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A magasvérnyomás-betegséggel kapcsolatos isme-
retek, a betegséggel való együttélésre vonatkozó 
hasznos és a mindennapokat jobbá tévő javaslatok 
mellett lapunkban gyakran említést teszünk olyan 
betegségekről, melyek összefüggésbe hozhatók a 
magas vérnyomással, esetleg okozói vagy szövőd-
ményei lehetnek annak.

A „Vese világnapjának” célja, hogy az emberek 
által egy kevésbé ismert, de az egészség fenntar-
tásában alapvető szerepet játszó szervre hívja fel 
a figyelmet. Ezt a napot immár 6. éve, világszerte 
minden év március hónapjának második csütörtö-
kén tartják meg, ez idén március 10-ére esett. Az idei év jelmondata, üze-
nete: „Védd a vesédet, hogy megóvd a szívedet!”  (Protect your kidneys, 
Save your heart). A Magyar Nephrologiai Társaság a Magyar Vesealapít-
vánnyal és civil szervezetekkel karöltve interneten, sajtótájékoztatókon 
és a közönség körében szervezett felvilágosítással, szűrővizsgálatokkal 
igyekszik a kérdés jelentőségét tudatosítani a laikusok és a kollégák kö-
zött is. Az idei jelmondat arra figyelmeztet, hogy a vese, amelyen a kerin-
gő vérmennyiség ötöde folyik át, jelentős munkát végez. Egyensúlyban 
tartja a folyadék- és elektrolitháztartást, a vérnyomást, valamint kivá-
lasztja a felesleges végtermékeket. Közben persze könnyen megsérülhet; 
az idült vesebetegség és szövődményeinek súlyos következménye pl. az ér-
rendszer károsodása, a magas vérnyomás, az infarktus, az agyvérzés.

A krónikus vesebetegség – csakúgy, mint a hipertónia – alattomos beteg-
ség, kezdetben, és még hosszú ideig, nem okoz panaszt, ám amikor már a tü-
netek is megjelennek, a vesefunkció romlása gyakran nem megállítható, ve-
sepótló kezelés válik szükségessé. A krónikus vesebetegség kialakulásának 
számos oka között kiemelt szerepet játszik a magasvérnyomás-betegség, 
azonban a hipertónia is kialakulhat a vesebetegség következményeként. Ez 
azt jelenti, hogy az egyikkel való törődés kihat a másik kimenetelére. A vér-
nyomás megfelelő értéken (140/90 Hgmm alatt) tartásával megelőzhetjük 
vagy mérsékelhetjük a magas vérnyomás okozta vesebetegségek kialakulá-
sát, illetve a veseműködés karbantartásával mérsékelhetjük a hipertónia 
súlyosságát. A vesebetegek száma évről évre növekszik, ennek ellenére a 
vesék szerepe a szervezet működésében alig ismert. A lakosság körében a 
veseműködéssel való törődés még nem jutott el a tudatosság szintjéig. So-
kan élnek valamely vesebetegséggel úgy, hogy nem is tudnak róla, pedig 
a veseműködés rendellenességei egyszerű laboratóriumi vizsgálatokkal ki-
mutathatók, és az időben felismert betegség megfelelően kezelhető.

Bizonyára Ön is hallott már a dialízis- (vesepótló) kezelésről vagy a vese-
átültetésről. Életmentő beavatkozások súlyos vesekárosodás, veseelégtelen-
ség esetén, amikor a vese már nem tudja ellátni méregtelenítő és kiválasztó 
funkcióját, képtelen a só- és vízháztartás egyensúlyának fenntartására, il-
letve megszűnik a hormontermelő funkciója. Magyarországon az elmúlt év-
ben több mint tízezer beteg szorult művesekezelésre. Ne tartozzon közéjük! 
A korán (még tünetmentes időszakban) felfedezett veseelégtelenség kezelé-
sére ma már számos korszerű kezelési mód áll rendelkezésünkre. Az időben 
történő felismerésben kiemelt jelentőséggel bír a szűrővizsgálatokon való 
rendszeres részvétel. Évi egy laboratóriumi vizsgálat elhanyagolható ráfor-
dítás annak tükrében, milyen előnyöket képvisel a vesebetegség korai fel-
ismerése. És bizonyára egyetért velünk abban, hogy a vesebetegség kezelé-
sében sokkal elfogadhatóbb pl. a só- és fehérjeszegény diéta tartása, mint a 
hetente 2-3 alkalommal valamely dialízisállomáson végzett művesekezelés.
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Lapunk megrendelhető

A Hypertonia és a kardiovaszkuláris 
rendszer 2011-ben még 3, a Diabetes 5 

alkalommal jelenik meg. Személyes átvételkor 
ingyenes, postai megrendeléskor az alábbi 

postázási költséget kérjük befizetni:

Példány-
szám

Hypertonia Diabetes Hypertonia 
+ Diabetes

1 (egyéni)    870 Ft  1 450 Ft  1 750 Ft
10–50  6 030 Ft 10 055 Ft 14 900 Ft

 51–100  8 700 Ft 14 500 Ft 21 300 Ft
101–150 11 100 Ft 18 800 Ft 27 500 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.

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális vérnyomás eléréséhez a lapunkban hir-
detett 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:
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A vese összfunkciójának legjobb jelzője a vesegomolya-
gok (glomerulusok) szűrési képességét jelző érték, az ún. 
glomerulusfiltrációs ráta (GFR), ennek alapján történik az 
idült vesebetegségek stádiumokba osztása is. A GFR azt a 
látszólagos vérplazma-térfogatot jelenti, amit a vesék idő-
egység alatt „megtisztítanak”. Normálisan ennek értéke 
egy perc alatt kb. 100 ml (fiatalokban valamivel több, idő-
sekben kevesebb), vagyis a mért érték azt mondja meg, 
hogy hány százalékos a vesefunkció. A hazai laboratóri-
umok többsége a vizsgálatkérő lapon szereplő életkor 
és nem figyelembevételével automatikusan kiszámolja 
és megadja a becsült GFR-t minden egyes szérumkreati-
nin-vizsgálat elvégzésekor.

Bár az idült vesebetegség súlyosságának megítélésé-
ben a GFR szintje meghatározó jelentőségű, a beteg-
ség megjelenése és lefolyása a kiváltó októl és számos 
más tényezőtől függően különböző. A betegek jelen-
tős részében a vesebetegség előrehalad, ennek üte-
me azonban változó. Egy csökkent, de stabil GFR ese-
tén nyilvánvalóan más a kórjóslat és a kezelés, mint 
egy gyorsan csökkenő GFR esetén. A szív- és érrend-
szeri veszélyeztetettség az egészségesekéhez képest 
fokozott stagnáló vesebetegség esetén is, azonban a 
vesefunkció gyors romlásakor tovább nő. A romló ve-
sefunkció számos egyéb szövődménnyel (pl. magas 
vérnyomás, vérszegénység, csont- és ásványianyagcse-
re-zavar) is jár. A fentiek miatt minden idült vesebe-
tegben meg kell vizsgálni a vesefunkcióromlás ütemét, 
és azt, hogy ebben milyen tényezők játszanak szere-
pet. Ezek minél korábbi felderítése, módosítása, lehe-
tőség szerinti megszüntetése jelentősen javíthatja a 
vesebetegség kimenetelét.

A GFR-csökkenés alapján megjósolható a vesepót-
ló kezelés elkezdésének ideje is. Pl. ha a GFR ma 
24 ml/perc, és 12 hónappal ezelőtt 30 ml/perc volt, 
ez azt jelenti, hogy kéthavon-
ta átlagosan 1 százalékot rom-
lott a vesefunkció, ezért ha 
minden változatlan marad, ak-
kor kb. 28 hónap múlva csök-
ken 10 százalékra, ami álta-
lában már vesepótló kezelés 
elkezdését teszi szükségessé. 
Gyors ütemű vesefunkció-rom-
lásról beszélünk, ha a GFR egy 
év alatt több mint 5 ml/perc-
cel, vagy 10 év távlatában több 
mint 10 ml/perccel csökken. 
Ezekben az esetekben feltét-
lenül keresnünk kell, hogy mi-
lyen tényezők állnak a gyor-

san előrehaladó betegség háttérben. Bizonyított, hogy 
a jelentős fehérjevizelés, a rosszul beállított hipertó-
nia és cukorbetegség, a szívelégtelenség, valamint az 
ún. nemszteroid gyulladásgátlók és fájdalomcsillapí-
tók rendszeres szedése gyorsítja a vesefunkció romlá-
sának az ütemét. Valószínűsíthető, bár napjainkban 
egyértelműen még nem bizonyított, hogy a dohány-
zás, a magas vérzsírok, a magas húgysavszint, a vér-
szegénység és a húgyúti szűkület (pl. a prosztata meg-
nagyobbodása miatti vizelet-elfolyási zavar) is hasonló 
hatású. Vagyis a vesefunkció-romlás lassítása érdeké-
ben elsősorban ezeket a tényezőket kell keresnünk és 
lehetőség szerint kiküszöbölnünk. Röviden tekintsük 
át, hogy milyen lehetőségeink vannak az egyes ese-
tekben.

Fehérjevizelés
A vesegomolyagon átszűrődő nagy mennyiségű fehér-
je károsítja a vesecsövecskéket (tubulusokat), a vese 
állományában hegesedést indít el. Jelentős fehérjevi-
zeléssel elsősorban cukorbetegségben és vesegomo-
lyag-megbetegedések, ún. glomerulonefritiszek eseté-
ben találkozunk. Ilyenkor a fehérjevesztés ellenére a 
diéta fehérjetartalmát csökkenteni kell, ugyanis a fe-
hérjedús étkezés kitágítja a vesegomolyag előtti ere-
ket, így megemeli a glomerulusban a nyomást, ami mi-
att még több fehérje fog a vizelettel ürülni. Általában 
testsúlykilogrammonként 0,8 g fehérjebevitelt szok-
tunk javasolni, amihez még hozzáadjuk a vizelettel el-
vesztett fehérje mennyiségét. Pl. egy 70 kg-os, napi 
4 g fehérjét vizelő beteg esetében 70×0,8+4=60 g a 
napi ajánlott fehérjefogyasztás. Előrehaladott vesebe-
tegség, súlyos veseelégtelenség esetén még szigorúbb 
megszorítást, akár 0,6 g/tskg fehérjetartamú diétát is 

Törődjön (többet) a veséivel
Hogyan lassítható a vesefunkció romlása?

vesepiramis

vesemedence

Bowman-tok
disztális tubulus

Henle-
kacs

kapillá-
risok

gyűjtő-
csatorna

glomerulus (érgomolyag)

Vese Nefron

proximális tubulus

veseartéria
veseartériavesevéna

vese-
véna

nefron

uréter

kéreg
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alkalmazhatunk a nyomás csökkentése érdekében. Vi-
gyáznunk kell azonban, hogy ez megfelelő kalóriabevi-
tellel párosuljon, ne alakuljon ki alultápláltság. A fe-
hérjeszegény diéta egyben általában sószegény is, ami 
a magas vérnyomás kezelésében és a vízvisszatartás, 
ödémaképződés megelőzésében is alapvető fontosságú. 
A vesebetegek diétájával kapcsolatban az elmúlt évek-
ben számos könyv jelent meg, ezek átolvasása, dieteti-
kus tanácsainak kikérése feltétlenül javasolható.

Magas vérnyomás
A magas vérnyomás közvetlenül károsítja a vese kis-
ereit és a vesegomolyagokat. Ha a vesebetegséghez hi-
pertónia társul, a mai ajánlások a vérnyomás 130/80 
Hgmm alatt tartását javasolják, de fehérjevizelés ese-
tén még alacsonyabb érték elérését tartják kívána-
tosnak. A fehérjevizeléssel társuló betegségekben a 
gyógyszerek közül a vesegomolyagok nyomását erőtel-
jesebben csökkentő szereket ajánljuk elsőként. Ezen 
megfontolásból cukorbetegekben már kis mennyisé-
gű fehérjevizelés (mikroalbuminuria) esetén indokolt 
lehet adásuk akkor is, ha azt a vérnyomás még nem 
is tenné szükségessé. A kívánt érték elérése azonban 
legtöbbször egyéb szerek adását is igényli, ezek közül 
vesebetegekben a vízhajtók rendszerint nem kihagy-
hatók az ödéma megszüntetése és a vérnyomás csök-
kentése érdekében.

A vesék vérellátását csökkentik az ún. nemsztero-
id gyulladásgátló szerek, melyek jelentős részben már 
vény nélkül is kaphatók, elsősorban ízületi fájdalmak 
kezelésére. Már néhány tabletta bevétele ronthatja a 
vesefunkciót, ez különösen a volumenhiányos állapo-
tok (pl. hasmenés, láz, szívelégtelenség) esetében le-
het veszélyes, akár heveny veseelégtelenséghez is 
vezethet. Tartós szedésük felgyorsítja bármilyen ere-
detű vesebetegség romlását. Különösen vigyázni kell 
a kombinált fájdalomcsillapító készítményekkel, mert 
ezek két potenciálisan vesekárosító szer mellett kof-
feint is tartalmaznak, ami a gyógyszerhez való hozzá-
szokás veszélyével jár. Kb. 3 kg-nyi gyógyszer bevétele, 
pl. 10 évig napi 1 tabletta szedése önmagában, egyéb 
ok nélkül is idült veseelégtelenséget okoz.

Szívelégtelenség
Szívelégtelenség esetén a vesék vérátáramlása, oxigén-
ellátása csökken, ezért felgyorsul a vesefunkció-vesz-
tés üteme. A szívelégtelenség kialakulásában a magas 
vérnyomás, a vérszegénység, valamint a vesebetegség 
miatt felgyorsult érelmeszesedés, koszorúér-szűkü-
let játszik szerepet. Fontos, hogy ezeket a szűkülete-
ket időben, még az szívinfarktus kialakulása előtt fel-
ismerjük. Mellkasi fájdalom, ritmuszavar jelentkezése 
esetén forduljunk orvoshoz, az idejében elvégzett ér-
festés során lehetővé válhat a jelentős szűkületek ka-

téteres tágítása. Már kialakult szívelégtelenségben a 
kardiológusok gyakran kálium-spóroló vízhajtót is ja-
vasolnak, ilyenkor azonban vigyázni kell, mert egyes 
vérnyomáscsökkentők egyidejű szedése mellett veszé-
lyesen magas szintre emelkedhet a kálium szintje ve-
sebetegekben.

Egyéb tényezők
Az érelmeszesedés gátlása vagy esetleges visszafordí-
tása természetesen nemcsak a koszorúereken, hanem 
a vese fő ütőerein, illetve kiserein keresztül közvetle-
nül is kedvező hatású a vesebetegségre. Ilyen megfon-
tolások miatt is javasolt a dohányzás abbahagyása és a 
magas vérzsírok erőteljes csökkentése. A koleszterin-
szint csökkentésére ma már hazánkban is nagy haté-
konyságú készítmények állnak rendelkezésünkre, me-
lyekkel biztosítható a laborleleten szereplő normális 
értéknél szigorúbb célérték elérése.

A kifejezett vérszegénység kezelése szintén lassít-
hatja a vesebetegség előrehaladását. Ez részben an-
nak köszönhető, hogy a kezelés javítja a szív munká-
ját, azonban az oxigénellátás javítása a vesében zajló 
hegesedést közvetlenül is csökkenti. A vesebetegek 
vérszegénységét az okozza, hogy a károsodott vesék 
nem tudnak megfelelő mennyiségű vérképző hormont, 
eritropoetint, röviden EPO-t termelni. Ma azonban 
hazánkban is rendelkezésre állnak megfelelő meny-
nyiségben géntechnológiai úton előállított EPO-ké-
szítmények. Hetente, esetleg havonta adott EPO-in-
jekcióval és vaspótlással a kifejezett vérszegénység 
vértranszfúzió nélkül korrigálható, ezáltal a betegek 
életminősége is jelentősen javítható. A vérszegény-
ség túlzó korrekciója azonban kerülendő, mert az a 
szív-érrendszeri betegségek, főleg a stroke veszélyét 
fokozza, ezért is szükséges a vérkép rendszeres ellen-
őrzése.

A fenti beavatkozások révén nemcsak a vesebeteg-
ség előrehaladása lassítható, és így a vesepótló keze-
lés elkezdésének ideje tolható ki, hanem a betegségek 
szövődményei is később, enyhébb formában jelentkez-
nek. Különösen fontos, hogy a vesebetegség miatt fel-
gyorsult érelmeszesedés következményei is megelőz-
hetők, késleltethetők ezáltal. Ne feledjük el ugyanis, 
hogy a vesebetegek többsége napjainkban szív-érrend-
szeri betegség miatt meghal, mielőtt még vesepótló ke-
zelésre lenne szüksége!

Dr. Mátyus János  Belgyógyász, nefro-
lógus, a Debreceni Egyetem I. Belgyógyá-
szati Klinikájának docense. A belgyógyá-
szati vesebetegségek elismert szakértője, 
az elmúlt években az idült vesebetegség 
felismerésével és kezelésével kapcsolatos 

szakmai ajánlások, így pl. a GFR laborleleten való automati-
kus megadásának kezdeményezője, kidolgozója.
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2010-ben a Szervkoordinációs Iroda 
287 donorjelentést rögzített. Agy-
halott szervdonorból 159 alkalom-
mal távolítottak el szervet transz-
plantációra, ami 13,8 százalékkal 
több, mint egy évvel korábban. Egy 
donorból átlagosan 2,6 szervet vet-
tek ki, ebből 2,42 szervet ültettek 
be. Ezzel az eredménnyel 42,8 szá-
zalékon áll Magyarország, az uniós 
átlag viszont 66,7 százalék…

Tavaly a négy vesetranszplantá-
ciós központban összesen 42 élő 
donoros átültetést végeztek, 75 
százalékkal többet, mint egy év-
vel korábban. Halott donorból 
265 veseátültetés történt, kom-
binált vese- és hasnyálmirigy-át-
ültetésben 9 magyar beteg része-
sült.

Magyarországon a végstádiumú veseelégtelenség-
ben szenvedők többsége dialíziskezelést kap. Noha 
a honi dialízishelyzet nagyon sokat javult az utóbbi 
másfél évtizedben, mégis a transzplantáció a hosszabb 
élettartam biztosítása, a jelentős életminőség-javulás, 
továbbá a költségmegtakarítás okán elvitathatatlan 
elsőbbséget élvez a dialízissel szemben. Ugyanakkor 
a vesetranszplantáció elterjedésének az átültethető 
szervek száma korlátot szab. Bár az utóbbi 10 évben 
növekedett a donáció és a transzplantáció aránya, de 
van még mit tenni ezen a téren.

A szervátültetés az orvostudományban olyan, mint 
a matematika, a fizika, a kémia és az informatika szá-
mára az űrkutatás. Folyton új kihívásokat jelent. Ku-
tatóközpontok nemzetek feletti összefogásával keresik 
az aktuális problémák megoldását, a szaklapok ontják 
a legújabb felismerések eredményeit, miközben újabb 
és újabb kérdések vetődnek fel. Az or-
vostudomány e különleges te-
rülete iránt az érdeklődés 
óriási. Az olyan újabb sike-
res beavatkozás, mint pél-
dául a kombinált máj-, vese- 
és hasnyálmirigy-átültetés, 
ugyanúgy világszerte a la-
pok címoldalára kerül, 
mint a sikeres marsi ex-
pedíció újabb szakasza.

