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Lapunk megrendelhető
A Hypertonia és a kardiovaszkuláris
rendszer 2012-ben 4, a Diabetes 6
alkalommal jelenik meg. Megrendeléskor az
alábbi postázási költséget kérjük befizetni:
Példány Hypertonia Diabetes
szám
1 (egyéni) 1 260 Ft 1 890 Ft
10–50
8 600 Ft 12 600 Ft
51–100 12 400 Ft 18 600 Ft
101–150 15 800 Ft 24 400 Ft

Hypertonia
+ Diabetes
2 490 Ft
19 600 Ft
28 200 Ft
36 000 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.

Örömmel üdvözöljük olvasóink táborában. Ha
Ön most tartja először kezében lapunkat, szeretném felhívni a figyelmét, hogy nem orvosi szaklapot fog olvasni. Hasábjainkon éppúgy
szólunk a még egészséges emberekhez, mint
közvetlenül a beteghez, illetve azok hozzátartozóihoz. Meggyőződésünk, hogy számos betegség kialakulásában részben vagy egészében
az egyén maga is felelős, a gyógyulás legfőbb
kulcsa maga a beteg. Ahogy Hippokratész írta:
„A bölcs embernek rá kell döbbennie, hogy
egészsége a legdrágább kincse.”
Kétségtelen, hogy az életkor előrehaladtával egyre több betegséget tudhatunk magunkénak. Az egészségmegőrzés, a betegségek elkerülésének. illetve a gyógyulás sikerének legfőbb záloga a kellő ismeretek megszerzése, és azok
betartása. Sokkal jobb többet költeni a betegségek megelőzésére, mint ennek az összegnek a sokszorosát a gyógyításra. Akik úgy gondolják, hogy
nincs idejük a testmozgásra, azok idővel kénytelenek lesznek időt szakítani a betegségre. Érdekes ellentmondásnak vagyunk szemtanúi, amikor a
gasztronómia fejlődésével két-háromszor annyit eszünk, mint amennyire
szükségünk van. Az egészség nem kényszeríthető az emberekre, nem adható, nem is vehető. Mindenkinek magának kell érte tennie, az egészséget
csak akkor értékeljük, és vágyjuk, ha már nincs benne részünk.
Ma az egészségügy résztvevői, az orvostársadalom, a különböző betegegyesületek és civil szerveződések mind sokat tesznek annak érdekében,
hogy a lakosság minél tájékozottabb legyen az egészséges életvitel, illetve
a különböző betegségek elkerülésének, esetleg időbeni kitolódásának érdekében. De sokat tesznek azért is, hogy a beteg minél elfogadhatóbban
tudjon együtt élni a már felismert betegségével. Hogy a betegség okozta
életminőség-romlás a lehető legkisebb legyen, bizony magának a betegnek
is sok ismeretre van szüksége. Legfőképpen ismernie kell a betegségét,
azokat a módszereket, megváltoztatandó életmódbeli szokásokat, melyekkel hozzájárulhat ahhoz, hogy a betegségével együtt is teljes életet élhessen. Az orvos az összes tudományával együtt sem képes segíteni a betegség megelőzésében vagy az eredményes kezelésében akkor, ha ebben a
beteg maga nem partner. E feladat végrehajtásához szükség van a betegséggel kapcsolatos ismeretekre, a gyógyulást elősegítő magatartás elsajátítására. Ez a mi egyik fő célunk, reményünk.
Régi olvasóink már betekintést nyertek a magasvérnyomás-betegség
természetébe. Megismerhették kialakulásának módjait, kockázati tényezőit, megelőzési, illetve nem gyógyszeres kezelésének lehetőségeit. A hipertónia ritkán fordul elő csupán önmagában, az esetek többségében
egyéb betegségek kísérik, mint pl. más szív- és érrendszeri megbetegedések, vagy az elhízás, a zsíranyagcsere zavara, cukorbetegség, ezért nem
csak a magasvérnyomás-betegséggel, hanem annak szövődményeivel,
társbetegségeivel kapcsolatban is olvashatnak lapunkban.
Egyike vagyunk azon csatornáknak, melyeken keresztül tudomást szerezhet a legfontosabb információkról, tudnivalókról. Bízunk abban, hogy
ily módon is segíthetünk az egészséges életmód kialakításában, vagy ha
már kialakult a betegség, annak elfogadásában és eredményes kezelésében.
Békés, szép, egészségben is gazdag ünnepeket kívánok a Kiadó és az
egész Szerkesztőség nevében:
Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság budapesti titkára
a Magyar Nephrologiai Társaság titkára

A szerkesztőség megjegyzése: az optimális vérnyomás eléréséhez a lapunkban hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!

Ritkán jobb a másolat, mint az eredeti
Az 1993-ban alapított Magyar Hypertonia Társaság örökös
tiszteletbeli elnöke, egyben a Továbbképző Kurzus elnöke
prof. dr. Farsang Csaba. A neves szakembertől sok egyéb
között megtudtuk, az MHT évente megrendezett kongresszusán a világban folytatott legújabb kutatási eredményekről is hallhatnak beszámolókat a részt vevő gyakorló orvosok.

– Alapvetően mire vállalkozik a Magyar Hypertonia Társaság?
– Feladatunk nem kevés, hiszen többek között az új, a magas vérnyomás (hipertónia) terén elért eredményeket tesszük
közzé, tanfolyamokat rendezünk, és a társaság nemzetközi kapcsolatait ápoljuk, például
úgy, hogy neves külföldi előadókat hívunk hazánkba.
– Ezúttal milyen aktualitásokról, újdonságokról számolnak be, amelyek a laikus, de
magasvérnyomás-betegségben
szenvedőknek is érdekesek lehetnek?
– Régóta ismert a szakmában – nem úgy a nagyszámú
érintett körében –, hogy a magas vérnyomás szinte
soha nem önálló betegség. Az emberek többségénél
a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában nagyon fontos szerepet játszó kockázati tényezők is jelen vannak. Mostanság az ezek közötti kapcsolat terén születtek új ismeretek. Például csak nemrégen
közöltek olyan adatot, amelyből egyértelműen kiderül, ha a vérben a húgysavszint emelkedik (hiperurikémia), akkor nő a szívinfarktus, a szélütés, a perifériás érbetegségek gyakorisága. Amennyiben sikerül a
húgysavszintet csökkenteni, akkor ritkább ezek előfordulása.
– Bizonyára hiányosak az ismereteim, de a húgysav
kóros mennyisége leginkább nem a köszvénnyel hozható kapcsolatba?
– Így igaz, de mással is. Az szélesebb körben ismert,
hogy a húgysav az ízületeket károsítva a köszvény
nevű betegséget okozhatja. Ugyanakkor ma már tudható, hogy egyúttal tönkreteszi a vese és a szívizom
ereit, valamint az agyi gondolkodási funkciókat is lecsökkenti. Tehát a túl magas húgysavszint káros.
– Orvosilag mi az optimális húgysavszint?
– A 250–320 µmol/l.
– Mitől emelkedhet a normális határ fölé?
– Például, amikor túl sok húst, kávét, teát fogyaszt
az ember. Ilyenkor a felesleget a szervezet képtelen
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lebontani, noha van egy mechanizmus, amely a húgysavat eltávolítja. Ebben a vese játssza a legfőbb szerepet, amely kiválasztja a vizelettel. Ha ez a mechanizmus valamilyen oknál fogva sérül vagy gátlódik,
mert olyan enzimrendszert örökölt az illető, hogy ez
a funkciója eleve gyengébb, vagy pedig a húgysav kiürülését akadályozó, netán a
termelését fokozó gyógyszert
szed, akkor húgysav okozta károsodások jöhetnek létre.
– Milyen betegségekre szednek ilyen következményeket kiváltó gyógyszereket?
– Sok egyéb között például a
magas vérnyomásra…
– Eddig a köszvényre figyelték a húgysavat, most már a
magas vérnyomásra is?
– Kutatások bizonyították,
hogy a normálisnál magasabb
húgysavszint a szív-érrendszeri károsodások egyik előidézője. A magas húgysavszint, illetve köszvény mellett tízszer
gyakoribb a magas vérnyomás
kialakulása, ugyanakkor a hipertóniás vagy szívkoszorúér-betegségben szenvedőkben
a köszvény háromszor gyakrabban fordul elő. Az ös�szefüggés főként azzal magyarázható, hogy magas
vérnyomás és cukorbetegség esetén a vese érrendszere és következményesen a vérellátása is károsodik, emiatt a húgysav kiválasztása zavart szenved,
így felhalmozódik a szervezetünkben. Bizonyos magas vérnyomást javító gyógyszerek – például a vizelethajtók egy csoportja – kifejezetten növeli a húgysavszintet. Mint ahogy, ha valaki hajlamos rá, akkor
nála köszvényes rohamot is produkálhat, tehát most
új tendencia, hogy ilyenkor ezeket a gyógyszereket
elhagyjuk.
– Érdekes tudnivaló. Milyen aktualitások kerülnek
még terítékre az MHT kongresszusán?
– Sok a tudományos, a napi praxisban alkalmazandó újdonság. Az egyik nagyon fontos változtatni valónk, hogy a vérnyomást megfelelő célértékig
kell csökkentenünk. Ennek az értéknek a változása
az elmúlt időkben elég sok újdonságot hozott. Például nem is oly régen még azt mondtuk, hogy a nagy
szív-, érrendszeri kockázatú betegeknél – ők különböző kedvezőtlen tényezők együttes hatása esetén infarktusra, agyvérzésre, veseelégtelenségre erősen hajlamosak – minél lejjebb visszük a vérnyomást, annál
jobb. De fontos, hogy mindenkinél a vérnyomás célértéke legalább 140/90 Hgmm-nél alacsonyabban le-

gyen. A nagy kockázatú betegeknél ez viszont mindenképpen 130/80 Hgmm alatti célértéket érjen el! A
fehérjevizeléssel járó vesebetegeknél meg ennél is lejjebb, 125/75 Hgmm alá kerüljön, mert akkor jár a legjobban a vese.
– Azért erről már korábban is lehetett ezt-azt hallani…
– Igen ám, de kiderült például, hogy akinek egyben
koszorúér-betegsége is van, ott ha túlzott mértékben
csökkentjük a vérnyomást, akkor az akár károssá válhat, hiszen infarktus, ritmuszavar lehet a következménye. Most úgy néz ki, hogy ezeknél a betegeknél a
célértéket a 130/80 Hgmm közelébe kell vinni, miközben ügyelni kell arra, hogy a szisztolés vérnyomásérték ne kerüljön 120 Hgmm alá.
– Mivel járhat, ha alacsonyabb lesz az érték?
– Sok vizsgálat igazolta, hogy fontos az óvatosság.
Érdekes, ha lemegyünk 110 Hgmm-ig, akkor az az
agynak, a vesének jó, de például a szívnek már kifejezetten árt. Ezért született a 130/80 Hgmm-es kompromisszum a vérnyomás beállításánál.
– Tudtommal az utóbbi időkben a betegek javát szolgáló, korszerű kombinációs készítmények kaphatók
már a patikákban.
– Az elmúlt néhány évnek a terápia szempontjából
a legfontosabb eredménye, hogy a betegek legalább 80
százalékának mindig kombinációs szert kellett adni.
Ugyanis az egy hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel
nem tudjuk a vérnyomást megfelelően beállítani, vagy
azt olyan nagy dózisba kellene adni, amely már igen
jelentős mellékhatásokat okozna.
– Sem kötözködni, sem politizálni nem akarok, de
az egészségügyi kormányzat kifejezetten a kombinációs
gyógyszerek ellen van, a generikumokat és nem az innovatív készítményeket támogatja…
– Ami évek óta a finanszírozás részéről koncepció,
az a szakma részéről már sokszor túlhaladott. Mindannyian tudjuk, hogy a különböző hatóságok és a finanszírozó általában 5-6 évvel lekéste a szakmai tudnivalókat, ajánlásokat. Rendkívül helytelen, hogy a
gyógyszer-kombinációk támogatását csökkentették.
Ezáltal ugyanis a beteg terápiás együttműködése biztosan romlik, hiszen több gyógyszert kell bevennie a
betegnek a kevesebb helyett. Arról nem is szólva, hogy
adott esetben drágább az egészségbiztosító által választott megoldás, miután a kombinációk általában
olcsóbbak, mint a külön-külön felírt gyógyszerek. A
páciensek egyre kevésbé lesznek jól kezeltek, viszont
mind több szövődmény jelentkezik, ami aztán 1-2 év
múlva majd a terápiás és egyéb egészségügyi költségeket igencsak megnöveli.
– Ez azért is döbbenetes, mert sok újdonságot találni
a kombinációs szerekben…
– Valóban számos újfajta kombináció került forgalomba. Ezek közül az azonos betegség ellenére mást és
mást ajánlhatunk a pácienseknek. Van olyan, amelyet
csak nagyon időseknek írunk fel, mert például kétfajta vérnyomáscsökkentő fix kombinációja kifejezetten

nekik előnyös. Mást viszont a vesebetegeknek előnyösebb szedniük. Van olyan, ami pedig inkább a szívbetegeknek ajánlott, de nem biztos, hogy a cukorbetegeknek javallott. Az, hogy melyik betegnek melyik
kombináció ajánlott, ebben a tekintetben nagyon sok
az újdonság. Arról is szólni kell, hogy megannyi újfajta
készítmény is megtalálható a patikában. Sok közülük
a már meglévő gyógyszercsoportok újabb változatai.
Van olyan újabb hatásmechanizmusú szer, amely egészen máshogy hat, mint a többi. Sokkal tovább, akár 2
hétig is eltart a hatása. Ha erre a készítményre beállítjuk a beteget és nem szed be belőle többet, akkor is
2 hét múlva bizonyos vérnyomáscsökkentő hatás még
mindig detektálható.
– Erre az egészségbiztosító figyel?
– Hát eddig nem vette figyelembe, ugyanis nincs
gyógyszertámogatás rá. A betegek többsége nem is
tudja a teljes árat kifizetni.
– Ha jól tudom, kiderült, hogy a nem vérnyomáscsökkentő gyógyszerek közül a cukorbetegek kezelésébe újonnan bekerült két gyógyszercsoportnak a magas
vérnyomás szempontjából is kedvezők a hatásai.
– Pontosak az információi. Mindenesetre az a tendencia, hogy olyan gyógyszert adjunk a betegeknek,
amelynek nincs vagy alig van mellékhatása, viszont
hosszú hatású, naponta egyszer beszedendő készítmény. Nagyszámú betegnél alkalmazható, lehetőleg
ritkán kelljen adni, és az egyén szervezetében lezajló
folyamatokat ne károsítsa.
– Ezek a ma nálunk kapható szerek közül zömmel
innovatív vagy generikus gyógyszerek?
– A patikában mindkettő megtalálható. Az innovatív készítmények 15 évig maradnak egyedül a piacon,
utána jönnek a generikumaik. Sajnos az utóbbiaknál
mostanában már olyanokkal is találkozom, amelyeknél nem tudható, hogy ki a gyártó, csak a forgalmazó céget tüntetik fel. Bevallom, ilyen készítményt nem
vagyok hajlandó felírni.
– De mi van a beteggel, ha az orvos a páciense védelmében nem ír fel valamilyen szert, pedig azt a krónikus
bajban szenvedő az ára miatt még képes lenne kiváltani, a lelkiismeretes doktor rendelte gyógyszer viszont a
forgalmazó által ellenőrzött, de sokba kerül?
– Akkor a beteg eldönti, hogy megveszi a tisztább
és garantáltan sok vizsgálattal bizonyított hatóanyagú, megfelelő gyár által gyártott gyógyszert, vagy az
olcsóbbat választja, amelyről esetleg nem tudni, hogy
milyen körülmények között állították elő. Ugyanakkor tény, hogy van olyan generikus szer, amely sokkal
tisztább, mint az eredeti. Szerencsére a generikumok
többségénél a hatóság szigorúan ellenőrzi a gyártót, de
nem vagyok biztos abban, hogy minden gyártót ellenőriznek-e hatóságaink. Mindenesetre ajánlom, ha kiváltanak egy készítményt, mindig nézzék meg, hogy a
dobozon csak a forgalmazó, vagy az előállító neve is olvasható-e…!
Krasznai Éva
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Más kezelés való az ifjabbnak, más az idősebbnek
Mi a normális vérnyomás, és van-e
különbség az értékekben fiatal- és
időskorban? – kérdeztük prof. dr.
Koller Ákostól, a Magyar Hypertonia
Társaság december elején megrendezendő kongresszusának elnökétől.

