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A szájüregi dagana-

tok kialakulásában 

szerepet játszik 

az elhanyagolt 

szájhigiénia is. A 

szûrés fontosságát 

nem lehet eléggé 

hangsúlyozni: a 

rendszeres fo-

gászati ellenôrzéssel megelôzhetôk, illetve 

gyógyíthatók lennének e megbetegedések, 

például kiszûrhetôk lennének a nyálkahártya 

rákmegelôzô állapotai, az ún. leukoplákiák 

– olvasom kolléganôm cikkében, az írás egy 

másik részében pedig a rideg adatokat: ha-

zánkban a hatéveseknek csak 31 százaléka ép 

fogú, a 65–74 évesek 26 százaléka teljes fog-

hiányban szenved, továbbá hogy a szájüreg 

és a garat daganatai okozta halálozás 1948 

óta közel hatszorosára emelkedett, férfiak és 

nôk esetében egyaránt a legrosszabb arányú 

Európában. 

Megfigyeltem, nincs olyan, magára vala-

mit is adó egészségügyi lap, kiadvány, mûsor, 

amely ne hívná fel a figyelmet unos-untalan 

a szûrôvizsgálatok, a rendszeres ellenôrzés 

jelentôségére – hogy milyen eredménnyel, 

az talán a fent idézett adatokból is kitetszik. 

Közben évrôl évre új generációk kezdik meg 

az önálló életet, akikbôl nagy valószínûséggel 

ugyanolyan foghíjas felnôttek lesznek, mint a 

szüleikbôl (és majd a gyerekeikbôl).  Mert nem 

gondolják, hogy az egészség érték, vagy ha 

úgy tetszik, az egyik legkomolyabb tôkénk.

Persze miért is gondolnák. Gyakorló apa-

ként tudom, az iskolai órarendbe jóformán 

a legalapvetôbb egészségügyi ismeretek 

átadásának sem sikerült helyet szorítani, a 

tömegsport gyakorlati lehetôségei megszûn-

tek, s a kutya nem ugat utánuk.

Az embernek néha az az érzése, süllyed 

a léghajó, s elsôként nem a százkilós homok-

zsákot vágták ki, hanem az ötdekás precíziós 

mûszert. 
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GYÓGYHÍR  Rejtvény

Áprilisi számunk helyes megfejtései a következôk voltak: 
Egyedi lakástextil megoldások (skandináv); 9559 (sudoku). A 
Magic Home Manufactura párnáit nyerték: özv. Deli Imréné, 
Debrecen és Besze Jenô, Budapest. Gratulálunk!
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Írta: Kolimár Éva

Otthon megszûnt az allergiám – avagy nekem mi segített?
 Alig hiszem, hogy egyedülálló lennék azzal a rémes élménnyel, ami éveken át 
kísértett a saját lakásomban: ajtó, ablak zárva, tisztaság és rend mindenütt... 
Egyszercsak, minden elôzetes jel nélkül elementáris tüsszögôroham, rekedtség, 
krákogás, nehézlégzés, csorgó könny, és a rémes érzés: mintha mindenem fel-
dagadt volna, pedig a tükörbe nézve nem látszik ilyesmi. A másik „változat”, 
amikor nyugovóra térve az édes álom határán (fekvô helyzetben!!!) tör rám a 
tüsszögés, orrfolyás, viszketés fejem búbjától a lábujjamig. Aki nem tapasztalta 
még (nem is tudja, milyen szerencsés), el sem tudja képzelni, milyen rémes érzés. 
Aztán valahogy kiderül: poratkatámadással, poratka-allergiával verte meg a sors. 
Nosza, csillagászati összegért atkaporszívót vásárolok, már-már mániákusan tisz-
títok vele: szônyeget, ágyat és minden lehetséges tárgyat, bútort, négyzetcenti-
métert. A fizetésem másik felét allergiaellenes gyógyszerekre költöm (amiktôl 
meg rosszul vagyok...), és úgy érzem: nem tudok szabadulni saját otthonom 
csapdájából. Szellôztetek (amúgy is), nem ágyazok be (máskor se), mert azt olva-
som: a nyitott, szellôzött, friss ágyban, matracban, cihában nem él meg az atka. 
No de van, amin nem tud változtatni az ember lánya: gyakorlatilag egy komplett 
könyvtárban alszom, átrendezni, kivinni a hálóból a számtalan könyvet – lehe-
tetlen. Nincs valami olyan csodafôzet, amit az atka utál, rám nézvést pedig nem 
káros? Sokévnyi hasztalan keresés és szenvedés után most rátaláltam az üdvözí-
tô megoldásra: a patikusasszony, aki évek óta asszisztál a tehetetlenségemhez, 
boldogan fogad: megérkezett a gyógyulásom! Kezembe ad egy jókora, szolid 
palackot: allergiamegszüntetô és -megelôzô, környezetstabilizáló permet – ol-
vasom. Ha békahájfôzetet kínálna, azt is kipróbálnám… Fújom hát, elsô héten 
naponta – hallatlanul kellemes, tiszta illata van, valahogy különösen kellemes 
közérzetet teremt. Második héten már csak háromszor permetezek – és meg-

