, vagyis járkáláskor,
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bizonyos távolság megtétele során, a lábszárizomzatban erős fájdalom lép fel, ami pihenésre átmenetileg
megszűnik. Később a fájdalom állandósulhat, sőt a
tápanyag- és oxigénhiány, a szöveti bomlástermékek
felszaporodása szövetelhalásokat, üszkösödést okozhat. Sajnos ma sem ritka, hogy az érszűkületes beteg
csak ilyen súlyos állapotban fordul orvoshoz. A kezelésben gyógyszerekkel, érsebészeti beavatkozással, a
végtag aktivitásának fokozásával érhetünk el javulást. Ismert érbetegek, cukorbetegek számára különösen fontos a végtagok védelme, ápolása, a sérülések
megelőzése. Hangsúlyozzuk az évszaknak megfelelő,
kényelmes cipő viselését, a lábszár védelmét, pl. kerti
munkálatoknál. A körmök és a lábfej rendszeres ápolása sem elhanyagolható!
A perifériás érbetegségekben szenvedőknél gyakori
a vesét ellátó artéria megbetegedése is. Ez önmagában is magasvérnyomás-betegséghez vezethet, vagy a
már amúgy is magas vérnyomásértékeket ronthatja
tovább.
A fő verőér kezdeti szakaszán ered a szív vérellátását biztosító érrendszer. Ennek fő ágai a szívet
koszorúszerűen veszik körbe, ezért nevezik koszorúér-rendszernek. Ezen erek szűkülete, betegsége eleinte szintén lehet tünetszegény. Terhelésre jelentkező hirtelen gyengeség, múló mellkasi fájdalom, fojtó
érzés, szokatlan fáradékonyság korai jel lehet. Ha a
koszorúér elzáródik, szívinfarktus (szívizomelhalás)
alakul ki.
A nyaki és a koponyaerek megbetegedése, szűkülete, elzáródása az agy vérellátási zavarát okozza. A
következményes agyi szövetelhalás, az agyinfarktus
vagy stroke többnyire maradandó, esetleg tragikus
következményekkel jár. A szív és az agy érbetegségeiről (szívinfarktus, stroke) előző számainkban részletesebben is olvashattak.
Az erek betegségeivel kapcsolatban érintenék egy
speciális problémát, a férfiak merevedési zavarát. A
hátterében a helyi érrendszer keringészavara állhat.
Tapasztalatok alapján a merevedési zavar gyakran
kezdeti tünete a koszorúerek elmeszesedésének, illetve az általános érelmeszesedésnek.
A perifériás érbetegség kockázati tényezői közül a
dohányzás, a cukorbetegség, a magasvérnyomás-betegség és az emelkedett vérzsírértékek a legjelentősebbek. Közismert, hogy ezek egyenként is akár 20–
30%-kal növelhetik a megbetegedés esélyét, de több
tényező együttes megléte már hatványozott kockázatot jelent. Pácienseim között, sajnos, ma is találok dohányzó, emelkedett vérzsírral rendelkező hipertóniás
cukorbeteget. Ők szinte biztosan érbetegségben is
szenvednek, és a megfelelő hatékonyságú kezelés és
életmódváltoztatás nélkül súlyos, akár végzetes következményekkel számolhatnak.

Mit tehetünk az érbetegségek és a kínos szövődmények megelőzése, késleltetése érdekében? A magas
vérnyomás és a cukorbetegség korai felismerése, kezelése, a dohányzás elhagyása, a túlsúly leküzdése alapvető feladat. A veszélyeztettek felvilágosítása, együttműködése elengedhetetlen a kezeléshez és a megfelelő
életmód (étrend, rendszeres mozgás, pl. séta, kirándulás, úszás, otthoni torna stb.) kialakításához.
Fontos feladat a látszólag egészséges, de a „néma”
tüneteket már hordozó, középkorú és idősödő emberek szűrése. Lényeges a vérnyomás időszakos, sok
esetben rendszeres mérése – otthoni mérésnapló vezetésével. A vérnyomás emelkedése mellett értékelhető
adat a szisztolés és a diasztolés érték különbségének
(pulzusnyomás) folyamatos emelkedése, ami az artériák rugalmasságának változását jelzi. A perifériás erek
tapintása, összehasonlítása, a szemfenéki erek tükrözése, a nyaki artériák ultrahangos vizsgálata, a vér koleszterin- és trigliceridszintjének, a veseműködésnek
az ellenőrzése, az időszakos kardiológiai szakvizsgálat
– csak néhány az érbetegségek szűrésénél és követésénél elvégzendő vizsgálatok közül.
Sok helyen végeznek vizsgálatot egy, a hazánkban
mostanában elterjedt műszerrel – az „arteriográffal”,
ahol a vérnyomásmérőhöz hasonló mandzsetta az artériás pulzusgörbét érzékeli. Ezt a műszer elektronikus jelekké alakítja, és egy számítógépes program
segítségével kiszámítják az erek rugalmasságát jelző
„artériás életkort”. (Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy az arteriográffal végzett vizsgálatot egyetlen hazai tudományos társaság sem fogadja el, és az OEP
sem támogatja.)
A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Kardiológiai Társaság a boka/kar index mérését ajánlja az artériás érbetegség szűrésére. A vizsgálat során a lábon
és a felkaron mért szisztolés vérnyomásérték arányából igen jól lehet következtetni a perifériás érbetegség
jelenlétére.
A szívkamrák 60 éves korunkig kb. 200 ezer köbméter vért pumpálnak a nagy- és kisvérkör ereibe. Elképzelhető, hogy ereink fala az életünk folyamán milyen igénybevételnek van kitéve. Ezért is igyekezzünk
a kiküszöbölhető károsító tényezők számát és szerepét
csökkenteni!
Az érrendszer visszeres oldalának leggyakoribb betegségeiről majd egy későbbi számunkban olvashatnak.
Dr. Barta László Intenzív terápiás
gyakorlatot követően több mint három évtizede ugyanazon körzetben
családorvos. Célja a helyes életmódra való nevelés, a magas vérnyomás
és a cukorbetegség korai felismerése,
követése a szövődmények számának csökkentése érdekében. Több mint húsz éve oktatja az orvostanhallgatókat és a leendő háziorvosokat.

Hypertonia
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 linikai 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 érzékelése és kijelzése
• 10 év garancia – kétévenkénti bevizsgálás esetén
• A Gyógyszerészi Gondozási Programban a vérnyomásméréshez használt készülék
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
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A koleszterinek
ről, a lipidekről, ezek szerepéről. A lipidek fehérjéhez
kötődve – lipoproteinek – vannak jelen a vérben, változó összetételben és denzitásban, azaz felépítésben,
A gerincesek és az ember testének minden szövetésűrűségben. Eszerint van kis sűrűségű, az angol elneben, sejtjében, főleg az agyvelőben és az idegszövetben
vezés rövidítését használva LDL-koleszterin, és nagy
sűrűségű, azaz HDL-koleszterin a szervezetben. A
található lipoid, azaz zsírszerű anyag. Az emberben a
máj naponta mintegy 6–8 g koleszterint szintetizál,
lipoproteinek különböző mennyiségű koleszterinből,
trigliceridből, foszfolipidből és fehérjéből állnak. Az
emellett az átlagos táplálkozással még napi több száz
LDL-koleszterin, illetve HDL-koleszterin népszerű elmilligramm koleszterin kerül a szervezetbe. A kolesznevezése rossz, illetve jó koleszterin.
terin számos fontos vegyület, mint például a hormonok, D-vitamin bioszintézisének (szervezeten belüli
A múlt század ötvenes éveitől ismert, hogy minél
előállításának) kiindulási alapanyaga.
nagyobb a táplálékokkal elfogyasztott telített zsírsaKözel száz évvel ezelőtt, 1913-ban Anyicskov elsővak mennyisége és a fogyasztás gyakorisága, annál
ként írta le a táplálkozással a szervezetben kerülő komagasabb az LDL-koleszterin szintje, és ennek köleszterin szerepét az érelmeszesedés kialakulásában
vetkeztében az érelmeszesedés veszélye. Másrészről
nyulakon végzett kíséraz is igazolódott, hogy a
letek alapján. Azóta megtelített zsírsavak étrendi
számlálhatatlanul
sok
csökkentése az LDL-kokutatás és közlemény
leszetrin szintjének mérigazolta, hogy a tápláséklődésével, és így a
lékkal magunkhoz vett
szív- és érbetegségek kocÖsszes koleszterin: <5,0 mmol/l
túlzott mennyiségű kokázatának csökkenésével
LDL-koleszterin: <3,0 mmol/l
leszterin megemeli a vér
jár. A telített zsírsavak
HDL-koleszterin: >1,0 mmol/l (férfiak),
koleszterinszintjét, ami a
egy
energiaszázalékos
>1,3 mmol/l (nők)
koszorúér-betegség, valacsökkentése az LDL-koTriglicerid: <1,7 mmol/l
mint más szervek, pl. az
leszterin szintjének átagy- és a végtag erei ellagosan 1,34%-os mérmeszesedésének fokozott kockázatával jár.
séklődésével jár. (Az energiaszázalék azt jelzi, hogy az
Az érelmeszesedés az ütőérfalak belső rétegén leadott tápanyag – ebben az esetben a telített zsírsav
játszódó folyamatok következménye, kialakulásában
– mennyiségéből számított energia [kalória] milyen
nemcsak az emelkedett koleszterinszint, hanem a
arányban van az egész napi energiabevitellel, például
magas vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás is
2000 kcal napi összes energiabevitel esetén az 1% 20
szerepet játszik. Koleszterin rakódik le az ütőerek fakcal energiát jelent, azaz mintegy 2 g telített zsírt). A
lában, majd kalcium és fibrin, az érfalak megvastalegutóbbi országos táplálkozási vizsgálatban a lakosgodnak, kialakul az érfalakat alkotó simaizomsejtek
ság átlagos telített zsírsav fogyasztása több mint 11
gyulladásos állapota, az erek beszűkülnek, el is záenergiaszázalék volt, a nemzetközi ajánlás azonban
ródhatnak, illetve a leváló és elsodródó vérrög (trom10 energiaszázaléknál kevesebbet szorgalmaz.
bus) ütőérelzáródást okozhat. Mindez az ütőerek
által vérrel ellátott szervek betegségéhez, működési
zavarához, elégtelenségéhez, a legsúlyosabb esetben
halálhoz vezet.

Mi a koleszterin?

Vérzsírok ideális szintjei

Megelőzhető, befolyásolható
ez a folyamat? Ha igen,
akkor mit tehetünk?
Az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás,
valamint a dohányzás mellőzése döntő szerepet játszik a megelőzésben és a már kialakult betegség kezelésében. A megelőzés és kezelés részletes ismertetése
előtt essék szó a vérben keringő zsírszerű vegyületek-
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Hogyan csökkenthető a telített
zsírsavak fogyasztása?

Az állati eredetű termékek, mint a zsíros húsok, húskészítmények, nagy zsírtartalmú tej (3,6%), a zsíros
sajtok, tejszín és tejföl, valamint ezekkel készült ételek, termékek, valamint a pálma- és pálmamag-olaj
fogyasztásának korlátozásával. Ez utóbbi kivételével
a növényi olajok, margarinok csak kismértékben tartalmaznak telített zsírsavakat. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy mellőzni kell a nagy zsírtartalmú állati
eredetű élelmiszereket, az állati zsírokat, valamint az
említett növényi olajat és az ezekkel készült termékeket.

Bizonyítékokkal alátámasztott tény, hogy a telített zsírsavforrásokat többszörösen telítetlen zsírsavakkal helyettesítve csökken az LDL-koleszterin
szintje. Többszörösen telítetlen zsírsavak a növényi
olajokban és az azokkal készült termékekben, olajos
magvakban vannak jelen nagy mennyiségben. Az egy
energiaszázalékos növelés hatására az LDL-koleszterin szintjének 0,59%-os csökkenése érhető el, tehát
önmagában alkalmazva feleannyira hatásos a többszörösen telítetlen zsírsavak növelése, mint a telítetlenek csökkentése, ezért e két változtatás
egyszerre javasolt. Nem szabad elfeledkezni
azonban arról, hogy mindkét zsiradéknak
ugyanolyan nagy az energiatartalma, ezért
a túlzott fogyasztásuk növeli a túlsúly, elhízás kockázatát.

faggyú, tejtermékek –, másrészt a hidrogénnel kezelt
növényi zsiradékokkal és az ezekből készült termékekkel kerülhetnek a szervezetbe. A transz-zsírsavak
növelik az LDL- és csökkentik a HDL-koleszterint,
emellett számos egyéb káros hatásuk is van. Korábban a transz-zsírsavak fő forrásai a margarinok voltak, mára azonban sikerült valamennyi margarinban
egy százalék alá csökkenteni ezek mennyiségét, azonban még előfordulhatnak olyan termékekben, amelyek
nem ellenőrzött forrásokból kerülnek fogyasztásra.

A szív- és érrendszeri betegségek

Omega-6, omega-3
zsírsavak

kockázata csökkenthető

az állati eredetű (telített) zsírokat tartalmazó
élelmiszerek fogyasztásának csökkentésével, és
növényi eredetű (telítetlen) olajok (kivétel a
pálmaolaj), olajos magvak, valamint nagy
zöld levelű főzelékfélék fogyasztásával és
heti kétszeri tengeri halfogyasztással, továbbá
súlyfelesleg esetén a testsúly csökkentésével.