– A megfelelő vérnyomás igen
fontos a szervezet működésének
fenntartásához, hisz a keringő
vér szállítja az élethez szükséges
oxigént és tápanyagokat a szövetekhez, és szállítja el a végtermékeket. Nyugalomban a vérnyomásunk alacsonyabb, míg fokozott
fizikai aktivitásnál a megnövekedett oxigénigény miatt magasabb.
A vérnyomást több különböző, egymással szoros kapcsolatban lévő
rendszer irányításával az idegrendszer, a hormonális rendszer
és az ér falában lévő mechanizmusok szabályozzák. A
baj akkor van, ha már nyugalomban is a normálisnál
magasabb a vérnyomás. Ma úgy gondoljuk, hogy egy
felnőtt, egészséges ember vérnyomásának nyugalomban 140/90 Hgmm alatt kell lennie. Csecsemő- és fiatalabb korban ennél kisebb érték a normális. Mivel
az emelkedett vérnyomás növeli a stroke (agyvérzés)
és a szívelégtelenség kockázatát, vigyázni kell, hogy
ne emelkedjen időskorban sem magasra a vérnyomás.
A hipertónia kezelésére gyakran alkalmazunk különböző hatásmechanizmusú gyógyszereket, mint pl. az
úgynevezett ACE-gátlókat és AT1-receptorblokkolókat.
– Ha megmagyarázná ezen szerek működését…?
– A szervezetben mindenhol jelen lévő (szisztémás) renin-angiotenzin-rendszer (RAS) fontosságát
már régóta felismerték a vérkeringés szabályozásában, ugyanis fokozott működése gyakran hipertóniához vezet. Ez a rendszer akkor aktiválódik, ha a vese
vérkeringése csökken. A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer úgy a rövid, mint a hosszú távú vérnyomás-szabályozásban meghatározó szerepet játszik.
Kulcsmolekulája az angiotenzin II, mely az artériák
erős összehúzódását okozza, erős érszűkítő hatásával
idézi elő a vérnyomás emelkedését. Az angiotenzin II
egy enzim közreműködésével (ACE: angiotenzinkonvertáló enzim) képződik, és hatása az úgynevezett angiotenzin1 (AT1) receptorokon keresztül érvényesül.
A vérnyomás-emelkedést okozó angiotenzin II hatását
két úton gátolhatjuk, egyrészt csökkentjük a termelődését a konvertáló enzim bénításával (ACE-gátlás),
másrészt blokkolhatjuk az AT1 receptorokat.
– Mi váltja ki a rendszer aktivizálódását?
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– Az angiotenzin II serkenti az
aldoszteron nevű hormon felszabadulását, aminek hatására csökken a nátrium- és vízürítés, párhuzamosan emelkedik a vérnyomás.
A vér növekvő nátriumtartalma
a renin-angiotenzin-rendszernek
(RAS) visszajelzi, hogy a kívánt hatás létrejött, s így az angiotenzin II
szintje csökken.
– Ez elég logikusnak hangzik,
valóban ilyen egyszerű a folyamat?
– Természetesen nem, mert akkor nem lenne dolgunk ez irányban kutatni. Az utóbbi évtizedben
ismertük fel, hogy az érfalban is
van renin-angiotenzin-rendszer, és
az is dinamikusan változik.
– Van-e adat arra, hogy az életkor fontos tényező?
– Állatkísérletek
kimutatták,
hogy a korral az érrendszeri RAS működése változik.
Míg fiatalabb korban a RAS az erekben nagyon alacsony szinten működik, az évek előrehaladtával ez
jócskán megváltozik. Az ifjú- és középkorban intenzívebb, majd időskorra ismét lecsökken. E felismerés igazolja, hogy az időskorú hipertóniás betegeket másként
kell kezelni, mint például a középkorú sorstársaikat.
– Vagyis, a gyakorló orvosnak e tudás birtokában az
idős és a nagyon idős magas vérnyomásos pácienseit
az eddigiektől eltérő dozírozással kell majd kezelnie?
– Én nem vagyok klinikus, azonban az biztos, hogy
a gerontológia és a geriátria területére, az odatartozó
betegekre az eddigieknél sokkal jobban oda kellene figyelni. A jó klinikus már meg is teszi. A magyar lakosság elöregszik, az emberek mind hosszabb ideig élnek.
Ugyanakkor a fokozott szociális és társadalmi stressz
már fiatalabb korban is elősegíti a hipertónia kialakulását. Továbbá sajnos nő a lakosság testsúlya, a túlsúly
cukorbetegséghez vezet, ami további teher a vérkeringésre. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy tudjuk,
mennyi a vérnyomásunk!
– Mindezekben milyen szerepet vállal a Magyar Hypertonia Társaság?
– Nagy jelentőségűnek tartom a Társaság folyamatos nyitottságát a legújabb tudományos kutatási eredmények iránt, és azon állandó törekvését, hogy tudatosítsa a lakosság körében a megfelelő vérnyomás
fontosságát az egészségünk megtartása érdekében. A
Társaság tervei között szerepel az életkorra szabott
terápia formáinak kidolgozása, irányt mutatva ezzel a
jelen és a jövő orvosainak a magasvérnyomás-betegség
sikeres kezeléséhez.
Krasznai Éva

A kálium és a magnézium szerepe a szív- és keringési
rendszer védelmében
A szív- és érrendszeri betegségek az utóbbi évek megbetegedési és halálozási statisztikáiban előkelő helyen állnak, hazánkban a népesség közel harmada szenved legalább egy, ebbe a csoportba tartozó betegségben, minden
második ember pedig valamilyen szívbetegségben vagy
stroke-ban (szélütésben) hal meg. Közülünk nagyon sokan vagy nem is tudnak betegségükről, vagy nem veszik
eléggé komolyan a már diagnosztizált betegségüket sem.

A káliumnak legnagyobb szerepe a szervezetünkben az

ingerület-átvitelnél, az izom-összehúzódás elindításában van, a szívritmus és a vérnyomás szabályozásában,
ezenkívül szükséges a sav–bázis egyensúly fenntartásához, a sejtek tápanyagfelvételéhez és energiaellátásához. Nagy káliumtartalmú ételek fogyasztása vagy káliumtartalmú készítmények szedése esetén jelentősen
csökkenhet a stroke és a koszorúér-betegségek kockázata. Hiánya esetén izomgyengeség, izomgörcsök, szívműködési problémák, ritmuszavarok léphetnek fel.
Normális táplálkozás mellett ez nagyon ritkán fordul
elő, leggyakrabban vízhajtáskor, hányás, hasmenés esetén lesz kórosan alacsony a káliumszint. Káliumhiány

esetén fokozottan kell figyelni a diéta összeállítására:
magasabb káliumtartalmú ételeket kell fogyasztani.
Testünkben a magnézium is ionos formában van jelen. Érdekes, hogy a szervezetünkben az ásványi anyagok közül a magnéziumból található a legkevesebb,
pedig sok helyen találkozhatunk fontosságával. Egy átlagos felnőtt teste mindössze 25–30 gramm magnéziumot tartalmaz, ennek 50–60%-a a csontok részét képezi. Ezenkívül az izom- és a májsejtek tartalmaznak
még magnéziumot. Sejten kívül, azaz a sejtek közötti folyadékban és a vérszérumban az össz-magnéziumnak csak kb. 1%-a található. Magnéziumhiány esetén
az idegrendszeri tünetek mellett rövid távon szívritmus-zavarok, vérnyomás-ingadozás jelentkezik, közepes és hosszabb távon fokozódik az érelmeszesedés, a
szívizominfarktus kockázata. A napi magnéziumbevitel
nők esetében 300 mg, férfiaknál 350 mg, terhes nőknél 450 mg, gyermekeknél 50–250 mg (kortól függően).
A szívizom energiaellátottságának segítésével a kálium és magnézium erősítik a szívizom működését, ezáltal gondoskodnak a keringési rendszer egészségének
fenntartásáról.

K+
Mg

2+

Szíve jobban bírja!
A szívünk, mint egy fáradhatatlan energiaforrás
egész életünk során éjjel-nappal mûködik.
Rohanó életmódunk miatt lassan elfárad, energiája
megfogyatkozik. A Panangin® tabletta hatóanyagai
erôsítik a szívizom mûködését, gondoskodnak a szív
és a keringési rendszer egészséges mûködésérôl.

A Panangin 158 mg/140 mg filmtabletta
kálium-aszpartát-anhidrát
és magnézium-aszpartát-anhidrát tartalmú
vény nélkül kapható gyógyszer.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG
KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Vannak egyszerű módszerek arra, hogy életet
mentsünk
Az agyvérzés vagy gutaütés egy fenyegető rém, amely
hosszas, kínzó tehetetlenséget okozó betegség képében
jelentkezik. Mostanában „sztrók”-nak hívják, így emlegetik. Ismerkedjünk meg vele közelebbről.

A stroke gyűjtőfogalom, az agyi érkatasztrófák gyűj-

tőneve. Magyarul hívják szélütésnek, gutaütésnek,
agyvérzésnek, agytrombózisnak is.
Az agyi vérkeringési zavarnak, szakkifejezéssel
stroke-nak, két típusa különböztethető meg. Az agyvérzés az agyi katasztrófák 15 százalékát teszi ki. Az
agylágyulás csoportjába, amely az agyi vérkeringés
különböző mértékű károsodása miatt kialakult agyi
oxigén- és tápanyaghiányos állapotokat jelöli, az agyi
katasztrófák 85 százaléka tartozik. Megkülönböztetünk átmeneti vérkeringési zavart, ilyenkor az ideg-

rendszeri tünetek legkésőbb 24 órán belül megszűnnek, illetve végleges károsodáshoz vezető vérkeringési
zavart.
Stroke-os betegeknél leggyakoribb tünet a száj elhúzódása, beszédzavar és a féloldali gyengeség, bénulás.
Mivel keringészavar, és ezzel együtt idegsejtelhalás
az agyban bárhol kialakulhat, azért a károsodás jellege mindig az elhalás helyétől függ. A teljesség igénye
nélkül a leggyakoribb tünetek: gyengeség, bénulás, érzészavar (érzéketlenség, zsibbadás, bizsergés, szokatlan
érzékelés) a végtagok valamelyikén vagy az egyik testfélen, látászavar (részleges vagy teljes látásvesztés, kettőslátás), „elkent” beszéd, beszédképtelenség (a hallott
beszéd megértésével vagy anélkül), nyelészavar, szédülés, bizonytalanságérzés, egyensúlyvesztés, a testrészek
felismerésének képtelensége.
Súlyos esetekben eszméletvesztés, kóma alakul ki.
A szélütés után érzelmi zavarok, depresszió is jelentkezhet. A szélütés következtében az agy vizenyős duzzanata alakulhat ki, amely agyi nyomásfokozódáshoz
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vezethet. Az agyi nyomásfokozódás tovább súlyosbíthatja a tüneteket.
Teljes szélütés esetén hirtelen, rövid idő alatt valamennyi tünet kialakul, míg súlyosbodó szélütésnél a
tünetek órákig, néha 1-2 napig súlyosbodnak, egyre
több agyszövet hal el, egyre többféle tünet jelentkezik.
Négy egyszerű kérés segít abban, hogy felismerjük
a gutaütést:
1. Kérjük meg a veszélyeztetett személyt, hogy mosolyogjon.
2. Kérjük meg a veszélyeztetett személyt, hogy
mondjon egy rövid mondatot.
3. Kérjük meg a veszélyeztetett személyt, hogy
emelje fel mindkét karját a magasba.
4. Kérjük meg a veszélyeztetett személyt, hogy öltse ki a nyelvét.
Ha a fentiek közül bármelyik gondot okoz, pl., ha
arcának egyik fele görcsösen mozdulatlan marad, vagy
nem tudja kifejezni magát egy egyszerű mondat erejéig sem, vagy ha valamelyik kezét nem tudja felemelni a feje fölé, vagy nem tudja kiölteni nyelvét, vagy az
egyszerűen csak kilóg a szájból, ez mind az agyvérzés
jele lehet. Ezek sürgős orvosi beavatkozást igénylő tünetek, azonnal hívjuk a mentőket!
A szélütés intenzív kórházi ellátást igényel, az első
néhány órában végzett beavatkozás nagymértékben
befolyásolja a betegség kimenetelét.
A szélütés esetében is a veszélyeztető tényezők csökkentésével előzhető meg a baj. Fontos a vérnyomás,
vércukor, vérzsírok, testsúly rendszeres ellenőrzése,
normalizálása, az ismert szívbetegségek megfelelő kezelése, ritmuszavarok esetén vérrögösödést gátló kezelés és rendszeres kontrollvizsgálat, a dohányzás abbahagyása és alkoholfogyasztás mérséklése, a megfelelő
táplálkozás és a rendszeres testmozgás.
A stroke az egyik legfélelmetesebb és legsúlyosabb
betegség, amelyet egyrészt a kockázatot jelentő betegségek, állapotok gyógyításával, karbantartásával, másrészt a gyanújelek jelentkezésekor azonnali kórházi
kezelés kezdeményezésével lehet megszelídíteni.
Tegyünk érte, hogy megmentsük saját vagy embertársaink életét!

Dr. Ádám Ágnes Belgyógyász, háziorvos, hipertonológus. Zuglóban dolgozik
1977 óta. Tudományos munkatársként
tanít a budapesti Orvosegyetem Családorvosi Tanszékén. Megrögzött egészségnevelő, hiszi és vallja: az emberek megtanítása saját testük felépítésének és működésének ismeretére
megkönnyíti a betegségek megértését, feldolgozását.

Együtt a stroke ellen
„Stroke isn’t joke” vagyis „a stroke nem tréfa” lett a Nemzeti Stroke Prevenciós és Rehabilitációs Liga jelmondata.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint

Magyarország a stroke miatti halálozást jelző országok között a második helyen áll, tehát a jelentésben
részt vevő államok közül egy kivételével a betegeknek
mindenütt több az esélye a túlélésre, mint nálunk,
ezért a szakemberek a stroke-ot „új morbus hungaricusnak” nevezik.
Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár a betegség megelőzését célzó program mellé állt.
Kiemelte a civil szervezetek szerepvállalását a stroke-prevencióban és a rehabilitáció hatékonyságának
növelésében.
Miután hazánkban félóránként meghal valaki stroke következtében, és Magyarországon átlagosan 15
évvel korábban kapnak az emberek stroke-ot, mint
Nyugat-Európában, a stroke valóban nem tréfa. A magyarországi esetek száma több mint háromszorosa a
szomszédos Ausztriáénak.
A Nemzeti Stroke Liga hídként funkcionál az orvosok és a betegek között. Ezért az alábbi négy területen rendszeres ismertető, felvilágosító munkát vég-

Vérnyomásmérő
készülék
www.mery.hu

zünk, személyesen klubfoglalkozásaink keretében,
interneten, és prospektusokkal, felvilágosító anyagokkal azoknak, akik számára az internet nem elérhető:
• Megelőzés, egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás (mennyivel kisebb ráfordítás ma egészségünkre odafigyelni, mint holnap a kórház, rehabilitáció költségeit vállalni).
• Mit és hogyan kell a stroke-jelek észlelésétől számítva három órán belül tenni, hogy a folyamat
visszafordítható legyen.
• A rehabilitáció segítése, társadalmi támogatások
elérhetőségei.
• Együttműködés más szervezetekkel. A szív- és érrendszer, a pitvarfibrilláció okozta stroke kockázata.
A Nemzeti Stroke Liga reméli, hogy társadalmi szerepvállalásában a vezető gyógyszergyártók, multinacionális cégek melléállnak, hiszen itt az elsődleges cél
nemcsak az idős emberek életminőségének javítása,
hanem a hatvan év alattiak esetszámának visszaszorítása, mely jelenleg hatszorosa Nyugat-Európa stroke-megbetegedéseinek, tehát „stroke isn’t joke”.
Hannibálné Völgyes Krisztina
a Nemzeti Stroke Prevenciós és Rehabilitációs Liga elnöke

Korszerű, gyors, pontos és egyszerűen
használható digitális, automata
felkaros vérnyomásmérő készülék
szabálytalan szívritmus kijelzés
mozgásérzékelés
extra nagy méretű mandzsetta
4 különböző felhasználó
200 férőhelyes memória
nagy, könnyen olvasható kijelző

A MÉRY TD-3135 vérnyomásmérő készülék gyógyászati segédeszköz.
A kockázatokról olvassa el a felhasználói kézikönyvet
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Forgalmazó: Di-Care Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 44.
Tel.: 06-1-786-7777, E-mail: info@dicare.hu, www.dicare.hu

Bevezető akció!
9 990 Ft
12 500 Ft
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Stroke és alapellátás
A stroke önmagában a 3. leggyakoribb halálok, de a
szív-érrendszeri halálozások között aránya növekszik. Dr.
Bereczki Dániel, a Magyar Stroke Társaság elnöke idei beszámolója szerint évente 120 ezer friss beteg diagnózisában szerepel a betegség kódja. Egyharmaduk meghal, további egyharmaduk tartós egészségkárosodást szenved
(évente 5 millió ember válik tartósan rokkanttá a világon),
egyharmaduk pedig szerencsére felépül.
Harminc évvel ezelőtt nem sokat tudtunk kezdeni a szélütéssel. (Sem megelőzés, sem rehabilitáció!) Az utóbbi 20
évben a Nemzeti Stroke Programnak köszönhetően lényeges javulás észlelhető, de a fejlett nyugathoz képest
a lemaradásunk konzerválódott. A szélütés manapság is
négyszer gyakoribb hazánkban, mint például Ausztriában: nálunk félóránként alakul ki egy újabb megbetegedés, míg ott kétóránként.

Mérj csapást a stroke-ra!
Dr. Csiba László agykutató professzor úgy kalkulál: ha
a magas vérnyomásos betegek felének optimális szintre állítanánk be a vérnyomását (jól kontrollálnánk),
ha szívritmuszavarban (pitvarremegés) hatékony volna a véralvadás-gátlás, ha a lusták felét mozgásra ösztönözve lefogyasztanánk, ha a dohányosok fele leszokna szenvedélyéről, 30%-kal csökkenne a stroke okozta
halálozás. A magas vérnyomás kiemelt jelentőségű,
mert az összes stroke egyharmadáért felelős.
A vértelen szélütés nem jár fájdalommal, gyakorta
nem veszik komolyan, vagy már későn. Előfordul, hogy
az ijesztő tüneteket észleli magán valaki, de ezek percek-órák alatt rendeződnek. Ez a TIA, vagyis átmeneti
agyi keringészavar. Ekkor még nem pusztul el jelentős
mennyiségű agysejt. Betegeink átélhetik úgy, hogy nem
tulajdonítanak neki jelentőséget, napirendre térnek felette, nem is jelzik orvosuknak. Tudjuk, hogy – hasonlóan a szív anginás panaszához – a TIA az agy anginája.
Mára a TIA jelentősége felértékelődött: azonnali kivizsgálást indokol. Európa-szerte „SOS-TIA” ambulanciákat szerveznek, így csökkentve az ezt követő stroke
várható gyakoriságát. A szójáték szellemes propagandája: Strike Out Stroke (Mérj csapást a stroke-ra!)

