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A világ egyik vezetô
inzulingyártója, a Novo Nordisk,
dán székhelyû gyógyszergyártó
vállalat, 80 éve élen jár
a cukorbetegség kezelésében.
Ma a hagyományos inzulinokon
túl a modern inzulinok széles
skáláját kínálja a betegek számára.
Minôségi inzulinadagoló
eszközei biztonságot,
megbízhatóságot garantálnak.
A Novo Nordisk modern
inzulinjai hozzájárulnak
a hosszútávon is
szövôdménymentes, teljes
élet lehetôségéhez, ezzel
a cukorbetegek
széles körében
változtatva meg
a diabétesz lefolyását.
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Az életmódváltás kulcsszavai a fokozatosság, mértékletesség, tudatosság.
Sokkal könnyebb apró lépésekkel haladni a végső cél érdekében. Ugye
nem nagy feladat egy hónap alatt 2 kilogrammot „ledobni”? És miért ne
tenné ezt meg minden hónapban egy éven keresztül? Ám, ha azzal sokkoljuk magunkat, hogy 24 kilót kell lefogynunk, akkor a felfoghatatlanul
nagy szám miatt bele sem kezdünk a testsúly csökkentésébe. Ne legyenek
teljesíthetetlennek tűnő elvárásaink magunkkal szemben!
A napi fél liter folyadék helyett kettő litert kellene innunk? Növeljük
apránként az elfogyasztott víz mennyiségét! Ha napról napra mindig csak
egy pohárnyival iszunk többet, mint előző nap, akkor röpke egy hét alatt
elérjük a kívánt mennyiséget. Önnel is előfordult már, hogy hirtelen felindulásból jól megterhelte magát az edzőteremben vagy a kerti munkákkal? A másnap jelentkező kínzó izomláz rögvest elveszi a kedvünket a
folytatástól. Inkább szép lassan növeljük a terhelést! Így a mozgás öröme
mellett egyszer csak a mérleg is kevesebbet fog mutatni.
Az étkezésünkön is apránként módosítsunk, nem kell egyszerre elhagyni a kenyeret, a cukrot, a zsírt és a sót, erre csak fanatikusok – és ők is
csak átmenetileg – képesek! Egyiket a másik után váltsuk ki egészségesebb tápanyagokkal, és közben nyugodtan dicsérjük meg magunkat, ha
kell, napjában többször is. Mint mindenben, itt is a kulcs a mértékletesség
és a tudatosság, fokozatosság.
Nagy boldogság, hogy beljebb húzhatjuk a derékszíjunkat, hogy az egy
számmal kisebb nadrágot/szoknyát is fel tudjuk venni, és párunk elismerő
pillantásának is szívből örülhetünk. Ám ennél is nagyobb eredmény, hogy
javul a vércukorértékünk, hogy kevesebb vérnyomáscsökkentőt kell szednünk, hogy könnyebben veszünk levegőt, hogy meg tudunk tenni szuszogás nélkül 1-2 emeletet.
A túlsúlyos állapot, a magasvérnyomás-betegség, a vesebetegségek, a
2-típusú cukorbetegség nagyrészt megelőzhető, de biztosan kordában
tartható megfelelő életvitellel.
Adjunk esélyt magunknak, hogy önfeledten táncolhassunk unokánk
lagziján!
Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság budapesti titkára

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.

Megrendelői akció
Tavaly meghirdetett akciónkban a Hypertonia újság egyéni
megrendelői között 3-3 db vérnyomásmérőt soroltunk ki.
Az OMRON Hungimpex Kft. ajándékát, OMRON M6 Comfort
vérnyomásmérőt nyertek:
Anda János, Budapest; Jáger Pálné, Tököl;
Nagy Béla, Fehérgyarmat.
A Medical Group Kft. ajándékát, Medel Check
vérnyomásmérőt nyertek:
Csuthy Jenő, Lajoskomárom; Mészáros Miklósné, Budapest;
Dr. Szili Erzsébet, Szőlősgyörök.

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:

A magas vérnyomás (hipertónia) gyakoriságát
befolyásoló tényezők
A magas vérnyomás népbetegség, mely a felnőtt lakosság több mint egyharmadát érinti. A betegség alapvetően meghatározza a lakosság betegségekkel, halálozással kapcsolatos mutatóit, a keresőképességet és
munkaképességet. Ismert tény, hogy a magas vérnyomás a leggyakoribb diagnózis a fejlett országokban. A
nemzetközi adatok szerint az új hipertóniás betegek száma 15 év távlatában 27%-kal növekedett, az előrejelzések pedig azt mutatják, hogy 2025-re 60%-kal nő a világon a hipertóniások száma, azaz 1,56 milliárd embert, a
világ felnőtt lakosságának 29%-át érinti.

A

szív- és érrendszeri betegségek leggyakoribb oka
a hipertónia: a szívinfarktus hátterében 52%-ban, az
agyi történések hátterében 71–83%-ban igazolható a
magas vérnyomás. Világszerte az összhalálozás 13%a, a szív- és érrendszeri megbetegedések 50%-a kóros
vérnyomásértékkel társul.
A hipertónia gyakoriságát több tényező befolyásolja:

A hipertónia és a kor

szerint 2020-ra a magyar lakosságban 18,4%, 2030-ra
20% lesz a 65 év felettiek aránya – mindez azt is jelenti, hogy a hipertóniás betegek száma is nőni fog.

A hipertónia és a nem
A férfiak és a nők átlagos vérnyomásértékei adott korcsoportban nem azonosak. Ez a nemek szerinti különbség már a pubertáskorban is megfigyelhető: a fiúk
átlagos vérnyomásértéke ebben a korban magasabb,
mint a lányoké.
A teljes lakosságban nézve a magas vérnyomás gyakorisága is eltér a nemek szerint, a nőknél 31,2%, férfiaknál 35,7%. 55 éves kor alatt a férfiaknál gyakoribb
a magas vérnyomás, 55 és 64 év között a két nem közt
kiegyenlítődés jön létre, majd 65 év felett a nőknél találkozunk gyakrabban a magasvérnyomás-betegséggel.
A változó kor alatt a nők szisztolés vérnyomásértéke
meredeken emelkedik.

A hipertónia és az elhízás

A magasvérnyomás-betegség előfordulása szoros ös�szefüggést mutat a korral – az idősebbek közt több az
Az elhízás „népbetegség”, az elhízottak aránya világideálistól eltérő vérnyomású személy, mint a fiatalabszerte nő. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) az elbak körében. Elgondolkodtatók azok az amerikai és
hízást a 10 legsúlyosabb egészségügyi probléma közé
magyar megfigyelések, melyek szerint már a serdülők
sorolta.
átlagos vérnyomásértéke is emelkedik.
A magasvérnyomás-betegség minden paraméter köA magas vérnyomás gyakorisága 50 éves kor felett
zül legszorosabb összefüggést a testsúllyal mutatja. A
nagymértékben nő, 70 éves korra 60% fölé emelkedik.
nagy lakosságcsoportban végzett Framingham vizsgáA vérnyomás értékelésekor figyelembe kell venni,
lat adatai szerint az elhízott férfiak 78%-ában, a nők
hogy az egészséges ember vérnyomása is változik –
68%-ában volt igazolható hipertónia.
nő – az életkorral. Magas vérnyomás kivizsgálásakor
Nem az energiabevitel abszolút mennyisége, hanem
a kezelőorvos a táblázatban feltüntetett értékhatárok
a fizikai igénybevétellel el nem égetett energia okoz
alapján dönt a betegség
fennálltáról, illetve súA normális és kóros rendelői vérnyomás
lyosságáról.
Magyarország – akárKategória
Szisztolés
Diasztolés
csak Európa más orvérnyomás (Hgmm)
vérnyomás (Hgmm)
szágainak – népessége
és
<80
Optimális vérnyomás
<120
egyre gyorsuló ütemben
és
80–84
Normális vérnyomás
120–129
„öregszik”. A KSH adatai szerint 2008-ban az
és/vagy
85–89
Emelkedett-normális vérnyomás
130–139
50 év feletti korosztály a
Kóros vérnyomás – hipertónia
népesség közel 37 százaés/vagy
90–99
I. fokozat
140–159
lékát tette ki, az 50–64
és/vagy
100–109
II. fokozat
160–179
évesek aránya 20,4 száés/vagy
>110
III.
fokozat
>180
zalék, a 65–79 éveseké
12,5 százalék, a 80 évnél
Izolált diasztolés hipertónia (IDH)
<140
>89
idősebbeké pedig 3,7 száIzolált szisztolés hipertónia (ISH)
≥140
<90
zalék volt. Előrejelzések
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Az elmúlt évtizedek vizsgálatai hívták fel a figyelmet
arra, hogy Európában az átlagos vérnyomás, valamint a magas vérnyomás gyakorisága ún. észak-dél
irányú esést mutat. Az ábrán példaként a 35–64 éves
korcsoportban mutatjuk be a hipertónia alakulását a
különböző régiókban. Jól látható, hogy az északi országokban lényegesen több embert küzd magas vérnyomással, mint a mediterrán országokban. Érdekes
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Németország

A hipertónia és a földrajzi régió

50%

Finnország

A hipertóniás betegek szüleinél 59%-ban, testvéreinél
65,3%-ban észleltek magas vérnyomást. Serdülőkori
magas vérnyomás esetén a családi kórelőzményben
86%-ban szerepel hipertónia. Az anya és a gyermek
között szorosabb a kapcsolat, mint az apa és a gyermek között. A legszorosabb összefüggést az egypetéjű
ikrek esetén találták. Amerikai és európai megfigyelések szerint a fehér lakosságban a hipertónia ritkább,
mint a fekete lakosságban.

■ Nő

Spanyolország

A hipertónia és a
genetikai tényezők

■ Férfi

Anglia

A nemzetközi adatok szerint a cukorbetegek aránya
2025-ig 55%-kal nő, 2025-ben a világon 380 millió cukorbeteggel kell számolni. Ismert tény, hogy a cukorbetegek körében a hipertónia gyakorisága kétszeres.
Már a cukorbetegség előállapotában, emelkedett éhomi vércukorérték esetén is – amikor még csak reggel,
az éjszakai éhezés után mérhető a normálisnál magasabb vércukorérték –, 25%-ban észlelhető magas
vérnyomás. Az inzulinra szoruló cukorbetegeknél a
magas vérnyomás gyakorisága 25–30%, míg az inzulinra nem szoruló időskorú betegek között ez az arány
60–70%. Ötéves periódusban figyelve a hipertóniások
között 2,5-szer gyakrabban fejlődik ki cukorbetegség,
mint a nem hipertóniások között.

60%

Svédország

A hipertónia és a cukorbetegség

70%

Olaszország

súlyfelesleget. Nemzetközi vizsgálatok is igazolják,
hogy 10 kg testsúlynövekedés 3 Hgmm-rel növeli meg
a szisztolés, 2,2 Hgmm-rel a diasztolés vérnyomást. A
nemzetközi és hazai megfigyelések szerint a születési
súly és a serdülőkori vérnyomás között fordított irányú
összefüggés van: kis születési súly esetén a felnőttkori
magas vérnyomás gyakrabban fordul elő. A súlyfelesleg
mennyisége mellett annak eloszlása is fontos. A hasi típusú elhízás szorosabb összefüggést mutat a hipertóniával, ezért fontos a derékkörfogat mérése, melyet férfiaknál 102, nőknél 88 cm-ig tartanak elfogadhatónak.
A magyar adatok szerint a kezelt hipertóniás betegek 35%-a elhízott, 42%-a túlsúlyos.

A hipertónia gyakorisága különböző földrajzi régiókban
nemek szerint

megfigyelés, hogy az azonos földrajzi régiókban a férfiak és a nők körében a magas vérnyomás gyakorisága eltér. A kelet-európai régiót értékelve azt találták,
hogy a magas vérnyomás gyakorisága 2000-ben férfiaknál 35,3%, nőknél 39,1% volt. Előrejelzések szerint
2025-re ebben a régióban férfiaknál a magas vérnyomás gyakorisága 39,1%, nőknél 45,9% lesz.

A hipertónia és az urbanizáció
Az urbanizálódás (városiasodás), a kulturális és a
szociális körülmények alapvetően befolyásolják egy
területen a magas vérnyomással élők számát. Az elszigetelt, nomád törzsi körülmények között élő népességben lényegesen kevesebb a hipertóniás (1–4,5%),
mint a városi lakosság körében.
Összefüggést találtak a jövedelmi viszonyok és a hipertónia között is. Férfiaknál ez nem volt szoros, nőknél az alacsonyabb jövedelműek körében azonban 33%kal többen szenvedtek magasvérnyomás-betegségben.

Az adatok tükrében fontos, hogy mindenki megértse,

a betegség megelőzése, korai felismerése szempontjából kiemelt jelentősége van a szűrővizsgálatoknak. A
családon belüli halmozódás egyértelműen alátámasztja a családszűrés jelentőségét. Az elhízottak, cukorbetegek fokozottan veszélyeztetettek, az ő körükben
a rendszeres vérnyomás-ellenőrzés elengedhetetlen az
időben megkezdett, hatékony kezeléshez.
Dr. Szegedi János A Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyei Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. I. Belgyógyászatának
osztályvezető
főorvosa.
Belgyógyász-nefrológus szakvizsgával,
angiológus, hipertonológus, valamint
európai hipertonológus képesítéssel rendelkezik.
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A metabolikus szindróma és kezelésének
táplálkozással, életmóddal kapcsolatos elemei
Gerald Reaven amerikai endokrinológus, a Stanford University School of Medicine professzora, 1988-ban Banting-emlékelőadásában hívta fel a figyelmet a magas
vérnyomás, a kóros vérzsírértékek és a csökkent glükóztolerancia (vércukorszint-emelkedésre való hajlam) viszonylag gyakori együttes előfordulására, és arra, hogy

Inzulinrezisztencia: A hasnyálmirigyben (Langerhans-szigetek, béta-sejtek) termelődő inzulin hatására a vérből a sejtekbe kerül a szőlőcukor (glükóz).
A sejtek inzulin hiányában nem képesek a glükóz
felvételére, és a vércukorszint megemelkedik.
Triglicerid: Glicerinből és 3 zsírsavból álló zsírszerű vegyület. A vér emelkedett triglicerid-szintje a
szív- és érbetegségek fokozott kockázatával jár.
Koncentrációja túlsúly, elhízás, szénhidrátokban –
főleg cukorban – gazdag táplálkozás hatására
növekszik, a szénhidrát- és cukorbevitel csökkentése, túlsúly és elhízás esetén a fogyás, valamint a
rendszeres testmozgás hatására csökken. Tengeri
halak (omega-3 zsírsavak) fogyasztása is csökkenti
a vér triglicerid-szintjét.
Koleszterin: Zsírszerű vegyület, minden emberi
szövetben megtalálható. A szervezetben naponta 6–8 g termelődik, emellett állati eredetű táplálékokkal kerül a szervezetbe, ahol számos fontos
vegyület kiinduló anyagaként szerepel, például
epesavak, a D-vitamin előanyaga. Az emelkedett
vérkoleszterin-szint azonban a szív- és érbetegségek kockázati tényezője, a főleg állati eredetű táplálékokban lévő telített zsírsavak, a koleszterin nagy
mennyiségű bevitele, valamint túlsúly, elhízás hatására nő a koleszterin koncentrációja a vérben. Ez
az ún. összes koleszterin, amely többek között tartalmaz kis sűrűségű, azaz – az angol megnevezés
rövidítéséből származó néven – LDL-koleszterint,
amit „rossz koleszterinnek” is hívnak, mert minél nagyobb a koncentrációja, annál nagyobb a szív- és
érbetegségek kockázata. A másik lényeges változat a nagy sűrűségű, azaz HDL-koleszterin, amit
azért hívnak „jó koleszterinnek”, mert emelkedett
koncentráció esetén csökken a szív- és érbetegségek kialakulásának veszélye. Túlsúly, elhízás esetén,
valamint állati zsiradékok bőséges fogyasztásakor
a „rossz koleszterin” koncentrációja nő, a „jó koleszteriné” csökken. A „jó koleszterin” növelésében az
egészséges testtömeg, a rendszeres testmozgás,
túlsúly vagy elhízás esetén a fogyás, továbbá a
dohányzás mellőzése, elhagyása játszik meghatározó szerepet.

6

Hypertonia

ebben az esetben mindig kimutatható az inzulinrezisztencia és a vér emelkedett inzulinszintje. Ezt a tünetcsoportot, amely később kiegészült az elhízással, x-szindrómának nevezte. Időközben több elnevezésváltozat (új világ
szindróma, halálos négyes, csendes gyilkos, multimetabolikus szindróma és még sok egyéb) született, jelenleg
a metabolikus szindróma (anyagcserével kapcsolatos
tünetegyüttes) név használatos.