A többszörösen telítetlen zsírsavak túlnyomó részét az ún. omega-6 zsírsavak alkotják, amelyekben a telítetlen kettős kötések
a zsírsavlánc végétől visszafelé számított 6.
szénatomnál kezdődnek. Ezek a zsírsavak elsősorban
a zöldségekben, növényi olajokban (kukorica, szója,
sáfrány, napraforgóolaj) találhatók, kivéve a kókuszés pálmaolajat. A többszörösen telítetlen zsírsavak
másik csoportját alkotják az omega-3 zsírsavak, amelyek egyike (alfa-linolénsav) növényi eredetű, fő forrásai: lenmag, lenmagolaj, repce-, kukorica-, szójaolaj, valamint az olajos magvak (dió, mák, tökmag),
továbbá nagy zöld levelű főzelékfélék (kelkáposzta,
kelbimbó, káposzta, spenót), illetve uborka, zöldpaprika, sárgaborsó, zöldborsó. Az alfa-linolénsav a szervezetben átalakul hosszú láncú omega-3 zsírsavakká,
amelyek rövidített neve EPA és DHA, de elég rossz
hatásfokkal, az így keletkező mennyiség nem elegendő. A hosszú láncú omega-3 zsírsavak gazdag forrásai
a tengeri halak (hering, makréla, szardínia, lazac),
ezek fogyasztásával kerülnek a szervezetbe, de a tojás is tartalmaz kisebb mennyiségben. Az omega-3
zsírsavak hatásosan csökkentik egy másik vérlipid, a
triglicerid koncentrációját, valamint a trombózis-veszélyt. Az ajánlott mennyiség 500 mg/nap, tengeri
halak hetenként kétszeri fogyasztásával ez az ajánlás
teljesíthető. A cukorfogyasztás csökkentése, kerülése, valamint túlsúly/elhízás esetén a fogyás hatására
is csökken a trigliceridszint.

Transz-zsírsavak és a margarin
A szív- és érbetegségek kockázatát legnagyobb mértékben növelő zsírsavak a transz-zsírsavak, amelyek egy
része természetes forrásokból – marhafaggyú, birka-

Koleszterinszegény étrend
A koleszterindús étkezés is növeli az LDL-koleszterin
szintjét, az ajánlás naponta 300 mg-nál kisebb men�nyiség. Ennél a férfiak 50%-kal, a nők 3%-kal többet
fogyasztanak Magyarországon a legutóbbi (2003) táplálkozási vizsgálat szerint. A legfőbb koleszterinforrások a belsőségek (máj, vese, velő), valamint a zsíros
húsok és húskészítmények, állati zsírok és a tojássárgája. Egy tojássárgájában mintegy 200 mg koleszterin
van. Egy amerikai vizsgálatban néhány éve azt találták, hogy egy hét alatt összesen 6 tojás elfogyasztása még nem növeli a kockázatot, de ennél több már
igen.
A zöldségekben, gyümölcsökben gazdag, a teljes értékű, korpát is tartalmazó gabonatermékekkel kiegészülő táplálkozás, amelyben az állati zsírok csak kis
mennyiségben szerepelnek, ezek helyett a növényi
olajok vannak jelen, továbbá a túlsúly/elhízás megakadályozása az adagok nagyságának mérséklésével,
rendszeres testmozgással csökkenteni lehet a keringési betegségek kockázatát, és elengedhetetlen része
a kezelésnek is.
Dr. Zajkás Gábor Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet főigazgató-helyettese, érdeklődési
területe a táplálkozás szerepe az életmóddal és táplálkozással összefüggő
betegségek megelőzésében.
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Kit és hogyan kell kezelni az érrendszeri betegségek
megelőzésére a konszenzuskonferenciák alapján
A különböző kockázati állapotok és a kardiológiai betegségek kezelését a megfelelő szakma orvosi társaságai
irányítják. Hogy egységes elvek szerint lehessen kezelni
a veszélyeztetetteket, illetve a már megbetegedetteket,
részben Európában, részben az Egyesült Államokban
összeálltak az illetékes társaságok, hogy konszenzust,
megegyezést hozzanak létre a kezelési irányelvekről.
Magyarországon először 2003-ban és 2005-ben kilenc-kilenc, 2007-ben és most negyedik alkalommal 2009. november 6-án 15 társaság hozott létre konszenzussal közös ajánlást a szív- és érrendszeri betegségek megelőző
kezeléséről a IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzuskonferencia keretében. A konszenzuskonferencia irányelvei elsősorban orvosoknak szólnak, a cikkben ezek lényegét ismertetjük a laikus olvasóval.

A teljes szív- és érrendszeri
kockázat megállapítása
Régebben az orvosok annak alapján írtak fel gyógyszert a betegeknek a szív- és érrendszeri betegségek

megelőzésére, hogy milyen mértékben volt kóros például a vérnyomásuk, a koleszterin- vagy vércukorszintjük. A normálértéket meghaladókat kezelték,
életmód-változtatással együtt általában gyógyszerrel
is. Ezek a határértékek az évtizedek során változtak,
inkább szigorodtak, alacsonyabbak lettek, messze kerültünk attól, ami például a magas vérnyomás kezelésében dívott, hogy ki hány éves, annak megfelelő
a vérnyomás határértéke. Ezen az alapon a 60 éves
hipertóniásokat 160 Hgmm-ig normális vérnyomásúnak tartották.
Az utóbbi két évtizedben a nagy orvosi vizsgálatok
alapján kiderült, hogy a betegek szív- és érrendszeri
kockázata nem, vagy nem csak például a koleszterinszint nagyságától függ, hanem legalább annyira
a betegben jelen levő egyéb betegségektől, illetve
kockázati tényezőktől. Ezt úgy nevezzük, hogy globális, teljes szív- és érrendszeri kockázat. Így hiába
van például valakinek 6,8 mmol/literes koleszterinszintje, ha nincs más kockázati tényezője, akkor nem
igényel koleszterinszint-csökkentő gyógyszeres kezelést.

A nagy szív- és
érrendszeri kockázat
A megelőző kezelésnek elsősorban a nagy kockázatúaknál van jelentősége. Ezért elsősorban a nagy kockázatú állapot meghatározására törekedtünk.
Idesoroltuk elsősorban a szív- és érrendszeri betegségeket, valamint a hasonló kockázatot jelentő betegséget, a diabéteszt és a krónikus veseelégtelenséget.
Ismertté vált a nemzetközi konszenzusajánlások
alapján, hogy azoknak is lehet nagy kockázata, akik
még nem szenvednek a fenti betegségektől.
A tünetmentes egyének nagy kockázatának megállapítására négy módszer használatos:
1. A kockázatot megjósló, vizsgálatok alapján ös�szeállított táblázatok. Ezek közül mi az úgynevezett SCORE táblázatot választottuk, melybe
ha bejelöljük az illető nemét, korát, koleszterin-,
vérnyomásértékét és dohányzási szokásait, akkor leolvasható belőle, hogy az eléri vagy meghaladja-e az 5-ös értéket, mely azt jelenti, hogy
az illetőnek 10 év alatt több mint 5% esélye van
arra, hogy szív- és érrendszeri betegségben haljon meg.
2. Vannak olyan rizikófaktorok, melyek veszélyessége önmagukban felér például a SCORE táblázatban 5 rizikófaktorból számítható kockázattal.
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Ilyen például a 8 mmol/l fölötti koleszterin vagy a
180/110 Hgmm feletti vérnyomás.
3. Ha legalább három rizikófaktor jelen van 5 nagy
kockázati tényezőből (elhízás, emelkedett koleszterin-, triglicerid-, vérnyomás-, vércukorértékek),
azt is nagy kockázatnak számítjuk. Ezt az állapotot orvosi kifejezéssel metabolikus szindrómának
nevezzük.
4. Egy másik megközelítés, amikor még több rizikófaktorból választunk: ha a már említett hagyományos rizikófaktorokból három jelen van, és az
egyéb, egy táblázatban felsorolt közel tízből (például magas húgysavszint) még plusz egy, akkor
a betegnek nagy a kockázata. Ezt orvosi kifejezéssel globális kardiometabolikus kockázatnak
nevezzük.
A fenti négy közül nem kell jelen leni mind a négynek, egy jelenléte is már tünetmentes nagy kockázatot
jelent.

A nagy kockázathoz
tartozó célértékek
A konszenzuskonferenciák feladata volt, hogy megállapítsa azokat a célértékeket, melyek elérésére a nagy
a kockázatú betegekben törekedni kell.
A fő rizikófaktorok célértékei nagy kockázatú egyénekben
• Koleszterinszint: 4,5 mmol/l alatt
• Trigliceridszint: 1,7 mmol/l alatt
• HDL-koleszterinszint: férfiaknál 1,0, nőknél 1,3
mmol/l felett (védőfaktor)
• Vérnyomás: 130/80 Hgmm alatt
• Vércukor: 6,0 mmol/l alatt
• Elhízás: férfiaknál 102, nőknél 88 cm alatti haskörfogat

Gyógyszerek, melyeknek
védő hatásuk is van
Vannak olyan vérnyomás-, koleszterinszint-csökkentő, véralvadásgátló vagy egyéb gyógyszerek, melyekről kiderült, hogy fő hatásuk, például a vérnyomás
csökkentése mellett más egyéb, az érelmeszesedést
gátló, például a szívinfarktust megelőző hatásaik is
vannak.
A konszenzuskonferencia feladata volt közös álláspont kialakítása abban, hogy mely gyógyszerek javasolhatók megelőzési céllal a különböző nagy kockázatú
betegségekben.
Egyetértés alakult ki abban, hogy a szív- és ér
rendszeri betegségek megelőzésére kinek rendeljen
az orvos például aszpirint vagy hasonló trombózis
gátló gyógyszert nagy kockázatú állapotokban,

 ersze a lehetséges mellékhatások figyelembevételép
vel.
Általában az orvos ilyen céllal aszpirint vagy hasonló
szert rendelhet minden szív- és érrendszeri betegségben szenvedő betegnek, vagy olyan cukorbetegeknek,
akinek még plusz rizikófaktora van, vagy olyan férfiaknak, akiknek az említett SCORE értékük 10% felett
van és nincs kontrollálatlan magas vérnyomásuk.
Egyes vérnyomáscsökkentő gyógyszereknek megelőző hatásuk miatt szintén szerepük lehet a nagy kockázatú betegek preventív kezelésében. Abban is állást
foglaltunk, hogy influenzavakcina „minden szív- és érrendszeri betegnek javasolható”.

A konszenzuskonferencia
utóélete
A konszenzuskonferencia ajánlásaiból színes A/4-es
posztert készítünk, melyet minden orvoshoz igyekszünk eljuttatni, és amelyből az orvosok az ajánlások lényegét könnyen leolvashatják, megjegyezhetik.
Emellett a korábbiakban is, jelenleg is a legkülönbözőbb orvosi folyóiratokban közöljük azokat.
Minden ajánlás elsősorban annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, ezért az irányelvek végrehajtását is
ellenőrizzük.
Az évek során javulás volt kimutatható a célértékek
elérésének arányában, így a koleszterin 4,5-ös célértékét 2004-ben az érintettek 11,7, 2005-ben 22, 2006ban 30 százaléka érte el. Ez jelentős javulás, de még
messze van az ideális 100%-tól.
A konszenzuskiadványban három táblázat foglalkozik az életmód-változtatási programmal is, a táplálkozás, a fizikai aktivitás és a dohányzás területén. A
Springmed kiadó gondozásában megjelent A nagy rizikófaktorok című könyvben mindenki megtalálhatja
az őt érdeklő rizikófaktorok célértékét, és a SCORE
táblázatot is.
Reméljük, hogy az orvosok és a betegek együttműködésével a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése tovább javul, és elérhetjük azt a célt is, amit a IV.
Kardiovaszkuláris Konferencián kitűztünk, hogy a koleszterin célértékének jelenlegi 30%-os elérési aránya
2011-re 10%-kal, 40%-ra emelkedjen.
Dr. Pados Gyula A Szent Imre Kórház Obezitológia–Lipidológia Részlegét vezeti, az Elhízástudományi Társaság főtitkára, címzetes egyetemi
docens, kandidátus, a Táplálkozási Fórum elnöke, a IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzuskonferencia szervezője. 1983 óta mintegy 18 ezer, rizikófaktorokkal is rendelkező elhízott beteget
kezeltek osztályukon, majd járóbetegként a Lipid Ambulancián.
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Meddig tart az egészség, hol kezdődik a betegség?
A családorvosi munka egyik sajátossága, hogy nem
csak a „beteg” betegekkel, hanem az egészséges pácienseinkkel is kapcsolatba kerülhetünk. Azokkal, akiknek sokszor csak egy igazolást kell kiállítanunk, a jogosítványát kell megújítanunk, esetleg más alkalmasságról
kell véleményt adnunk. De törvényi előírás is, hogy a
praxisba bejelentkezetteket meghatározott időszakonként köteles a családorvos megvizsgálni, rajtuk különböző egészségügyi szűrővizsgálatokat elvégezni, és arról
dokumentációt készíteni. Ennek célja, hogy a panaszokkal, tünetekkel, betegségekkel nem rendelkezők is időről időre egészségügyi ellenőrzésen vegyenek részt.