történik a csoda. Egyetlen tüsszentés nem sok, annyim sincs, ami évek óta nem 
fordult elô. Nekibuzdulok: kezelem vele a dolgozószobát – dettó könyvekkel, 
iratokkal, „porimádó” technikai kütyükkel zsúfolt kis birodalmamat: az allergiás 
rohamok itt is megszûnnek! Egy palack elég nagy területre, majdnem két hó-
napig elég. Azóta is áldom, aki kitalálta. Az ára pedig, nos nem is érdemes össze-
hasonlítani a porszívóéval. Ha akad, aki úgy szenved, mint én, próbálja ki – nem 
kell beszedni, mégis meggyógyít. Nekem bejött. A www. organizone.hu hon-
lapon megtudhat róla minden fontosat, és még sok más érdekességet is, illetve a 
20/983-5303 telefonszámon is érdeklôdhet. A terméket pedig keresse kedvenc 
patikájában – örülnek majd, hogy segíthetnek.                                              K. L.

Könnyes szem,
eldugult orr, 
ingerlô tüsszögés
Idén korán jött a tavasz, és ez meglátszik az allergia-szakrendelések forgalmán is. Már februárban je-
lentkeztek az elsô szénanáthás betegek, akik orrfolyással, tüsszögéssel, szempanaszokkal reagáltak a 
virágporok megjelenésére. A pollenallergiák szezonja egészen október végéig, november elejéig tart.

T
ermészetesen ez nem azt jelenti, hogy a jó idô minden aller-
giásnak azonos lenne a kínszenvedéssel. A mogyoró pollenje 
februártól április végéig teszi próbára az arra érzékenyeket, 
de utána fellélegezhetnek. Március közepétôl egészen május 

végéig a nyír, májustól augusztusig a pázsitfûfélék, az angolperje, a 
csömörsebír és a lándzsás útifû virágzik, ez utóbbi egészen a hónap 
végéig eregeti a szélbe ingerlô pollenjeit. Júliustól szeptemberig a nyá-
ri gyomoké a fôszerep, a libatopfélék virágporához augusztusban csat-
lakozik a fekete üröm. A sort végül a parlagfû zárja, amely augusztus 
közepétôl október végéig, november elejéig keserítheti meg a virág-
porára allergiások életét. 

Genetika és környezet
Az allergiás reakciót az immunrendszer „túlérzékenységének” tekint-
hetjük a környezet bizonyos anyagaival szemben, amelyek az emberek 
többségének nem okoznak tüneteket. Normálisan az immunrendszer a 
különféle kórokozók – vírusok, baktériumok – fertôzése ellen védi a szer-
vezetet. Allergiás ember esetében viszont ez a védekezô mechanizmus 
beindul az olyan ártalmasnak ítélt, egyébként veszélytelen anyagok ellen 
is, mint a pollen, poratka, macskaszôr, penészgomba és hasonlók. Mi-
közben az immunrendszer megpróbálja elpusztítani ezeket, a védekezô 
immunsejtekbôl egy speciális anyag, hisztamin szabadul fel, ami a tüne-
tek jelentôs részét okozza. u
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Homeopátiával 
az allergiás tünetek ellen