Egy

amerikai munkacsoport 2005-ben foglalta össze
a metabolikus szindróma diagnosztikus kritériumait
(American Heart Association/National Heart, Lung
and Blood Institute irányelvei szerint), ezek alapján
lehet kijelenteni valakiről, hogy metabolikus szindrómában szenved. A tünetek az alábbiak:
• Elhízás (hasi típus), derékkörfogat:
– férfiak: 102 cm-nél nagyobb,
– nők: 88 cm-nél nagyobb.
• A szérum emelkedett trigliceridszintje 1,69 mmol/l,
illetve nagyobb.
• Csökkent HDL-koleszterin-szint:
– férfiak: 1,04 mmol/l értéknél kisebb,
– nők: 1,29 mmol/l értéknél kisebb.
• Vérnyomás: 130/85 Hgmm, illetve nagyobb.
• Éhomi vércukor: 6,1 mmol/l, illetve nagyobb.
Ha ebből az öt tünetből legalább 3 együttesen jelen
van, akkor metabolikus szindrómáról van szó.
A metabolikus szindróma meghatározásáról, különálló betegségként való elfogadásáról a szakemberek
még ma is vitatkoznak, az azonban biztos, hogy a fenti tünetek együttes megjelenése egyre gyakoribb. Ennek az a jelentősége, hogy az egyes rizikófaktorok már
önmagukban is fokozzák a szívkoszorúér-betegség, a
stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának a
valószínűségét, együttesen azonban még jobban emelik a kockázatot.
Megelőzhető a metabolikus szindróma? Jelentős
mértékben csökkenthető a tünetegyüttes kialakulásának kockázata megfelelő, egészséges, ésszerű táplálkozással és életmóddal, ugyanezek a tényezők játszanak
meghatározó szerepet a kezelésben is.
Vegyük sorra a metabolikus szindróma elemeit.

Túlsúly/elhízás, hasi (abdominális) típusú elhízás
A metabolikus szindróma megelőzésére és kezelésére
alkalmas táplálkozás elsőként említhető jellemzője a
megfelelő energiabevitel (az energia mértékegysége
a kilokalória – kcal). Honnan tudhatjuk, hogy mikor
megfelelő az energiabevitel és mikor nem? A testtömeg rendszeres ellenőrzésének, azaz a heti többszöri
testsúlymérésnek az eredményeiből.

A testsúly és a testmagasság ismeretében könnyen
kiszámítható az ún. testtömegindex: a kg-ban kifejezett testsúlyt elosztjuk a méterben megadott testmagasság négyzetével. Például, ha valaki 175 cm magas,
a testsúlya pedig 70 kg, akkor a számítás a következő:
1,75 × 1,75 = 3,06; 70 : 3,06 = 22,9. Mit jelent ez?
A 18,5 alatti testtömegindex soványságot, a 18,5–
24,9 közötti normál testtömeget, a 25,0–29,9 közötti
túlsúlyt, a 30,0, illetve efölötti elhízást jelent. A fenti példa esetén tehát normális testtömegről van szó.
Ilyen esetben csak arra kell ügyelni, hogy a továbbiakban se növekedjék a testtömegindex 25,0 fölé, vagyis
az egészséges táplálkozás általános ajánlásai érvényesek – az étrend tartalmazzon bőségesen gyümölcsöt,
zöldséget, rendszeresen csökkentett zsírtartalmú tejet
és tejtermékeket, válasszuk a teljes kiőrlésű szemekből készült (korpát is tartalmazó) gabonatermékeket
és a sovány húsokat. Az állati eredetű zsírok helyett
használjunk növényi olajokat, korlátozzuk a hozzáadott cukrot is tartalmazó italok, ételek fogyasztását.
Törekedni kell a változatosságra, hogy minden fontos
tápanyaghoz (pl. élelmi rostok, vitaminok, flavonoidok
stb.) hozzájuthasson a szervezet. Természetesen elengedhetetlen továbbra is a testtömeg és derékkörfogat
rendszeres ellenőrzése, és ha bármelyik növekedni
kezd, azonnal vissza kell térni a kisebb mennyiségekre és a szigorúbb diéta alapelveinek követésére.
A kritériumokban azonban nem a testtömegindex,
hanem a derékkörfogat szerepel, hiszen a hasi elhízás
jellemzi a tünetcsoportot. A mérést bárki elvégezheti
saját magán egy közönséges centiméter segítségével,
de nem mindegy, hogy hol, a has melyik részén mérünk. A derékkörfogatot a köldök magasságában kell
mérni, illetve ott, ahol a has a legnagyobb mértékben
elődomborodik. A derékkörfogat és a testtömegindex
ismeretében megállapítható, hogy a „metabolikusan
kövér, de sovány”, illetve „metabolikusan sovány, de
kövér” csoportba tartozásról van szó. Mindkét esetben változtatni kell a táplálkozáson és el kell kezdeni
a rendszeres testmozgást.
Ha a testtömegindex 25 és 29,9 között van, azaz túlsúly áll fenn, akkor először az adagok nagyságát kell
csökkenteni, de nem mindegy, hogy milyen élelmiszerek, ételek adagját. Csökkenteni kell, sőt célszerű teljesen elhagyni az ún. üres kalóriák fogyasztását. Üres
kalóriáknak nevezik azokat a táplálékokat, italokat,
amelyek kis mennyiségben is sok kalóriát tartalmaznak, de a szervezet számára fontos tápanyagokból csak
keveset, pl. a nagy zsiradék- és cukortartalmú különféle édességek, cukrászsütemények, ételek, cukros italok tartoznak ide. Csökkenteni kell továbbá az adagok
nagyságát, mind az élelmiszerek, mind az otthoni vagy
házon kívüli étkezés során fogyasztott ételekét.
A túlsúly és elhízás kezelésében a telített zsírsavakban gazdag állati eredetű zsírokat tartalmazó élelmiszerek, ételek kerülendők. A hozzáadott cukorral készült élelmiszereket, ételeket, italokat mellőzni kell.
Egy egészségeseknek szóló ajánlás szerint a nők táp-

lálkozásában naponta legfeljebb 100, férfiakéban legfeljebb 150 kcal származhat hozzáadott cukorból, ez
24, ill. 36 g cukornak (9, ill. 15 db mokkacukor!) felel
meg. Természetesen túlsúly és elhízás esetén egyáltalán nem jöhet szóba hozzáadott cukor fogyasztása.
Amennyiben a testtömegindex 30 fölött van, akkor
jelentősen változtatni kell a táplálkozáson, szakember
által irányított testtömeg-csökkentő program bevezetése szükséges. Gyakori jelenség, hogy a hónapok, esetleg 1-2 év alatt leadott kilókat gyorsan visszaszerzi a
sikeresen „fogyózó” a program befejezése után. Ezért
fontos tudni, hogy aki elkezdi a testtömeg-csökkentő
programot, soha többé nem térhet vissza a túlsúlyt,
elhízást eredményező táplálkozáshoz és életmódhoz. A
kitűzött cél után lehet ugyan kicsit „lazítani”, azaz valamivel többet fogyasztani a megengedett táplálékokból és italokból, de az üres kalóriákat, a zsiradékban,
cukorban gazdag termékeket el kell felejteni.
A túlsúly/elhízás megelőzésének és kezelésének másik elengedhetetlen és hatékony tényezője a rendszeres testmozgás. Valójában mindenkire vonatkozik az
Egészségügyi Világszervezet ajánlása: naponta (de
legalább másnaponként!) 60 perc közepes intenzitású
testmozgás. A már kialakult túlsúly/elhízás, valamint
inaktivitás esetén a rendszeres testmozgás megkezdéséhez szakember irányítására lehet szükség, később
már önállóan végezhetők a megtanult gyakorlatok.
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Emelkedett trigliceridszint
A triglicerid elnevezésű szérumlipid emelkedett koncentrációja szoros összefüggésben van a testtömeggel,
tehát a kritériumokat meghaladó derékkörfogat, illetve az ajánlást meghaladó testtömegindex esetén bevezetendő testtömeg-csökkentő táplálkozás és rendszeres testmozgás meghatározó része a kezelésnek.
A cukorfogyasztás jelentős korlátozásának, a hozzáadott cukor teljes mellőzésének hatására szintén csökken a trigliceridszint. Jelentős forrása a hozzáadott
cukornak az ún. üdítőitalok sokasága, ezekből 1 dl
általában 10–14 g cukrot tartalmaz, tehát szinte észrevétlenül igen nagy mennyiség cukor fogyasztható el
üdítőitalokkal, ezért mellőzendők!
Kerülni kell az alkoholos italokat is, mert az alkohol
is növeli a triglicerid szintjét.
Van jó hír is – a növényi eredetű, és főként a tengeri
halakban található Ω-3 zsírsavak jelentősen csökkentik a trigliceridszintet. Ehhez rendszeresen kell fogyasztani dióféléket, olajos magvakat, száraz hüvelyeseket, nagy levelű zöldség-főzelékféléket és legalább
háromszor hetenként tengeri halakat.
A rendszeres testmozgással is eredményesen csökkenthető a trigliceridszint.

Alacsony HDL-koleszterinszint
A HDL-koleszterinszintet növeli a rendszeres testmozgás. Kedvező hatású túlsúly/elhízás esetén a megfelelő
kezeléssel elért testtömeg-csökkenés. Egyes megfigyelések szerint a dohányzás mellőzése, valamint az alkohol
kis mennyiségeinek mértékletes fogyasztása is hozzájárulhat a HDL-koleszterin szintjének növekedéséhez.

Emelkedett vérnyomás
Az első tennivaló ismét a testtömeg ellenőrzése, ha túlsúlyra/elhízásra utal a testtömegindex, és/vagy hasi
elhízásra a haskörfogat mérése, akkor haladéktalanul
meg kell indítania a testtömeg-csökkentő programot a
mennyiségek, adagok csökkentésével, az üres kalóriák
kerülésével és a rendszeres testmozgás megkezdésével.
Van még egy táplálkozási tényező, amiről eddig nem
volt szó, ez a só. Magyarországon a férfiak átlagosan
csaknem négyszer, a nők mintegy háromszor több
sót fogyasztanak az ajánlott mennyiségnél (legfeljebb
5 g/nap). Mit kell tenni? Ne használjunk, vagy csak nagyon kevés sót az ételek elkészítéséhez, készételeket
pedig már ne sózzunk sem otthon, sem a házon kívüli
étkezéskor. Ne sózzuk meg a zöldségféléket. Olvassuk
el az élelmiszerek címkéit, az esetek egy részében megtaláljuk a só (nátrium) mennyiségét is. Kerüljük a sós
mandulát, sózott olajos magvakat, sós száraz süteményeket. Rendszerint nagy a sótartalmuk a sajtoknak,
felvágottaknak, kenyereknek, péksüteményeknek. Ebből következik, hogy az élelmiszeriparnak is partnernek kell lenni a sócsökkentés programjában. Számos
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vizsgálat igazolta egyértelműen a sóbevitel jelentős
mérséklésének kedvező, vérnyomáscsökkentő hatását.
A rendszeres és nagymértékű alkoholfogyasztás vérnyomásnövelő tényező – kerülni kell.
Jól ismert táplálkozási módszer a DASH diéta,
amelynek lényege a bőséges gyümölcs- (a szokásos
mennyiségnek mintegy háromszorosa), bőséges zöldség- (kétszeres) és bőséges sovány tej-tejtermék fogyasztás (két-háromszoros). A DASH diéta könnyen
megvalósítható, hatásos vérnyomáscsökkentő eljárás.

Emelkedett éhomi vércukorérték
A cukorbetegség legenyhébb, előállapotának is nevezett, kezdeti stádiumára jellemző az emelkedett éhomi vércukorszint. Ebben az esetben az éhgyomorra
mért vércukor szintje enyhe emelkedettséget mutat –
6,1–6,9 mmol/l –, de a cukorterhelési vizsgálat értéke
a normális tartományon belül marad.
A tennivalók itt is a testtömeg ellenőrzésével kezdődnek, továbbá a táplálkozás és életmód változtatásával.
A rendszerint fennálló túlsúly/elhízás, illetve a kritériumokban megadottnál nagyobb derékkörfogat esetén az
adagok nagyságának, a teljes napi táplálékmennyiségnek a csökkentése elengedhetetlen, emellett mellőzni
kell az ún. üres kalóriákat (l. Túlsúly/elhízás). Kerülni
kell a hozzáadott cukor, illetve ezeket nagyobb men�nyiségben tartalmazó táplálékok, italok fogyasztását,
de szükség van a többi szénhidrát csökkentésére is. Ezt
minden esetben a kezelőorvos határozza meg, aki előírja az egyes étkezésekre jutó szénhidrátmennyiséget is.
A szakemberek által írt könyvek, füzetek az általános
irányelveken kívül értékes segítséget adnak receptek,
étrendek, tápanyagtáblázat közlésével is.
Igen jelentős szerepe van a kezelésben a rendszeres
testmozgásnak. Ebben az esetben is elengedhetetlen a
szakember irányítása, aki a betegségnek, a metabolikus szindrómának a figyelembevételével fokozatosan
növelve a terhelést megfelelő intenzitású programot
tanít és ír elő a hozzá fordulóknak, amelyet azután
önállóan is lehet folytatni.

Ha a metabolikus szindróma egyik alkotóeleme már ki-

alakult, pl. magas vérnyomás, magas koleszterinszint,
hasi típusú elhízás, akkor nagy a valószínűsége, hogy
idővel a többi összetevő is megjelenik, illetve már jelen
van, csak még nem derült ki. Beszéljünk kezelőorvosunkkal ennek kivizsgálásáról, hiszen minél több komponens van jelen, annál nagyobb az érelmeszesedés, következményesen a stroke és szívinfarktus kockázata.
Dr. Zajkás Gábor Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet főigazgató-helyettese, érdeklődési
területe a táplálkozás szerepe az életmóddal és táplálkozással összefüggő
betegségek megelőzésében.

Budapesten találkoztak az elhízástudomány
nemzetközi képviselői
A Magyar Elhízástudományi Társaság 2009. október 1–3.
között rendezte meg a 2. Közép-európai Elhízástudományi Kongresszust Budapesten, a Gólyavárban.

A Kongresszus jelmondatának megfelelően – Quo Vadis Obesitology? – Merre tart az elhízástudomány? –
az elhízás területén elért és a jövőben várható kutatási
eredményeket, valamint a diagnosztikus és a terápiás
lehetőségeket tárgyaltuk meg.
Örvendetes, hogy a 2. Közép-európai Elhízástudományi Kongresszusra (www.cecon2009.hu) Európa, Ázsia
országain kívül Afrikából, valamint Észak- és Dél-Amerikából is érkeztek résztvevők. Megtiszteltetés volt
számunkra, hogy a szakterület 18 külföldi kiemelkedő
szaktekintélye elfogadta meghívásunkat. Rajtuk kívül
a hazai orvostudomány 35 jeles képviselője szerepelt
meghívott előadóként. A kongresszuson 149 előadás
hangzott el. A Közép-európai helyzetképről az illetékes
országok társasági elnökeinek segítségével kerekasztal-megbeszélés formájában igyekeztünk tájékozódni.
Az Európai Elhízástudományi Társaság előző elnöke is
beszámolt az elmúlt 3 év munkájáról. A kongresszuson
beszámolót tartott a Nemzetközi Elhízástudományi
Társaság előző és jelenlegi elnöke, valamint az Amerikai Elhízástudományi Társaság volt elnöke.
Milyen új információk hangzottak el az elhízástudomány különböző területein?
Az elhízás világméretekben növekvő tendenciája
mellett, még részletesen nem ismertetett adatok nélkül, olyan bejelentések hangzottak el, amelyek szerint
egyes országokban – Franciaországban és az Egyesült
Államokban – a növekedés megállt. Ezek a hírek további megerősítést igényelnek. Ha figyelembe vesszük
azt a tényt, hogy Franciaországban az elhízás terjedésének fékezésére össztársadalmi tevékenység folyik
évek óta az életmód megváltoztatását hangsúlyozva,
a hírek reményt keltők lehetnek. Ugyanakkor a jelenlegi évek gazdasági helyzete előnytelen az elhízás
kialakulása szempontjából, ugyanis németországi adatok bizonyítják, hogy a munkanélküliek körében egyre
nagyobb az elhízottak aránya.
Az elhízás jelentőségét a kísérőbetegségek következtében kialakuló halálozás is jól mutatja, bár egyes
adatok szerint a halálozás nem olyan mértékű, mint
korábban volt. Ebben az érelmeszesedés által okozott
szívbetegségek gyógyszeres és műtéti kezelése, valamint a hipertónia és a következtében kialakult szélütés eredményesebb kezelése játszhat szerepet. Változatlanul nagy probléma a vészesen (morbid) elhízottak
műtéti kezelésének csekély száma. Egyre gyakoribb az
elhízott betegek körében a szívelégtelenség előfordulása, mivel az érelmeszesedéses eredetű szívbetegségek