Az új technikák al-
kalmazásának kezde-
tén a sikerek mellett 
elkerülhetetlenek a ku-
darcok is. A vércsoporttévesztéssel 

szív-tüdő átültetésen átesett 17 éves amerikai leány 
tragédiáját ugyanúgy megismerte a világ, mint az űr-
sikló balesetét. Alig több mint száz éve, hogy a vér-
csoportokat felfedezték, és lehetővé vált a transzplan-
tációk legrégibb, de immunológiai szempontból nem 
kevésbé bonyolult formája, a vérátömlesztés. Sze-
rencsére nemcsak a vért vagy a vérképző rendszert 
(csontvelőt) tudják egyik emberből a másikba átvinni, 
hanem egyes szerveket is. Míg azonban a vért, a csont-
velőt élő donorból, szerveket elsősorban halottakból 
nyernek, bár vesénél gyakrabban, egyes más szervek-
nél ritkábban élő donorból is.

A legrégebb óta, az 1950-es évek második felétől, év-
ről évre nagyobb számban végeznek a fejlett világ leg-
több országában veseátültetést. A végstádiumú vese-
elégtelenségben szenvedők száma egyre nő, s mivel 
életfontosságú szerv funkciójának elvesztéséről van 

szó, a vesepótló kezelés valamelyik formájá-
nak azonnali elkezdése életmentő be-
avatkozás. A 21. század elején a világ 
fejlett országaiban már senkinek nem 

kell azért meghalnia, mert veseműkö-
dése megszűntével annak helyettesí-

tésére nem kap lehetőséget. A műve-
sekezelések több formája közül 

lehet választani, mindegyik el-
fogadható életminőséget és 
mind hosszabb várható élettar-
tamot ígér, de az igazi megol-

dás a transzplantáció.
Az emberen végzett magyarorszá-

gi veseátültetés első mérföldkövét Né-
meth András tette le Szegeden, az 

Kevés az élődonoros veseátültetés

  Vese
Világ-
nap

2011. március 10.

Védd a vesédet, hogy megóvd a szívedet!
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első műtétet 1962. december 23-án végezte. Hazánk-
ban 1972-ben, Európában negyedikként megszületett 
a szervátültetéseket szabályozó törvény. Napjainkban 
négy hazai transzplantációs központ működik Szege-
den, Debrecenben, Pécsett és Budapesten. A budapes-
ti vesetranszplantációs központ például 1973 óta vé-
gez szervátültetést.

2010-ig több mint 5000 veseátültetés történt ha-
zánkban. Az egészségügy romló finanszírozási helyze-
te ellenére az átültetések száma stagnál egy 15 éves 
időszakon belül, ami azonban nemzetközi összehason-
lításban számottevő visszaesést jelent.

Egy intenzív szervdonációs program létrehozása és 
központi támogatása sokat tehetne azért, hogy a szak-
emberek még több életet menthessenek meg. Tudni 
való, hogy a betegellátás színvonalának további eme-
lésével komoly egészségbiztosítói források szabadul-
hatnának fel.

Bár a donáció és transzplantáció a magyar egész-
ségügy egyik olyan területe, ahol a folyamatos fejlődés 
egyértelműen, számszerűen követhető és bemutatha-
tó, a fejlődés ütemének fenntartásához, illetve foko-
zásához feltétlenül szükséges a társadalom egészének 
támogatása és bizalma. A kórházak intenzív osztályán 
észlelni kell a donációra alkalmas halottakat, és elin-
dítani a donációs folyamatot.

A várólistákon előjegyzett betegek száma az egyes 
országokban három-négyszeresen felülmúlja az egy 

év alatt átültethető vesék számát. Sajnos mind több 
a várólistán lévő, mindenképpen több, mint azok, 
akik a sikeres átültetést követően lekerülhetnek on-
nan. Magyarországon kis számban végeznek élő dono-
ros veseátültetést, amikor is legtöbbször vérrokon, de 
legalábbis a beteghez nagyon közel álló barát vagy csa-
ládtag ajánlja fel két egészséges veséjének egyikét.

Nemzetközi gazdasági számítások alapján egy 
transzplantált vese gazdasági értéke az Unióban 
212 000 euro, vagyis mintegy 53 millió forint. Tehát 
amennyiben egy program keretében ennél keveseb-
bet költ a társadalom a vesetranszplantációra, vagy-
is arra, hogy egy potenciális vese ne vesszen el, a prog-
ram költséghatékonyabb lesz, mint a biztosítók által 
jelenleg finanszírozott egészségügyi programok dön-
tő többsége. És ezek az adatok Magyarországon sem 
hagyhatók figyelmen kívül, hiszen egy ilyen program 
megvalósulásának alapfeltételei már adottak, felké-
szült transzplantációs centrumok, jól működő, szerv-
kivételt és szerveljuttatatást koordináló szervezet már 
rendelkezésre áll.

Krasznai Éva  Gyógypedagógus, pszi-
chológus, egészségügyi újságíró, több 
szociográfia szerzője, számos könyv szer-
kesztője, a weborvos.hu szerkesztő-újság-
írója, a MOTESZ Magazin szerkesztője.

EGÉSZSÉGRÕL, BETEGSÉGRÕL MINDENT!

SPRINGMED K

Honlap: www.springmed.hu

KÖNYVESBOLT

• Betegségekrõl érthetõen

• Diétás könyvek

• Természetgyógyászati könyvek

• Egészséges életmód

• Orvosi szakkönyvek magyarul

és  idegen nyelven

Betegtájékoztató és egészségügyi ismeretterjesztõ kiadványok:

1114 Bp., Bartók Béla út 62-64.

(a régi Bartók Mozi épületében)

Tel.: (06 1) 279 0527

Nyitva tartás: H–Sze–P:9–17;  K–Cs:10–18;  április 1-tõl: Szo:9–13
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Az utóbbi években számos tudományos bizonyíték szüle-
tett arról, hogy a magas vérnyomás egyik legfontosabb 
kockázati tényezője a túlzott sófogyasztás. Vagyis egysze-
rűbben fogalmazva, ha túl sok sót (konyhasó, nátrium-klo-
rid) eszünk, magas lesz a vérnyomásunk. A sóbevitel tehát 
összefügg a vérnyomással. Ez a kapcsolat mindkét nem-
nél, minden életkorban (gyermekkorban is!) fennáll. Sőt 
mind normális, mind magas vérnyomással rendelkezőknél 
kimutatható.

Magyarországon jelenleg mintegy 2 és félmillió em-
bert kezelnek hipertónia (magasvérnyomás-betegség) 
diagnózissal. Mi ennek a jelentősége? A hipertónia a 
szív- és érrendszeri betegségek fő kockázati tényező-
je és bizonyos vesebetegségek előkapuja. Az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO) megállapítása szerint az 
agyvérzések 62 százalékának, illetve a szívkoszorú-
ér-betegségek 49 százalékának hátterében magas vér-
nyomás áll. A magyar lakosság megbetegedési és ha-
lálozási statisztikáiban pedig kiemelt jelentőséggel 
bírnak a szív- és érrendszeri betegségek, hiszen ezek a 
kórképek felelősek az összhalálozás közel feléért.

A vesebetegek igen nagy százalékának magas vér-
nyomása is van, valamint a sóbevitel önmagában na-

gyobb megterhelést jelent a vese számára. Érdemes 
figyelembe venni, hogy a magas vérnyomásban szenve-
dő betegek jelentős hányadánál az életkor előrehalad-
tával vesebetegség alakul ki. Látható, hogy a magas-
vérnyomás-betegség és egyes vesebetegségek között 
kölcsönös kapcsolat van.

Számos tanulmány igazolta ugyanakkor, hogy a só-
bevitel mérséklése eredményesen csökkenti a vérnyo-
mást és a szív- és érrendszeri betegségek kockáza-
tát, valamint a vesebetegség kezelését is megkönnyíti. 
Nem meglepő, hogy a hipertónia-betegség kezelésé-
nek egyik alapja a csökkentett sóbevitel. A kevesebb 
só fogyasztása tehát alacsonyabb vérnyomással jár. Ha 
odafigyel arra, hogy kevesebb sót fogyasszon, ez segít 
megelőzni vagy karbantartani a magasvérnyomás-be-
tegséget. Vizsgálatok során a csökkentett sótartalmú 
étrend mellett a hipertónia kialakulásának gyakori-
sága 10–14 százalékkal volt kisebb. Magas vérnyomá-
sos betegeknél a sófogyasztás visszafogásával a vér-
nyomás 2–8 Hgmm-rel csökkenthető. Ezzel a stroke 
okozta halálozásban 22 százalékos, a szívinfarktus kö-
vetkeztében kialakuló halálozásban 16 százalékos koc-
kázatcsökkentés érhető el.

Mit tehet Ön?

A legfontosabb, hogy kóstolás nélkül ne sózzon! Szokja 
meg, hogy a sós ízeken kívül más fűszerezés is létezik. 
Próbálja ki főzéskor a friss vagy szárított zöldfűsze-
reket! Vásárláskor mindig olvassa el a címkét, és vá-
lassza az alacsonyabb nátrium-, illetve sótartalmú ter-
méket! A nátriumtartalmat könnyedén átszámolhatja 
sóra, ha megszorozza 2,5-tel. Ha tehát a csomagolá-
son azt látja, hogy 100 gramm termék 0,8 gramm nát-
riumot tartalmaz, akkor annak sótartalma 2 gramm 
(0,8×2,5=2).

Ne feledje, Önnek és családjának kb. 1 hónapra lesz 
szüksége, hogy megszokja a kevésbé sós ízeket – ne 
adja fel, megéri!

A témáról bővebb információt a STOP SÓ Nemze-
ti Sócsökkentő Program www.stopso.eu honlapján ol-
vashat.

Dr. Kovács Viktória Anna, Ráczkevy Tímea
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

Ne legyen besózva!
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Száznegyvennégy helyszín, csaknem félmillió vizsgálat, el-
keserítő szűrési adatok – ez a 2010 év statisztikája. Idén 
tovább folytatódik Magyarország legnagyobb humanitá-
rius átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja egy speciális 
szűrőkamionnal. Az egyedi feladatot szolgáló jármű 2020-
ig járja az ország útjait, hogy javítson a magyarok kedve-
zőtlen egészségügyi helyzetén.

Hazánk az általános egészségi állapotot tekintve a vi-
lág nemzetei között a sereghajtók közé tartozik. Az 
összes halálozás 54 százalékát a szív- és érrendszeri, 
míg 27 százalékát a daganatos betegségek teszik ki. A 
magyarok átlagosan 6,3 évvel élnek kevesebbet, mint 
az európai átlag. Még mindig vannak olyanok, akik 
nem élnek a szűrővizsgálat adta lehetőséggel.

A 2010-es esztendő statisztikai adatai azt mu-
tatják, hogy a szűréseken részt vevők csaknem 
50 százaléka az egészségében kiemelt kocká-
zatú csoportba tartozik, ha nem kezelteti ma-
gát, akkor néhány év múlva szívinfarktust, 
esetleg stroke-ot kaphat. A vizsgálati lehető-
séggel élők átlagos vérnyomása 141/84 Hgmm, 
ami bizony-bizony magasabb, mint a megenge-
dett érték. A szűrtek 55 százalékának magas 
volt a vérnyomása, 18 százalékának emelkedett, 
ugyanakkor 26 százalék mondhatta el magáról, 
hogy optimális vérnyomásértékkel él. Külön ér-
dekesség, hogy a szűrésen részt vevőknek csu-
pán a 20–25 százaléka gondolta a vizsgálatok 
előtt, előfordulhat, hogy a normálisnál maga-
sabb a vérnyomása.

A szűrővizsgálatokon kiderült, hogy a részt-
vevők 70 százaléka túlsúlyos, 62 százaléka nem 
mozog rendszeresen. Mindemellett a megkérde-
zettek 25 százaléka dohányzik, de az észak-al-
földi régióban 33 százalék a cigarettát szívó. A 
koleszterin-, valamint a cukorszint az érintettek 
mintegy 5 százalékánál volt kiugróan magas.

A program szervezői remélik, hogy a 10 év 
alatt sikerül javítani a fent említett riasztó sta-
tisztikákon. A kezdeményezés 24-féle külön-
böző ingyenes szűréssel – szív- és érrendszeri 
vizsgálat, vérnyomásmérés, súly-, célsúly-meg-
határozás, vércukorszint-, koleszterinszint-, 
húgy savszint-mérés, inkontinenciafelmérés, 
csont ritkulás-, szemészeti és hallásvizsgálat 
stb. – kíván a jövőben hozzájárulni a magyar la-
kosság elkeserítő egészségügyi állapotának ja-
vításához.

A kezdeményezés hangsúlyt fektet a megelő-
zésre, továbbá különböző életmódtanácsokkal 
segít a dohányzás, az alkoholfogyasztás vissza-
szorításában, a mozgásban gazdag életmód, va-
lamint a helyes táplálkozás kialakításában.

A komplex állapotfelmérés keretében végzett 20 
perces vizsgálatok egyénre szabottak, miközben átfo-
gó kép kapható a szűrőprogramban részt vevők egész-
ségi állapotáról.

A szűrővizsgálatokon részt vevők egészségügyi ada-
taiból évente statisztika készül, így is nyomon követ-
hető a lakosság általános egészségi állapotának javu-
lása, vagy uram bocsá’ rosszabbodása. Az adatokat a 
megalapozottabb egészségügyi politika kialakításához 
szakmai szervezetek, a mindenkori egészségügyi kor-
mányzat, az Európai Unió és az Egészségügyi Világ-
szervezet is felhasználhatja.

Bővebb információért látogasson el a program hon-
lapjára: www.egeszsegprogram.eu

Krasznai Éva

Tovább rója az ország útjait a szűrőkamion

Helyszínek és időpontok
március 26. Magyar Gyógyszerészi Kamara Egészségnap, Pannonhalma
április 7. Egészségügy Világnapja
április 9–10. Construma Kiállítás és Vásár, Budapest, Hungexpo
április 13. SE Hallgatói Egészség és Sportnap, Budapest
április 14–15. Magyar Kórházszövetség Kongresszusa, Eger
április 24. Megnyitó és Országos Sajtótájékoztató 2011, Budapest
április 30. Sportmajális, Győrújbarát
május 1. Péri Repülő Majális
május 7. Cora Családi Egészségnap, Törökbálint
május 8. Stroke Napja, Budapest, Városliget
május 12–13. Magyar Kardiológiai Társaság Kongresszusa, Balatonfüred
május 14. Magyar Vöröskereszt Világnapi Rendezvény, Budapest, Andrássy út
május 15. Cora Családi Egészségnap, Debrecen
május 17. World Hypertension Day – Hipertónia Világnapja, Budapest
május 18. Keler Egészségnap, Budapest
május 26–27. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Kongresszusa, Tatabánya
június 3–4. Győri Vásár
június 5. Egészségliget, Budapest
június 8. Magyar Gyógyszerészi Kamara – Országos Patikanap 2011
június 10–12. Országos Öko Expo és Bio Fesztivál, Gárdony
június 24–26. Víz, Zene, Virág Fesztivál, Tata
július 1. Magyarok Világtalálkozója, Balatonlelle
július 8–9. Szigetközi Music Fesztivál, Dunaszeg
július 10. Családi Egészségnap, Szada
július 14–17. Kékszalag Vitorlás Verseny, Balatonfüred
augusztus 6–7. Országos Gyógynövény Napok, Bükkszentkereszt
szeptember 1–4. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál 2011, Szeged
szeptember 25. Szívünk Napja, Budapest, Városliget
október 2. 26. Spar Maraton, Budapest, Hősök Tere
október 5. Celsus Családi Egészségnap, Budapest
október 6–9. Gyógyszerészek Országos Kongresszusa, Siófok
október 21–23. Budapesti Nemzetközi Vásár, Budapest, Hungexpo
október 28–31. Csabai Kolbászfesztivál 2011, Békéscsaba
november 18–20. Spa és Wellness Kiállítás / Hó- Show 2011, Budapest, Hungexpo
november 25–27. Nyugdíjas Expo, Budapest, Syma Csarnok
december 1–3. Magyar Hypertonia Társaság Kongresszusa, Budapest, SE
A táblázat a máricus 11-én szabad hellyel rendelkező eseményeket tartalmazza
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Erzsivel egymásba karolva próbáltunk a lépcsőkön ug-
rabugrálni, felidézve ezzel gyermekkorunk felhőtlen 
pillanatait. „Ha ezt a lányom látná…”– kuncogott Er-
zsike, akinek egyetlen gyermeke is túl volt már a har-
mincon, és vidám hangjába némi keserűség vegyült. 
Ízületeinket nem kímélve Erzsi vesekövét próbáltuk – 
a régi, bevált módszert alkalmazva – akkurátus mó-
don kijuttatni a szervezetéből. Vesebetegségek esetén 
(a betegség jellegétől függően) leginkább csak a séta 
és a légzőgyakorlatok alkalmazása javallott. Egy kivé-
tel azonban van, mégpedig a vesekő. Kisebb vesekö-
vek kialakulásakor kifejezetten ajánlatos a rendszeres 
testmozgás, a rugózó, „szögdellő” torna segítheti az 
ürülésüket.

Veséink létfontosságú szerepet játszanak az 
anyagcsere során keletkező salakanyagok kivá-
lasztásában és kiürítésében, továbbá a testnedvek 
összetételének szabályozásában és számos hormon 
termelésében. Mégsem fordítunk kellő figyelmet 
a védelmükre. Vesebetegségről akkor beszélünk, 
ha a vesék eredeti feladataikat nem képesek kie-
légítően ellátni. A gyógyítható állapottól egészen a 
vissza nem fordítható vesekárosodásig terjedhet a 
betegség. Ma Magyarországon több mint 500 000 
krónikus veseelégtelenségben szenvedő beteg él, 
több mint 48 százalékuk 30 és 50 év közötti.

Sok esetben a vesebetegség tünetmentes – a 
kezdetekben. A betegség jóval azelőtt bennünk 
bujkálhat, mielőtt betegnek éreznénk magunkat. 
A rendszeres kontrollvizsgálat segít a korai felis-
merésben, egy egyszerű vér- és vizeletvizsgálatból 
ugyanis kimutathatók az elváltozások. Ha a vese mű-
ködése valamilyen okból lelassul, akkor hulladékanya-
gok halmozódnak fel a testben, a hormonok szintje is 
megváltozik. Fáradtságot, gyengeséget, gyakori lég-
szomjat érezhetünk. De a végtagok dagadása, „vizese-
dése” is figyelmeztető jel lehet számunkra. A zavaros, 
habzó, teaszerű vagy akár véres vizelet is azonnali or-
vosi vizsgálatot igényel. Természetesen a magas vér-
nyomás, a diabétesz, a húgyuti rendellenességek, az 
autoimmun betegségek rizikófaktorai a vesebetegsé-
gek kialakulásának.

Erzsike kellemetlen hátfájdalommal keresett meg, 
kezdetben gerincproblémákra gyanakodott, ám a fáj-
dalmak jellegéből hamar rájöttünk, hogy vesekő állhat 
a háttérben.