E
lsô találkozásom az allergiás meg-
betegedésekkel óvodás koromban 
történt, a Hófehérke és a hét törpét 
hallgatva, Hapci személyében. Hapci-

nak valószínûleg egész éven át tartó (perre-
niális) allergiája lehetett. Napjainkban a ma 
már népbetegségnek számító allergia egyre 
nagyobb problémát jelent. Az utóbbi 10 év-
ben a betegek száma megkétszerezôdött. A 
felnôtt lakosság 20%-a szenved valamilyen 
allergiás betegségben, ekcémában, asztmá-
ban, táplálékallergiában, szénanáthában. 
Ezek közül a leggyakoribb allergiás betegség 
a szénanátha, ami a tavasz beköszöntével 
kezdi gyötörni az érintetteket. Sajnos ilyen-
kor a közmondás, miszerint fûben-fában az 
orvosság, fûben-fában a betegséggé változik, 
hiszen a tünetekért pont a környezetünkben 
található különbözô növényi allergének fe-
lelôsek. Vagy mégis van természetes alter-
natíva a szintetikus gyógyszerkészítmények 
világában?

Szerencsére van, mégpedig a homeopá-
tia. A homeopátiás gyógyszerek természetes 
alapanyagokból készülnek, szigorú gyógy-
szerészeti szabályokat követve. Míg a hagyo-
mányos gyógyszerekkel mesterségesen be-
avatkozunk szervezetünk reakcióiba – hiszen  
például a receptorok mûködését blokkoljuk –, 
addig a homeopátiás gyógyszerekkel a szer-
vezet öngyógyító mechanizmusait aktiváljuk. 
A szervezet – elsôsorban az immunrendszer 
– áthangolásában az úgynevezett alkati keze-
lés segíthet. Jól képzett homeopata orvos ál-
tal felvett részletes anamnézist és vizsgálato-
kat követôen a kiválasztott magas potenciájú 
egykomponensû homeopátiás gyógyszerrel 
érhetünk el megfelelô eredményt. Alkati ke-
zeléssel sok esetben maga az allergiás beteg-
ség is megszüntethetô, így a késôbbiekben 
a tünetek sem jelentkeznek, és gyógyszerre 
sem lesz szükség. Az alkati kezelést azonban 
allergénszezonon kívül érdemes elkezdeni. 

Allergénszezonban szénanáthás pa-
naszok esetén tüneti kezelést érdemes al-
kalmazni. Hazánkban több olyan komplex 
– több homeopátiás szert tartalmazó – ké-
szítmény is kapható, melyhez bátran nyúlha-
tunk szénanáthás panaszok jelentkezésekor. 

Ha tüneteink szezonálisak, akkor a várható 
pollenszezon elôtt, a hagyományos terápi-
ához hasonlóan érdemes már preventíven 
megkezdeni a terápiát, melyet az allergénsze-
zonban orrspray-vel egészíthetünk ki. Ezeket 
a készítményeket úgy állították össze, hogy a 
legkülönfélébb allergiás tünetek kezelésére is 
alkalmasak legyenek. 

Ha ismert az allergiát okozó anyag, ak-
kor az abból készült homeopátiás szer is 
csökkentheti a szervezet ilyen irányú érzé-
kenységét. Ilyen például a Pollens, mely fûke-
verékbôl készült, vagy az Ambrosia, melynek 
parlagfû az alapanyaga. Magából az allergiás 
tünetekért felelôs hisztaminból is készül ho-
meopátiás szer, mely szintén segítségünkre 
lehet allergiás tünetek esetén. 