eredményes kezelése miatt a betegek túlélése javul,
de a további szakaszban szívelégtelenség alakulhat ki.
Fokozott figyelmet igényel a daganatos betegségek előfordulása elhízottak körében.
Az elhízás megállapítása korábban egyöntetűen a
testtömeg meghatározásával történt. Egyre elfogadottabb felismerés, hogy nem a testtömeg, hanem a zsírtömeg megállapítására kell törekednünk. Ezt indokolja az is, hogy a zsírszövet nemcsak energiaraktározó
szerv, hanem élénk anyagcseréjével számos hormon és
gyulladásos termék eredője, így a kísérőbetegségek létrejöttében alapvető szerepet játszik. A zsírtömeg rejtett felszaporodása észlelhető azokon a személyeken,
akik testsúlyuk, testtömegindexük alapján normális
értékeket mutatnak, azonban zsírtömegük meghatározásával kiderül, hogy az lényegesen meghaladja a normális viszonyokat. Az angol szakirodalomban ez TOFI
néven jelent meg a „thin outside fatty inside” (vékony
külső, kövér belső) kifejezés rövidítéseként. Küllemében karcsú, belsejében elzsírosodott személyeket a magyar lakosság körében is már évek óta észlelünk. Újabb
fogalom jelent meg ektópiás zsír néven, amely a nem
megszokott helyeken – vagyis a bélfodron, illetve a bőr
alatt – képződik, hanem a zsigerekben és azok között,
valamint az izomsejtekben és az izomrostok között.
Az ektópiás zsír is szerepet játszik a szervezet károsításában. A zsírtömeg és a testzsírszázalék megállapításában műszeres lehetőséget nyújt a bioimpedancia- és a DEXA-módszer: az előbbi a nagy víztartalmú
izmok, véredények és csontok, valamint a testzsír eltérő elektromos vezetőképességének – ellenállásának
– különbségéből határozza meg a zsírmennyiséget, a
DEXA-módszer két eltérő frekvenciájú röntgensugárzásra és a test elnyelőképességére támaszkodik, és a
kettő különbsége alapján állapítja meg testösszetételt.
Egyre több adat gyűlik össze az elhízás lehetséges
vírusos eredetéről is. Az adenovírus-36 és -37 kórokozók szerepe azért jelentős, mert fokozott táplálékfelvétel nélkül a zsírsejtek anyagcseréjét megváltoztatva
jelentős mértékű elhízást hozhatnak létre. Vizsgálatok
folynak annak eldöntésére, hogy a kórkép megelőzhető-e vakcina segítségével.
Az elhízás diétás kezelésében a csökkent energiaés megnövelt fehérjebevitel jelentősége nyilvánvalóvá
vált a DIOGENES nemzetközi vizsgálat alapján.
Az elhízottak és túlsúlyosok táplálkozását nemcsak
fokozott tápanyagfelvétel, hanem a nem kellő arányú
tápanyagbevitel is jellemzi. A kongresszuson szimpóziumot tartottunk az étrendkiegészítőkről. Már elfogadott megelőzési elv a D3-vitamin és a kalcium adása
mozgásszervi betegségekben. Újabban derült ki, hogy
az elhízottak D-vitamin- és kalciumellátottsága nem
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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 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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elegendő a kismértékű bevitel és a megnövekedett
zsírszövet raktározása miatt. Ez a mellékpajzsmirigy
fokozott működését vonhatja maga után. Utóbbit még
az is segíti, hogy a gyermekek és felnőttek fokozott
foszforfelvétele is a mellékpajzsmirigy túlműködéséhez vezet, amely tovább rontja a kalciumanyagcserét.
Elfogadott adatnak tekinthető, hogy a D-vitamin-hiány kedvezőtlen hatást gyakorol a halálozásra a szív-,
és érrendszeri betegségek, valamint a daganatos betegségek közvetítő szerepe révén, tehát az eddiginél
nagyobb D3-vitamin-pótlás szükséges.
A kongresszus részletesen foglalkozott az elhízott
betegek kezelésének alapvető tényezőjével, a beteg és
az orvos együttműködésének biztosításával. Az együttműködés nem spontán kialakuló jelenség. Érdekében
megfontolt, szakszerű és hosszan tartó tevékenységet
kell kifejteni a kezelőorvosnak, pszichológusnak, dietetikusnak.
Új tudományágat szólított meg a kongresszus, amikor
az élelmiszerbiztonság szerepét is felvetette az elhízás
megelőzésében és kezelésében. Az Európai Élemiszerbiztonsági Hivatal Igazgatótanácsának magyar elnöknője vezetésével külön szekció foglalkozott a témával,
amelyben kiemelkedő hazai szakemberek vettek részt.
A szakemberek évek óta az elhízás komplex kezelését hangsúlyozzák. Beszámolókból kiderült, hogy az
elhízás mozgásterápiájának figyelemre méltó akadálya
lehet a mozgásszervek kóros állapota, amely az elhízottak közel egyharmadában megállapítható, és vészes
elhízásban 14-szer nagyobb a kockázata ízületi betegségek kialakulásának. Új jelenség a károsodott ízületek fájdalommentes igénybevétele mozgásprogram során. Ez többek között állandó egyensúlyozást igénylő
rugalmas talpú cipőben érhető el. Nemzetközileg új,
magyar vizsgálati adat, hogy elhízott, mozgásszervileg
károsodott betegek járástávolsága közel kétszeresére,
mintegy napi 6 kilométerre nőtt, amely munkaszüneti
napon 22 kilométert is elért.
A napjainkban óriási léptekkel haladó genomika a
közeljövőben várhatóan számos új adattal egészíti ki
ismereteinket az öröklődés és az elhízás összefüggéseiről. A régről jól ismert, gyermekkorban jelentkező
monogénes (egy génhez kötött) elhízási formák aránylag ritkák, jóval gyakoribbak a poligénes (több génhez
kötött) formák, amelyek létrejöttében a környezeti károsító hatások is szerepet játszanak. A kongresszuson
bemutatkozott a magyar OBEKON program, amely
nemzetközi mércével mérve is jelentős lépésnek tekinthető az elhízás és a genomika összefüggéseinek kutatásában. A Humán Genom Projekt eredményének, illetve
az utóbbi években lendületesen fejlődő gén- és fehérjeszintű vizsgálati, valamint az informatikai módszereknek köszönhetően az ezredfordulót követően új korszak
köszöntött be a gyógyszerkutatásban is. A fejlesztések
célja világszerte a molekuláris útvonalak hálózatának
feltérképezése, új terápiás célpontok azonosítása.
Prof. dr. Halmy László
a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke

Védd a veséd!
Tartsd kordában cukorbetegséged!

Vese
Világnap
2010. március 11.

A világ több mint 100 országában megtartott esemény ez évi
központi üzenete a diabéteszre, mint a vesebetegségek egyik
fő okozójára hívja fel a figyelmet.
A vesebetegségekkel részletesen foglalkoztunk tavalyi első
számunkban. Ha Önhöz akkor még nem jutott el a lap, töltse le
PDF formátumban a www.diabetes.hu/kiadvanyok/hyt
internet-címről.

Művesekezelés – dialízis
A vesék létfontosságú szerepet játszanak az anyagcsere során keletkező salakanyagok kiválasztásában, és
a testből való kiürítésében, a testnedvek összetételének beállításában, fontos hormonok termelésében. Idült
(krónikus) veseelégtelenségben a vesék szerteágazó
működése többnyire fokozatosan, folyamatosan és vis�szafordíthatatlanul romlik, majd teljesen megszűnik, s
végállapotú veseelégtelenség alakul ki.

A veseelégtelenség szinte valamennyi szerv, szervrend-

szer működését befolyásolja, megfelelő kezelés nélkül
halálhoz vezető állapot. A súlyos veseelégtelenség kezelésében alapvetők a különböző művesekezelések és a
veseátültetés. Hirtelen fellépő (akut) veseelégtelenség
kezelésekor a művesekezelést addig folytatják, amíg
a beteg vérvizsgálata azt nem mutatja, hogy a veseműködés ismét kielégítő. Rövid távú vagy sürgősségi
dialízisre azért is sor kerülhet, hogy eltávolítsanak bizonyos gyógyszereket vagy mérgeket a szervezetből.
A művesekezelések két fő csoportját különböztetjük
meg attól függően, hogy hol helyezkedik el az a szűrő, amely a vért megtisztítja és a folyadékot kivonja a
szervezetből: a szervezeten belül – peritoneális dialízis, avagy azon kívül – hemodialízis.

Hemodialízis
A hemodialízis során egy ún. „művese gép” segítségével távolítják el a szervezetben felhalmozódott méreganyagokat és a felesleges vizet. Ehhez a kezelési módhoz az alkaron egy nagyobb artériát (verőeret) egy
vénával kötnek össze, ezáltal a véna fala kitágul, megvastagodik, jól szúrhatóvá válik kb. 4-6 héten belül. A
kezeléshez két tű szükséges: az artériás tűn keresztül
jut a vér a szűrőbe (dializátorba). A dializátor nagyon
kis átmérőjű kapilláris csövekből álló szűrő. A dializá-

torban két teret különítünk el. Az egyikben áramlik
a vér, a másik térben ellentétes irányban a speciális
összetételű sóoldat (mosófolyadék). Ide szűrődnek át a
szervezet salakanyagai. Az ily módon megtisztított vér
a vénás tűn keresztül jut vissza a keringésbe. Percenként kb. 2 dl vér áramlik át a szűrőn. A kezelés hetente
3-4 órát vesz igénybe. Ha nincs megfelelő véredény az
összeköttetés kialakításához, akkor egy nagyvéna-kanült, katétert helyeznek be az egyik vastagabb érbe.

Hasi (peritoneális) dialízis
A hashártya (peritoneum) erekkel sűrűn átszőtt természetes félig áteresztő hártya, a hasüregben helyezkedik el, a hasüregi szerveket borítja be. Felülete
1,5–2,0 m2.
A peritoneális dialízis során a szűrő szerepét a hashártya tölti be, apró pórusain keresztül távoznak el a
méreganyagok és a felesleges folyadék a szervezetből.
Az eljárás során egy hajlékony, szilikonból készült
hasi katétert helyeznek a hasüregbe, melyen keresztül
2000 ml, glükózt és ionokat tartalmazó dializálóoldatot
engednek a hasüregbe. Az oldat a kezelés típusától függően meghatározott ideig van a hasüregben. A vér megtisztítása tehát a szervezeten belül történik, vért nem
vezetnek ki a szervezetből, mint a hemodialízisnél.
A dialízisben részesülő betegeknek különleges étrendet kell tartaniuk. A kezelés során általában fehérjét is vesztenek, ezért az étrendnek fehérjében gazdagnak kell lennie, testsúly-kilogrammonként 1 gramm
fehérje bevitele ajánlatos. A só fogyasztását, legyen az
a nátriumtartalmú konyhasó vagy a káliumot tartalmazó sópótló, korlátozni kell. Multivitaminos készítmények lehetnek szükségesek az elveszett tápanyagok
pótolására.
Szabó Zsuzsa
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Magyarországi dialízisellátás
A művesekezelés (dialízis) Magyarországon a 60-as
évek végén, 70-es évek elején indult néhány nagyobb
városban. Azt, hogy minden megyében legyen vesepótló kezelés, műveseállomás, a 80-as évek végére érte el
az ország. Nagy lendületet adott a továbbfejlődésnek a
dialízisellátás privatizációja a 90-es években. Ma gyakorlatilag az országban mindenki dialízisellátásban részesül, akinek szüksége van rá – és elfogadja. A felnőtt
lakosságot 58, a gyerekeket 5 centrum szolgálja.

A

művesekezelések száma 2008-ban meghaladta a
775 000-et, míg a hasi (peritoneális) dialízisben töltött napok száma a 213 000-et. Tudni kell, hogy a hemodialízist hetente általában háromszor végezzük,
míg a hasi dialízis minden nap folyamatosan történik
(CAPD) vagy éjszakánként (alvás közben) automata
segítségével.
2008-ban összesen 10 162 beteg került valamilyen
okból dialízisre, közülük 4488 új beteg volt. December
31-én 5130 beteget kezeltünk hemodialízisben és 677
beteget peritoneális programban (összesen 5807).
A betegek – és így a kezelések – száma évről évre
nő. A növekedés átlaga az elmúlt 5 évben évente 5,4%
volt. 2003 és 2008 vége között a dializált betegek száma 36,4%-kal nőtt! A növekedés világszerte észlelt jelenség. 2008-ban az egész világon a végállapotú vesebetegek száma meghaladta a 2,3 milliót. A páciensek
zöme hemodialízisben részesült (1 585 000), 190 000
beteget hasi dialízissel kezeltek, 535 000 volt a veseátültetéssel élők száma.
Az egész világon kb. 27 600 dialíziscentrum működik (egyenetlen elosztásban, hiszen a fejletlen országokban alig van mód művesekezelésre, aminek oka a
finanszírozás, illetve a betegbiztosítás hiánya, ugyanakkor a legtöbb dializált az USA-ban és Japánban él).
Egy műveseállomáson átlag 57 beteget kezelnek a világon – Magyarországon kb. 100 beteg jut egy centrumra, tehát zsúfoltak a műveseállomások. Ugyanakkor ezt az életmentő kezelést a biztosító finanszírozza
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

A dializált betegek száma Magyarországon (1991–2008)
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minden magyar állampolgárnak – más kérdés, hogy a
finanszírozás összege a legalacsonyabbak közé tartozik Európában.

Mi az oka az egyre növekvő
betegszámnak?
Elsősorban a 2-es típusú cukorbetegség járványszerű
terjedése: hazánkban közel egymillió cukorbeteg él
(akik egy részéről még nem is tudunk). A diabetes –
elsősorban a diéta semmibe vétele miatt – korán kárt
tehet a kis- és nagyobb artériákban, ennek következménye lehet a látás romlása (vaksághoz is vezethet),
a vesék tönkremenetele (dialízis), a szívkoszorúerek
szűkülete (infarktus), az agyi erek meszesedése (stroke), illetve a végtagok érszűkülete (amputációk!). A
magyar dializált népesség 27–29%a eredendően diabéteszes.
A magasvérnyomás-betegség önállóan is tönkre teheti az ereket,
szintén érelmeszesedés útján. A
hipertónia szövődménye stroke,
infarktus, szívelégtelenség és veseelégtelenség lehet. A magyar dializáltak 17%-a eredetileg „csak” hipertóniás volt.
Az átlagos életkor növekedése
miatt (időskorban gyakoribb az
érelmeszesedés, a veseerek mesze2006
2008
sedése a vesék pusztulásához vezethet), a dializált betegek között

is egyre nagyobb az idősek aránya. A kezeltek 52%-át
65 év felettiek teszik ki. Emelkedik a 75 év felettiek
aránya is: 2006-ban 21,2%, 2007-ben 22,8%, 2008-ban
már 23,7%-át adták az összes kezeltnek.

Az ércsatlakozás problémája
A hemodialízishez állandó ércsatlakozásra van szükség, ennek legjobb formája az ún. arteriovenosus (artéria és véna közti) fisztula (Cimino-fisztula), amely
egy mesterséges érösszeköttetés az alkaron vagy könyökhajlatban. A műtétet érsebész végzi. A fisztula
érése több hónapos folyamat (2–6 hó), tehát fontos,
hogy időben elkészüljön! Sajnos a dialízisek egyre növekvő aránya nagyvéna-kanülön át kezdődik (2006ban 76,9%, 2007-ben 80,2%, 2008-ban 81,3%)! Ennek
nagyon sok a szövődménye, a kanüllel dialízist kezdett
betegek halálozása igen magas (az első 6 hónapban
60–70% is lehet). Mindannyiunk érdeke, hogy ez a negatív tendencia megálljon!

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.

Veseátültetések
Az egyre idősebb dializált népességnek jelenleg alig
több mint 10%-a van (2008-ban 13,1% volt) transzplantációs várólistán: főleg azért, mert többségük alkalmatlan a műtétre igen kiterjedt betegségeik miatt,
jó néhányan azonban elutasítják a műtétet.
A veseátültetések száma az utóbbi 10 évben 250 és
300 között mozgott, 2008-ban 280 volt. A donorvesék
266 esetben halottból származtak, mindössze 14 átültetést végeztek élő emberből kivett vesével.

A dialíziskezelés, az
életminőség és az életkilátások
Azt, hogy milyen kezelési módot választ a páciens és
orvosa, alapvetően meghatározza a beteg önellátásra
való törekvése, és persze lehetőségei is. Ma egyre többen választják az otthoni kezelést lehetővé tévő peritoneális dialízist, amely mellett a mindennapi aktivitás gyakorlatilag folytatható, a páciens „független” a
zsúfolt műveseállomástól.
Az életkilátások is egyre javulnak: saját legutóbbi
megfigyeléseink szerint a páciensek túlélése dialízisprogramban – az életkor növekedése, továbbá az ércsatlakozási megoldások jelentős késése ellenére –
egyre nő.
Elmondhatjuk, hogy a magyarországi dialízistechnika és -ellátás nemzetközileg is magas színvonalú és
rászolgált a betegek bizalmára.
Dr. Kulcsár Imre
a Magyar Nephrologiai Társaság Dialízis
Bizottságának elnöke

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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Egy különösen hasznos gyógyszercsalád

Béta-blokkolók

Túlzás nélkül állítható, hogy napjainkban szinte minden
szív- és érrendszeri beteg béta-blokkoló kezelésben részesül, aki pedig nem kap ilyen hatású gyógyszert, annak – ritka kivételtől eltekintve – ez indokolt lenne. A
következő áttekintés a gyógyszercsoport fontosabb jellemzőit foglalja össze, valamint azokkal a betegségekkel foglalkozik, amelyekben ennek a gyógyszercsoportnak a hasznosságát nagy esetszámú vizsgálatok, klinikai
megfigyelések, illetve bizonyítékok támasztják alá.