Van egy álmom…! Lehet egy álmom…?
A családorvosi rendelőbe csak egészséges emberek jönnek rendelésre. Mindenkinek ideális a testsúlya, jó a
vérnyomásértéke, normális laboratóriumi eredményei
vannak. Nem gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, szakrendelőről, vizsgálatokról, kórházi kezelésekről beszélünk. Megvitatjuk a legújabb egészséges
ételreceptek sorát, meghallgatjuk a hétvégi családi
kirándulás emlékeit, a gyalogtúra nehézségeit. Tanácsokat adunk a következő hétvége egészséges életmód
programjairól, felhívjuk a figyelmet a rádió, a televízió
egészséget segítő, tanácsadó programjaira. Hirdethetnénk az egészség értékét, fontosságát, segítenénk az
egészség tartós megőrzésében. A családorvos a betegségmegelőzés, az egészség orvosává válna!
És felébredek! Mi a valóság?

Lehet betegségmegelőzésről beszélni a
családorvosi rendelőben?
Napi tevékenységünk egyik része a panaszos, tünetes
betegek meghallgatásával, ellátásával, kivizsgálásuk
tervezésével és szervezésével, a gyógykezelés elrendelésével telik. A másik része a napi munkának – sok
esetben talán a nagyobb hányada is – mindezek adminisztrálása, azaz kartonokba írni, számítógépre vinni
az eredményeket, majd különböző jelentéseket szerkeszteni az adatokból. A családorvosi főszerep elsődlegesen a kialakult betegségek gyógyításában, folyamatos
ellátásában van. De lehet, sőt kell egy másik főszerepet
is találnunk! Próbáljuk megtalálni a bajt, a kockázatot,
még mielőtt súlyos, visszafordíthatatlan károsodások,
megbetegedések alakulnak ki. A családorvos lehet kezdeményezője ennek a folyamatnak, de a páciensek megfelelő hozzáállása, együttműködése elengedhetetlen.

Tünetmentes „betegség”
A legtöbb krónikus betegségnek vannak figyelmeztető
tünetei, vagy a beteg észleli a jellemző panaszokat. Ta-
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lálhatunk kóros mérési eredményeket (pl. emelkedett
testsúly, magas vérnyomásérték), laboratóriumi értékeket (magas vérzsírszint, vércukorszint). A páciensek
életvitelében szintén találhatunk a kockázatot tovább
növelő káros hatásokat (dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, rossz étkezési szokások). Ezeken túl a családorvos ismeri az egyéni előzményeket, sok esetben a
család többi tagjának is tudja a kórtörténetét. Ez a sok
apró momentum, mint egy kirakójáték apró darabjai,
összeadódva megrajzolják páciensünk RIZIKÓTÉRKÉPÉT. Ez azt jelenti, hogy a kialakult súlyos elváltozások,
szövődmények megjelenése előtt következtethetünk az
egyén veszélyeztetettségére. Megjósolható a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata, a daganatos megbetegedések esetleges előfordulása, de sok egyéb megbetegedés valószínűségére is következtethetünk.
Hát munkára fel! Törődjünk többet az egészséggel!
Páciensként törekedjünk az egészséges életmód megteremtésére. Ha súlyunk nagy – kezdjünk fogyókúrába. A diétás tanácsokon túl már lelki támogatásbeli segítségre is van mód, ha kell, orvosi felügyelet mellett
gyógyszeres kezelést is vállalhatunk. A dohányzást
szintén elhagyhatjuk elhatározással, fogadalommal, ha
szükséges, már itt is kaphatunk gyógyszeres segítséget
is. A több mozgás szintén beépíthető a napi rendszeres
szükségletek közé. Akár a napi séta is sokat jelenthet!
Időszakosan érdemes orvosi vizsgálatra menni, laboratóriumi teszteket végeztetni. Kiderülhet, magasabb
a vérnyomásunk, nagyobb a vérzsírszintünk, a vércukorértékünk. És milyen érdekes, sem panasz, sem
tünet nem társul hozzá. Nem is érezzük magunkat betegnek. De az említett RIZIKÓ már emelkedett lehet.
Kellő időben az életmódváltás, ha szükséges, gyógyszeres kezelés megelőzheti a nagyobb bajt. Egyensúly
teremthető! Valóban egészségessé válhatunk!
Az orvosi oldala ennek a programnak a kellő odafordulás, a kellő odafigyelés. Remélhetőleg jut energia, idő,
és talán a finanszírozó oldaláról megfelelő támogatás is
a munkához. Lehet, hogy ez már újra az álom kategóriája? Lehet, de az idő mindenki számára kevés, az egészségben eltölthető évek száma csökken. Ne engedjük,
közösen tegyünk lépéseket. Lépjen az orvos is, lépjen a
betege is. Működjünk együtt, ébresztő mindenkinek!
Dr. Antalics Gábor Belgyógyász, illetve háziorvostan szakorvosként 18
éve dolgozik Budapest XVII. kerületében. Kiemelten a szív- és érrendszeri
betegek ellátásával, kezelésével foglalkozik, ebben a témában orvostanhallgatókat, illetve szakorvosjelölteket is oktat az Egyetem Családorvosi Tanszékén. Praxisában rendszeresen
gyakorlati orvosképzés is folyik.

Tabula rasa
Az év vége, az újév kezdete az önmagunknak tett ígéretek, fogadkozások ideje. Mintha tiszta lappal indulhatnánk minden január elsején. „Ígérem, januártól nem
eszem annyi édességet!… Sokkal többet fogok mozogni! Nem stresszelek annyit, könnyebben veszem majd a
főnök kritikáit!… Rengeteg gyümölcsöt és zöldséget fogyasztok majd!… Kipihenem magamat, sokkal toleránsabb leszek!” Eltelik azonban egy-két hét, és újra előkerül
a nápolyis zacskó, a rohanás, az idegeskedés és a gyorséttermi villámkalória-pótlások. Esténként már túl fáradtak
leszünk ahhoz, hogy tornanadrágba bújjunk, reggelente
pedig éppen eléggé kialvatlanok ahhoz, hogy a mozgás
a villamos utáni rohanásban merüljön ki. Miközben levegő után kapkodva szemünk az üres helyeket pásztázza,
cikáznak bennünk a kíméletlen adatok. Ma a világon 17
millióan halnak meg szív- és érrendszeri megbetegedésben évente! A vezető halálok megelőzhető lenne egy kis
odafigyeléssel, egészséges táplálkozással és napi rendszeres testmozgással. 8,1 millió férfi, és 8,6 millió nő hal
meg valamilyen szív- és érrendszeri megbetegedésben. A
szívroham évente 7,2 millió áldozatot követel, stroke-ban
pedig évente 5,5 millióan halnak meg a földön.

„A gyilkos négyes”
Magyarország sajnos túl jó helyen áll a szív- és érrendszeri problémák „versenyében”. Nálunk háromszor
többen halnak meg keringési megbetegedésben, mint
más európai országokban. Még a kelet-európai átlagnál
is rosszabbul „teljesítünk”. Legtöbb esetben az úgynevezett gyilkos négyes okozza a szív- és érrendszeri
megbetegedéseket. Az elhízás, a magas vérzsírszint, a
cukorbetegség és a magas vérnyomás a legfőbb kocká-

1990: 13,1 millió haláleset szív- és
érrendszeri megbetegedés következtében,
ez az összes haláleset 26 százaléka.
1999: 16,9 millió haláleset szív- és
érrendszeri megbetegedés következtében,
ez az összes haláleset 30,3 százaléka.
2020: 24,8 millió haláleset szív- és
érrendszeri megbetegedés következtében,
ez az összes haláleset 36,6 százaléka.
zati tényezők. Emellett problémát jelenthet, ha valakinek magas a koleszterinszintje. Jelentős számú korai
infarktusban szenvedőt vizsgálva azt találták, hogy a
több rizikófaktorral rendelkezők mintegy 80 százalékának volt magas a vérzsírszintje, mégis a betegeknek

csak mintegy 21 százaléka kapott lipidcsökkentő kezelést. Megbetegedéshez vezethet gyakran a dohányzás,
a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és
az alkoholfogyasztás is.

A Földön minden második
másodpercben meghal valaki szív- és
érrendszeri megbetegedés következtében,
minden ötödik másodpercben
bekövetkezik egy szívroham,
minden hatodik másodpercben történik
egy agyvérzés (stroke-roham).
A magyar nőknek nyolcszor nagyobb az esélye, hogy
keringési betegségben haljanak meg, mint hogy petefészek-daganatban vagy mellrákban – noha sajnos
ezek sem ritka halálokok. Szívizominfarktus vagy
szélütés vet véget a legtöbb magyar nő és férfi életének. Mégsem vesszük fel a sportcipőt, mégsem eszünk
több zöldséget, gyümölcsöt és kevesebb zsírt, csak füstölgünk, és nem lassítunk a tempón. Miért?

Tehetnénk, de miért
nem tesszük?
A napi testmozgás, a heti 3-4 alkalommal végzett rendszeres testedzés szükségszerű ahhoz, hogy meg tudjuk
előzni a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, vagy
esetleg a már meglévőket karban tudjuk tartani. Bizony, időráfordítás nélkül nem tudunk mozogni. Meg
kell tanulnunk beépíteni a napi rutinfeladatok közé a
40 perces, közepes intenzitású mozgást. Már azzal is
megtehetjük az első lépést, ha a lift helyett a lépcsőt
választjuk, autó helyett kerékpárral vagy gyalog közlekedünk. Néha így még időt is nyerhetünk, hiszen mi
nem töltünk el hosszú perceket egy-egy megállónál, és
nem idegeskedünk a dugóban. Akár le is szállhatunk a
villamosról, és sétálhatunk egy-két megállót, amíg a villamos a sínen ragadt autók miatt úgysem tud haladni.
Érdemes kitartást igénylő, de nem megterhelő, „izzasztó” sportot választani. Ajánlott a kerékpározás,
az evezés, az úszás, a kocogás, és az erősebb tempójú
gyaloglás is. Arra ügyeljünk, hogy a pulzus ne haladja meg a 65 százalékos terhelést. Ezt az értéket kön�nyedén megállapíthatjuk úgy is, hogy megfigyeljük a
beszédünket. Fontos, hogy viszonylag kényelmesen
tudjunk társalogni, ne kelljen a beszédhez fulladozva
levegőért kapkodnunk.
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A mozgásszegény életmódból kialakuló testsúlytöbblet kulcsfontosságú
a rizikófaktorok között, mert növekedésével párhuzamosan emelkedik a
szisztolés és a diasztolés vérnyomás, a
koleszterin- és trigliceridszint is. Természetesen annak a legjobbak a kilátásai a hosszú életre, akinek egyáltalán
nincs rizikófaktora. Ha két rizikófaktor együttesen fordul elő, duplázódik a
kockázata annak, hogy szív- és érrendszeri megbetegedésben haljunk meg,
míg három faktor együttes jelenlétekor
a kockázat többszörösére emelkedik. A
magas vérnyomásos betegek 72 százaléka elhízott, inaktív életet él, érrendszeri problémákkal küszködik.

A koszorúér-betegségből fakadó halálozás kockázata 25 év
viszonylatában a dohányzás, a vérnyomás, a koleszterin és a kor
függvényében – a Framingham tanulmány alapján
Szisztolés
vérnyomás
(Hgmm)
<132
Nem dohányzó
>162

Több mint 10
cigaretta/nap

Mit ér az ér?
Az érelmeszesedés a verőerek falának megbetegedése,
következménye agyvérzés, szívinfarktus, illetve alsó
végtagi érszűkület lehet. A betegség kialakulása több
évtizedes, lassú folyamat. Gyakran már kisgyermekkortól fogva zsírtartalmú anyagok rakódnak le a verőerek
falában, és úgynevezett plakkok képződnek. A plakkok
különböző fajta zsírokat, elsősorban káros koleszterint,

<132
>162

Össz
koleszterin
(mmol/l)

Rizikó
40–50 év
között
(%)

Rizikó
50–60 év
között
(%)

<5,2

5

12

>8,4

12

28

<5,2

11

25

>8,4

25

52

<5,2

9

22

>8,4

21

45

<5,2

19

42

>8,4

41

75

simaizomsejteket, kötőszöveti sejteket tartalmaznak,
az erek rugalmasságát csökkentik, üregüket jelentősen
beszűkíthetik. Ahogy csökken az ér átmérője, fokozatosan csökken a véráramlás is. A szív, az agy, a láb nem
megfelelő véráramlásának tünete lehet – többek közt
– a mellkasi fájdalom, angina, enyhe stroke, átmeneti
beszédzavar, látásromlás, lábfájdalom.
A plakkba beépülő kalciumszemcsék törékennyé teszik a zsíros lerakódásokat, amitől az erek be is repedhetnek. Rosszabb esetben, ha széthasad a plakk,
a vér hirtelen besűrűsödik, és az ér teljesen elzáródik,
ami infarktushoz (szívrohamhoz) vezethet. A megelőzés fontossága sajnos még nem tudatosult kellően bennünk, rendszerint csak akkor megyünk az orvoshoz,
amikor már nagy baj van. Minél több kockázati tényező van jelen együttesen, annál nagyobb jelentőségű a
szisztolés vérnyomás emelkedése – számol be erről a
Framingham tanulmány. A magas vérnyomás nemcsak a szívbetegség, hanem az agyi éreredetű események, valamint a szívelégtelenség kialakulását is erősen befolyásolja. A diasztolés vérnyomás 5-6 Hgmm-es
csökkentése a stroke 38 százalékos, az elmeszesedés
okozta szívbetegség 16 százalékos csökkenését eredményezi! Tehát, ha egy kicsit odafigyelünk a vérnyomásunkra, a napi szintű testmozgásra, már jelentősen
nagyobb esélyünk van a szív- és érrendszeri megbetegedések elkerülésére. Érdemes!
Ambrus Zsófia Újságíró, szakedző és
gerinctréner. Tíz éve dolgozik fitness–
wellness területen. A csoportos oktatás mellett – személyi edzőként – egyénileg is foglalkozik egészségügyi
problémákkal küzdőkkel, mozogni vágyókkal. A preventív célú mozgásoktatás mellett háziorvosokkal és dietetikusokkal karöltve végzi rehabilitációs
munkáját fővárosi fitness-klubokban.
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A rendszeres mozgásnak megvan az eredménye!
Nem csak mozgékonyabb, fiatalosabb, lendületesebb
leszel tőle, de a mozgásszervi panaszokat is enyhíti.i.
Kis lépésekkel is jó úton haladsz az
egészséges életmód felé!
Csak így tovább!
Rajtad is múlik az egészséged.
www.nincsde.hu

Új korszak a vérnyomásmérők világában!
A pontatlan mérés kiküszöbölhető!
Tudja, hogy a magas vérnyomás 4 millió embert érint Magyarországon?
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
én. Szakmai szervezetek ajánlásával.
garanciát jelent az egész Európai Unió területén.