A homeopátia mindig személyre szabott, 
az egyéni tüneteket keresi, és ennek megfe-
lelôen választ szert. Ha például allergiás tü-
neteinket fôleg a reggeli idôszakban görcsös 
tüsszögési roham kíséri, akkor Nux vomicára 
kell gondolnunk, míg ha masszív orrdugulás 
jelentkezik orrváladékozással, akkor Luffa a 
választandó szer. A különbözô homeopátiás 
készítményeket masszív tünetek esetén kom-
binálhatjuk is. 

A homeopátiás készítmények másik fontos 
elônye, hogy gyakorlatilag mellékhatásmente-
sek. Nem befolyásolják a koncentrációs készsé-
get, és az alkohol hatását sem erôsítik fel.  

A hatékonyság érdekében azonban min-
denképpen tartsuk be a bevételi szabályokat. 
Mivel a homeopátiás szerek a száj nyálkahár-
tyájáról szívódnak fel, a készítményeket szo-
pogatni kell. A bevétel elôtti és utáni félórás 
idôszakban nem szabad étkezni és inni, így a 
gyógyszerfelszívódás zavartalan lesz. 

Hapci törpe még nem ismerhette a homeo-
pátiát, így hát szorgalmasan prüsszögött, és 
küzdött az allergiájával. Ha használta volna, 
még a nevétôl is elbúcsúzhatott volna, hiszen 
megszûntek volna a tünetei. A kérdés – mivel 
mesehôsrôl van szó – akadémikus. Ha valaki 
a valóságban szervezetbarát, ugyanakkor ha-
tékony terápiát szeretne, mindenképpen ér-
demes a homeopátia mellett döntenie. 

Dr. Farkas Orsolya
peithun@t-online.hu
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Ma még nem ismert, hogy egyes embereknél miért alakul ki allergiás 
reakció, míg másoknál nem. Valószínû, hogy a hajlam örökölhetô. Ha az 
egyik szülô allergiás, akkor 50 százalék annak esélye, hogy a gyermek aller-
giás lesz. Ha mindkét szülô allergiában szenved, akkor a betegség jelentke-
zésének valószínûsége a következô generációban 60-80 százalék.

– Az allergiások száma nô, ebben szerepet játszanak környezeti té-
nyezôk és a megváltozott étkezési szokások – sorolja dr. Mohácsi Edit, a 
Szent János Kórház allergológiai szakrendelésének vezetô fôorvosa. – Egy-
re többet tudunk a pollenek és az ételek kapcsolatáról, az úgynevezett 

keresztallergia jelenségérôl, amikor 
adott pollenre érzékeny embernél 
bizonyos zöldségek, gyümölcsök, 
olajos magvak hasonló allergiás tü-
neteket váltanak ki.

Nátha vagy allergia?
Az orvosok nagyfokú leterheltsé-
géhez hozzájárulnak az allergiához 
hasonló tünetek, amelyek nem al-
lergiás megbetegedés következ-
ményeként alakulnak ki amelyek 
hátterében bakteriális vagy vírus-
infekciók, illetve tüdôbetegségek 
állhatnak. 

– Az allergológiai szakrende-
lésen differenciáldiagnózis történik 

– mondja dr. Mohácsi Edit. – Végeztem egy felmérést a szakrendelésen 
megforduló betegek körében: 40 százalékuk tüneteit nem allergiás reakció 
okozta, 60 százalékuk bizonyult valóban allergiásnak. 

Allergia esetén nincs láz és izomfájdalom, ami megfázás esetén gya-
kori. Míg a náthát 7-10 nap alatt kiheverjük, az allergiás panaszok hete-
kig, hónapokig fennállnak, addig, amíg az allergén jelen van a levegôben. 
Az orrváladék allergia esetén mindig víztiszta, náthánál gyorsan sárgászöld 
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színûvé válik. Jellemzô, hogy a meghûléses panaszok ôsszel, illetve kora ta-
vasszal jelentkeznek, míg az allergiás tünetek a levegôben szálló pollenek 
megjelenésétôl és mennyiségétôl függnek.