Az elmúlt évszázad elején vált ismertté, hogy bizonyos

ingerek a szimpatikus idegrendszer izgalmát váltják ki,
és olyan hormonok szabadulnak fel, amelyek hatására
a szívizomban, illetve az erekben lényeges változások
jönnek létre: nő a szívverések száma (pulzusszám), nő
a vérnyomás. A szimpatikus idegrendszer izgalma következtében termelődő hormonok a sejtek felületén
lévő fehérjék, ún. receptorok (jelen esetben béta-receptorok) útján fejtik ki hatásukat. Amikor ismertté
vált, hogy a szapora pulzus, a magas vérnyomás növeli
a szív munkáját, növeli az oxigénigényt, akkor jött az
a zseniális gondolat, hogy a szívizom vérellátási zavaraiban ennek a hatásnak a kikapcsolása javíthatja a
tüneteket. A béta-receptorok blokkolásának felfedezéséért Sir James Black Nobel-díjat kapott. A Nobel-díj
indoklásában azt írták, hogy „ez a felfedezés – a digitálisz nevű szívgyógyszer felfedezése óta eltelt 200
évben − a legnagyobb áttörést jelentette a szívbetegek
gyógyszeres kezelésében”. A Nobel-díj odaítélése óta
eltelt 30 év eredményei meghaladták az akkori várakozásokat. A digitálisz esetén – bár ma is alkalmazzuk
a gyógyításban − egyetlen betegség esetén sem sikerült igazolni, hogy a kezelés javítja az életkilátásokat,
ezzel szemben a béta-blokkolók alkalmazásával számos szívbetegséggel kapcsolatban igazolódott, hogy
nemcsak a tüneteket (panaszokat) befolyásolják eredményesen, hanem alkalmazásukkal javítható a betegek életkilátása is.

Milyen betegségekben javallt a
béta-blokkolók alkalmazása?
Magas vérnyomás
Ahogy a bevezetőben erről már szó volt, a pulzusszám
és a vérnyomás csökkentése a gyógyszercsalád alapvető hatásának tekinthető. Természetesen számtalan,
különböző támadáspontú vérnyomáscsökkentővel rendelkezünk, így az optimális gyógyszer megválasztása
− magas vérnyomás esetén − számos egyéb tényező-

14

Hypertonia

től, leginkább a társbetegségektől függ. Amennyiben a
hipertónia mellett iszkémiás (érszűkület okozta vérellátási zavarból eredő) szívbetegsége is van a páciensnek, akkor a béta-blokkoló feltétlenül az első vagy az
egyik gyógyszer, amelyet az orvos rendel.

Angina
Az angina (angina pectoris) a szívizom elégtelen oxigénellátása miatt átmenetileg fellépő mellkasi fájdalom vagy mellkasi nyomásérzés, az iszkémiás szívbetegségek leggyakrabban előforduló formája. Minden
anginás beteget kezelünk béta-blokkolóval, akinél
nincs a gyógyszer adásának valamilyen ellenjavallata.
A szívinfarktust túlélt betegek esetén igazolták, hogy a
béta-blokkoló kezelés nemcsak a tünetek befolyásolása
terén eredményes, hanem csökkenti a hirtelen halál,
illetve az újabb infarktus előfordulását. Fontos, hogy a
beteg olyan adagban kapja a kezelést, amely hatékony.
Az optimális dózis megállapítására legtöbbször a nyugalmi pulzusszámot vesszük figyelembe: az 50–60/perc
közötti nyugalmi pulzusszám tekinthető „célértéknek”.
A betegek sokszor mondják el, hogy „nincs panaszom,
de a pulzuszámom alacsony, 50–60 között változik” −
célszerű a beteget megnyugtatni, hogy az említett „alacsony” pulzusszám valójában optimális, és csak akkor
szükséges a dózis változtatása, ha a pulzusszámmal
összefüggésbe hozható panasza van a betegnek.

Szívinfarktus, akut koronária szindróma
A szív hírtelen fellépő vérellátási zavara esetén alakul
ki. A béta-blokkoló kezelés ezekben a kórképekben is
alapvető jelentőségű és életmentő. A megfelelő adagra
vonatkozó megállapítások természetesen itt is fontosak.

Szívelégtelenség
Néhány évtizeddel ezelőtt még úgy tanultuk és tanítottuk, hogy szívelégtelenségben a béta-blokkolók

adása ellenjavallt, mert az ilyen hatású gyógyszerek
a már részletezett alapvető hatásuk mellett a szívizom összehúzódásának az erejét is csökkentik, ami
szívelégtelenségben káros. Később svéd kutatók vizsgálatai alapján kiderült, hogy nem minden logikus feltételezés fogadható el tényként, hanem egy kezelési
mód eredményességét vagy hatástalanságát vizsgálati
adatokra kell alapozni. Ilyen megfigyelések, majd nagy
esetszámú tanulmányok alapján vált nyilvánvalóvá,
hogy szívelégtelenségben a béta-blokkolók kedvező hatásai sokszorosan meghaladják a kedvezőtlen hatást,
és a halálozás a megfelelő adagban alkalmazott kezelés mellett jelentősen, mintegy 30%-kal csökkenthető,
javul a betegek funkcionális állapota, csökkenthető a
szívelégtelenség miatt szükségessé váló kórházi kezelések száma. A halálozási arány javulásában a hirtelen halál előfordulásának és a szívelégtelenség romlási
ütemének csökkenése játszik fontos szerepet.

Szívritmuszavarok
A szívizom vérellátási zavara gyakran szívritmuszavart okoz. A leggyakrabban alkalmazott és a legeredményesebb gyógyszerünk ezen állapotok befolyásolására a béta-blokkoló kezelés. A hirtelen halál
béta-blokkoló kezelés mellett megfigyelhető csökkenése – infarktust túlélt, illetve szívelégtelenség miatt
kezelt betegek esetén – annak a következménye, hogy
a kezelés megelőzi az életveszélyes ritmuszavarok (pl.
kamrafibrilláció) kialakulását.

azért vitatott, mivel az alapbetegség, ami miatt a beteg a gyógyszert szedi, ugyancsak okozhatja a szexuális aktivitás csökkenését. Sokan úgy gondolják, hogy
az érrendszeri betegségekben megfigyelhető ilyen jellegű panaszok többsége az alapbetegséggel és nem a
béta-blokkoló alkalmazásával kapcsolatos. A korszerű,
tartós hatású béta-blokkolók megjelenésének köszönhetően egyre kevesebb beteg van, akinél a kezelés valóban nem javasolt. A korábbi felfogás szerint ellenjavallatot képező betegségek esetén (pl. krónikus obstruktív
tüdőbetegség − a légutak tüdőtágulat vagy idült hörghurut okozta folyamatosan fennálló szűkülete, az angol név rövidítéséből: COPD −, enyhe-közepes súlyosságú végtagi érszűkület, cukorbetegség stb.) kiderült,
hogy a béta-blokkoló kezelés biztonsággal alkalmazható, csakúgy, mint az idős betegek kezelésekor.

Összefoglalva a béta-blokkoló kezelés bizonyítottan
eredményesen csökkenti a magas vérnyomást, és az
egyik legeredményesebb gyógyszer azon betegek kezelésében, akiknél a szívizom vérellátási zavara áll fenn.
Törekedni kell arra, hogy minden beteg részesüljön a
kezelésben, akinél ez indokolt, hiszen a megfelelő adagú kezelés sok-sok életet menthet meg.
Prof. dr. Jánosi András
a Magyar Kardiológusok Társasága
Tudományos Bizottságának elnöke

Műtéti szövődmények megelőzése
Sokszor találkozunk azzal kérdéssel, hogy egy sebészi
beavatkozás (pl. csípőprotézis-beültetés, daganateltávolítás stb.) okozta megterhelést „kibírja-e a beteg szíve”. Ismert tény ugyanis, hogy a műtéteket követő −
esetenként halálos − komplikációk többsége keringési
okból következik be. Nagy esetszámú vizsgálatok igazolták, hogy azoknál a betegeknél, akik béta-blokkoló
kezelést kaptak a műtétet megelőző, illetve azt követő
időszakban, a keringési szövődmények ritkábban alakultak ki. Különösen meggyőzőek voltak az adatok, ha
a betegnek iszkémiás szívbetegsége is volt és közepes
vagy annál súlyosabb műtéti beavatkozáson esett át.

Van-e mellékhatása a
béta-blokkoló kezelésnek?
Természetesen van, és olyan betegek is vannak, akiknél a kezelés ellenjavallt (pl. asztma bronchiale, magas
fokú pitvar-kamrai blokk). A mellékhatások egy része
bizonyított, de nagyon ritka (pl. fáradékonyság, hideg
végtagok, kellemetlen álmok), más része kevésbé tekinthető egyértelműen bizonyítottnak (pl. impotencia,
illetve potenciacsökkenés). Ez utóbbi „mellékhatás”
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Gondolatok a gondozásról
Doktor úr! Én nem is vagyok beteg, jó a vérnyomásom.
Meddig kell még a gyógyszereket szednem? – An�nyira beteg vagyok, hogy már örökké kezelésre szorulok? – Nem fáj semmim. Most is jó a vérnyomásom, nem
hagyhatnánk abba ezeket a gyógyszereket? – Két hete
elfogyott a gyógyszerem, azóta sem rosszabb a vérnyomásom. – Miért kell a szemészetre menni, ha jól látok,
miért kell a szívemet vizsgáltatni, ha nincs rá panaszom,
minek a sok vizelet- és vérvizsgálat, egyáltalán miért kell
velem ennyit foglalkozni?

Ilyen kérdéseket gyakran intéznek hozzám, és bizonyá-

ra jó néhány kedves olvasóban is megfogalmazódtak
hasonló gondolatok. Szerencsére a betegségek többségéből rövidebb-hosszabb kezelés hatására maradéktalanul meggyógyulunk. Sokféle idült szervi megbetegedés viszont rendszeres kezelésre és időszakos orvosi
ellenőrzésre szorul. Ma már senki nem csodálkozik
azon, hogy egy szívműtéten vagy koszorúértágításon
átesett, panaszmentes páciens tartósan gyógyszereket
szed. Bizonyos légúti betegségek (pl. asztma, COPD)
is csak folyamatos kezeléssel tarthatók egyensúlyban.
Hasonló a helyzet bizonyos vese-, máj- és emésztőszervi betegségeknél is. A cukorbetegség általában egy
szervünk megbetegedése, de szövődményként később
mégis többszervi problémává romolhat. A cukorbetegek többnyire elfogadják a folyamatos kezelés, ellenőrzés és a speciális életmód szükségességét.
A magasvérnyomás-betegség a leggyakoribb kórisme. Meddig tartsuk normálisnak a vérnyomásunkat?
Az Egészségügyi Világszervezet és a Magyar Hypertonia Társaság egyaránt 140/90 Hgmm értékben határozta meg a normális vérnyomás felső határát. Természetesen bizonyos ideig, terhelések során ennél jóval
magasabb értékeket is elfogadunk.
Fontos, hogy lehetőleg minden orvos-beteg találkozás során történjen vérnyomásmérés. Néhány hete
egy influenza elleni oltásra érkező fiatalembernél
160/100 Hgmm értéket mértem. Megkapván az oltást,
félórát olvasott a váróban, utána csak 130/80 volt a
vérnyomása. Az ezt követő héten kétszer is eljött a
rendelőbe, ismételten jó értékeket mértünk. Ezt a fiatalembert nem tartjuk magas vérnyomásos betegnek.
Ha valakinek rövid idő, pl. 1-2 hét alatt, nyugalomban, kényelmesen ülve, 3-4 alkalommal is 140/90
Hgmm feletti vérnyomást mérnek, az további ellenőrzésekre, tanácsokra, esetleg bizonyos szakvizsgálatokra szorul. Ezt már gondozásnak nevezzük.
Ez nem feltétlenül gyógyszerszedést jelent, sokszor az
életmód-változtatás (pl. fogyás, sószegény étrend, rendszeres mozgás) a vérnyomás csökkenését eredményezi.
A gondozás fontos eszköze a megfelelő gyógyszer
vagy gyógyszerek kiválasztása, türelmes beállítása, a
rendelői, sokszor az otthoni vérnyomások ellenőrzése,
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megbeszélése, és ha szükséges, a kezelés módosítása.
Bizonyos időszakonként − betegségtől függő gyakorisággal − a kiegészítő szakvizsgálatok elvégeztetésére
és értékelésére is sor kerül.
A hipertónia gondozásának és kezelésének legdöntőbb eleme a beteg érdeklődésének és együttműködésének elérése. Ez a legnehezebb feladat, mert el kell
fogadtatni a tényt, hogy az eredményes gondozás élethosszig tart. Elsődleges célja a súlyos szív-, vese- és
agyi szövődmények elkerülése, vagy ha már e szervek
elváltozásai észlelhetők, a további károsodások csökkentése. Hasznos, ha általában egy-kéthavonta, rövid
idejű találkozásokon beszéljük meg a problémáinkat
kezelőorvosunkkal. Otthoni mérések, esetleges panaszok, mellékhatások, diéta stb.
A legtöbb olvasó biztosan ismer olyan beteget, akinek szívinfarktusa vagy agytrombózisa (stroke) volt, és
ennek következtében az életminősége jelenősen megromlott. Talán még azt is tudja róla, hogy mennyire
nem vette komolyan a korábbi betegségeit, nem szokott
le a dohányzásról, a túlzott alkoholfogyasztásról stb. A
kedves olvasó bizonyára elhiszi, amit tudományos vizsgálatok bizonyítottak, hogy a testsúly 1 kg-os csökkenése 1,5/1,5 Hgmm vérnyomáscsökkenést eredményez.
A vérnyomás értékének 5-6 Hgmm-nyi csökkentése pedig 30−40%-kal mérsékli a stroke kockázatát, vagy a
vérnyomás célértékének elérése a veseelégtelenség kialakulásának lehetőségét csökkenti.
Tudományos statisztika, meg mások betegsége.
Igen, sokan úgy hisszük, mi kivételek vagyunk. Kedves olvasó, gondoljon csak magára vagy a hozzátartozójára! Fogyás, sófogyasztás, táplálkozási szokások,
káros szenvedélyek, vérnyomásmérés és naplóvezetés,
pontos gyógyszerszedés, ellenőrző vizsgálatok. Nem
kellene még időben változtatni? A bevezetőben említett mondatokra, kérdésekre én mindig azzal válaszolok, hogy a kezelés, a gondozás, az „áldozathozatal”
nagyrészt a beteg panaszmentesebb jövőjét és a jobb
életkilátását szolgálja. A sikeres kezelés és a gondozás egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Ha sikerül
a kölcsönös bizalmon alapuló, tartós orvos-beteg kapcsolatot elérni, a gondozásra fordított idő és energia
eredményesen megtérül.
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.

Én kipróbáltam, önök bátran megvehetik!

Otthoni vérnyomásméréshez ajánlott készülékek II.
Szerkesztőségünk felkérésére a jelenleg vásárolható termékekből mutatok be pontos vérnyomásérték meghatározására alkalmas készülékeket. A cikksorozattal segítségére kívánok lenni mindazoknak a tudatos vásárlóknak,
akik megfogadják tanácsomat: jót vegyen, ne olcsót!
Bármelyik ismertetett készüléket választja, nem vásárol
rosszat. Ezért nem is végeztem rangsorolást, hogy jó, még
jobb, legjobb. Mindegyik kiváló. A lényeg, hogy a megbízható készülékek között válogasson. Lapunk előző számában három típus szerepelt. Szerencsére több ilyen van.

Munkámból

adódóan jó ismerője vagyok mind a régebbi, már használatban lévő vérnyomásmérő eszközöknek, mind a kereskedelmi kínálatban szereplő
új készülékeknek. Az üzletek polcain nagyon sokféle
márka és típus látható. Ha régi készülékét kívánja lecserélni modernebbre, esetleg most szeretne először
beszerezni vérnyomásmérőt, akkor fontolja meg alaposan a választást! Ez a készülék lesz társa és segítője a magasvérnyomás-betegség házi gondozásában.
Amennyire természetes igény, hogy betegségére a
megfelelő gyógyszert szedje, legalább annyira természetes, hogy állapotának megfigyelésére is a megfelelő
készüléket használja.
Fontos szabály, hogy a mérés körülményei megfelelőek legyenek, azt hitelesített mérővel, az előírások
szerint végezzék.
Nézzünk tehát két újabb készüléket, amire igaz: Én
kipróbáltam, önök bátran megvehetik!
A tesztelést nem csak műszaki szempontok, hanem
„vevőszemes” kipróbálás alapján végeztem. Mivel ez
lesz az új családtag, az ön döntését egyedi szempontok
is vezérelhetik, pl. forma vagy szín. A készülékeket
azonos szempontok szerint, önálló fejezetben ismertetem, nem akartam kihagyni semmit, ezért az előforduló ismétlődésekért elnézésüket kérem. Az árak
boltonként változók, ezekről nem írtam tájékoztatást.
Ár szerint növekvő irányban haladtam, az olcsóbbal
kezdve.
Mindkét készülékre érvényes:
• Digitális, felkaron mérő, automata készülék, nem
kell kézzel pumpálni.
• Oszcillometriás mérési elv. Az artéria lökéshullámait észleli.
• A felső és alsó vérnyomásérték, valamint a pulzusszám egyszerre látható.
• Méréskor az észlelt pulzusokat felvillanó szív
szimbólum mutatja.
• Ha mérés alatt szabálytalan szívverést észlel, akkor ezt jelzi.
• 4 db ceruzaelemmel működik. A készülék tartós
elemekkel van csomagolva, vásárlás után rögtön

•

•

•
•
•

használatba vehető. (Későbbiekben is tartós, más
néven alkálielemeket használjon!)
A kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, ha az elemek legyengültek. 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.
A készülék a bekapcsolást követően, külön indítógomb megnyomása nélkül megkezdi a mérést.
Beépített dátum- és időmegjegyzés a memóriában
tárolt adatok naplózásához.
Ha a mérés során valamilyen okból nem határozhatók meg biztosan az értékek, a készülék nem ír
ki rossz adatot, hanem hibajelzést ad.

