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A Magyar Hypertonia Társaság 
és a Magyar Nephrologiai Társaság

szakmai támogatásával

A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja

Vese Világnap
Magasvérnyomás- 
és vesebetegség
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A Magyar Hypertonia Társaság a Magyar 
Kardiológusok Társaságával együttmű-
ködve, a „Törődés Napja” című kezde-
ményezéssel folytatja immár négyéves 
mozgalmát a szív- és érrendszeri halá-
lozás csökkentéséért. Idén a magas-
vérnyomás-betegség kockázatának és 
szövődményeinek csökkentésére helye-
zik a hangsúlyt.

Az Éljen 140/90 alatt! program során felvett 
Hipertónia Regiszter adatai közel 60 000 beteg 
szív- és érrendszeri állapotáról adnak információt a 
szervezők számára. Az adatokat elemezve derült ki az 
a szomorú tény, hogy a célérték feletti vérnyomással 
rendelkező betegek egyharmada (32%) a cukorbeteg-
séget közvetlenül megelőző állapotban van (predia-
bétesz), tehát éhomi vércukorszintjük 5,6–7,0 mmol/l 
között mozog. Ez a betegcsoport a normál magasvér-
nyomás-betegségben szenvedő populációhoz képest je-
lentősen magasabb szív- és érrendszeri kockázatnak 
van kitéve. Esetükben a szívinfarktus kockázata 42 
százalékkal, míg az agyvérzés (stroke) kockázata 39 
százalékkal magasabb. Ugyanakkor azt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy a prediabéteszes betegek néhány 
év alatt szinte kivétel nélkül 2-es típusú cukorbeteggé 
válnak.

Ezeket az eredményeket látva döntött úgy a Magyar 
Hypertonia Társaság, hogy 2008 őszén kifejezetten 
erre irányuló szív- és érrendszeri kockázatfelmérést 
végez háziorvosok segítésével. Arra kérték a háziorvos 
kollégákat, hogy véletlenszerűen válasszanak ki ke-
zelt hipertóniás betegeket, akiknek figyelik a szív- és 
érrendszeri értékeit, illetve meghatározott időszakon 
keresztül életmódtanácsokkal segí-
tik kezelésüket. Több mint 10 000 
beteg került be a felmérésbe, több-
ségük az idősebb korosztályba tar-
tozó (50–65 éves), túlsúlyos érin-
tett volt.

A kiválasztott páciensek hasz-
nos, az állapotukkal kapcsolatos 
tanácsokat tartalmazó könyvet és 

egy mozgásprogramot tartalmazó DVD-t 
kaptak, illetve fokozottan hangsúlyoz-
ták esetükben az életmódváltás jelen-
tőségét a kezelés során.

A meghatározott 3 hónap eltelté-
vel újra megvizsgálták a pácienseik 
szív- és érrendszeri értékeit, melyek-

ben szembetűnő változások történtek! 
A felmérésben részt vevő betegeknél át-

lagosan 10 százalékkal alacsonyabb szisz-
tolés és 5 százalékkal alacsonyabb diasztolés 

vérnyomásértékeket mértek, és mind az átlagos 
vércukor-, mind pedig a koleszterinértékek csökkenést 
mutatnak. (A vizsgált populációban a férfiak esetében 
a vércukor átlagértéke, míg a nőknél a koleszterin-
szint átlaga volt a nagyobb.) Bizonyítást nyert tehát, 
hogy a betegek életmódváltásra ösztönzése és segítése 
képes kézzelfogható eredményeket hozni! 

A biztató adatokat látva gondolta úgy a Magyar 
Hypertonia Társaság, hogy a Magyar Kardiológusok 
Társaságával együttműködve hívják fel a lakosság 
és az orvos kollégák figyelmét a fokozott törődésre. 
A „Törődés Napja” elnevezésű kezdeményezés célja, 
hogy minden hónapban más és más társbetegségre, 
illetve kockázati tényezőre irányítsa rá a figyelmet, 
havonta tehát egy meghatározott napon lakossági 
felvilágosító rendezvényeket szerveznek, a helyi szív-
, vese- és cukorbeteg-szervezetekkel együttműködve 
ingyenes vérnyomás-, koleszterinszint- és vércukor-
vizsgálatra várják az érdeklődőket, akik számára 
előadásokat is tartanak az esemény helyszínén. Az 
érintetteket tanácsadófüzettel és szív- és érrendszeri 
tanácsokkal is ellátják a program aktivistái és a szak-
személyzet.

Nyáron lesz 20 éve, hogy a Diabetes – ki-
adónk első betegtájékoztató folyóirata – 
először megjelent, s az évforduló alkalmá-
ból hatalmas születésnapi bulit rendezünk 
Veszprémben.

Célunk a figyelem felhívása a krónikus betegsé-
gekre (pl. magasvérnyomás-betegség), a szórakozá-
son és szórakoztatáson kívül az ismeretterjesztés 
és kedvezményes vásárlási lehetőség biztosítása. 
Mindezen felül szűrővizsgálatokat is szervezünk. 
„Képzett beteg” programunkban részt vevő láto-
gatóink között értékes nyereményeket sorsolunk 

ki, a fődíj egy hétvége 2 személy részére 
a sárvári Hotel Arborétumban!
A részvétel, belépés ingyenes. Be-
lépőjegy előzetesen igényelhető ki-
adónknál.

A Törődés Napjai, az egyes napok helyszínei és témái:

2009. március 19., Győr – a hipertónia és a cukorbetegség 
2009. április 20., Debrecen – a hipertónia és a stroke 

2009. május 19., Szeged – a hipertónia és a szívbetegség 
2009. június 19., Pécs – a hipertónia és a vesebetegség

2009. június 6., Veszprém Aréna

Folyamatosan bővülő információk, hírek és 
érdekességek a rendezvénnyel kapcsolatban: 

www.diabetes20.hu



Tudta Ön, hogy átlagosan egyetlen perc alatt 1200 milliliter, egy nap alatt 
1728 liter vér áramlik át a veséjén? Tudta Ön, hogy egy felnőtt veséje 
140–150 gramm, ami egy átlagos, 80 kilogrammos ember testtömegének 
kevesebb, mint 2 ezreléke? És azt tudta, hogy a vesecsatornácskák együt-
tes hossza meghaladja a 120 kilométert?

1930-ban báró Korányi Sándor belgyógyász professzor – az egyetlen 
magyar klinikus, akit orvosi Nobel-díjra is felterjesztettek – épp a vese-
működés vizsgálatával kapcsolatban fogalmazta meg, hogy a szervezet ál-
landósága nem attól függ, hogy mit viszünk be, hanem attól, hogy a vese 
mit és hogyan választ ki. A vese az általa kiválasztott vizelet mennyiségé-
vel és összetételével tökéletesen megtestesíti a szervezet alkalmazkodását 
környezetéhez. A veseműködés károsodása számos esetben okoz magas 
vérnyomást, és a magas vérnyomás károsítja a vesét. (Mi volt előbb? A 
tyúk vagy a tojás? Máig rejtély.). A vese a vérnyomás szabályozását hor-
monok, enzimek termelésével közvetlenül is befolyásolja, emellett a só- és 
vízháztartás szabályozásában is központi szerepet tölt be, amivel közve-
tett módon gyakorol hatást a vérnyomásra.

Magyar kezdeményezésre, a Nemzetközi Vesetársaság és a Vesealapít-
ványok Nemzetközi Szervezetének javaslatára minden év március máso-
dik csütörtökén tartjuk meg – idén március 12-én – a Vese Világnapját. 
Jelenleg minden 10 európai lakosból 1 szenved a vese valamilyen káro-
sodásában, Magyarországon legalább félmillió (!) ember érintett. A nem-
zetközi felmérések szerint az emberek 90 százaléka azzal sincs tisztában, 
hogy pontosan mi a vese feladata az emberi szervezetben. Sajnos a magas 
vérnyomáshoz hasonlóan a vesebetegségekre is igaz, hogy mire érezhető, 
érzékelhető tünetei lesznek, addigra már rendszerint késő. Pedig egysze-
rű és olcsó vizeletvizsgálat során és rutinszerűen elvégzett laborvizsgálat-
tal időben kimutatható a korai, még kezelhető vesekárosodás. Szomorú 
tény, hogy a vesepótló kezelésben részesülők közel 30 százalékát a nem 
megfelelően kezelt hipertóniás betegek alkotják.

Mit tehetünk veseműködésünk épségének megőrzése érdekében? Ha 
a megfelelő folyadékbevitellel – minden életkorban – elérnénk, hogy a 
napi vizeletünk mennyisége haladja meg a 1,5 litert, máris nagyon sokat 
tennénk a vesénkért. Érdemes lenne azt is szem előtt tartanunk, hogy a 
nőknél minden életkorban, de 50 év felett már a férfiaknál is csökken a 
szomjúságérzet. Különösen nagy a jelentősége a megfelelő folyadékpótlás-
nak, ha izzadunk, ha gyógyszereket szedünk. Ám az sem mindegy, hogy 
mit iszunk! Az ásványi anyagok túlzott bevitele értelmetlenül megterheli 
a vesénket. Vajon hányan ellenőrizzük az ásványvizek nátriumtartalmát, 
miközben épp orvosi tanácsra, vagy növekvő egészségügyi ismereteink 
miatt megisszuk az ajánlott mennyiséget?

2007 decemberében fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a mint-
egy kétmillió hazai hipertóniásnak egy, a mindennapi kérdésekre választ 
adó lapot indítani. Támogatóinknak köszönhetően 2008. december elején 
már országszerte 40 000 példányban juttathattuk el a lapot az érdeklő-
dőkhöz családorvosi rendelőkön és gyógyszertárakon keresztül. Abban bí-
zunk, hogy olvasóink a mostani, negyedik lapszámban is megtalálják azo-
kat az ismereteket, melyek a magasvérnyomás-betegség és a vesebetegség 
megelőzésében, illetve gyógyításában segítségükre lehetnek.

Dr. Barna István
a szerkesztőbizottság elnöke

a Magyar Hypertonia Társaság főtitkára
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Lapunk megrendelhető

A Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer 
2009-ben még 3, a Diabetes 5 alkalommal 

jelenik meg. Személyes átvételkor ingyenes, postai 
megrendeléskor az alábbi postázási költséget 

kérjük befizetni:

Példány-
szám

Hypertonia Diabetes Hypertonia 
+ Diabetes

1 (egyéni)  630 Ft  1 050 Ft  1500 Ft
10–50 4950 Ft  8 250 Ft 12 300 Ft

 51–100 7200 Ft 12 000 Ft 17 880 Ft
101–150 9150 Ft 15 250 Ft 22 500 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll 
módunkban teljesíteni. A Diabetes lappal közös, 

kedvezményes együttrendelés azonos időbeli 
postázást jelent. A fenti ár az egyéni megrendelőkre 

és a betegek egyesületeire, klubjaira vonatkozik. 
Minden egyéb esetben az előfizetésről bővebb 

információ a kiadóban.

A befizetés módja: a kiadótól kapott sárga csekken 
vagy átutalással a 10402166-21634572  

(K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

A kiadó címe: Tudomány Kiadó, 
1146 Budapest, Hermina út 57–59.

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

Lapunk megjelenését támogatta:
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Nemzetközi Vese Világnap
Csökkentsd a nyomást!

Jelenleg az európai népesség legalább tizede érintett a 
vese valamilyen problémájában, miközben kevesebb 
mint 30 százalékuk tud egyáltalán baja létezéséről. Ma-
gyarországon is legalább 500 ezer ember érintett, ezért a 
szervezők köztéri szobrok megfelelő testtáján elhelyezett 
piros, vese alakú matricákkal hívták fel a figyelmet a vi-
lágnap témájára.

A világ több mint 100 országában megtartott esemény 
ez évi központi üzenete: „Magasvérnyomás- és vesebe-
tegség: a megakadályozandó házasság”. 

A házasság, amit meg 
kell akadályozni
Az idei világnap témája a magas vérnyomás és a vesebe-
tegségek összefüggé-
se, mivel a hipertónia 
egyben rizikótényező-
je és tünete is a vese-
betegségnek. Ahogy a 
Nemzetközi Nephro-
logiai Társaság elnöke 
fogalmazott, a veséket 
és a hipertóniát vég-
zetes kapcsolat köti 
össze: a vese bűnös 
és áldozat is egyben. 
Egyfelől a csökkent 
veseműködés lehet az 
egyik oka a magas vér-
nyomás kialakulásá-
nak – másfelől viszont 

a hipertónia a veseműködés károsodá-
sának kialakulásában szerepet játszó egyik 

fő tényező. A kampány idei szlogenje – Csök-
kentsd a nyomást! – is erre az összefüggésre utal.

A nemzetközi kampány arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a betegség kialakulásának vizsgálatához immár 
világszerte rendelkezésre áll egy számítási módszer a 
laboratóriumokban, amellyel a vese tisztítóképessé-
gét tudjuk meghatározni (GFR; glomerular filtációs 
ráta).

Figyelemfelhívás 
szóban, szoborban
A nagyközönség és a média figyelmét a szervezők ez 
évben is egy különleges akcióval kívánták felhívni. 

A világnap alkalmá-
ból a budapesti Me-
mento Park szobraira 
(Szoborpark), illet-
ve Gyula, Miskolc, 
Nyíregyháza, Szeged, 
Szombathely köztéri 
szobraira – anatómi-
ailag megfelelő hely-
re – piros, vese alakú 
matricákat helyez-
tek el a szervezők. 
Így tudnak majd az 
egyébként néma mű-
alkotások a témáról 
„szólni” az utca em-
beréhez.

Kedves Vesebetegek!
A Magyar Nephrologiai Társaság nevében mindenekelőtt mindannyió-
juknak mielőbbi gyógyulást kívánok. Ennek elérése Társaságunk tagjai-
nak – orvosoknak, nővéreknek, technikusoknak és egyéb dolgozóink-
nak – élethivatása. Valamennyien tudjuk, hogy betegeink nehéz terhet 
cipelnek. Mindazonáltal a vesebetegek diagnosztizálása és kezelése 
terén az elmúlt évtizedekben igen nagy fejlődés történt. Ezt fokozni 
lehet a betegségek mihamarabbi diagnosztizálásával, a betegekkel 
való együttműködés javításával, és nem utolsósorban betegeink pszi-
choszociális helyzetének folyamatos jobbításával. Ehhez az Egészség-
ügyi Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az 
önkormányzatok segítségét kérjük.