Szélütéskor az idő = élet!
Mi, magyarok előszeretettel hívjuk indokolatlanul a
mentőket, de ez egyike azon kiemelt eseteknek, amikor egyből a mentőket kell hívni, ne a háziorvost vagy
az ügyeletet riasszuk!
Általában 3 óra az az időtartam, melyen belül sikerrel kecsegtet a gyors, szakszerű beavatkozás. Ez manapság zömmel azonnali vérrögoldást jelent!
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Gond még, hogy az esetek csaknem 15%-ában a tünetek éjjel, alvás közben kezdődnek, tehát reggel nem
tudunk következtetni a kialakulásának időtartamára.
Bizonyos kezelések 4,5–6 óra elteltével sem reménytelenek. Ha nem kezeljük a stroke-ot idejében és megfelelően, agyunk óránként 3,5 évet „öregszik”.
Az Európai Unióban a stroke ellátása kétszintű:
• a Stroke részlegen a sürgősségi ellátás,
• a Stroke centrumban a teljes ellátás (idegsebészeti, invazív radiológiai) is biztosított.
Sajnos még ma is sok kórházunkban a sürgősségi
részlegre (SBO) kerülnek a szélütöttek, itt történik
képalkotó diagnosztikájuk, a vérrögoldás megkezdése.
Egyre több kórházban építettek ki stroke részlegeket,
itt folyik – állandó monitorozás mellett – a vérrögoldó
kezelés. (Nem egyenlő az intenzív ellátással.)
Országszerte a betegek 80%-a 1 órán belül stroke
részlegre kerülhet.
Szinte mindenütt hozzáférhetők a sürgős képalkotó vizsgálatok: CT = számítógépes röntgen-rétegvizsgálat (a gyakorlatban ezt végzik sürgősséggel), MR =
mágneses rezonancián alapuló agyi vizsgálat.

Életmentő véralvadásgátlás
Ha betegünk pitvarremegésben (PF) szenved, aranyszabály a tartós véralvadásgátló kezelés!
Fiatalkorban inkább a szíven belüli kóros ingerképző góc kiiktatására törekszünk modern szívsebészeti beavatkozással (nem nyitott mellkasműtéttel). Idős
betegeink igen jól tűrik e ritmuszavart, szubjektíve
nem érzik, nincsenek rosszul. Nehéz egy panaszmentes beteggel elfogadtatni a tartós véralvadásgátló kezelést, megértetni a jelentőségét, pedig számukra ez
elengedhetetlen.
Pitvarremegésben szenvedő betegeink zömmel K-vitamin (egy véralvadásban fontos vitamin) ellen ható
szert, kumarin-származékot szednek, amely olcsó,
könnyen „kormányozható”, hamar kiürül, de folyamatos vérkontrollt (INR) és megfelelő beteg-együttműködést feltételez. Bőr alatti piciny vérzések előfordulhatnak viszketéssel. Néha emiatt, és mert idős betegeink
megbízható, pontos gyógyszerszedési hajlama romlik,
egyre inkább terjed a warfarin. Elhúzódóbb hatású,
adagja „heti összdózisban” adható meg, tehát némi bevételi pontatlanság nem borítja fel a véralvadásgátlást.
Ha páciensünk elfogadta, az ellenőrző vérvételek nem
jelentenek akadályt. Ezt zömmel az őket otthonukban
felkereső „körzeti nővér” oldja meg. Az INR-értéknek
2-3 között kell lennie, ez alatt nem kellően hatékony a
véralvadásgátlás (nem véd eléggé a trombózistól), e fölött fokozódik a vérzésveszély. Számolnunk kell az ételek K-vitamin-tartalmával. Optimális véralvadásgátlás

mellett 67%-kal csökken a stroke előfordulása és 27%pességet, mint az intézeti. Egy év elteltével mindkét
kal a halálozás. Pitvarfibrilláció kezelésében nem enmódszerrel a betegek felénél találtak számottevő mozgedhetők meg a bizonyítottan nem hatásos kezelések,
gásjavulást.
a homeopátiás, természetgyógyászati próbálkozások,
A stroke utáni ellátás igazi csapatmunka. A csapat legfontosabb tagja maga a beteg, de a hozzátar„energia lehívások” és egyéb kuruzslások.
A véralvadásgátló kezelés csak ritkán ellenjavallt:
tozó kellő aktivitása is fontos. Vigyázat, abban segítsen, amiben szükséges! Ne végezzen el olyan, az
pl. gyakorta eleső, önmagukat megütő idősek esetén,
vagy ha szellemileg leépültek és nincs felügyeletük,
ápolt kényelmét szolgáló tevékenységet, melyet a bekooperáció hiányában stb.
tegnek kellene gyakorolnia, erőltetnie saját rehabilitációja érdekében. (Ne szolgálja ki mindenben, ne kíA ritmuszavarban nem szenvedők, vagy akiknek
nem adható véralvadásgátló, 45-50 éves kor felett vérmélje túl!)
lemezke-összecsapzódást gátló kezelésben részesítendők acetilszalicilsavval (ASA). (A vértelen stroke
megelőzésében hatása nem egyértelmű.) Előfordul hatástalanság, gyomorirritáció, érzékenység, vagy más
okból nem adható (vérző gyomor-nyombélfekély). Még
A nehézségek ellenére az utóbbi években – örvendetesen – mégis csökkent a szélmindig kevés betegnek indikáljuk, de nagy részük így sem
ütésben meghaltak aránya.
szedi.
Remélhetjük-e, hogy eme tény
Egyéb gyógyszerek is alkalmögött a tudatosabb egészségmegőrző életmód állna? Sajnos
mazhatók, ám ezek felírása az
egyén, a társbetegségei és gyanem! Egyrészt javult az ellátás
korta több szakterület konzístruktúrája, hozzáférhetőséacial weakness
ge, másrészt korszerűbb, hatéliumának függvénye, főként
Can the person smile?
Has their mouth or eye drooped?
a kiemelt gyógyszertámogakonyabb gyógyszereket szednek betegeink némileg javuló
tás miatt (szakorvosi javaslat
szükséges).
együttműködéssel.
rm weakness
Hazánkban a születéskor
A – remélhetőleg – közeCan the person raise both arms?
li jövő a legmodernebb véralvárható élettartam az utóbbi
vadásgátlók elterjedése lesz:
időben több mint 4 évvel nőtt,
peech problems
mint a direkt trombingátló,
amiben mégiscsak van némi
Can the person speak clearly
and understand what you say?
vagy az Xa véralvadási tényeszerepe a háziorvosok áldozazőt gátló szer (részletesebben
tos munkájának a stroke-meglásd a 12–13. oldalon).
előzés terén is.
ime to call 999
Magyarországon évente kb.
Kevesen tudják, hogy bárStroke is a medical emergency.
600–800 szélütöttet kezelnek
mely közösségben az egészvérrögoldással. Ez nevetségeségügy dolgozóinak odaadó
sen kevésnek tűnik a halálozámunkája is csak 11%-ban jasi statisztikához viszonyítva,
víthatja – az adott területen
különösen, ha összehasonlít– az ellátás hatékonyságát. A
juk az évente kb. 13 ezer „szívtöbbi társadalmi, gazdasági,
Az Egyesült Királyságban így propagálják a
katéteres” beavatkozással.
tradicionális műveltségi, iskotünettant és a sürgős teendőt
lázottsági, igényességi, kulturális adottságok függvénye.
Nyilvánvaló, hogy a megelőzés kecsegtetne legtöbb
sikerrel és legolcsóbb is volna, de ez elképzelhetetlen
A rehabilitáció talán a legnehezebb háziorvosra (is)
a lakosság, a nagyközönség – a lehetséges érintettek –
háruló tevékenység, az alapellátás egyedül nem is tud
képzése, érdekeltté tétele, bevonása nélkül! Fejlesztemegbirkózni vele. A stroke-on átesett beteg a kórház
nünk kell egészség-tudatunkat, egészség-kultúránkat!
után – ahol jó esetben rehabilitációs utókezelésen is
átesett – úgy érzi, magára marad. Szerencsés esetben
családja mellette áll. E támasz nélkül a beteg is, mi is
Dr. Csomos Imre 1978 óta dolgozik
elvesztünk.
Gyulán belgyógyász, majd háziorvos
A rehabilitáció célja a mindennapi élettevékenysészakorvosként. A Szegedi Tudománygek visszaállítása, a lehető legnagyobb önállóság eléréegyetem Családorvostani Tanszékének
se.
mentora. Évtizedek óta oktat az egészAmerikai vizsgálat igazolta, hogy az otthoni rehaségügy minden szintjén. Vallja, hogy a
bilitáció ugyanolyan mértékben javította a járáské„végeken” is önigényességgel kell dolgozni.

A tudás életet menthet!

Suspect a stroke?
Act FAST. Call 999.

F
A
S
T

By calling 999 early treatment can be given which can prevent further brain damage.
Stroke Helpline 0845 3033 100 www.stroke.org.uk
Sponsored by

© The Stroke Association 2008 The Stroke Association is registered as a company limited by guarantee in England and Wales No. 61274. Registered charity No. 211015 and registered charity in Scotland No. SC037789.
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Véralvadás, vérrögoldás
Véralvadás
Sebzéskor a vérlemezkék kitapadnak a sérült érfalra,
és a belőlük felszabaduló anyag hatására egy olyan reakciósorozat indul meg, amelynek végeredményeként
a vérplazmában oldott állapotban található fibrinogén nevű fehérje a sérülés helyén oldhatatlan, fonalas
szerkezetű fibrinné alakul át. A fibrinszálak rárakódnak a sérült érfalra, és lezárják a sebet. A képződő fibrinhálóba bezáródnak a vér sejtes elemei is. A vér állaga alvadás közben kocsonyaszerűvé válik. A képződött
alvadék alatt megkezdődik az érfal és a sérült szövetek regenerációja, végül az alvadék is lebomlik, eltűnik. A véralvadás átlagosan 1-2 perc alatt játszódik le,
míg felületes sebzéskor a vérzési idő 5-6 perc. A normális véralvadáshoz kalciumionok is szükségesek.
Az alvadási mechanizmusban a vérplazma sokféle fehérjéje (szám szerint 13 ún. alvadási faktor) vesz
részt. A többlépcsős, rendkívül összetett, nagy erősítéssel működő folyamatban a faktorok egymást ak-

tiválják. A folyamat végén a trombin nevű enzim
hatására a vízben oldható fibrinogén fehérje polimerizációval vízben oldhatatlan fibrinné alakul. (Ez az ún.
vízesés-elmélete az alvadásnak – ha nem akadályozná
semmi, akkor egy faktor aktiválódása másodperceken
belül 200 millió fibrinmolekulát eredményezne.)
A trombinnal kapcsolatos érdekesség, hogy soha
sem sikerült (még a legsúlyosabb mélyvénás trombózis, tüdőembólia stb. kapcsán sem) kimutatnunk in
vivo trombint emberben: ez azt jelenti, hogy az ismert
súlyos következményeket egy mérhetetlenül kis koncentrációban keringő enzim hozza létre.
A vérplazma alvadásgátlókat is tartalmaz, így elkerülhető, hogy a vér sérülés hiányában is megalvadjon
és életveszélyes vérrögök jöjjenek létre.
Az egészséges szervezetben a véralvadás és a vérrögoldás (fibrinolízis) között egyensúly áll fenn. Ha ez
az egyensúly megbomlik, annak az alvadási idő akár
több órásra nyúlása vagy vérrögképződés (trombotikus állapot) lesz a következménye.

Érelzáródásról készült kiszínezett elektronmikroszkópos felvétel. A fibrinszálak barnák, a felgyülemlett trombociták szürkék, a vörösvérsejtek vörösek, a fehérvérsejtek zöldek (Forrás: John Weisel, University of Pennsylvania, School of
Medicine)
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Vénás vérrög kialakulása

Miért van a fentieknek jelentősége?

Egyes állapotokban (gyulladás, pitvarfibrilláció, az érfal mikrosérülései, hosszú mozgásképtelenség, daganatok) a zárt érrendszerben is keletkezhet vérrög. Ez
kezdetben kitapad az érfalhoz, de később összehúzódik és le is válhat. Ekkor nevezzük embólusnak. Az
embólust a keletkezési helyétől a véráram elsodorja,
és a következő nagy szűrőn – tüdőben – akad meg: elzárja a tüdőeret, tüdőembóliát okozva. A tüdőembólia
a tüdőkárosodás mértékétől függően akár azonnal halálos lehet, többnyire azonban „csak” súlyos betegséggel jár.
Vérrögképződésre hajlamosító állapotokban gyógyszeres kezeléssel, ún. antikoagulánsokkal (alvadásgátlókkal) befolyásolni lehet a véralvadást, illetve mód
van a már kialakult vérrög feloldására is (ún. fibrinolitikus [vérrögoldó] szerekkel).

A népességben a vénás tromboembólia előfordulása:
• mélyvénás trombózis: 145/100000 (123/100000
Magyarországon)
• tüdőembólia: 70/100000
• Profilaxis (megelőző kezelés) nélkül a belgyógyászati osztályokon fekvő betegeknek kb. 10–26%ánál kialakul!
• A végzetes tüdőembóliák 75%-a a belgyógyászatról kerül ki, az általános halálok 5,5–7,6%-ban a
tüdőembólia.
Kockázati tényezők:
• anamnézisben szereplő mélyvénás trombózis vagy
tüdőembólia
• családban halmozódó vénás tromboembólia
• akut fertőzés
• rosszindulatú daganatos betegség
• 75 évnél idősebb kor
• pangásos szívelégtelenség
• stroke
• elhúzódó immobilitás (> 4 nap)
• terhesség és a szülést követő időszak (gyermekágy)
• akut és krónikus tüdőbetegség
• akut gyulladásos reumatológiai és immunbetegségek
• gyulladásos bélbetegségek
• sokk
A daganatos betegek trombóziskockázata többszöröse a nem-daganatos betegekének: ennek is ma
már többé-kevésbé ismertek a háttérmechanizmusai. A tünetekkel járó trombózis gyakorisága: 15%
(3,8–30,7%). Az operáció utáni trombózis kockázata 36%: (1,5–3,6-szor több, mint nem daganatos betegeknél).
Igen fontos tehát, hogy egy ilyen „népbetegség”
pontos kórokait és mechanizmusait feltárjuk, és ellene hatékonyan védekezzünk! Magyarország ez irányú
statisztikai adatai igen szomorú képet mutatnak mind
a keleti, mind a nyugati szomszédainkkal való összehasonlításban.
Az artériás vérrög kialakulása összefügg ugyan a
fentiekkel, de egészen más mechanizmusok, pl. a vérlemezkék aktiválódása a döntő fontosságú benne: de
ez egy következő cikk tárgya.

Gyógyszeres véralvadás-gátlás, vérrögoldás
A különböző gyógyszerek a véralvadás fent részletezett folyamatában más-más helyen avatkoznak be,
csökkentve a vér alvadékonyságát, vagy feloldva a már
keletkezett vérrögöt.
1. Mivel az áramló vérben az aktív alvadási faktorok
igen gyorsan kihígulnak, bizonyos reakciók specifikus felületeken mennek végbe a legnagyobb
sebességgel. E felületeken elkülönülten „faktor-sűrítmények” alakulnak ki, ahol az alvadási
enzimek a lehető leggyorsabban aktiválódhatnak.
   Igen fontos, a klinikumban is alkalmazott gyógyítási lehetőség, ha az alvadási tényezőknek az említett kapcsolódását gátoljuk: ezen alapszik az orális
antikoaguláns kezelés kumarinokkal vagy warfarinnal.
2. Az alvadási folyamat egyik fontos lépése az ún.
aktivált X-es faktor (Xa) kialakulása, mert ez serkenti a trombint a fibrinképzésre. (Érdekesség,
hogy ha a sérült, nem éreredetű sejtekből kiszabaduló ún. szöveti faktor is jelen van a felületen,
akkor a reakciósebesség 10 milliószorosára nő!
Ez nagyobb sebzéseknél életmentő lehet, de kóros előfordulása az érpályában sebzés nélkül igen
nagy életveszély.)
   Gyógyszertani lehetőség a trombin működésének
befolyásolására az ún. közvetlen trombingátlók és
a közvetlen Xa-gátló. Az előbbiek közül a hirudin
(a pióca nyálában van!) és származékai, valamint
a dabigatran ismeretesek, az utóbbi mechanizmussal pedig az újonnan forgalomba került rivaroxaban gátolja az alvadást.
3. Az eddigi két gyógyszercsoport tagjai az alvadási folyamatot akadályozzák különböző pontokon.
   Egyes hatóanyagok a szervezet természetes véralvadásgátló folyamatát erősítik, ezek az ún. közvetett antikoagulánsok, pl. a heparin, kis molekulatömegű heparinok stb.

Dr. Blaskó György A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1972-ben.
Szakvizsgái: belgyógyászat, klinikai farmakológia, gasztroenterológia, agyérbetegségek specialistája (honoris causa). Jelenleg a Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Egyetem
Gyógyszerügyi Management és Szervezés Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Számos angol és magyar nyelvű
közlemény, könyv- és könyvfejezet szerzője.
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Az elektrokardiográfia – I.
Mit és hogyan mér?
Sok-sok évvel ezelőtt elkeveredtem egy természetgyógyász-rendezvényre, s valahogy néhány aurát vizsgáló
kollégával mentem vacsorázni. Hitetlenségemet látva azt
hangoztatták, hogy én megfelelő médium vagyok, szemeimet bekötötték, és felszólítottak arra, hogy tapintsak
körbe valakit anélkül, hogy hozzáérnék, „érezd az aurát”
mondták. A próbát mindenki nagy meglepetésére sikeresen kiálltam, mert érzékelésem kiváló működésének tudatában, no meg azért, mert nem volt túlzottan meleg a helyiségben, megéreztem a velem szemben ülő embernek a
levegőénél jóval magasabb testhőmérsékletét. Már ez is
egy kezdetleges tudományos megfigyelés volt, de a virtuális méréstechnika ennél lényegesen pontosabb és speciális műszerezettséget igényel. Legfontosabb alkalmazási
területe pedig az orvos-biológiai jelek képi megjelenítése
és elemzése. Ilyen a szív elektromos működését a testfelszínen rögzítő műszeres technika, az elektrokardiográfia.
A rögzített elektromos jelet hívjuk elektrokardiogramnak.
Rövidítése: EKG.