MEDEL DISPLAY TOP
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
Egyetem Családorvosi Tanszék szakértői véleménye
és tanúsítványa.
A szolid megjelenésű, lapos formájú, fehér színű
készülékház előlapját a nagyméretű kijelző tölti ki,
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mely a gyári csomagolásban fóliával van lefedve. Ennek célja, hogy a gyártás során, illetve a vásárlóig való
eljutás pillanatáig védje a panelt. Használatba vételkor ezt húzza le, és dobja el! A továbbiakban nincs rá
szükség. Enélkül sem fog karcolódni a kijelző, viszont
sokkal jobban és szebben látszódnak a számok. Sajnos
a használati útmutatóból kimaradt az erre vonatkozó
tájékoztatás. A ház oldalai az előlap körül kissé kiszélesednek, az így létrejött perem biztonságossá teszi a
készülék fogását. A formatervező gondolt az idősebbekre, akik kezéből néha kicsúsznak a tárgyak.
A kissé döntött előlap megkönnyíti a rálátást. A vérnyomás értékét kijelző számok előnyösen nagyok, magasságuk 22 mm. A rutinszerű használat érdekében
az ezüstszínű nyomógombok között a bekapcsoló a
legnagyobb, nem kell keresgélni, szinte ujjunk alá fekszik. A SET feliratú gombbal lehet a dátumot és időt
beállítani. Ezt elegendő egyszer megtenni, a beállítás
megmarad, amíg az elemek jók, vagy ki nem veszik
őket. A memóriában az utolsó 90 mérés adatai tárolódnak (szisztolé, diasztolé, pulzus, dátum, idő). A két
MEM feliratú gomb teszi lehetővé a megtekintést időben előre vagy visszafelé haladva. Az utolsó 3 mérés
átlagát is megnézhetjük. Ebben az esetben egymást
követően, 1-2 perc nyugalmi idő közbeiktatásával kell
3 mérést végezni. A használati útmutató erről sajnos
nem ad tájékoztatást, pedig belátható, hogy pl. naponként egy mérés esetén a vérnyomásértékek átlaga nem
nyújt használható ismeretet.
A memória tartalmát az elemek kicserélésekor nem
felejti el. Az elemfedél könnyen nyitható, az elemek
behelyezése nem okoz nehézséget. Használatot követően, ha elfelejtené kikapcsolni a készüléket, 2 perc
után automatikusan kikapcsol. Az adapter csatlakozóaljzata a mandzsetta csatlakozóaljzata mellett
helyezkedik el, ezért könnyen összetéveszthetők. A
vérnyomás értékét vagy a nálunk szabványos Hgmm
(higanymilliméter) mértékegységben, vagy kPa (kilopascal)-ban tudja kijelezni. Utóbbinak semmi haszna
számunkra, ajánlatos odafigyelni a helyes beállításra,
melyet szerencsére csak egyszer kell megtenni. Puha,
könnyen felhelyezhető normálméretű tépőzáras mandzsetta (22–32 cm felkarkerületre) tartozik a készülékhez. A helyes felcsatolást ábra mutatja rajta. Vastagabb karral rendelkezők (42 cm felkarkerületig) külön
nagyméretű gyári mandzsettát vásárolhatnak.
Méréskor gyengéden, egyenletes tempóban pumpál.
Kellemetlen szorítás nem érezhető.
Intelligens mandzsettafelfújás történik, 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 első nekifutásra sikerül a kiértékelés,
nem kell megismételni a felfújást nagyobb értékre. A
szorítás csak a feltétlenül szükséges ideig tart, ezért
nem zsibbad el a kar. Normál esetben a mérési idő
nem több, mint 45 mp.
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A készülék méretei: hosszúság 17 cm, szélesség
11,5 cm, magasság 4 cm.
Tartozék a puha zipzáras táska, mely a készülék, a
mandzsetta és a használati útmutató tárolására kényelmes helyet biztosít. Tetszetős kivitelű, még hordozófül is van rajta.
A készülékhez többnyelvű és külön csak magyar
nyelvű használati útmutató van. Jól olvasható, a kezelést érthetően magyarázza. Két hiányosságát a fentiekben említettem. A vérnyomással kapcsolatban rövid betegtájékoztatót is tartalmaz.
Garancia: 2 év. Az importőr a meghibásodásokat a
készülék cseréjével oldja meg.
Pontosság: nyomás ± 3 Hgmm, pulzus ± 5%.

OMRON M6 COMFORT
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.
A sajátos formájú, robosztus küllem szinte üzeni,
hogy strapabíró, hosszú élettartamú készülékkel van
dolgunk. A tervezőknek nem a miniatürizálás volt az
elsődleges, sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek a megbízhatóságra. A nagyobb alkatrészek (kompresszor,
mágnesszelep, szenzor) bár helyigényesek, de jóságuk
okán értéknövelők. A fehér készülékház nagyméretű
kijelzőt fog körbe. A kifogástalan rálátás érdekében az
előlap jelentősen megdöntött. A vérnyomás értékét kijelző számok kellően nagyok, magasságuk 20 mm. A
fedlap kiszélesedő mérete által létrejött perem kicsúszásmentes fogást biztosít. Hangsúlyos jelzést kapott a
bekapcsológomb és a mandzsetta csatlakozóaljzata. A
kék szín és a kiugró kontúr szinte vonzza a tekintetet.
Az adapter csatlakozóaljzata a mandzsetta csatlakozóaljzatával nem azonos oldalon helyezkedik el, ezért
nem összetéveszthetők. Az elemfedél kinyitása kis
odafigyelést, ügyességet igényel. Használatot követően, ha elfelejtené kikapcsolni a készüléket, 5 perc után
automatikusan kikapcsol. Memóriájában az utolsó 90
mérés adatait tárolja. Megtekintéskor a két MEMORY
feliratú gombbal lehet előre vagy hátrafelé haladni a
tárolóban. A dátum és idő beállításához az óra szimbólummal jelzett gombot kell használnunk. Elegendő
egyszer megtenni, a beállítás megmarad még elemcsere esetén is, ha az nem tart tovább 30 másodpercnél. A
memória tartalma még ennél is tovább megmarad.

Az Omron M6 Comfort készülékbe szinte minden
tudást beépítettek, ami elvárható.
Klinikai validációval rendelkező, hiteles vérnyomásmérő.
Intelligens mandzsettafelfújás történik (Intelli
sense Technology), mely automatikus nyomáskiértékeléssel ellenőrzi az optimális felfújási szintet annak
érdekében, hogy a kart a mandzsetta feleslegesen ne
szorítsa el és a mérés ismételhető legyen. Az optimális nyomásértéken feleslegesen túlfújt mandzsetta
nem tesz lehetővé 2-3 egymás utáni pontos mérést.
A mérési idő nem több, mint 30 mp. Az orvosi kívánalmaknak megfelelő precíz vérnyomásérték meghatározása érdekében lehetőség van az egymás után
elvégzett két vagy három mérés átlagának kiírására,
amennyiben a mérések 10 percen belül történnek. A
mérések között fontos és szükséges 1-2 perc várakozás, hogy az erek eredeti állapota visszaálljon, s így
az alaphelyzetű érfal rugalmasságánál mérjük az értékeket. Az azonnali, fél percen belüli mérések pontatlan eredményhez vezetnek, átlagolásra nem alkalmasak.

Speciális, átlagos és vastag karra egyaránt alkalmas
mandzsetta tartozik a készülékhez. Köríves, merevített betéttel rendelkezik, 22–42 cm karkerületig használható. Pontos mérést tesz lehetővé túlsúlyos, vastag
karú egyéneknél is. A helyes felcsatolást ábrák mutatják rajta.
A készülékbe épített elektronika érzékeli, ha mérés
alatt a vizsgált személy mozog vagy hangosan beszél.
Amennyiben ez olyan mértékű, hogy a mérés pontosságát rontja, akkor nem történik vérnyomás-meghatározás. A kijelzőn figyelmeztető jel lesz látható és a
készülék újbóli mérésre vár.
A magas vérnyomásra villogó szimbólum hívja fel a
figyelmet, ha a mért érték a 135 Hgmm felső és 80
Hgmm alsó értéket meghaladja.
A készülék méretei: hosszúság 15,5 cm, szélesség
13 cm, magasság 8 cm.
Tartozék a puha zipzáras táska, mely a készülék, a
mandzsetta, a használati útmutató és a mellékelt vérnyomásmérő napló tárolására kényelmes helyet biztosít. Egyszerű kivitelű, hordozófüles.
A készülékhez többnyelvű és külön csak magyar
nyelvű használati útmutató van. Jól olvasható, a kezelést érthetően magyarázza. A vérnyomással kapcsolatban rövid betegtájékoztatót is tartalmaz.
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%.
Trieber László Vezetője egy szolgáltató és kereskedő cégnek, mely kórházak és magánszemélyek részére
végzi orvosi és gyógyászati készülékek
javítását, valamint forgalmazását.

Viszlát súlyfelesleg!

BM 20 felkaros
vérnyomásmérő
A Deutsche Hochdruckliga
minőségi védjegyével
• Nagy könnyen olvasható
LCD kijelző
• 2×30 memóriahely
• Gyógyászati termék

A
bemutatja a profi diagnosztikai mérleget
a „Body-Complet BF 100”-at. A
új terméke
segít, hogy megvalósítsuk elhatározásunkat, ha a
testsúly-csökkentésről van szó.
A BF 100 testanalizátorral meghatározhatjuk
a testsúlyt, -zsírt, -vízet, -izomrátát, -csontsúlyt
éppúgy, mint a kalóriaszükségletet.
És ami plusz:
a mérlegben és kijelzőben elhelyezett
4-4 elektróda biztosítja a teljes és
precíz testanalízist.
Kizárólagos magyarországi képviselet: Weltech Med Kft.
Tel/fax: (1) 219-5435, (1) 219-5436
E-mail: weltechmed@weltechmed.hu • Web: www.beurer.hu
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Soha nem késő…

Harc a túlsúly ellen
Lassan kaptatok fel a lépcsőn, próbálok látszólag egyenletes tempót tartani. Hallom, ahogy dübörög a szívem,
kiver a veríték. Fújtatok, mint egy gőzmozdony, a vérnyomásom is az egekben lehet. Muszáj megállnom…
Megigazítom a nyakkendőm, a kilátást dicsérem a kollégának. Megértően mosolyog. Még szerencse, hogy
csak ritkán romlik el a lift. Talán bele is halnék, ha naponta kellene a másodikra gyalogolnom.

Gondolta volna?
A túlsúly és az elhízás bizonyítottan a jövő egyik legjelentősebb egészségügyi problémája. Az obezitás a magyar lakosság 60 százalékát érinti! Százalékos arányát
tekintve majdnem annyi elhízott ember van Magyarországon, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Egy
1998-ban végzett országos vizsgálat szerint a magyar
18 és 50 év közötti lakosság 44%-a túlsúlyos (testtömegindex = 25−30 kg/m2) és 19%-a elhízott (testtömegindex >30 kg/m2).
Mindannyian tudjuk, hogy az elhízás számos kóros
folyamatot indít el. A szív- és érrendszeri betegségek,
a cukorbetegség, a magasvérnyomás-betegség közvetlen kiváltó oka lehet. A túlsúllyal rendelkező embereknél a szívbetegség kétszer gyakoribb, mint a normális
testsúlyúaknál, míg az elhízottaknál már háromszoros
a kockázati tényező. A nagyobb testtömeg egyrészt
bővebb vérellátást igényel, másrészt a zsírszövetet sűrűn behálózó erek nagyobb többletet jelentenek mind
felület, mind egyes anyagok termelése szempontjából.
A magasvérnyomás- és a cukorbetegség esélye is arányosan nő a testtömeggel, súlyosabb elhízás esetén a
diabetes kockázata akár 40-szeres is lehet. Az elhízás
a magas vérnyomás, az agyvérzés, a cukorbetegség
mellett okozhat köszvényt, szexuális problémákat,
epekövet, vastagbélrákot, kóros alvási apnoét és még
Elhízás vagy obezitás: a szervezet zsírtartalmának
túlzott mértékű felhalmozódását jelenti. Hagyományosan akkor beszélünk elhízásról, ha az ideális
testsúlyt (testmagasság centiméterben mínusz 100)
30%-kal haladja meg a mért érték. Az obezitás
mértékének meghatározására standardizált mérési eljárások állnak rendelkezésre, mint pl. a bőrráncvastagság, a derék/csípő körfogat, a testsúly
és a testmagasság mérése. A mért paraméterekből származtatható a testtömegindex (body mass
index = BMI), a testsúly és testmagasság négyzetének hányadosa (kg/m2).
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számtalan betegséget. Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) adatai szerint a túlsúly és az elhízás a második legfontosabb megelőzhető rizikófaktor a dohányzás után. A fejlett országokban a túlsúlyos és elhízott
emberek aránya ötévente megduplázódik. Csak Európában és az Amerikai Egyesült Államokban jelenleg
több mint 70 millió ember elhízott, ezen felül további
163 millióan túlsúlyosak. Egy felmérés megdöbbentő
adatai szerint a fogyókúrázók 75 százaléka nem az
egészségéért, hanem társadalmi elvárások miatt kezd
el fogyókúrázni.

Kevesebb étel, több mozgás
A hatásos fogyókúrás programok a kalóriaszegény étrendet, az életmódváltást, a fizikai aktivitás fokozását
célozzák a betegeknél. Egyetlen program sem sikeres egy éven túl, amelyik kizárólag az energiabevitel
korlátozásából áll. Az elért testsúlycsökkenést meg is
kell tartani, ehhez pedig elengedhetetlen a heti rendszerességgel végzett aktív mozgás. 50 évesen, magas
vérnyomással, cukorbetegen is el lehet, sőt el is kell
kezdeni mozogni! Fontos, hogy stílusunkhoz, életvitelünkhöz passzoló mozgásformát válasszunk, ami nem
terheli túl ízületeinket, szív- és érrendszerünket. A
tévhitekkel ellentétben nem akkor fogunk fogyni, ha
széthajtjuk magunkat. Kezdetben tökéletesen megteszi, ha egy héten kétszer-háromszor sétálunk egy
kicsit aktívabban, vagy éppen felkeresünk egy családias sportklubot, ahol „nem néznek” ki bennünket, ha
kezdetben sután mozgunk, és sok pihenőt tartunk. A
mozgás intenzitása az edzés során legyen egyenletes.
Az 55−60 százalékos terhelés tökéletesen elegendő,
sőt ideális ahhoz, hogy szervezetünk túlhajtás nélkül
zsírt tudjon égetni. Soha ne szégyelljük szakember
segítségét kérni! Háziorvosunk, esetleg egy személyi
edző vagy gyógytornász megbízhatóan beállítja a számunkra ideális pulzustartományt, ahol szó szerint
„nyugodt szívvel” dolgozhatunk. Legyen ez akár egy
laza bringázás, egy egyenletes tempójú úszás, vagy
akár egy tornaóra, esetleg egy erdei séta.
A magas vérnyomásos és diabéteszes betegeknél
fontos, hogy sportolás közben is mérjék a vérnyomásés vércukorértékeiket. Mindig legyen kéznél a megfelelő gyógyszer, esetleg szőlőcukor vészhelyzet esetére.
Az elegendő folyadékbevitelre is ügyelnünk kell sportolás közben. Lehetőleg szobahőmérsékletű ásványvizet igyunk. A folyadékpótlás kis kortyokban történjen
az edzés ideje alatt is. A sportitalok cukortartalmára
viszont oda kell figyelni a diabéteszeseknek. A fizikai edzés a napközbeni vércukor-emelkedést akár 40

százalékkal is csökkentheti, s ezzel a 8−12 éves halálozási arányt 40−70 százalékkal mérsékli − derül
ki egy új felmérésből. Az alacsonyabb intenzitású, de
tartósabb fizikai terhelés kedvezőbben csökkenti az
átlagos vércukorszintet és a cukorcsúcsokat, mint az
ugyanakkora energiaigényű, de intenzívebb terhelés.
Érdemesebb tehát könnyedebb mozgásformát választanunk.