A vesekő a vizeletben felgyülemlett szerves (húgy-
sav) és szervetlen (kalcium, foszfát) anyagok feltorló-
dása és kicsapódása. A vesekövek különbözőek lehet-
nek, legtöbbször sárga vagy barna színűek, méretük 
a homokszemcsétől egészen az öklömnyi nagyságig 
terjedhet. Jó hír, hogy egy embernél általában csak 
egyfajta kő képződik. Anyagösszetételüktől függően 

beszélünk kalciumkövekről, struvit kövekről (ezek ál-
talában húgyuti fertőzések esetén alakulnak ki), húgy-
savkövekről, cisztinkövekről. Kialakulásukat elősegíti 
a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, az 
elhízás, a kevés folyadékfogyasztás, a gyakori húgyuti 
fertőzés, a felszívódási zavarok is – az örökletes ténye-
zők mellett.

Ha a vízben nem oldódó, apró kristályok nem ke-
rülnek ki a vizeletelvezető rendszerből, akkor egybeta-
padnak és kövekké formálódnak. A kisebb, mozgó kö-
vek a húgyvezető fiziológiás szűkületeibe ékelődnek, és 
hirtelen jelentkező, heves hasi és háti fájdalmat, úgy-
nevezett vesegörcsöt okozhatnak. Eltávolításukra ma 
már számos megoldás létezik. A kő fajtájától és mé-
retétől függően alkalmaznak gyógyszeres kezelést, lö-
késhullámos kőzúzást, ureteroszkópiát vagy sebészeti 
beavatkozást. A vesekő okozta véres vizelet általában 
mozgás után jelentkezik, mert ekkor a kő elmozdul. A 
kő – méretétől függően – elzárhatja a húgyvezetéket, 
ekkor a vizelet nem tud távozni, a vese vizelettel teli 
„zsák” lesz, a zsákvese pedig nem tud vizeletet ter-
melni, így nem lesz képes ellátni feladatát. A nagyobb 

Vese-mese
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köveket éppen ezért „szétzúzzák”, hogy könnyebben, 
biztonságosan ürülhessenek. Egyes kövek a nyálka-
hártyához tapadnak, míg mások pangást fenntartó 
fejlődési rendellenességek miatt lebegnek a rendszer-
ben. A tapadó kő a vese üregrendszerének falában egy-
re mélyebb rétegeket érint, majd a vese károsodását 
okozza. Ezért fontos a kövek eltávolítása és az újra-
képződés megakadályozása. A rendszeres testmozgás 
ilyen esetben mindenképpen ajánlott. A gyakori tem-
pós séta, a gyógytornász által vezetett mélyizomtorna, 
az ízületeket védő és izmokat lazító aqua-fitness mind 
segíthet az új kő kialakulásának megelőzésében. Ah-
hoz, hogy a mozgás előnyös hatásai igazán érvényesül-
jenek, legalább heti 150 percet, azaz öt napon át napi 
fél órát kellene könnyű sétával, kertészkedéssel, eset-
leg biciklizéssel töltenünk. Ha intenzívebb mozgásfor-
mát választunk, például úszunk, tempósan sétálunk 
vagy tornázni járunk, akkor heti 3 edzés is elegendő.

Mozgás esetén fokozottan figyeljünk a folyadékfo-
gyasztásra, edzés közben is kortyolgassunk ásvány-
vizet! A vizelet színe normális esetben halványsárga 
vagy vízszínű. Sötétsárga vizelet esetén feltétlenül fo-
gyasszunk több folyadékot! Az étkezésre is több gon-
dot kell fordítanunk, nagyobb mennyiségben együnk 
rostos ételeket, csökkentsük a sófogyasztásunkat. 
Nem javasolt a tej- és tejtermékek túlzott fogyasztá-
sa kalciumoxalát kő esetén, ellenben előnyösek lehet-
nek a B6-vitaminban gazdag ételek, a rizs, a gomba, a 
burgonya, a szárazbab. Abban az esetben, ha már volt 
vesekövünk, a kőanalízis segíthet a kő jellegének meg-
határozásában. Így pontos képet és tanácsokat, betar-
tandó étrendet kaphatunk az újabb kő kialakulásának 
megelőzéséhez.

Erzsinek ultrahangvizsgálat igazolta a kő meglétét. 
Az ultrahang már néhány milliméteres követ is ki tud 
mutatni – összetételétől függetlenül –, míg a röntgen-
felvétel a húgysavköveket nem mutatja ki. Urográfiás 
vizsgálat esetén a beteg vénájába sugárfogó anyagot 
fecskendeznek, melyet a vese kiválaszt, és a megha-
tározott időnként készülő röntgenfelvételen ábrázoló-
dik a kő és annak a húgyutakhoz való viszonya. A kö-
vet méretétől és elhelyezkedésétől függően eltávolítják 
vagy szétzúzzák. A kisebb, „mozgatható” köveknél, il-
letve vesehomoknál ajánlott az enyhe rázkódással járó 
mozgás. Erzsikével ezért szökdécseltünk óvatosan, 
lépcsőről lépcsőre, fiatalos „felhőtlenséggel” – ötvenen 
túl…

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 pre-

ventív célú mozgásoktatás mellett háziorvosokkal és dieteti-
kusokkal karöltve végzi rehabilitációs munkáját fővárosi fit-
ness-klubokban.

Hypertonia 
megrendelői 

akció

BP A90 automata, felkaros vérnyomásmérő

A készülék kezelése egyszerű, ezért kiváló az ottho-
ni használatra. Kis mérete és tömege miatt pedig al-
kalmas arra, hogy utazáskor magával vigye. Az ütés-
védő szállítótokban kis helyen is elfér.
•   Klinikailag  bevizsgált  pontosság. A  készülék  úgy 

van programozva, hogy téves adatokat ne jelenít-
sen meg.

•   Elemmel és akkumulátorral  is működtethető. Ki-
merült elemeknél a készülék letilt, hogy hibás 
mérés ne történhessen.

•   Külön vásárolható mandzsetták vékony és vastag 
karra.

•  Kiváló minőség, 3 év garanciával.
•  Márkaszerviz és alkatrész-utánpótlás biztosított.

Rendelje meg egyénileg 
kiadványunkat, mindössze a 

postázási költségek megtérítésével, 
és vegyen részt év végi 

sorsolásunkon, amelyen 3 db, 
támogatónk által felajánlott 

vérnyomásmérőt sorsolunk ki.

Megrendeléssel kapcsolatos információ: 
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844 

e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu
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A KSH adata szerint a 45 év felet-
ti nőknél és férfiaknál a keringési 
rendszer betegségeinek nagyarányú 
emelkedése tapasztalható. A férfiak-
nál a halálozás 58 százaléka, nőknél 
a 45 százaléka a keringési rendszer 
betegségeivel függ össze. Riasztó 
adatok, ezért a magasvérnyomás-be-
tegségről célszerű még egészsége-
sen tájékozódni, hiszen kialakulása 
megelőzhető, az érrendszeri szövőd-
mények a korán elkezdett hatékony 
kezeléssel elkerülhetők. Mind a meg-
előzésben, mind a kezelésben pedig 
elengedhetetlen a kellő tájékozott-
ság és a kezelőorvossal való együtt-
működés.

A vérnyomás
Érrendszerünkben a szív által ke-
ringetett vér nyomást gyakorol az 
erekre, amely nyomásmérő esz-
közzel mérhető. A vérnyomás ér-
tékét két számmal adjuk meg, pl. 
130/80 Hgmm. Mi is ez a két ér-
ték? Amikor a szív összehúzódik 
és vért pumpál az erekbe, a nyo-
más átmenetileg megnő, az ekkor 
mérhető érték a szisztolés vérnyomás (az első szám). 
A szív elernyedésekor újabb adag vér tódul a szívbe, 
eközben a fő ütőérben a vérnyomás visszatér az alap-
helyzetbe, és a következő ütésig állandó marad, ez az 
érték a diasztolés nyomás (a második szám, „per ér-
ték”). Egyszerűbben fogalmazva a két szám a fő ütő-
érben uralkodó maximális és minimális nyomást mu-
tatja.

A magasvérnyomás-betegség 
(hipertónia) diagnózisa
A „normális” vérnyomás közel állandóságát bonyolult 
szabályozórendszer biztosítja. A vérnyomás napsza-
ki ingadozást mutat – éjszaka alacsonyabb, a regge-
li órákban és délután magasabb. A vérnyomást egész-
séges emberben is megemelhetik különböző tényezők 
(pl. erőteljesebb mozgás, idegi terhelés), azonban ezek 
megszűnte után visszaáll az eredeti értékre. Ha az 
egyensúly tartósan felborul és állandóvá válik a nor-

málisnál magasabb vérnyomás – akkor már magasvér-
nyomás-betegségről, hipertóniáról beszélünk.

A tartósan magas vérnyomás terheli az érrendszert, 
nagyságától, ingadozásának mértékétől függően káro-
sítja az ereket, nagyban megnövelve az infarktus, az 
agyvérzés és a vesekárosodás kialakulásának esélyét.

Az orvos hipertóniát állapít meg, ha legalább két kü-
lönböző napon, pontosan, helyesen és hiteles műszer-
rel mért vérnyomás 140/90 Hgmm, vagy bármelyik ér-
téke ennél magasabb. Otthoni vérnyomásméréskor 
már a 135/85 Hgmm is magas.

Az első vizitkor az orvos gyakran küldi betegét úgy-
nevezett ABPM vizsgálatra (vérnyomás-monitorozás-
ra). Ilyenkor a páciensre feltesznek egy automata vér-
nyomásmérőt, mely a nap 24 órájában, meghatározott 
időközönként megméri a vérnyomást, és az adatokat 
rögzíti. A kezelés beállításához ezáltal az orvos ér-
tékes segítséget kap. Kiszűrhető az éjszakai vérnyo-
máscsökkenés elmaradása, vagy fény derülhet a kóros 
vérnyomás-kiugrásokra, igazolhatók a vérnyomás-in-
gadozások, melyek rendkívüli mértékben megterhelik 
és károsítják az ereket.

A néma gyilkos, a magasvérnyomás-betegség
Ismerjük meg az ellenfelet!

9 9

50

100

150

200

Idő (a nap órája)

Kezeletlen
magas vérnyomás

Normális
vérnyomás

Vé
rn

yo
m

ás
 (H

gm
m

)

12 15 18 21 24 3 6 9 912 15 18 21 24 3 6

A normális és kóros rendelői vérnyomás

Kategória Szisztolés (Hgmm) Diasztolés (Hgmm)

Optimális vérnyomás <120 és <80

Normális vérnyomás 120–129 és 80–84

Emelkedett-normális vérnyomás 130–139 és/vagy 85–89

Kóros vérnyomás – hipertónia
I. fokozat
II. fokozat
III. fokozat

140–159
160–179

>180

és/vagy
és/vagy
és/vagy

90–99
100–109

>110

Izolált diasztolés hipertónia <140 >89

Izolált szisztolés hipertónia ≥140 <90

A vérnyomás napszaki ingadozása
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Ha a vérnyomás-monitorozás alatt mért értékek át-
laga meghaladja a 135/85 Hgmm-t, vagy a magas ér-
tékek aránya a 20 százalékot, igazolódik a hipertónia 
gyanúja.

Az orvos azt is igyekszik megállapítani, hogy
• valamilyen konkrét okra, betegségre (pl. vese-, 

pajzsmirigybetegség stb.) visszavezethető-e a hi-
pertónia. Ez az ún. másodlagos hipertónia – vi-
szonylag ritka, az alapbetegség elmúltával javul 
vagy megszűnik. Gyakoribb, hogy a közvetlen ki-
váltó okot nem lehet megállapítani (ez az ún. el-
sődleges hipertónia), elsősorban azért, mert olyan 
összetett betegség, amelynek kialakulási módját 
nem ismerjük pontosan;

• kialakult-e érrendszeri károsodás;
• milyen kockázati tényezőkkel, esetleges társbe-

tegségekkel él a páciens, mert ezeket is számba 
kell venni a kezelés kiválasztásakor.

„Kockázati” tényezők

A kockázati tényezők részben a hipertónia kialakulá-
sában és fenntartásában játszanak szerepet, részben 
megnehezítik a kezelést. A kockázati tényezők növelik 
az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri szövődmények 
kialakulásának esélyét. Több kockázati tényező együt-
tes jelenléte esetén szinte biztos, hogy előbb-utóbb 
szívinfarktus, agyvérzés, vesebetegség vagy mereve-
dési zavar alakul ki, amelyek mindegyike a jelentősen 
megromlott állapotú erek következménye. A hipertó-
nia esetében a főbb kockázati tényezők a következők:

• örökletes tényezők: ha gyakori a családban a hiper-
tónia, nagyobb eséllyel lesz beteg az utód is – meg-
felelő életmóddal, a súlygyarapodás megelőzésével 
azonban itt is megelőzhető a magas vérnyomás, 
vagy legalább a megjelenésének ideje lényegesen 
kitolható;

• idősebb életkor: idősebb életkorban lényegesen 
gyakoribb a magasvérnyomás-betegség. Hiper-
tóniásokban általában mind a szisztolés, mind a 
diasztolés nyomás emelkedett. A kor előrehalad-
tával az erek rugalmassága csökken, idősekben 
ezért előfordulhat, 
hogy míg a szisztolés 
nyomás emelkedik, a 
diasztolés csökken;

• túlsúly: az elhízás 
gyakran társul ma-
gas vérnyomással, a 
testsúly csökkenté-
sének alapvető sze-
repe van a kezelés-
ben. A hasi típusú 
elhízás szorosabb 
összefüggésben van 
a hipertóniával;

• nagy mennyiségű 
konyhasó fogyasztá-

sa: a jelenlegi álláspont szerint napi maximum 
2,4 g nátrium bevitele javasolt, ami megfelel kb. 
5 g konyhasónak (mi, magyarok ennek 3-4-szere-
sét fogyasztjuk!);

• a testmozgás hiánya: a rendszeres testmozgás 
minden testműködést előnyösen befolyásol, jelen-
tős szerepe van a fogyásban is;

• stressz: vizsgálatok bizonyítják a stressz vérnyo-
másemelő hatását, jelentően növeli az infarktus 
kockázatát is;

• dohányzás: érelmeszesedést okozó hatása miatt 
rendkívüli mértékben rontja az erek állapotát;

• alkoholfogyasztás: a rendszeres alkoholfogyasztás 
önmagában is emelheti a vérnyomást, de a test-
súly növelésén keresztül közvetve is.

Ne feledje: mind a dohányzás, mind az alkohol meg-
változtatja több gyógyszer hatását.

Több kockázati tényező egymás hatását erősítheti, 
jelentősen meggyorsítva az érelváltozások kialakulá-
sát!

A magas vérnyomás kezelése
A kezelés első lépése mindig a kockázati tényezők mi-
nimálisra csökkentése – ezek életmódi változtatások, 
tehát sikere nagyban függ a betegtől!

Az életmód-változtatás mellett az orvos gyógyszert 
is rendel. A gyógyszeres kezeléshez sokféle, a vérnyo-
más szabályozásába más-más ponton beavatkozó ké-
szítmény áll rendelkezésre. A gyógyszeres kezelés 
mindig egyénre szabott, beállítása hosszadalmas fo-
lyamat lehet, mert előfordulhat, hogy több gyógyszer 
vagy gyógyszer-kombináció kipróbálásával találha-
tó meg a hatékony kezelés. A rendszeres önellenőrzés 
segíti, hogy ismerje betegségét, észrevegye a változá-
sokat, valamint a panaszok és a gyógyszerek hatásá-
nak esetleges összefüggéseit. Ehhez rendszeres méré-
sekre, a mérések adatainak rögzítésére van szükség. A 
vérnyomásmérést a kezelés beállítása vagy módosítá-
sa idején naponta többször is el kell végeznie. Később, 
ha a gyógyszer hatása kialakult, és az állapota stabil, 

az önellenőrzésekre rit-
kábban kell sort keríte-
ni. Megfelelő informáci-
ókat akkor kaphat, ha 
a „kritikus” időpontok-
ban több mérést végez. A 
vérnyomásnapló segíthet 
abban, hogy az utolsó vi-
zit óta eltelt időszakban 
mért étékeket bemutat-
hassa kezelőorvosának. 
A napló egy oldala egy 
hónap vérnyomásmé-
rési eredményeinek fel-
jegyzését teszi lehetővé. 
Ezen vezethetők a szisz-

A hipertónia kezelésének 
öt alappillére

1. egészséges életvitel kialakítása, 
2. a káros hatású szenvedélyek (alkohol, 

dohányzás) elhagyása, 
3. megfelelő táplálkozás, 

4. rendszeres mozgás, 
5. az előírásszerű gyógyszerszedés.

Ezek együttese biztosítja, hogy a 
vérnyomás csökkentésén túl az érrendszeri 

betegségek is megelőzhetők legyenek.
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tolés (felső), a diasztolés (alsó) vér-
nyomás és a pulzusszám értékei. A 
napi gyógyszeradag rögzítése ön-
maga és az orvosa számára is emlé-
keztetőül szolgálhat.

A magasvérnyomás-betegséghez 
társult egyéb társbetegségek ne-
hezítik a gyógyítást, illetve ront-
ják a magasvérnyomás-betegségben 
szenvedők életkilátását, ilyenek

• a cukorháztartás zavara (ma-
gas vércukorérték, cukorbeteg-
ség kialakulása);

• az agyi érbetegségek (agyvér-
zés, agytrombózis);

• a hipertóniával nem összefüg-
gő vesebetegség;

• az alsó végtag érszűkülete.
Társbetegséggel élőknél a kezelé-

si célérték alacsonyobb lehet, mint 
a más betegségben nem szenvedők-
nél (lásd a táblázatot).

A vérnyomás ellenőrzése
Ma már egyre megszokottabb, hogy ha magasvérnyo-
más-betegségben szenvedő van a családban, akkor be-
szereznek egy vérnyomásmérőt. Kevesebben gondol-

nak erre, ha ők maguk nem érintettek, vagy nincs 
ilyen a környezetükben. Pedig annak is célszerű al-
kalmanként ellenőrizni a vérnyomását, akinek nincs 
panasza. A vérnyomás tartós megemelkedése ugyan-
is általában sokáig tünetmentes, vagy a tünetek any-
nyira általánosak (fáradtság, fejfájás stb.), hogy nem 
is gondolnak hipertóniára. A korai felfedezéssel elin-
dított korai kezelés haszna pedig óriási – megelőzhet-
jük a komoly szövődmények (érelváltozások és az ezek 
okozta szervkárosodások) kialakulását.

Vérnyomásmérőt sok helyen vásárolhatunk, meg-
bízható mérésre azonban csak az ún. hitelesített mé-
rőkkel van mód – amelyekhez nem az aluljárókban és 
piacokon, hanem szaküzletekben juthatunk hozzá.

Bárhol is vettük a vérnyomásmérőt, időnként ellen-
őriztetni – hitelesíttetni – kell, erre sok szaküzletben 
vagy szervizben van mód.