A szívnek négy ürege van, a két pitvart és két kam-

rát egy sövény választja el, a pitvarokat és a kamrákat pedig egy kötőszövetből álló, elektromosan szigetelő lemez. Így különül el a jobb kamrából kiinduló és
a bal pitvarba visszaérkező, a tüdőt ellátó kisvérkör
és a test vérellátását biztosító, bal kamrából kiinduló, jobb pitvarba visszaérkező nagyvérkör. A pitvarok

és kamrák között, valamint a nagy verőerek eredésénél található a vér egyirányú áramlását biztosító billentyűrendszer (1. ábra).
A szív működése során sejtjeiben, rostjaiban elektromos áram termelődik. Ez normális esetben a jobb
pitvar speciális sejtcsoportjaiból indul ki, amelyet sinuscsomónak nevezünk. A szív elektromos működését a sinuscsomó mint egy jó karmester vezényli, ha
kell, akkor gyorsabb, ha kell akkor lassúbb ütemet
diktál. A szívfrekvencia, amelyet általában a pulzus
lüktetéseként érzékelünk, kávé, tea, kóla fogyasztásakor, szellemi vagy fizikai igénybevétel esetén, illetve számos betegségben, pl. lázas állapotban gyorsul fel
és pihenéskor vagy jól edzett sportolókban lassul le.
Az elektromos áram azután a pitvari izomzatban rendezetten szétterjed, majd összegyűlik a pitvar-kamrai
csomóban, keresztülhatol a pitvarokat és a kamrákat
elválasztó szigetelő lemezen. Elektromos és mechanikus szigetelésre azért van szükség, mert a pitvarok és
a kamrák egymással éppen ellentétesen húzódnak ös�sze és ernyednek el. Az ingerület ezután az ún. jobb
és bal Tawara-szárakba, onnan a Purkinje-rostokba

felső
fő visszér

fő verőér
tüdőverőér
sinuscsomó

jobb
pitvar

bal
pitvar

kéthegyű
billentyű

tüdőverőérbillentyű
háromhegyű
billentyű

tüdővisszerek

jobb
kamra

bal
kamra

főverőérbillentyű

alsó fő visszér

1. ábra. A szív felépítése (piros színnel jelölve a tüdőben oxigénnel feldúsult vér, kékkel pedig a testből származó, kevés oxigént, sok szén-dioxidot tartalmazó vér,
a nyilak az áramlás irányát jelölik)
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pitvari-kamrai csomó

3
4

Tawara-szárak

Purkinje-rostok

2. ábra. A szív ingerképző és ingerületvezető rendszere.
A számok az ingerület haladásának sorrendjét jelölik

mm/sec

kerül, s végül ezek közvetítésével eléri a kamrai
izomrostokat. A szív ingerképző és ingerületvezető
rendszerét mutatja a 2. ábra.
Nem lehet eleget hangoztatni, hogy egészséges
körülmények között az elektromos áram mind a
pitvarok, mind pedig a kamrák izomrostjaiban nagyon-nagyon rendezetten terjed, hiszen csak így
lehetséges a jól összehangolt összehúzódás és elernyedés ciklikus ismétlődése. Mivel a szív mozgása a mellkasban helyhez kötötten ismétlődik,
az elektromos tevékenysége, amelyet egy változó
feszültség-görbével tudunk ábrázolni, szintén állandóan ismétlődik. Nos, ez a folyamatosan újrakezdődő, megújuló feszültség-görbe ábrázolható
EKG-ként.
A békacomb izomzatának elektromos működé3. ábra. Korai EKG-vizsgálat. A betegre még nem elektródásét, pontosabban azt, hogy ha két különféle fémmel hozzáérünk a békacombhoz, akkor az összekat rögzítettek, hanem a jó elektromos vezetés érdekében
rándul, már 1786-ban felfedezte egy olasz tudós,
a végtagokat sóoldatba kellett meríteni. A technikai halaLuigi Galvani. Azonban a szív elektromos működás óriási, hiszen manapság már tenyérben elférő monitodését élő emberben láthatóvá tenni, tehát elvezetrok is léteznek.
ni és rögzíteni, igencsak nagy problémának bizomeghatározta az EKG-elektródák elhelyezését a betenyult. Végül a kiváló holland orvosprofesszor, Willem
geken, hiszen csak ilyen feltételek mellett lehet ös�Einthoven oldotta meg a feladatot. A test viszonylag
szehasonlító felvételeket készíteni, és azt értékelni a
távoli két pontja (egyik kar és láb) között regisztrálta
világ bármely orvosi rendelőjében. Ennek eredményea szívizomzat feszültségváltozását. A bőr elektromos
ként rutinszerűen a végtagokra és a mellkasra helyeszigetelését úgy törte meg, hogy a végtagokat sóoldatzünk összesen 10 elektródát, melyek a térben figyelik
ba merítette. Rájött arra is, hogy ha a végtagokat vála szívizomzat elektromos tevékenységét. Az elektrótogatja, akkor a görbék egymástól különböznek. A sódák között 12 elvezetésben vizsgálja az orvos a szív
oldatot azután elektródákra cserélték, az elektróda és
bioelektromos működését. A görbe állandóan ismétlőa bőr közé jól vezető zselét kentek, a szekrény nagysádik, és felfele, illetve lefele irányuló kitérések különítgú készülék egyre kisebb lett, ma már ismerünk gyuhetők el rajta. Ezeket a kitéréseket, vagy hullámokat
faskatulya méretűt is. Egy korai EKG-felvételt mutat
még Einthoven nevezte el P‑, Q‑, R‑, S‑, T‑, U-hullábe a 3. ábra.
moknak. Jelentőséggel bír a hullámok nagysága, a két
Einthoven 1902–1903-ban publikálta először az
hullám között eltelt idő, és természetesen az is, hogy
eredményeit, és részletesen leírta az emberről készímegvan-e az összes hullám. A normális EKG-görbét
tett első EKG jellemző elemeit. A rendszert 1908-ra
mutatja a 4. ábra.
több ezer felvétel birtokában standardizálta, vagyis
Az egyes hullámok jelentése a következőkben foglalható össze (lásd a 4. ábrát is).
A P-hullám a pitvarok működését jelzi. A
RR távolság
P-hullám kezdetétől a Q-hullám kezdetéR
R
ig terjedő szakasz a PQ távolság, amely arányos azzal az időtartammal, amíg az ingediasztolé
szisztolé
diasztolé
rület a sinuscsomóból a kamrákba érkezik.
A Q-, R- és S-hullám a kamrák elektromos
PR
ST
aktiválódását jeleníti meg, együtt beszélünk
szakasz
szakasz
róluk mint QRS komplexus. Ezt követi a
T
P
P
kamrák elektromos alapállapotának helyreU
állása, a T-hullám végéig. Az U-hullám gyakorlati jelentősége nem ismert. A kamrák
Q
Q
PQ
mechanikus összehúzódása (szisztolé) az
S
ST időtartam
időtartam
S
R-hullámtól a T-hullám végéig tart, ezt köQRS
veti az elernyedés (diasztolé).
QT időtartam
A következő számban az EKG orvosi dimm/mV
1 négyzet = 0,04 sec/0,1 mV
agnosztikában betöltött szerepéről olvashatnak.
Dr. Nagy Viktor
4. ábra. Az EKG hullámai és szakaszai (időtartamai)
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Szimpatikus túlsúly és hipertónia
Szervezetünk zavartalan működéséhez az optimális vérnyomás fenntartása meghatározó fontosságú. Ez az egyik
alapfeltétele annak, hogy minden szervünkhöz a szükséges mennyiségű vér jusson el. Komplex rendszer feladata
a mindenkori igényekhez igazodó vérnyomás biztosítása,
melynek bonyolultságát jól jellemzi, hogy nagysága szívütésről szívütésre változik. Természetesen mi ezt nem érzékeljük, de megmérhető, hogy változó helyzetekben más
és a más a nyomás. Így például alvás közben a csökkenés
átlagban 10/8 Hgmm (szisztolés/diasztolés érték) is lehet,
de napközben a munka, az utazás 14–16/9–13 Hgmm-es
emelkedést okozhat, hasonlóan egy izgalmasabb találkozóhoz, mely 20/15 Hgmm-es növekedéssel is járhat. A tévézés – persze a nézett műsor színvonalától függően is –
alig okoz változást a maga 0,3/1,1 Hgmm-ével.

Komoly kihívásnak kell tehát megfelelni, mert szer-

vezetünk érrendszerének névleges térfogatkapacitása
– azaz, ha elvileg valamennyi erünk maximálisan kitágulna – kb. 25 liter, ezzel szemben a keringő vérmen�nyiség nemtől függően 4,5–5 liter. A vér csak akkor
töltheti ki a teljes érpályát, ha a rugalmas falú erek
ráfeszülnek a vérre, mely folyadék lévén összenyomhatatlan. Ennek mértéke adja meg az általunk mért
oldalnyomást – azaz ami a véredények oldalára nehezedik –, magát a vérnyomást. A szabályzás többszörös
biztosítással és időreakciókkal történik, hogy megfelelhessen a gyorsan változó mindenkori követelményeknek. Az alkalmazkodás első vonalát az ún. baroreceptorok – nyomásérzékelők – képviselik, melyek jelzése
alapján a vérnyomás szabályzásáért felelős központok a másodperc törtrésze alatt az új testhelyzetnek
megfelelően állítják a vérnyomást. Csaknem hasonlóan gyorsak az ún. kemoreceptorok (a vér kémiai változására érzékeny jelfogók) által indított válaszok. Ha
további korrekció szükséges, akkor már más mechanizmusok is működésbe lépnek, így az ún. renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer és más hormonális változások is aktivizálódnak. Ha a változtatás igénye
tartósabb, akkor a vese térfogatszabályzása lesz az alkalmazkodás fő eszköze.
Karmesteri szerepe azonban központi idegrendszerünknek van. Az agyban találhatók az akaratunktól függetlenül, azaz automatikusan működő vérnyomásszabályzó központok. Idegsejtek igen bonyolult,
de mégis magas szinten rendezett halmazaiból épülnek fel, melyek „önállóan” értékelik az érzékelőktől
folyamatosan beérkező információkat, és ennek alapján küldik az utasításokat az erekhez, ezzel állítva a
vérnyomást. Az információs utak az idegpályák, melyek a gerincvelőben futnak.
Az aktuális vérnyomás két ellentétesen ható tényező egymásra hatásának egyensúlyából származik. Az
egyik az ún. presszor (nyomásemelő), a másik a dep-
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resszor (nyomáscsökkentő) hatás. Előzőt az ún. szimpatikus tónus határozza meg, míg a másik, ellentétes
hatásút paraszimpatikus tónusnak nevezzük. Pres�szor hatásra az érösszehúzódás fokozódik és emelkedik a szívverések percenkénti száma, a pulzus. Depresszor hatásra a verőerek tágulnak és a pulzus lassul.
A két ellentétes hatásnak a jelentősége nem azonos
a szabályzásban. Köznapi példával élve, ha egy gyorsan haladó autót le akarunk lassítani, akkor elsődlegesen a gázpedált kell időben felengedni, ennek kell
elsődlegesen biztosítania a sebésségcsökkentést; a féket csak ezt követően tanácsos használnunk. Ha tehát
tartós vérnyomáscsökkenést szeretnénk elérni, akkor
először a presszor hatást kiváltó tényezőket kell lehetőség szerint minél inkább kiiktatni, és csak ezt követően van értelme a depresszor hatás erősítésével próbálkozni, hiszen erre sokkal kevesebb lehetőség áll
rendelkezésünkre.
Szimpatikus alaptónusunkat elsődlegesen örökletes
tényezők határozzák meg, van, akinek „fát lehet vágni a hátán”, van, aki a „falevél lehullásától is összerezzen”. Erre tevődnek a környezeti hatások, melyek
kivétel nélkül, változó előjellel bár, de stresszhatásnak tekinthetők. Ilyen tényező az étkezés (minősége,
mennyisége, összetétele vagy éppen hiánya), a társadalmi közeg hatásai, a szociális viszonyok, a fizikális
és pszichés tényezők, és még hosszan sorolhatnánk. A
következmény egyaránt a presszor hatás fokozódása
lesz, mely döntően az ún. stresszhormonok révén fejti ki hatását. Ezek fő képviselői az adrenalin és a noradrenalin. Hormonként legnagyobb mennyiségben a
mellékvese velőállományában termelődnek, de a szimpatikus tónus elsődlegesen nem ezen múlik, hanem az
idegvégződésekben felszabaduló mennyiségüktől. Hatásukat receptoraik révén fejtik ki és a vérnyomás vonatkozásában érösszehúzó képességük a meghatározó.
Vérszintjük és a szív-érrendszeri betegségek által előidézett halálozás között szoros összefüggés mutatható ki. Ha például vérszintjük kétszeresére emelkedik
– jelezve ezzel a szimpatikus idegrendszer túlzott aktivitását –, akkor a magas vérnyomás károsító hatásától statisztikailag elkülöníthető módon a halálozás
fokozatosan, egy ötéves megfigyelési periódus végére
megduplázódik. Ugyanez a szomorú jelenség igazolható a szíven átáramló vér noradrenalinkoncentrációjának tekintetében is. Különösen elgondolkodtató, hogy
az elhízás önmagában is egyharmadával képes emelni a stresszhormonok szintjét, aminek nemcsak a vérnyomás emelkedése, a szénhidrát-anyagcsere romlása,
a koleszterinszint emelkedése lesz a következménye,
hanem a szimpatikus túlsúly fokozódása is – annak
minden fenyegető következményével együtt.
Szerencsére van mód hatásos kezelésre. Ismerve a
kóros folyamatok mechanizmusát, megtervezhetjük

a hatékony ellenintézkedéseket. A nem gyógyszeres
módszerek közül ki kell emelnünk a testsúlycsökkentés fontosságát és szénhidrátfogyasztás visszaszorítását. Nagyon fontos, hogy ne jusson szervezetünkbe naponta 4 grammnál több konyhasó (kerüljük az ételek
utánsózását és a gyorséttermeket is csak módjával látogassuk…). Természetesen ne dohányozzunk, és az
alkoholfogyasztást is moderáljuk. Számos korszerű
vérnyomáscsökkentő gyógyszer is rendelkezésre áll,
melyek a túlzott szimpatikus hatás kialakulásának valamennyi szintjén képesek gátolni a kórosan fokozott
aktivitást, kivédve annak következményeit.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy jó esélyeink
vannak a szimpatikus túlsúlyra épülő magasvérnyomás-betegség kialakulásának elkerülésére, s ha már a
tenzió és a tónus tartósan megemelkedett, akkor is ha-

tékony módszerek állnak rendelkezésünkre a gyógyításra. Feltétlenül konzultáljunk kezelőorvosunkkal,
mert a merev tiltások helyett mindenki számára meg
lehet találni a vállalható és gyógyulást eredményező
kompromisszumokat.

Dr. Ábrahám György Fő érdeklődési
területe a vesebetegségek és a magas
vérnyomás. Belgyógyászként kutatói, oktatói, klinikai gyógyító munkájában mindig is meghatározónak tartotta az egységes, betegközpontú szemléletet, melynek filozófiája nem a tünetek, hanem a beteg ember gyógyítása. Egyetemi tanárként a Szegedi Tudományegyetem I. Belgyógyászati Klinika Nefrológia-Hipertónia Centrumának vezetője.

Az orvos válaszol
A

rendelőben a háziorvos mindig jelentősen emelkedett vérnyomást észlel (160–180 Hgmm), ugyanakkor
otthon én normális adatokat mérek, a vérnyomásom
nem haladja meg a 140 Hgmm-t. Hipertóniás vagyok-e? Szükséges-e gyógyszeres kezelés?

Mindenekelőtt tisztázandó, hogy az otthoni vérnyomásmérője alkalmas-e a vérnyomás ellenőrzésére. A
felkaron mérő készülékek előnyben részesítése javasolt, illetve 1-2 évente a készülék hitelesítése is szükséges. Amennyiben ezek megtörténtek, akkor önnél nagy
valószínűséggel ún. fehérköpeny-hipertónia áll fenn,
amely azt jelenti, hogy az emelkedett rendelői értékek
mellett az otthoni eredmények konzekvensen normálisak. Ebben az esetben fokozott otthoni vérnyomás-ellenőrzés szükséges, ugyanis nagyobb az esélye annak,
hogy a későbbiekben az otthoni mérési eredmények
is magasabbak lesznek. Célszerű néhány vizsgálat elvégzése annak a tisztázására, hogy kialakultak-e esetleg ún. célszerv-károsodások. Amennyiben nem, akkor
a fokozott követés mellett gyógyszeres kezelés általában nem szükséges, a nem-gyógyszeres kezelési módok
bevezetése (súlycsökkentés testsúlytöbblet esetén, dinamikus testmozgás bevezetése, sószegény diéta) javasolt. Amikor az otthoni értékek is emelkedetté válnak,
akkor feltétlenül jelentkeznie kell a gondozását végző
orvosnál, mert nagy valószínűséggel a fehérköpeny-hipertónia valódi, fixált hipertóniába ment át, ahol a
gyógyszeres kezelés elindítása szükséges.
Többfajta vérnyomáscsökkentőt szedek, reggel és este.

Amikor esténként jó a vérnyomásom (120–130 Hgmm),
akkor is be kell-e vennem az esti tablettáimat, hisz így
is olyan sok gyógyszert szedek?

Igen,

mindenképpen szükséges az esti vérnyomáscsökkentők bevétele. Az, hogy az esti gyógyszerbevétel előtt jó értéket észlel, az azt jelenti, hogy a reggel
alkalmazott készítmények hatása megfelelő. Amen�nyiben elhagyja az esti gyógyszer bevételét, akkor –
sajnos – jó eséllyel hajnalban, kora-reggel jelentősen
emelkedett értéket fog észlelni. Ez azért is különösen veszélyes, mert ezekben az órákban a leggyakoribb a szélütés (stroke), a szívinfarktus és a hirtelen kialakuló szívelégtelenség gyakorisága. Sajnos
ez akkor is fennállhat, ha egyszeri gyógyszerkihagyást követően másnap még nem észleli a jelenséget.
Amennyiben tartósan alacsonyabb vérnyomásértéket észlel, akkor se hagyja el az esti gyógyszereit, hanem konzultáljon a gondozását végző orvossal, aki
elképzelhető, hogy kismértékű csökkentést fog javasolni, esetleg 24 órás vérnyomás-monitorozást végez
az éjszakai vérnyomás jobb és pontosabb megítélése céljából.