ÚJ!

Medel Check
vérnyomásmérő készülék
• CHECK 3 Technológia –
a pontatlan mérés kiköszöbölhető
• Aritmia érzékelő Technológia
• Tartós mandzsetta,
kettő az egyben normál és XL
• Terhes anyukák is használhatják
• Új, hófehér exkluzív külső
• 5 év cseregarancia*
*nincs hitelesítési és javítási költség

TERHES
ANYUKÁK IS
HASZNÁLHATJÁK

ÓS MANDZSET
RT
ÁL ÉS XL TA
TA NORM

2 IN 1

TMIA
AR I

A T check3
EC

EREGARANCIA
CS

5 ÉV
Garancia

H N OLÓ GIA

A termékeket keresse a gyógyszertárakban,
gyógyászati segédeszköz boltokban!
Információs telefonszám: 06 29 537 560 • www.medel.hu

Szakmai programok, szervezetek hivatalos eszköztámogatója a Medel:

Patika
Program
A kockázatokról olvassa el a használati utasítást vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A hypertonia magyarországi története
– a kezdetek 1880-tól 1993-ig
Regéczi Nagy Imre (1854–1891) élettanász Miskolcon
született, és Bécsben bekövetkezett hirtelen halála
után a város melletti Matzleinsdorf község evangélikus temetőjében (Evangelischer Friedhof Matzleinsdorf) temették.
Orvosi tanulmányait Budapesten végezte, ötödéves
korában Jendrassik Ernő professzor mellett az élettani előadásoknál segédkezett. 1879-ben az élettani
tanszék első segédjének választották, ahol 1884-ig dolgozott, majd kinevezték egyetemi rendkívüli tanárrá.
1890 elején az állatorvosi akadémián az élettani tanszék élére került. Ugyanebben az
évben az Orvosi Hetilapban a vérnyomásról ír, megállapítja, hogy a
vérnyomás részben az „átszivárgási vérnyomás”, részben a szív
működéséből eredő nyomás következménye. Néhány évvel később
A vérnyomás állandóságának okai
címen jelenik meg közleménye
ugyancsak az Orvosi Hetilapban.
1890-ben a Budapesti Orvosegyetem I. Belgyógyászati Klinikáján dolgozó Stricker Mór különböző
mennyiségű és különböző hőmérsékletű víz hatására bekövetkező
vérnyomásváltozásról számol be.
Orvostörténeti és egyben kultúrtörténeti érdekesség, hogy Stricker
Mór Jókai Mór háziorvosa volt az
író életének utolsó éveiben.
Korányi Sándor
1908-ban Tornai József – a Kétly
Károly vezette II. számú Belklinika gyakornoka – az
„Emberen való vérnyomásmérés módszerei, különös
tekintettel az újabb eljárásokra” címen összefoglalja
az addig használt vérnyomásmérő eszközöket. Felsorolja azokat az okokat és kóros állapotokat, melyek a
vérnyomásmérés során az értéket befolyásolják. Kiemeli a Korotkoff-módszer előnyét a pulzustapintással
szemben. A közlemény végén több mint 100 irodalmi
hivatkozás szerepel. Tornai József a vérkeringés betegségei tárgykörben 1921-ben magántanár lesz, és
1924-től a Rókus Kórház Kun utcai belgyógyászati
osztályának vezetője.
Korányi Sándor (1866–1944) Balassa-emlékelőadásában 1918 októberében hangzott el első ízben, hogy
a vesebajokat kísérő Riva-Rocci-féle, vagy más hasonló elven működő eszközzel meghatározott hipertóniát
a vese különböző betegségei okozhatják, mint a vesegyulladás és az érelmeszesedés. Korányi Sándor, a hazai belgyógyászat egyik legnagyobb alakja, Korányi
Frigyesnek Bónis Malvinnal kötött házasságából, ötö-

dik gyermekként született. A modern belgyógyászat
tudományos alapjait – az élettant, a kémiát, a biokémiát és a biofizikát – a legnevesebb európai intézetekben tanulmányozta. Visszatérte után nagy elméleti
tudással és tapasztalattal látott hozzá a klinikai munkához, bevezette az állatkísérleteket, új kémiai módszereket és laboratóriumi vizsgálatokat fejlesztett ki.
Előbb az apja, Korányi Frigyes vezette klinikán dolgozott (1889–1907), eközben 1893-tól az ideggyógyászat
magántanára, 1900-ban rendkívüli egyetemi tanár,
1891-1892-ben az Állatorvosi Főiskolán az élettan előadója. 1908-tól őt nevezik ki a III.
számú Belklinika (1936-ig) igazgatójává. 1927-től a Budapesti Orvosi
Kar képviseletében felsőházi tag. A
lyoni, a boroszlói, a szegedi és a pécsi egyetem díszdoktora, az Academia Leopoldina tiszteletbeli tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia
tagja (1935). A III. számú Belgyógyászati Klinikán virágzott fel és
terebélyesedett ki a nevéhez kötődő Korányi-iskola. Megindították a
vesebetegségek diagnosztikájának,
kórtanának és terápiájának új korszakát, s ezzel világviszonylatban
is kimagasló eredményeket értek
el. A Korányi-iskola jellegzetessége a beteg emberrel való alapos és
humánus bánásmód volt. Korányi
Sándor a modern veseélettan és
vesekórtan nemzetközileg elismert
megalapozója, egyben a veseelégtelenség fogalmának
meghatározója.
Elsőnek vezette be a vese koncentrálóképességének
megállapítására, és egyben a veseelégtelenség megállapítására alkalmas vizsgáló módszert, a vér és a vizelet fagyáspontcsökkenésének mérését. Kutatásaival
tisztázta a vizenyő keletkezésének mechanizmusait.
Élettani kutatásai is jelentősek: tisztázta a magassági
betegségben a vörösvérsejteknek az oxigén részleges
koncentrációcsökkenése okozta szaporulatát. Apjához
hasonlóan őt is a legmagasabb elismerésben részesítették, több hazai és külföldi társaság tagja, társaságok
elnöke volt. 1944. április 12-én hunyt el Budapesten.
Bölcsessége és szelleme jelentette emberi oldalról teremtő erejét. Saját szavaival: „…Mint tanár célt értem
tanítványaimban, fölöslegessé tettem magam!”
A diabétesz és a hipertónia együttes előfordulásáról
és az étkezési ajánlatokról Magyarországon első ízben
Tordai Árpád, majd Huzly Imre munkáiból tájékozódhattak az érdeklődők. Soós Aladár a hipertónia diétás
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kezelése során megfigyeli
és leírja a nitrogéntartalmú
anyagcseretermékek és a
konyhasó vérnyomásemelő
hatását.
Baráth Jenő (1895–1973)
belgyógyász, egyetemi tanár, az orvostudományok
kandidátusa 1920-tól 1936ig a budapesti egyetem III.
számú Belklinikáján Korányi Sándor mellett gyakornok, később tanársegéd
volt, majd egyetemi magántanári képesítést szerzett.
1928-ban Baráth Jenő a napi többszöri vérnyomásmérés szükségességét hangsúlyozza. Leírja a fizikai és
pszichés terhelés hatását a vérnyomásra, és hangsúlyozza az éjjeli vérnyomásesés elmaradásának jelentőségét. Jelentős érdemeket szerzett a magas vérnyomás
kóroktanának és gyógyításának kutatásában. Számos
kitűnő könyve közül kiemelhető A belgyógyászat kézikönyve (I-II., társszerzőkkel, szerk. Müller Vilmos,
Budapest, 1935) és a Hypertoniák és érbetegségek
(Budapest, 1937) címmel megjelent munkája.
Stiller Bertalan (1837–1922) Miskolcon született,
majd Pestre került, 1874-ben nevezték ki a Szabolcs
utcai (Zsidó)kórház belgyógyász osztályvezető főor-

A partikákban és drogériákban kapható SANYTOL Univerzális fertőtlenítő spray,
Fertőtlenítő nedves törlőkendő és Kézfertőtlenítő zselé 99,9%-ban elpusztítják
a baktériumokat, gombákat, vírusokat, ezzel garantálva a higiénikus tisztaságot.
Hatásukat európai szabványok alapján független laboratóriumok által végzett vizsgálatok igazolják.
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vosának, melyet majdnem 40 éven keresztül, 1913-ig
vezetett. 1886-ban egyetemi magántanár, 1889-től,
a Szabolcs utcai új épülettömb megnyitásától a kórház igazgatója. Stiller Bertalan fiatal korától kezdve
a belgyógyászat legszélesebb skáláján folytatott tudományos igényű kutatásokat, és eredményeit a hazai és
nemzetközi orvosi irodalomban rendszeresen közzé is
tette. Korai munkáiban a fertőző betegségekről, a fizikális vizsgálat jelentőségéről, azon belül a kopogtatásról is publikált. A krónikus vesegyulladással behatóan
is foglalkozott, emellett a magasvérnyomás-betegségről is számos kitűnő közleménye jelent meg.
Haynal Imre (1892–1979) orvos, Kossuth-díjas
egyetemi tanár, akadémikus, orvosi tanulmányait
Kolozsváron végezte. Az I. világháborúban katonaorvosként szolgált az orosz, olasz és albán harctereken.
1920–1934 között a már sokat emlegetett Korányi-féle
III. számú Belgyógyászati Klinikán gyakornok, tanársegéd, adjunktus. 1934
és 1940 között a budapesti Szent László Kórház, 1940–1945 között
a kolozsvári Tudományegyetem Belgyógyászati
Klinikájának igazgatója,
1946–1958 között a budapesti II. számú Belgyógyászati Klinika igazgatója,
tanszékvezető
egyetemi tanára. A szív
és vérerek betegségei
című, 1938-ban megjelent monográfiája úttörőmunka volt, melyben külön
fejezetet szentel a vérnyomásnak.
Érdekes megkülönböztetést tesz a hipertónia és
a hipertenzió között, miszerint előbbi az érfal kóros
elváltozása esetén észlelhető, utóbbi pedig az ideges
érfaltónus következményeként alakul ki. Haynal elfogadja és használja a veseeredetű, az „esszenciális”
eredetű és az endokrin (hormonális) eredetű magas
vérnyomás megkülönböztetést. Kiemelten fontosnak
tartja az esszenciális hipertóniával kapcsolatban észlelt szénhidrátanyagcsere-zavart, melynek kezelésében a mértéktelen evés-ivás, dohányzás visszaszorítását és a sószegény étrend jelentőségét hangsúlyozza.
Gömöri Pál (1905–1973) belgyógyász, egyetemi tanár, az Élettani Intézetben, majd az I., III. és végül
1959-től haláláig a II. Belgyógyászati Klinikán dolgozott, ez utóbbinak 1959-től
igazgatója volt. 1955-ben
akadémiai székfoglalóját a
Malignus hypertonia pathogenezisének és terápiájának kérdése címmel tartotta.
Fő kutatási területe a
vérkeringés és vesebeteg-

ségek kórtana és terápiája. Elsők között foglalkozott a
só- és vízháztartás zavaraival. Jelentősek a magas vérnyomásra vonatkozó vizsgálatai. Tudományos munkássága elsősorban a vese, a vérkeringési szervek felé
fordult, tapasztalatait a Belgyógyászati vesebajok és
hypertonia című könyvben összegezte. Kossuth-díját a
víz- és sóanyagcsere kórtanának területén végzett kutatási eredményeiért kapta.
Petrányi Gyula (1912–2000) akadémikus professzor,
aki 1974-től 1983-ig a II. Belgyógyászati Klinika igazgatója volt, számos szakterület kimagasló művelője, és
az egyetemi oktatás kiváló egyénisége. 1948-ban magántanári képesítését a vérkeringés funkcionális patológiája és klinikuma témakörben szerezte, hazánkban
az elsők között alakított ki műveseállomást.
Petrányi Gyula professzor egyetemi tanulmányait
a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Fakultásán végezte, a belgyógyászati oktatói között meg kell
említeni Korányi Sándort és Kéthly Lászlót. A hazai
tankönyvhiány pótlására, elfelezve a tananyagot, Magyar Imrével megírták A belgyógyászat alapvonalai című,
kétkötetes tankönyvet, amely
az elméleti tárgyakra felépítve tárgyalta a különböző szervi kórcsoportokat. 1968-ban
megszervezte az első Magyar
Transzplantációs Konferenciát. Kezdeményezte és kialakította a Debreceni Egyetemen
az első intenzív osztályt, megépítette a Művese Állomást és
egy nefrológiai osztályt szervezett. 1974-ben a budapesti Orvostudományi Egyetem II. sz. Belklinikájának tanszékére hívták meg, ő
lett a Belgyógyászati Országos Intézet igazgatója is.