Prof. Dr. Túri Sándor
MANET elnöke

  Vese
Világ-
nap

2009. március 12.
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Családorvosi gyakorlatok kezdetén már többször hallot-
tam orvostanhallgatóktól, de időnként még kórházi, kli-
nikai orvos kollégáktól is, hogy a praxisokban komoly, 
súlyos beteget nem kell ellátni! „A családorvos ellátja 
a bagatell eseteket, felírja a szakorvosok által ajánlott 
gyógyszereket, a súlyos betegeket pedig azonnal kór-
házba küldi…” – mondta hajdanán egy kedves medika. 
Valóban így van ez? Tényleg csak sablonos, unalmassá 
váló feladatok végzése a családorvos jussa? Receptet 
ír? Beutalót szerkeszt?

Úgy gondolom, ha nyitott szemmel, kellő odafigyelés-
sel fordulunk betegeink felé, sok érdekes esetet talál-
hatunk, nem válik gépiessé napi munkánk, és sokat 
segíthetünk. Ennek bizonyítására álljon itt egy kedves 
betegem kórtörténete, ki-ki döntse el, ténylegesen mit 
tesz, mit is tehet a családorvos?

P. Pállal, akkor 35 éves betegemmel 1991 decembe-
rében, nem sokkal a körzetbe kerülésem után talál-
koztam először. Kórházi zárójelentést hozott, ideggyó-
gyászati osztályon feküdt, ahová az éjszakai ügyelet 
utalta be.

Kissé megijedve, megszeppenve nyújtotta át a do-
kumentumot az új doktornak. Ennek oka azonnal ki-
derült, hiszen a leírásból kitűnt, hogy alkoholproblé-
mák álltak a beutalás hátterében. Rendszeresen nagy 
mennyiségű sört, bort fogyasztott megoldhatatlannak 
látszó magánéleti bajai miatt. Elmondta, hirtelen meg-
álljt akart parancsolni, s ekkor jöttek az igazi rosszul-
létek. Verejtékezés, remegés, heves szívdobogásérzés, 
mellkasi, hasi fájdalmak jelentkeztek, majd eszmélet-
vesztéses görcsrohamok alakultak ki. Egy ilyen tar-
tóssá váló görcsös állapot után került a kórházba. A 
klinikai kép, az előzmények feltárása, a vizsgálatok az 
alkoholfogyasztás hirtelen megvonásával magyarázták 
a kialakult állapotot, az alkalmi görcsrohamokat. Pszi-
choterápiával, gyógyszeres rásegítéssel sikerült állapo-
tát rendezni. Új és komoly elhatározásokkal, tervekkel 
hagyta el a kórházat, eddigi életén változtatni akart!

Az elkövetkezendő hetekre, hónapokra szoros ellen-
őrzést, felügyeletet beszéltünk meg rendszeres ideg-
gondozói ellátás, pszichológiai kezelés mellett.

Családorvosként persze komplexen, minden egyéb 
bajával is foglalkozni kívántam. Korábbi dokumentá-
ciójából kitűnt, hogy már öt évvel ezelőtt leírták maga-
sabbnak mért vérnyomásértékeit, de az együttműkö-
dés hiánya miatt kezelésben nem részesült, áttekintő 
kivizsgálása nem történt meg. Legközelebbi találkozá-
sunkkor részletes orvosi vizsgálatot végeztem, s vér-
nyomásértéke akkor is magasabb volt, kivizsgálásra 
küldtem. A javasolt kivizsgálási séma szerint újabb 
laboratóriumi vizsgálatokat kértem, EKG-ra, szemé-

szetre, hasi ultrahangos vizsgálatra küldtem Pált. 
Ezek a minimális, de kötelezőnek mondható vizsgála-
tok segítenek eldönteni, hogy elsődleges (biztos okkal 
nem magyarázható) a magas vérnyomás, vagy esetle-
gesen más betegség következményeként, másodlago-
san alakult ki a baj. Választ kaphatunk arra is, hogy 
az esetlegesen már tartósan fennálló magasvérnyo-
más-betegség okozhatott-e valamely szervben szövőd-
ményes elváltozást. Pál esetében a hasi ultrahangos 
vizsgálat mindkét vesében számos folyadékkal telt hó-
lyagot (cisztát) talált. Ez arra utalt, hogy nagy valószí-
nűséggel veleszületett vesebetegsége van, s ennek kö-
vetkezményeként alakulhatott ki és súlyosbodhatott 
a vérnyomásproblémája. Laboratóriumi vizsgálata a 

veseműködés csökkenését is bizonyította, és emellett 
a vizelettel nagyobb mennyiségű fehérjét is ürített.

Kellő tapintattal sikerült az eredményeket Pállal 
közölni, megbeszélni. A hangsúly arra került, hogy 
még egy nyomós ok van, ami miatt az alkoholt törölni 
kell az életéből! A leletekkel természetesen vesegyó-
gyászhoz (nefrológushoz) küldtem betegemet, ott is 
ellenőrzés, gondozás alá vonták.

Pál ellátásában, bármennyire is furcsa, nekem si-
került a főszerepet betöltenem. Hiszen ellenőrizte az 
ideggyógyász, kezelte a pszichológus, időnkét a pszi-
chiáter, rendszeresen látta a vesegyógyász, gyógysze-
res javaslatokat kapott, laboratóriumi vizsgálatokra 
ment, de mindezek összegzése, a teendők megbeszélé-
se, a gyógyszerek felírása és a szedési javaslatok meg-
szerkesztése a családorvosi rendelőben történt meg. 
A modern kezelések, a beteg egyre javuló együttmű-
ködése mellett is az alapbetegség lassú romlását ta-
pasztaltuk. A vesében talált hólyagocskák fokozatosan 
növekedtek, a veseműködést mutató laboratóriumi 

Lehet a családorvosi praxisban 
komoly (vese) beteg is?



6 Hypertonia

A vesebetegek szolgálatában

eredmények fokozatosan romlottak, és 2004 decem-
berére végstádiumába jutó veseelégtelenséget vélemé-
nyezett a vesegyógyász kolléga.

Az alapbetegség felfedezésétől 13 év telt el! Sok ez, 
vagy kevés? Mit tehetünk tovább? Egyetlen megoldás 
maradt, a vesepótló kezelés (a művesekezelés) meg-
indítása! Heti háromszori művesekezelést javasoltak, 
amit Pál elfogadott. Magam is meglepődtem, ami-
kor bejelentette, hogy betegtársaival nyáron nyaralni 
megy Sopron környékére, ahol előre egyeztették a so-
ros kezeléseiket.

A rendszeres ellátások rendezték állapotát. Egy év 
elteltével, a soros családorvosi kontrollra nagy izga-
lommal érkezett Pál. Megajánlották neki a veseátül-
tetési (transzplantációs) listára kerülését, a döntéshez 
gondolkodási időt kapott. Hosszas, több alkalommal 
zajló megbeszélések után 2006. februárban Pál elfo-
gadta, aláírta a veseátültetés lehetőségét, elvégezték a 
szükséges teljes körű kivizsgálását. Izgatott várakozás 
kezdődött!

A várva várt telefonhívás 2006 szeptemberében ér-
kezett meg, a veseátültetés sikeres volt. A tartós utóke-
zelés – melyet természetesen most is közösen végzünk 
az operáló intézménnyel – teljes sikert hozott. A beül-
tetett vese kiválóan működik, a normális tartomány-
ban lévő vesefunkciós értékeket kapunk vizsgálatról 
vizsgálatra. Pál jó általános állapottal éli mindennapi 
életét. Természetesen a folyamatos ellenőrzések elen-
gedhetetlenek.

Több tanulság is megfogalmazható P. Pál esetéről.
Ne higgyük el a szenvedélybetegek visszafordítha-• 
tatlan állapotát, találhatunk kapaszkodót, vissza-
vezethetők a normális életbe!
A magasvérnyomás-betegség gyanújakor családor-• 
vosi szinten is elvégezhetők alapvető vizsgálatok.
Amennyiben kóros eredményt kapunk, keressük • 
a megfelelő szaksegítséget, kérjünk útmutatást az 
ellátáshoz. A több szakorvosi véleményt figyelem-
be véve legyen a családorvos a koordinátora, me-
nedzsere a beteg ellátásának.
A jó beteg–családorvos kapcsolat alapja lehet a • 
célszerű kezelések elfogadtatásának!

Nyitott szemmel járva számos érdekes, bonyolult 
problémával találkozhat a családorvos a praxisában, s 
azok megoldásában komoly szerepet is vállalhat. Így 
aztán egyhangúságról, unalmassá váló betegellátásról 
egyáltalán nem beszélhetünk...

Dr. Antalics Gábor  Belgyógyász, il-
letve háziorvostan szakorvosként 18 
éve dolgozik Budapest XVII. kerületé-
ben. Kiemelten a szív- és érrendszeri 
betegek ellátásával, kezelésével fog-
lalkozik, ebben a témában orvostan-

hallgatókat, illetve szakorvosjelölteket is oktat az Egye-
tem Családorvosi Tanszékén. Praxisában rendszeresen 
gyakorlati orvosképzés is folyik.

A Diaverum a világ egyik vezető veseegészségügyi 
szolgáltatója, Európában a második legnagyobb dia-
lízis-szolgáltató. A cég 15 országban 178 dialíziscent-
rumot üzemeltet, és mintegy 15.000 beteg számára 
nyújt vesepótló ellátást. A Diaverumot más szolgál-
tatóktól a vesegondozásra szoruló betegek részére 
nyújtott, személyre szabott, a lehető legmagasabb 
színvonalú szolgáltatás és törődés különbözteti meg.

Cégtörténet

A Diaverum a kezdetekkor az 1964-ben a svédor-
szági Lundban alapított Gambróhoz tartozott. A 
céget azzal a szándékkal alapították, hogy kifej-
lesszék és piacra dobják a „művesét”. A cég első 
dialízisgépét 1967-ben mutatták be, első dialízis-
központját 1991-ben nyitotta meg. Az évek során a 
dialízis tevékenység egyre inkább bővült a Gambro 
keretein belül, Gambro Health Care néven. 2007-
ben a Gambro eladta az üzletágat, a vevő az angliai 
Bridgepoint. 2008-ban a cég felvette a Diaverum 
nevet.

Az új név – Diaverum 

„A Diaverum egy név, melynek két fontos jelenté-
se van. Az első rész, »dia«, a fő tevékenységünkre 
utal – a dialízisre –, és jelzi, hogy mi kizárólag a ve-
sepótló kezelésre koncentrálunk. A második rész, 
»verum«, jelentése latinul igazság. Ily módon az új 
név a vállalatunkra jellemző tisztességet, áttekint-
hetőséget és megbízhatóságot szimbolizálja. Ezen 
jellemzők tükröződnek vissza abban is, hogyan vi-
szonyulunk a páciensekhez és a partnereinkhez.”

Jobb betegellátás

A Diaverum alkalmazottai teljes körű vesepótló 
kezelést biztosítanak, a betegek fizikai, érzelmi és 
pszichológiai szükségleteit figyelembe véve. Támo-
gatjuk őket, hogy aktívan foglalkozzanak a beteg-
ségükkel, és segítünk nekik, hogy megértsék a kü-
lönböző kezelési folyamatokat.

További információkért kérjük, látogasson el vál-
lalati honlapunkra: www.diaverum.com
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Az életadó víz – hipertónia és vesebetegségek

Elgondolkoztam azon, vajon mennyire szomjas emberek 
élnek országunkban? Ha a palackos ásványvizek keres-
kedelmi adatait néztem, az elmúlt 10–15 esztendőben 
megtöbbszöröződött a fogyasztásuk. Ez egészségünk 
szempontjából örvendetes, az elképesztő méretű mű-
anyaghulladék hazai sorsa már nem az. Ha az egy főre 
jutó alkoholfogyasztást néztem, hát ebben előkelő helyet 
vívtunk ki, és tartjuk évtizedek óta. Ez már nem igazán 
örömteli, mivel tudjuk, hogy a szeszesitalok konszolidált 
mennyiségen felüli fogyasztása sok más kór mellett a 
magas vérnyomás kialakulásában is kockázati tényező.

A rendelőben hosszú idő óta rendszeresen érdeklődöm 
a páciensek napi folyadék-beviteli, avagy ivási szoká-
sairól. Sokak eleinte meglepődnek a feltett kérdésen, 
én meg már meg sem ütközöm a meglepően kis számo-
kon. Azt tapasztaltam, hogy az emberek fele nemigen 
érez szomjúságot, és bevallottan egy liter, vagy még 
kevesebb folyadékot fogyaszt naponta.

A vesék kiválasztó, méregtelenítő szerepe közismert. 
Más funkciói közül a legfontosabb a só- és vízháztar-
tásban és a vérnyomás szabályozásában betöltött sze-
repe.

Gyulladásos vesebetegsé-
gek, más húgyúti problémák 
(pl. kőképződés, prosztatael-
változások), fejlődési eltérések, 
daganatok mind okozhatnak 
átmeneti és sajnos gyakran 
visszafordíthatatlan vesemű-
ködési zavarokat.

A vesék szabályozó szerepét 
bizonyos vesesejtek hormon-
termelése biztosítja, például a 
renin a vérnyomás szabályozá-
sában, az eritropoetin a vörös-
vértestképzésben vesz részt. A jó veseműködéshez a 
vesék jó vérellátása szükséges. Az olyan gyakori be-
tegségek, mint az érelmeszesedés, a hipertónia és a 
cukorbetegség rontják az erek állapotát, így a vesemű-
ködést is. A rossz veseműködés önmagában is okozhat 
vérnyomás-emelkedést, mert a vese nem tudja a szük-
séges mennyiségű vizet és nátriumot kiválasztani. A 
tyúk–tojás kérdéshez hasonlóan gyakran már úgy ta-
lálkozunk hipertóniás vesebeteggel, hogy nem is tud-
juk, melyik volt előbb, és melyik a szövődmény.

A vese hatékony működéséhez elegendő (napi 2-3 li-
ter) folyadék megivása elengedhetetlen, mellyel a napi 
vizelet mennyisége meghaladja az 1500 ml-t.

A megelőzés fontosságának alátámasztásához leír-
nék egy esetet a közelmúltból.

Egy 65 éves nőbeteghez hívtak el, aki a gyerekeinél 
vendégeskedett. Szédült és fájt a feje, igen fáradtnak 
érezte magát. Leánya szerint szellemileg egy nap alatt 

20 évet öregedett, sokat aludt, és „butaságokat beszélt”. 
Szív-, tüdőelváltozást nem észleltem, a magas vérnyo-
mására gyógyszert szedő betegnél 180/80 Hgmm-es 
nyomást mértem. Bár bénulásos tünetet nem találtam, 
agyi keringészavar gyanúja miatt mentőkkel sürgősségi 
osztályra küldtem a beteget. Tíz napig volt kórházban, 
majd hazautazása előtt felkerestek a rendelőben.