Dr. Páll Dénes 1991-ben szerzett általános orvosi diplomát Debrecenben. Ez
idő óta az egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján dolgozik, 2008 óta mint egyetemi docens. 2004 óta a Regionális Hipertónia Centrum vezetője. Belgyógyász és
kardiológus szakorvos, illetve egészségügyi szakközgazdász,
menedzser. A hipertóniagondozás minősített orvosa, az Európai Hipertónia Társaság specialistája. PhD-fokozatot 2002ben szerzett, 2007-ben habilitált. 2002 óta a Magyar Hypertonia Társaság vezetőségi, 2004 óta elnökségi tagja, jelenleg
a társaság vidéki titkára. Tudományos érdeklődési területe a
fiatalkori hipertónia.
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A magasvérnyomás-betegség és a vesebetegség
összefüggése
Mint ismeretes, az érelmeszesedés okozta szív- és érrendszeri megbetegedés kialakulása számos tényezővel függ
össze, ezeket összefoglalóan rizikótényezőknek nevezzük.
Több szempont szerint csoportosíthatjuk őket, mint hagyományos és nem hagyományos vagy módosítható és nem
módosítható. A hagyományos rizikótényezők közt tartjuk számon a magasvérnyomás-betegséget, a cukorbetegséget, a zsíranyagcsere-zavart, az elhízást, a dohányzást,
a szív- és érrendszeri megbetegedés családi halmozódását, de idetartozik a nem, a fizikai inaktivitás, az időskor, a
húgysavanyagcsere zavara, az emelkedett fibrinogénszint,
a homocisztein emelkedett értéke, valamint a posztmenopauza is. Több kockázati tényező együttes jelenlétekor a
károsító hatás összeadódik, s egyre inkább számolhatunk a
szív- és érrendszeri megbetegedés kialakulásával. A kocká-

zat számszerű kifejezésére a rizikótényezők egyéntől függő behelyettesítésével két táblázat használatos. A 10 éven
belüli szív- és érrendszeri megbetegedésből adódó halálozás kockázatának becslésére a Score táblázatot, a szívkoszorúér-esemény 10 éven belül várható előfordulási gyakoriságának felbecsülésére a Framingham ponttáblázatot
használhatjuk a napi gyakorlatban.

A javuló egészségügyi ellátás ellenére az életkor kito-

lódásával egyre nő a súlyos szervi károsodásokat, köztük a különböző fokú vesekárosodást elszenvedő betegek száma. Nemzetközi kutatások szerint napjainkban
Magyarországon kb. 1 millió embert, minden tizedik
felnőttet érinti a vesék megbetegedése. Több százezerre tehető a valamilyen fokú veseműködési zavarral, ká-
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Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül (Score táblázat)
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rosodással élő, nem diagnosztizált betegek száma. Gondozásban az érintettek mindössze 5 százaléka részesül,
annak ellenére, hogy a betegség egyszerű vér- és vizeletvizsgálattal felismerhető lenne még a korai stádiumban.
Maga a vesebetegség vagy a kiesett veseműködés pótlására szolgáló vesepótló kezelés is számos újabb kockázati tényezőt alakít ki, pl. vérszegénység, a bal kamrai
szívizomzat megvastagodása, só- és folyadékterhelés,
alultápláltság, kalcium- és foszforanyagcsere-zavar,
másodlagos mellékpajzsmirigy-rendellenesség, károsodott érbelhártya-funkció, fokozott gyulladásos állapot,
fokozott oxidatív terhelés. Emiatt a vesebetegekben
10–20-szor gyakoribb a szív- és érrendszeri probléma.
Ez az oka, hogy a vesepótló kezelésre szoruló vesebetegek mintegy 40%-ában a művesekezelés indításakor
már jelen van valamilyen szív- és érrendszeri esemény.
Ebben a betegcsoportban a vezető halálok szintén valamely szív- és érrendszeri megbetegedés, amely az összhalálozás csaknem 50%-áért felelős.
A vesebetegség időbeni felismerésével és kezelésével lassítható a vesebetegség romlása, megelőzhető
vagy kitolható a veseelégtelenség kialakulása, emellett
csökkenthető a szív- és érrendszeri betegségek gyakorisága és súlyossága, így a betegek halálozása is.
Vesebetegekben kiemelt szerepe van a cukorbetegség mellett a magasvérnyomás-betegségnek. Kapcsolatuk összetett, hiszen az emelkedett vérnyomás részben oka, részben következménye a vesebetegségnek.
Ismeretes, hogy a magasvérnyomás-betegséghez vezető okok közt csak kb. 5%-ban szerepel a vesét ellátó ér
szűkülete vagy a veseállomány valamilyen megbetegedése. Ugyanakkor a veseműködés romlásával párhuzamosan, annak következményeként egyre nő a magasvérnyomás-betegség gyakorisága, művesekezelt
betegekben már közel kerül a 90%-hoz. Ez a másodlagos vérnyomás-emelkedés az alapbetegség mellett tovább gyorsítja a veseműködés romlását, így a folyamat
egy idő után beavatkozás nélkül önfenntartóvá válik.
A vesebetegeknél gyakrabban tapasztalható szív- és
érrendszeri megbetegedésért mind a kis, mind a nagy
ereket érintő érelmeszesedés felelőssé tehető. A fokozott érelmeszesedésben a magasvérnyomás-betegség mellett többek között a zsíranyagcserezavarnak
is jelentős a szerepe. Erről bővebben a következő számunkban olvashatnak.

Dr. Schneider Károly 1990-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen,
Győrben, a Petz Aladár Megyei Oktatókórházban kezdett dolgozni. A belgyógyászat szakvizsga megszerzését követően a hematológiában szerzett jártasságot. 1998-ban került az Immunnefrológia-Hipertónia Osztályra, ahol vese- és magasvérnyomás-betegek ambuláns és
osztályos kivizsgálásában és kezelésében vesz részt, 2000 óta
mint nefrológus szakorvos. 1998 óta a B. BRAUN Avitum 11.
számú Dialízisközpont munkatársa.

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

BP A90 automata, felkaros vérnyomásmérő
A készülék kezelése egyszerű, ezért kiváló az otthoni használatra. Kis mérete és tömege miatt pedig alkalmas arra, hogy utazáskor magával vigye. Az ütésvédő szállítótokban kis helyen is elfér.
• Klinikailag bevizsgált pontosság. A készülék úgy
van programozva, hogy téves adatokat ne jelenítsen meg.
• Elemmel és akkumulátorral is működtethető. Kimerült 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.
Megrendeléssel kapcsolatos információ:
Tudomány Kiadó Kft.: (1) 273-2844
e-mail: hypertonia@tudomany-kiado.hu

Hypertonia

19

SZÍV SN, azaz Szívesen Segítünk Neked!

Egyedülálló kezdeményezés Magyarországon!
Ez év májusában alakult meg a SZÍV SN (Segítünk Neked!)
Országos Betegegyesület, amelynek civil tagjai felvállalták az egészséges életmód hirdetését saját példájukon keresztül. Van élet a szívritmusszabályzó beültetése, az infarktus és a pitvarfibrilláció után is!

Elindult egy eddig hazánkban ismeretlen program, a

SZÍV SN program. A Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának munkatársai, betegei hozták létre
ezt az új kezdeményezést, egy civil betegprogramot,
hogy Magyarországon az infarktussal, magas vérnyomással, ritmuszavarral, veleszületett szívbetegséggel,
pacemakerrel, ICD-vel élő betegek önkéntesen csatlakozzanak az egyesület által szervezett ingyenes előadásokhoz.
Az egyesület elnökével, Bernáth-Lukács Zsuzsával
beszélgettünk a nem mindennapi kezdeményezésről:
– Milyen céllal jött létre a SZÍV SN program?
– Küldetésünk az információhiányból adódó kiszolgáltatottság csökkentése, a betegek, családtagok, érdeklődők számára a megfelelő együttműködés kialakítása. Arra vállalkoztunk, hogy a Magyarországon
maradó, roppant módon leterhelt kardiológusainkat
tehermentesítve átvegyük a páciensek felvilágosítását,
segítsük a tudatos életmód iránti igényük kialakulását.
Ez a kezdeményezés lehetővé teszi, hogy kialakuljon a hozzánk látogatóba érkező emberekben a „nem
vagyok egyedül” érzése és átélhessék az összefogás nemes pillanatát.
Megalakulásunk előtt 2 évvel Merkely Béla profes�szor (a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke)
és Fülöp János (az ICD-pacemakerrel Élni Alapítvány
Kuratóriumának elnöke) vezetésével a Kardiológiai
Központban megvalósult a betegek személyre szabott,
egyéni oktatási formája.
Magyarországon a SZÍV SN Program keretében
hallhatók először előadások a pacemaker (szívritmusszabályozó készülék) beültetéséről és a készülékkel
való együttélés módjáról. Ezen a napon az intrakardiális defibrillátorral (újraélesztő funkcióval ellátott készülék) élők személyre szabott tanácsokat kaphatnak.
Egyedülálló kezdeményezés, hiszen a tájékoztatás segít az újraélesztés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak
elsajátításában. Olyan pácienssel is találkoztunk, akit
a felesége élesztett újra. Személyes példájukon keresztül mutatjuk be, hogy a kezdeti pánik leküzdhető.
Az oktatás során a pszichológussal való beszélgetésre
is hangsúlyt fektet a program. Az ilyen alkalmakkal
gyakran kiderül, hogy a betegek olyan dolgot várnak a
készüléktől, amelyet az nem képes megoldani. Fontos
a betegekben tudatosítani, hogy a csoda bennünk van,
a készülék abban segít, hogy legyőzzük félelmeinket.
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– A sok pozitív visszajelzés és a betegek kérésére
létrehoztuk civil, önkéntes betegegyesületünket – folytatja az elnök asszony. – A pácienseket az egészséges
életmódra ösztönözzük, megkeressük a rizikófaktorokat, ellenőrizzük a vérnyomást, megtanítjuk a pulzusmérést.
Az egyesület programjában az infarktussal élők csoportját fogadják. Számukra Szekeres Piroska vezetésével folynak előadások a stent (fémháló) beültetésétől kezdve a rizikófaktorokon át a cigarettáról való
leszoktatásig. Új, önkéntes kezdeményezésként az infarktuson átesett dr. Bányai Miklós építész beszél a
saját mentális felépüléséről.
A SZÍV SN Programba bekerült a pitvarfibrillációval élők edukációja is. Szó esik a ritmuszavar kialakulásáról, kardioverziójáról (egy elektromos sokkal való
megszüntetéséről), gyógyszeres kezeléséről. A Kardiológiai Központban 500 feletti a pitvarfibrilláció sikeres
kezelésének a száma. A technikai lehetőségekről, a további kezelésekről Srej Marianna tart színvonalas előadást havonta egyszer.
A civil program már több alkalommal is bemutatkozott különböző rendezvényeken. Szeptemberben az
Alpok-Adria kongresszuson sok érdekes előadás hangzott el, melyek bizonyítják, hogy a legolcsóbb befektetés a prevenció. A Szívünk Világnapján találkozhattak
az emberek a SZÍV SN Programmal a Városligetben.

Ablációs beavatkozás
Az eljárás során katétert vezetnek a szív
üregeibe. A katéter hegyén található
elektródákat rádiofrekvenciás energia
segítségével felmelegítik vagy lehűtik,
így a ritmuszavarért felelős területet
feltérképezve, elektromos blokádot
alkotnak. A betegek kétharmadánál
sikeresen szüntetik meg a pitvarfibrillációt.

A színpadon fellépő rengeteg sztár és híresség között
többen is érintettek voltak „szív”-ügyben. Lehoczky
Zsuzsa Kossuth-díjas színésznő, a Budapesti Operettszínház örökös tagja meghatóan beszélt élete elmúlt
tíz évéről, melyet már pacemakerrel töltött. Számára ijesztő volt, amikor megtudta, hogy szívritmusszabályzóra van szüksége. Akkor, 64 évesen aggódva
kérdezte orvosától, dr. Merkely Béla kardiológus professzortól, hogy nem fiatal ő ehhez? Azóta már a második készülékét használja, százszázalékos életet él, sokat dolgozik, sőt táncol a Víg özvegyben. Azóta csak
egy ellensége van, a bevásárlóközpontok mágneskapuja, de az elektromos kapuk már egy pacemakerrel élő
betegnek sem jelentenek akadályt a hétköznapi életben. A művésznő a szíve és a pacemakere érdekében
lemondott kedvenc szertartásáról is, a dohányzásról,
de néha még mindig érzi az orrában a dohány finom illatát. Mindenkinek csak azt tudja tanácsolni; döntsék
el, hogyan akarnak élni a saját egészségük érdekében.
Beck Monika, az OMSZ kommunikációs szakreferense fiatal kora ellenére már évek óta pacemakerrel él.
Szívesen osztotta meg tapasztalatait a hallgatósággal,
és mindenki számára követendő példát mutatva kampányolt az aktív sport mellett. Mindketten civilként
dolgoznak a programban.
Ezen a rendezvényen 300 ember vett részt kardiológiai szűrésen. A nap a pitvarfibrilláció jegyében telt el,
hisz a program képviselői fontos feladatnak tartják a

stroke megelőzését, a pitvarfibrilláció felismerését és
korai kezelését.
Az Aritmia és Pacemaker Kongresszus az egyik legnagyobb hazai szakmabeli esemény. Idén a zalakarosi konferencián a SZÍV SN Program is bemutatkozhatott. A pacemakerrel élő dr. Kappéter István jövőkutató
és Beck Monika sikeres előadását Bernáth-Lukács
Zsuzsa programbemutatása előzte meg. Az előadások
üzenete a szakma felé – „Íme, pacemakerrel élek boldogan!”
Legfiatalabb betegszervezetként nagy örömmel fogadták az egyesület képviselőit a november elején
Münchenben megtartott betegegyesületek vezetőinek konferenciáján. Szembetűnő volt, hogy más országokban jelentős anyagi támogatással működnek a civil betegszervezetek, a kormány felelős vezetői példát
mutatnak az egészséges életmód vállalásával és a prevenció finanszírozásával. A konferencia témája a pitvarfibrillácó, a ritmuszavar felismerésének fontossága
volt. Az előadók hangsúlyt fektettek a megelőzésre, az
edukáció kérdésére.
– Mi a jövő? Mi a cél? – kérdeztük az elnök as�szonyt.
– Eddig 1500-an voltak kíváncsiak ránk, jelen pillanatban 580 regisztrált tagunk van. Bárki kereshet
bennünket, célunk: mások is ismerjék meg a SZÍV SN
Programot!
Honlapunk: www.szivsn.hu
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A dohányzás és a keringési betegségek
A dohányzás Dél-Amerikából terjedt el. A burgonyafélék levelének meggyújtása, füstjének beszívása már Kr. e.
4-3000 évvel szokás volt. Európába Kolumbusz révén került. Portugáliából egy francia diplomata, Jean Nicot vitte tovább. Róla nevezték el a dohány egy fontos alkotórészét nikotinnak. A dohányzás széleskörű elterjedése a XVI.
század végére tehető. A dohány használatának számtalan
formája ismert, melyek közül a legelterjedtebb a cigarettázás. A cigaretta francia szó, kis szivart jelent. A megszárított és feldarabolt dohánylevélhez számos adalékanyagot
adnak, majd vékony papírhengerbe töltik, melynek végén
szűrő van. Igen magas hőmérsékleten izzik (700–1500 °C).
Füstjében közel 4000-féle anyag azonosítható. A beszívott
füst fő áramlatában, egy cigarettát vizsgálva, 15–40000 részecske (droplet) mérhető, melynek legfőbb, de az egészség szempontjából talán nem is a legveszélyesebb része a
nikotin (1000–2500 droplet). A részecskék mellett gázhalmazállapotú anyagok is károsítanak, legfontosabb közülük a szén-monoxid és a szén-dioxid.