Hipertóniás betegek nem-gyógyszeres kezelésétől várható eredmények 
(a Magyar Hypertonia Társaság szakmai irányelve [2009] nyomán)

A kezelés elemei Ajánlás Szisztolés vérnyomás csökkenése

Testsúlycsökkenés Optimális, 25 kg/m2-nél kisebb BMI elérése vagy fenntartása −5 és −20 Hgmm/10 kg fogyás

Sófogyasztás csökkentése Sófogyasztás (NaCl) csökkentése 6 g/nap alá −2 és −8 Hgmm között

Mediterrán* étrend alapelveinek 
alkalmazása

Zöldség-gyümölcs, zsírszegény tejtermékek fogyasztása, telített zsírok 
fogyasztásának csökkentése, káliumban, kalciumban dús étrend

−8 és −14 Hgmm között

Rendszeres fizikai aktivitás Rendszeres fizikai aktivitás (30–60 perc/nap) lehetőség szerint minden 
nap az életkornak megfelelő szubmaximális** frekvencián

−4 és −9 Hgmm között

Minimális alkoholfogyasztás Nem több, mint 2 ital/nap/férfi (25 g alkohol), vagy 1 ital/nap/nő 
(12,5 g alkohol)

−2 és −10 Hgmm között

* DASH diéta: gyümölcsökben, zöldségekben, alacsony zsírtartalmú tejtermékekben gazdag étrend
** szubmaximális szívfrekvencia = 220 – életkor (év) × 0,7

A vérnyomás célértékei társbetegségek esetén

Optimális érték

Magas vérnyomás esetén Kisebb, mint 140/90 Hgmm

Magas vérnyomás és diabétesz esetén Kisebb, mint 130/80 Hgmm

Diabétesz és vesebetegség esetén Kisebb, mint 130/80 Hgmm

Krónikus veseelégtelenség vagy 
vesetranszplantáció utáni állapot

Kisebb, mint 130/80 Hgmm
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A mérés csak úgy lesz pontos, ha néhány szabályt 
betartunk:

• a mérést nyugodt, kényelmes körülmények közt 
kell végezni, a mérés alatt nem szabad mozogni, 
beszélni;

• a mandzsettát a szív magasságában kell elhelyezni;
• ha a mérést meg kell ismételni, az pár perc múl-

va történjen.
Lehet különbség a két karon mért vérnyomás kö-

zött, de normális körülmények között ez nem nagyobb 
10-15 Hgmm-nél!

A hipertóniás beteg vérnyomása a kezelési előírások 
betartása mellett általában csak minimálisan ingado-
zik. Akkor lehet elégedett az eredménnyel, ha a vér-
nyomásértékek 140/90 Hgmm alattiak és ingadozásuk 
5 Hgmm-nél kisebb, valamint a pulzusszám nyuga-
lomban vagy röviddel fizikai terhelés után 70–80 ütés 
percenként. Egy-egy mérés alkalmával ennél nagyobb 
vagy kisebb, akár különösen magas vagy alacsony ér-
tékeket is mérhet.

A szokásostól eltérő eredmény oka lehet:
• pontatlan mérés, technikai hiba (erre akkor gya-

nakodhatunk, ha ez panasszal nem jár, vagy ha a 
szisztolés és a diasztolés érték között minimális a 
különbség, például 160/135 Hgmm);

• fizikai aktivitás, pszichés terhelés, stresszhelyzet;
• a szívműködés szabálytalan, extra ütések lépnek 

fel, vagy egyéb okból rendetlen, magával a hiper-

tóniával vagy egyéb betegséggel függ össze a vér-
nyomás egyensúlyi állapotának megváltozása.

Ha a szokásostól jelentősen eltérő vérnyomásérté-
ket észlel, és a kiváltó okot valószínűsíteni tudja, pél-
dául rendkívüli fizikai vagy pszichés terhelés, a szoká-
sostól eltérő élvezeti szer fogyasztása (alkohol, kávé, 
cigaretta stb.), akkor tanácsos lepihenni, és legalább 
5–10 perces várakozás után a mérést megismételni. 
Amennyiben a vérnyomás eltérése továbbra is jelen-
tős, feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát!

A magasvérnyomás-betegség 
szövődményei
A nem kezelt vagy rosszul beállított magas vérnyomás 
szövődményeket okozhat, ezek jelentősen befolyásol-
ják a betegek életkilátásait, pl. a szívizomzat meg-
vastagodhat, a vesefunkciók károsodása miatt a vize-
letben fehérje jelenik meg, a szem ereinek betegsége 
miatt szemfenéki bevérzés, látászavar, érelmeszese-
dés miatt a végtagokon vagy az agyi ereken érszűkü-
let lép fel.

Összeállította:
Szabó Zsuzsa

 
(Forrás: az MHT honlapja)

6 Mikron Medical Elektromos Orvosi Szerviz és Kereskedés Kft.
1094 Budapest, Ferenc krt. 7. • Telefon: (1) 217-1765 • Fax: (1) 217-7557 • E-mail: info6mikron@t-online.hu

HITELES VÉRNYOMÁSMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK BOLTJA
Üzletünkben klinikai validációval rendelkező (hiteles) vérnyomásmérőket értékesítünk.

Egészségügyi intézményeket, viszonteladókat, magánszemélyeket egyaránt kiszolgálunk.

Cégünk a betegek gyógykezeléséhez szükséges készülékek, orvosi műszerek, gyógyászati eszközök, valamint egészségmegőrző 
termékek forgalmazását, javítását végzi egészségügyi intézmények és magánszemélyek részére

Kiskereskedelmi értékesítés • Nagykereskedelmi kiszolgálás 
Garanciális szerviz • Vevőszolgálat

Boso-Medicus Uno 
A vérnyomásmérőt különösen egyszerűen 
lehet kezelni, ideális idős emberek számára.

Boso-Mercurius E 
A higanyos készülékek alternatívája. 
Automatikus pulzusmérés.

Microlife BP A100 
A készülék kezelése egyszerű, ezért 

kiváló az otthoni alkalmazásra.

Microlife BP A100 Plus 
A kijelzőn megjelenő színskála 
segítségével a mért eredmény 

egyszerűbben kiértékelhető.  

Microlife BP A90 
Kis mérete és könnyűsége miatt 

alkalmas arra, hogy utazáskor 
magával vigye.

Boso-Carat Professional 
Elegáns készülék kifejezetten 
orvosoknak. Nagy kijelző, 
letisztult forma.
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A legenda szerint, amikor egy ismerőse megkérdezte P.-
O. Åstrand professzort, meg kell-e vizsgáltatnia magát, 
mielőtt elkezd rendszeresen edzeni, a professzor azt vá-
laszolta: – Nem árt az óvatosság, a rendszeres orvosi el-
lenőrzés. De ha ezentúl egyáltalán nem mozog, akkor kell 
igazán megvizsgáltatnia magát, mert az sokkal veszélye-
sebb, mint a rendszeres mozgás. A WHO kimutatása sze-
rint évente 2 millió ember hal meg a mozgásszegény élet-
mód következtében.

Napjaink életmódja, a mozgás 
szükségessége életünkben
Az ember tehát mozgásra termett, a civilizáció, urba-
nizáció azonban a közlekedés, fizikai munka és a szó-
rakozás kényelmes vívmányaival egyre kevésbé teszi 
ezt lehetővé. A közlekedés a gépkocsi vezetésére szo-
rítkozik, és a szórakozás is a TV előtt eltöltött pasz-
szív órákat jelenti. Minthogy a mai élet nem igényli 
a mozgást, tudatosan kell tehát sportolnunk, fizikai 
munkát végeznünk egészségünk megőrzése érdeké-
ben.

A mozgásszegény életmód 
káros hatásai, a rendszeres 
edzés előnyös hatásai
A mozgásszegény életmód hátrányos hatásai az alábbi-
akban foglalhatók össze:

Mozgatórendszer:
• csökkent munkavégző képesség
• tartáshibák (gerincpanaszok, lúdtalp)
• ízületi instabilitás
• csontritkulás (oszteoporózis)
Anyagcsere:
• elhízás
• anyagcserezavarok
Idegrendszer:
• neurózis
• alvászavarok
• labilis vegetatív szabályozás
Szív-vérkeringési rendszer:
• magas vérnyomás
• érelmeszesedés
• szívinfarktus
A rendszeres edzés, sportolás képes kivédeni az em-

lített veszélyeket, illetve az alábbi előnyöket biztosítja.

Mozgatórendszer:
• növekszik a csontok, szalagok ellenálló képessége
• az oszteoporózis veszélye csökken
• az izomzat megnagyobbodása
• gazdagabb érhálózat az izmokban
• növekedett enzimaktivitás az izmokban
Anyagcsere:
• kedvezőbb testösszetétel
• csökkent zsírtartalom – növekedett izomtömeg
• csökkent, kedvezőbb koleszterinszint,
Idegrendszer:
• jó közérzet
• gazdaságos vegetatív szabályozás
Szív-vérkeringési rendszer:
• szívhipertrófia (nagyobb szívizomtömeg)
• gazdagabb koszorúérhálózat
• a szívizomzat nagyobb tágulékonysága
• gazdaságos működés nyugalomban és terhelés 

alatt
A mozgásszegény életmód különböző szervrendsze-

rekben mutatkozó hátrányai különböző súlyosságúak. 
Egyes hátrányos hatások inkább csak kellemetlenek, 
veszélyük abban van, hogy további passzivitást okoz-
nak, bizonyos hátrányok már panaszokkal járnak, ke-
zelésre szorulnak, a közvetlen életveszélyt azonban a 
szív-vérkeringési betegségek, elsősorban a koronária-
zavarok, szívinfarktus okozza.

A mozgatórendszer

A passzív életmód csökkenti a munkavégző képessé-
get. A munkavégző képesség csökkenését nem népgaz-
dasági szempontból említem, hanem azért, mert to-
vább csökkenti a testmozgást, aktivitást. Elszokunk a 
fizikai munkától, ellustulunk, egyre nehezebben hatá-
rozzuk el magunkat sportra, izommunkára, sőt szak-
mai, szellemi életünk, szórakozásunk is egyre sekélye-
sebbé válik, egyre ritkábban vállalkozunk bármi újabb 
feladatra, egyre gyakrabban rogyunk le pl. a televízió 
elé, életünk egészében véve lesz passzívabb.

A passzív életmód csökkenti, az aktív növeli az 
izomerőt. A szabadidősportnak csak részben feladata 
az izomerő növelése, de mindenképpen hasznos a na-
gyobb, megfelelő szinten tartott izomerő. Nem mind-
egy, mennyire könnyen cipeljük a bevásárlószatyrot, 
mennyire kell erőlködnünk a lépcsőn való felmenetel 
alatt.

Rendkívül sok, olykor kellemetlen, olykor súlyos, 
olykor szinte elviselhetetlen panaszt, fájdalmat okoz-
nak az izomzat gyengeségéből fakadó tartáshibák. A 
közismert lumbágó a legtöbb esetben a hát- és hasiz-
mok gyengeségére vezethető vissza, a többnyire rönt-

A rendszeres edzés szerepe az egészség 
megőrzésében
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gennel is kimutatható csigo-
lya-rendellenességek az esetek 
nagy részében tartáshibák – el-
sősorban a gyermekkori tar-
táshibák – következményei. 
Megfelelő mozgással, a has-, 
hátizmok tónusának biztosítá-
sával komolyabb gerinc-, csi-
golyarendellenességek esetén 
panaszmentesség vagy a pana-
szok csökkenése várható.

A láb izomzatának gyenge-
sége lúdtalp kialakulásához ve-
zet, ami a láb, boka, térd, csípő 
korai fáradását, esetleges gyul-
ladását okozza, és gyakran áll a 
derékfájdalmak hátterében is.

A rendszeres mozgáshoz szo-
kott emberek ízületei hajléko-
nyabbak, nagyobb amplitúdó-
ban képesek mozogni, kitérni. 
A gyermekek különösen hajlékonyak, a hajlékonysá-
got gyermekkortól tartó folyamatos edzéssel lehet 
konzerválni.

A tónusban levő izomzat javítja, meggátolja az ízü-
leti instabilitás káros következményeit. Gyakran for-
dul elő, hogy egyes ízületeink körül az izmok tónusa 
gyengül, az ízületek nem kívánatos mozgása követ-
kezik be, a felszínek csúsznak egymáson, a csontokat 
fedő üvegporc sérül, felrostozódik, ami az ízületek kró-
nikus gyulladásához, majd artrózishoz vezet.

Az idősödő szervezet mozgásszerveinek törvénysze-
rű veszélye a csontritkulás, az oszteoporózis. A cson-
tok szárazanyagtartalma különösen hölgyekben, a 
menopauza éveiben csökken nagymértékben. Számos 
vizsgálat mutatja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás 
csökkenti a csontritkulás kialakulását, ehhez azonban 
nem elég az idős, a veszélyeztetett korban sportolni, 
a fiatalkorban elkezdett és az egész életen át fenntar-
tott fizikai aktivitás jelent biztosítékot az oszteoporó-
zis megelőzésére, mérséklésére.

Anyagcsere

A kevés mozgás felborítja a szervezet energiaforgal-
mát, a táplálékkal felvett nagyobb energiamennyiség 
elhízást eredményez, az elhízás tovább csökkenti a 
mozgáskészséget, súlyosabb esetben komolyabb egész-
ségkárosítást, érelmeszesedést, szívzavarokat, esetleg 
cukorbetegséget vált ki.

Az anyagcserezavarok látványos megnyilvánulása 
az elhízás. Hazánkban 30-40 évvel ezelőtt a lakosság 
mintegy 20 százaléka volt túlsúlyos, a mai statisztikák 
már 35–40 százalékos arányt mutatnak, de világszerte 
növekszik az elhízottak aránya.

A napi kalóriaforgalom ismeretében az elhízás nö-
vekvő előfordulása könnyen megérthető. Egy átlagos 
testméretű, ülő foglalkozású ember napi energiafel-

használása kb. 2500 kcal (kb. 1500 kcal az alapanyag-
csere, minimális a szellemi munka és kb. 800–1000 
kcal a hétköznapi élet fizikai munkája). Ennyi ener-
giát egy átlagos reggelivel, egy üzemi ebéddel és egy 
szendviccsel felveszünk. Figyelembe véve, hogy emel-
lett általában vacsorázunk, nemcsak vizet iszunk, oly-
kor „nassolunk”, érthető, hogy testsúlyunk növek-
szik.

A táplálékfelvétel csökkentése, a koplalás nem meg-
oldás testsúlyunk tartására. A táplálékok nemcsak 
energiát tartalmaznak, hanem különböző értékes 
anyagokat (fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, vita-
minokat, sókat, rostos anyagokat stb.), ha tehát keve-
set eszünk, mindenféle hiánytünettel és azok követ-
kezményeivel kell számolnunk.

A megoldás tehát nem a felvétel csökkentése, ha-
nem a felhasználás fokozása, és ez napi kb. 5–600 
kcal-nak megfelelő munkát, vagyis napi 1 óra, heti 
6-7 óra intenzív mozgást jelent. Erre valóban szüksé-
günk van fiatalkorban, később természetesen külön-
böző okok (ízületi, belső szervi zavarok) miatt csök-
kenthetjük a mozgás mennyiségét, kb. évtizedenként 
heti 1 órával.

Az elhízás mellett az anyagcsere zavarát jelenti a 
koleszterinszint emelkedése, illetve a HDL/LDL ará-
nyának a csökkenése, romlása. A rendszeres testedzés 
jótékony hatása nem elsősorban a koleszterinszint 
csökkenésében, hanem a jótékony HDL- és a káros 
LDL-koleszterin arányának növekedésében nyilvánul 
meg.

Idegrendszer

A mozgásszegény életmód kiegyensúlyozatlan sza-
bályozást eredményez: a fizikailag passzív életmódot 
folytató emberben gyakori a szorongás. A hétköznapi 
élet kisebb-nagyobb zökkenői (személyi, munkahelyi 
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konfliktusok, határidők stb.), vélt vagy valós sérelmei 
kínzó tépelődéshez, önmarcangoláshoz, idegfeszült-
séghez vezetnek. A fizikai fáradtság hiánya állandó al-
vászavarokhoz – az agy fejlődésének további gátjához 
– vezet. A rendszeres sportmozgás, különösen, ha örö-
met okoz, segít átjutni ezeken a nehézségeken, a fizi-
kai elfáradás biztosítja a nyugodt éjszakai alvást.

A rendszeresen edzett szervezetre jellemző a gaz-
daságos vegetatív szabályozás: alacsonyabb nyugal-
mi pulzusszám és légzésszám, és a különböző fizikai 
és pszichés terhelésekre, ingerekre adott gazdaságos 
válasz. A passzív életmódot folytató ember feleslege-
sen magas alapjáraton van nyugalomban és tékozló-
an nagy szív-keringési és légzési választ ad a különbö-
ző ingerekre.

Szív-vérkeringési rendszer

A mozgásszegény életmód legsúlyosabb következ-
ményei a szív-érrendszeri betegségek jelentkezésé-
ben nyilvánulnak meg. Hazánkban, mint a modern, 
civilizált országokban a halálozási statisztikákban 
50 százalék fölött szerepelnek a szív-érrendszeri be-

tegségek. Ez azt jelenti, hogy többen halnak meg 
szív-vérkeringési halálokok következtében, mint az 
összes többiben együttvéve, és ennek a fele, tehát ösz-
szesen kb. 25 százalék a koszorúerek zavaraira ve-
zethető vissza, férfiakban 29, nőkben kb. 23 száza-
lék arányban.

Természetes, hogy ennek a jelenségnek oka, hogy 
más, régebben nagy százalékban szereplő halálokok 
(vérmérgezés, tüdőbaj és egyéb fertőző betegségek 
stb.) az orvostudomány előretörésével háttérbe szo-
rultak, de sajnos egyes szívbetegségek, mint pl. a szív-
infarktus, azaz a szív koszorúereinek elzáródása, egy-
re gyakrabban fordulnak elő, amit az a tény is mutat, 
hogy egyre fiatalabb korban észlelhető.

A szívinfarktusnak több okát, ún. rizikótényezőjét 
ismerjük, ami természetesen azt is jelenti, hogy nem 
tudjuk egyetlen határozott okra visszavezetni. Ilyen 
ok a túlhajszoltság, a már említett idegeskedés, neu-
rózis, elhízás, a vér koleszterinszintjének emelkedése, 
illetve kedvezőtlen aránya, a dohányzás és nagymér-
tékben a mozgásszegény életmód. Számos vizsgálat 
mutatja, hogy a rendszeres edzésnek nagy szerepe van 
a szívinfarktus megelőzésében, illetve abban, hogy ha 
kialakul, sokkal enyhébb lefolyású lesz.

Az edzett szívnek nagyon sok előnyös tulajdonsága, 
edzettségi jele van:

• Morfológiai jelek:
– szívhipertrófia: nagyobb üreg, vastagabb szívfal
– jobb koszorúérellátás

• Funkcionális jelek:
– jobb összehúzódó képesség (kontraktilitás)
– jobb relaxációs képesség (tágulékonyság)
– gazdaságosabb anyagcsere

Az erőteljesebb bal kamra hatékonyabb pumpafunk-
ciót, jobb általános keringést jelent, aminek követ-
keztében növekszik a maximális perctérfogat. Amíg 
egy átlagember perctérfogata a nyugalmi, kb. 5 lite-
res szintről 18–20 literre tud emelkedni, ez az érték 
edzett emberekben 30–35 liter.

Alaki, morfológiai, bár szabad szemmel nem lát-
ható különbség, hogy az edzett szívnek jobb, gazda-
gabb a koszorúér-hálózata, mint a nem edzett szívé. 
A vizsgálati nehézségek miatt elsősorban állatkísérle-
tekben mutatták ki, hogy edzett – úsztatott, futtatott 
– állatokban a koszorúerek hajszálérhálózata gazda-
gabb, emberi és állatkísérletes vizsgálatok tanúsítják, 
hogy az egyes koszorúartériáknak pedig az átmérő-
je nagyobb. Mindebből fakad, hogy a jobb vérellátá-
sú edzett szívben ritkábban következik be infarktus, 
és ha bekövetkezik, annak következménye kevésbé 
súlyos. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a koszorúerek 
sokkal nagyobb mértékben fejlődnek, ha fiatalkorban 
végezzük az edzéseket.