Leánya szerint a betegünk „visszafiatalodott”, pa-
naszmentessé vált. Zárójelentése alapján már az első 
vérvétel kiderítette, hogy súlyos veseelégtelenség 
okozta a panaszokat. Az intenzív kezelés hatására ve-
sefunkciós eredményei javultak, tünetmentessé vált. 
Módosított gyógyszerelés mellett lakhelyén további 
szoros háziorvosi és nefrológus (aki a belgyógyászati 
eredetű vesebetegségek szakorvosa) követése elenged-
hetetlen.

Ez a beteg 10 éve tudott a magasvérnyomás-beteg-
ségéről. Más betegsége nem volt, gyógyszerét többnyi-
re beszedte, néha otthon mért vérnyomást. Labor- és 
EKG-vizsgálata 2-3 éve nem volt. Beszélgetésünk so-
rán kiderült, hogy gyerekkora óta alig iszik folyadé-
kot, és a legnagyobb kánikulában sem szokott szomjú-

ságot érezni. Nyilvánvaló, hogy 
ez jelentős tényezője volt a 
vesebetegség kifejlődésének. A 
kórházban minimum napi 2 li-
ter folyadék fogyasztását ígér-
tették meg vele.

Ha nem dohányoznánk, ha 
nem sóznánk túl a kalóriákban 
dús étkeinket, ha lényegesen 
többet mozognánk, és még sok 
az ilyen ha…, akkor mennyi-
vel kevesebb betegséggel kelle-
ne életünk során megküzdeni. 
Kinek van erre ideje? Ez sok-

ba kerülne! Ezt nem tudom betartani! Ugye gyakran 
halljuk, mondjuk.

Az egészséges életmód tartozéka a napi 2-3 liter fo-
lyadék egyenletes elosztású bevitele.

Sokan elgondolkozhatunk e néhány sor olvasásakor: 
ma mennyit ittunk meg eddig? Pedig ez nem is idő- és 
költségigényes!

Dr. Barta László  Intenzív terápiás 
gyakorlatot követően több mint há-
rom évtizede ugyanazon körzetben 
családorvos. Célja a helyes életmód-
ra való nevelés, a magas vérnyomás 
és a cukorbetegség korai felismerése, 

követése a szövődmények számának csökkentése érde-
kében. Több mint húsz éve oktatja az orvostanhallgató-
kat és a leendő háziorvosokat.

Az emberek fele nemigen 
érez szomjúságot, és bevallottan 

egy liter, vagy még kevesebb 
folyadékot vesz magához 
naponta, pedig napi 2-3 

liter folyadék fogyasztásával 
igen csekély erőfeszítéssel 

nagyon sokat tehetünk egész 
testünk, különösen vesénk 

egészségének megőrzéséért.
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A cukorbetegségre jellemző idült szövődmények között 
kiemelt jelentőségű a veseszövődmény (nephropathia 
diabetica). Veseszövődmény esetén a vérnyomás emel-
kedik, a vizeletben fehérje (albumin) jelenik meg, s a 
vese egyre kevésbé tud eleget tenni kiválasztó funkció-
jának. A betegek gyakran tesznek fel olyan kérdéseket, 
amelyekből kiderül, hogy e szövődmény néhány rész-
letével talán kevésbé vannak tisztában, s a teendőket 
illetően is útmutatást várnak. A fontosabb ismereteket 
érdemes tehát áttekinteni.

Milyen gyakran fordul elő cukorbetegségben 
veseszövődmény?

Az inzulinfüggő cukorbetegek kb. harmadát érinti ez 
a szövődmény. Az előfordulás-
ra a betegség kezdetét követő 
első években alig kell számíta-
ni, leggyakrabban 10–15 éves 
betegségtartam után alakul 
ki. A nem-inzulinfüggő cukor-
betegek kb. 15–20%-ában van 
jelen, itt viszont gyakori, hogy 
a diabétesz felismerésekor már 
észlelhető a veseszövődmény 
enyhe formája. Ennek oka az, 
hogy a nem-inzulinfüggő cu-
korbetegség diagnosztizálásá-
ra gyakran több évre terjedő, 
tünetmentes előperiódus után 
kerül sor, amely alatt a vese-
szövődmény már kialakulhat. 
Örvendetes, hogy az egyre jobb 
terápiás lehetőségek széles 
körű hozzáférhetőségének kö-
szönhetően az elmúlt két-három évtizedben a veseszö-
vődmény előfordulási gyakorisága egyértelműen csök-
kenő tendenciát mutat.

Van-e különbség a férfi és nő cukorbetegek 
veseszövődményének előfordulási gyakorisága 
között?

Igen. Nemzetközi és hazai adatok alapján egyértelmű, 
hogy e szövődmény valamelyest nagyobb arányban 
érinti a férfiakat.

Van-e szerepe örökletes tényezőknek a 
veseszövődmény kialakulásában?

Igen. Noha a veseszövődmény kialakulásának minden 
részletre kiterjedő, pontos magyarázatát az orvostudo-

mány ma még nem ismeri, egyre meggyőzőbb adatok 
szólnak amellett, hogy a folyamatban örökletes ténye-
zőknek is szerepe van. Így valószínűen örökletes ténye-
zők magyarázzák azt, hogy a cukorbetegek kb. harma-
dát érinti, míg kétharmadát elkerüli ez a szövődmény.

Milyen tényezők játszhatnak még szerepet a 
veseszövődmény kialakulásában?

A tartósan rossz anyagcserehelyzet egész biztosan 
hozzájárul ahhoz, hogy e szövődmény nagyobb való-
színűséggel alakuljon ki. Ma már több, számos beteg 
éveken át tartó megfigyelése bizonyítja, hogy a jó vér-
cukorértékek hosszú időn keresztüli biztosítása csök-
kenti a veseszövődmény kialakulásának a kockázatát.

Cukorbetegségben gyakran alakul ki magas 
vérnyomás. Milyen hatással van az emelkedett 
vérnyomás a veseműködésre?

A magas vérnyomás egyértelműen rontja a vesefunk-
ciókat. Ma úgy tartjuk, hogy a rossz anyagcserehelyzet 
(tartósan emelkedett vércukor- és HbA1c-érték) és a 
rendezetlen vérnyomás az a két legfontosabb tényező, 
amelynek cukorbetegek esetében komoly szerepe van 
a veseszövődmény elindításában és fenntartásában.

Mi a veseszövődmény lényege?

A vese a vizeletkiválasztás szerve. Számos kicsiny vi-
zeletkiválasztó egység – az ún. nefron – normális mű-
ködése biztosítja, hogy a szervezet számára szükség-
telen, olykor káros anyagok a vizeletbe kiválasztva a 

Veseszövődmény, magas vérnyomás 
cukorbetegségben
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szervezetből kikerüljenek. A cukorbetegségben gyakori 
mikroalbuminúria, vagyis a kismértékű fehérjevizelés 
oka, hogy a nefronokban található érgomolyagok (glo-
merulusok) érszerkezete károsodik, szűrőfunkciójukat 
nem tudják elég hatékonyan ellátni, így a vizeletbe a 
normálist meghaladó mennyiségű fehérje (albumin) 
választódik ki. A fehérjekiválasztás (albuminúria) fo-
kozódása a glomerulusok károsodásának a korai jele. 
Később, a cukorbetegség előrehaladtával a glomeru-
lusok működése tovább romlik. Egyre több glomeru-
lus esik ki a működésből, ilyenkor csökken a káros 
anyagok kiválasztása a vizeletbe, ez az állapot labo-
ratóriumi vizsgálatokkal jól felismerhető. Végül vese-
elégtelenség alakulhat ki, ami – orvosi segítség nélkül 
– a beteg halálához vezethet. Ma már azonban nem 
veszítünk el beteget veseelégtelenség miatt, hiszen eb-
ben az állapotban művese-kezeléssel, egyes esetekben 
veseátültetéssel segíteni lehet.

Hogyan lehet korán felismerni a 
veseszövődményt?

Az előzőekből következik, hogy vizeletvizsgálattal, a 
mikroalbuminúria mértékének meghatározásával a 
veseszövődmény egészen korai stádiuma felismerhető. 
Természetesen szükség van vérvételes laboratóriumi 
ellenőrzésre is, de a vérvétel esetleges kóros eredmé-
nye a szövődménynek nem a korai, hanem az előreha-
ladottabb stádiumát jelzi. Fontos a betegek vérnyomá-
sának időszakos, rendszeres ellenőrzése is.

Milyen vizeletmintára van szükség a 
mikroalbuminúria meghatározásához?

Ideális esetben a 24 órán keresztül, pontosan össze-
gyűjtött vizeletből nyert minta a legjobb a laboratóriu-
mi méréshez. A gond az, hogy a gyűjtés olykor pontat-
lan (s ez téves következtetéshez vezet), illetve egyes 
betegek rohanó életmódja miatt a gyűjtésre nem nyílik 
lehetőség. Ezekben az esetekben a reggeli első vizelet-
mintából végzett meghatározás is igen nagy segítséget 
nyújt az orvosnak.

Milyen gyakran van szükség a mikroalbuminúria 
meghatározására?

Szűrővizsgálati jelleggel évente legalább egy ízben 
minden cukorbeteg esetében javasolt a fehérjeürítés 
meghatározása. Kóros érték esetén a gyógykezelés el-
lenőrzéséhez hozzátartozik az ismételt mérés, ilyenkor 
évente több alkalommal, az orvos által meghatározott 
gyakorisággal indokolt a vizsgálatot elvégeztetni.

Milyen panasza van a veseszövődményben 
szenvedő cukorbetegnek?

Fontos tudni, hogy a veseműködés kezdeti romlása a 
betegnek nem okoz panaszt. Ezért célszerű szűrővizs-

Megrendelői 
akció

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

e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu

M6 Comfort 
automata, felkaros vérnyomásmérő

•   Klinikailag validált,  túlsúlyos, nagy méretű karral 
rendelkező egyénekre vonatkozóan is

•   Intellisense  technológia:  pontos,  gyors,  kényel-
mes és fájdalommentes mérés

•   Kényelmes  mandzsetta  normál  és  extra  méretű 
karra (22–42 cm)

•   Szabálytalan szívritmus érzékelése és kijelzése
•   10 év garancia – kétévenkénti bevizsgálás esetén 

Rendelje meg egyénileg 
kiadványunkat, mindössze a 

postázási költségek megtérítésével, 
és vegyen részt év végi 

sorsolásunkon, amelyen 3-3 db, 
támogatóink által felajánlott 

vérnyomásmérőt sorsolunk ki.
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gálatokkal felderíteni a kezdeti veseszövődményben 
szenvedő cukorbetegeket. Jelentősebb veseműködési 
zavar esetén általános tünetek – étvágytalanság, hány-
inger, hányás, olykor hasmenés, gyengeség, erőnléti 
állapothanyatlás – mutatkoznak. Ebben a stádiumban 
a vérnyomás általában már kifejezetten magas, ami 
fejfájásos panaszt okozhat. Végstádiumban a vizelet 
mennyisége megkevesbedik, esetleg bőr alatti vizenyő 
(a szem körül, olykor a lábszárakon is) kialakulása jel-
lemezheti az állapotot.

Van-e jelentősége a vérnyomás értékének?

Nagyon fontos körülmény, hogy a veseszövődményt 
előbb-utóbb magas vérnyomás kialakulása kíséri. A 
vérnyomást megfelelő gyógyszerekkel a normális tar-
tományban kell tartani, mert a kezeletlen magas vér-
nyomás nemcsak a veseműködés romlását gyorsítja, 
hanem egyéb szervek (szív, érrendszer) károsodását is 
okozhatja.

Mi a magas vérnyomás kezelésének célértéke 
cukorbetegségben?

A nemzetközi és hazai szakmai ajánlások a cukor-
betegséghez társuló hipertónia kezelési célértékeként 
egyértelműen a 130/80 Hgmm-nél kisebb értéket jelö-
lik meg.

Hogyan lehet a megkívánt, 130/80 Hgmm-nél 
alacsonyabb vérnyomást elérni?

A gyógyszeres kezelés mellett kiemelkedően fontos 
az életmódbeli és étrendi előírások betartása. A vér-
nyomáscsökkentő gyógyszer megválasztása orvosi 
feladat. Általánosságban elmondható, hogy egyetlen 
gyógyszerrel a betegek döntő többségében nem sike-
rül a kezelési célértéket elérni, e betegek kombinációs 
kezelésre (két vagy ennél több vérnyomáscsökkentő 
gyógyszer együttes szedésére) szorulnak.

A vérzsírértékek mutatnak-e eltérést 
veseszövődményben?

Igen. Gyakori, hogy a veseszövődményben szenvedő 
cukorbeteg vérzsírértékei (koleszterin, triglicerid) kó-
rosan emelkedettek. Ez a körülmény elősegítheti az 
érelmeszesedés kialakulását, így a vérzsírokat időn-
ként – legalább évente egyszer – vizsgálni kell, s kó-
ros értékek esetén a kezelőorvos által előírt diéta és 
gyógyszeres terápia válik szükségessé.

Előfordul-e veseszövődményben vérszegénység 
(anémia)?

Ha a rosszul működő vese hormontermelő sejtjei nem 
termelnek elegendő eritropoetint (a vörösvértest-kép-
ződést segítő hormont), akkor vérszegénység alakul-

hat ki. Cukorbetegek veseszövődményének gyanúja, 
vagy tényleges fennállása esetén az ellenőrzéshez hoz-
zátartozik az időszakos, rendszeres vérképvizsgálat is. 
Erre azért van szükség, mert több orvosi megfigyelés 
igazolta, hogy a vérszegénység rontja a betegek élet-
minőségét. Nem mellékes az sem, hogy ma már igen 
hatékony gyógyszerekkel rendelkezünk a veseszövőd-
ményhez társuló vérszegénység korrekciójára.

Számíthatunk-e vizeletfertőzésre 
cukorbetegségben, s ennek mi a jelentősége a 
veseszövődményeket tekintve?