Hypertonia
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 hipertónia hazai történetében jelentős lépés a Ma-

gyar Hypertonia Társaság 1993-as megalakulása. Ennek részleteiről, újdonságairól és napjainkban betöltött szerepéről a következő számban írunk.

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.

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, kijelzi 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: hypertonia@tudomany-kiado.hu
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Hasznos ismeretek vérnyomásmérő készüléket vásárlóknak

Jót vegyen, ne olcsót!

A népbetegséggé terebélyesedett magas vérnyomás
miatt már a legtöbb háztartásban megtalálható az otthoni vérnyomásmérő készülék, és ahol még nincs, ott sokan
tervezik beszerzését. Ez egyrészt szomorú dolog – mert
szükség lett rá, másrészt örvendetes, hiszen segít a betegség kezelésében, súlyosbodásának elkerülésében. A
legokosabb döntés, ha már akkor vesz ilyen készüléket,
amikor még a megelőzés érdekében tudja használni.

A választék bőséges. Régebben csak olyan vérnyomás-

mérők voltak kaphatók, melyeket erre szakosodott
gyártó cégek alkottak. Szerencsére termékeik még
most is piacon vannak, azonban az utóbbi években
felhígult a kínálat. Mivel jól eladható áruról van szó,
egyéb cégek is előrukkoltak vérnyomásmérő készülékekkel, és a konkurenciát igyekeznek minél olcsóbb
árral leküzdeni. Ahogyan mosógépek, televíziók, porszívók…stb. között találunk kiváló – megfelelő – gyenge besorolást, hasonlóan van ez a vérnyomásmérőknél
is. Manapság szinte minden sarkon kínálnak vérnyomásmérő készüléket, különféle boltokban. Már nem
csak orvosi szaküzletben, hanem elektronikai boltokban, de még piacokon is lehet venni. Azonban itt is
igaz, hogy „olcsó húsnak híg a leve”. Meggyőzésül engedjen meg egy rövid levezetést:
Az olcsó termék vételára mondjuk 5000 Ft. – amiben 1000 Ft az áfa.
Tehát az alap 4000 Ft.
Vonjuk le a kiskereskedő hasznát, ami legyen 1.000
Ft. Marad 3000 Ft.
Vonjuk le a nagykereskedő (importőr) hasznát, ez is
legyen 1000 Ft. Marad 2000 Ft.
Vonjuk le a termékhez kapcsolódóan a szállítási és
egyéb járulékos költségeket: kb. 500 Ft.
Végül marad 1500 Ft. Ennyiért hagyta el a termék
a gyár kapuját. Ebben benne van az anyagköltség a
munkadíj, a haszon. Mivel a gyártmány piaci részesedése csekély, mert sok cég terít hasonlóan olcsó készüléket, ezért a gyártó extraprofitra törekszik. Tehát: a
legolcsóbb anyagokból, a legolcsóbb munkaerővel és a
legnagyobb haszonkulccsal dolgozik. Az eszközt csak
eladják, utóélete nem biztosított. Alkatrészutánpótlás
és javító szolgáltatás gyakran nincs is. A kötelező jótállás a gyakorlatban ennyi: „hozza vissza, ha elromlott”.
Vagy kicserélik, vagy visszafizetik a vételárat. A termelésből kimaradt az utolsó fázis, a végső gyári minőségellenőrzés, régi szóval MEO. A hibás termékek kiszűrése a vásárlókra hárul. Szeretne ilyet vásárolni?
Az első tanulság tehát: az ár összhangban van a minőséggel. Az igazán jó vérnyomásmérő készülékre általában 10 000 Ft-nál magasabb összeget kell szánnia.
Mit kap a pénzéért ? Egy fejlett gyártósoron, kifogás-
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talan technológiával előállított terméket. A belsejében
precíz nyomásérzékelő, hibátlanul működő elektronika. Előállítása orvosi műszerek, egészségmegőrző eszközök gyártására szakosodott, többéves múlttal és hírnévvel rendelkező cégnél történik. Ebben az esetben
még az sem ijesztő, ha az összeszerelést Kínában vagy
más távol-keleti országban végzik. Ha a megfelelő
gyártósort, alkatrészeket, technológiát is kitelepítik,
és betanítást, valamint szigorú folyamat- és végellenőrzést is biztosítanak a termelésben, akkor nem következik be minőségromlás.
A betáplált program a valóságnak megfelelő mérési
adatokat közli. A mandzsetta strapabíró, évekig használható. A készülék a garancia lejárta után sem fog
egyhamar elromlani. Természetesen ezeknél is előfordul meghibásodás, de nem mindegy, hogy 1000-ből
100, vagy 1000-ből 1 esetében. Vevőszolgálat, szakszerviz, pótalkatrész biztosított. Sokszor még a 10
évnél idősebb mérők javítása is megoldható. Ha arra
gondol, hogy sok évig kívánja használni a megvásárolt
műszert, akkor ne spórolósan gondolkodjon! Ha az ár/
érték arányt és az élettartamot vesszük figyelembe,
akkor a drágábbat érdemes választani.
Véleményemet a bóvli-veszélyről egy rövid visszatekintéssel illusztrálom. A kezdetektől napjainkig terjedő időszakban így alakult az engedélyezési folyamat.
Régen minden egyes vérnyomásmérő készülék pontosságát kötelezően ellenőriztetni kellett az Országos
Mérésügyi Hivatallal, ahol meggyőződtek arról is, hogy
az eszköz kivitele alkalmas-e a későbbi rendszeres hitelesítésre. A vizsgálat megtörténtét az OMH matrica
jelezte. A hitelesítési törvény mellett még a szabványokban előírt követelményeknek is meg kellett felelni. Ennek megvizsgálását Az Országos Kórháztechnikai Intézet végezte. Csak ezek után lehetett a boltokba
kihelyezni, eladni az igazoltan megbízható műszert.
Később, az Európai Unió orvosi műszer direktívájához alkalmazkodva (Magyarország még nem volt
EU-tag) mintavételes hitelesítés történt, de csak abban az esetben ha a típus
• a harmonizált EN1060 szabványnak megfelelt;
• a „CE” jelzés viselésére jogosult volt;
• érvényes magyarországi hitelesítési engedéllyel
rendelkezett;
• a korábbi, minden darabon elvégzett hitelesítés
időszakában megbízhatónak bizonyult;
• forgalmazója az OMH által elfogadott hitelesítő
laboratóriumot biztosított.
A hitelességet ekkor is OMH matrica igazolta, a szabványoknak való megfelelést a „CE” jelzés tanúsította.
Jelenleg a Magyarország európai uniós csatlakozásakor életbe lépett jogharmonizációt követően a vérnyo-

másmérő készülékek kikerültek a hitelesítési törvény
hatálya alól, és csak az államok között egyetemleges, orvosi műszerek törvénye vonatkozik rájuk. Bármely uniós országban kibocsátott engedély a többi csatlakozott
országban is érvényes, tehát hazánkban is forgalmazható az a termék, mely ezen előírásoknak megfelelő minősítéssel rendelkezik. A készüléken ennek igazolásaként
a CE betűk és egy négyjegyű szám szerepel. A gyártó
felelősséget vállal a megfelelő minőségért, és ezt a műszaki adatok felsorolása mellett tanúsítással is igazolja.
Ez a jelenlegi állapot. A választék szélesedésével
párhuzamosan nőtt a különbség az egyes termékek
minősége között. Hol van már a jó öreg KERMI? Legfeljebb utólag lehet a kereskedelemből kivonni a megbukott, silány termékeket. A vásárló megvizsgálhatja
a portékát szemrevételezéssel és a leírás tanulmányozásával. De mit olvashat ki az utóbbiból? Legfeljebb
azt, hogy a masina az előírásoknak megfelel (ez természetes, hiszen egyébként nem kerülhetne forgalomba),
és az, aminek látszik. De hiába igényes a vásárló, ha a
vérnyomásmérők esetében nincs ismerete, tapasztalata, könnyen pórul járhat. Ezt elkerülheti ha vásárlás
előtt alaposan tájékozódik. Amint a cikk címében olvasható: jót vegyen, ne olcsót!
Lapunk tavalyi harmadik számában közöltünk riportot Dr. Hagymási Miklóssal, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség elnökével. A hozzájuk csatlakozott több
száz gyógyászati segédeszközöket árusító bolt jelszava:

„Szakértelemmel segítünk”. Az eladók elvégezték a
gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanfolyamot, némelyikük korábban egészségügyi dolgozó volt. Megfelelő tájékoztatással tudnak segíteni az önnek megfelelő
vérnyomásmérő készülék kiválasztásában.
És hogy én se maradjak adós megfelelő segítségnyújtással, a mostani lapszámon belül külön cikkben
ismertetek három készüléket, melyek nem csak a szabványok kötelező feltételeinek tesznek eleget, hanem
kórházi körülmények között is tesztelték őket. Bevizsgálásuk során pontosságuk megfelelt az orvosi elvárásoknak. A szigorú, nemzetközileg elfogadott előírások
szerinti eljárásban meghatározott létszámú betegcsoporton végeznek összehasonlító mérést hagyományos
módon és a vizsgálatba vont készülékkel. Ha az így kapott adatok helytállók, az ellenőrzött vérnyomásmérő
kiérdemli a „klinikailag validált” megkülönböztetést.
Amikor hiteles vérnyomásmérő készülékről hallanak, olvasnak, akkor az ilyen típusokra kell gondolniuk. A gyártók büszkén fel is tüntetik a dobozon az
erre utaló tájékoztatást.
Trieber László Vezetője egy szolgáltató és kereskedő cégnek, mely kórházak és magánszemélyek részére
végzi orvosi és gyógyászati készülékek
javítását, valamint forgalmazását.

A SpringMed Kiadó ajánlata hipertóniás betegeknek!
Eredeti ár:
1980 Ft

Eredeti ár:
1980 Ft

Kedv. ár:
1600 Ft

Kedv. ár:
1600 Ft

Új!

Eredeti ár:
2480 Ft
Eredeti ár:
1980 Ft

Eredeti ár:
1980 Ft

Kedv. ár:
1600 Ft

Kedv. ár:
1600 Ft

Kedv. ár:
2000 Ft

Eredeti ár: 1680 Ft

Kedv. ár: 1350 Ft

TÁJÉKOZOTT BETEG – FÉL GYÓGYULÁS!
SPRING MED KIADÓ

Szerkesztõség : 1114 Bp., Bocskai út 21. II/5. • Bemutatóterem: 1114 Bp., Bocskai út 19. fszt.
Telefon: 279 0527 • Fax: 279 0528 • E-mail: info@springmed.hu • Honlap: www.springmed.hu
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Én kipróbáltam, önök bátran megvehetik!

Otthoni vérnyomásméréshez ajánlott készülékek
Bizonyára sok olvasónk kíséri figyelemmel saját vérnyomását már meglévő készülékével, vagy szeretné mérni,
és vásárlást tervez. Az otthoni mérés fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mint ahogy azt sem, hogy ezt
megfelelő, hitelesített készülékkel tegyék.

Nézzünk tehát első körben három olyan készüléket,
amire igaz: Én kipróbáltam, önök bátran megvehetik!
Az árak boltonként változók, ezekről nem írtam tájékoztatást. Ár szerint növekvő irányban haladtam, az
eltérések néhány ezer forintban jelentkeznek. A készülékeket azonos szempontok szerint, önálló fejezetben ismertetem.
Midegyikre érvényes:
• Felkaron mérő, automata készülék, nem kell kézzel pumpálni.
• A készülék elemekkel van csomagolva, vásárlás
után rögtön használatba vehető.
• Kimerült elemeknél a készülék letilt, hogy az alacsony tápfeszültség miatt hibás mérés ne történhessen.
• A készülékhez külön vásárolható gyári adapter.
Ennek segítségével konnektorról is használhatjuk. Az elemeket ez nem zavarja, tehát a készülékben maradhatnak.
• Puha, könnyen felhelyezhető tépőzáras mandzsetta. A helyes felcsatolást ábra mutatja rajta.
• A készülék bekapcsolást követően, külön indítógomb megnyomása nélkül megkezdi a mérést.
• A felső- és alsó vérnyomásérték, valamint a pulzusszám egyszerre látható.
• A készülék úgy van programozva, hogy csak pontos értéket jelenítsen meg. Ha ez valamilyen okból
nem lehetséges, akkor hibajelzés történik.

ajánlott, akiknél a vérnyomás rövid időn belül is ingadozik. Az új technológiát a nemzetközi és a hazai
orvosszakmai szervezetek is kiemelten támogatják. A
készüléket terhes anyák körében is tesztelték.
Oszcillometrikus működésű, az artéria lökéshullámait észleli. Automatikusan 3 mérést végez. A készülék minden mérés után 15 másodpercre megáll, hogy a
véráramlás megfelelően visszaállhasson. Visszaszámlálás jelzi a hátralévő időt a következő mérésig. A második és harmadik mérés megkezdése előtt 5 másodperccel sípolás hallható. Az esetleges rossz méréseket
törli a készülék, majd megismétli azokat. Amikor a 3
mérés befejeződött, a program feldolgozza az adatokat
és a szisztolés, diasztolés vérnyomásértékek, valamint
a pulzusszám átlagértéke megjelenik. Az így végzett
méréssorozat kevesebb mint 3 percet vesz igénybe.
Természetesen lehetőség van az egyszeri mérés üzemmód használatára is.