Ahogy a jó példa mutatja…

s p o r t s
Kizárólagos magyarországi
képviselet: Weltech Med Kft.
Tel/fax: (1) 219-5435, (1) 219-5436
E-mail: weltechmed@weltechmed.hu
Web: www.beurer.hu

Elszomorító tény, hogy egyre gyakoribb az elhízás már
a gyermekeknél is. Magyarországon a 10 éves korú
fiúk 20,5 százaléka elhízott, a lányoknak pedig 13,9
százaléka. A 15 évesek korosztályában ez az arány
kicsit változik. A serdülő fiúk 15,1 százaléka, míg a
hasonló korú lányok 17,9 százaléka elhízott hazánkban. Ilyen statisztikai adatok mellett nehéz a megelőzés fontosságáról beszélni. Mégis nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy a szülői minta beleívódik a gyermekekbe. A rendszeres sport, a közös kirándulások,
az aktívan eltöltött órák nem múlnak el nyomtalanul.
A serdülő is jobban érzi magát a bőrében, és az életben is. Sokkal kevesebb testképzavaros tinit találunk
az aktívan sportoló gyermekek körében, mint lustább
társaik között. Abban a családban, ahol mindkét szülő túlsúlyos, a gyermek megközelítően 80%-os esél�lyel elhízott lesz. A serdülőkori elhízás kezelése csak
akkor lehet sikeres, ha a magas kalóriatartalmú ételek fogyasztását mennyiségileg korlátozzuk elhízott
gyermekünknél, a korával járó fokozott mozgékonyságot pedig aktív fizikai tevékenységgel, sportolással
egészítjük ki. Egy átfogó hazai szociológiai felmérés
szerint a fogyókúrázni kezdő tinik 31 százalékát befolyásolta döntésében a média, míg 56 százalékuk egy
jó minta (egy tanár, egy edző vagy a szülő) példáját
látva kezdett el rendszeresen mozogni. Ez a tény is
arra biztat minket, hogy gyermekünkkel együtt is elkezdhetjük a mozgást. Együtt talán még vidámabb, és
könnyebb is!
Hősünk ma már önként megy gyalog a lépcsőn, nem
csak akkor, ha elromlik a lift. Háziorvosa segítségével
kezdett bele az aktív mozgásba. Hetente három alkalommal végez aktív tornagyakorlatokat. Testsúlya és
vele együtt a magas vérnyomása is csökkent. Vidámabb, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb életet él.
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.

Itt a mozgás ideje!

Igényes formatervezéssel és okosan kigondolt
technológiával, a kezdők és az aktívan sportolók,
de a profi maraton-futók számára is megvan a
megfelelő termékünk. Újdonságok a választékban:
innovatív pulzusórák mellkas öv nélkül, ujjérzékelővel, PC-interface-el és szoftverrel együtt, komplett súlymenedzsment rendszer.
Top up your life – Beurer sportórák
a még jobb teljesítményért.
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Vegyi gagyi
Néha úgy érzem magamat, mint egy tökéletes vegyi
üzem, ahol egy rendszerhiba folytán mindig valamilyen
gond támad a logisztikával. Van, amikor a bejuttatott
alapanyag minőségével van a probléma: csupa sült
krumpli, kolbász, jó szalonna érkezik a tápanyagcsatornán, és van, amikor a mennyiségével van inkább a baj:
pár üres kávé gördül a szalagon egy kis száraz csokis
keksszel. A szervezet hangosbemondói máskor is bekapcsolnak. „Karbantartási hiba: vitamint, ásványi anyagot az előírás szerint azonnal adagolni!”

A diabétesz kiegészítő kezelése
Sajnos sokan esünk abba a hibába, hogy nem figyelünk
kellőképpen magunkra, a vegyi üzemünk, szervezetünk jelzéseire. A földön minden második másodpercben(!) meghal valaki szív- és érrendszeri megbetegedés
következtében, minden tizedik percben pedig diabéteszben. A magas vérnyomás, a diabétesz, a szív- és
érrendszeri problémák ellen a gyógyszeres kezelések
mellett hasznos táplálék-kiegészítőkkel és különféle
gyógynövényekkel is fel lehet venni a harcot. Hangsúlyozni kell, hogy a kiegészítő terápiákról mindenképpen kérjük ki orvosunk tanácsát. Egyes anyagok
ugyanis kölcsönhatásba léphetnek, és megzavarhatják
például a diabétesz elleni gyógyszerek hatását.
Magyarországon az emberek 10 százaléka szenved
cukorbetegségben, további 10 százaléknál pedig lappang a kór. A cukorbetegség kockázata a túlsúlyosság
nagy arányú terjedésével párhozamosan nő, és 2025-re
várhatóan a diabétesz lesz a leggyakoribb betegség a
világon. 1997 és 2004 között a diabétesz újonnan diagnosztizált eseteinek száma 54 százalékkal nőtt. A 2-es
típusú diabéteszt, amit alapvetően a túlsúlyos felnőttek
betegségének tartanak, sajnos egyre több gyereknél és
Cukorbetegség: (Más néven diabetes mellitus:
édes vizelés, diabétesz.) A betegség oka a hasnyálmirigy által termelt inzulin hormon hiánya (1es típusú betegség), vagy a szervezet inzulinnal
szembeni érzéketlensége (inzulinrezisztencia, relatív inzulinhiány) vagy mindkettő (2-es típusú betegség). Mivel a sejtek (az agysejtek kivételével) inzulin hiányában nem képesek a szőlőcukor (glükóz)
felvételére, az abszolút vagy relatív inzulinhiány
következtében a vércukorszint megemelkedik. A
vérből a szőlőcukor a vizelettel kiürül, sok vizet vive
magával, innen a betegség neve. A tartósan magas vércukorszint az erek falát rombolva gyorsítja,
illetve előbbre hozza az érelmeszesedést, károsítja
a szív- és érrendszert, a veséket és az idegeket.
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kamasznál is diagnosztizálják. Ez a fajta cukorbetegség meggátolható lenne, hiszen kialakulásának legfőbb
oka a mozgásszegény, helytelen életmód, a rossz táplálkozási szokások, a szűrővizsgálatok hiánya.
A magyar lakosság túlnyomó része relatív vitaminés ásványianyag-hiányban szenved. Legtöbbünk vitaminszedési szokásai a C-vitamin szedésében sajnos
kimerülnek. A cukorbetegek véréből mintegy 30 százalékkal kevesebb C-vitamin tud beépülni a sejtekbe,
a magas vércukorszint ugyanis gátolja ezt a folyamatot. „Hiszen szedem a vitaminjaimat, mégis állandóan
beteg vagyok!” – hallani sokszor. Gyors segítséghez
fordulunk a téli náthás, megfázós időben. Ilyenkor
előszeretettel fogyasztjuk a meleg citromos teát, abban a hiszemben, hogy a C-vitaminnal így nem lesz
gondunk. Csak arról az apróságról feledkezünk meg,
hogy a forró teában a C-vitamin azonnal lebomlik. No,
nem baj, majd eszünk kivit, sok narancsot. Ezzel pedig az a gond, hogy a C-vitamin vízben oldódó vitamin, ami azt jelenti, hogy a szervezet számára nem
hasznosuló rész a vizelettel kiürül, tehát folyamatosan
kellene az utánpótlásáról gondoskodni. C-vitamin-hiányos férfiak között három és félszer több szívrohamot
regisztráltak a vitaminnal megfelelően ellátottakhoz
viszonyítva. 60 százalékkal csökkent az angina kockázata azoknál, akiknek a vérében nagyobb volt a C-vitamin koncentrációja. A magasabb C-vitamin-szint a
vérben magasabb HDL- (ez az ún. jó koleszterin, lásd
6–8. oldal) és alacsonyabb trigliceridszinttel párosul.
Az átlagosnál alacsonyabb C-vitamin-szint magasabb
vérnyomásértékkel párosul.
A C-vitamin persze csak egy a sokféle vitamin közül. Ugyanolyan fontos lenne ezenkívül még sok más
vitamin (például A‑, D‑, E‑, K‑, B-vitaminok), ásványianyag és nyomelem fogyasztása is.
A króm nagyon fontos nyomelem, szerepet játszik
a szénhidrátok és a zsír anyagcseréjében, és abban

is segít, hogy a sejtek megfelelően reagáljanak az inzulinra. Kísérletek kimutatták, hogy a diabéteszes
betegeknek általában abnormálisan alacsony a krómszintje. A krómszedés egyértelmű hatásai azonban
még ma is vitatottak. Egy kísérlet során (forrás: Diabetes Care című amerikai magazin) a betegek egy részének krómot, másik részének pedig csak placebót
(hatóanyagot nem tartalmazó készítmény) adtak a
hagyományos gyógyszeres kezelés mellé. Hat hónap
elteltével azoknak, akik nem kaptak krómot, jelentősen gyarapodott a súlyuk, míg azok, akik kaptak,
tartani tudták testsúlyukat, és javulást mutattak
inzulinérzékenységükben is. Egy másik tanulmány
azonban nem jutott ennyire egyértelmű eredményre.
A betegeket itt három csoportra osztották: az egyik
500, a másik 1000 mikrogramm krómot, a harmadik
csoport pedig csak placebót kapott hat hónapon keresztül minden nap. A három csoport tagjainál végül
nem tudtak megállapítani jelentős különbséget sem
testtömegindexükben, sem vérnyomásukban, sem pedig inzulinigényükben.
Az alacsony magnéziumszint − hasonlóan az alacsony krómszinthez − nehezíti a 2-es típusú diabétesszel küzdők vércukorszintjének szabályozását.
Magnéziumra a szervezet több mint 300 biokémiai
reakciójához van szükség. Segít szabályozni a vércukorszintet is, de hozzájárul a szívritmus- és vérnyomás-szabályozáshoz is.
Egy kísérlet során − melyet 63 2-es típusú diabéteszes és alacsony magnéziumszintű betegen végeztek
16 hét alatt − kiderült, hogy a rendszeres magnéziumbevitel növeli az inzulinérzékenységet és csökkenti a
vércukorszintet. A magnézium adagolásával azonban
vigyázni kell, a túladagoláskor hasmenés, hányinger,
étvágytalanság, izomgyengeség, alacsony vérnyomás
vagy szabálytalan szívverés is felléphet.

De jó a dió
Szervezetünkben a cink is fontos szerepet játszik az
inzulin termelésében és tárolásában. Kutatások igazolták, hogy a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők szervezetében lassabban szívódik fel és gyorsabban ürül ki, ezért pótlása jótékony hatású lehet. A
táplálkozásban jó cinkforrások a húsok és a növények
közül a hüvelyesek, de utóbbiakból a magas rosttartalom miatt a hasznosulás nem megfelelő. Cinkhez
hozzájuthatunk a friss gyömbérből, a bárányhúsból, a
tojássárgájából, a marhamájból, mandulából, a dióból,
a szardíniából vagy a csirkehúsból is. Magyarországi
adatok szerint főleg a nőknél alakul ki cinkhiány.

Popeye
A hemoglobin alkotórészeként a vas biztosítja a vérben az oxigén szállítását. Fontos szerepet játszik a sej-

tek növekedésében, regenerációjában és a védekező
rendszer működésében is. A máj, a húsfélék, a tojás
jó vasforrás lehet. A növényekben található vas szakértők szerint sajnos csak elenyésző mennyiségben szívódik fel, hiába is próbálunk „Popeye”-jel példálózni
gyermekeinknek. A vashiány vérszegénységhez, fáradékonysághoz, az ellenálló képesség csökkenéséhez,
fokozott fertőzésveszélyhez vezet.

Hiszi a piszi
Egyre több tanulmány próbálja igazolni a ginszeng, a
fokhagyma, az árpacsíra, a méhpempő, a kapor, az aloe
vera gél, a borsmenta, a barackíró, az almaíró és még
sok más gyógynövény és fűszernövény jótékony hatását a szív- és érrendszer működésére, az inzulinszint
vagy a magas vérnyomás csökkentésére. Léteznek például olyan tanulmányok, melyek a fahéjról is megállapították, hogy segít a vércukorszint szabályozásában
2-es típusú diabéteszes betegeknél. Egy kísérlet során
60 beteget hat csoportra osztottak. Az első három csoport 1, 3, illetve 6 gramm fahéjat, a második három
pedig 1, 3, illetve 6 gramm placebót kapott minden
nap. 40 nappal később kiderült, hogy mindhárom dózisú fahéj jelentősen csökkentette a betegek vércukorés koleszterinszintjét.
A rengeteg alternatív étrendkiegészítő között válogatva jusson eszébe, hogy a legfontosabb a hit, no meg
a gyors életmódváltás. Ha eddig nem élt volna aktív,
egészséges életet, itt az idő, hogy beruházzon a vitaminok mellett egy jó sportcipőre vagy egy otthoni torna
DVD-re.
Ambrus Zsófia

VÉRNYOMÁSMÉRŐ-SZERVIZ
Cím: Budapest, IX. Ferenc krt. 7.
Telefonszámaink: 217-7557, 217-1765
Minden típusú vérnyomásmérő készülék javítása,
pontosságának ellenőrzése.
Új készülékek árusítása. Orvosi műszerek, gyógyászati és
egészségőrző készülékek javítása, értékesítése.
Vásárlóinkat orvosi műszerész kollégák segítik
szaktanácsadással a megfelelő készülék kiválasztásában.
Ha ezt a hirdetést felmutatja 10% kedvezményt kap!
6 Mikron Medical
Elektromos Orvosi Szerviz
és Kereskedés
Web: www.6mikron.hu
E-mail: info6mikron@t-online.hu
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Fókuszban a stroke – Tudatos törődéssel
folytatódik az Éljen 140/90 alatt! program
A Magyar Hypertonia Társaság a Magyar Stroke Társasággal együttműködve folytatja az Éljen 140/90 alatt! elnevezésű mozgalmát. Az idei Tudatos törődés program
a stroke (szélütés) megelőzésére helyezi a hangsúlyt,
felhívva a figyelmet arra, hogy a magasvérnyomás-betegség megfelelő és tudatos kezelésével csökkenthető
a stroke kialakulásának veszélye.

A stroke köznyelvi elnevezése, a szélütés, gutaütés jól

utal az agyban lezajlott eseményre. Gyakran nevezik
agyvérzésnek is, noha az érintett betegek csupán ötödénél történik ténylegesen roncsoló agyállomány-vérzés. A stroke lényege azonban mindig azonos: az agy
vérellátása zavart szenved, ezért az érintett terület
idegsejtjei nem jutnak megfelelő mennyiségű oxigén Stroke-rizikóbecslő adatlap a National Stroke AsA
sociation (www.stroke.org) anyagának részleges
felhasználásával és pontértékelési módszerének
módosításával készült. A nyert adatok csak a stroke kockázatának becslésére szolgálnak, önmagukban semmiféle garanciát nem jelentenek egy
esetleges agyi történés kialakulása szempontjából, és nem helyettesítenek orvosi vizsgálatot, illetve kezelést!

hez és tápanyaghoz, emiatt károsodnak vagy elhalnak, maradandó károsodást okozva a központi idegrendszer működésében. A stroke nemcsak az idősek
betegsége – bár az életkor előrehaladásával a gyakorisága nő –, bármely életkorban kialakulhat. Kockázatát növeli az érfalak károsodása, az érelmeszesedés és
az emiatt kialakuló más szív- és érrendszeri szövődmények.
A kockázati tényezők között első helyen áll a nem
megfelelően beállított és kezelt magas vérnyomás,
amely mintegy 3-4-szeresére emeli a stroke kockázatát.
A dolog fordítva is igaz: az egyénre szabottan meghatározott vérnyomáscélérték elérésével jelentősen csökkenthető a stroke kialakulásának veszélye. Ma már
nem elegendő tehát a vérnyomást „csak” csökkenteni,
hanem törekedni kell az orvosa által meghatározott
célvérnyomásérték elérésére. Például a cukorbetegek,
szívbetegek, végtagi érszűkületben szenvedők vagy a
stroke-on már átesett betegek körében az átlagoshoz
képest is alacsonyabb, 130/80 Hgmm vérnyomásérték
elérése javasolt a magas vérnyomás szövődményeinek
– ideértve a stroke-ot is – megelőzésére.
2010 első félévében betegközpontú kommunikációt
indít a két szakmai Társaság. Az érintettek nyelvén
megfogalmazott felvilágosító anyagokkal segítik az orvos-beteg-nővér együttműködést a hipertóniás beteg
kezelésében. A háziorvosi rendelőkben figyelemfelkel-

A

B

C

Rizikófaktorok

Magas kockázat

Figyelmeztetés

Alacsony kockázat

Vérnyomás

>140/90 Hgmm, vagy
nem tudom mennyi

120–139/80–89 Hgmm

<120/90 Hgmm

Koleszterinszint

Magasabb mint
6,2 mmol/l, vagy nem
tudom mennyi

5,2 és 6,2 mmol/l közé
esik

Kevesebb mint 5,2 mmol/l

Cukorbetegség

Cukorbeteg vagyok

A normálisnál magasabb
a vércukorszintem

Nincs cukorbetegségem

Dohányzás

Jelenleg is dohányzom

Éppen leszokóban vagyok

Nem dohányzom

Pitvarfibrilláció (a szív pitvarának
működését érintő szívritmuszavar)

Szabálytalan a
szívműködésem

Nem tudok róla

Szívműködésem nem
szabálytalan

Testsúly

Túlsúlyos vagyok

Néhány felesleges kilóm
van csak

Nem vagyok túlsúlyos

Rendszeres testedzés

Nem végzek rendszeres
testmozgást

Alkalomszerűen végzek
csak testedzést

Rendszeresen végzek
testmozgást

Előfordult stroke a családomban

Igen

Nem vagyok ebben biztos

Nem

Pontszámok
(Adja össze oszloponként a bejelölt
válaszok számát!)
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tő, a stroke kockázatát a humor eszközével magyarázó
plakátokkal találkozhatnak a betegek. A kezelőorvos
mellett dolgozó nővér közreműködésével „Stroke rizikóbecslő” segítségével bővíthetik ismereteiket, illetve
egy egyszerű tesztet kitöltve győződhetnek meg arról,
mennyire veszélyezteti őket a stroke kialakulása. A
teszt kitöltése után megbeszélhetik háziorvosukkal a
megfelelő kezelést. Az orvos, a nővér és a beteg együttműködve tehet a legtöbbet a vérnyomás optimális beállításáért, s ezzel a stroke kockázatának csökkentéséért.