– A szénanáthát kiváltó környezeti allergének virágzása februártól 
október végéig, november elejéig terjed. Ha ebben az idôszakban meg-
jelenik a tüsszögés, vízszerû orrfolyás, érdemes a panaszokat kivizsgálni 
– tanácsolja a doktornô. 

Korszerû terápia
Az allergiával foglalkozó szakorvos a kórtörténet, a fizikális vizsgálat és 
speciális tesztek segítségével azonosítani tudja a túlérzékenységi reakció 
kiváltóját. Szénanátha esetén rendszerint a bôrpróbát alkalmazzák.

– A korszerû készítményekkel elérhetô a tünetek jelentôs enyhítése, 
megszüntetése, ezért fontos a pontos diagnózis – állítja a szakorvos. A te-
rápia alapját az antihisztaminok képezik. Hatásuk lényege, hogy gátolják 
az allergiás tünetekért felelôs hisztamin kapcsolódását a H1 receptorokhoz, 
így mérséklôdnek a panaszok. Az újabban kifejlesztett antihisztaminok már 
nem okoznak álmosságot vagy szájszárazságot, nem zavarják a beteg nor-

✽Kereszt-
allergiák

Nyírfa: alma, körte, cseresznye, 
ôszibarack, sárgabarack, szilva, 
kivi, mogyoró, mandula, zeller, 
sárgarépa, burgonya.
Fûfélék: sárgadinnye, görögdiny-
nye, burgonya, narancs, paradi-
csom, fehérrépa, mogyoró.
Parlagfû: dinnyefélék, banán, 
uborka, cukkini
Üröm: zeller, sárgarépa, naprafor-
gómag, méz

✽Patikákba kerül a magyar 
allergiaellenes találmány 
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Vajai László magyar feltaláló szabadalma az Allergofilter. E speciális 
szivacsos szûrôrendszerrel rendelkezô, orrba helyezhetô, „láthatat-
lan”  filter az allergiát kiváltó anyagoknak már a 
belélegzését is megakadályozza.  

A szûrôrendszeren átáramló levegô az 
allergiát kiváltó anyagoktól megtisztítva 
jut a szervezetbe, megakadályozva ezzel 
a tünetek kialakulását. Az Allergofilter 
az általa csapdába ejtett allergéneket 
stabilan megköti, ugyanakkor anyaga 
ellenálló a különbözô behatásokkal (sav, 
lúg, zsírok, olajok stb.) szemben, és a 
nyálkahártyával érintkezve oldódásra 
vagy felszívódásra sincs lehetôség, ezáltal 
ebbôl fakadó mellékhatással sem rendel-
kezik. 

Bôvebb információ: 
www.allergofilter.ogh.hu 

Erôsítse szervezetét, immunrendszerét bio grapefruitmag-kivonattal 
és vörös áfonyával!

Legyen tavasz vagy nyár, szervezetének ebben az idôszakban is  
szüksége van támogatásra!

A CitroBiotic bio grapefruitmag-kivonat és a Preisel-San+C 
Vörös áfonya/Acerola tabletta hatékony segítség az egész csa-
ládnak az egészség megôrzéséhez!

Gyakran esünk abba a tévedésbe, hogy szervezetünk ellenálló-
képességét elég a nedves, hideg ôszi, téli napok beköszöntével erô-
síteni. Pedig a tavasz és a nyár, ha lehet, még több kihívás elé állítja 
szervezetünket.

Gondoljunk csak a tavaszi fáradtságra, a különféle vírusos és gom-
bás fertôzésekre vagy az allergiára, hiszen ha immunrendszerünk 
gyenge, sokkal fogékonyabbak vagyunk a betegségekkel szemben.

De élvezzük a napfényt, a szabadságot, a vízpartok nyújtotta örö-
möket. Ezt könnyedén meg is tehetjük egy kis odafigyeléssel. 