Cukorbetegeknél gyakori a vizeletfertőzésre, hólyag-
hurutra, vesemedence-gyulladásra utaló panasz. Le-
hetőség szerint kerülni kell a felfázást, és vizelési pa-
naszok – gyakori, csípő érzéssel kísért vizelés, olykor 
véres vizelet –,  illetve deréktáji fájdalom, láz esetén 
azonnal orvoshoz kell fordulni. A panaszokat okozó 
vizeletfertőzést megfelelő antibiotikumokkal kezelni 
kell, mert a veseszövődményben szenvedő cukorbe-
teg veseműködését a kezeletlen vizeletfertőzés tovább 
ronthatja.

Megelőzhető-e a veseszövődmény?

Mai tudásunk szerint a megelőzésben a legnagyobb 
szerepe a tartósan jó anyagcserehelyzetnek és a nor-
mális vérnyomásértékek biztosításának van. Ezért 
(is) nagy a jelentősége a gyógyszeres terápiával, illetve 
életmódváltással elérhető jó vércukorértékeknek, il-
letve szükség esetén a megfelelő vérnyomáscsökkentő 
kezelésnek.

Lehet-e segíteni a végstádiumú 
veseelégtelenségben szenvedő 
cukorbetegeken?

Igen. Ma már a betegek rendelkezésére állnak a mű-
vesekezelés (dialízis) különböző formái (peritoneális 
dialízis, hemodialízis). Ezen túlmenően a vesetransz-
plantáció (veseátültetés) jelenthet a betegek számára 
megoldást, s ezt a gyógyító beavatkozást hazánkban is 
egyre nagyobb számban végzik a veseszövődményben 
szenvedő cukorbetegek körében.

Prof. dr. Jermendy György  A Fő-
városi Bajcsy-Zsilinszky Kórház III. Bel-
gyógyászati Osztályának osztályveze-
tő főorvosa, az orvostudomány (MTA) 
doktora, a Semmelweis Egyetem cím-
zetes egyetemi tanára. Tagja a Ma-

gyar Belgyógyász Társaság és a Magyar Hypertonia 
 Társaság vezetőségének, a Belgyógyász Szakmai Kollé-
giumnak, 1995–2004-ig a Magyar Diabetes Társaság fő-
titkára, utána 2007-ig elnöke, majd 2007 óta elnökhelyet-
tese.
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A Vesebetegek Országos Egyesületét (VORE) 1987-ben a 
vesebetegek olyan csoportja hozta létre, akik elégedet-
lenek voltak az akkori ellátással, a betegeknek biztosít-
ható életminőséggel. Kiket számítunk mi a vesebetegek 
táborába?

A hátunk közepe táján, a gerincoszloptól jobbra és 
balra található vesék életfontosságú szervek, számos 
feladatot látnak el: szabályozzák a testünkben levő 
folyadék mennyiségét, eltávolítják a salakanyagokat, 
egyensúlyban tartják a szervezetünk vegyi anyagait, 
létrehoznak számos hormont, amelyek a vérnyomást, 
a vörösvérsejtek és a D-vitamin termelését, a csont-
rendszer normális fenntartását támogatják. A vesék 
működését nem érezzük, sajnos többnyire akkor sem, 
ha beteg és komoly gond van vele. Ha a helyzet súlyos-
bodik, ha mindkét vese felmondja a szolgálatot, vagy 
ha a funkciók 95%-a megszűnik, az életben maradás 
orvosi beavatkozás nélkül lehetetlen, a vesék műkö-
dését pótolni kell. Ez művesekezelésekkel (dialízissel) 
vagy idegen vese beültetésével (transzplantációval) 
történhet.

Aránylag egyszerű, egyéb vizsgálatokhoz kapcsol-
ható, kis költségű módszerekkel kimutatható az elég-
telen működés, ezért – más betegségekhez hasonlóan 
– igen fontos lenne a szűrés, az időben való felismerés. 

Ennek ellenére a betegek kb. 50 százaléka mégis úgy 
kerül a művese gépre, hogy napokkal előtte még sejtel-
me sem volt betegségéről.

A VORE megalakulásakor az ország igen szűk mű-
vese és transzplantációs kapacitással rendelkezett, 
ezért létezett egy szakmai bizottság, amelyik eldöntöt-

te, hogy ki kaphat mű-
vesekezelést. A nemleges 
válasz egyértelműen a 
beteg halálát jelentette. 
Ezen kellett lehetőleg 
minél gyorsabban változ-
tatni. Az egyesület veze-
tőinek lelkes munkája, a 
kezdeti sikerek nyomán 
az egyesületi taglétszám 
gyorsan növekedett, a 
hatékonyság érdekében 
a tevékenységet célsze-
rű volt decentralizálni. 
Sorban alakultak a helyi 
egyesületek, ezért 1991-ben az országos egyesület szö-
vetséggé alakult, Vesebetegek Egyesületeinek Orszá-
gos Szövetsége (VORSZ) néven működik a mai napon 
is. 1998-tól kiemelten közhasznú minősítéssel rendel-
kezünk.

A fő feladat ebben az időszakban egyértelműen az 
életben maradás biztosítása, az ellátó kapacitások nö-
velése volt, érthetően ennek rendeltünk mindent alá. 
Ideológiai és politikai irányultságtól függetlenül oda-
álltunk minden olyan kezdeményezés mellé, ami re-
ményeink szerint a megoldást jelenthette. A gyors és 
igen látványos növekedést végül is a magántőke be-
vonása biztosította, a kilencvenes évek végétől már 
minden rászoruló beteg megkaphatja az életmentő 
kezelést. Ezzel a feladataink is megváltoztak, az élet-
ben maradás biztosítása után fokozatosan előtérbe ke-
rültek az életminőséget befolyásoló érdekvédelmi és 
egyéb tevékenységek, programok. Ez alapjában véve 
három nagy feladatcsoportot ölelt és ölel fel még ma 
is: a betegjogokat, a gyógyszereket és a szabadidő ér-
telmes eltöltését.

Az offenzíva a beteg–orvos kapcsolat átalakítására, 
új alapokra helyezésére, az európai szintű betegjogok 
bevezetésére 1993-ban indult a Lánc Szövetséggel, a 
krónikus betegek és a jogvédő szervezetekkel összefog-
va. Az 1997-ben törvényben deklarált betegjogok szin-
te minden igényünket kielégítették, az alkalmazása, a 
szemlélet megváltoztatásának szükségessége folyama-
tos feladatokat ad számunkra.

A művesekezelés nem tudja ellátni a vese szabályo-
zó tevékenységét, ezért azt gyógyszerekkel, hormonké-
szítményekkel kell pótolni. Ezek alkalmazása alapve-

A vesebetegek együtt, egymásért

A VORSZ küldöttgyűlésén (2008)

Ádám Aurél, a szövetség 
elnöke

Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége

1032 Budapest, Föld utca 57. • Postacím: 1300 Postafiók 74. 
Telefon: (1) 368-4002 • Telefon/fax: (1) 388-6514 • E-mail: vorsz@vorsz.hu • Honlap: www.vorsz.hu
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tően befolyásolja a betegek fizikai teljesítőképességét, 
közérzetét, és ezzel az életminőségüket. A hozzájutás 
lehetősége, egyszerűsége, a beteg által fizetett térítés 
minél kisebb mértéke igen fontos szempont számunk-
ra. Összefogva a szakmai szervezetekkel sikerült elér-
ni, hogy a vese alapvető funkcióinak pótlását, az idővel 
kialakuló kísérő betegségek kezelését biztosító gyógy-
szerek elfogadható módon rendelkezésre állnak.

A művesekezelt betegek életminőségét jelentősen 
javítja, ha valamilyen értelmes munka végzésére lehe-
tőséget kapnak. Ennek megteremtése nehéz feladat, 
hiszen a heti háromszori kezelés, a csökkent fizikai 
teljesítőképesség eléggé behatárolja a mozgásteret. 
Ebben a tagegyesületek aktivitására építünk, hiszen 
ők vannak napi kapcsolatban tagjaikkal, ők ismerik 
igényeiket, a helyi lehetőségeket. A lehetőségeinken 
belül mi is mindent megteszünk, például szerveztünk 
számítógép-kezelői tanfolyamot, ahol sok betegtár-
sunk szerzett elismert végzettséget.

A kikapcsolódás, a szabadidő értelmes eltöltésére 
üdüléseket szervezünk, ahol helyben biztosítjuk a mű-
vesekezelést. Igen sikeresek voltak az Újhután, Búbá-
natvölgyében, Zircen és Diósjenőn szervezett program-
jaink, amelyek közé a betegeket oktató programokat is 
beiktattunk. Kiemelten foglalkozunk a vesebeteg gye-
rekekkel, akik a felnőttekhez viszonyítva halmozottan 
hátrányos helyzetben vannak.

Minden évben megrendezzük a vesebetegek országos 
napját, a Vesenapot. Ezen a majális jellegű augusztusi 

vasárnapon az ország különböző helyéről összegyűlő 
1300–1500 vesebeteg, családtag találkozik, beszélget, 
szórakozik, elfelejtve napi gondjait, élményt gyűjtve és 
elraktározva az elkövetkező napokra.

Terveink megvalósítására, az érdekeink érvényesí-
tésére folyamatos kapcsolatot tartunk fenn minden 
kormányzati és nem kormányzati szervezettel, amely 
a betegeket érintő döntéseket hozza, vagy velük kap-
csolatos tevékenységet végez. Együttműködünk a Ma-
gyarországon működő, egészségkárosodott és fogyaté-
kos embereket tömörítő szervezetekkel és az európai 
szövetségekkel.

A betegellátás szakmai színvonalának védelme ér-
dekében folyamatosan tartjuk a kapcsolat az orvosok 
szakmai szervezeteivel is, elsősorban a Magyar Neph-
rologiai Társasággal. Szövetségünk és tagszervezete-
ink az ország minden részében részt vesznek a kór-
házi felügyelőbizottságok és egyéb, az egészségügyhöz 
kötődő szervezetek munkájában.

1987-ben megalapítottuk és azóta rendszeresen, 
kéthavonta megjelentetjük Vesevilág című képes folyó-
iratunkat, amely nélkülözhetetlen összekötő kapocs a 
Szövetség és a betegtársak, a vesebetegek ellátásáért 
felelős intézmények, betegek és betegek, valamint or-
vosok és betegek között.

Rendszeresen szervezünk konferenciákat, oktatá-
sokat a betegeket érintő szakmai és kevésbé szakmai 
kérdésekről (betegjogok, szervátültetés, szervkinyerés 
stb.). Több alkalommal más betegcsoportokkal össze-
fogva, közösen szerveztük ezeket.

Pályázati források felhasználásával a Szövetség és 
több tagszervezetünk igen sikeres akciókat (pl. szű-
rést) szervezett a vesebetegségek korai felderítésére.

A Szövetségben és a tagszervezetekben a munkát 
önkéntesek végzik feláldozva szabadidejüket és ener-
giájukat társaik és ezzel együtt saját életük, jövőjük 
jobbításáért. Meggyőződésünk, hogy tevékenységünk 
komoly segítséget jelent betegtársainknak, a velük 
foglalkozó szakembereknek, az egészségügyi kormány-
zatnak és áttételesen az egész társadalomnak. Ennek 
reményében szeretnénk minden együttműködési le-
hetőséget megragadni és mindent megtenni a jövőben 
is.

Ádám Aurél
elnök

Kötélhúzó csapatverseny az agárdi Vesenapon 2008-ban

Megrendelői akció
Tavaly meghirdetett akciónkban a Hypertonia újság egyéni 
megrendelői között 3-3 db vérnyomásmérőt soroltunk ki.
Az OMRON Hungimpex Kft. ajándékát, OMRON M6 Comfort 

vérnyomásmérőt nyertek: 
Balogh Imre, Budapest; Bori Ilona, Gyál; Kövi Miklós, Pápa-Tapolcafő.

A Medical Group Kft. ajándékát, Medel Check vérnyomásmérőt nyertek: 
Hományi Árpádné, Pécs; Varga János, Sárvár; Végh Árpádné, Marcali.
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Ott hagytuk abba a magasvérnyomás-betegség törté-
netét, hogy megismertük az osztrák Leopold Augenb-
ruggert, aki 1761-ben a kopogtatásról, majd a francia 
orvosiskola nagyságát, René Theophile Laennec-t, aki 
1819-ben a közvetett hallgatózás módszeréről számolt 
be. Bemutattuk az olasz Scipione Riva-Roccit, aki elődei 
sok-sok próbálkozását követően 1896-ban publikált fel-
fedezéséről, az első klinikailag is használható higanyos 
vérnyomásmérőről. Egy felfújható mandzsetta segítsé-
gével egyenletes nyomást gyakorolva a felkarra meg-
szüntette a keringést a karban, majd a felfújt mandzsetta 
leengedése során a pulzus megjelenésével a szisztolés 
vérnyomásértéket tapintotta. Lépjünk tovább a törté-
nelemben, ahogyan tette ezt a szentpétervári Nyikolaj 
Szergejevics Korotkov is és ismerjük meg a vérnyomás-
mérés és hallgatózás egyidejű használatának örökbecsű 
felfedezését.

1906-ban Nyikolaj Szergejevics Korotkov (1874–1920) 
párosította a sztetoszkópot Riva-Rocci higanyos vér-
nyomásmérőjével, s megalkotta a ma is használatos, 
arany standardként elfo-
gadott vérnyomásmérési 
módszert.

Korotkov 1874. feb-
ruár 26-án Kurszkban 
született egy kereskedő-
családban. 1893-ban Har-
kovban kezdte el, majd 
1898-ban Moszkvában 
kitüntetésekkel fejezte be 
orvosi tanulmányait. Ké-
pességeit jelzi, hogy két 
hónap alatt 24 sikeres 
vizsgát tett le. Tanulmá-
nyai befejezése után elő-
ször Kínában 1900-ban 
a „boxerlázadás” idején, 
majd 1904–1905-ben az 
orosz-japán háborúban 
teljesített katonaorvosi 
szolgálatot.