A

dohányzást már az európai elterjedésének kezdetétől üldözték, számos vallás tiltja, de legalábbis helyteleníti. Ennek ellenére a dohányzás a világ minden
táján igen gyakori szokás. A XX. század második felében kezdődött erélyes kampányok és törvények eredményeként a dohányzás ritkábbá vált. A kormányok
is felfigyeltek arra, hogy a dohányzás milyen komoly
egészségügyi kockázatot jelent, s ráadásul az egészségügyi ellátás költségeit is jelentősen megemeli.
Részletes felmérések igazolták, hogy a dohányzás 41 százalékban felelős a szív- és érrendszeri elváltozásokért (szívinfarktus, stroke – gutaütés –,
amputációhoz vezető alsó végtagi érelzáródás, hasi
aortaaneurizma-képződés), 40 százalékban légúti megbetegedésekért (tüdő-, gége-, szájüregi rák, idült obstruktív légúti megbetegedés, asthma bronchiale), egyéb
daganatokat (hasnyálmirigy-, hólyag-, méhnyakrák),

Az első cigaretta
A dohányt ma majd’ minden serdülőkorú
fiatal kipróbálja legalább egyszer. Az első
cigaretta hatása az esetek többségében
kellemetlen (szédülés, hányinger, hányás),
a kipróbáló gyakran nem is érti, hogyan
szokhat rá valaki a dohányzásra. Ha
azonban – pl. a kortárscsoport nyomására –
a dohányzás folytatódik, néhány cigarettát
követően kiépül a tolerancia a dohányzás
negatív, kellemetlen mellékhatásaival
szemben, és megnyílik az út a komolyabb
függőség kialakulása előtt.
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impotenciát, alacsony születési súlyt okozhat. A dohányzás talán a legveszélyesebb – közel 10-szeres kockázatnövekedés! – a perifériás érbetegség kialakulásába szempontjából.
A súlyos szív- és érrendszeri megbetegedések kialakításában számos módon hat a dohányzás. Megemeli a vérnyomást, a nyugalmi szívfrekvenciát, rontja a kiserekben a keringést. A vérzsírértékeket kóros
irányba befolyásolja. Fokozza a 2-es típusú (ún. időskori vagy „tablettás”) cukorbetegség kialakulását az
inzulinrezisztencia (a sejtek inzulinnal szembeni érzéketlensége) növelésével. Az érelzáródás lehetőségét
fokozza a vér alvadási rendszerének aktiválása (pl.
vérlemezke-kitapadás és -összecsapzódás, a fibrinogénszint, a vérviszkozitás növekedése, a vérrögoldódó
képesség romlása következményeként) és az érelmeszesedés fokozódása révén (az érbelhártya funkciója
károsodik). Mindezek miatt az artériás érelmeszesedés fiatalabb korban, súlyosabb formában jelentkezik,
annak korábban említett klinikai megnyilvánulásaival.
A WHO felmérése szerint 2004-ben 5,4 millió haláleset volt összefüggésbe hozható a dohányzással. Érdekes trend, hogy míg a fejlett országokban a dohányzás
kezd visszaszorulni (10 százalékos csökkenés), addig a

fejletlen, szegény országokban 67 százalékkal növekedett az egy főre jutó cigaretták száma.
Hazánkban a trend sajnos egyelőre a növekedés irányába mutat. Egy széleskörű felmérés, amely a dohányzási szokásokat vizsgálta 1990 és 2008 között, azt
mutatta, hogy a 20, illetve 70 éves korosztályban mind
a férfiak, mind a nők körében, megközelítőleg 10 százalékkal többen dohányoznak, s ráadásul a növekedés
mértéke a fiatal nőknél a legnagyobb. Fontos megállapítás volt, hogy hazánkban is, a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan, jóval magasabb a dohányzás előfordulása az alacsonyabb iskolai végzettségűek között.
Hazánkban a felnőtt lakosság harmada dohányzik és
évente közel 30 ezren halnak meg a dohányzással ös�szefüggő betegségben.
Mindezeket figyelembe véve ma már széles körben
elfogadott álláspont, hogy a dohányzás a fejlett országokban az emberi egészségre gyakorolt legfontosabb
megelőzhető káros hatás, s a korai halál gyakori oka
(Centers for Disease Control and Prevention, USA).
Külön kiemelendő, hogy a passzív dohányzás (más által szívott cigaretta füstjének belégzése) bizonyítottan
30 százalékkal növeli a nemdohányzók szív- és érrendszeri megbetegedésének kockázatát!
Ma már nagyon sok ország kormánya szigorú intézkedésekkel próbálja visszaszorítani a dohányzást. A
döntés hasznosságát mutatja, hogy számos betegség
előfordulása jól értékelhetően csökkent már igen rövid
időn belül. Fontos tudni, hogy a törvény, amelyet 2011
áprilisában szavaztak meg hazánkban, olyan előírásokat tartalmaz, amelyek számos európai országban
már évekkel ezelőtt életbe léptek, s amelyek részei a
hazánk által is aláírt WHO és európai uniós jogszabályoknak.
A cél tehát az, hogy meggyőzéssel, szabályozással a
dohányzás mértékét csökkentsük, a passzív dohányzást akadályozzuk.

Leszokni nem könnyű,
de nem lehetetlen
A dohányzásról leszokás általában nem könnyű. Az
utóbbi évek kutatásai igazolták, hogy milyen hatások
miatt szívják sokan a cigarettát.
Felismerték, hogy a nikotin az agyunkban több vegyület felszabadítása révén számos kellemes hatást
tud kiváltani:
• az agyunkban a dopaminreceptor stimulálása révén örömérzetet okoz,
• norepinefrin felszabadításával élénkít, éhségcsökkentő hatású,
• az acetilkolin élénkít és a kognitív (emlékezés, tanulás, problémamegoldás) funkciókat javítja,
• a vazopresszin a memóriakészséget erősíti,
• a szerotonin örömérzetet okoz, csökkenti az éhségérzetet,

A halálos méreg – nikotin
A nikotin nagyon erős méreg, halálos
adagja emberekben 20-60 mg. Néhány
csepp a bőrön át felszívódva már halálos
mérgezést okozhat. A nikotinmérgezés
tünetei: szédülés, fejfájás, hányás,
didergés, verejtékezés, térdremegés,
izomgyengeség, hasmenés, kezdetben gyér
pulzus, magas vérnyomás, szűk pupilla.
Súlyos mérgezés esetén eszméletvesztés
következik be, rángógörcsök jelentkeznek,
majd az egyén sokkos állapotba kerül,
légzése leáll, és bekövetkezik a halál. A
mérgezésnek ellenszere nincs. Az egyik
legerősebb függőséget kiváltó drog.
• a béta-endorfin pedig a szorongást, feszültséget
oldja.
Ennek köszönhető, hogy a cigaretta olyan függőséget okoz, mint a kábítószerek. A dohányzó a káros
mellékhatások ellenére sem tud leszokni, ha időlegesen abba is hagyja a dohányzást, gyakori a visszaesés.
Rontja a leszokás hatásosságát a nikotinelvonási tünetegyüttes: cigaretta utáni vágyódás, ingerlékenység,
frusztráció és dühérzet, nyugtalanság, a koncentráció
csökkenése, alvászavar, megnövekedett étvágy és testsúly.
A leszoktatás azonban nagyon fontos feladat, eredményeként a korábban említett rizikótényezők hatása
is fokozatosan csökken.
A leszokáshoz a betegek napjainkban számos segítséget vehetnek igénybe. Ezek egy része életmódi tanácsokat, másik része gyógyszeres támogatást jelent.
A Tüdőgyógyász Társaság több más orvosterület
szakembereivel közösen összeállított ajánlása meghatározza a dohányzók leszoktatásával foglalkozó szakemberek feladatait.
Gyógyszeresen olyan készítmény is rendelkezésre
áll már, mely az agyban kialakuló jutalmazó hatásokat
megszünteti, a dohányzás kellemes hatását iktatja ki
tartós eredménnyel.
A dohányzásról való leszokás hosszú, nehéz feladat.
Ehhez a beteg akarata, a veszélyek és a haszon felismerése, orvosi, gyógyszeres támogatás szükséges.
Megfelelő együttműködés segíthet abban, hogy hazánkban is jelentősen csökkenjen a dohányzással kapcsolatos szövődmények sajnálatosan nagy száma.

Dr. Pécsvárady Zsolt Belgyógyász, angiológus, c. egyetemi tanár. A Pest megyei Flór Ferenc Kórház II. Belgyógyászatának osztályvezető főorvosa. Az érbetegellátás, a belgyógyászati angiológia
elismert szakértője.
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Mit tehetünk a téli hangulatromlás ellen?
Sötét és hideg reggelek, korai esteledés, fagyos napok.

A tél beálltával egyre kevesebb természetes fényt látunk. A szervezetünk pedig próbál a hőmérséklet lehűléséhez alkalmazkodni. A bevitt tápanyagok minőségi
változása – vitaminszegény táplálkozás –, a fényhiány
és az alacsony hőmérséklet az immunrendszer nem
megfelelő működéséhez vezethet. A szervezet ellenálló képességének csökkenése okozza a téli megbetegedések gyakoriságának növekedését. A testi immunitás
gyengülésének egyik lehetséges következménye a pszichés egyensúly felborulása. A fény hatására szervezetünkben bizonyos hormonok (pl. melatonin, kortizol,
szerotonin) szabadulnak fel, amelyek befolyásolják az
emésztést, az éhségérzetet, az energiaszintet, és nem
utolsósorban a hangulatot. Kutatások bizonyítják,
hogy mindenkinek legalább két óra természetes fényre van szüksége ahhoz, hogy biológiai órája ne boruljon fel és az ébrenlét-alvás ritmusa normalizálódjon.
Az évszakok váltakozása tehát igen jelentősen módosítja szervezetünk működését, pszichés állapotunkat.
Nem meglepő, hogy a pszichológia, pszichiátria tudománya sokat foglalkozik az évszakok hangulati életre gyakorolt hatásával. A megnövekedett alvásigény, a
testsúly gyarapodása, a rosszabb hangulat indokolt lehet a hidegebb hónapokban, de nem mindegy, hogy milyen mértékben. A téli rosszkedvhez, lehangoltsághoz
hozzájárulhat az is, hogy ebben az időszakban megnövekszik azoknak az ünnepeknek a száma, amelyek
a szociális környezetre, a családra, az emberi kapcsolatokra és érzésekre fókuszálnak. Akiket valamilyen
veszteség ért, magányosan élnek, érzékenyebbek, azokat jobban megviselhetik ezek az ünnepi események:
ez a depresszív hangulat fokozódásához vezethet. A
téli hangulatromlás tehát általános jelenség, és enyhébb formájában természetesnek is mondható.
Mi történik azonban, ha a tünetek erőssége már befolyásolja a megszokott életvitelt, ha rontja az életminőséget?
A téli depresszió a szezonális affektív zavarok (angol rövidítéssel: SAD) egyikeként ismert. Mivel a tünetei nagyon hasonlók más betegségekéhez, diagnózisa nehéz, ezért a téli depresszióban szenvedők sokszor
magukra maradnak, és önállóan kell megbirkózniuk
a problémával. Ellenkező irányban is tévedhetünk:
a téli hangulatváltozásra sok esetben ráfogjuk, hogy
szezonális depresszióról van szó. Ezért fontos, hogy a
tünetek észlelése után szakorvoshoz forduljunk. A téli
depresszió felismeréséhez a szezonális mivolta döntő segítséget nyújt, azaz a tavasz beköszöntével az
állapot jelentős javulásnak indul. Nem mindenkinél
ugyanazok a tünetek, de a legtöbbször a következő jelenségek kísérik a depresszió ezen formáját:
• Szomorúság, „üresség” érzése, bűntudat
• Pesszimizmus, reménytelenség
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•
•
•
•
•

Szorongás, nyugtalanság, ingerültség
Érdektelenség, öröm hiánya, motiválatlanság
Szexuális vágy csökkenése
Fáradtság, csökkent energia
Koncentrációs nehézségek, memóriazavar, döntésképtelenség
• Alvási nehézségek, leginkább aluszékonyság, túlalvás
• Súlygyarapodás (megnövekedett szénhidrát-éhség: csokoládé, cukor, sütemények stb.)
Szezonális hangulatzavarban, azaz a téli depresszióban (más néven: téli blues vagy hibernációs reakció) a
lakosság kb. 5%-a szenved, azonban kb. 20% körül mozog azoknak a száma, akik hangulatára a tél kedvezőtlen hatással van. Előfordulása nőknél jóval gyakoribb,
mint a férfiaknál.

Hogyan javítsunk
hangulatunkon?
Fény, fény, fény!
Ahogy fentebb említettem, a téli hangulatromlás egyik
oka bizonyítottan a fényhiány, ezért a tarápiája is elsősorban a fény pótlásával történik. Akiknek enyhébbek a tünetei, elegendőnek bizonyul az, ha több időt
töltenek a szabad levegőn azokban a napszakokban,
amikor a természetes fény az uralkodó. A napi félórás
séta, vagy a még hatékonyabb rendszeres szabadtéri
sport csökkenti a tél negatív pszichés hatásait.
Azokban az esetekben, amikor súlyosabb formát ölt
a depresszív állapot, javasolt a fényterápia (fototerápia). A gyógyító fényforrás beltéri használata pótolja a
természetes fényt. Napi vagy heti rendszeres fénypótlás az erre kifejlesztett lámpa, illetve berendezés segítségével már jelentős javulást eredményezhet. Nagyon
fontos, hogy ez orvosi ellenőrzés mellett történjen,
mert bizonyos kizáró tényezők nem teszik lehetővé a
terápia igénybevételét.

Pszichoterápia
Mint minden pszichés probléma, a szezonális hangulatzavar is jól gyógyítható egy szakemberrel folytatott
segítő beszélgetéssel. A terápiás ülések alkalmával a
terapeuta a gondolatok, negatív érzések feltárásával,
azok módosításával könnyít a hangulati életen. Segít
a magányosság, az izoláltság érzésének felszabadításában és feldolgozásában. A beteggel közös terápiás
munka során a megküzdési technikák megerősödnek,
így magunk is megtanuljuk kezelni saját állapotunkat,
pszichés immunrendszerünk biztosabbá válik. A tüne-

tek megismerésével, megelőzési praktikák elsajátításával a visszaesés aránya is minimalizálódik.

Gyógyszeres terápia
Az antidepresszívumok egyensúlyba hozzák azokat a
folyamatokat, amelyek a depresszió kialakulásához vezettek. Visszaállítják az ún. neurotranszmitterek (agyi
ingerületvezetéshez szükséges vegyületek) egészséges
szintjét. A hangulatzavarért többek között ezek az ingerületvezető anyagok felelősek, pótlásukat az antidepresszánsok biztosítják. A gyógyszer szedése különösen indokolt abban az esetben, amikor a szezonális
depressziót öngyilkossági gondolat, késztetés kíséri. Az antidepresszánsok szedése biztonságos, és bizonyos esetekben kifejezetten ajánlott, de ennek eldöntése minden esetben a pszichiáter szakorvos feladata.

Táplálkozás, gyógynövények
Fontos, hogy sok zöldséget, vitamint, rostot fogyas�szunk és kerüljük az egyszerű szénhidrátok bevitelét. Az orbáncfű, citromfű, valeriana hangulatjavító
gyógynövények, ezek teaként is fogyaszthatók. Lényeges, hogy ezek a gyógyteák módosíthatják bizonyos
gyógyszerek hatását, pl. az antidepresszánsokét, ezért
szedésük előtt mindig tájékozódjunk orvosunknál.

Mozgás
A test és lélek kölcsönhatása vitathatatlan. A mozgás
antidepresszáns hatású, növeli az önbizalmat, erősíti a pozitív önértékelést. A jótékony mozgáson természetesen nem csak a kemény edzéseket értjük, hanem
a napi séták, a kirándulások is idetartoznak. A testedzésnél a rendszerességen és a szokottól eltérő intenzitáson van a hangsúly. A testmozgást nehéz elkezdeni, hiszen a depressziós pont annak a hajtóerőnek van
hiányában, ami motiválná, ezért ajánlom a fokozatosságot. Testmozgás végezhető otthon és egy parkban is,
nem szükséges edzőterembe menni. Sok esetben egy
„sporttárs” motiváló erő lehet, jó, ha találunk valakit,
aki együtt mozog velünk.

Társaság
A hideg és a sötétség sokszor nem kedvez a társasági
életnek. Hajlamosak vagyunk találkozókat, programokat lemondani és inkább a meleg lakásban ülni. A téli
depresszív hangulathoz az is hozzájárul, hogy jobban elszigetelődünk az emberi kontaktusoktól. Az izoláció fokozza a rossz hangulatot. A szociális élet elengedhetetlen ahhoz, hogy hangulati életünk egyensúlyba kerüljön.

Türelem
Lényeges kiemelni, hogy a pszichés állapotokból a gyógyulás nem feltétlenül egyik napról a másik napra tör-

ténik. Legyünk türelmesek magunkkal, és kis lépésekben haladjunk a kívánt jó közérzet felé. A szezonális
hangulatzavarnál pedig megnyugtató és motiváló gondolat lehet, hogy csak pár hónapig tart. Azonban vis�szatérő állapot, tegyünk meg mindent, hogy megelőzhessük.

Alvási ritmus
Ne aludjunk téli álmot! Az alvás és ébrenlét ritmusának igazodnia kell a nappal-éjszaka váltakozásához.
Próbáljunk mindig ugyanabban az időben lefeküdni és
felkelni. A délutáni félórás szieszta is jótékony hatású lehet. Lehetőleg használjuk ki a nappalt aktív tevékenységgel, hogy a megfelelő fénymennyiség biztosított legyen.

Faludi Viktória Diplomáját és szakpszichológusi oklevelét az ELTE BTK pszichológia szakán szerezte. Fél évig ösztöndíjasként Barcelonában tanult; szakközgazdászi oklevelet is szerzett. Évekig dolgozott az egészségügy területén, kezdetben kórházi pszichiátriai osztályon, mentálhigiénés gondozóban, valamint egy nevelési tanácsadóban. Jelenleg magánpraxist folytat. Fő szakterületei között szerepel a szorongás, a
krízis és a sport pszichológiája.
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Ajándékozási ötletek, javaslatok
Az én ajándékom lapunk olvasóinak ez az összefoglaló,
amellyel szeretnék segítségére lenni azoknak, akik szerettüket vérnyomásmérő készülékkel kívánják meglepni.

Kerüljék az olcsó és legtöbbször vacak termékeket,
ezért javaslom, hogy szaküzletben vásároljanak! Akár
több boltban is érdeklődhetnek a döntés előtt, hiszen
az eladók rátermettségétől is függ, mennyire alapos
felvilágosítást tudnak adni. Fontos, hogy csak klinikailag tesztelt vérnyomásmérők közül válasszanak,
hiszen ezeknél igazolt a mérési pontosság. Dobozukon a „Clinically tested” vagy „Clinically validated”
felirat látható a leggyakrabban, de előfordul más jelzés formájában is. A most felsorolt vérnyomásmérőket magazinunk korábbi számaiban már részletesen
ismertettem, most csak a kiválasztást segítő főbb tulajdonságokról írok. Ami mindegyik készüléknél igaz:
• Digitális, felkaron mérő, automata készülék, nem
kell kézzel pumpálni.
• Oszcillometriás mérési elv. Az artéria lökéshullámait észleli.
• A felső és alsó vérnyomásérték, valamint a pulzusszám egyszerre látható.
• Ha a mérés során valamilyen okból nem határozhatók meg biztosan az értékek, a készülék nem ír
ki rossz adatot, hanem hibajelzést ad.
• Elemekkel van csomagolva.
• A kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, ha az elemek legyengültek. Kimerült elemeknél a készülék
letilt, hogy az alacsony tápfeszültség miatt hibás
mérés ne történhessen.
• Magyar nyelvű használati útmutató, jótállási jegy.
Az árakban biztosan vannak eltérések az üzletek
között. Tájékoztatásul a leggyakrabban előforduló értéket tüntettem fel, de érdemes alaposan körülnézni,
hiszen vannak akciók, árengedmények, vagy a készülékhez adott ajándékok is előfordulhatnak.