A morfológiai eltéréseken kívül jelentős különbsé-
gek mutatkoznak az edzett és a nem edzett szív mű-
ködése között. A kontraktilitást meglehetősen nehéz 
kimutatni, a relaxációs képességet, a diasztolés funk-
ciót azonban az echokardiográfiás vizsgálattal köny-



19Hypertonia

nyű nyomon követni. Az edzett szív tágulékonysága a 
bal kamra izomzatának nagyobb tömege ellenére nem 
romlik, sőt valamennyire javul, emiatt különösen al-
kalmas a rendszeres edzés a diasztolés funkció élet-
korfüggő romlásának csökkentésére.

Az edzett szív módosult vegetatív szabályozása is 
nagymértékben hozzájárul a szívinfarktus megelőzé-
séhez. A nagy, sokat tudó szívet az edzett szervezet 
gazdaságos szabályozása olyan mértékben lefékezi, 
hogy az edzett szív sokkal racionálisabban, ökonomi-
kusabban működik. Az alacsonyabb nyugalmi és az 
adott terheléshez tartozó alacsonyabb pulzusszáma a 
nem edzettekhez képest hosszabb szívciklusidőket je-
lent. A ciklus két részének időtartama azonban nem 
egyformán változik: a szisztolé időtartama alig válto-
zik, csak a diasztolé nyúlik meg. Több ideje lesz te-
hát a szívizomnak a regenerálódásra, és ha figyelembe 
vesszük, hogy a koszorúér-áramlás csak diasztoléban 
szabad, megértjük, hogy ez a lassult szívverés miért 
hasznos a koszorúér-betegségek megelőzésében.

A másik népbetegség, a hypertonia, a magasvérnyo-
más-betegség általában a civilizált országokban, így 
hazánkban is a lakosság kb. 20 százalékát érinti. Az 
életkor előrehaladtával gyakorisága növekszik, 65 év 
fölött már az emberek fele szenved a hipertónia vala-
milyen formájában.

A rendszeres edzés és a vérnyomás összefüggése 
nem annyira egyértelmű, mint a szívinfarktus eseté-
ben. Különböző adatok mutatnak azonban arra, hogy 
a rendszeres edzés kb. 3-4 Hgmm-el csökkenti a vér-
nyomást normális vérnyomású emberekben, a mun-
kavégző képesség fordítottan arányos a nyugalmi vér-
nyomással, passzív életmódnál kb. másfélszer nagyobb 
a hipertónia kockázata.

Mennyi és milyen edzés, 
mozgás ajánlott?
A testedzés szükséges mennyiségéről az anyagcsere 
fejezetben már szóltunk. Fiatalkorban tehát naponta 
1 óra, vagyis heti 6-7 óra intenzív terhelés lenne kívá-
natos, amit 10 évenként lehet heti 1 órával csökkente-
ni. A minimális mennyiség kb. heti háromszor fél óra, 
ennél kevesebb mozgásnak gyakorlatilag nincs hatá-
sa.

Arra vonatkozóan nem érdemes konkrét javaslatot 
tenni, hogy mi legyen a sportmozgás. Bármilyen fizi-
kai aktivitás hasznos, természetesen bizonyos alapel-
vek említhetők.

A súllyal, nagyobb ellenállással szemben végzett 
gyakorlatok, az erőedzés, a rezisztenciaedzés az izom-
erőt növelik, hasznosak tartáshibák megelőzésére, ha-
tékonyan biztosítják az ízületi stabilitást, alkalmasak 
az oszteoporózis megelőzésére.

A dinamikus, mozgással járó gyakorlatok a moz-
gékonyságot, ügyességet tartják fenn. A legfontosab-

bak az állóképességi gyakorlatok, hiszen ezek bizto-
sítják a szív-keringési rendszer fejlődését, valamint 
ezek a leghatékonyabbak a testsúly csökkentésére, az 
anyagcsere javítására. A szív fejlődésének legnagyobb 
ingere a monoton, hosszan tartó terhelés, hiszen ma-
ximális teljesítményét csak 5-6 perc után éri el. Az 
egyik legelfogadottabb meghatározás egy 2003-ban 
közölt definíció, amely szerint állóképességi edzésnek 
tekinthető az edzés, ha minimum 20 percig tart a ma-
ximális intenzitás 60-80 százalékával, amit egyszerű-
en a pulzusszámmal követhetünk. A 80 százalékos 
intenzitás természetesen fiatal, egészséges emberek-
re vonatkozik, a 60 százalékos az idősebb korosztályt 
érinti.

Minthogy a dinamikus és állóképességi edzéseknek 
a legnagyobb az egészséget megőrző hatása, sport-
programunkban ennek kell dominálnia, az összes te-
vékenységnek kb. 80 százaléka kell hogy legyen.

Minden sporttevékenységnél hasznos, de a szabad-
idősportban elengedhetetlen, hogy a sport örömforrás 
legyen, mindenki olyan sportágat válasszon, amit él-
vez. Ebben persze nem vagyunk egyformák. Örömfor-
rás lehet bármilyen labdajáték, a természetben végzett 
sportolás vagy pl. zenére folytatott mozgás (aerobik, 
tánc stb.).

Természetesen a szabadidősportban is be kell tarta-
nunk bizonyos szabályokat. Melegítsünk be, ez külö-
nösen a sérülésveszéllyel járó sportágakban fontos. Az 
edzés fő részében érjük el a megfelelő intenzitást, ami 
kb. a 200 mínusz életkor pulzusszámot jelenti, de ne 
haladja meg a 220 mínusz életkor értéket. Természe-
tesen ez nem jelenti azt, hogy állandóan mérjük pul-
zusszámunkat, ezek a szabályok rugalmasan érten-
dők, nyugodtan hagyatkozhatunk a tapasztalatunkra, 
esetleg olykor érdemes kontrollálni. Az edzést soha ne 
hagyjuk hirtelen abba, mindenképpen vezessünk le. 
Ennek fő célja, hogy a salakanyagok (tejsav, szabad 
gyökök) ne maradjanak izmainkban, a levezetés alatt 
a még fokozott keringés eltakarítja ezeket, ezzel előz-
zük meg a másnapi izomlázat és biztosítjuk az izmok 
regenerálódását.

Ügyelnünk kell bizonyos egyéni szempontokra. Bár-
milyen betegségből vagy környezetből eredő veszély 
esetén tilos magányosan sportolni, szívbetegeknek, 
magas vérnyomásban szenvedőknek tilos a préselés-
sel járó sporttevékenység, óvatosaknak kell lenniük a 
vízi sportokkal, a terhelésnél figyelembe kell venniük 
a gyógyszerelést stb.

A jól megválasztott, szakszerűen végzett, rendsze-
res sporttevékenységnek életünk részévé kell válnia, 
növelnie kell egészségérzetünket, javítani a közérze-
tet. Ezáltal több betegséget, ártalmat tudunk megelőz-
ni, sőt bizonyos betegségek esetén a terápia része le-
het.

Prof. Dr. Pavlik Gábor
egyetemi tanár, az MTA doktora

SE Testnevelési és Sporttudományi Kar, 
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék, Budapest
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Pár mondatban összefoglalom, hogy mit mond a pszicho-
lógia tudománya arról a helyzetről, amikor a családban, 
avagy a közeli baráti társaságban valaki megbetegszik. 
Az elméleti háttér sokat segít, hogy megértsük a krónikus 
betegek és hozzátartozóik pszichés helyzetét, alapot ad a 
hatékony segítségnyújtáshoz.

Egy kis tudomány
A lélektan kiemelt krízisként kezeli a krónikus meg-
betegedés szituációját: mind a beteg, mind pedig a 
hozzátartozók jelentős válságot, bizonytalanságot él-
nek át, nagy veszteség éri őket. A veszteségélmény 
az egészséges állapot elvesztését jelenti. Ennek 
a veszteségnek jól elkülönülő szakaszai vannak. 
Kezdetben a tagadás jellemző: amikor a beteg és a 
hozzátartozók nem akarnak szembesülni az új ál-
lapottal, a beteg nem hajlandó elfogadni a beteg-
ségét (pl. nem megy vissza az orvoshoz, nem veszi 
be a gyógyszereit, nem hajlandó életmódot változ-
tatni stb.).

A következő szakaszban lassan elindul a beteg-
ség elfogadásának folyamata, kezd reálissá válni 
a betegség ténye, az új életmód. A harmadik sza-
kaszban kialakul a teljes elfogadás: a beteg elkezd 
tervezni, átszervezi az életvitelét, új célokat állít 
fel. Lassan az érzelmi vihar is megnyugszik, a be-
teg és hozzátartozói beletörődnek új helyzetükbe.

Mindhárom szakasz kínzó, intenzív érzésekkel 
jár. Ellentétes érzelmekkel teli időszak ez, amelyben a 
hangulat és a lelkiállapot percről percre változik. Eh-
hez a változó hangulathoz kell igazodnia a betegnek 
és a hozzátartozóinak egyaránt, ami nem könnyű fel-
adat.

Az érzelmi hullámvasút természetes lelki velejárója 
a testi betegségnek. Azonban ez nagyon megterhelő a 
beteg és a környezete számára.

Praktikus tanácsok
Egy-két praktikus tanáccsal szeretném könnyebbé és 
érthetőbbé tenni ezt a speciális helyzetet, ezért ösz-
szegyűjtöttem azokat a kérdéseket, amelyek megvála-
szolásával közelebb kerülhetünk a beteg lelkéhez, és 
hatékony támogatói tudunk lenni megváltozott álla-
potában.

Miért viselkedik így a beteg?

A betegség elfogadása, mint a fentiekben is említet-
tem, lelkileg nagyon megterhelő folyamat. Számos ér-
zelem van egyszerre jelen, ami a beteg viselkedését 

befolyásolja. Gyakran agresszív, ingerlékeny. Sokszor 
csak ül és nem csinál semmit. Nem eszik rendesen, 
nem törődik magával, ellenséges, néha nagyon elesett. 
Indokolatlanul sír, álmatlan, vagy éppen túl sokat al-
szik. Minden „szokatlan” viselkedés magyarázata a 
krízis állapota. Az imént felsorolt viselkedési minták 
a depresszió, a szorongás tünetei – a teljesség igénye 
nélkül.

A beteg új szerepében bizonytalan lesz, félelmek 
lesznek úrrá rajta. Állapota szorongásokkal teli, fél 
az ismeretlen jövőtől. Nem mellékesen pedig ezeket 
a folyamatokat az is magyarázza, hogy a betegszerep 
presztízsveszteséggel is jár, hiszen a beteg már nem 
töltheti be ugyanazt a szerepet, mint rég (sem a csa-

ládban, sem pedig a társadalomban), nem tudja úgy el-
látni a feladatait, mint azelőtt, esetleg rokkantnyugdí-
jassá is válik. Otthoni tartózkodása kivonja őt az aktív 
életmódból, kíméletre szorul. Mindezek összetett tü-
netegyüttesben csapódnak le.

Abban az esetben, ha ezek a tünetek túlságosan 
szélsőségesek vagy nagyon elhúzódnak (a krízisállapot 
átlagos időtartama: 3-4 hónap), érdemes szakember-
hez fordulni.

Hogyan tudjuk jól csinálni? Mit tehetünk a 
betegért, hogyan bánjunk vele?

A családi együttműködés elengedhetetlen feltétele a 
sikernek. A pozitív hozzáállás, optimizmus nélkül pe-
dig sokkal nehezebb megbirkózni a feladattal. A leg-
fontosabb, hogy hagyjuk, hogy a beteg irányítson. Az 
állapotán akkor segítünk, ha döntésképes felnőttként 
kezeljük, ha hagyjuk, hogy ő mondja meg, neki mi a jó. 
A betegséggel való küzdelemben már azzal jelentősen 
támogatjuk, ha „csak” mellette vagyunk, meghallgat-
juk, olyan bizalmi légkört teremtünk, amelyben nyíl-
tan kommunikálhat érzelmeiről, állapotáról, megoszt-
hatja félelmeit. Ezek a körülmények már önmagukban 

Krónikus beteg a családban
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is fájdalomcsillapítóként hatnak. Biztosítsuk a baráti 
kapcsolatok fenntartásának lehetőségét.

A beteg számára gyógyítóan hat a társas környe-
zet, az, hogy a betegszereppel nem veszíti el kapcso-
latait, az, hogy hasonló helyzetben lévőkkel tölthet 
időt. Támogassuk az „új” élet kialakításában. A ter-
vek, életcélok az új helyzetben is helytállók, sőt a túl-
élés mozgatórugói. Idővel a betegszerep része lesz a 
beteg életének, olyan „mellékes tulajdonság”, amely-
lyel számolni kell, azonban a folyamatok megfelelő fel-
dolgozása után már nem ez a szerep vezérli az életet. 
A mindennapokban olyan tevékenységekre buzdíthat-
juk a beteget, amelyekben önértékelése és önállósága 
megerősítést kap, valamint segíti abban, hogy vissza-
szerezze a kontrollt saját élete felett.

Szükség van-e kíméletes életmódra?

Minden megengedett a beteg számára, amit kezelő-
orvosa nem tilt. A kiegyensúlyozott lelkiállapot fenn-
tartásához pedig elengedhetetlen, hogy a beteg bármit 
tehessen, ami jólesik neki. A krónikus betegség követ-
kezménye az életmód megváltoztatása. Esetleg társul 
hozzá speciális diéta is, amelyet be kell tartani, és be 
kell tartatni.

A káros szenvedélyek feladása szintén jelentős pszi-
chés feladat. Sok beteg nem lát összefüggést az önká-
rosító magatartása és a betegségének súlyossági foka 
között. Ennek megoldásához egyrészt olyan kezelőor-
vosra van szükség, akiben a beteg maximálisan bíz-
hat, másrészt sok beszélgetésre. Azt azonban tartsuk 
szem előtt, hogy erőszakkal senki sem változtatható 
meg. Azzal segítünk, ha támogatóan fordulunk a beteg 
felé, lehetőségeket keresünk számára, és nem egyetlen 
megoldást kínálunk. Az egészséges életmód a beteg-
ségben is nagy segítség – természetesen a testi beteg-
ség meghatározta kereteken belül –, a sport elenged-
hetetlen a krónikus beteg állapotának javításában. A 
mozgás pszichés hatásai vitathatatlanok: természe-
tes antidepresszánsként hat az egyénre. A betegnek ki 
kell tapasztalnia, hogy megváltozott állapotában ho-
gyan viselkedik a teste, mennyit bír, mennyi pihenő 
kell a szervezetének. Mindezek ismeretében azonban 
a testmozgás a depresszív állapot elkerüléséhez nél-
külözhetetlen.

A kíméletes életmód a beteg saját megítéléséhez iga-
zodjon, és ne a hozzátartozók túlféltésének fokához.

Mi történik a hozzátartozókkal, ha egy 
családtag megbetegszik?

Eddig elsősorban a beteg szempontjából ismertettem 
a lelki folyamatokat. Nézzük, hogy mi történhet a csa-
ládtagokkal. Bennük tulajdonképpen ugyanaz a krízis-
folyamat játszódik le, mint a megbetegedettben. A lel-
ki folyamat jelei a hozzátartozókon is megfigyelhetők. 
A tehetetlenség, félelem, bizonytalanság eluralkod-
hat a családon, ami megbéníthatja a hatékony gondos-

kodást. Ez is normális pszichológiai folyamat, amely-
hez a családtagoknak is alkalmazkodniuk kell. Nem 
szabad elfelejteni, hogy mi is bizonytalanok lehetünk, 
nem mindig tudjuk, hogy mivel teszünk jót. A beszél-
getések egymással és a beteggel sok mindent megolda-
nak. Jobb, ha a teherviselés többfelé oszlik, vonjuk be 
a gyerekeket is a kialakult helyzetbe, ne legyenek tit-
kok.

Tanácsok a magas vérnyomással és 
vesebetegséggel élők számára

A magas vérnyomásos és a vesebetegek is átesnek 
vagy átestek a fentiekben részletezett folyamatokon. 
Az imént megismert lelki jelenségek nagymértékben 
befolyásolják a beteg fizikai állapotát.

Ha a fokozott stressz okozta szorongás, a zaklatott 
életmód elhúzódik, akkor a test „izgalmi” készültsé-
ge megnő: fokozódik a vérnyomás. Amennyiben ez az 
állapot rögzül, kialakulhat a hipertónia. Nemcsak lel-
ki eredet húzódhat meg a betegség mögött, de a lel-
ki tényezők befolyása minden esetben észrevehető. A 
stressztől nem mindig tudunk megszabadulni, de hoz-
záállásunkkal sokat javíthatunk lelkiállapotunkon.

A mozgás, a pihenés, a szabadidő nyugodt eltölté-
se, hobbitevékenységek, mind olyan hatással vannak 
a szervezetünkre, amelynek következtében ez az „ide-
ges” állapot csökkenhet.

A már kialakult hipertónia- és vesebetegség fegyel-
mezettebb életmódot kíván, a jó közérzetet azonban 
befolyásolni tudjuk. Minden olyan eszköz megenge-
dett a lelki gyógyuláshoz, amely segítségével kiegyen-
súlyozottabbak, boldogabbak lehetünk.

A jól-létünkkel foglalkozni kell, a jó közérzethez, a 
boldogsághoz bármilyen segítséget érdemes felhasz-
nálni, mert ez jelentősen befolyásolja a testi betegség 
minőségét és mértékét.

Hová fordulhatok segítségért?
Segítséget kérni nem szégyen, kérhetünk közvetlen 
környezetünktől, barátainktól és szakembertől. Szak-
képzett pszichológusok, önsegítő csoportok, hozzátar-
tozói csoportok segíthetnek a betegség elfogadásában 
és az alkalmazkodásban.

Faludi Viktória  Diplomáját és szakpszi-
chológusi oklevelét az ELTE BTK Pszicho-
lógia szakán szerezte. Fél évig ösztöndí-
jasként Barcelonában tanult; szakközgaz-
dászi oklevelet is szerzett. Évekig dolgo-
zott az egészségügy területén, kezdet-

ben kórházi pszichiátriai osztályon, mentálhigiénés gondozó-
ban, valamint egy nevelési tanácsadóban. Jelenleg magán-
praxist folytat. Fő szakterületei között szerepel a szorongás, a 
krízis és a sport pszichológiája.
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A vérrögoldások 24 százalékos növekedése önmagáért be-
szél a Stroke Társaság szerint.

Egyre bátrabban nyúlnak a telefon után azok a be-
tegek és hozzátartozók, akik a szélütés tüneteit ész-
lelik. A mentőhívások és a trombolízisek (vérrögöl-
dások) számának növekedése önmagáért beszél. A 
vérrögoldások 24 százalékos növekedést mutattak az 
elmúlt évben. A „Stroke – Ne késlekedj” kampány ke-
retében évek óta töretlenül folyik a lakosság felvilá-
gosítása.

A Magyar Stroke Társaság (MST) 2011-ben is foly-
tatja társadalmi célú edukációs tevékenységét, így az 
egymást követő harmadik évben is útnak indítja a 
„Stroke – Ne késlekedj” kampányát. A stroke meg-
előzését, valamint az azonnali segélyhívás fontosságát 
hangsúlyozó kezdeményezés ebben az évben egy újabb 
elemmel is bővül.