A grapefruitmag-kivonat (külsô, belsô fertôtlenítés) kiváló vírus-, 
baktérium- és gombaölô hatású, candidiasis ellen nélkülözhetetlen, 
ugyanakkor a fiziológiás baktériumflórát nem károsítja. Természetes 

bioflavonoid tartalma révén antioxidáns hatású. Hasznos társ utazá-
saink során, fôleg, ha keleti országokba vezet utunk, ahol különö-
sen ügyelnünk kell a belsô fertôtlenítésre is. A vörös áfonya érvédô, 
bôrregeneráló, a húgyúti szervek és a prosztata védelmezôje. A két 
étrend-kiegészítô szervezetünk erôsítése, egészségünk megôrzése 
terén kifejtett pozitív hatásai már régóta bizonyítottak. 

Folyamatos, kúraszerû szedésük javasolt. 
Figyeljen arra is, hogy csak garantáltan tiszta étrend-kiegészítôket 

fogyasszon!
A CitroBiotic bio grapefruitmag-kivonat és a szintén 100%-os 

tisztaságú  Preisel-San+C Vörösáfonya /Acerola tabletta tisztaságát, 
bioflavonoid- és vitamintartalmát a világhírû német „Sanitas” cég 
kíméletes, magas szintû gyártása garantálja.

Forgalmazza: Citro-San Bt.
Tel.: 06/20-�7�-2�8�

www.citrobiotic.com, @: jave@mail.datanet.hu
KERESSE A GYÓGYNÖVÉNYBOLTOKBAN ÉS PATIKÁKBAN!

mális életvitelét. A nyálkahártya-duzzanatot csökkentô szerek elôsegítik az 
orrlégzés helyreállítását. Más készítmények, így az orrba fújható szteroidok 
hatásosan megszüntetik a gyulladásos panaszokat.

– Fontos, hogy a megfelelô terápia kiválasztását bízzuk a szakorvos-
ra – mondja dr. Mohácsi Edit.

Veszélyes következmény
A rosszul beállított terápia következménye súlyos légzésproblémákkal 
járó asztma lehet.

Az egészséggel
kapcsolatos további

hasznos cikkeket olvashat 
honlapunkon:

www.gyogyhir.hu



www.gyogyhir.hu8  Gyógyhír magazin Gyógyhír magazin  �Gyógyhír május        

Minden valószínûség szerint az élôlények immunrendszere az egyik 
leghatékonyabb rákellenes fegyver. Erre bizonyíték a spontán tu-
morregressziók léte emberekben és állatokban egyaránt.

1999-ben rákkutató tudósok arra lettek figyelmesek, hogy egérkísér-
leteik során egy egér a sok közül soha nem pusztult el rákban, még akkor 
sem, ha ismételten nagy mennyiségû ráksejteket fecskendeztek az állatba. 
Ezeknél az egereknél megfigyelték, hogy immunsejtek (a leukociták egyik 
legnagyobb csoportja) vették körül a ráksejteket, és elpusztították a rák-
sejteket, miután érintkeztek azokkal. Idôsebb kor elérése után a különleges 
egerek egy kis része elvesztette a daganat elleni rezisztenciáját. Ebbôl a 
kutatók arra következtetnek, hogy az idôsebb embereknél tapasztalható 
sokkal gyakoribb rákmegbetegedések oka nemcsak az lehet, hogy halmo-
zódnak a genetikai károsodások a sejtekben, hanem az idôsebb szervezet 
rákellenes immunsejtjeinek száma csökken, és nem reagálnak úgy, mint 
fiatalabb korban. A kutatók késôbb megállapították, hogy bizonyos im-
munsejtek (természetes ölôsejtek, ill. falósejtek) egyenként is képesek 
megsemmisíteni a daganatos sejteket, egymástól függetlenül, ugyanolyan 
hatékonysággal. 