Omron M2
Általános ár: 11 000 Ft, adapter ára: 4680 Ft.
A japán Omron cég vérnyomásmérő készülékei több
évtizede ismertek Magyarországon, mérési pontosságuk, valamint tartós műszaki kivitelük miatt váltak népszerű termékké. Ez a típus már négy éve kapható hazánkban. A Brit Hipertónia Társaság előírása
szerinti klinikai teszt igazolta a készülék méréseinek
helytállóságát. Kiváló termék, amelyhez hasonló színvonalú szerviz, vevőszolgálat és forgalmazói háttér
kapcsolódik. A vérnyomás és pulzus mérésén kívül jelzi
a szabálytalan szívverést is. 4 db mikroelemmel működik. Ha külön adaptert is vásárolunk hozzá, akkor konnektorról is tudjuk üzemeltetni. Puha, könnyen felhe-

26

Hypertonia

Omron M2

lyezhető, tépőzáras, normálméretű mandzsettával van
csomagolva, mely 22–32 cm-es felkarkerületig alkalmazható. Vastagabb karral rendelkezők külön vásárolhatnak 32–42 cm átfogású, nagy méretű mandzsettát.
A mandzsetta felfújáskor csak annyira fogja elszorítani a kart, amennyire a vérnyomásméréshez szükséges.
A kijelzőn tájékoztatások is megjelennek: mérés alatt a
pulzus ütemében villogó szimbólum, mérést követően
a magas szisztolés vagy diasztolés értékre figyelmeztető jelzés. A vérnyomásértékeket kijelző számok 16 mm
magasak, jól leolvashatók. A memóriában a legutolsó
21 mérés adatait tárolja. Tartozék a puha, cipzáras táska. Garancia: A készülékre 3 év, a mandzsettára 1 év.

Medel Check T3
Általános ár: 12 900 Ft, adapter ára: 4500 Ft.
Az olasz Medel cég néhány éve van jelen Magyarországon termékeivel. Ez a készülék az Európai Hipertónia Társaság által validált. Kiemelt szolgáltatása a
Check T3 technológián alapul, mely a nagyobb pontosság érdekében 3 egymást követő mérésből határozza
meg az értékeket. Az így végzett méréssorozat kevesebb mint 3 percet vesz igénybe. Természetesen lehetőség van az egyszeri mérés üzemmód használatára
is. 4 db ceruzaelemmel működik. A készülékhez külön
vásárolható gyári adapter, ennek segítségével konnektorról is használhatjuk. Puha, könnyen felhelyezhető,
tépőzáras, normálméretű mandzsettával van csomagolva, amely 22–30 cm-es felkarkerületig alkalmazható. Vastagabb karral rendelkezők külön vásárolhatnak
30–42 cm átfogású, nagy méretű mandzsettát. A vérnyomásértékeket kijelző számok 16 mm magasak, jól
leolvashatók. Mérés alatt a pulzus ütemében szívjel
villog a kijelzőn. Mérés után figyelmeztető szimbólum

dátumát is tárolja (hónap, nap, óra, perc). Két memóriarekesz teszi lehetővé az utolsó 30-30 mérés adatának megőrzését. Külön tárolhatók például a férj és feleség mérési adatai, vagy felhasználható egy személynél
a délelőtti és délutáni mérési adatok eltárolására. Tartozék a puha, cipzáras táska, mely a készülék, a mandzsetta és akár a használati útmutató tárolására is kényelmes helyet biztosít. A jótállás ideje 3 év.

Microlife BP A200AFIB

Medel Check T3

jelenik meg, ha szabálytalan szívverést észlelt a készülék a vérnyomásmérés alatt. Memóriájából csak a legutolsó mérés adatait nézhetjük meg. Tartozék a puha,
cipzáras táska. Garancia: 5 év.

Általános ár: 18 800 Ft (adapterrel együtt).
A svájci Microlife AG vállalat számára fontos, hogy
vásárlóit tökéletesen kiszolgálja. Ehhez kiváló minőségű termékeket és hasonló szintű vevőgondozást biztosít. A hazai Microlife Magyarország Kft. biztosítja az
alkatrészutánpótlást, szervizt és vevőszolgálatot. Tevékenységének köszönhetően a világpremierrel egy
időben vált hazánkban is megvásárolhatóvá a legújabb fejlesztések és tudományos kutatások eredmé-

Beurer BM 20
Általános ár: 14 150 Ft, adapter ára: 4590 Ft.
A készülék a nagy múltú német Beurer cég terméke. Mérési pontosságát a Német Hipertónia Társaság
tesztje igazolja. 4 db ceruzaelemmel működik. A készülékhez külön vásárolható gyári adapter, ennek segítségével konnektorról is használhatjuk. Puha, könnyen
felhelyezhető, tépőzáras, normálméretű mandzsettával van csomagolva, amely 22–32 cm-es felkarkerületig alkalmazható. Vastagabb karral rendelkezők külön
vásárolhatnak 32–42 cm átfogású, nagy méretű mandzsettát. Méréskor az észlelt pulzusokat felvillanó szív
szimbólum mutatja. A mérés végeztével a vérnyomásértéket megjelenítő számok jól láthatók, 16 mm magasak. Beépített digitális órával rendelkezik, a mérések

Beurer BM 20

Microlife BP A200AFIB

nyei alapján elkészített Microlife BP A200AFIB vérnyomásmérő. Szenzációja, hogy a vérnyomás mérése
közben figyeli a pitvarfibrilláció speciális jeleit, és figyelmeztető jelzést ad, ha észleli ezt a rendellenességet. A pitvarfibrilláció a leggyakoribb szívritmuszavar,
magasvérnyomás-betegséggel társulva különösen veszélyes, a stroke bekövetkeztének kockázatát ötszörösére növeli. A készülék vérnyomásmérési pontossága
a Brit Hipertónia Társaság protokollja szerinti klinikai validációval igazolt, a legjobb minősítéssel rendelkezik. Átkapcsolható háromszori mérés értékeinek átlagszámítására. A készülék beépített digitális órával
rendelkezik, a 200 mérés adatait tároló memóriába az
adatok naplózva kerülnek, dátummal és időponttal jelölve. Számítógéppel összeköthető. A kábelt és a szoftvert a csomag tartalmazza. 4 db ceruzaelemmel vagy
adapterrel működik. A készülék gyárilag alkalmas akkumulátorok használatára is. Tépőzáras, merevített,

Hypertonia

27

dupla méretű mandzsettával van csomagolva, tehát
normál- és vastag karral rendelkezők egyaránt használhatják, 22–42 cm közötti felkarkerületig. A vérnyomásértékeket kijelző számok 23 mm magasak, nagyon jól leolvashatók. Méréskor a pulzusok alkalmával
csipogás nincs, csak szívecske jel villan fel a kijelzőn.
Tartozék a puha, cipzáras táska. Garancia: A készülékre 5 év, a mandzsettára 1 év.

Boso Medicus-uno

Tensoval Duo Control
Általános ár: 23 500 Ft, adapter ára: 4500 Ft.
A német Hartmann cég vérnyomásmérő készüléke
egyesíti a két mérési technológiát, az oszcillometrikus
és a Korotkov-módszert. Elsősorban a Korotkov- vagy
köznyelven hallgatódzásos módszer szerint mér, amelyet a nagy pontosság és kis hibalehetőség jellemez.
Ha ez halk, automatikusan átkapcsol oszcillometri-

Általános ár: 21 900 Ft, adapter ára: 5900 Ft.
A németországi Bosch+Sohn GmbH „Boso” márkaneve évtizedek óta világhírű fogalomként szerepel a
precíz vérnyomásmérés területén. Egy korábbi felmérés szerint a német orvosok 77 százaléka Boso készüléket használ. Vérnyomásmérőjük a Német Hipertónia
Társaság Klinikai validációjával rendelkezik. A hangsúlyt nem a kiegészítő szolgáltatások meglétére, in-

Tensoval Duo Control

Boso Medicus-uno

kább az idős személyeknek szánt könnyű, egygombos
kezelésre helyezték. Az extra funkciók helyett tökéletes műszaki tartalmat, kiemelkedő mérési pontosságot építettek a műszerbe. Méréskor az észlelt pulzusokat felvillanó szív szimbólum mutatja. A vérnyomás és
pulzus mérésén kívül jelzi a szabálytalan szívverést is.
Memóriájában csak az előző mérés adatait tárolja, melyeket a készülék bekapcsoláskor automatikusan kijelez. Ezért nincs is külön memória nyomógomb. 4 db
ceruzaelemmel működik. Ha külön adaptert is vásárolunk hozzá, akkor konnektorról is tudjuk üzemeltetni.
Puha, könnyen felhelyezhető, tépőzáras, normálméretű mandzsettával van csomagolva, mely 22–32 cm-es
felkarkerületig alkalmazható. Vastagabb karral rendelkezők külön vásárolhatnak 32–42 cm átfogású, nagy
méretű mandzsettát. A mandzsetta szorítása a vérnyomásméréshez szükséges mértékű, a pumpálás igazodik
ehhez. A kijelző számai nagyok, a jelzések jól láthatók.
Garancia: A készülékre 5 év, a mandzsettára 1 év.
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kus működésre, és az artéria lökéshullámait észleli.
Helyes mérési eredményeket nyújt a szívritmuszavarokban szenvedő betegeknél is. A készüléket több intézet is bevizsgálta, így rendelkezik a Brit Hipertónia
Társaság, a Német Hipertónia Társaság és az Európai
Hipertónia Társaság validációival. 4 db ceruzaelemmel működik. Külön vásárolható gyári adapter. Puha,
könnyen felhelyezhető, tépőzáras, normálméretű
mandzsettával van csomagolva, mely 22–32 cm-es felkarkerületig alkalmazható. Vastagabb karral rendelkezők külön vásárolhatnak 32–42 cm átfogású, nagy
méretű mandzsettát. Beépített digitális órával rendelkezik, a memóriákban a mérések naptárszerűen tárolódnak. A megduplázott memória két személy (pl.
férj és feleség) adatait külön tudja tárolni 2×30 mérés erejéig. A vérnyomásértékeket kijelző számok 13
mm magasak. Tartozék a puha, cipzáras táska. Garancia: 3 év.

Kellemes ünnepeket, jó készüléket és kiváló vérnyomásértékeket kívánok önöknek!
Trieber László Vezetője egy szolgáltató
és kereskedő cégnek, mely kórházak és
magánszemélyek részére végzi orvosi és
gyógyászati készülékek javítását, valamint forgalmazását.

„Mégis, kinek az élete?”
Évtizedekkel ezelőtt szembesültem először ezzel a kérdéssel, egy moziban szegezték nekem! A filmvásznon Richard
Dreyfuss amerikai színész várta a választ, aki egy középkorú autóbalesetest alakított. A férfi a baleset következtében nyaktól lefelé teljesen megbénult, s úgy döntött,
lemond az orvosi kezelésekről, inkább a biztos halált választja. Pár évvel később egy hazai színházban mutatták be Brian Clark angol író drámáját, a korábbi mozifilm
adaptációját, ahol Huszti Péter játszotta a szerepet. A kérdéssel újra szembesültem! Van-e olyan egészségi állapot,
választható-e tudatosan az elmúlás, amikor a földi életet
önszántából adja fel valaki? Úgy gondolom, a kérdés a
mai napig nem dőlt el. A „jó halálról”, az eutanáziáról, annak kutatásáról lassan könyvtárnyi anyag gyűlik össze, de
igazi megoldás, válasz nincs a kérdésre. Sokszor nem en�nyire kiélezett helyzetekben is felvetődik azonban a kérdés, mit tehet az orvos, és mit tehet a beteg az értelmes
élet megőrzéséhez, meghosszabbításához.

Orvosként, családorvosként a panaszok, tünetek mögött kórismét, betegséget keresünk. A mozaikokból ös�szerakva a diagnózist, arra törekszünk, hogy korszerű
gyógyszerekkel, gyógyító beavatkozásokkal segítsünk
betegeinken, rendezzük állapotukat, javítsuk életük minőségét, sőt lehetőségeinkhez mérten hosszabbítsuk is
meg életüket. Még fokozottabb, és még eredményesebb
kell legyen a segítségnyújtás, ha a kóros állapot, a betegség még nem alakult ki, de bizonyos gyanújelek, rizikófaktorok mutatkoznak. Az egyik ilyen jel a vérnyomás emelkedése, a hipertónia kialakulása. Amennyiben
ehhez emelkedettebb vérzsírszintek, mozgásszegénység,
elhízás, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás társul,
olyan méretű kockázatnövekedés indul el, hogy biztosra vehető valamilyen szív- és érrendszeri megbetegedés.
Legsúlyosabb esetben bekövetkezhet a beteg halála is.
A gyógykezelés elfogadása, a rendszeres ellenőrzések
csökkenteni képesek ennek a kialakult kockázatnak a
mértékét, megfelelő együttműködéssel megóvhatjuk betegünk egészségét, akár megmenthetjük az életét. Mert
tudvalévő, eredményesek akkor lehetünk, ha a beteg oldaláról is elfogadást nyer az együttműködés. Beszedi a
gyógyszert, utasítás szerint mozog, fogyókúrázik, abbahagyja a dohányzást, rendszeressé válnak a találkozások kezelőorvosával. Itt kell feltennünk a kérdést –
mégis, kinek az élete? A betegé az élet, önmagának is
tennie kell a megőrzéséért, az egészségben maradásért.
Piroskát évek óta ismertem praxisomban. Jó kedélyű, túlsúlyos üzletasszony, aki éli stresszes mindennapjait, dohányzik, emelkedett a vérnyomása, nagyobb
a vérzsírszintje, vércukorértéke. Nehezen sikerül meggyőzni a vérnyomáscsökkentő szedéséről, a koleszterinszint-csökkentő szert elutasítja, a dohányzást nem képes elhagyni. Súlya nem csökken, nem válik rendszeres
gyógyszerszedővé, rendszeres gondozásra, ellenőrzés-

re nem hajlandó. Különösebb panasza nincs, közérzete
megfelelő, a család, az üzlet minden idejét, energiáját
leköti. Igazán megfelelő kapcsolatot, hatékony beteggondozási együttműködést nem sikerül kialakítanunk,
annak ellenére, hogy a veszélyekkel tisztában van. De
miért pont Ő kerülne súlyos helyzetbe, gondolja. Még
nincs ötvenéves, amikor mellkasi fájdalom képében
megjelenik a veszély. Ismerve rizikóállapotát, látva a
rendelőben elvégzett EKG-vizsgálat apró eltéréseit, kórházi beutalást ajánlok. Külön művészet a meggyőzés a
kórházba kerülés fontosságáról, szükségességéről, több
időbe kerül, mint a vizsgálat.
A kórházi osztályon sem rendeződik az állapota, szívkatéterezést végeznek. Itt kiderül, hogy az egyik fő koszorúérágon nagy szűkület van, ez a panaszok háttere,
értágítást, stent (drótháló) beültetést végeznek, gyorsan
panaszmentessé válik. Pár nap múlva már otthonában
találkozunk, jól van, a javasolt gyógyszeres kezelést beletörődve elfogadja. Rádöbben arra, lehetett volna másként, talán a korábban ajánlott – bár lehet, kissé kényelmetlen – megszorítások megelőzhették volna a nagy bajt.
Fogadkozás, új élet kezdődik – mégis, kinek az életét kell
új alapra helyezni? A kezdeti lelkesedés azonban lassan
kopni kezd, a súlycsökkenés megáll, néhány hónap alatt
visszatér a korábbi szintre. Az elhagyott cigaretta is vis�szakerül a női táskába, a gyógyszerszedés is akadozik.
A kardiológus kollégával közösen próbáljuk jobb belátásra bírni, ajánlunk, kérünk, talán fenyegetünk is. Mégis, kinek az életéért harcolunk? A beteg együttműködése
az eredményhez, a sikerhez elengedhetetlen! A kórtörténet folytatását nem nehéz kitalálni. Négy év elteltével
újabb mellkasi fájdalom, nehézlégzés kíséretében újabb
szívzűr mutatkozik. Az ismételt katéterezés a korábban beültetett háló beszűkülését, újonnan kialakuló érfali meszesedéseket talál. Kardiológiai bravúrnak mondható eljárással sikerül az ismételt értisztítás, értágítás,
majd a régi hálóba az új háló beültetése, a beteg elkerüli
a nyitott szívműtétet. Pár nap múlva a kórház elbocsájtja, újra a beteg lakásán ülünk a nappaliban. Olvasom az
új zárójelentést, felmérem betegem aktuális állapotát,
újrakezdem ismertetni a rizikófaktorok fontosságát, a
gyógyszerszedés szükségességét. Piroska bólogat, egyetért, fogadkozik. Én reménykedem, bizakodom. Van, akinek egy, van, akinek több figyelmeztetés kell ahhoz, hogy
megértse, kinek az életéről is van szó igazán.

Dr. Antalics Gábor Belgyógyász, illetve
háziorvostan szakorvosként 18 éve dolgozik Budapest XVII. kerületében. Kiemelten a szív- és érrendszeri betegek ellátásával, kezelésével foglalkozik, ebben
a témában orvostanhallgatókat, szakorvosjelölteket is oktat az Egyetem Családorvosi Tanszékén.
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mHealth Service

MEDISTANCE távgondozási rendszer:

Folyamatos 24/7/365 terápia felügyelet a beteg otthonában, valid zártláncú adatkezeléssel,
mobil GPRS/M2M rendszerrel.
A távgondozási rendszer új utakat nyit meg az otthoni egészségvédelemben:
•
•
•
•
•
•

Elkerülhető a téves diagnosztizálás.
Megbízhatóbb, pontosabb kezelés a beteg számára.
Szorosabb orvos/beteg kapcsolat.
Hatékonyabb kezelés, gyorsabb eredmény.
Lojális, együttműködő beteg.
A beteg egészségének gondozása az arra jogosult gondozók,
orvosok, hozzátartozók, gyógyszerészek, együttes segítségével.