Rizikóbecslés – a stroke
kockázatának személyre
szabott felmérése
A táblázat segítségével Ön is tájékozódhat, vajon veszélyezteti-e egészségét vagy életét egy esetleges stroke kialakulása. A táblázat bal oldali oszlopában a stroke legfontosabb rizikótényezőit soroltuk fel. Balról
jobbra haladva az egyes rizikótényezők sorában jelölje
be, melyik állítás igaz Önre. Mindig csak egy válasz
adható meg a felsorolt három lehetőség közül. A táb-

lázat legalján lévő „Pontszámok” sorban adja össze az
„A”, a „B” és a „C” betűvel jelölt oszlopok alján, hogy
az adott oszlopban hány választ jelölt meg. Minden jelölés pontértéke 1.

Az értékelés folyamata
A pontszámok alapján Ön és orvosa közösen megbecsülhetik, vajon az Ön esetében mekkora a stroke
kialakulásának kockázata. Az „A” és „B” oszlopban
jelzett minden válasza egyben figyelmeztetés is arra,
hogy van még mit tenni, javítania az egészsége megőrzése vagy helyreállítása terén.

Pontértékelés
Amennyiben az „A” és „B” oszlop pontjainak összege megegyezik vagy több mint a „C” oszlopban elért
pontszám, ez figyelmeztetést jelent Önnek és orvosának is, hogy mielőbb kezdjék el vagy fokozzák a stroke
megelőzését szolgáló életmód-változtatást és/vagy orvosi kezelést.

Mutassa

meg kezelőorvosának ezt a Stroke rizikóbecslő kérdőívet, és kérje tanácsát, segítségét egészsége megőrzése érdekében!

Az Év Orvosa pályázat díjkiosztása
Február

16-án került sor az Év Orvosa 2009 pályázat eredményhirdetésére a Magyar Tudományos
Akadémián. A pályázatot harmadszor hirdette meg
a főszervező a Tegyünk az
Egészségünkért Alapítvány
képviseletében. Dr. Berencsi
György elmondta, hogy az
Astellas japán gyógyszercég
támogatásával szervezhették a betegek véleményének
gyűjtését: közel 300 pályázat érkezett, amiből a neves közéleti emberekből és
újságírókból álló zsűri 10
orvos 27 pályázatát tartotta a legszínvonalasabbnak.
Végül a döntés dr. Fábián
Ferenc onkológusra (Pándy Kálmán Megyei Kórház Onkológiai Centrum, Gyula), dr. Németh Lajos
sebészre (Lézer Ambulancia, Szekszárd), valamint
dr. Tóth Árpád Gábor belgyógyászra (Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház II. Belgyógyászat és Hematológiai Osztály, Győr) esett.
A díjkiosztón az egészségügy jeles képviselői vettek részt és mondtak köszöntő, köszönő beszédet.

A legfőbb üzenete a pályázatnak, hogy a nehéz
helyzetben lévő egészségügyről rendszerint akkor
jelenik meg sajtóanyag, hír, ha annak negatív kicsengése van. Az Év Orvosa pályázat bizonyítja, hogy
a több millió orvos-beteg
találkozó számos esetben
azért végződik gyógyulással,
mert az orvos hivatása magaslatán nem csak a betegséggel, hanem a beteggel is
foglalkozik. Nagyszerű emberi történetek rajzolódnak
ki a pályaművekből, amikor
a jó szó legalább annyit segít a gyógyításban, mint a
szaktudás. Ezek a betegek
elhitték orvosuk biztatását, hogy igenis, még a legreménytelenebb betegségből is van út a felépüléshez.

Gratulálunk a díjazottaknak, a támogatóknak és
minden egészségügyi dolgozónak, aki, bár idén
nem kapott elismerést, mégis hasonló lélekkel és
tudással végzi nehéz munkáját!
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Az orvosi diétaprogram

Premium Health Concepts
Az európai piacon több száz fogyókúra (koplalókúra)
módszert találhatunk a káposztaleves diétától az „Atkins”, „Update”, különféle mozgás-, fehérje-, elválasztó-, tej-, gyümölcs-, tojás-, sajt-, méregtelenítő diétáig.
Ismert, hogy a túlsúlyosság, a kövérség napjainkban az
egyik legnehezebben kezelhető betegség, ráadásul a
beteg (kliens) számára gyakran az élete központi problémájává növi ki magát. Számos krónikus betegség esetén a túlsúly további kockázat, a legtöbb szív-érrendszeri
vagy mozgásszervi betegségben megnehezíti az alapbetegség eredményes kezelését.

Tudjuk, hogy a legtöbb fogyókúraprogram magát a
gyors, hatékony testsúly-csökkentést célozza meg, és
csak kevés módszer kínál a páciens számára önállóan
is fenntartható, hosszú távú megoldást is. Az egyoldalú étkezési és diétaprogramok megtámadhatják szervezetünket, fontos izomsejteket bonthatnak le, és az
intenzív szakaszt követően keserves csalódás érhet
minket. A nagy nehezen leadott kilók rövid időn belül
visszatérhetnek, gyakran még rosszabb testösszetételi
arányban, mint kiinduláskor: visszaépül a nemkívánatos zsír, viszont nem regenerálódnak az izmok.
Több mint 20 éve Németországban kidolgoztak egy
olyan diétás programot, amely több problémára megoldást kínál:
• egyedül, segítség nélkül ritkán sikerül lefogyni:
kell egy motivátor, egy kezelő, egy tanácsadó;
• nem bírjuk sokáig a szigorú, kemény programokat: gyakran félúton feladjuk a harcot;
• az egyoldalú diéta miatt hiány keletkezik a szervezetünkben, ami izomvesztést és a zsírtömeg
megtartását (visszaépülését) eredményezi (jojó-effektus);
• sokéves étkezési szokásainkat hosszú távon csak
kismértékben vagyunk képesek megváltoztatni;
• a túlsúlyos emberek kizárólag fokozott mozgással
általában nem tudnak lefogyni, mivel nem szeretnek mozogni, legalábbis addig, ameddig túlsúlyosak, ráadásul a fokozott fizikai erőkifejtés az étvágyukat is fokozza;
• a kudarcélményeket nehéz feldolgozni: ha minden
fogyókúrás próbálkozás után visszahízunk, kárba
veszettnek tekinthetjük heroikus küzdelmünket,
• az sem mindegy, hogy miből fogytunk előtte (izomzatból vagy zsírból?);
• mégis mit kell tennünk, hogy meg tudjuk tartani
az elért súlyunkat?
2005 óta működik Magyarországon a „Premium
Health Concepts” orvosi diétaprogram, amely alapvetően a német (osztrák) koncepció továbbfejlesztése.
Dr. Heinz Gyaky (Bad Tatzmannsdorf, Ausztria) 10

26

Hypertonia

évvel ezelőtt vezette be Ausztriában a német koncepciót. 300 orvost tanított be erre a programba, több
ezer pácienst fogyasztott le, amikor eldöntötte, hogy
megpróbálja Magyarországra hozni tudását és tapasztalatait. Siegfried Molnár osztrák cégtanácsadó, aki a
program bevezetésére, menedzselésére céget alapított,
dr. Heinz Gyakyval elindította az első magyar orvosi
diétás programot.
A Premium diéta 4 elemből áll:
• a helyes táplálkozás,
• a megfelelő mozgás,
• a rendszeres mérés és
• a folyamatos tanácsadás.
Mint minden diétánál, itt is a legfontosabb a páciens
határozott szándéka, hogy le akar fogyni. Ez alapvető,
erős önmotiváció nélkül csaknem minden program kudarccal végződik.
A második legfontosabb pont a páciens kezelőhöz
való viszonya, a jó kapcsolat.
A Premium diéta egy orvosi diéta, a program alapszabálya szerint csak orvosok kezelhetik a pácienseket
ebben a programban. Orvosok végzik és közvetítik a
Premium által előkészített tanácsadási és motivációs
lépéseket, amit egy gyűrűs mappában (kalauzban) a
páciens hazavisz. Kéthetenként a tanácsadásokon az
orvos megbeszéli a pácienssel az újabb időszakra vonatkozó feladatokat, témaköröket, melyek az étkezési
szokásokra, a test működésére, a mozgással kapcsolatos részletekre vonatkoznak. Így a páciens teljes körű
ismereteket kap, megértetik vele, hogyan működik a
teste, és milyen következményekkel járnak korábbi és
a program által átalakított táplálkozási szokásai!
A diétás program során igyekszünk a pácienssel
kapcsolatban minél kevesebb szigorú, büntetésként
megélhető megvonást alkalmazni. A Prémium diéta
koncepciója szerint nem tilalmakat, hanem egyértelmű szabályokat közvetítünk és fogadtatunk el a pácienseinkkel.
A program a táplálkozásnál a 3 étkezés elvére épül.
A koncepció az alacsony étkezések közötti inzulinszinten alapul. Az emberi szervezet csak alacsony inzulinszint esetén képes a testzsírok bontására. A 3 étkezés
közötti 4–6 órában a Premium-páciensek csak vizet
vagy teát isznak. Így mindig akad 2–3 óra az étkezések
között, amikor a test a zsírbontásból származó energiát használja fel.
Hogy a fogyókúra alatti alacsony kalóriabevitel mellett elkerüljük az alultápláltságot és fehérjehiányt, a
reggelit és a vacsorát egy étkezést kiváltó italporral
helyettesítjük. Az ebédet a beteg ízlésének megfelelő átlagos étkezés adja. Így hozzájutnak a páciensek
minden szükséges fehérjéhez, vitaminhoz, nyomelem-

hez. A kb. 1200 kalóriás diéta átlagban heti 1 kg zsír lebontását
eredményezi.
Kéthetente az orvos nem
csak a testsúlyt és haskörfogatot méri meg, hanem
a testösszetételt is meghatározza egy orvosi bioelektromos impedancia mérő
készülékkel (BIA). Így a páciens és az orvos is egyértelműen látja, hogyan alakul a
fogyás. Ellenőrizhető, hogy
a páciens a tanácsokat be
tudja-e tartani, az elmúlt
2 hétben elhibázott-e valamit.
A cél a zsírtömeg csökkentése és az izomtömeg
megtartása. A mérleg nem
ad információt a vízháztartásról, az időjárástól, hormonoktól és egyéb külső tényezőktől függő hidratáltsági állapotról.
A mérlegen nem látjuk, hogy mit bontott le a szervezet: zsírt vagy izomzatot. A Premium test-impedancia
műszer az izomsejtek állapotát is méri, így megállapíthatók egyéb betegségek (vesebetegség, fehérjehiány,
egyéb étkezési zavarok stb.) is.
A tapasztalatok szerint a kétheti mérés nagyon erős
motiváló tényező, hiszen a páciens szembesül azzal,
hogy milyen eredményesen tud fogyni.
A diétás program elkezdése után 6-8 héttel következik a program mozgási része. Itt elsődlegesen nem
sportról beszélünk, hanem a rendszeres mozgási
szokások kialakításáról vagy fejlesztéséről. Aki a fogyás érdekében nagyon erősen kezd sportolni, az az
elfogyasztott kalóriát általában evéssel túlkompenzálja, így a legtöbb ember a mozgás által kiváltott
„izom-stressz” miatt nem igazán tud fogyni. Ezért
hangsúlyozza a Premium program, hogy a mozgás a
súly megtartásában játszik elsődleges szerepet, nem
az intenzív fogyás fázisában. A Premium diéta célja,
hogy a páciensekben kialakítsa a rendszeres mozgás
iránti igényt, az életvitelt, a mozgási szokásokat jó
irányba terelje a program alatt.
Minden fogyókúrás program során elhangzik a
kulcskérdés: mi a garancia arra, hogy a páciensek nem
híznak vissza?
A Premium program magyarországi vezetője, Siegfried Molnár szerint ez sajnos visszatérő probléma, a
fogyni vágyó emberek a fogyókúrák intenzív szakasza
után általában visszahíznak:
– A Premium program attól különbözik a többi diétától, hogy már a zsírégető diéta fázisában a páciens
olyan táplálkozási és életmódbeli szokásokat tanul
meg, amelyek garantálják a program fenntarthatóságát. Minden eddigi tapasztalat azt mutatja, ha a pá-

ciens ezeket a szabályokat betartja, akkor meg tudja
tartani a súlyát.
Ma már tudjuk, hogy a túlsúly kialakulásakor
nagyon magasra nő a vérben a leptin szintje. Fogyás közben ez lecsökken.
A leptinszint agyunkban történő egyfajta
memorizálása az oka,
hogy
visszahízunk
az eredeti súlyunkra
(„set point”).
A túlsúlyt egy életen át tartó betegségnek kell tekintenünk.
A Premium program
ezért arra törekszik,
hogy az orvosok olyan
kapcsolatot alakítsanak
ki a pácienseikkel, amely
lehetővé teszi, hogy akár
évek múlva is visszajöhessenek egy pár hétre diétázni,
amennyiben mégis megtörténik a
nemkívánatos visszahízás.
Eddig országszerte 30 orvos lépett be a Premium
programba. Az ausztriai program számarányait tekintve kb. 100 orvosra lenne szükség országszerte,
hogy valamennyi fogyni akaró páciens a lakóhelye közelében hozzájuthasson a Premium Health Concepts
által ajánlott módszerhez.
2005 óta több ezer elégedett pácienst kezelnek Premium program szerint az orvosok. Az igény idehaza is
egyre növekszik egy „egészséges”, nem teljesíthetetlen
szankciókból, ill. ígéretekből álló, tartós eredményt
ígérő, orvosok által vezetett és felügyelt diétára.
A módszerről a www.premiumhealth.hu weboldalon
olvashat bővebben.

Az

elhízás népbetegség hazánkban. A szív- és érrendszeri betegségek, az emésztőszervi problémák, a daganatos
betegségek gyakran kezdődnek elhízással.
Végre megtaláltuk Magyarországon is azt a módszert,
amivel hatékonyan, egészségesen és hosszú távon megoldást ajánlhatunk pácienseinknek egy
orvosilag megalapozott diétás programmal, ami
nem marketingvarázs, hanem orvosilag és tudományosan is megalapozott.
A diéta elfogadhatósága, kivitelezhetősége és
sikeressége bizonyított. Végre megtaláltam a
túlsúly optimális kezelési módszerét.
Dr. Komáromi Zoltán
XII. kerületi háziorvos
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A „Changing Diabetes” program a cukorbetegség és az
elhízás ellen
Az

Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a
Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) szervezésében 1989-ben az olaszországi St. Vincentben az európai egészségügyi kormányzatok, a
cukorbeteg-szövetségek és a betegek ellátását
végző szakemberek részvételével konferenciát
tartottak. Itt meghirdették az ún. St. Vincent-i
Deklarációt, amely hangsúlyozta a cukorbetegség (diabetes mellitus) fokozódó népegészségügyi jelentőségét, szorgalmazta a gondozási feladatok kidolgozását. A legfontosabb cél a
cukorbetegséggel kapcsolatos szövődmények és
halálozás csökkentése volt.
Az eltelt közel két évtizedben ezek az elvek
nem valósultak meg, sajnálatosan a cukorbetegség előfordulása és szövődményeinek gyakorisága világszerte növekedett. Ezt felismerve
2003-ban kezdeményezés indult útjára az EgyeChanging Diabetes kamion a Magyar Tudományos Akadémia
sült Államokból „Changing Diabetes” (változó/
előtt
változásban lévő cukorbetegség) jelszóval, melegnagyobb kihívása. A Nemzetközi Diabétesz Szövetlyet a Novo Nordisk A/S cég felkarolt. A „Changing
ség számítása szerint 2007-ben 246 millió cukorbeteg
Diabetes” program célul tűzte ki a cukorbetegség kiember élt a világon. Ez a 20–79 év közötti korosztály
alakulásának mérséklését és a szövődmények elkerü6%-át jelenti. A cukorbetegek száma 2025-re várhalését.
A szervezők azt remélték, ez az üzenet segíthet a
tóan 380 millióra fog emelkedni, ekkor már a felnőtt
cukorbetegség fontosságának felismerésében, a kedvenépesség 7,3%-át érintve.
zőtlen folyamatok visszafordításában és hozzájárulhat
A gyakoriság gyors növekedésében több tényező is
közrejátszik. A megnövekedett életkor mellett a kaa gondozás minőségének javításához.
lóriadús táplálkozás és a mozgáshiányos életmód szeA cukorbetegek számának nagymértékű növekedérepe egyértelmű. A civilizációs ártalmak együttese
se az egész világon az egészségügyi rendszerek egyik
elhízáshoz vezet, ami a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázatát is növeli.
Sajnos a 2-es típusú diabéteszt legtöbbször későn ismerik fel, akár 5-6 év is eltelhet tünetmentesen. Gyakran csak az emelkedett vércukorérték
(hiperglikémia) vagy valamelyik szövődmény megjelenése (szem, vese, ideg, keringési betegség) hívja fel a figyelmet magára az alapbetegségre.
Az Egyesült Királyság terültén cukorbetegeken
végzett, évekig tartó (United Kingdom Prospective Diabetes Study) tanulmány adatai is azt mutatták, hogy a 2-es típusú betegek közel felében a
diagnózis felállításának időpontjában már valamilyen kis- vagy nagyér-szövődmény is kimutatható.
Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az esetek felében csak későn kezdődhet meg a hatékony kezelés.
Tudjuk, hogy a cukorbetegség korai fázisában még
lehetséges a szövődmények elkerülése és egyben a
társuló költségek mérséklése is.
Bár a cukorbetegség napjainkban még nem gyógyítható, terjedése azonban mérsékelhető, döntően
a kockázati tényezők, az elhízás csökkentése révén.
Changing Diabetes séta Veszprémben
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Felvilágosítással, az információk átadásával, megfelelő
cukorbeteg-gondozással pedig elérhető a hatékonyabb
kezelés is, melynek révén a szövődmények gyakorisága is csökkenthető.

lő étrenddel önmagában megállítható a cukorbetegség
kialakulása.