Az immunrendszer ha-
tékonysága a rákellenes küz-
delemben nem új felfedezés. 
Erre alapozta dr. William Co-
ley a XX. század elsô felében 
rendkívül hatékony terápiás 
módszerét. Két elpusztított 
baktériumfaj keverékébôl 
létrehozott egy injekciót, 
amellyel mozgásba hozta a 
szervezet szunnyadó immun-
rendszerét, amely ily módon 
felvette a harcot az addig za-
vartalanul burjánzó ráksejtek 
ellen. Számos esetben tapasz-
taltak dr. Coley módszerével 

spontán regressziókat mai szemmel nézve is teljesen reménytelen, végsô 
stádiumos betegeknél. Egy alapos tanulmány összehasonlította a mai mo-
dern terápiák (sugárterápiát kizárva) hatékonyságát dr. Coley módszerének 
eredményességével. Alapul vették a 10 éves túlélési idôt. Döbbenetes ered-
mény: a modern módszerek statisztikailag nem hatékonyabbak dr. Coley 
eljárásánál, a fejlesztésükre kiadott hatalmas összegek ellenére.

A természetes ölôsejtekrôl több tanulmányban is kimutatták, hogy 
fontos szerepük van a szervezet tumorellenes védekezôképességének 

RÁK: AZ IMMUNRENDSZER MINT AZ EGYIK 
LEGHATÉKONYABB RÁKELLENES FEGYVER 

A dohányzók és környezetük fokozottan veszélyeztetett!

fenntartásában. Hiányuk a tumorok gyorsuló növekedéséhez vezethet. Új 
felfedezés, hogy a cigarettafüst elôsegíti a tüdôtumoráttétek képzôdését, 
miközben elnyomja a természetes ölôsejtek tumorellenes aktivitá-
sát. Beigazolódott, hogy a cigarettafüst rákkeltô hatását – részben 
– az immunrendszer mûködésének elnyomása folytán fejti ki. A ter-
mészetes ölôsejtek aktivitásának hiányát sok helyütt az áttétképzôdés fo-
kozódásával hozták összefüggésbe.

A természetben található, leghatékonyabb immunerôsítô, gomba 
eredetû polysaccharidok képesek a természetes ölôsejtek aktiválására és 
az áttétképzôdések gátlására. Patkónyelvkivonat egyidejû fogyasztásával 
számos spontán tumorregressziót is tapasztaltak még végsô stádiumos be-
tegek esetében is.

A tumorsejtek képesek különbözô anyagok kibocsátásával a falósejtek 
rákellenes hatását elnyomni, sôt, aktiválatlan falósejtek az áttétképzôdést 
is elôsegíthetik. Ezért rendkívül fontos rákbetegeknél a falósejtek aktivá-
lása, hogy azok a szervezet segítségére siessenek a rákellenes küzdelem-
ben, ahelyett hogy aktiválatlanul az áttétképzôdést segítenék elô. A fent 
említett polysaccharidok képesek a falósejtek tumorellenes aktiválására is. 
A rákkal szemben ellenálló egér esetébôl pedig láthattuk, hogy az emlí-
tett immunsejtek (természetes ölôsejtek és falósejtek) a létezô leghatéko-
nyabb tumorellenes fegyverré válhatnak, ha aktiválva vannak. Az említett 
polysaccharidok (pl. a patkónyelv) nem helyettesítik, hanem hatékonyan 
kiegészíthetik az onkológusok által javasolt kezeléseket (sebészeti beavat-
kozás, kemo- és sugárterápia). Dohányzóknál pedig csökkenthetik a tüdô-
rák kialakulásának valószínûségét. A különleges polysaccharid-kivonatok 
a tapasztalatok és tudományos kísérletek szerint jelentôsen csökkentik a 
kemo- és sugárterápia káros mellékhatásait is.

Prof. Dr. Fachet József, az MTA orvostudományok doktora, rákkutató, immunológus;
Varga Gábor, Dipl.-Kfm., a Vitanax PX-� kifejlesztôi

A polysaccharidok hatása: 
a nagy falósejt bekebelez és 
szabadgyökök segítségével  
elpusztít három ráksejtet

GYÓGYHÍR  PR

– Ha az enyhe felsô lég-
úti, szem- és orrtüneteket nem 
kezelik, ha megvárják a komoly 
orrtünetek megjelenését, ennek 
könnyen az lehet az eredmé-
nye, hogy a szájlégzéssel mélyen 
a hörgôkbe kerül az allergén, és 
ott indul el az allergiás folyamat. 
Az alsó légutakban súlyosabb 
reakciót vált ki, és idôvel meg-
jelennek az asztma tünetei: a 
nehézlégzés, sípolás, fulladás. 
Az orrlégzés biztosítása elen-
gedhetetlen a betegség kezelése 
szempontjából – figyelmeztet a 
doktornô.