Később a Vöröske-
reszt szolgálatába állt 
Távol-Keleten, volt Ja-
pánban, Szingapúrban, 
Ceylonon, Szuezben, 
majd a Fekete-tenge-
ren keresztül tért vissza 
Moszkvába. Németről oroszra lefordította a kor egyik 
legjobb sebészeti diagnosztika könyvét, ezután 1903-
ban meghívták Szentpétervárra sebészorvosnak. Dok-

tori munkáját az érsebészet területéről választotta. 
1905-ben számolt be először az érhangokról. Előadá-
sának fő gondolata az volt, hogy „a teljesen elszorított 
artériától távolabbra semmilyen hang nem hallható, 
majd amint a legkisebb vérmennyiség átjut, akkor 
halk, meg-megszakadó hang hallatszik. Ezt akkor le-
het hallani, amikor az elszorított eret felengedjük. A 
fonendoszkóp különlegesen hasznos segédeszköznek 
bizonyul.” A pulzus tapintásával és a hallgatózással 
megállapított vérnyomásérték közt 5–12 Hgmm elté-
rést talált. 1905. november 8-án első ízben javasolta 
a fonendoszkóp használatát a szisztolés vérnyomás 
meghatározásához. Korotkov a vérnyomásmérés so-
rán észlelt különböző hangokat is leírta. Először az 
alkaron futó artéria radiálison a pulzus tapintásával 
meghatározta a szisztolés vérnyomást, s a mandzset-
tát ennél az értéknél magasabb nyomásra fújta fel. A 
nyomást lassan csökkentette. Az először hallható erős 
koppanó hang (Korotkov 1-es hang) a szisztolés vér-
nyomás megjelenését mutatja, a hang teljes megszű-
nése (Korotkov 5-ös hang) a diasztolés vérnyomást jel-

zi. 1906 második felében a varsói 
Janowski volt az első külföldi or-
vos, aki elfogadta és elterjesztette 
a módszert.

Korotkov, a gyakorló sebészor-
vos, keveset publikált: egy fordí-
tást és egy közleményt írt. 1914-
ben katonaorvosként részt vett az 
I. világháborúban. 1920. március 
14-én Petrográdban hunyt el tu-
berkulózisban.

Életének egyetlen közlemé-
nyével beírta nevét a hipertónia 
diagnosztikájának történetébe. A 
Korotkov módszerével végzett vér-
nyomásmérés a harmincas évektől 
az egész világon a mindennapos 
orvosi tevékenység alapjává vált.

David Ayman (1901–1986) 
1940-ben első ízben hívja fel a fi-
gyelmet az önvérnyomásmérés 
szükségességére, mely nemcsak a 
terápia hatásosságában nyújt se-
gítséget, hanem a beteg-együtt-
működésben is. A vérnyomásmé-
rés történetében megkezdődnek a 
kísérletek az önműködő műszerek 
előállítására.

Weiss és Gibson 1941-ben bemutatott automata 
vérnyomásmérő készülékében automatikusan felfújt 
mandzsettát alkalmaztak, és kis mikrofon érzékelte 

Nyikolaj Szergejevics Korotkov

A magas vérnyomás nemzetközi története 
– a XX. század
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a Korotkov-hangokat. Mind a hangokat, mind a man-
dzsetta nyomását papíron rögzítették, és ebből hatá-
rozták meg a vérnyomásértéket.

Hinmann 1964-ben Kaliforniában megalkotja az 
első, járóbetegeknél is alkalmazható vérnyomásmérő 
készüléket. A mandzsettát a beteg fújta fel, míg a de-
kompresszió automatikus volt. A Korotkov-hangokat 
és a mandzsetta nyomásának értékét kazetta tárol-

ta. Ez az eszköz természetesen az alvás alatti mérést 
nem tette lehetővé. 1966-ban Sokolov és munkatársai 
továbbfejlesztették a módszert, és hordozható vérnyo-
másmérő monitorról számoltak be. Kezdetben minden 
mérést a beteg kezdeményezett, majd a 70-es évek vé-
gén fejlesztették ki az első teljesen automata hordoz-
ható ambuláns vérnyomásmérő készüléket.

Az első dinamikus, invazív, egy artériába vezetett cső 
segítségével végzett vérnyomásmérés és EKG – „Ox-
ford technika” – képes volt a vérnyomást 24-48 órán 
keresztül az ereken belül mérni, EKG-t regisztrálni, a 
fontos eseményeket rögzíteni. Első ízben nyílt lehető-
ség a 24 óra eseményeit 24 perc alatt értékelni (a poli-
gráf dekódolt adatait számítógéppel elemezni). A tel-
jes, valamint egyes periódusokra bontott időszakban 
a mért szisztolés, diasztolés és középvérnyomás meg-
határozása mellett a vérnyomás és szívritmus átlag-
értékeit, rövid és hosszú távú ingadozásait jelenítette 
meg. A módszer legnagyobb hátránya hosszadalmas-
sága és kellemetlensége volt. Emellett néhány, nem 
jelentéktelen pontatlanságot okozó hibát is jeleztek a 
vizsgálatok (jelátalakító, alapvonalmozgás, csőhossz 
stb.). Minden kérdés és kétség mellett először sikerült 
a vérnyomást és EKG-t nappal, éjszaka, vagy óránkén-
ti bontásban, nem fekvő emberen meghatározni.

Az ambuláns vérnyomásmérés (ambulatory blood 
pressure monitoring – ABPM) teljesen automatikus 

technika, melynek segítségével a vérnyomás hosszabb 
időn keresztül, rendszerint 24 órás időtartamban 
mérhető. A módszerrel tetszőleges gyakoriságú vér-
nyomásmérésekkel meghatározható egy adott időszak 
(leggyakrabban 24 óra időtartam, nappal 20, éjszaka 
30 percenként) nappali és éjszakai vérnyomásátlaga. 
Az összes mérések száma változtatható, rendszerint 
50 és 100 között van. A készülék tárolja a mérési ada-

tokat, majd a kapott adatokból 
összeállított lelet tartalmazza 
a 24 órás, illetve a nappali és 
éjszakai szisztolés, valamint di-
asztolés nyomás-átlagértéket, 
ami nemcsak pontosabban jelzi 
a szervkárosodások mértékét, 
hanem a napi vérnyomásprofil 
alapján pontosítható a kezelés.

Az ambuláns vérnyomásmo-
nitorok rendkívül nagy segít-
séget nyújtanak a hipertónia 
kutatásában és a mindennapi 
orvosi gyakorlatban egyaránt. 
Az ambuláns vérnyomás-mo-
nitorozással nyert értékek a 
betegség diagnosztikájában és 
kezelésében a mindennapok 
eszközévé vált. Az ambuláns 
vérnyomás-monitorozással 
mért számos alap- és származ-
tatott érték szoros összefüg-
gést mutat a magas vérnyomás 

okozta szervkárosodásokkal (szív, vese, agy) is. Ha 
arra gondolunk, hogy egy vérnyomáscsökkentő gyógy-
szer hatásának mértéke, hatástartama és így napi ada-
golásának gyakorisága egyértelműen meghatározható 
ABPM segítségével, nem lehet kérdéses számunkra, 
hogy egyetlen gyógyszer sem kerülhet anélkül a pa-
tikákba, hogy nagyszámú betegen ambuláns vérnyo-
más-monitorozással ne végezték volna el értékelését.

A következő számunkban a magas vérnyomás Ma-
gyarországi történetével ismerkedünk meg.

Dr. Barna István  A Semmelweis 
Egyetem I. Belklinikáján 1979 óta gyó-
gyító belgyógyász, vesegyógyász és 
hipertónia-specialista. A belgyógyá-
szat minden részét tanítja orvostan-
hallgatóknak, továbbképzéseket tart 

ápolónőknek, asszisztenseknek, orvosoknak, szakorvosok-
nak. Járóbeteg-rendelésén évente 2-3 ezer beteget lát 
el. 2002-ben habilitált doktor, egyetemi docens. Több 
mint 30 szakmai könyv, közel 150 közlemény szerzője. Kö-
zel 350 előadást tartott hazai- és nemzetközi konferenci-
ákon, kongresszusokon. Több szakmai folyóirat szerkesz-
tőbizottsági tagja. A Magyar Hypertonia Társaság 
főtitkára, a Magyar Nephrologiai Társaság, a Magyar El-
hízástudományi Társaság Vezetőségi tagja.

Vérnyomásmonitorozó hirdetése 1929-ből



Új korszak a vérnyomásmérők világában! A pontatlan mérés kiküszöbölhető!

Medel Check vérnyomásmérő készülék

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

Szakmai programok, szervezetek hivatalos eszköztámogatója a Medel:

Tudja, hogy
A  M A G A S  V É R N Y O M Á S  4  M I L L I Ó  E M B E R T  É R I N T

Magyarországon?

Patika
Program

A termékeket keresse a gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszköz boltokban vagy érdeklődjön kezelőorvosánál!
Információs telefonszám: 06 29 537 560 • www.medel.hu
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„Csak ha ideges vagyok, akkor megy fel a vérnyo-
másom!”– szabadkozott István egy baráti orvos-társa-
ságban, mikor a közeli nyugdíjazásáról és céklavörös 
bőrszínéről érdeklődtek. Pár mérés után sajnos kiderült, 
hogy István hipertóniában, vagyis magasvérnyomás-be-
tegségben szenved. Gépjárművezető-oktatóként pedig 
bőven akad stresszhelyzet az életében, a fővárosi forga-
lomban van mit idegeskednie.

Lappangó betegség, 
félreismerhető tünetek
A magyar lakosság 20–30 százaléka, a 65 év felettiek-
nek pedig csaknem a fele szenved ebben a betegség-
ben. Hipertóniáról akkor beszélünk, ha a vérnyomás 
nyugalomban, három kü-
lönböző, legalább egyhe-
tes időközökkel mért ér-
téke meghaladja a 140/90 
Hgmm-t. Természetesen 
a legjobb lenne megelőzni 
ezt az alattomos betegsé-
get, ám sok esetben csak 
későn derül rá fény, hi-
szen lappangva, az érin-
tett számára észrevétlenül 
is kezdődhet. A hipertónia 
kezdeti szakaszában nem feltétlenül jelentkeznek a 
magasvérnyomás-betegségre egyértelműen utaló tü-
netek, az esetlegesen mért emelkedett vérnyomásér-
tékek azonban mindenképpen jelzik a bajt. Ráadásul 
a vérnyomás gyakran nem állandóan emelkedett, nap-
szakonként, élet- és testhelyzetenként változó is lehet. 
A betegnek fájhat a tarkója, nyakszirtje, jobb esetben 
kiköt a reumatológián. Szemfájdalmaival szemészhez 
fordul, szédüléseivel a neurológiai szakrendelést vagy 
a fül-orr-gégészetet keresi fel.

Kockázatok
Sokáig élt a tévhit, hogy a korral természetszerűleg 
nő a vérnyomás is. Így bizonyos magasságig nem is 
kell tenni ellene. Sajnos a szakemberek cáfolata elle-
nére ezt még ma is sok középkorú vagy idős ember 
hiszi – István sem törődött igazán a vérnyomás-inga-
dozásaival. A magasvérnyomás-betegség oka sok eset-
ben nem derül ki. Az örökölt hajlam mellett ma már 
jól ismertek a magasvérnyomás-betegség életmódbeli 
kockázati tényezői is. Az elhízás, a túlzott alkohol- és 

sófogyasztás, a nagyfokú stressz, a fizikai aktivitás hi-
ánya külön-külön és együttesen is hozzájárulnak a be-
tegség kialakulásához.

Sokkoló adatok
A magyar lakosság 60 százaléka elhízott. A megelőzést 
nem lehet elég korán elkezdeni, hiszen a gyermekkori 
elhízás is hajlamosít a magas vérnyomás kialakulásá-
ra. Idősebb korban, valamint a betegség előrehaladott 
fázisában is elengedhetetlen az életmódváltás. A test-
súly normalizálása csökkenti a koleszterin-, húgysav-, 
és vércukorszintet, így csökken a szívre háruló meg-
terhelés is. Ezzel a keringési elégtelenség, a koszorú-
ér-betegség és a hirtelen halál kockázatát számottevő-
en lehet csökkenteni – túl a 60-on is. Istvánnak tehát 

rá kell szánnia magát, hogy 
a fizikai aktivitását növel-
je. Két tanuló között ki 
kell szállnia a kocsiból, és 
meg kell mozgatnia magát. 
Ilyenkor javasolt egy kicsit 
intenzívebb, 10-15 perces 
séta, vagy gimnasztika, el-
gémberedett végtagjainak 
is jól fog esni a mozgás. He-
tente háromszor pedig egy 
kicsivel hosszabb és inten-

zívebb mozgás is szükséges. Keresnie kell egy torna-
termet vagy művelődési központot, ahol kifejezetten 
idősek számára kialakított tréningen vehet részt. Vagy 
ha nem szeret zárt falak között tornázni, menjen ki 
a szabad levegőre, túrázzon. Sok egyesület, klub által 
szervezett „kímélő” programon vehet részt.

Ha nem akad vállalkozó sporttársa, ne csüggedjen, 
hiszen nagyon sokan keresnek klubokban és az inter-
neten is túrapartnereket. A megfelelő sport és intenzi-
tás kiválasztása kulcsfontosságú. Könnyű terheléssel 
kell kezdeni, és fokozatosan növelni az edzések inten-
zitását, mert a hirtelen nagy igénybevétel a pulzus-
szám kóros emelkedéséhez vezet. A rendszeres, beál-
lított pulzusszámon végzett tréning a hipertóniások 
vérnyomásátlagát 10–20 Hgmm-rel is csökkentheti. 
Arra persze Istvánnak is figyelnie kell, hogy a baráti 
focizások ne baráti sörözgetésekké alakuljanak – a fájó 
ízületekre hivatkozva.

Hazánkban 800 000 és egymillió közé becsülik a 
nagyivók és alkoholisták számát. Az elmúlt 20 év alatt 
tízszeresére növekedett az alkoholos májzsugor okoz-
ta halandóság. Ezzel előkelő helyet foglal el a vezető 
halálokok közt a szív- és érrendszeri megbetegedések 

Itt az idő váltani! Nyomás!
Együtt élni – egy életen át

A magasvérnyomás-betegség nem 
gyógyítható. A magas vérnyomás az 

életmód megváltoztatásával, rendszeres 
gyógyszerszedéssel a normálisnak 
megfelelő szintre csökkenthető, a 
kezelés azonban élethosszig tart. 

A terápia elhagyása a vérnyomás 
ismételt emelkedését okozza.
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és a tüdőrák mellett. A mértékletes alkoholfogyasztást 
a nőknek napi 10 g, a férfiaknak 20 g alkoholban ha-
tározzák meg. Ez egy pohár bor, sör, vagy fél decinél 
kevesebb égetett szesz mennyiségével egyenlő. Ennél 
nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztása jelentősen 
megemeli a vérnyomást, az anyagcserére gyakorolt 
hatása pedig növeli a szív- és érrendszeri kockázatot.

Úgy szeretlek édesapám, mint a magyarok a sót… – 
módosíthatnánk nyugodtan az ismert népmesei mon-
datot, hiszen a magyarok napi sófogyasztása többszö-
röse az ajánlott napi maximum 5 g-nak. Az átlagos 
vegyes táplálkozás mellett nem is lenne szükségünk 
plusz sóbevitelre.