A stroke világszerte a harmadik leggyakoribb halá-
lok. Becsült adatok szerint Magyarországon jelenleg 
200-250 ezren élnek a betegség árnyékában. A nem 
kezelt stroke egyetlen órájában az agy 3 és fél évet 
öregszik, minden percben 2 millió idegsejt pusztul el, 
az elveszített idegpályák hossza óránként kb. 700 km.

A stroke egyre inkább sújtja a fiatalokat is, a bete-
gek száma évről évre nő. Magyarországon évente 42 
ezren kapnak stroke-ot, 13 ezer ember veszíti életét 
agyi érkatasztrófa következtében. A betegek 25 száza-
léka fiatalabb 60 évesnél, ugyanakkor a férfiak átlago-
san 5 esztendővel hamarabb kapják meg a stroke-ot, 
mint a nők, amelynek súlyos szociális következményei 
vannak. Akiknek sikerül a betegséget túlélni, azokra 
is komoly veszély leselkedik, hiszen közel 24 százalé-
kuk még az első évben, további 5 százalék a második 
esztendőben életét veszti.

A kezdeményezéssel a Társaság célja, hogy minden 
ember legyen tisztában az agyi érkatasztrófa tünetei-
vel – hirtelen kialakuló beszédzavar, kettőslátás, csök-
kenő látásélesség, hirtelen egyensúlyvesztés, szédülés, 
féloldali végtaggyengeség, zsibbadt arcfél –, ismerje fel 
azokat, tudatosuljanak benne a szélütés súlyos követ-
kezményei, és tudja azt, hogy az azonnali segélyhívás 
életet menthet.

Éppen ezért az MST idén ismételten a 3 órás idő-
ablak, az azonnali segélyhívás fontosságára helyezi a 
hangsúlyt a kampány során, illetve a stroke súlyos kö-
vetkezményeire is fel kívánja hívni a lakosság figyel-
mét.

A szélütés kihathat az ember további életére. A sta-
tisztikai adatok szerint az agyi érkatasztrófát túlélők 
48 százaléka féloldali bénulásban szenved, ugyanak-
kor valamilyen mértékű kognitív hanyatlás az esetek 
több mint 60 százalékában kimutatható. A betegek 22 
százaléka járásképtelen, közülük sokan kerekesszékbe 

kényszerülnek. A stroke-on átesettek 24–53 százaléka 
részben vagy teljesen mások segítségére szorul, 12–18 
százaléka aphasiás (beszédzavar), 32 százaléka pedig a 
depresszióval is kénytelen megküzdeni.

A stroke olyan mértékű agyszövet-károsodást okoz-
hat, amelynek következményeképpen a beteg képte-
len lesz az egyszerű szövegértésre, illetve a számo-
lásra. Sokszor a saját környezetében is nehezére esik 
eligazodni, nem tudja felismerni az őt körülvevőket. 
Ahhoz hogy ezeket elkerülje, a stroke bekövetkezése 
után neki vagy hozzátartozójának azonnal tárcsáznia 
kell a 104-et.

Nem szabad elfelejteni, hogy a dohányzás, az elhí-
zás, az alkoholfogyasztás, a magas koleszterinszint és 
a helytelen életmód mellett a „néma gyilkos”, a ma-
gas vérnyomás meghatározó rizikótényezőnek számít 
a stroke-hoz vezető úton.

A rizikótényezők halmozódása megsokszorozza a 
szélütés valószínűségét! Érdemes tisztában lenni az-
zal is, hogy az életkor növekedésével megnő a stroke 
esélye, 50 éves kor felett pedig 10 évenként duplázódik 
meg a szélütés bekövetkezésének valószínűsége.

Nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen a 
stroke tüneteivel, ismerje fel azokat, hogy egy eset-
leges szélütés esetén segíteni tudjon embertársain, 
ugyanakkor ügyeljen a rizikófaktorokra, kezeltesse 
magas vérnyomását. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
stroke hirtelen sújt le, mégis időnként előre jelzi „ér-
kezését”.

A Társaságot továbbra is segíti az Országos Mentő-
szolgálat (OMSZ). Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője sze-
rint az elmúlt évben érezhetően többen emelték fel a 
telefont és hívták a mentőket, amikor a stroke tünete-
it észlelték, ráadásul a téves riasztások aránya is csök-
kent. Mindez azt jelenti, hogy az emberek valóban töb-
bet tudnak magáról a betegségről, és felismerik annak 
tüneteit.

Továbbra is fontos azt hangsúlyozni, hogy stroke 
gyanúja esetén a beteg vagy annak hozzátartozója ne 
a háziorvosnak szóljon, hanem rögtön HÍJVA A 104-
ET! Ezzel ugyanis értékes időt nyerhet, ami a stroke 
hatékony kezelésének megkezdéséhez elengedhetet-
len, ugyanis 3 óra áll a neurológus szakemberek ren-
delkezésére, hogy megkezdjék az életmentő vérrögol-
dó eljárást.

Bereczki Dániel professzor, a Magyar Stroke Társa-
ság elnöke szerint a tavalyi kezdeményezés kifejezet-
ten sikeresnek mondható, hiszen bizonyíthatóan meg-
nőtt a vérrögoldások száma, ugyanakkor a szélütés 
tüneteinek észlelésekor az emberek azonnal hívták a 
mentőket. Elsősorban a felvilágosító kampánynak kö-
szönhetően 2010-ben 884 trombolízis történt, ami 24 
százalékkal több, mint 2009-ben. Ilyen mértékű növe-
kedés a korábbi évek során egyszer sem volt tapasztal-

Stroke: nő az életmentő hívások száma
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ható. Az MST szeretné, ha a javuló tendencia idén is 
folytatódna.

A kampánynyitó sajtótájékoztató alkalmával dr. 
Pánczél Gyula, az MST vezetőségi tagja külön kiemel-
te, hogy milyen nagyszerű eredménynek tekinthető a 
vérrögoldó eljárások számának növekedése. Ami a ne-
urológus szakember szerint még kecsegtetőbb a jövő-
re nézve, hogy a stroke miatt kórházba került betegek 
nagy többségének – saját bevallásuk szerint – a „Ne 
késlekedj” kampány segített felismerni a betegség tü-

neteit, és azt, hogy min-
den perc számít, ezért 
rögtön tárcsázniuk kell a 
104-et.

A 2010-es eredmé-
nyekhez a Stroke Nap-
ja is kétségtelenül hozzá-
járult. Az rendezvényre 
több mint 10 ezren láto-
gattak ki, és hallgattak 
meg felvilágosító előadá-
sokat a betegségről, a tü-
netekről és a mentőhívás 
jelentőségéről. A Társa-
ság még több emberhez 
kívánja eljuttatni üzene-
tét, így idén is folytató-
dik a 2008-ban megkez-
dett hagyomány, ebben 
az évben is megrendezik 
a Stroke Napját.

A felvilágosító kam-
pány keretében az or-
szágos televíziós, rádiós, 
kültéri és online megjele-

nések mellett a Társaság – a korábbi évekhez hasonló-
an ezúttal is – igyekszik megnyerni a helyi médiák tá-
mogatását is, valamint bevonni a megyei neurológus 
főorvosokat, hogy az ő segítségükkel is egyre többen 
ismerjék meg a szélütés tüneteit.

A „Stroke – Ne késlekedj” kampányról, magáról a 
betegségről, valamint az ezzel kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókról további információt kaphat, ha el-
látogat a www.szelutes.hu weboldalra.

Forrás: Weborvos

A világon is ritkának számító be-
avatkozást végeztek el a szolno-
ki Hetényi Kórházban egy 23 éves 
kismamán, akinek agyi trombózis 
következtében lebénult teste bal 
oldala. A gyors orvosi beavatkozás-
nak köszönhetően viszont tünet-
mentessé vált, és a baba is egész-
séges – olvashattuk a szolnoki Új 
Néplap március elejei egyik számá-
ban.

A vérrög okozta érelzáródás ke-
zelése vénán keresztül beadott 
vérrögoldókkal történik, ennek 

azonban terhesekben komoly 
szövődményei lehetnek, példá-
ul a magzat elhalása vagy méh-
bevérzés. Végül úgy döntöttek, 
hogy a vérrögoldó anyagot meg-
próbálják artérián keresztül be-
adni – ismertette az esetet Pong-
rácz Endre, a kórház neurológiai 
osztályának főorvosa.

A beavatkozást végző orvos, 
Dajka Miklós szerint az eljárás 
azért nem volt szokványos, mert 
a teljesen elzáródott agyi főverő-
érhez vitték a vérrögoldó beadá-
sához szükséges katétert, ezért 

azt a koponyán belül kellett 
mozgatni, ami nagyon veszélyes 
művelet. A szer beadása végül 
sikeresen megtörtént, a beteg el-
záródott erei megnyíltak, később 
a lábát, majd a kezét is meg tud-
ta emelni, és a magzat sem káro-
sodott.

Az eset különlegessége, hogy 
a szakirodalomban a mostanival 
együtt mindössze három hasonló 
eset olvasható, de a szolnoki az 
egyetlen, amelyben a baba egész-
séges maradt, és gyakorlatilag 
panaszmentessé vált a beteg is.

Magyar siker a stroke kezelésében
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A stroke „ütést” jelent, mert a tünetek hirtelen jelent-
keznek, a betegnek sejtése sincs többnyire, mekkora ka-
tasztrófa közeleg. Vannak azért olyan jelek, amelyek fel-
hívják a figyelmet a veszélyre. Az esetek harmadában 
az agyat tápláló erek meszesedése, beszűkülése, az ér-
fali felrakódásokról leváló, agyba sodródó, ott érelzá-
ródást okozó embólusok vezetnek a súlyos tünetekhez. 
Ezeket az érfali felrakódásokat láthatjuk ultrahang se-
gítségével.

Eleinte az érfalba koleszterin, később mész rakódik 
le. Minél vaskosabb a lerakódás, a plakk, minél dur-
vább, egyenetlenebb a felszíne és minél lágyabb, sza-
kadékonyabb az anyaga, annál nagyobb veszélyt je-
lent. A plakk akkorára nőhet észrevétlenül, hogy 
akadályozza a véráramlást, így az agy vérellátása 
romlik. Ezt is pontosan tudjuk ultrahanggal mérni, 
mert a véráramlás sebessége a szűkületben egyre na-
gyobb. A sebességet a készülék azon az elven méri, 
amellyel a traffipax az autókét. Az érelmeszesedés, 
érszűkület tehát ultrahanggal még idejében kimutat-
ható.

Kiket lenne érdemes ilyen 
vizsgálattal szűrni?
Elsősorban azokat, akiknél stroke-hoz vezető rizikóté-
nyezőkről tudunk; mindenekelőtt a magas vérnyomás, 
a magas vércukor- és koleszterinszint, a dohányzás, 
elhízás, időskor említendő. A rizikótényezők a stro-
ke veszélyét többszörösére emelik. A magas vérnyo-
más és a cukorbetegség pl. 5–7-szeresre, a dohányzás 
és az emelkedett koleszterin 2–4-szeresre emeli a koc-
kázatot. Akiknél volt már valaha stroke, azokat rend-
szeresen vizsgálni, követni kell, mert sajnos a stroke 
hajlamos ismétlődni, ez 3 hónapon belül az esetek 10 
százalékában megtörténik.

Ha a háziorvos éber, a veszélyeztetett betegeket el-
küldi stroke-ambulanciára, ahol a beteg laborértéke-
it, vérnyomását, ereinek, szívének állapotát rendsze-
resen ellenőrzik és kezelik.

Mi a teendő, ha 
érszűkület derül ki?
Ilyenkor stroke-ambulancián kell a beteget gondoz-
ni. Itt ugyanis el tudják dönteni, kell-e érműtét vagy 
értágítás, vagy elegendő a szoros ellenőrzés és gyógy-

szeres kezelés. Ha műtét szükséges, olyan centrumba 
érdemes a beteget irányítani, ahol lehet tudni, hogy 
alacsony a műtéti szövődmények aránya (tünetmen-
tes betegeknél 3%, szimptómás betegeknél 6% a meg-
engedett).

Vannak-e más fontos 
vizsgálatok?
Az esetek harmadában a szívből származik az embó-
lus, amely a stroke-ot okozza. A szív ultrahangos vizs-
gálatával kimutatható a szívinfarktus után kialaku-
ló falmozgászavar, ilyenkor a szívkamra érintett része 
nem vagy alig mozog, ez pedig az embolizáció veszé-
lyét jelenti. Másik fontos vizsgálat az EKG és ennek 
24 órás kiterjesztett változata, a Holter-monitorozás, 
ezekkel a veszélyes szívritmuszavar, a pitvarfibrilláció 
kimutatható. Fiataloknál, 50 éves korig ennek gyako-
risága csupán 1 százalék, a 80 éveseknél azonban már 
20 százalék! Pitvarfibrilláció esetén a stroke kockáza-
ta 6–12-szeres!

Ha a szívből származó embólia veszélye igazolódik, 
speciális gyógyszeres kezelést, antikoagulációt állíta-
nak be, ezzel a stroke veszélye jelentősen, 40–60 szá-
zalékkal csökkenthető.

Speciális vizsgálat a transzkraniális Doppler, amely-
lyel a koponyán belüli artériák áramlását, az agyba 
jutó embóliák kimutatását végzik. Ilyen készülék sze-
rencsére csaknem minden stroke-központban megta-
lálható, a vizsgálatot ideggyógyász kérheti.

A stroke-on átesett betegek egy részénél sajnos el-
butulás, demencia jelentkezik. A beteg ilyenkor nem 
tudja ügyeit önállóan intézni, szociális kapcsolata-
it megtartani, gyógyszereit bevenni, ezért felismerése 
nagyon fontos. A demencia mértéke egyszerű ágymel-
letti tesztekkel (MMS, órateszt, szófluencia) 10 perc 
alatt megítélhető.

A stroke-beteg leggyakoribb érzelmi, lelki problé-
mája a depresszió, amely mély lehangoltsággal, indí-
tékszegénységgel, önvádlással, fáradékonysággal jár; 
a stroke utáni 6 hónapban 20–40 százalékban alakul 
ki. A depressziós betegnek nincs kedve gyógytornáz-
ni, testmozgást vagy beszédgyakorlatokat végezni, 
nem hisz a gyógyulásban, lehangolt, így javulása elma-
rad; öngyilkossági gondolatok is gyakran felmerülnek. 
Ágymelletti Beck- vagy Hamilton-teszttel kimutatha-
tó, ami azért lényeges, mert gyógyszerrel ez a kórálla-
pot eredményesen kezelhető.

 
Forrás: www.szelutes.hu

Az ultrahangvizsgálat szerepe a stroke 
diagnosztikájában
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Aranyvessző-fajok 
(Solidago sp)
A fészkesek családjába tartozó, száznál is több fajt 
számláló nemzetség tagjainak zöme Észak-Ameri-
kában él. A nálunk is őshonos, egész Európában el-
terjedt, 60–100 cm-es, felálló szárú, rendszerint nem 
elágazó közönséges aranyvessző – más néven erdei 
aranyvessző, forrasztófű, aranyos istápfű, Szent Péter 
botja (Solidago virga-aurea) – régóta háziszer. A nap-
fénykedvelő évelő növény erdőszéleken, vágásokban, 
bokros helyeken tenyészik, de dísznövényként ker-
tekben is tartják. Sokkal gyakrabban találkozunk két 
másik fajával, a kanadai aranyvesszővel (Solidago ca-
nadensis) és a magas aranyvesszővel (Solidago gigan-
tea), melyek Észak-Amerikából kerültek dísznövény-
ként hazánkba, majd kivadulva a liget- és láperdők, 
magas kórós társulások, árterek növénytársulásainak 
uralkodó elemeivé váltak. A közönséges aranyvessző 
termesztése mellett tömeges előfordulásuk és könnyű 
begyűjthetőségük miatt az utóbbi két fajnak is szere-
pük van a gyógyászatban. A két észak-amerikai faj a 
közönséges aranyvesszőnél nagyobb termetű, magas-
ságuk elérheti az 1,5–2 m-t is. A nyár második felében 
virágoznak, ilyenkor impozáns látványt nyújt az illa-
tos aranysárga virágtenger.

Hatásaik

A fitoterápiában mindhárom faj virágos hajtásait 
használják (Solidaginis herba). Legjellemzőbb ható-
anyagaik a flavonoidok (1-2 százalék), a szaponinok 
(2-3 százalék) és az illóolaj. Mellettük nyálkaanyagok, 
fahéjsavszármazékok és cserzőanyagok is találhatók.

A kivonataik és egyes izolált hatóanyagaik vizelet-
hajtó (diuretikus), gyulladáscsökkentő (antiflogisz-
tikus), görcsoldó (spazmolitikus), fájdalomcsillapító 

(analgetikus) és immunstimuláns hatásokkal rendel-
keznek.

Népi gyógyászat

A közönséges aranyvesszőt termeszteni a gyógyhatá-
sait felismerő arabok kezdték. Európában a középkor-
tól használják vese- és hólyagbántalmakra, illetve se-
bek kezelésére. Nincs igazán adat arra, hogy a magyar 
népi gyógyászatban komolyabb szerepe lett volna, az 
olasz népi gyógyítók viszont széleskörűen alkalmaz-
ták főzetét.

Mai alkalmazás

A modern fitoterápiában az aranyvessző-fajok legfon-
tosabb alkalmazási területe a különböző húgyúti meg-
betegedések – a vese növényének is nevezik.

Orvosi felügyelet mellett az úgynevezett „vízlö-
kés-terápiában” alkalmazható, amikor a kisebb (kö-
rülbelül lencseméretű) kövek kiürülését rövid idő alatt 
elfogyasztott, nagy mennyiségű (1,5–2 l) folyadékkal 
(pl. aranyvesszőfűből készített tea) segítik. A veseho-
mok és -kő képződésére való hajlam esetén rendszeres 
fogyasztásakor csökken a kőképződés veszélye.

A bakteriális húgyúti fertőzések utókezelésében, il-
letve kiegészítő terápiájában, így például húgyhólyag-
gyulladásban, vesemedence-gyulladásban is alkal-
mazzák, de javasolják például fekete ribizli leveleivel 
(Ribes nigri folium) együtt magas vérnyomásos (hiper-
tóniás) betegek kezelésének kiegészítésére is.

Fitotár

Fontos tudni!

A gyógynövények alkalmazásával 
kapcsolatban kevés a nagyszámú 
betegen végzett, tudományosan 

megtervezett vizsgálaton alapuló adat. 
Egyes gyógynövények kisebb-nagyobb 

mértékben mérgező alkaloidákat is 
tartalmaznak, ezért mielőtt elkezdené 

valamelyik gyógynövény vagy készítménye 
alkalmazását, kérje ki a témában jártas 

szakember vagy kezelőorvosa véleményét!

Solidago canadensis

© Georg Slickers
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Még évtizedekkel ezelőtt is egy-egy településen kitünte-
tett figyelemmel övezve komoly embernek, értelmiségi-
nek számított a patikus, éppen úgy, mint az orvos, a ta-
nító. Azután az idők múlásával egyfajta bolttá vált a 
gyógyszertár, az ott dolgozók meg, hiába az egyetemi 
végzettség, ma már nevük előtt a doktori cím, „mezei el-
adókká” lettek. A negatív megítélésen, illetve az elismerés 
hiányán minden fronton küzdeni akarnak.