A MEDISTANCE távgondozási rendszer működése
A MEDISTANCE rendszer segítségével a mért adatok alapján, a kockázatos esetek korai
felismerésével, megfelelő kezeléssel, azonnali intézkedéssel megelőzhető a súlyosabb
állapot kialakulása.
Az otthoni készülékekkel mért adatok (vérnyomás, vércukorszint, testsúly) automatikusan,
mobil adatátvitellel jutnak el a központi adattárba. A terápia jellegétől függően
előprogramozott gondozási értékhatárokat meghaladó, kritikus események észlelése
esetén a rendszer riasztást küldhet az arra jogosult gondozónak, orvosnak vagy
családtagnak.
A webfelületen keresztül az orvos, gondozó vagy családtag a nap 24 órájában hozzáfér
az adatokhoz, amelyek segítségével folyamatosan nyomon követheti a páciens állapotát
anélkül, hogy személyes találkozóra kerülne sor.
A MEDISTANCE távgondozási rendszer egyben biztonságot jelent a beteg és családja
számára.

A rendszer előnyei a páciensek számára:

Kinek ajánlott a rendszer használata:

• Állandó felügyelet alatt áll, otthonában is biztonságban érezheti magát.
• Elkerülhető az orvosi rendelőbe utazás, felesleges várakozás.
• Kiugró érékek észlelésénél a rendszer azonnal automatikus
riasztást küld az orvosnak vagy családtagnak, akik így a lehető
leggyorsabban tudnak reagálni.
• Az eszközök folyamatosan küldik az adatokat, aktív
közreműködés nélkül.
• Tudatosítja az egészségre való odafigyelést, egymással és a
beteggel való törődést.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M10 IT
vérnyomásmérő
készülék

MIT Elite Plus
vérnyomásmérő
készülék

HCG-801
EKG

Szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknek.
Légzésproblémával élőknek.
Súlyos asztmásoknak.
Komoly vércukor problémával küzdőknek.
Vérnyomásproblémásoknak.
Veszélyeztetett terhes anyáknak.
Felügyeletre szoruló idős embereknek.
Stroke-on átesetteknek.
Betegség vagy baleset utáni utókezeléshez.
Egészségtudatos, a megelőzésben hívő személyeknek.

HBF-206IT
testösszetétel
mérő készülék

További információk: PROMEDCOM Kft., 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.,
Tel.: 06 1 453-7100 E-mail: info@promedcom.hu, www.medistance.hu

HJ-720 IT
lépésszámláló

BlueCare
vércukor-,
koleszterin-,
trigliceridszint
mérő készülék

Magyar fejlesztés, tudás, termék
a magyar munkahelyekért,
egészségért, növekedésért

Vegyem? Ne vegyem? Egyem? Ne egyem?

A szója

A szójabab Délkelet-Ázsiából származik. Néhány évtizede
nem tartották emberi fogyasztásra alkalmasnak, hiszen a
szója nyers állapotban „mérgező”. A XI-XII. századi Kínában
rájöttek, hogy a szóját hőkezeléssel és erjesztéssel ehetővé lehet tenni. Kínából jutott el Japánba és más távol-keleti
országokba, ahol mára már alapvető élelmiszernek számít.
Európában csak a XVIII. században vált ismertté.

Magyarországon először 1875-ben próbálkoztak termesztésével. A II. világháború idején a húshiány és a
hadiipar szükségletei miatt (a babból készült olajra a
repülőgépiparnak volt szüksége) hazánkban is jelentősen megnőtt a termesztése. Amerikában a hatvanas
években kezdték a növényt termeszteni. Az Egyesült
Államok ma a világ elsőszámú szójatermelő országa. A
szójának kb. 1500 fajtája van.

A szója körül még
mindig forr a levegő
A szóját pár éve csodaszerként emlegették. Népszerűsége akkor ért a csúcsra, mikor kiderült, hogy fogyasztása csökkentheti a mell- és petefészekrák, az infarktus,
az agyvérzés és a csontritkulás előfordulásának esélyét (Európában és az Egyesült Államokban ezek vezető halálozási okok). Sokan biztosan hitték, hogy a szójatermékek egészségesebbek a gyermekek és felnőttek
számára, mint az állati eredetű tejtermékek, mint a tehén- vagy a kecsketej. Manapság már egyre többet hallunk ennek ellenkezőjéről. Ahogy egyre több kutatás
eredménye látott napvilágot a szójával kapcsolatban,
úgy erősödött a vita arról, hogy egészséges-e vagy sem.

Érvek a szója mellett
A szója 45 százalék fehérjét tartalmaz, amelynek bio
lógiai értéke megközelíti a húsét. Olyan növényi fehérjeforrás, amely az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen aminosavakat (fehérje-alkotórészeket)
tartalmaz. Jól használható a húst nem fogyasztók étrendjében. Ajánlható a sok húst evők számára is, hiszen a szója becsempészésével az étrendbe csökkenthető a felhasználandó hús mennyisége.
A szója gazdag kálium-, magnézium-, vas- és E-vitamin-forrás. Nincs benne koleszterin, sőt a préselt szójababból kivont szójaolaj jelentős része a koleszterinszintet csökkentő linol és linolénsav.
Nagy mennyiségben tartalmaz lecitint. A lecitin segít lebontani a zsírokat, bizonyítottan jótékony hatással van a máj és az agy működésére.

Ösztrogénszerű hatása is van, amely egyes kutatások szerint hozzájárul az emlődaganat kockázatának
csökkentéséhez.
Az élelmiszeripar számára olcsó előállítása miatt
fontos a szója, hiszen olyan drága nyersanyagok válthatók ki vele, mint a hús vagy a tej és tejkivonatok.
Egyesek szerint fehérjéje egyenértékű az állati eredetű teljes értékű fehérjékkel, összetevői segítenek
erősíteni csontjainkat, védik szív- és érrendszerünket,
enyhítik a menopauza kellemetlenségeit.
A szója és a belőle készült különféle készítmények
igen népszerűek, azonban fogyasztásuk kockázatokkal is jár.

Érvek a szója fogyasztása ellen
A gyerekek esetében lehetőség szerint kerülni kell a
szója és a különféle szójatermékek nagymértékű fogyasztását, mivel számos kutatás bizonyította, hogy
negatív hatással van a csecsemők és kisgyermekek immunrendszerére és a belső nemi szervek fejlődésére.
A csecsemőknek és kisgyerekeknek készült ételek egy
része is szójaalapú, vagy legalábbis nyomokban tartalmaz valamilyen szójaszármazékot.
Csecsemőket hat hónapos korig igyekezzünk kizárólag szoptatni, ha valamilyen ok miatt nem sikerül, ne
szójaalapú tápszert kapjon a baba.
A felnőtteknek is célszerű fokozottan odafigyelni a
szójafogyasztásra, kizárólag ellenőrzött alapanyagból
készült, fermentált szójatermékeket érdemes fogyasztani.
Szaporodnak az allergiás megbetegedések. A szója fehérjéjére viszonylag sokan allergiásak, ebben az esetben természetesen kerülni kell fogyasztását, és azokét
az élelmiszerekét is (pl. húskészítmények), amelyek tartalmazhatják. Ez nem egy lényeges érv a szója fogyasztása mellett vagy ellen, kivéve, ha érintettek vagyunk.
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A szója- és szójaeredetű készítmények a következők:
• Szójabab (natúr, pörkölt)
• Szójaliszt
• Szójakoncentrátum
• Szójafehérje-izolátum
• Szójatej
• Szójatúró (tofu)
• Szójalapú ételízesítő (szójaszósz)
• Szójafehérje-termékek (texturált szójafehérje-termékek)
• Szójalecitin (E 322)
A szójától (és szójaeredetű anyagoktól) mentes kifejezés azt jelenti, hogy a gyártás során a felsorolt anyagok egyike sem került a termékbe. A felsoroltak között
nem szerepel a szagtalanított és finomított szójaolaj,
mert az az előállítási technológia következtében fehérjétől teljesen mentes lesz.
A szója dózisára nincsenek egységes terápiás javaslatok. Egységes az álláspont azonban abban, hogy az
ázsiai étrendet meghaladó mennyiségben indokolatlan
szóját fogyasztani.

Mennyi szóját együnk?
Napi egy szójatermék, mint például szójajoghurt, vagy
egy pohár szójatej bőven elég. A hangsúly inkább a
rendszeres fogyasztáson van. Amikor májkrémet, húskonzervet vagy bármilyen húskészítményt vásárolunk,
biztosak lehetünk benne, hogy a termék több-kevesebb szóját tartalmaz. Nemcsak olcsóbb, mint a valódi
hús, de állományjavító hatása is van. Utóbbi tulajdonsága miatt a cukrászatban és a sütőiparban is használják.
Szójaszármazék majdnem minden készítményben
megtalálható, még egyes úgynevezett „egészséges”
élelmiszerekben is. A fő termék a szójatej, amely minden élelmiszerboltban, sokféle ízben kapható.
A vegetáriánusok mindenképpen egyenek valamen�nyi szóját a húsból származó fehérjék pótlására. A szójabab ugyanúgy rendelkezik káros, mint előnyös élettani hatásokkal.
A szójából készült ételek hasi diszkomfortérzést,
gázképződést okozhatnak.
Nagy Margit

2

konyhasarok
receptgyűjtemény

A következő oldalon található recepteknél megadott
mennyiségek négy, az energia‑, fehérje‑, zsír- és szénhidrátértékek egy személy adagjára vonatkoznak. A receptek kiötlője: Nagy Gyuláné Tajti Éva dietetikus, a fotókat Schäffer László készítette.

Szójatermékek és útmutató
az elkészítéshez
Szójatermékek: szójatej, szójaolaj, tofu (túrószerű
sajt), tempeh (szójasajt), misszó (szójakrém), szójaliszt, szójapehely, szójagranulátum, szójakocka.
A szárított szójakészítmények (kocka, granulátum,
pehely) ízetlenek, ezért, valamint a duzzadóképessége
miatt célszerű felhasználás előtt jó néhány órával fűszeres vízben áztatni. Ez idő alatt megduzzad, elveszti
semleges ízét és kellemes lesz. Közvetlenül felhasználás előtt a szóját jól ki kell csavarni.
Csak szójaliszt felhasználásával nem lehet süteményeket, kenyeret készíteni. Általában a búzaliszt 10–
15%-át válthatjuk ki vele. Az így készült tészta, kenyér
magasabb, lazább, táplálkozás-élettanilag értékesebb,
mint a tisztán búzalisztből készültek.
Szójagranulátumból áztatás után minden olyan étel
készíthető, amihez darált húst használunk, akár teljesen, akár részben felváltva a húst. Szójakockából áztatás
után minden olyan étel készíthető, amihez kockára vágott húst használunk. A tofu (áztatás nélkül) alkalmas
körözött, ízesített krémek, rántott szelet készítésére.

Mint mindenre, a szójára is igaz: mértékkel kell fogyasztani, hogy elsősorban az előnyeit élvezhessük.
Nagy Gyuláné Tajti Éva Több mint 25
éve a Semmelweis Egyetem I. Belgyógyászati Klinikájának vezető dietetikusa.
Szakterületei: nefrológia, hipertónia, diabetológia. A Humán Táplálkozási Szakmai Kollégium tagja.

A receptgyűjtemény első kötete az elmúlt évek során több kiadásban összesen mintegy 300 000 példányban jelent meg.
Most közkívánatra elkészítettük a nagy sikerű receptgyűjtemény folytatását. A kiadványt a fogyni vágyó cukorbetegek és
nem cukorbetegek részére állítottuk össze. A túlsúly jelentős rizikófaktor a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések (magas vérnyomás, szívinfarktus, stroke) kialakulásában. A testsúly csökkentése megelőzheti ezeknek a bajoknak a kialakulását. A kiadványban a Diabetes újság Konyhasarok rovatából válogattunk, melyet kezdetek óta Nagy
Margit dietetikus szerkeszt, a receptek az ő alkotásai. Ajánljuk kiadványunkat minden egészségesen táplálkozni kívánónak, minden fogyni vágyónak, minden cukorbetegnek! A receptgyűjteményben több kategóriában (levesek, zöldségételek, halételek, húsételek, köretek, egytálételek, saláták és öntetek, sütemények és desszertek) találhatók receptek, sok ínycsiklandó színes fényképpel, az ételek pontos energia- és szénhidráttartalmának feltüntetésével. A tápanyagtáblázatban
mintegy 500 élelmiszer szénhidrát- és energiatartalma nyújt segítséget az egészséges étrend összeállításához. Terjedelme 64 színes, A/5 méretű oldal, kívülről védőfóliázott kartonborítóval.

A kiadvány még korlátozott számban rendelhető 199 Ft-os áron.
Telefon: (1) 273-2840 • Internet: http://www.tudomany-kiado.hu/konyhasarok

32

Hypertonia

Csípős tojásleves tofuval
és fafülgombával

Thai tenger gyümölcsei
szójaolajos zöldségekkel

Uborkás
szójacsíra-saláta

Párolt zöldbab füstölt
szójatofuval

Thai tenger gyümölcsei szójaolajos
zöldségekkel

Csípős tojásleves tofuval és
fafülgombával

• 40 dkg mirelit tenger gyümölcsei
• 4 szál ázsiai citromfű
• 1 db kaliforniai sárga
paprika
• 10 dkg sárgarépa
• 3 dkg zeller
• 1 ek. szójaolaj
• 1 ek. őrölt gyömbér
• 1 ek. szezámmag

A mélyfagyasztott tenger gyümölcseit a hűtőben hagyjuk kiolvadni,
megmossuk, papírtörlőn leszárítjuk, a zöldségeket megtisztítjuk,
a kaliforniai paprikával együtt gyufaszál
vékonyra vágjuk. Az
ázsiai citromfüvet megmossuk, külső leveleit leszedjük,
a többit apróra vágjuk. Forró wok serpenyőben a zöldségeket, tenger gyümölcseit, fűszereket jól összerázzuk,
és magas lángon átpirítjuk. Sütés közben két fakanállal állandóan kevergetni kell. Tálalás előtt néhány csepp
balzsamecettel vagy szójaszósszal ízesíthetjük.

• 15 dkg tofu • 10 dkg fafülgomba • 1 db tojás • 10 dkg vegyes
zöldség (sárgarépa, petrezselyemgyökér, újhagyma) • 2 dkg vöröshagyma • 1 dkg rizsliszt • 20 ml szójaolaj • 1 g szójafűszer • 1 gerezd
fokhagyma • 2 babérlevél • 1 kk. csípős Pritamin paprikakrém • kevés
újhagymakarika

A tofut, a fafülgombát csíkokra vágjuk, majd kevés szójaolajon átfuttatjuk, és félretesszük. A hagymát megtisztítjuk, apró kockákra vágjuk, olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a már megtisztított, vékonyka csíkokra
vágott vegyes zöldséget, rizsliszttel megszórjuk, beletesszük az áttört fokhagymát, fűszereket, vízzel felengedjük, a zöldségeket puhára főzzük. A nyers tojást felverjük, és a közel forrásban levő levesbe csorgatjuk. A
levest tálkákba szedjük, a csíkozott tofut, gombát hozzáadjuk. Tálaláskor megszórjuk friss újhagymakarikákkal.

Energia: 135 kcal · Fehérje: 20 g · Zsír: 5 g · Szénhidrát: 2,5 g

Energia: 270 kcal · Fehérje: 18 g · Zsír: 16 g · Szénhidrát: 12 g

Párolt zöldbab füstölt szójatofuval

Uborkás szójacsíra-saláta

• 40 dkg zöld hüvelyű bab • 15 dkg füstölt tofu • 1 db piros kaliforniai paprika • 1 ek. karikára vágott mogyoróhagyma • 2 ek. szójaszósz
• 1 ek. mogyoróolaj

• 40 dkg friss szójacsíra
• 10 g szárított fekete gomba
• 10 dkg kígyóuborka
• 1 ek. apróra vágott
mogyoróhagyma
• 1 mk. frissen őrölt
koriander
• 1 ek. mogyoróolaj
Öntethez:
• 1 ek. édes-savanyú
mártás
• 2 ek. világos szójaszósz
• 1 kk. szezámolaj
• 1 tk. marinált paprikapüré

A zöldbabot mossuk, tisztítjuk és 5-7 centis darabokra
vágjuk. A kaliforniai paprikát és a tofut keskeny csíkokra szeleteljük. A tofut félretesszük. Wok serpenyőben
mogyoróolajjal felhevítjük a zöldbabot, mogyoróhagymát, kaliforniai paprikát, kevergetve magas hőfokon átpirítjuk. Tálalás előtt hozzáadjuk a szójaszószt és a füstölt tofut.

A gombát 30 percig forró vízben áztatjuk, majd vékony
szeletekre vágjuk. A szójacsírát jól megmossuk, törlőkendőn megszárítjuk. A mogyoróolajat wokban mérsékelt lángon felmelegítjük, beledobjuk az apróra vágott
hagymát, a gombát, megfonnyasztjuk, majd maximumra
állítjuk a lángot. Hozzáadjuk a szójacsírát, koriandert,
és 1-2 percig erős lángon sütjük. A salátaöntet hozzávalóit összekeverjük, majd belekeverjük a gombás szójacsírát. Tálalás előtt hozzáadjuk a csíkokra vágott uborkát.

Energia: 150 kcal · Fehérje: 20 g · Zsír: 7 g · Szénhidrát: 17 g

Energia: 100 kcal · Fehérje: 20 g · Zsír: 7 g · Szénhidrát: 5 g
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