Hitek, tévhitek
Megalapozatlan hiedelmekkel, önbecsapó mondatok 
garmadával találkozunk naponta. Sokan azt hiszik, 
hogy a kampányszerű mozgás, illetve fogyókúra meg-
oldja a problémájukat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy az életmódváltás nem idényjellegű. A változta-
tástól kezdve minden héten legalább négyszer igenis 
mozognia kell Istvánnak is, nem lehet elmismásolni a 
mozgást erre-arra hivatkozva. Kifogásokat bárki, bár-
mikor találhat, de a magas vérnyomással egy életen át 
együtt kell élnie.

„Nekem mindig alacsony volt a vérnyomásom, miért 
lenne most magas” vagy „Volt már magas vérnyomá-
som, de biztos elmúlt”– lehet sok esetben hallani. A 
hipertónia-betegség alattomosan érkezik, és nem mú-
lik el, élete végéig kíséri a beteget, sok esetben csúnya 
szövődményekkel terhelten. A legjelentősebb a szív, 
az agy, a vese károsodása, valamint egyéb érrendszeri 
elváltozások, a nagyerek tágulata vagy meszesedése. 
A legtöbb hipertóniás szívinfarktusban, agyi keringé-
si károsodás következtében vagy veseelégtelenségben 
hal meg.

István magas vérnyomását szerencsére korán észre-
vették a barátai a, szervi károsodása még nem alakult 
ki. Gyógyszeresen sikerült beállítani a vérnyomását, 
valamint egy komplett mozgás- és életmódprogramot 
kialakítani számára. Sokaknak azonban nincsenek 
„hozzáértő” barátaik. Ők saját maguk rendszeresen 
mérjék, illetve háziorvosukkal méressék vérnyomásu-
kat. Utána a szakértelem mellett már csak a kitartá-
suktól és az akaratuktól függ a „gyógyulás”.

Ambrus Zsófia  Újságíró, szakedző és 
gerinctréner. Tíz éve dolgozik fitness–
wellness területen. A csoportos okta-
tás mellett – személyi edzőként – egyé-
nileg is foglalkozik egészségügyi 
problémákkal küzdőkkel, mozogni vá-

gyókkal. A preventív célú mozgásoktatás mellett házior-
vosokkal és dietetikusokkal karöltve végzi rehabilitációs 
munkáját fővárosi fitness-klubokban.

Megrendelői 
akció

A Medel Check vérnyomásmérők új  korszakot 
nyitnak  a  vérnyomásmérésben,  a  készülékekkel  a 
Check 3 technológia révén a pontatlan mérés kikü-
szöbölhető! A készülék érzékeli a mozgást, a beszé-
det, ellenőrzi a szabálytalan szívritmust. A készülék 
kiemelt 5 év cseregaranciával rendelkezik, nincs hi-
telesítési és javítási költség.

Rendelje meg egyénileg 
kiadványunkat, mindössze a 

postázási költségek megtérítésével, 
és vegyen részt év végi 

sorsolásunkon, amelyen 3-3 db, 
támogatóink által felajánlott 

vérnyomásmérőt sorsolunk ki.

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

e-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
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A sportrajongók egyre szélesebb körében ismert foga-
lom ma már a pulzuskontrollált edzés. Ennek lényege, 
hogy aktuális edzettségi, pszichés és fizikai állapotunk-
nak megfelelően tervezzük edzéseinket a hatékonyság 
maximalizálása érdekében. Fontos tudnunk, milyen pul-
zus-célzónában tartsuk szívfrekvenciánkat ennek eléré-
séhez.

Arra, hogy milyen fokon terheljük szervezetünket, 
többek között az egyre szaporább légzésből, a fokozott 
izzadásból és a kipiruló, esetleg elfehéredő arcszínből 
következtethetünk, ám ezek a je-
lek mind szubjektívek, és az in-
tenzitás mértékét meglehetősen 
nehéz általuk pontosan megha-
tározni. Az intenzitás objektív 
módon is ellenőrizhető, például 
tejsavszint-méréssel, különféle 
terheléses vizsgálatokkal, melyek 
nagyon pontos eredményt szol-
gáltatnak, viszont műszereket és 
pluszszemélyzetet igényelnek.

Az intenzitás meghatározá-
sának legegyszerűbb objektív 
módja a szívfrekvencia folyama-
tos ellenőrzése. Ehhez a pulzus-
számmérő órák nagy segítséget 
nyújtanak, melyek a hozzájuk 
tartozó mellkasi jeladó segítsé-
gével EKG-pontossággal mérik 
a szívfrekvenciát. Az emberi szív 
úgy működik, mint az autó mo-
torja: amikor az autó mozgás-
ba lendül és egyre gyorsabban 
halad, a motor egyre nagyobb fordulatszámon kezd 
dolgozni, a fokozódó terhelés hatására a szív is egyre 
gyakrabban húzódik össze, hogy a működő izmok oxi-
génigényét kielégítse. Az egészséges szervezet eseté-
ben a pulzusszám változásának nyomon követése na-
gyon pontos visszajelzést ad a terhelés intenzitásáról, 
illetve a terhelhetőségről.

A pulzusmérő óra személyes információk és bonyo-
lult képletek segítségével mindig az aktuális fizikai 
és pszichés állapotnak megfelelően határozza meg az 
edzés legoptimálisabb intenzitási szintjét, így a ren-
delkezésére álló edzésidő minden percét maximális 
hatékonysággal tölthetjük el. A legtöbb ember túlsá-
gosan intenzíven edz, és nem is sejti, hogy kitűzött 
céljait éppen emiatt éri el olyan nehezen. Ennek el-
kerüléséhez nagyon fontos a terhelési szint pontos 
meghatározása, valamint a kijelölt célzóna határérté-
keinek betartása.

Ügyelnünk kell arra, hogy ne terheljük túl szívün-
ket. Ahogyan az autónak sem tesz jót, ha túlhajtják a 

motorját, a mi szervezetünk sem fog épülni és erősöd-
ni hosszú távon a túlzott igénybevételtől.

A magasabb fittségi szint eredményeképpen kisebb 
pulzusszámon leszünk képesek fenntartani ugyanazt 
a sebességet, mint korábban, ami nem utolsósorban 
nagyon jó motiváló tényező, és élvezettel telibbé teszi 
a mozgást.

Az edzés végeztével pedig talán az az egyik legfon-
tosabb és leggyakoribb kérdés, hogy mennyi kalóriát 
használt fel szervezetünk a terhelés során. A pulzus-
mérő órák kalóriafelhasználás-számító programja se-

gítségével pontosan meghatá-
rozhatjuk a felhasznált energia 
mennyiségét. A program a sze-
mélyes adatokat, az edzés hosz-
szát és annak intenzitását veszi 
figyelembe.

Ha hipertóniás betegként úgy 
érezzük, belevágnánk egy körül-
tekintőbb, több önmegfigyelést 
igénylő edzésbe, akkor határoz-
zuk meg elsőként a saját cél zsír-
égető zónánkat. A legegyszerűbb 
képlet a következő: 220-ból von-
juk ki az életkorunkat, majd az 
eredményt szorozzuk meg 0,65-
tel. Ez lesz az egyik célérték. 
Újra vonjuk ki 220-ból az élet-
kort, és ezúttal 0,75-tel szoroz-
zunk. Ez a másik célérték. Pl.: 
életkor 50 év. A két szélső érték: 
220–50=170, 170×0,56=110, ill. 
170×0,75=127, vagyis a pulzus-
számnak az edzés alatt 110 és 

127 közt kell maradnia 30–45 percig. Edzés előtt egy 
órával már nem célszerű étkezni. Fontos az edzés előt-
ti szénhidrátbevitel, aminek a legjobb formája a gyü-
mölcs és a rizs. Edzés után mindenképpen pótoljuk 
az elvesztett folyadékot. Célszerű legalább egy liter 
ásványvíz elfogyasztása. Heti három alkalommal már 
jelentős változást érhetünk el!

Egyenletes intenzitású vagy 
intervallum-tréning?
Az elmúlt időszakban egyre népszerűbb az úgyneve-
zett intervallum-edzés, melyben alacsony és magas 
intenzitású szakaszok váltják egymást, míg a hagyo-
mányosabb, egyenletes terhelést biztosító aerob edzés-
formák kicsit háttérbe szorultak. Sok olyan vélemény-
nyel találkozni, mely szerint az alacsony intenzitású 
aerob edzés alkalmatlan a zsírégetésre, csak izmot 

Pulzuskontrollált edzés
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veszíthetünk tőle, épp ezért mindenkinek interval-
lum-edzést kellene végeznie. Ezek a kijelentések első 
hallásra elképesztők, hisz nézzük csak meg, az elmúlt 
évtizedekben mennyi sportoló került versenyformába, 
mennyi túlsúlyos ember szabadult meg pluszkilóitól 
irdatlan mennyiségű egyenletes intenzitású munká-
val. Hogy mi az igazság, nehéz eldönteni, azt viszont 
könnyebb, hogy számunkra melyik előnyösebb. Ehhez 
tekintsük át a két módszer előnyeit és hátrányait.

Egyenletes intenzitású edzés

Ide sorolunk minden olyan edzést, mely során viszony-
lag egyenletes intenzitású mozgást végzünk huzamo-
sabb ideig. Nem kell nagy dolgokra gondolni; futásról, 
biciklizésről, taposógépen, ellipszistréneren végzett 
edzésekről beszélünk.

Előnyei:
Az edzés intenzitásától függően nagyobb meny-• 
nyiségű kalóriát égethetünk el, mint az interval-
lum-edzés során.
Kimondottan ajánlott kezdő sportolóknak, túl-• 
súllyal rendelkezőknek.
Akár naponta is végezhető.• 

Hátrányai:
A túl sok állóképességi edzés izomveszteséget, túl-• 
edzést okozhat.

Azokat kivéve, akik elképesztően jó kondíciójuk 
miatt magasabb intenzitáson tudnak dolgozni, nehéz 
igen nagy mennyiségű kalóriát elégetni, hacsak nem 
töltünk időtlen időket egy-egy kardiogépen. Közepes 
intenzitással egy átlagos mozogni vágyó 5–10 kcal-t 
éget el percenként, vagyis egy óra alatt körülbelül 
300–600 kcal-t. Persze ez heti több edzésnél összeadó-
dik. Ha azonban a hetente sokszor, rendesen elvégzett 
edzés miatti elégedettségünkben olykor-olykor megju-
talmazzuk magunkat egy-egy fagyival, csokikával, piz-
zával – már csatát is vesztettünk.

Intervallum-edzés

A legtöbb kalóriát égető, a befektetett időhöz képest a 
legtöbb zsírt felhasználó edzésforma. Alacsony és igen 
magas intenzitású fázisok váltogatják egymást megha-
tározott ütemben. Kezdésnek 4 perc alacsony intenzi-
tás, 1 perc magas intenzitás jó indulás. Annyit érde-
mes tudni, hogy az intervallum-edzés „fájdalmas”. Ha 
valaki nem hajlandó „belehalni” ebbe a fajta edzésbe, 
akkor inkább el se kezdje; válassza az egyenletes in-
tenzitású mozgást.

Előnyök:
Ennek a mozgásformának annak ellenére na-• 
gyobb a zsírégető hatása, hogy kicsi vagy nulla a 
zsírégetés a mozgás alatt, hiszen szinte csak szén-
hidrátot használ a szervezet. Ennek az az oka, 
hogy az anyagcserére gyakorolt kedvező befolyása 
a mozgás után is tart, több zsír használódik fel az 
edzés után.

Időhatékony! Egy-egy jól megtervezett interval-• 
lum-edzés 15–20 percet vesz csak igénybe.
A tempóváltogatások miatt nem unalmas.• 

Hátrányok:
Az intervallum-edzést magas intenzitása alkal-• 
matlanná teszi kezdők számára.
Nagyobb a sérülésveszély.• 
Korlátozott számú napokon lehet végezni; heti 2-3 • 
alkalom a maximum, és ezt komolyan kell venni.

Az intervallum edzés – mint említettem – „fájdal-
mas”! A kemény szakaszoknál nagy mennyiségű tej-
sav termelődik, ami fájdalmat okozhat (izomláz).

Mit válasszak?
A hipertóniás betegek, a rossz edzettségi állapotú vagy 
idősebb egészségesek mindenképpen az egyenletes in-
tenzitást válasszák kezdetben. Ha fizikai állapotuk 
már javul, körülbelül fél év tartós edzés után, nekilát-
hatnak az intervallum-edzés legkönnyedebb változatá-
nak, miszerint 4 perc alacsony intenzitás után 1 perc 
kontrollált magasabb intenzitás beiktatása váltogatja 
egymást. Az eredmény már 3 hónapon belül érezhető 
lesz. Nagyon fontos az átgondolt táplálkozás és napi 3 
liter folyadék elfogyasztása.

 
Béres Alexandra

További információ:
OMRON Hungimpex Kft. Zöld szám: 06 80/201-057
Tel.: 06 1/453-7124, www.hungimpex.hu, info@hungimpex.hu

Az  a Médiaunió szakmai támogatója. 

OMRON HJ-304-E 
lépésszámláló, kalóriamérő,
személyi mozgás, aktivitás motivátor

A válasz arra, hogy mi a teendő 

1. ha ráébred, hogy keveset mozog?
 Töltsön több időt mozgással!
2. ha rádöbben, hogy nincs elég ideje a mozgásra?
 Végezzen intenzívebb testmozgást vagy
 vigyen be kevesebb kalóriát!
A készülék alkalmas a testedzés intenzitásának (MET) 
és mennyiségének (Ex) mérésére, ezért hasznos 
útmutató a testedzési programok megtervezéséhez.

Az American College of Sports 
Medicine 2007. évi ajánlása 
szerint naponta legalább
30 perc, 3 MET értékű
edzésre van szükség.

A készülék motiválja az egyént
a szabadban történő testmoz-
gások növelésére.
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Előző számunkban ismerhettük meg hősünket, aki házior-
vosa, majd felesége révén is szembesült azzal, amit már 
maga is tudott: változtatnia kell életmódján az egészsége 
érdekében. Az elhatározás megszületett, a házaspár kö-
zös erővel, egymást segítve halad az egészség felé veze-
tő úton. Lépéseiket Ádám doktornő jegyezte le ismét.