Elsődleges prevenció

A kialakult cukorbetegség esetében a legfőbb cél a cukorbetegség okozta szövődmények megakadályozása.
Ennek egyik fontos eszköze az időben megkezdett, hatásos és hosszú távra tervezett terápia.
2010-től kezdve már hazánkban is hozzáférhető a
cukorbetegek számára napjában egyetlen alkalommal
bőr alá (subcután) is adható készítmény, melynek
használata mellett a testsúly csökkenését figyelték
meg, miközben az anyagcsere lényegesen javul.
Az inzulinkezelés során is lehetőség van olyan
modernebb készítmény választására, mely a hagyományos humán inzulinokhoz képest a testsúlyra gyakorolt hatásuk igen kedvező, vagyis az
inzulin okozta ismert testsúlynövekedés, nem jelentkezik.
Remélhető, hogy az új terápiák alkalmazásával
mind a kedvezőbb anyagcsereállapot elérése, mind
a testsúly csökkenése a cukorbetegek kezelésében
hosszú távon kedvező változást eredményez.
Megfelelő tudás nélkül a beteg és családtagjai
igen nehezen tudják a cukorbetegséggel járó terheket, életmódváltoztatást megoldani. A Magyar
Diabetes Társaság 2009-ben megfogalmazott szakmai ajánlásában a betegek oktatását, rehabilitációját az ellátást végzők folyamatos ön- és továbbképzésében jelölte meg.
Nincs remény saját szándék és hatékony kezelés
nélkül a járványszerűen terjedő elhízás és cukorbetegség megfékezésére. A nemzetközi programok, mint a
„changing diabetes” hatékony segítséget jelenthetnek
valamennyiünk számára.
Dr. Barna István

Relatív kockázat (%)

Elsődleges prevenció a cukorbetegség kialakulásának
megelőzése. Ebben a tekintetben a legtöbbet a helyes
táplálkozás megtanulásával, a rendszeres testmozgással, az elhízás elkerülésével tehetünk.
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Másodlagos prevenció

Az elhízás önmagában is népegészségügyi probléma. Adatok bizonyítják, hogy a testtömegindex
(BMI), illetve a haskörfogat növekedésével a 2-es típusú diabétesz kialakulásának kockázata is növekszik.
Míg 25 kg/m2-nél a gyakoriság 5 százalék alatt van,
35 kg/m2 felett már majdnem eléri a 40%-ot!
Magyarországon az Országos Alapellátási Intézet
végzett felmérést az elhízás gyakoriságáról. A 48049,
háziorvosánál jelentkező személy 79%-a
túlsúlyos (BMI >25 kg/m2) volt. A vizsgált
férfiak 31%-a, a nők 40%-a egyáltalán nem
vagy csak hetente 2-3 alkalommal végez
enyhe fizikai aktivitást! A helyzet a fiatalkorúak körében is kedvezőtlen, hiszen
14 290 serdülő felmérése során a 11–16
éves korosztály 23%-a volt túlsúlyos vagy
elhízott!
Szükség lenne hatékony, már az iskolában, majd a munkahelyeken is folytatott felvilágosításra és aktív programok biztosítására, mert csak ez hozhatja, meg a kedvező
változást, az elhízás és így a cukorbetegség
gyakoriságának csökkenését.
A cukorbetegség megelőzésének leghatékonyabb eszköze az optimális testsúly elérése megfelelő táplálkozással, a rendszeres
fizikai aktivitás. A túlsúly (férfiakban 94
cm-nél, nőknél 84 cm-nél nagyobb haskörfogat) megjelenésekor, igen gyakran, megfeleChanging Diabetes Fórum a Magyar Tudományos Akadémián
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A 2009/3. számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: Scipione Riva-Rocci és bicikligumitömlő. • Az OMRON Hungimpex Kft. ajándékát – OMRON HJ-109 kalóriaméter-lépésszámlálót – nyertek: Tán Zsuzsa, Miskolc; Gócs Györgyné, Halásztelek; Kótai Nikolett, Miskolc; Tarr Ildikó, Budapest; Kormos László, Budakalász.
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Az ételkészítés és a modern konyhai eszközök szerepe
az egészséges táplálkozásban
Számtalan betegség kialakulásában jelentős szerepe
van a helytelen táplálkozásnak és életmódnak. A túlzott
energiabevitel, zsír- és cukorfogyasztás nem csak az elhízás kockázatát rejti magában, hanem a cukorbetegség és a magasvérnyomás-betegségét is. Egészséges
táplálkozással és életmóddal csökkenthetjük a szív- és
érrendszeri betegségek, a magasvérnyomás-betegség
és a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát.

Sütés

A sütés a másik leggyakrabban használt ételkészítési
mód. A magyar konyha bővelkedik a bő zsiradék felhasználásával készített sült étkekben. Az így készített
ételek akár 30% zsiradékot is magukba szívnak, jelentősen megnövelve az étel energia- és zsírtartalmát.
A következőkben azokat az elkészítési módokat ves�szük számba, melyekkel zsiradék hozzáadása nélkül is
Nem elég arra figyelni, hogy miből mennyit eszünk, ízletes, zamatos húsokat, zöldségeket készíthetünk.
Teflonbevonatú edényekben olaj vagy zsír hozzáadámilyen alapanyagokat használunk, legalább annyira
sa nélkül is készíthetünk ízletes sülteket.
fontos, hogyan és miben készítjük ételeinket.
Alufóliában is sütheAz alábbiakban ös�tünk nem csak húsokat,
szegyűjtöttük azokat az
de zöldségféléket is. Akételkészítési fortélyokat,
Ne féljünk kipróbálni az új konyhai
kor a legízletesebbek az
amelyek segítenek abban,
eszközöket. Ne feledjük, ezekkel nem csak
így készített sültek, ha
hogy ételeink egészségeegészségesebb ételeket készíthetünk, de a
előzőleg kevés olaj felsek, de ízletesek is legyekonyhában töltött időnk is a felére csökken.
használásával, tetszőlenek. A különböző cégek
ges fűszerezésű pácban
jobbnál jobb konyhai eszA megspórolt időt fordítsuk testmozgásra!
érleljük a húsokat legközöket fejlesztettek ki.
alább 2-3 órát.
Ezekben az eszközökben
A húsokat vagy zöldségeket fektessük, halmozzuk a
nem csak egészségesebb, vitaminokban, ásványi anyafóliára. Készítsünk csomagokat belőlük, majd tegyük
gokban gazdagabb ételek készíthetők, de az elkészítési
a sütőlapra. A fóliában keletkező gőztől a húsok, köidő is lényegesen rövidebb. A tévéből sok ilyen csodaretek megpuhulnak. Végül a csomagok kibontásával
sütő‑, főző-, párolóeszközt ismerhetünk meg (Hot Pan,
szép pirosra süthetjük a húsokat.
Flavorwave, Sow Cooker, Tefal Actifry, Tefal Cuisine
stb.).

Főzés
A főzés a leggyakrabban alkalmazott ételkészítési forma. Bő folyadékban történő főzés során az ásványi
anyagok több mint fele kioldódik a főzőlébe, a vitaminok 80%-a a magas hő és a hosszú főzési idő miatt elbomlik.
Főzzünk kuktában. Az ételek kevesebb víz hozzáadásával, rövidebb idő alatt készülnek el, jobban megőrzik
értékes vitamin- és ásványianyag-tartalmukat.
Főzés helyett pároljunk, érdemes párolókészüléket
beszerezni. A korszerű ételpárolókban egyszerre készíthetünk hús- és zöldségételeket úgy, hogy a készített ételek íze, aromája nem keveredik össze. Az ételek
maximálisan megőrzik vitamin- és ásványianyag-tartalmukat.
Római tálban leveseket, zsír hozzáadása nélkül sülteket, zöldségféléket is készíthetünk.
A mikrohullámú sütőben készített ételek megőrzik
az alapanyagok eredeti ízeit, vitamin- és ásványianyag-
tartalmukat. Az elkészítési idő jelentősen csökken.
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Sütőzacskóban is süthetünk. A befűszerezett húst
néhány kanál vízzel vagy zöldséglevessel együtt helyezzük a sütőzacskóba, majd a zacskó száját zárjuk le.
Ügyeljünk arra, hogy hagyjunk helyet a sütés közben
felszabaduló gőzöknek.
Sóágyon sütés. Ez a módszer is igen egyszerű, nem
időigényes. Terítsünk szét 1 kg sót a tepsiben, majd a
befűszerezett húst helyezzük rá. Így minden zsiradék
hozzáadása nélkül pirosra süthető a hús. Nem veszi át
a só ízét, nem kell attól tartanunk, hogy ehetetlenül
sós lesz!
Grillsütés. Készíthetünk így húsokat a gáztűzhely
grillsütő lapján vagy elektromos grillsütőben. A húsok
íz- és zamatanyaga a hús belsejében marad. A sütés
igen kevés zsiradékkal vagy a nélkül történik.
A magyar konyha jellegzetessége, hogy a húsételekhez elsősorban nem párolt vagy nyers salátákat kínál,
hanem rántással, habarással készült főzelékeket. Némely főzelékbe még cukrot is teszünk, amire igazán
nincs szükség. Kedvelt főzelékeink energia- és zsírtartalmát okosan megválasztott sűrítéssel jelentősen
csökkenthetjük.

Praktikák sűrítéshez
Habarás készítéséhez ne tejfölt, tejszínt használjunk,
hanem kefirt vagy joghurtot.

A következő oldalon található recepteknél megadott
mennyiségek négy személy adagjára vonatkoznak.
Az energia‑, fehérje‑, zsír- és szénhidrátérték egy
személy adagjára vonatkozik. Az ettől eltérő men�nyiségeket külön jelöljük. A receptek kiötlője: Nagy
Gyuláné Tajti Éva dietetikus, a fotókat Schäffer László
készítette.

Amennyiben mégis rántásra van szükség, diétás
rántást készítsünk: szárazon egy teflonedényben pirítsuk meg a lisztet, és 1-2 teáskanálnyi olajat adjunk
hozzá.
A főzeléket sűríthetjük úgy is, hogy teljesen kihagyjuk a zsiradékot és a lisztet. A főzelék alapanyagát adó
főtt zöldségből készítsünk pépet kézimixerrel, és ezt
adjuk sűrítésként a főzelékhez.
A leveseket ne sűrítsük!
Nagy Gyuláné Tajti Éva Több mint
25 éve a Semmelweis Egyetem I.
Belgyógyászati Klinikájának vezető dietetikusa. Szakterületei: nefrológia, hipertónia, diabetológia. A Humán Táplálkozási Szakmai Kollégium tagja.

A SpringMed Kiadó ajánlata hipertóniás betegeknek!

5000 Ft feletti
vásárlás esetén
törzsvásárlói
kártyát adunk!

TÖRZSVÁSÁRLÓI

SPRING MED KIADÓ

KÁRTYA

Megnyílt a BETEGTÁJÉKOZTATÓ KÖNYVEK BEMUTATÓTERME
SPRING MED KIADÓ
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Szerkesztõség és bemutatóterem : 1114 Bp., Bocskai út 21. II/5.
Telefon: 279 0527 • Fax: 279 0528 • E-mail: info@springmed.hu • Honlap: www.springmed.hu
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Natúr pulykamell salátaágyon

Pácolt afrikai harcsa
zöldkörettel

Sertéskaraj vadrizzsel,
zöldségekkel

Gyümölcssaláta

Pácolt afrikai harcsa zöldkörettel

Natúr pulykamell salátaágyon

Hozzávalók:
• 60 dkg afrikai harcsafilé • 0,5 dl olívaolaj • egy csokor
snidling, natúr ételízesítő, bors • 20 dkg sárgarépa • 20
dkg karalábé • 20 dkg paszternák • 20 dkg cukkini

Hozzávalók:
• 40 dkg pulykamell filé • 0,5 dl + 1 tk. olívaolaj • 1/2
db fejes saláta • 1/2 db jégsaláta • 2 db kisebb sárgarépa • 20 dkg fejes káposzta • 20 dkg uborka • natúr
ételízesítő • 1 ek. pritaminpaprika • pár csepp balzsamecet • friss apróra vágott tárkony

Az olívaolajba belekeverjük az apróra vágott snidlinget,
a natúr ételízesítőt, a borsot. A halfiléket beleforgatjuk
a pácba, és 2-3 órára hűtőszekrénybe tesszük. A pácolt
halfilék mindkét oldalát teflonserpenyőben aranybarnára pirítjuk, hozzáadunk 3 evőkanálnyi zöldséglevet, lefedjük, és készre pároljuk. A zöldségeket megtisztítjuk,
tetszőleges formájúra vágjuk, majd ételpárolóban puhára pároljuk. Tálalás előtt apróra vágott snidlinggel szórjuk meg az ételt.

Az olívaolajba belekeverjük az ételízesítőt, a pritaminpaprikát és egy csipetnyi tárkonyt, majd a pácban átforgatott pulykamellfilét hűtőszekrényben egy napig
érleljük. Másnap a húst ételpárolóban puhára pároljuk.
A körethez a nyers salátákat, zöldségeket megmossuk,
tisztítjuk, tetszőleges formára vágjuk. Salátaöntetet készítünk pár csepp balzsamecetből, egy teáskanálnyi olívaolajból és a tárkonyból, amit a nyers zöldségekre öntünk. A pulykamellszeleteket a nyers salátával tálaljuk.

Energia: 230 kcal · Fehérje: 31 g · Zsír: 15 g · Szénhidrát: 16 g

Energia: 220 kcal · Fehérje: 26 g · Zsír: 7 g · Szénhidrát: 10 g

Gyümölcssaláta

Sertéskaraj vadrizzsel, zöldségekkel

Hozzávalók:
• 3 db banán
• 4 db nagy
kivi
• 3 db közepes jonagold alma
• 3 db narancs
• 1 közepes
fürt szőlő
• 1 kisebb doboz ananászkonzerv

A nyers gyümölcsöket tisztítjuk, tetszőleges nagyságúra
és formára aprítjuk, üvegtálba halmozzuk.
Az
ananászkonzervet levével
együtt
ráöntjük, hidegen tálaljuk.

Energia: 110 kcal · Fehérje: 2 g · Zsír: 0 g · Szénhidrát: 43 g

Hozzávalók:
40 dkg csontozott rövidkaraj (egyben) • 0,5 dl olívaolaj
• 1 ek. mustár • natúr ételízesítő • 1 ek. méz • 1 mk. Piros Arany • csipet őrölt bors • 1 doboz előgőzölt vadrizs
• 20 dkg piros kaliforniai paprika • 20 dkg brokkoli • 20
dkg karfiol • 20 dkg burgonya

Az olívaolajba belekeverjük a mustárt, a natúr ételízesítőt, a mézet, a Piros Aranyat és a borsot. A karajt egyben
alaposan beleforgatjuk a fűszeres olajba, majd egy napig
a hűtőszekrényben, folpackkal lezárva pácoljuk. Másnap
gőzpárolóban a zöldségekkel együtt készre pároljuk. A
vadrizst a csomagoláson előírt módon készre főzzük, és a
zöldségeket a felszeletelt hússal tálaljuk.

Energia: 309 kcal · Fehérje: 31 g · Zsír: 20 g · Szénhidrát: 52 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

tudatos törôdés
a hipertóniás betegekkel

A magasvérnyomás-betegség megfelelô kezelésével
csökkenthetô a stroke kialakulásának veszélye
A Magyar Hypertonia Társaság a Magyar Stroke Társasággal együttmûködve hívja fel
a figyelmet arra, hogy a magasvérnyomás-betegség tudatos kezelésével, a hipertóniás betegekkel való „Tudatos Törôdéssel” csökkenthetô stroke (szélütés) kialakulásának veszélye.
Törôdjön Ön is magasvérnyomás-betegségben szenvedô családtagjával, hogy elkerülje
a stroke kialakulását!
A magasvérnyomás-betegségrôl további információkat olvashat a www.vernyomasnaplo.hu internetes oldalon.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43–47.
Tel.: 457–6500, Fax: 457–6600
NCV07/10FEB