MEDEL CHEK
Az olasz Medel cég néhány éve van jelen Magyarországon termékeivel.
Az általuk gyártott vérnyomásmérők ajánlásai: British Hypertension Society, Scottish Guidelines, American National Guidelines, American NIH Education
Program, New Zealand Guidelines, Magyar Hypertonia Társaság Mérésügyi Munkacsoport szakértői véleménye és tanúsítványa, Országos Alapellátási Intézet
szakértői véleménye és tanúsítványa, Semmelweis Orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszék szakértői véleménye és tanúsítványa.
A készülék kiemelt szolgáltatása a Check 3 tecnológián alapul. A nagyobb pontosság érdekében 3 mérésből határozza meg az értékeket. Főleg azoknak
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4 db ceruzaelemmel működik. Ha elfelejtené kikapcsolni a készüléket, 3 perc után magától kikapcsol. A
kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, ha az elemek legyengültek. Ha az elemet kiveszik, a memória törlődik. Az elemfedél könnyen nyitható, az elemek behelyezése nem okoz nehézséget.
Az adapter csatlakozóaljzata közvetlenül a mandzsetta csatlakozóaljzata mellett helyezkedik el, ezért
könnyen összetéveszthetők.
Mandzsettája dupla átfogású, tehát a normál karvastagságra (22–32 cm felkarkerületre) és vastag karra is (32–42 cm felkarkerületre) használható.

Gyengéden, egyenletes tempóban pumpál. Extrém
magas vérnyomás esetében rápumpál. Akár emiatt,
akár a normál karhoz bőséges és ezért nem eléggé feszesen felhelyezett mandzsetta miatt a mérés ideje lehet egy percnél kicsivel több.
Méretek: hosszúság 17 cm, szélesség 11 cm, magasság 5 cm. Felnyitáskor a kijelző megfelelő rálátási
szögbe kerül. Lehajtáskor, ha nem kísérjük kezünkkel,
kissé keményen csapódik. Lecsukása esetén a készülék kikapcsol. A vérnyomásértékeket kijelző számok
16 mm magasak, jól leolvashatók. Mérés alatt a pulzus ütemében szívjel villog a kijelzőn, és minden szívverést sípolás kísér. Mérés után figyelmeztető szimbólum jelenik meg a kijelzőn, ha szabálytalan szívverést
észlelt a készülék a vérnyomásmérés alatt.
Egy nagyméretű nyomógomb található a be/ki kapcsoláshoz. A kisebb nyomógomb az egyszeri vagy háromszori vizsgálat üzemmódját kapcsolja. Memóriájából csak a legutolsó mérés adatait nézhetjük meg.
A készülékhez többnyelvű és külön csak magyar
nyelvű használati útmutató van. Jól olvasható, a kezelést érthetően magyarázza. A helyes vérnyomásmérés
kivitelezéséhez is tartalmaz útmutatásokat.
Tartozék a puha zipzáras táska, mely a készülék, a
mandzsetta és akár a használati útmutató, valamint
vérnyomásnapló tárolására is kényelmes helyet biztosít. Tetszetős kivitelű, még hordozófül is van rajta.
Garancia: 5 év. Az importőr a meghibásodásokat a
készülék cseréjével oldja meg.
Pontosság: nyomás ±3 Hgmm, pulzus ±5%.

mérést, akkor a készülék nem jelenít meg semmilyen
értéket.
4 db mikroelemmel (a ceruzaelemnél vékonyabb)
működik. A gyártó tájékoztatója szerint jó minőségű
alkáli (tartós) elemekkel körülbelül 300 mérés végezhető el. Ha elfelejtené kikapcsolni a készüléket, 5 perc
után magától kikapcsol. A kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, ha az elemek legyengültek. A készülék értékes tulajdonsága, hogy elemcserét követően a memória adatai nem felejtődnek el. Az elemfedél kinyitása
kis odafigyelést, ügyességet igényel.
Az adapter csatlakozóaljzata a mandzsetta csatlakozóaljzattal szemközti oldalon helyezkedik el, ezért
nem összetéveszthetők.
Tartozéka normálméretű mandzsetta (22–32 cm
felkarkerületre), vastagabb karral rendelkezők nagyméretű gyári mandzsettát (32–42 cm felkarkerületre)
vásárolhatnak.

OMRON M2
A japán Omron cég digitális vérnyomásmérő készülékeiből 1985 óta folyamatosan több ezer került Magyarországon használatba. Az Omron vérnyomásmérőket
telepítették és használják a gyógyszergyártó világcégek vérnyomáscsökkentő készítményeik értékeléséhez. Minden Omron vérnyomásmérő készülék rendelkezik a márkanévvel jegyzőkönyvezett, dokumentált
nemzetközi minősítéssel, validációval, és ajánlással
az Európai és Brit Hipertónia Társaság protokollja alapján. A nemzetközi ajánlásokon túl az OMRON
készülékeket kiemelten ajánlja a Magyar Hypertonia
Társaság, valamint a hazai orvosszakmai társaságok
képviselői is.
Oszcillometrikus működésű, az artéria lökéshullámait észleli. A vérnyomásmérő jelzi a szabálytalan
szívverést is, amely befolyásolhatja a mérés eredményét. A szabálytalan szívverés olyan szívritmust jelent, amely 25%-nál nagyobb mértékben tér el attól az
átlagos szívritmustól, melyet a készülék a szisztolés és
diasztolés érték mérése során tapasztalt. Ha a mérési
eredményekre a szabálytalan szívverés hatással van,
de az eredmény érvényes, akkor a készülék az értékek
kijelzésekor a figyelmeztető szimbólumot is megjeleníti. Ha a szabálytalan szívverés akadályozza a pontos

Intelligens mandzsettafelfújás történik (Intellisense
Technology), azaz a mandzsetta mindig a megfelelő mértékben fogja elszorítani a kart, csak annyira,
amennyire a vérnyomásmérés elvégzéséhez szükséges. Tehát alacsony vérnyomásnál alacsony értékre,
magas vérnyomásnál magas értékre pumpál, így magasabb vérnyomásnál sem kell megismételni a felfújást. A készülék lágyan indítja a pumpálást, majd
felgyorsul a folyamat az idő lerövidítése érdekében.
Extrém magas vérnyomás esetében azért rápumpál,
de ez csak néhány másodperccel hosszabbítja meg a
mérési időt, amely még így is 1 perc alatt van. A rápumpálás elkerülhető a használati útmutatóban leírt
módszerrel.
Méretek: hosszúság 13 cm, szélesség 10 cm, magasság 8 cm. Az előlap döntött kivitelű, méréskor megfe-
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lelő rálátást biztosít a kijelzőre. A vérnyomásértékeket
kijelző számok 16 mm magasak, jól leolvashatók.
Az okos kijelzőn tájékoztatások is megjelennek: mérés alatt a pulzus ütemében villogó szimbólum, mérést követően magas szisztolés vagy diasztolés értékre
figyelmeztető jelzés. Ez utóbbi a memóriában tárolt
adatoknál is működik. Ha a pulzus nem egyenletes,
akkor megjelenik a szabálytalan szívverés jele is.
Egy nagy, kerek nyomógomb található a be/ki kapcsoláshoz. A kisebb nyomógomb a memóriában tárolt
adatok megtekintését teszi lehetővé. A legutolsó 21
mérés adatait jegyzi meg a készülék. A gomb nyomogatásával lehet lépkedni a memóriában.
A készülékhez mellékelt használati útmutató igényes kivitelű, jól olvasható, bár a betűk lehetnének
nagyobbak az idősebbek kedvéért. A kezelést érthetően magyarázza. A helyes vérnyomásmérés kivitelezéséhez is tartalmaz útmutatásokat. Apró hátránya,
hogy nyolc nyelven közli mindezeket, így elég vastag
kis könyvecske. Bár a jelölések segítségével viszonylag
könnyen kikereshető a szükséges rész, de szerintem
hasznosabb lenne a külön magyar nyelvű füzet.
Tartozék a puha zipzáras táska, mely a készülék, a
mandzsetta és akár a használati útmutató, valamint
vérnyomásnapló tárolására is kényelmes helyet biztosít.

Garancia: A készülékre 3 év, a mandzsettára 1 év. Az
importőr magas színvonalú vevőszolgálatot és szervizt
működtet. A készülékek javítása a garancia lejárta
után sem jelent gondot. Az OMRON vérnyomásmérő
műszer mérőegységének garanciális időtartama 3 év,
de a 2 évenkénti időszakos pontosság-bevizsgálások elvégzésével 10 évre meghosszabbodik!
Pontosság: nyomás ±3 Hgmm, pulzus ±5%.

TENSOVAL DUO CONTROL
A német Hartmann cég szabadalommal védett Tensoval duo control vérnyomásmérő készüléke egyesíti
a két professzionális mérési technológiát, az oszcillometrikus és a Korotkov-módszert. A Korotkov, vagy
köznyelven hallgatózásos módszer esetében az orvos
a könyökhajlatban sztetoszkópot használva állapítja
meg a vérnyomást. Beépített Duo Sensor technológiájának köszönhetően elsősorban az igen pontos Korotkov-módszer szerint mér, szükség esetén azonban az
oszcillometrikus mérést alkalmazza. A Korotkov-mérést nagy pontosság és kis hibalehetőség jellemzi. Helyes mérési eredményeket nyújt a szívritmuszavarokban szenvedő betegeknél is, szemben a többi digitális
készülékkel. A készüléket több neves, független inté-

Az én történetemet már sokan
ismerik, most várom az Önét !
A korábbi sikerre való tekintettel a Tegyünk az Egészségünkért Alapítvány idén is
meghirdeti AZ ÉV ORVOSA pályázatot, amelynek során kiosztásra kerül az ASTELLAS
DÍJ. VÁRJUK AZ ÖN TÖRTÉNETÉT IS, hogy díjazni tudjuk a legnagyszerûbb orvosi és
emberi teljesítményeket. Olvassa el a beküldött történeteket, és szavazzon Ön
is a www.dijazorvosokert.hu honlapon!
A történeteket és a jelöléseket az Astellas Díjra levélben az 1507 Budapest, Pf. 43, e-mailben a palyazat@dijazorvosokert.hu címre várjuk
2009. december 19-ig. Kérjük, ne felejtse el feltüntetni orvosa nevét,
elérhetôségét!

Főtámogató:
Médiatámogatók:
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zet is bevizsgálta, így rendelkezik a Brit Hipertónia
Társaság, a Német Hipertónia Társaság és az Európai
Hipertónia Társaság klinikai validációival.
Elsődlegesen a pulzusok keltette keringési hangokat figyeli, hasonlóan az orvos fonendoszkópos hallgatózásához. Ha ez halk, vagy más okból nem érzékelhető biztonságosan, automatikusan átkapcsol
oszcillometrikus működésre, és az artéria lökéshullámait észleli. A beépített dátum/idő funkció egyszeri
beállításával a memóriákban a mérések naptárszerűen tárolódnak.