Állok a hentesnél. Előttem hurkák, kolbászok, fél-
disznók csüngnek lefelé. A pulton gyönyörű karajok, 
dagadók, tarják, tepertők kínálják megvételre magu-
kat. Nehéz a választás. Legszívesebben mindet meg-
venném, és rögvest megenném. Nem is tudom, hogyan 
kerültem a hentesboltba, amikor a piacra indultam. A 
feleségem küldött, hogy vegyek gyümölcsöket, almát, 
narancsot és paradicsomot. A papíros, amire felírta a 
vásárolni valókat, még karfiolt, zöldbabot és csirke-
húst tartalmaz. De ahogyan elhaladtam a hentesbolt 
kirakata előtt, valami különös vonzerő behúzott ide. 
Talán csak a megszokás. Szerencse, hogy sokan vol-
tak, sorban állni meg nem volt kedvem, így folytattam 
utam. Megvettem mindent, amire a feleségem kért, és 
hazaindultam. Otthon az asszony már várt. Főzni sze-
retett volna, de addig nem tudta elkezdeni, míg meg 
nem érkeztem. Kérte, hogy segítsek, és közben beszél-
gettünk.

Elmesélte, hogy a héten egy nyugdíjasklubban járt, 
ahol előadást hallgatott az egészséges táplálkozásról. 
Sok mindent tanult. Rájött arra, hogy eddig milyen 
egészségtelenül éltünk, nem csoda, hogy magas a ko-
leszterin- és trigliceridszintünk. Eddig állati eredetű 
zsiradékokat fogyasztottunk, sok disznóhúst ettünk, 
zsírral főztünk (főleg az én kedvemért), és minden tej-
termékből a legmagasabb zsírtartalmút vettük. Mind-
ezt rengeteg kenyérrel, mert ugyebár kenyér nélkül 
semmit nem lehet megenni, és sok-sok krumplival, 
tésztával, ami a trigliceridszintet emeli. És azok a va-
sárnapi sütések… Több tepsinyi sütemény, mert jön-
nek az unokák! Ami megmaradt, azt egész héten et-
tük. Hát ennek véget kell vetni. Feleségem elmondta, 
hogy ő készen áll egy új táplálkozási módra, de akkor 
nekem is vele kell tartanom, vagy éhen halok. Nem 
volt mit tennem, beleegyeztem.

Már attól összeszorult a gyomrom, amit tervezett. 
Sok zabot, szóját, paradicsomot, fokhagymát, lenmag-
olajat, mandulát, étcsokoládét, vörösbort, szőlőlevet, 
zöldteát fogunk fogyasztani. Funkcionális élelmisze-
rekről beszélt. Ez azt jelenti, hogy összetételüknél 
fogva hasznos anyagokat tartalmaznak, csökkentik 
a koleszterinszintet, növelik a jó, HDL-koleszterin 
szintjét, csökkentik a rossz, LDL-koleszterin szintjét, 
szív- és érrendszeri védő hatással rendelkeznek. Ebből 
a felsorolásból a fokhagyma, paradicsom, étcsokoládé 

és vörösbor rendben, de a többiről fogalmam sincs, ho-
gyan, miként lehet megenni. Persze, rögtön el is vette 
rövidke örömömet, mert a csoki és vörösbor mennyisé-
gét szűk keretek közé szorította. Elmondta, hogy sok-
kal több zöldséget, halat fogunk fogyasztani, és ter-
mészetesen csak olajjal fogunk főzni. Mindezt jelezve 
feltette a karfiollevest főni, miközben előkészítette a 
csirkemelleket a teflonedényben való sütéshez párolt 
zöldkörettel. Egy óra múlva asztalhoz ültünk. Az illa-
tok étvágygerjesztők voltak, az ízek csodásak. Miután 
lehörpintettem az engedélyezett 2 dl vörösboromat, 
megállapítottam, hogy van élet a sertéspörkölt-galus-
kával után is.

Megelégedetten éppen kedvenc fotelomhoz indul-
tam a szokásos délutáni sziesztára, amikor asszonyom 
utánam szólt: elmosogatok és utána lemegyünk egy 
órát sétálni, amíg világos van. Na ezt már nem! – láza-
doztam, hiszen épp elég a táplálkozás reformja nekem. 
Lehet, hogy azt hiszed, hogy a táplálkozás változtatása 
elég, de a rendszeres mozgás nélkül nem fognak csök-
kenni a vérzsírjaid – bizonygatta. Feladtam. Délután 
sétálni indultunk. Séta közben még egyszer ecsetelte 
az étrend és a mozgás jelentőségét, és mindezt olyan 
meggyőzően, hogy mire hazaértünk, el is hittem. Hal-
kan elárulom, hogy a séta nekem is jólesett.

Egy hónap múlva megyünk laborba. Kíváncsi va-
gyok, hogy ennyi „áldozat” után, vajon javulnak-e az 
értékeink? Bízom benne, hogy igen!

Dr. Ádám Ágnes  Belgyógyász, házi-
orvos, Zuglóban dolgozik 1977 óta. Tu-
dományos munkatársként tanít a bu-
dapesti Orvosegyetem Családorvosi 
Tanszékén. Megrögzött egészségne-
velő, hiszi és vallja: az emberek meg-

tanítása saját testük felépítésének és működésének is-
meretére megkönnyíti a betegségek megértését, 
feldolgozását. Az egészségükben – és betegségükben – 
jártas páciensek így sokat segíthetnek az orvosoknak a 
gyógyításban, ezért évtizedek óta szívesen tart ilyen jelle-
gű előadásokat televízióban, klubokban és a mindenna-
pi munkája során is.

Ami finom, az mind ártalmas, avagy lehet az 
egészséges is finom?
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A csontok eltörhetnek, az izomzat sorvadhat, a mirigyek 
tétlenkedhetnek, még az agy is megpihenhet anélkül, 
hogy az életünk közvetlen veszélybe kerülne, de ha a 
vese nem működik, sem a csont, sem az izom, sem a mi-
rigyek, sem az agy nem folytathatja munkáját. ( Hamer 
W. Smith)

A rossz veseműködés esetén a két anyagcsere-végter-
mék, a karbamid (a fehérjeanyagcsere végterméke) 
és a kreatin, melyeket rendes körülmények között a 
vese kiszűr, megjelenik a vérben, a vér kalciumszintje 
csökken, a foszfátok szintje nő, a vér fokozottan sa-
vassá válik, a kálium szintje megemelkedhet. A vér-
ben felszaporodó mérgező anyagok hatással vannak 
az emésztőrendszerre is, étvágytalanságot hányin-
gert, hányást okoznak, ami súlyvesztéshez vezethet. 
A vese koncentrálóképességének csökkenése miatt 
a vizelet híg, mennyisége az elfogyasztott folyadék 
mennyiségétől függetlenül 1–4 liter. A krónikus vese-
betegség kezelésének egyik alappillére a diéta, a he-
lyesen összeállított étrend, mellyel csökkenthetjük 
a vese terhelését, illetve a vérben felhalmozódó ká-
ros anyagok mennyiségét. Mivel a vese állapotának 
romlása folyamatos, a vesebetegek diétája a vese pil-
lanatnyi állapotától is függ, ennek felmérése orvosi 
feladat, beszéljünk kezelőorvosunkkal, illetve diete-
tikussal!

Egyénre szabott megfelelő energiabevitel

A gyakori súlyvesztés miatt fontos cél az optimális 
tápláltsági állapot elérése és 
megtartása. A napi energia- és 
kalóriaigény meghatározásá-
hoz számítsuk ki ideális test-
súlyunkat és tápláltsági állapo-
tunkat.

Ideális testsúlyunkat meg-
kapjuk, ha a testmagasságunk-
ból kivonunk 100-at, 35 év alatt 
a kapott értékből még 10%-ot 
le kell vonni.

Példák:
165 cm-es nő: ideális test-• 
súly: 165–100 = 65 kg, a 
35 év alatti korcsoportban 
mínusz 10%: (165–100)×90% = 58,5 kg.
175 cm-es férfi: ideális testsúly: 175–100 = 75 kg, • 
a 35 év alatti korcsoportban mínusz 10%: (175–
100)×90% = 67,5 kg.

A szakemberek a tápláltsági állapot megítélésére a 
testtömegindexet (BMI – body mass index) is hasz-

nálják: BMI = jelenlegi testtömeg [kg] / testmagasság 
[m2].

Az életkornak megfelelő BMI alatti érték alultáp-
láltságot, az afeletti érték túlsúlyt, elhízást mutat.

Krónikus vesebetegségben az átlagos napi energia-
szükséglet 30-40 kilokalória ideális testsúlykilogram-
mokra.

Energiát adó tápanyagaink a szénhidrátok (liszt, ke-
nyér és tésztafélék, zöldségfélék stb.), zsírok, olajok, 
margarinok. A táplálékkal elfogyasztott fehérjék szer-
vezetünk saját fehérjéinek felépítésére szolgálnak, de 
elégtelen kalóriabevitel esetén egy részük energiater-
melésre fordítódik.

Csökkentett, ugyanakkor, megfelelő minőségű 
fehérje bevitele

A fehérjék lebontása során képződő bomlástermékek a 
vesén át választódnak ki. A fehérjebevitel csökkenté-
sével kevesebb bomlástermék képződik, ezzel mintegy 

„tehermentesíthetjük” a 
vesét.

Az átlagos súlyú fel-
nőttek 0,8 g/testsúly-
kilogram (tskg) fehérjét 
fogyasztanak naponta. 
Fehérjeszegény étrenden 
nemzetközi megegyezés 
szerint a 0,6 g/tskg/nap 
fehérjebevitelt értik, ez 
az alacsony fehérjetartal-
mú diéta. Nagyon rossz 
veseműködés esetén na-
gyon alacsony fehérje-
tartalmú étrend tartásá-

ra lehet szükség, ami napi 0,4 g/tskg fehérjebevitelt 
jelent. Ez azonban külön aminosav-pótlás nélkül nem 
alkalmazható, hiszen a szervezet már nem juthat hoz-
zá a megfelelő mennyiségű aminosavhoz. Fontos, hogy 
a naponta elfogyasztott fehérjének a felét jó minőségű 
állati eredetű fehérjéből (húsok, tojás) fedezzük.

Diétás sarok
A krónikus vesebeteg étrendje

Életkor (év) BMI (normáltartományok)

19–24 19–24
25–34 20–25
35–44 21–26
45–54 22–27
55–64 23–28

65 év felett 24–29
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Az étrendben a nagy fehérjetartalmú nyersanyagok, 
élelmiszerek mennyiségét csökkentjük. Nem elég a hú-
sok, húskészítmények, tej, tejtermékek mennyiségé-
nek csökkentése. Ne feledjük, hogy a növényi eredetű 
termékek közt is vannak igen nagy fehérjetartalmúak, 
pl. szója, olajos magvak, száraz bab, lencse, sárgabor-
só, száraztészták. Az étrend fehérjetartalmának csök-
kentésében segítenek a fehérjeszegény termékek. A 
hagyományos tésztafélék helyett használjunk Fe-mini 
tésztát. Liszt helyett sűrítsünk étkezési keményítő-
vel.

A fehérjebevitel csökkentése mellett mindig ügyel-
jünk az étrend megfelelő 
kalóriatartalmára. Nem 
elegendő kalóriabevitel 
esetén a fehérjék ener-
giaforrásként is haszno-
sulnak.

Ha túl kevés fehérjét 
fogyasztunk, szerveze-
tünk saját fehérjéinek 
felépítését izmaink le-
bontásából származó fehérjékből fedezi, ezáltal csök-
ken az izomtömegünk.

A krónikus vesebetegség állapotához igazodó 
ásványianyag- és folyadékfogyasztás

A veseműködés romlásával a vese kevéssé képes az ás-
ványi anyagok (kálium, foszfor, nátrium) kiválasztásá-
ra, így ezekre is figyelni kell az étrendben.

Az ásványi anyagok is a táplálékaink alkotórészei. 
Vesebetegség esetén a kálium-, nátrium-, foszfor-
fogyasztás mértékének van a legnagyobb jelentősé-
ge.

A kálium izmaink működéséhez elengedhetetlenül 
fontos, ugyanakkor nem elegendő kiválasztás esetén 
súlyos szívműködési zavarokat okoz. A napi kálium-
bevitel csökkentését a kezelőorvos határozza meg a 
laboratóriumi vizsgálatok ismeretében. A legnagyobb 
káliumtartalma a zöldségféléknek és gyümölcsöknek 
van.

Az étrend káliumtartalma nyersanyagválogatással, 
és ételkészítés során a főzőlé elöntésével csökkenthe-
tő.

A vér foszfortartalmának emelkedése bonyolult fo-
lyamatokon keresztül a csontok és az érfal károsodá-
sát okozza. A napi foszforbevitel 800 mg-nál ne legyen 
több. Az étrendből hagyjuk ki a különösen magas fosz-
fortartalmú nyersanyagokat és élelmiszereket, ilyenek 
pl. az ömlesztett sajtok (kockasajt), füstölt húsok, ola-
jos halak stb.

A nátriumnak, a konyhasó egyik alkotójának fon-
tos szerepe van a folyadékháztartás szabályzásában. 
A túlzott sózás emeli a vérnyomást, rontja a vesemű-
ködést.

A só (nátrium-klorid)-bevitel napi 5 g-nál ne legyen 
több. A tápanyagtáblázatok a nátriumtartalmat adják 

meg, ami nem azonos a nátrium-klorid-, vagyis a kony-
hasótartalommal: 5 g konyhasó = 2 g nátriummal.

Só helyett használjunk fűszernövényeket, delikát 
helyett, natúr vegetát. Soha ne sózzuk meg a papri-
kát, paradicsomot, uborkát, retket. Kerüljük a sózott 
rágcsálnivalókat, a nagy sótartalmú leves- vagy már-
tásporok használatát.

A folyadékbevitel és -leadás egyensúlyban tartása

A betegség kezdeti szakában a folyadékfogyasztás 
napi 2-3 liter. Ez ne legyen tej, kefir, joghurt, ami ilyen 

mennyiségben túl sok fe-
hérjebevitelt jelentene. 
Kerüljük a 100%-os gyü-
mölcsleveket, amelyek 
túlzott káliumbevitellel 
járnak. Olyan ásványvi-
zet válasszunk, amelynek 
kicsi a nátriumtartalma, 
de gazdag kalciumban és 
magnéziumban.

Helyes, ha a beteg rendszeresen méri a testsúlyát 
reggel és este. Mindig azonos időben és ruhában. A 
reggel és este mért súly között nem lehet több fél ki-
lónál. Amennyiben a súlykülönbség nagyobb, igen va-
lószínű, hogy a vese már nem képes a bevitt folyadék 
teljes eltávolítására, vizenyő alakul ki. A folyadékmeg-
szorítás mértékét a kezelőorvos határozza meg.