A gyógyszerészszakma szervezetei összefogtak, s idén 
első ízben meghirdették az „Év gyógyszerésze” pályá-
zatot, aminek zárása és értékelése októberre várható. 
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordi-
nálásával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 
a Magyar Gyógyszerészi Kama-
ra és a Gyógyszerészi Gondozás 
Szakmai Bizottsága olyan pá-
lyamunkákra számít, amelyek 
nyomán erkölcsi és szakmai el-
ismerést kaphat a nyertes gyógy-
szerész. Kiből lehet az év legjobb 
patikusa? Aki munkájával pél-
dát mutat, hatékony megoldáso-
kat alkalmaz, és betegbarát szem-
lélettel dolgozik a gyógyszerészi 
gondozásban. A pályázat egyebek 
között a háziorvos és a gyógysze-
rész kapcsolatáról, valamint a be-
tegek elvárásairól kell szóljon.

Dr. Mikola Bálinttól, a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövet-
ségének elnökétől megtudtuk, a 
2010 végén elfogadott törvény a 
gyógyszerészi hivatást rehabilitál-
ta „azzal, hogy a parlament ma-
gas szintű jogforrásban deklarálta 
a gyógyszerészek tulajdonosi sze-
repvállalásának igényét, bizalmat 
szavazott nekünk. Meggyőződésünk, hogy a napi 650 
ezer páciens és a gyógyszertárak közötti kapcsolat al-
kalmat ad nekünk arra, hogy mind az egészség-nye-
reség, mind a gazdasági eredmény oldaláról bizo-
nyítsunk. Hiszen ha a páciens alapszinten megfelelő, 
érthető és kézben tartott ellátást kap, akkor nem veszi 
igénybe az egészségügyi rendszer magasabb és jóval 
drágább szintjeit. Ezt felismerve nevezte az egészség-
ügyért felelős államtitkár népegészségügyi találkozási 
pontnak a gyógyszertárakat.”

Dr. Vincze Zoltán vegyészprofesszor kiemelte, hogy 
már a gyógyszerészképzésben is nagy hangsúlyt kell a 
gyógyszerészi gondozás fontosságára fektetni, az egye-
temen tananyaggá kellene tenni.

Dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerészi Kama-
ra örökös tiszteletbeli elnöke pedig arra emlékeztetett, 

hogy a gyógyszerészi gondozás annak a szemléletvál-
tásnak az eredménye, amely az elmúlt két évtizedben 
a hangsúlyt a gyógyszerről a betegre helyezte át, iga-
zolva, hogy a gyógyszertár egészségügyi intézmény, 
a gyógyszerészet hivatás. A gyógyszerészi gondozás 
olyan betegellátási rendszer, amely folyamatosan nyo-
mon követi a gyógyszeres terápia eredményeit, és ha 
szükséges, a hatékonyság érdekében segít a korrekci-
óban. Megvalósításában elengedhetetlen a résztvevők, 
a beteg, az orvos és a gyógyszerész együttműködése.

Dr. Samu Antal, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai 
Bizottságának alapító elnöke elmondta, hogy a pati-
kusoknak a lakosság széles rétegében van lehetőségük 
az életvitellel kapcsolatos információszerzésre, vélet-

lenszerű és célzott kockázatfelismerésre, szűrővizsgá-
latokra, az egészségfejlesztés és a prevenció befolyáso-
lására. A gyógyszerészi gondozás a gyógyszerész által 
önként vállalt, felelősen végzett, dokumentált munka. 
Segít abban, hogy például a krónikus beteg az orvos-
sal ne csak felírassa a szert, hanem megértse, azt fo-
lyamatosan szednie kell.

A Roche Magyarország Kft. támogatásával indított 
pályázat célja a szakmailag legfelkészültebb gyógysze-
rész kiválasztása, aki ezért nem pénzjutalomban, ha-
nem erkölcsi elismerésben részesül, oklevelet és díjat 
kap.

A pályázat beadásának határideje 2011. június. 15.
A pályázatról a www.evgyogyszeresze.hu honlapon 

olvashatnak többet.
Krasznai Éva

Ki lehet az Év gyógyszerésze?
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Tisztelt Hölgyem!

Elnézését kérem, hogy zavarom, de szeretnék Öntől a 
cikke alapján tanácsot kérni. Jelenleg 82. évemben lévő 
nyugdíjas vagyok. Sok bajom van, többek között inga-
dozik a vérnyomásom, amelyre rendszeresen szedek 
gyógyszert, és ugyancsak rendszeresen orvosi felügyelet 
alatt állok. Sajnos a reumatikus fájdalmak is (főleg a 
nyakamat és hátamat érintve) gyötörnek időnként.

Kb. 40 éves koromtól kezdve egész 70 éves koromig 
rendszeresen (naponta, kétnaponta) jártam úszni az 
egyetemi uszodába, ahol egy 25 méteres medence volt, 
majd a lakásunkhoz közel lévő iskolai uszodába, ahol 
szintén 25 méteres uszoda volt. Esetenként, fokozato-
san, 500–800 métert úsztam. 2001-ben abbahagytam az 
úszást, mert a nyakcsigolyám meszesedése miatt több-
ször elszédültem. Ez azóta javult, bár néha most is eny-
hén szédelgek.

Az úszás nagyon hiányzik, szívesen újrakezdeném, 
de félek, hogy mit csinálok, ha úszás közben, az úszás 
közbeni nyakmozgástól, rám jön a szédülés.

Kérném szíves tanácsát, hogy megpróbáljak újra 
úszni, vagy tegyek le az ilyen tervekről? Válaszát, ame-
lyet nagyon várok, előre is köszönöm.

Tiszteletteljes kézcsókkal:
RE

Kedves RE!

Nagyon nagy örömmel olvastam levelét, hiszen Ön a 
tökéletes példa arra, hogy 82 évesen – a fájdalmaink-
kal, betegségeinkkel, bajainkkal együtt is – lehet fit-
ten és örömmel élni. Egészségi állapotát teljes körű-
en nem ismerhetem, ezért a levelében leírtak alapján 

válaszolok kérdésére. Önnek 40 évig örömet okozott 
az úszás, nem feltétlenül kell lemondania róla még 82 
évesen sem!

A vérnyomás- és reumatológiai panaszai néhány óv-
intézkedést azonban szükségessé tesznek. Lehetőleg 
mindig kísérővel menjen uszodába: egy sporttárssal, 
egy ismerőssel szövetkezve, így bármikor, ha elszédül, 
vagy rosszul érzi magát, ott lesz egy biztos támasz, aki 
felállítja, esetleg a partra kíséri Önt pihenni. Kérje ki 
orvosa véleményét, mielőtt úszni indul, hiszen házi-
orvosa ismerheti a legjobban az Ön egészségi állapo-
tát. Ha anyagilag megteheti, akkor személyi edzővel 
is úszhat (a legtöbb uszodában erre már van lehető-
ség), ilyenkor biztos szakmai segítséget kap, a szemé-
lyi edző csak Önnel foglalkozik az uszodai ottléte alatt.

Beállított, normális vérnyomással, jó közérzettel 
induljon csak úszni! Felejtse el a versenytempót, ne 
akarjon rekordokat döntögetni! Pár tempó után is jól-
eshet már egy kis pihenés, lebegés a vízen, egy-két lég-
zőgyakorlat. Az is elég, ha csak az uszoda pereméhez 
kapaszkodva mozgatja át magát egy kis könnyed vízi 
tornával. A nyaki panaszok miatt mindenképpen a há-
ton való úszás javasolt, ha így is van vízbiztonsága. A 
megtett hossz és az idő nem számít! Mindig csak any-
nyit ússzon, amennyi jólesik. A táv valamikor több 
hossz is lesz, máskor pedig pár karcsapás fog jólesni, 
vagy csak egy mártózás. Nem kell lemondania a vízről, 
és annak szellemre-lélekre-testre tett jótékony hatá-
sáról! Ha heti rendszerességgel nem is tudja megten-
ni, de havonta egyszer-kétszer biztosan jó kikapcsoló-
dást jelenthet egy társakkal-kísérőkkel együtt eltöltött 
uszodai program.

Nagyon jó egészséget kívánunk Önnek!
Ambrus Zsófia

Olvasói levelek

Helyszín:  Veszprém Villa Medici Hotel**** (www.villamedici.hu)
Időtartam: Négy nap (három éjszaka)
Szolgáltatások: 4×2 órás kiscsoportos oktatóprogram; teljes ellátás (reggeli, ebéd, vacsora, 
kisétkezések); egyénre szabott mozgásprogram, Nordic Walking; ismerkedés a várossal; korlátlan 
wellnesslehetőség.
Az étkezés és a szállás díját kell csak téríteni.
Ismerje meg a részleteket vagy kérjen tájékoztatást 
az  alapitvanya.cukorbetegekert@upcmail.hu e-mail címen 
vagy Pintér Bernadettől a (70) 379-3630 telefonszámon.

Szeretné Ön irányítani 2-es típusú diabéteszét?
Akkor tudjon meg róla minél többet!

Beszéljünk a diabéteszről!
4 napos bentlakásos betegoktató program 2-es típusú diabéteszeseknek és 

hozzátartozóiknak szakemberek segítségével
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Cukorbetegség, magasvérnyomás-betegség, vesebeteg-
ség – kialakulásuknak sok a közös kockázati tényezője, 
amit bizonyít az is, hogy nemritkán együtt fordulnak elő. 
Közös bennük az is, hogy kezelésükhöz alapvetően hozzá-
tartozik a diétás étrend. A magasvérnyomás-betegségben 
követendő étkezési elvekről korábban már olvashattak, a 
vesebetegek diétájáról e számban találhatnak információ-
kat. Az alábbiakban pedig összefoglaljuk a cukorbetegek-
re vonatkozó étkezési előírásokat.

A cukorbetegek eredményes kezelésének alapfeltéte-
lét jelenti az, hogy a betegeknek bizonyos étkezési elő-
írásokat be kell tartaniuk.

Teljesen téves az az elképzelés, hogy valamely 
gyógyszer vagy inzulin adása „kiváltja” a diéta tartá-
sát. Épp az ellenkezője igaz, az étkezési előírások be-
tartása elengedhetetlen akkor is, ha a betegnél gyógy-
szeres kezelést kezdünk, vagy inzulin adását építjük 
be a terápiába.

Az étrendi előírások betartására és a fizikai aktivitás 
fokozására irányuló törekvések összességét együttesen 
életmód-terápiának nevezzük. Az étrendi előírások be-
tartását a köznyelv diétának nevezi, a szaknyelvben 
inkább az orvosi táplálkozás-terápia fogalmát használ-
juk. Ez utóbbi magában foglalja nemcsak az alapvető 
élelmiszerekkel kapcsolatos ismereteket, hanem az él-
vezeti szerek, a cukorpótló készítmények és a mikro-
tápanyagok alkalmazásával kapcsolatos megfontoláso-
kat is.

Miért kell a cukorbetegnek „diétáznia”?

A 2-es típusú, úgynevezett időskori cukorbetegségben 
szenvedők zöme testsúlyfelesleggel rendelkezik, ezért 
az étrend szénhidráttartalma mellett komoly jelentő-
sége van az összkalória-tartalomnak is. Az étkezési 
előírások e betegekben a testsúlycsökkentést célozzák, 
mert az ideálishoz közelítő testsúly elérése önmagá-
ban javítja az anyagcsere-helyzetet azon túlmenően, 
hogy előnyös hatással van a vérnyomás alakulására, 
s csökkenti a keringési rendszer és a mozgásszervek 
terhelését is.

A 2-es típusú cukorbetegek egy részét csak élet-
mód-terápiával, a betegek többségét életmód-terápia 
mellett orális antidiabetikum adásával kezeljük. A be-
tegség lényegéhez tartozik, hogy az étkezések során a 
vércukorszint normális tartományban való tartásához 
szükséges inzulin elválasztása késve indul meg, más-
részt az így keringésbe került inzulin nem képes ha-
tását teljes mértékben kifejteni az inzulinrezisztencia 
miatt. Az inzulin elégtelen hatása miatt a máj foko-
zottan termel glukózt, ami a keringésbe kerülve eme-
li a vércukorszintet. Könnyen belátható, hogy a hely-
zeten az étrendi előírás betartása már önmagában 

segít. Ha ugyanis a beteg figyelemmel kíséri az elfo-
gyasztott étel szénhidrát- és kalóriatartalmát, kerüli 
a gyors vércukor-emelkedést okozó ételek fogyasztá-
sát, akkor jobban kihasználja a rendelkezésre álló in-
zulin hatását.

Inzulinnal kezelt cukorbetegek esetében az étkezé-
sek előírására azért is szükség van, mert a rendelke-
zésünkre álló inzulinkészítmények nem szimulálják 
maradéktalanul az élettani helyzetet, azaz a cukorbe-
tegségben nem szenvedők inzulinelválasztását. E be-
tegekben az inzulin adását és az étkezést kellő össz-
hangba kell hozni.

Az étrend energia (kalória)-tartalma

A normális testsúlyú (testsúlyfelesleggel nem rendel-
kező) cukorbeteg napi energiabevitele biztosítja azt a 
kalóriát, amire a betegnek életkora, napi tevékenysége, 
fizikai aktivitása alapján szüksége van. Ez általában 
1800–2500 kcal-t jelent. Nyilvánvaló, hogy idősebb, la-
káshoz kötött vagy ülőfoglalkozást végző cukorbeteg 
energiaszükséglete jelentősen alacsonyabb, mint a fi-
zikai munkát végző, aktív cukorbetegeké.

A testsúlyfelesleggel rendelkező cukorbetegek ese-
tében (idetartozik a 2-es típusú cukorbetegek döntő 
többsége) az étrendnek kevesebb kalóriát kellett tar-
talmazni, mint amennyire a testsúly alapján szükség 
lenne. Ez biztosíthatja a testsúlycsökkenést. Általá-
ban e betegek számára 1000–1400 kcal tartalmú ét-
rend fogyasztása ajánlott.

Az étrend összetétele

Ételeink három fő komponenst (szénhidrát, fehérje, 
zsír) tartalmaznak.

A napjainkban elfogadott elveknek megfelelően a 
cukorbetegek számára olyan étrend tartása ajánlott, 
amelyben a szénhidrátok 50–55 százalékot, a fehér-
jék 15–20 százalékot képviselnek, míg a fennmaradó 
hányadot a zsír jelenti. Kívánatos az is, hogy a telí-
tett zsírsavak fogyasztása ne haladja meg a 10 szá-
zalékot, a többszörösen telítetlen és az egyszeresen 
telítetlen zsírsavak bevitele 10-10 százalék körül mo-
zogjon.

Az étkezések gyakorisága

Általánosságban véve a cukorbetegek számára napi 
5-6 étkezést ajánlunk. Ez azt jelenti, hogy a három 
fő étkezés mellett a betegek iktassanak be tízórait, 
uzsonnát, egyes esetekben pótvacsorát. Az étkezések 
száma függ a gyógyszeres kezeléstől is: míg humán in-
zulinnal végzett intenzív inzulinkezelés esetén a napi 
legalább ötszöri étkezés alapvető fontosságú, addig 

Étkezési előírások cukorbetegségben
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gyors hatású inzulinanalóggal való kezelésnél elégsé-
ges lehet a napi háromszori étkezés is.

Az étkezések szénhidráttartalma

Cukorbetegek számára az orvos mindig meghatározza 
a napi szénhidrát-fogyasztás mértékét, de előírja azt 
is, hogy az egyes étkezések mennyi szénhidrátot tar-
talmazzanak.

Átlagos esetben a napi szénhidrát-fogyasztás 180 g 
körül mozog, elhízottak esetén ennél kevesebb, fizi-
kai aktivitást végző, vagy növekvő korban lévő cu-
korbeteg ennél több szénhidrátot fogyaszthat. Min-
den étkezéssel megfelelő mennyiségű szénhidrátot 
kell elfogyasztani. Ez különösen fontos azon bete-
gek esetében, akiket inzulinnal vagy bizonyos tab-
lettákkal (szulfonilureákkal) kezelnek, mert ha inzu-
linadást vagy szulfonilurea-bevételt követően a beteg 
nem étkezik, akkor nem kívánatos mértékű vércu-
koresés (hipoglikémia) következhet be, hiszen az étel 
nem ellensúlyozza a gyógyszer vércukorcsökkentő ha-
tását. Az étrend szénhidrát- és összkalória-tartalmá-
nak mindig összhangban kell lenniük, ennek megál-
lapítása orvosi, ill. dietetikusi feladat. A mindennapi 
életben a lisztből készült élelmiszerek (kenyér, péksü-
temény), illetve a főételhez készült körítés (burgonya, 
rizs, tésztafélék) korlátozott fogyasztására kell első-
sorban figyelmet fordítani.

Általános elv, hogy a cukorbeteg cukrot, cukorral 
készült ételt-italt ne fogyasszon. Különösen kerülen-
dő a magas cukortartalmú üdítőitalok fogyasztása. A 
szénhidrátokon belül előnyben részesítendők azok az 
ételek, amelyeknek rosttartalma magas (zöldségek, 
gyümölcsök, teljes kiőrlésű lisztből készült kenyér, 
pékáru, sovány tej és tejtermékek).

„Diétás” élelmiszerek

A kereskedelemben egyre nagyobb számban érhetők 
el ún. diétás élelmiszerek. Fontos körülmény, hogy 
ezek az élelmiszerek is tartalmaznak szénhidrátot, 
csak általában kisebb mennyiségben, mint a hasonló 
„nem-diétás” változataik. Ezeket az élelmiszereket a 
cukorbetegek – figyelemmel a szénhidráttartalomra – 
fogyaszthatják. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
ezek az élelmiszerek általában drágábbak. Nemcsak 
ezért, hanem elvi okokból is a betegeket arra szoktuk 
tanítani, hogy étrendjüket ugyanazokból az alapanya-
gokból építsék fel, mint a nem-cukorbetegek, de a vá-
lasztáskor legyenek figyelemmel a cukorbetegek szá-
mára ajánlott előírásokra.

Mesterséges édesítőszerek, cukorhelyettesítő 
anyagok

Ide tartozik a szacharin, a ciklamát, az aceszulfám-K 
és az aszpartám. Ezek a készítmények már nemcsak 
patikai forgalomban, hanem élelmiszer-boltokban is 

elérhetők. A legszélesebb körben használatosak kávé 
vagy tea édesítésére. Üdítőitalok „zéró”- vagy „di-
et”-változatát is ezek használatával állítják elő. Átla-
gos mennyiségben a cukorbetegek szabadon fogyaszt-
hatják.

Megalapozatlanok azok a hírek, amelyek egyes ké-
szítmények daganatkockázatot növelő hatásáról időről 
időre felreppenek.

A cukorhelyettesítő anyagok (fruktóz, szorbit) a be-
tegek körében mindig érdeklődést keltenek, de sajnos 
rossz hírrel kell szolgálni: energiatartalmuk azonos a 
cukoréval, szénhidráttartalmuk beszámítandó a napi 
engedélyezett keretbe. Nem képezhetik a gyakori ét-
kezés, a tésztasütés alapját. A szorbit általában hasi 
görcsöt, hasmenést okoz, különösen nagyobb mennyi-
ség fogyasztása esetén.

Kávé, tea, alkohol

A kávé és a tea fogyasztása (édesítésre mesterséges 
édesítőszert használva) nem tiltott, napi 1-3 kávét 
vagy 2-4 teát a cukorbeteg is nyugodtan elfogyaszt-
hat.