4 db ceruzaelemmel működik. A gyártó tájékoztatója szerint, a csomagban található jó minőségű alkáli (tartós) elemekkel körülbelül 1300 mérés végezhető
el. Ha elfelejtené kikapcsolni a készüléket, 3 perc után
magától kikapcsol. A készülék értékes tulajdonsága,
hogy elemcserét követően a memória adatai nem felejtődnek el. Az elemfedél könnyen nyitható, az elemek
behelyezése nem okoz nehézséget.
Az adapter csatlakozóaljzata nem a mandzsetta csatlakozóaljzatával azonos oldalon helyezkedik el, ezért
nem összetéveszthetők. A mandzsettadugó és aljzata
egyébként is piros színnel jelölt.
Tartozéka a normálméretű mandzsetta (22–32 cm
felkarkerületre). Vastagabb karral rendelkező személyeknek nagyméretű gyári mandzsetta (32–42 cm felkarkerületre) vásárolható.
A készülék első használatba vételekor, valamint
elemcserét követően be kell állítani a dátumot és a
pontos időt. Ez a memória naplózásához szükséges.
Körülbelül 190 Hgmm szorításig pumpál. Ha ez nem
elegendő, akkor rápumpál 40 Hgmm-t lépésekben,
akár többször is, de ez csak kevéssel hosszabbítja meg
a mérési időt, amely még így is 1 perc alatt van. A rápumpálás elkerülhető a használati útmutatóban leírt
módszerrel.
Méretek: hosszúság 16 cm, szélesség 14 cm, magasság 5 cm. A csekély mértékben döntött előlap függőleges rátekintést kíván, a szobai lámpa fénye becsilloghat rajta. A vérnyomásértékeket kijelző számok 13
mm magasak, jól leolvashatók.
A kijelzőn csak minimális tájékoztatás jelenik meg.
Villogó szívecske látható a mérés folyamán, valamint a

pumpálást és a memória üzemmódot jelzi ábra. A mérés végén az időpont is megjelenik. A gyenge elemekre
nincs figyelemfelhívás. A szabálytalan szívverést nem
jelzi.
Három különböző színű nyomógomb van a
Memória1, Memória2 és Start (be/kikapcsoló) funkciókhoz.
A megduplázott memória két személy (pl. férj és feleség) adatait külön tudja tárolni 2×30 mérés erejéig.
A kiválasztott M1 vagy M2 rekesz először az ott tárolt
összes érték (szisztolé, diasztolé, pulzus) kiszámolt átlagait írja ki, majd a gomb nyomogatásával lehet
lépkedni a memóriában. A kijelző 3 másodpercenként váltakozva jelzi a tárolás sorszámát, illetve
a mérés dátumát, idejét. Elemcserét követően az
órát újra be kell állítani, sajnos ez törlődik. Lehetőség van memória nélküli mérésre is. Ha például
egy harmadik személy vérnyomását kívánjuk ellenőrizni, és nem akarjuk, hogy adatai bekerüljenek
saját, memóriában tárolt értékeink közé, akkor
úgynevezett vendég üzemmódban tudunk mérni.
Természetesen az ekkor kijelzett adatok csak addig maradnak meg, amíg a készülék bekapcsolt állapotban van.
A készülékhez mellékelt használati útmutató
igényes kivitelű, jól olvasható, érthetően magyarázza el a kezelést is. A helyes vérnyomásmérés kivitelezéséhez is tartalmaz útmutatásokat. Apró hátránya,
hogy hat nyelven közli mindezeket, szerencsére a magyar fejezettel kezdődik.
Tartozék a puha zipzáras táska, mely a készülék, a
mandzsetta és akár a használati útmutató, valamint
vérnyomásnapló tárolására is kényelmes helyet biztosít. Sajnos időnként előfordul, hogy a puha tokot érő
külső benyomódás hatására a készülék bekapcsol. Utazáskor lehet ez kellemetlen, amikor a poggyász belsejében váratlanul „felzúg” a készülék.
Garancia: A készülékre és a mandzsettára egyaránt
3 év. Az importőr által megbízott szerviz kifogástalanul végzi a javításokat garanciaidő alatt és azon túl.
Pontosságellenőrző vizsgálat is biztosított.
Pontosság: nyomás ±3 Hgmm, pulzus ±5%.
A készülékeknél megemlített apróbb kritikai észrevételek csak tárgyilagos őszinteségemből fakadtak. A különbségek csak az egyedi igények szerinti választáshoz
jelenthetnek némi támpontot. Összességében mindhárom készülék megfelel a legfontosabb kritériumnak:
a vérnyomásértékek mérése megfelelő pontossággal,
megbízhatóan elvégezhető velük. Használatra ajánlom ezeket.
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 horkolás is betegség
Beállították a vérnyomásom. Nehezen ment, de sikerült. Rendben is lenne, már ami a nappalt illeti. De az
éjszakával valami nem stimmel. Ezt a huszonnégy órás
vérnyomásmérés (ABPM) mutatta ki. Az ABPM egy
olyan pici készülék, amit vérnyomásmérő mandzsettával rögzítenek, állandóan rajta van az emberen, mint
egy hordozható CD-lejátszó. Nappal 15 percenként, éjjel félóránként mérést végez. Az orvos a sok-sok mérést
(ha jól sikerül a vizsgálat, kb. 80-at) egy számítógépes
program segítségével kiértékeli. Ebből látszik, hogy
tényleg jól van-e beállítva a vérnyomás. Hát nekem nem
volt. Az éjszakai értékek magasabbak voltak a normálisnál. Az orvosom szerint ez abból is eredhet, hogy horkolok. Kérdezte, hogyan alszom, amire azt válaszoltam,

zett készüléket helyeznek fel, amely több paramétert
is rögzít az éjszaka folyamán. Nem zavaró az eszköz,
lehet tőle aludni. Reggel kiértékelik, és az eredménytől függően döntenek a terápiáról. Enyhébb esetben
csak életmódváltást javasolnak, például fogyást, súlyosabb esetben gyógyszert vagy szájprotézist írnak fel. A
legsúlyosabb OSAS-ban egy orrmaszkot kell használni
alváskor, mely olyan nyomással juttatja be a levegőt a
légutakba, ami megszünteti a légzéskimaradásokat. Az
eredmény jó alvásminőség, pihentető alvás, a nappali
aluszékonyság elmaradása. Megszabadulhatok azoktól
a veszélyektől is, amit az OSAS hosszú távú fennállása
okozhat. A vérnyomásom nemcsak nappal, hanem éjszaka is a normális szinten lesz majd.

hogy köszönöm, nagyon jól. Még sokszor napközben is
elalszom, olyan álmosság jön rám a munkahelyemen,
autóvezetés közben stb. Ez nagyon veszélyes, és annak a jele, hogy éjjel nem alszik jól – mondta orvosom.
Meglepődtem, mert eddig azt hittem, hogy a horkolás a
mély alvás jele, így minden rendben van. Hát nincs, kiderült, előfordulhat, hogy horkolás alatt nem veszek levegőt akár több másodpercig. Ha ez egy éjszaka sokszor
ismétlődik, az nagyon káros, mert ilyenkor fuldoklom.
Ez olyan reakciókat indít be, aminek végeredménye
a magas vérnyomás. De káros lehet a szívműködésre,
szívritmuszavarokat, memóriazavart is okozhat. Orvosi nyelven a betegséget alvási apnoénak hívják, rövidítve OSAS. Megtudtam azt is, hogy hosszú távon a
szív- és érrendszeri betegség kockázatát ugyanúgy növeli, mint a többi, már ismertebb veszélyeztető tényező (koleszterin, triglicerid, vércukor, elhízás, húgysav).
Mivel kezdett aggasztani a „horkolási kérdés”, megkérdeztem, hogyan lehetne biztossá tenni a diagnózist.
Alváslaboratóriumba kell menni, ott tölteni egy éjszakát – hangzott a válasz. Egy poliszomnográfnak neve-

Bejelentkeztem a vizsgálatra annak reményében,
hogy ha megszűnik a horkolásom, akkor a feleségem
is visszaköltözik mellém a rég elhagyott hitvesi ágyba
a szomszéd szobából. Talán lesz értelme, mert a szexuális teljesítőképességem újból a régi lesz (vagy jobb?!).
Reménykedem, hogy nappali közérzetem is javul, frissebb leszek.
Hát ennyi biztató eredmény reményében igazán
megéri, akár egy orrmaszkkal aludni éjszakánként,
ugye?
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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.

A koleszterincsökkentő étrend
A vér magas koleszterinszintje növeli az érelmeszesedés,
a szívinfarktus és bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Megfelelő étrenddel, életmóddal, a koleszterinszint
mintegy 10–20%-kal csökkenthető.

Az étrend jellemzői
Koleszterinszegény
A napi koleszterinbevitel ne haladja meg a 300 mg-ot.
Koleszterin csak az állati eredetű termékekben van
(húsok, húskészítmények, belsőségek, tojás, sajtok,
állati zsiradékok stb.) A növényi eredetű táplálékokban nincs koleszterin, ezért az étrendben korlátlanul
fogyaszthatók a zöldségek, gyümölcsök, gabonaneműek.

Zsírszegény
Ami azt jelenti, nem elég csupán a koleszterintartalomra figyelni az étrend összeállításánál, csökkenteni

Ez az étrend és életmód
nem csak a magas
koleszterinszintű
betegeknek ajánlott,
hanem minden
olyan embernek, aki
egészségesen szeretne élni.
kell a naponta elfogyasztott zsír mennyiségét is. Természetesen ez a koleszterint nem tartalmazó növényi
margarinokra és olajokra is vonatkozik.

Növényi rostokban gazdag
A táplálkozásunk közismerten rostszegénnyé vált. A
finom pékáruk helyett teljes kiőrlésű kenyérféléket,
tésztákat válasszunk. Hetente legalább 3-4 alkalommal fogyasszunk nyers zöldségekből készült salátát.
TV-nézés közben gyakran nassolunk. Chipsek, mogyo-

ró, csokoládé helyett családunk és magunk számára
nyers gyümölcsöt, gyümölcssalátát, zöldségeket készítsünk a nassoláshoz. A rostbevitelünket jelentősen
növelhetjük, ha zabkorpát, zabpelyhet, búzakorpát keverünk kefirbe, joghurtba, kompótlébe.
Fogyasszunk többször zsírszegény édesvízi vagy
hengeri halakat. A halakban levő zsír kedvező összetételű.

A megfelelő életmód
A megfelelő életmód az egészséges táplálkozást, a
dohányzás elhagyását, mérsékelt alkohol- és kávéfogyasztást, rendszeres testmozgást jelent.
A rendszeres testmozgás (heti 3-4 alkalom) csökkenti a vér koleszterin- és trigliceridszintjét, ugyanakkor
emeli a „jó koleszterinnek” nevezett HDL-koleszterin
mennyiségét.
Étrendünk helyes összeállítását kezdjük a vásárlásnál.

Mire figyeljünk a zsiradékok kiválasztásánál?
Az állati eredetű zsírok (sertés, kacsa, libazsír) helyett növényi olajakat válasszunk sütéshez, főzéshez. Leginkább ajánlott a napraforgó‑, len‑, repce‑,
kukoricacsíra-olaj. Hideg salátákhoz olívaolajat használjunk. Vaj helyett vásároljunk inkább joghurtos
margarinokat.

Mire figyeljünk a húsok és húskészítmények
vásárlásánál?
A húsok és húskészítmények rejtett zsírtartama igen
nagy. A húsfélék közül a csirke-, pulykahúsokat válasszuk. Együnk több halat, a bennük található telítetlen omega-3 zsírsav csökkenti a káros koleszterin
szintjét. A halak közül a legjobb a zsírszegény hekk,
lazac, a hazai fajok közül a csuka, fogas, kecsege, sügér, pisztráng, busa. Kerüljük az angolnát, heringet,
a zsíros pontyot. A felvágottak közül a baromfiból készült főzött sonkák, aszpikos készítményeket vásároljuk.
A „light” termékek nem mindig zsírszegények, ez
sokszor csupán azt jelenti, hogy a hagyományosnál valamivel kevesebb zsírt tartalmaznak, pl. a light májkrémben 36% helyett 26%-ot. A sovány sonkában ennek töredéke van.

A tej és tejtermékek
Csökkentett zsírtartalmú tejet, tejfölt, joghurtokat,
sovány túrót válasszunk.
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A sajtok közül a köményes, óvári, tolnai, mozzarella
ajánlottak.
Korlátozás nélkül fogyaszthatunk mindenféle zöldséget és gyümölcsöt, mert ezekben alig van zsír, nem
tartalmaznak koleszterint, ugyanakkor nagy a vitamin- és rosttartalmuk.

Hogyan készítsük el
ételeinket zsírszegényen
• Süssünk jó minőségű teflonedényekben, ahol valóban nincs szükség zsiradékra.
• Használjuk a mikrohullámú sütőt sütésre, főzésre
(ne csak melegítésre), az étel zsír nélkül sem sül
le.
• Cseréptálban egyszerre süthetünk húsokat, zöldségeket, zsír hozzáadása nélkül.
• Sütőben sütőfóliába tegyük a húsokat, zöldségeket. Az étel nem szárad ki, megtartja aromaanyagait.
• Bő zsiradékban való sütés nélkül is ízletes falatokat készíthetünk, ha kevés zöldséglében, húsleveslében pároljuk a húsokat.
• Levesek, főzelékek, mártások sűrítését száraz
rántással, habarással, pürésített zöldséggel, burgonyával készítsük.
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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 Schäffer László készítette.

• Nem minden ételből nélkülözhető az olaj! Az olajat legcélszerűbb olajspray-vel adagolni, szerezzünk be olajsprayt.
• Szalámik, zsíros sajtok helyett készítsünk sovány
túróból vagy zöldségekből (padlizsán, zeller, sárgarépa, petrezselyemgyökér, spárga, kelbimbó)
ínyenc zöldfűszeres vagy fokhagymás krémeket.
• Amennyiben sertészsírt használunk főzéskor, az
ételek lehűlése után a rádermedt zsírt távolítsuk
el.
Nagy Gyuláné Tajti Éva Több mint
25 éve a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikájának vezető dietetikusa. Szakterületei: nefrológia, hipertónia,
diabetológia.
A
Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége tudományos bizottságának tagja.

Csirke cserépben
zöldségekkel

Grillezett afrikai harcsa
cukkinivel

Zabpelyhes almás süti

Csirkesaláta naranccsal

Grillezett afrikai harcsa cukkinivel
Hozzávalók:
• 60 dkg afrikai harcsafilé,
• 3 evőkanál olívaolaj,
• friss fűszerek, majoranna, 1 gerezd
fokhagyma, petrezselyem, 1 szál zellerlevél, kevés citromlé,
csipet tengeri só,
• 80 dkg kisméretű
cukkini
• 0,5 dl száraz fehérbor

Az olívaolajban elkeverünk pár csepp citromlevet, hozzáadjuk
a zúzott fokhagymát,
a fűszereket, és az apróra vágott zellert. Beleforgatjuk
a fél tenyérnyi nagyságúra vágott halfiléket, és a hűtőbe tesszük kb. 1 órára. A cukkinit tisztítás után felkarikázzuk, egy fél cukkinit vágjunk vékony laskára. A
halfiléket csöpögtessük le, tekerjük alufóliába a karikára
vágott cukkinivel együtt, és mielőtt lezárnánk a fóliát,
kevés száraz fehérborral locsoljuk meg. Sütőben kb. 20
percig a lezárt fóliában pároljuk, majd 5–10 percig a fólia
kinyitása után pirosra sütjük.