Ne feledjük!

Az étrendi előírások betartásához mindenképpen • 
szükséges grammos mérleg és tápanyagtáblázat 
használata.
Vezessünk étkezési naplót.• 
Az étrend, diéta megértéséhez, elsajátításához, • 
kérjen segítséget dietetikustól.
A helyes és betartott diétával egyensúlyban tart-• 
ható, lassítható a veseműködés romlása.

Nagy Gyuláné Tajti Éva  Több mint 
25 éve a Semmelweis Egyetem I. Bel-
gyógyászati Klinikájának vezető diete-
tikusa. Szakterületei: nefrológia, hiper-
tónia, diabetológia. A Magyar 
Dietetikusok Országos Szövetsége tu-

dományos bizottságának tagja.

A következő oldalon található recepteknél megadott 
mennyiségek négy személy adagjára vonatkoznak. 
Az energia-, fehérje-, zsír- és szénhidrátérték egy sze-
mély adagjára vonatkozik. Az ettől eltérő mennyisé-
geket külön jelöljük. A receptek kiötlője: Lantos Tímea 
dietetikus, a fotókat Niklai Katalin készítette.

A helyes étrend a vesebetegek 
életminőség-romlását évekkel késleltetheti. 
A diéta összeállításához vegyük igénybe a 
vesebetegeknek készített diétáskönyveket, 

azonban a kezelőorvossal való 
megbeszélést se feledjük!



Laskagombás 
pulykaragu rizzsel

Töltött karalábé

Zabkorpás túróval 
töltött alma

Zöldséges tészta 
fokhagymamártással



Zabkorpás túróval töltött alma

Energia: 168 kcal · Fehérje: 8 g · Zsír: 2,5 g · Szénhidrát: 15 g ·  
Kálium: 256 mg ·  Foszfor: 60 mg

• 60 dkg alma • 20 dkg túró • 50 ml tejföl (12%-os) • 
2 dkg zabkorpa • 5 dkg kristálycukor • reszelt citromhéj

A megmosott alma magházát kivájjuk. A túrót, a zab-
korpával és a tejföllel simára keverjük, reszelt citrom-
héjjal, cukorral ízesítjük, majd a masszát az alma üre-
gébe töltjük. Sütőben készre sütjük.

Zöldséges tészta fokhagymamártással

Energia: 426 kcal · Fehérje: 14,2 g · Zsír: 18 g · Szénhidrát: 55 g ·  
Kálium: 730 mg ·  Foszfor: 280 mg

• 20 dkg Fe-mini tészta (milánói) • 30 dkg karfiol • 30 dkg 
brokkoli • 8 dkg trappista sajt • 3 ml étolaj 

Mártáshoz: • 4 dkg margarin • 1,5 dl tej (1,5%-os) • 4 dkg 
keményítő • fokhagyma • szerecsendió • só

A sós vízben kifőzött tésztát kiolajozott tűzálló tál-
ba terítjük. Ráhalmozzuk a puhára főzött karfiolt, 
és a brokkolit. A tejet felmelegítjük. A megolvasztott 
margarinon a keményítőt habzásig hevítjük, hozzá-
adjuk a tejet, elkeverjük, zúzott fokhagymával, sóval, 
szerecsendióval ízesítjük, majd összeforraljuk. Az így 
kapott mártást a zöldséges tésztára öntjük. Tetejére 
reszelt sajtot szórunk és középmeleg sütőben világos 
színűre sütjük.

Laskagombás pulykaragu rizzsel

Energia: 399 kcal · Fehérje: 15,3 g · Zsír: 16 g · Szénhidrát: 40 g ·  
Kálium: 536 mg ·  Foszfor: 65 mg

• 20 dkg pulykamell • 40 dkg laskagomba • 6 dkg pó-
réhagyma • 1 dl tejföl (12%-os) • 20 dkg paradicsom • 
10 dkg zöldpaprika • 1 dkg keményítő • 20 dkg Fe-mini 
rizs • 4 ml olaj • fehérbors • só

A felhevített olajon a karikára vágott póréhagymát 
megfonnyasztjuk, hozzáadjuk a csíkokra vágott puly-
kamellet, a felszeletelt laskagombát és az egyforma 
szeletekre vágott paradicsomot, paprikát, ízesítjük fe-
hérborssal és egy kevés sóval. Mikor a nyersanyagok 
megpuhultak, a keményítőt elkeverjük a tejföllel, és 
hozzáadjuk a raguhoz, összeforraljuk. A Fe-mini rizst 
kevés olajon megpirítjuk, kétszeres mennyiségű víz-
zel felöntjük, és fedő alatt puhára főzzük, amikor el-
készült, a raguval együtt tálaljuk.

Töltött karalábé

Energia: 380 kcal · Fehérje: 15 g · Zsír: 10 g · Szénhidrát: 40 g ·  
Kálium: 638 mg ·  Foszfor: 108 mg

• 4 kisebb karalábé • 20 dkg csirkemell • 20 dkg rizs • 
1 db tojás • 1,75 dl tejföl (12%-os) • 4 g keményítő • pet-
rezselyem • natúr vegeta • csipet só

A csirkemellet vegetás vízben megfőzzük, ledaráljuk. 
Hozzáadjuk a rizst, a tojást, a finomra vágott petre-
zselymet, sóval ízesítjük. A karalábékat kivájjuk, és 
a tölteléket betöltjük. Egy lábosba alulra tesszük a 
karalábéforgácsot, ráhelyezzük a töltött karalábékat, 
és húslével leöntjük, hogy ellepje. Félpuhára főzzük, 
majd tűzálló tálba rakva leöntjük a keményítővel be-
habart tejföllel. Sütőben készre sütjük.
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A 2008/3. számban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Szükség esetén a testsúly csökkentése • A Hangoskönyv Kft. ajándékát, a „Le tudlak fogyasztani” c. könyvet 
nyerték: Gulyás Ferenc, Ráckeve; Ivanova Csaba, Bonyhád; Tóth Csilla, Siófok; Víg Oszkár, Budapest; Unterberger Zoltán, Debrecen.

A keresztrejtvényben helyes 
megfejtésként két nevet 

(a vérnyomás ingadozását elsőként 
leíró angol természettudós, illetve 

a magasvérnyomás-betegséget 
először dokumentáló itáliai orvos) 

rejtettünk el.

A helyes megfejtést beküldők 
között a Medical Group Kft. 

ajándékát,  
5 db Medel Silver lázmérőt 

sorsolunk ki.

Beküldési határidő: 
2009. április 30.

Címünk: 
Tudomány Kiadó Kft. 

1442 Budapest, Pf. 100.

Medel Silver ezüstérzékelős lázmérő – a pontos és 
megbízható értékek meghatározásához. 

A Medel termékeket keresse a gyógyszertárakban, 
gyógyászati segédeszköz boltokban vagy érdek-

lődjön kezelőorvosánál.
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A perifériás érbetegség jelentősége

Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek az 
összes halálozás több mint felét okozzák. Ezen beteg-
ségek egyik gyakori megjelenési formája a perifériás 
érbetegség – közismert nevén érszűkület – melynek 
esetén az érelváltozás az alsóvégtag verőerein lép fel. 

A romló alsóvégtagi keringés tipikus tünetei a járás-
kor a vádliban vagy a combban fellépő görcs, fáradt-
ság- vagy nehézségérzés, fájdalom, mely pihenéskor 
rövid idő alatt megszűnik. Az érszűkület sokáig sem-
milyen panaszt nem okoz és sok esetben a fájdalom 
kevésbe jellegzetes, néha csak zsibbadás jelentkezik. A 
lábszáron jelentkező érbetegség időben történő felfe-
dezése azért is fontos, mert a szív vagy az agy ereinek 
– tüneteket egyelőre még nem okozó – károsodását 
jelezheti előre. Nagyon fontos tudni, hogy a megfele-
lő életmóddal és a jelenlévő kockázati állapotok meg-
szüntetésével, kezelésével, a betegeket elsősorban ve-
szélyeztető szívinfarktus vagy szélütés kockázatát is 
jelentősen csökkenteni lehet.

Az érszűkület pontos megállapításához műszeres 
vizsgálatra van szükség. A boka/kar index megálla-
pításával korán, már tünetmentes állapotban is felis-
merhetjük a veszélyt, és időben kezdhetjük el az ér-
betegségnek megfelelő kezelést.

A boka/kar index

A perifériás érbetegség diagnózisának 
alapja az úgynevezett boka/kar index 
mérése, melynek során vérnyomásmé-
rő mandzsetta és ultrahangos Doppler 
mérőfej segítségével megmérik mindkét 
karon és mindkét alsó végtagon, a boka 
magasságában a vérnyomást (lásd a ké-
pet). A bokánál és a karon mért vérnyomásértékek há-
nyadosa adja az indexet, ami egészséges embernél 1 és 
1,3 között van. Ha 0,9 vagy ez alatti értéket kapunk, 
az érszűkület diagnosztizálható. 

Ereink Védelmében 

A boka/kar index, mint szűrőmódszer, hatékony esz-
köz lehet a szív- és érbetegségek megelőzésében, ezért 
indította el a Magyar Hypertonia Társaság az EGIS 
Gyógyszergyár Nyrt. támogatásával az EReink Védel-
mében (ÉRV) programot. 

A program egyik fő célja a tünetmentes perifériás 
érbetegek felderítése és kezelésükkel a magyarországi 
szív- és érrendszeri halálozás hatékony csökkentése, a 
másik fő célkitűzés, hogy a program 5 éve alatt tudomá-

nyos információkat gyűjtsön a magas vérnyomásban, 
illetve perifériás érbetegségben szenvedő betegek szív- 
és érrendszeri megbetegedéséről és halálozásáról.

Az ötévesre tervezett ÉRV program első szakaszá-
ban egy országos szűrőprogram indult el 2007 áp-
rilisában, melynek során összesesen 55 Hipertónia 
Centrumban zajlottak a szűrővizsgálatok 50–75 éves 
hypertoniás betegeknél. Minden betegnél betanított 
asszisztens végezte el boka/kar index mérését, ezt 
követően a kezelőorvos a megállapított kockázatnak 

megfelelően végzi a beteg kezelé-
sét. A szűrési periódusban 21892 
beteg került be a vizsgálatba, 
átlagéletkoruk 61,45 év. A boka/
kar index mérése alapján 14 szá-
zalékuknál diagnosztizálható 
volt a perifériás érbetegség vala-
milyen stádiuma. Az előfordulás 
gyakorisága a korral együtt nő, 
és a férfiak jellemzően nagyobb 
arányban érintettek (lásd a gra-

fikont). Az érszűkület kialakulásának esélyét növelte 
a kor, a dohányzás, a cukorbetegség, az emelkedett 
koleszterin-, húgysav szint, a csökkent vesefunkció, a 
140/90 Hgmm feletti vérnyomás, a beteg kórelőzmé-
nyében szereplő szívinfarktus és a családi hajlam.

A program egyik fontos eredménye, hogy kereté-
ben már 55 asszisztens elsajátította a boka/kar index 
mérésének technikáját. A program első fázisának le-
zárultával a szűrés nem fejeződik be, sőt szélesebb 
körben, a családorvosi praxisokban folytatódik, az 
ÉRV-REGISZTER program keretében. Az érdeklődők 
családorvosuknál jelentkezzenek, emellett a perifériás 
érbetegséggel és az ÉRV programmal kapcsolatos in-
formációkat megtalálják a www.ervprogram.hu inter-
netes honlapon.

Dr. Farkas Katalin

Miért fontos a boka/kar index mérése?
Az ÉRV program első szakaszának eredményei

A perifériás érbetegség előfordulása az ÉRV programban 
vizsgált betegekben



Ereink Védelmében

ÉrV program: Súlyos „ÉrV”-ek
A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület,  
a súlyos szívinfarktus vagy szélütés előrejelzője is lehet.

 
A perifériás érbetegségben szenvedők halálozása  

 ki emel kedően magas, felismerés és kezelés nélkül a 
betegek közel egyharmada 5 éven belül meghal!

Az ÉRV program célja a perifériás érbetegség szűrése, 
szív-és érrendszeri rizikófelmérés és a betegek 5 éves 

követése.

A program 22 000 vizsgált betegének  
14%-a perifériás érbeteg! 

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy Önnél is  
felmerülhet a perifériás érbetegség gyanúja – pl.: magas  

a vérnyomása –, keresse fel kezelőorvosát!

A témával kapcsolatosan a www.ervprogram.hu címen elér-
hető honlap, valamint a helyi tarifával hívható (06) 40/918-020 

számú információs vonal kínál információkat.

ÉrV program: Súlyos „ÉrV”-ek
A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület,  
a súlyos szívinfarktus vagy szélütés előrejelzője is lehet.

 
A perifériás érbetegségben szenvedők halálozása  

 ki emel kedően magas, felismerés és kezelés nélkül a 
betegek közel egyharmada 5 éven belül meghal!

Az ÉRV program célja a perifériás érbetegség szűrése, 
szív-és érrendszeri rizikófelmérés és a betegek 5 éves 

követése.

A program 22 000 vizsgált betegének  
14%-a perifériás érbeteg! 

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy Önnél is  
felmerülhet a perifériás érbetegség gyanúja – pl.: magas  

a vérnyomása –, keresse fel kezelőorvosát!

A témával kapcsolatosan a www.ervprogram.hu címen elér-
hető honlap, valamint a helyi tarifával hívható (06) 40/918-020 

számú információs vonal kínál információkat.



A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága 
ezúton hívja fel a lakosság  gyelmét a szív- és érrendszeri problémákra.

Törődjön Ön is magasvérnyomás-betegségben szenvedő családtagjával,
illetve előzze meg a hipertónia és szövődményeinek kialakulását!

Havonta egy nap a törődésé, a  gyelemé, a gondoskodásé.
Különböző városokat és témákat érintve, de ugyanazért a célért küzdünk.

Harcoljon a „néma gyilkos”, a hipertónia ellen!
Március 19. Győr: Hipertónia és a diabétesz
Április 20. Debrecen: Hipertónia és a stroke

Május 19. Szeged: Hipertónia és a szív
Június 19. Pécs: Hipertónia és a vese

Figyelje a média információit a helyi eseményekről!
További információkat kaphat az ingyenesen hívható 06-80/203-523-as tanácsadó vonalon, 

illetve a www.vernyomasnaplo.hu honlapon.

Jön! Jön! Jön!  A Törődés Napja
N
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