Az alkoholfogyasztás csak kellő mérséklettel kép-
zelhető el. Nők számára naponta legfeljebb 1, férfiak 
részére 2 egység fogyasztása jöhet szóba (egy egység 
1-1,5 dl bor vagy 3 dl sör vagy 2-3 cent töményital.) 
Az alkoholfogyasztás általában kerülendő inzulinnal 
kezelt cukorbetegek esetén, ha a beteg mégis ital fo-
gyasztása mellett dönt, fontos, hogy egyidejűleg min-
dig szénhidrátot is fogyasszon (azaz étkezéshez kap-
csolódóan ihat, de önmagában az ital fogyasztása 
kerülendő).

Klinikai megfigyelések szerint a mérsékelt alkohol-
fogyasztás (napi 1-2 dl vörös bor) előnyös a szív- és 
érrendszeri betegségek megelőzése terén. Fontos kö-
rülmény, hogy az alkoholok kalória- és szénhidráttar-
talma jelentős. Ez alól nem kivétel a száraz (savanyú) 
bor sem.

Vitamin-, ásványisó-, nyomelempótlás

Fogyasztásuk megengedett, de előnyös hatásuk – ki-
egyensúlyozott táplálkozás esetén – cukorbetegek kö-
rében nem igazolt.

Prof. dr. Jermendy György  A Fővárosi 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház III. Belgyógyásza-
ti Osztályának osztályvezető főorvosa, az 
orvostudomány (MTA) doktora, a Sem-
melweis Egyetem és a Debreceni Egye-
tem címzetes egyetemi tanára, fővárosi 

belgyógyász szakfelügyelő főorvos. Tagja a Magyar Belgyó-
gyász Társaság és a Magyar Hypertonia  Társaság vezetőségé-
nek, a Belgyógyász Szakmai Kollégiumnak, 1995–2004-ig a 
Magyar Diabetes Társaság főtitkára, utána 2007-ig elnöke, 
majd 2007 óta elnökhelyettese.
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Világszerte egyre növekszik a krónikus vesebetegségben 
szenvedők száma, amely becslések szerint ma Magyaror-
szágon 55–60 ezerre tehető. A vesebetegségeknek szá-
mos oka és formája létezik: fertőzéses, gyulladásos ere-
detűek, egyes gyógyszerek vesekárosító hatása miatt 
kialakuló kórképek, vagy egyéb betegség (immunológi-
ai betegségek, cukorbetegség, magasvérnyomás-beteg-
ség) szövődményeként jelentkezik. A betegség súlyos-
bodásával a vesefunkció mindinkább beszűkül, elégtelen 
lesz, ennek következménye a bomlástermékek lassú fel-
szaporodása.

A krónikus vesebetegek 
kezelésének egyik 
alappillére a diéta
A fehérjeszegény étrend nem gyógyítja meg a vesebe-
tegséget, de lassítja a veseszövet pusztulását, a beteg-
ség súlyosbodását, és késlelteti a szövődmények kiala-
kulását. A diétával a veséket „tehermentesítjük”, így 
hosszabb ideig el tudják látni feladatukat.

A szigorú szempontok alapján összeállított diéta cél-
ja:

• Megfelelő energiabevitel
• A betegség súlyosságához igazított napi fehérjebe-

vitel
• A vesebetegség miatt jelentkező szövődmények 

lassítása
– A szérumfoszforszint emelkedésének megaka-

dályozása (csont-, ízületi, érfalkárosodás)
– A szérumkáliumszint emelkedésének megaka-

dályozása
– A folyadékbevitel és -leadás egyensúlyának biz-

tosítása

Megfelelő energiabevitel

Az optimális tápláltsági állapot elérése és annak meg-
tartása a beteg tápláltsági állapotához igazodó kalória-
bevitellel lehetséges. Ez ideális testsúlykilogrammon-
ként napi 30–40 kilokalóriát jelent.

A betegség súlyosságához igazított napi 
fehérjebevitel

A diétában fontos szerepe van a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű fehérje fogyasztásának. A táplá-
lékkal elfogyasztott fehérjék lebontása során kép-
ződő bomlástermékek a vesén át választódnak ki.

A napi fehérjebevitelt a kezelőorvos határozza 
meg, a vesekárosodás és a vese teljesítőképességé-

nek függvényében, ez a betegség súlyosságától függő-
en napi 0,6–0,8 g ideális testsúlykilogrammonként. A 
naponta elfogyasztható fehérjemennyiség 50 százalé-
kát állati eredetű fehérjékből kell biztosítani, 50 szá-
zalékát pedig növényi eredetű fehérjékből. A nagy bi-
ológiai értékű, állati eredetű fehérjék (húsok, tojás, 
tej és tejtermékek, halak) tartalmazzák azokat a lét-
fontosságú aminosavakat, amelyeket a szervezetünk 
nem képes előállítani, így mindenképpen a táplálék-
kal kell felvennünk. Fehérjeszegény étrendet tartó 
betegeknél gyakran alakul ki fehérjehiányos állapot 
és alultápláltság. Ennek egyik oka, hogy a betegek 
napi kalóriabevitele esetenként messze elmarad az 
előírtaktól. A táplálékkal elfogyasztott fehérjék (ami-
nosavak) nem a szervezet saját fehérjéinek felépíté-
sét szolgálják, hanem kalóriaforrásként hasznosul-
nak. A másik ok, ha a betegek vegetárius étrendet 
kezdenek tartani.

A vesebetegség miatt jelentkező 
szövődmények elkerülése, lassítása

A szérumfoszforszint emelkedésének 
megakadályozása

A csökkentett foszforbevitel mérsékli a vesebetegség 
előrehaladását, valamint mérsékli a csont-, ízületi és 
a szív-érrendszeri szövődmények kialakulását. A napi 
foszforbevitel 800 mg-nál ne legyen több. Az étrend-
ben mérsékelni vagy kerülni kell a foszforban gazdag 
élelmiszerek fogyasztását. A betegség súlyosbodásá-
val foszfátkötő gyógyszerekre is szükség lehet, ezek 
a bélben a foszfátokkal oldhatatlan vegyületet képez-
nek, majd a széklettel távoznak. Nagyon fontos, hogy 
a foszfátkötő bevétele étkezés közben, de legkésőbb 
étkezés után fél órával megtörténjen. Étkezést köve-
tően egy órával már jelentősen csökken a foszfátkö-
tő hatás.

Foszforban gazdag élelmiszerek, nyersanyagok: füs-
tölt húsok, füstölt húskészítmények, belsőségek, ola-
jos halak, sajtok, búzacsíra, szója és szójakészítmé-
nyek, szárazhüvelyesek, olajos magvak, kakaópor, 
csokoládé.

Krónikus vesebetegek étrendi kezelése
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A következő oldalon található recepteknél megadott 
mennyiségek EGy SZEMéLy ADAGJáRA vonatkoznak. 
A receptek kiötlője: Nagy Gyuláné Tajti éva dietetikus, 
a fotókat Schäffer László készítette.

A szérumkáliumszint emelkedésének 
megakadályozása

A kálium izmaink működéséhez elengedhetetlenül 
fontos, ugyanakkor nem elegendő kiválasztás esetén 
súlyos szívműködési zavarokat okoz. A napi kálium-
bevitel csökkentését a kezelőorvos határozza meg a la-
borvizsgálatok tükrében. A veseműködés beszűkülé-
sével csökken a kálium kiürítése is, ezért mérsékelni 
kell a káliumban nagyon gazdag élelmiszerek fogyasz-
tását. A zöldségfélék áztatóvizének, első főzőlevének 
leöntésével csökkenthető a káliumtartalom.

Káliumban gazdag élelmiszerek, nyersanyagok: 
aszalt gyümölcsök, olajos magvak, száraz hüvelyesek, 
szója és szójakészítmények, 100 százalékos gyümölcs-
levek, banán, füstölt húsok.

A folyadékbevitel és -leadás egyensúlyának 
biztosítása

A fehérjeszegény étrendben figyelni kell a megfelelő 
mennyiségű folyadékfogyasztásra is. A szükséges napi 
folyadék bevitel 2,5–3 liter – amennyiben nincs víz-
visszatartás, ödéma –, de ez ne legyen tej, kefir, jog-
hurt, ami 3 dl fölötti mennyiségben túl sok fehérjebe-
vitelt jelent.

Célszerű naponta ugyanabban az időben ruha nélkül 
mérni a testsúlyt, a reggel és este mért súly között nem 
lehet több fél kilónál. Amennyiben a súlykülönbözet 
meghaladja a fél kilót, a vese már nem képes a folya-
dék teljes eltávolítására, vizenyők alakulnak ki. A folya-
dékmegszorítás mértékét a kezelőorvos határozza meg.

Fontos továbbá mérni és följegyezni a vizelet meny-
nyiségét, valamint az elfogyasztott folyadék mennyi-
ségét. A túlzott káliumbevitel miatt kerüljük a 100 
százalékos gyümölcslevek fogyasztását. Olyan ásvány-
vizet válasszunk, amelyeknek kicsi a nátriumtartal-
ma, de nagy a kalcium- és magnéziumtartalmuk.

A vesebetegségben – különösen az egyidejűleg fenn-
álló magasvérnyomás-betegség esetén – nagyon fontos 

a sószegény étkezés. A nátriumnak – amely a konyha-
só egyik alkotója – fontos szerepe van a folyadékház-
tartás szabályzásában. A túlzott sózás emeli a vérnyo-
mást, rontja a veseműködést. A konyhasóbevitel ne 
haladja meg a napi 5 grammot! (A tápanyagtábláza-
tok a nátriumtartalmat adják meg, ami nem azonos a 
nátrium-kloriddal, vagyis a konyhasóval; 2 g nátrium 
= 5 g konyhasó).

Az ételek készítésekor ne használjunk konyhasót, 
ízesítsünk zöldfűszerekkel (majoránna, tárkony, les-
tyán, borsikafű, kakukkfű, petrezselyem, kapor, ba-
zsalikom stb.). Ezekkel a fűszerekkel, egy kis odafi-
gyeléssel, gyakorlattal különleges ízhatású ételeket 
készíthetünk. Kerülni kell a konyhasóban gazdag élel-
miszerek fogyasztását: ízesítőporok, zacskós levesek, 
füstölt húsok és húskészítmények, konzervek, sajtok, 
savanyúságok, mustár, ketchup. Soha ne sózzuk meg a 
paprikát, paradicsomot, uborkát, retket.

Jelentős szerepe van a vérben az emelkedett ko-
leszterin- és trigliceridszintnek a krónikus veseelégte-
lenség folyamatának súlyosbodásában. Az étrendben 
ügyelni kell arra, hogy a magas koleszterintartalmú 
állati zsiradékok helyett a növényi eredetű zsírok fo-
gyasztása kerüljön előtérbe.

Az étrendi előírások betartásához szükséges:
• grammos mérleg,
• tápanyagtáblázat használata,
• étkezési napló vezetése.
A fehérjeszegény étrendben jelentős szerepet kap 

a megfelelő nyersanyag-válogatás és az ételkészíté-
si ismeret. A nyersanyag-válogatásnál a fehérjében 
szegény, de energiában gazdag nyersanyagokat, élel-
miszereket részesítsük előnyben. A gabonafélék fe-
hérjetartalma jelentős, ezért liszt helyett étkezési ke-
ményítőt, fehérjeszegény lisztet és száraz tésztákat 
válasszunk. Fehérjeszegény étrendben a szelet hú-
sok helyett inkább készítsünk vagdaltat, töltött, ra-
kott ételeket, ahol a hús mellett az egyéb alapanyago-
kat növeljük (rizs, zöldségek), így az adag több, és az 
energiatartalom is növelhető. A fehérjeszegény étrend 
elsajátítása és betartása nem könnyű, de ez a diéta 
egyensúlyban tartja, lassítja a veseműködés romlását.

Nagy Gyuláné Tajti éva  Több mint 25 
éve a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyá-
szati Klinikájának vezető dietetikusa. 
Szakterületei: nefrológia, hipertónia, dia-
betológia. A Humán Táplálkozási Szak-
mai Kollégium tagja.

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: 

Erdős Ferencné, Biharkeresztes; Héjjas József, 
Öcsöd; Naske Béláné, Kecskemét.

A Medical Group Kft. ajándékát, Medel Check 
vérnyomásmérőt nyertek: 

Keresztes Gergely, Szeged; Lászlóffy Ferencné, 
Kiskunfélegyháza; Sántáné Dobos Ibolya, Albertirsa.



Húsos zöldbabfőzelék

Tejszínes gombapaprikás 
Tóték-féle fodros 

kockatésztával

Szilvás gombóc

Húsos töltött karalábé



Szilvás gombóc
• 30 g Femini kenyérpor
• 30 g búzaliszt
• 1 db tojás
• 50 g szilva
• 30 g cukor
• 30 g zsemlemorzsa
• 10 g olaj
• 20 g porcukor
• 100 g burgonya
• csipetnyi fahéj

A megtisztított burgo-
nyát kockára vágjuk, 
megfőzzük, leszűrjük, 
áttörjük. Amikor ki-
hűlt, hozzáadjuk a 
Femini kenyérport, a 
lisztet, tojást, csipet-
nyi sót, és összegyúr-
juk. Ha keménynek ítéljük a tésztát, kis langyos vizet 
tegyünk még hozzá. A tésztát kinyújtjuk, négyzetekre 
vágjuk, a közepébe fahéjas porcukorba hempergetett 
szilvát teszünk. Gombócokká formáljuk, és forró vízben 
addig főzzük, míg a gombócok a víz tetejére fel nem jön-
nek. A zsemlemorzsát kevés olajon megpirítjuk, a kifőtt 
lecsöpögtetett gombócokat beleforgatjuk.

Energia: 590 kcal · Fehérje: 8,8 g · Zsír: 15 g · Szénhidrát: 121 g 
Foszfor: 129 mg · Kálium: 134 mg

Húsos zöldbabfőzelék
• 200 g zöldbab
• 40 g pulykacomb
• 30 g tejföl
• 20 g olaj
• 20 g vöröshagyma
• 15 g Femini liszt
• natúr vegeta, fűszer-

paprika, ízlés szerint 
fokhagyma, petrezse-
lyem

A tisztított vörös-
hagymát apróra vág-
juk, és kevés olajon 
aranybarnára pá-
roljuk. Hozzáadjuk 
a kisebb kockára 
vágott pulykacomb-
filét, a natúr vege-
tát, és kevés vízzel felöntve majdnem puhára főzzük. A 
tisztított felaprított zöldbabot a húshoz adjuk, felöntjük 
vízzel, és készre főzzük. A Femini lisztet szárazon kis-
sé megpirítjuk, majd egy evőkanálnyi olajat, zúzott fok-
hagymát, és fűszerpaprikát adunk hozzá. A rántást a 
húsos zöldbabhoz keverjük, a tejfölt óvatosan hozzá me-
legítjük, és frissen vágott petrezselyemmel megszórjuk.

Energia: 376 kcal · Fehérje: 14 g · Zsír: 29 g · Szénhidrát: 25 g 
Foszfor: 149 mg · Kálium: 620 mg

Húsos töltött karalábé
• 200 g karalábé
• 40 g pulykacomb
•  20 g tejszín
• 20 g tejföl
• 20 g olaj
• 20 g vöröshagyma
• 10 g margarin
• 10 g keményítő
• natúr vegeta, kakukkfű, 

őrölt bors, petrezselyem

A tisztított vörös-
hagymát apróra vág-
juk, és kevés olajon 
aranybarnára pá-
roljuk. Hozzáadjuk a fűszerpaprikát, a tokányra vágott 
pulykacombfilét, a fűszereket, és kevés vízzel felöntve 
félpuhára főzzük. A megtisztított karalábét középen ki-
vájjuk, a kivájt részeket kicsinyre aprítjuk és a húshoz 
tesszük, az egészet puhára főzzük, és a végül összefőz-
zük a keményítővel kevert tejszínnel. A kivájt karalábét 
vegetás vízben félpuhára főzzük, kiszedjük, lecsöpögtet-
jük, egy tűzálló tálat margarinnal kikenünk, a fűszeres 
húst a karalábékba töltjük. A tejfölbe keverjük a petre-
zselymet, és a karalábéra csorgatjuk. 20 percig sütőben 
sütjük. Rizskörettel tálaljuk.

Energia: 301 kcal · Fehérje: 13 g · Zsír: 28 g · Szénhidrát: 17 g 
Foszfor: 168 mg · Kálium: 730 mg

Tejszínes gombapaprikás Tóték-féle 
fodros kockatésztával

• 100 g fehérjeszegény 
fodros kockatészta

• 200 csiperkegomba
• 20 g tejszín
• 20 g tejföl
• 20 g olaj
• 20 g vöröshagyma
• natúr vegeta, ma-

joránna, őrölt bors, 
őrölt fűszerpaprika, 
petrezselyem

A tisztított vörös-
hagymát apróra 
vágjuk, és kevés 
olajon aranybarná-
ra pároljuk. Félre 
húzzuk, hozzáad-
juk a fűszerpapri-
kát, a tisztított szeletelt gombát, vegetát, majoránnát, 
és lassan, fedő alatt megpároljuk, a végén borsozzuk. 
Tejföllel, tejszínnel összefőzzük, petrezselyemmel meg-
szórjuk. A tésztát forrásban levő, sós vízben állandó ke-
vergetés mellett kifőzzük. Leszűrjük, leöblítjük, kevés 
olajon átforgatjuk.

Energia: 571 kcal · Fehérje: 10 g · Zsír: 30 g · Szénhidrát: 84 g 
Foszfor: 104 mg · Kálium: 604 mg
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A 2010/3. számban megjelent rejtvény helyes megfejtése: … vannak a férjemnek szexuális zavarai? Nem feltétlenül, lehet az magától is. • A Cremum Pharma Kft. 
Formoline ajándékcsomagját nyerték: Kiss Gabriella, Gyula; Kurucz Csaba, Szentes; Rétháti Adrienn, Budapest; Veress Katalin, Keszthely; Virág Józsefné, Kakucs.
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Orvos a beteghez: A jó hírem 
az, hogy a mai összes betegem 
közül Ön a legjobb állapotban 
lévő páciensem, a rossz hír 
viszont az, …

A vicc poénját a rejtvény 
tartalmazza, ezt kérjük a kiadó 

címére beküldeni.

A helyes megfejtést 
 2011. június 15-ig 
beküldők között a 

Cremum Pharma Kft. 
ajándékcsomagjait sorsoljuk ki.

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

A Formoline L112 Németország elsőszámú 
fogyókúrás terméke. Sikerét a magasfokú zsírmegkötő 

képességének, valamint jól tolerálhatóságának 
köszönheti. Nem befolyásolja a metabolizmust, 

tartósan is alkalmazható, cukorbetegek is 
használhatják!

Forgalmazó: Cremum Pharma Kft., 1148 Budapest, 
Nagy Lajos Király útja 16–18. • www.cremum.hu

www.l112.com



A magasvérnyomás-betegség alattomosan rombolja szeretteink egészségét  

és súlyos szövődményekhez vezethet. 

Megfelelő terápiával, életmóddal, gondozással és odafigyeléssel csökkenthető  

a „néma gyilkos” által okozott események, mint a szélütés (stroke), szívinfarktus  

vagy vesebetegség kialakulásának kockázata.

Mérje Ön is otthon saját és családtagjai vérnyomását, és ha rendszeresen  
140/90 Hgmm feletti értéket rögzít, keresse fel kezelőorvosát!

A magasvérnyomásról további információkat kaphat a www.hypertenison.hu weboldalon,  

illetve keresse az Éljen 140/90 alatt! programot a YouTube- és a Facebook 

internetes közösségi oldalakon is!

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