Csirke cserépben zöldségekkel

Hozzávalók:
• 4 db filézett felső csirkecomb • 20 dkg sárgarépa •
20 dkg karalábé • 20 dkg zeller • 20 dkg gomba • 20
dkg kelbimbó • 15 dkg fehérrépa • 10 dkg zöldpaprika
• 4 dkg margarin • kis fej vöröshagyma, petrezselyemzöld, majoranna, só, őrölt bors, őrölt köménymag

A lebőrözött csirkecombokat beszórjuk a fűszerekkel és
kevés sóval. A zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk, és
tetszőlegesen daraboljuk. A megmosott zöldhagymát és
petrezselyemzöldet finomra vágjuk, és a zöldségekhez
adjuk. A cseréptálat ne felejtsük előző nap vízbe áztatni.
A cseréptál aljára tegyük az enyhén sózott zöldségkeverék felét, majd fektessük rá a csirkecombokat, és margarindarabkákkal szórjuk meg. A zöldségek másik felével
borítsuk be, 2 dl zöldségleves levével öntsük le. Közepes
hőfokon sütőben kb. 1 óra alatt készre sütjük.

Energia: 180 kcal · Fehérje: 23 g · Zsír: 6 g · Szénhidrát: 10 g

Energia: 250 kcal · Fehérje: 31 g · Zsír: 10 g · Szénhidrát: 19 g

Csirkesaláta naranccsal

Zabpelyhes almás süti

Hozzávalók:
• 40 dkg csirkemellfilé • 12 db narancs • 25 dkg jégsaláta • 2 dkg margarin • 2 dl natúr joghurt • 1 evőkanál
olívaolaj • 1 gerezd fokhagyma, csipetnyi édesítőszer,
só

Hozzávalók:
• 1/2 kg
zabpehely
• 10 dkg
margarin
• reszelt
citromhéj
• 1 teáskanál őrölt
vanília
• 1 kg reszelt alma
• édesítőszer, fahéj

A csirkemellet vágjuk vékony csíkokra, fűszerezzük a sóval és a zúzott fokhagymás margarinnal. Alufóliába csomagolva 40 perc alatt süssük meg a sütőben. Amikor kihűlt, keverjük össze a meghámozott, cikkekre szedett és
felezett narancsdarabokkal és a csíkokra vágott jégsalátával. Készítsünk öntetet az olívaolaj és a joghurt hozzáadásával, kevés édesítőszerrel, csipet sóval, és öntsük a
csirkemellsalátánkra. Behűtve tálaljuk.

A zabpelyhet és margarint jól összedolgozzuk, ízesítjük reszelt citromhéjjal,
egy teáskanál őrölt vaníliával. A tészta puhaságát zabpehely vagy tönkölybúzadara hozzáadásával szabályozhatjuk. Jól keverjük össze az 1 kg reszelt almával, édesítőszerrel, fahéjjal. Margarinnal kikent, magas oldalú
tepsibe nyomkodjuk a masszát, a tetejét almaszeletekkel
borítsuk be. 20 percig sütjük, míg a teteje szép aranybarnára sül. Ízlés szerint szórhatunk a tetejére fahéjas-édesítős keveréket.

Energia: 230 kcal · Fehérje: 22 g · Zsír: 10 g · Szénhidrát: 4 g

Energia: 125 kcal · Fehérje: 6 g · Zsír: 9 g · Szénhidrát: 23 g
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A kötethez CD melléklet is ké‑
szült, amely igazi gyöngyszem az
érdeklődők számára, hiszen ed‑
dig lemezen még meg nem jelent
felvételeket tartalmaz. Részletek
csendülnek fel – egyebek mel‑
lett – Mozart, Rossini, Donizetti,
Giordano, Leoncavallo, Puccini,
Planquette operáiból, Offenbach,
Kálmán Imre, Lehár Ferenc ope‑
rettjeiből, valamint elhangzik
Arany János A fülemile c. verse is
a művész tolmácsolásában.

melléklet sok muzs

ikával

A könyv megjelenésének nap‑
jaiban ünnepeltük Melis György
színpadra lépésének 60. évfor‑
dulóját: 1949. október 19‑én Bizet
Carmen c. operájának Morales
szerepében láthatta őt először a
közönség a Magyar Állami Opera‑
házban. Az évfordulóra kiadónk
egy portréval készült: Winkler
Gábor, a Barangolás az operák
világában c. négykötetes „opera‑
lexikon” szerzője egy olvasmá‑
nyos, minden részletre kiterjedő
életrajzi könyvet állított össze a
művészről személyes beszélgeté‑
sekből, korabeli kritikákból, új‑
ságcikkekből, illetve saját élmé‑
nyekből. Az életmű megismerését
a művész rendelkezésünkre bo‑
csátott közel 120 képe illusztrálja.
A könyvet névmutató, valamint
a művész operaházi szerepeinek,
lemezfelvételeinek, filmszerepei‑
nek és a Magyar Rádió számára
készített felvételeinek tematikus
listái teszik teljessé.

''

A könyv CD‑melléklettel
kedvezményes áron
(3900 Ft + postaköltség)
megrendelhető közvetlenül
a kiadótól.

A kiadótól közvetlenül vásárolt
példányokhoz hagyományos
CD‑tokot ajándékozunk, hogy
a melléklet tartalmához méltó
módon foglalhasson helyet
gyűjteményében.
Tudomány Kiadó
(1) 273‑2840
www.tudomany‑kiado.hu
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Roppant
nagy

Az Odera Vért is lehet
német neve
belőle!

Női
énekhang

❷

SztojanovitsLima
opera
centruma!

Száraz,
hideg
adriai szél

… step; a
foxtrott őse

Asztalszerű
húros
ütőhangszer

Cirák
határai!

Kubai
Bern folyója gépkocsik
jelzése

Lábbeli
legalsó
része

A Balhastóba ömlő
folyó

Csomót
lazító

Olasz
író, költő,
főműve a
Dekameron
Illetve, röv.

Televíziós
műsor
vezetőnő

Indiai király

Német
színész
(Erik)

Rin-tin-…

Alvásfázis

Szilva
szárítása

Sporting

Kutya
Kintről
zuhanó
Előtag:
gyökér-

Sógor

… Avis; A. M.
ritka madár

Tercsike

Gazdasági
társaság,
röv.

Ősrégi
Funda
mentum

Amerikai
író (Irving)

Börtönlakó

Évek …;
régtől

Stroncium

Angol
nemesi cím

Amper, röv.

Romániai
folyó

Cipót
kettévág

Molibdén
Edzéssel
fejleszthető

… Alda; am.
színész
Zambiai
autójel

Trícium
Jegyzékbe
foglal
Verbum
része

Határozó
rag, az
-en párja

Prompt
(azonnal),
röv.

Szamár
hang
Innen
máshová

Minutum,
röv.

South, röv.
Alkalmi
tanár

Ételt ízesít

Rénium

Világos
angol sör

Autósiskola
Író (Ferenc)

Név, röv.

A keresztrejtvényben helyes
megfejtésként két személy nevét
rejtettük el:
egyikük felfedezésével terjedt el
a mindkét fülbe csatlakoztatható
sztetoszkóp, másikuk a
vérnyomásmérés és a hallgatózás
egyidejű használatának felfedezője.
A helyes megfejtést beküldők
között a
Hartmann-Rico Hungária Kft.
öt ajándékcsomagját sorsoljuk ki.

Fagyit
fogyaszt
Klubbeli
hölgy
Tekergetés

Beküldési határidő:
2010. február 28.

Erre a helyre

Ciprusi
gépkocsik
jelzése

Figyelmeztet

Balatoni
üdülőhely

Kettős!

Venezuela
fővárosa

❂

Gyors, sebes

Strigula

Címünk:
Tudomány Kiadó Kft.
1442 Budapest, Pf. 100.

Bója
közepe!

Maró hatású
folyadék

Holnapig
Eme

Istállói
fekhely

DermaPlast relaxációs melegítő tapasz – tapasz
enyhébb ízületi és izomfájdalmakra. DermaPlast
Protect Spray - átlátszó sebtapasz spray formában.
A DermaPlast termékeket keresse a gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszköz boltokban.

Oriens, röv.
Tévé!

Római
császár
(Marcus
Cocceius)

Alany, röv.

Konyhai
készlet
jelzője

Orosz mate
Gyökeres is Az idő jele
matikus
követheti! a fizikában
(Jurij)

Egységes
földfelszíni
képződ
mény

Cickafark!

Juhhodály

Ravaszdi
mesealak

Jean
Rousselot
regénye
Orra bukó
Oktatás
kutató
intézet, röv.

Római 6-os

Oszmántörök tiszt

Falióra
része lehet

Ház bérlője
Úgyszintén

A szív orvosi
neve
Előtag:
lég-, légi-

Autós
csillagtúra

A föld
legnagyobb
kontinense
Családfő

Indíték
Ellenérték

Hazárd
kártyajáték

Garat szélei!

Fokbeosztás
Azonban

Etácska
Alát, alatt,
röv.

Bosszús
felkiáltás

USA-beli
hírcég

Mátka
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Az első hírek az ÉRV programról és az
ÉRV regiszterről…
Mi is az ÉRV program? A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM alprogramjaként a Magyar
Hypertonia Társaság az EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
támogatásával elindította az EReink Védelmében
(ÉRV) című programot. Az első fázisban a Magyar
Hypertonia Társaság 55, országszerte megtalálható
központjában végeztek a perifériás érbetegség előfordulását vizsgáló széles körű szűrést. A perifériás
érbetegség a végtagi artériák meszesedésének következményeként létrejövő keringészavar, ami a végtag
vérellátásának károsodásán túl a kardiovaszkuláris
megbetegedés és halálozás érzékeny mutatója. A diagnózis felállítása a boka/kar index meghatározásával

www.ervprogram.hu

történt. A vizsgálat során a Doppler-mérőeszközzel a
boka és a felkar adott artériájának keringését, az érszakaszban uralkodó nyomást észleljük. Az alsó végtagon és a felső végtagon mért nyomás hányadosa az
úgynevezett boka/kar index. A boka/kar index értéke egészségesekben meghaladja a 0,9-et. Amennyiben ezzel egyenlő, illetve ez alatti a mért érték, az az
alsó végtag keringési zavarát, az érszűkületet jelzi. A
szűrővizsgálat során rögzítettük a vizsgált egyén családjában előforduló megbetegedéseket, a kísérő beteg-

34

Hypertonia

ségeket, laboreredményeket, a gyógyszeres kezelést
jellemző adatokat.
A szűrési periódusban 21892 beteg (9162 férfi és
12730 nő) került be a vizsgálatba, a betegek átlagéletkora 61,45 év volt. A boka/kar index mérése alapján
14 százalékuknál volt diagnosztizálható a perifériás
érbetegség valamilyen stádiuma. A betegség legmeghatározóbb kockázati tényezői a következők voltak:
az idősebb életkor, a férfi nem, dohányzás, cukorbetegség, emelkedett koleszterinérték, romló vesefunkció, illetve más, érelmeszesedéssel összefüggő megbetegedések előfordulása. Az eredmények szerint az
ateroszklerózis hagyományos kockázati tényezőivel
jósolhatóan a kis kockázatú csoportba sorolható
egyének közül is többen
mutattak perifériás érszűkületre utaló eltérést, ami jelzi a boka/kar
index meghatározásának
rendkívüli jelentőségét.
A perifériás érbetegség
magyarországi előfordulása jelentős regionális
különbségeket
mutat,
aminek magyarázata további elemzést igényel.
A vizsgálat a második
fázisában a bevont egyéneket 5 éven át követjük.
Az ezen idő alatti szív- és
érrendszeri megbetegedések, esetleges halálozások regisztrálása sokat
segíthet azoknak a kockázati tényezőknek az
azonosításában, amelyek
lehetőség szerinti kezelése, módosítása a jövőben
a megelőzésben kiemelt
szerepet kaphat.
Az ÉRV programban
nem részt vevő betegek számára is szerettük volna elérhetővé tenni a kardiovaszkuláris szűrés ezen módját. Az ÉR-REGISZTER program keretében a jelentkező családorvosi praxisokban megfelelő képzés után
lehetőség van a boka/kar index mérésének széles körben való alkalmazására. Az ilyen módon kiszűrt betegek további felvilágosítását, a kezelés szükség szerinti
módosítását a betegek kezeléséért egyébként is felelős
családorvosok végzik.
Dr. Kolossváry Endre

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 EReinkVédelmében (ÉRV)
Regiszter Programhoz!
A program célja a Magyarországon élő érszűkületes betegek számának
és egészségi állapotának felmérése, az érintettek megfelelő ellátása. A
program során az ÉRV Regiszter adatlap segítségével orvosa követheti
és értékelheti adatait. A programhoz betegeknek szóló információs
csomagok is kapcsolódnak, amiket az „ÉRV Pont” matricával ellátott
rendelőkben vehet át. További információkat az info ervprogram.hu
email címen kaphat.

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.