Oki terápiát jelentene az 
immunterápia, allergiás nátha 
esetén tartós tünetmentessé-
get lehet elérni. Minden olyan 
esetben javasolható, ahol az 
alsó légúti érintettség elsô jelei 
megjelennek, például a poratka-
allergiások kezelésében. De az 
immunterápia drága, az OEP-tá-
mogatást megvonták, ezért egy-
re kevesebb beteget tudnak ily 
módon kezelni.

GYÓGYHÍR  Elôzzük meg!

✽ Tudta?
A fejlett országokban, így hazánk-
ban is a népesség 1�-20 százaléka 
szenved allergiában.
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GYÓGYHÍR  Elôzzük meg!
Írta: Lóránth Ida

Óvakodjunk 
a kullancstól!
A klímaváltozás egyik kellemetlen jeleként Európában 
egyre korábban és egyre északabbra jelennek meg a beteg-
ségeket hordozó kullancsfajok.

A
zokban az években, amikor korán jön a tél és késôn tavaszo-
dik, Magyarországon a kullancsszezon márciusban kezdôdik és 
októberig tart. A melegebb években viszont szinte egész évben 
számíthatunk a vérszívók támadására, sajnos nemcsak az erdôk-

ben, de a városok zöldövezeteiben, parkjaiban is. A Tisztiorvosi Szolgálat 
szerint nálunk leginkább a kisebb testû (1-4 milliméteres) fajok az elterjedtek. 
A legfertôzöttebb területek: szinte az egész Dunántúl, a fôváros környéke és 
az Északi-középhegység. Az Alföld nagy része (egyelôre) kevésbé fertôzött. 
A kullancsok csípésével többféle betegség is támadhat. Ezek közül a legis-
mertebbek és legveszélyesebbek a vírusos agyvelô/agyhártyagyulladás, vala-
mint a baktérium okozta Lyme-kór. Az elôbbi ellen már létezik védôoltás, de 
az utóbbit csak megelôzéssel tarthatjuk távol, kezeléséhez antibiotikum áll 
rendelkezésre. 

Rejtôzködô tünetek
A Lyme Borelliosis kórokozója minden tizedik emberben  megtalálható. Van-
nak, akiknek sokáig nincsenek tüneteik, másoknál periodikusan térnek vissza, 
és rendkívül változatos formában. Mindez attól függ, hogy a megtámadott 
test éppen milyen állapotban van, milyen erôs az ellenállóképessége, mennyire 
jó a kondíciója. A Lyme-kór ezerarcú tünetei miatt elôfordulhat, hogy az or-
vosok nem is ismerik fel azonnal. Ízületi panasz, idegrendszeri probléma, jóin-
dulatú daganat, érszûkület egyaránt tünet lehet. A test szinte bármely részét 
megtámadhatják a kórokozók. Laboratóriumi vizsgálat nélkül ezek a tünetek 
nem bizonyíthatók rá, és elôfordulhat, hogy a beteget tévesen kezelik. A fer-
tôzés felismerését nehezíti az a tény is, hogy tünetei másfajta panaszokkal is 
társulhatnak, azok a felismerhetetlenségig keverednek. 

Biztos jel a piros folt
Dr. Bózsik Béla Pál, ismert, kullancsbetegségeket kutató orvos szerint a Lyme 
Borelliosis fertôzés hazai lakosságban való elôfordulásának tényleges adatai 
bizonytalanok. A befogott vérszívók fertôzöttségét vizsgálva pontos értékek 
kaphatók. Eszerint az agyhártyagyulladást okozó vírusok minden ezredikben, 
a Lyme-kórt okozó baktériumok pedig minden tizedikben megtalálhatók.  A 
statisztikák szerint  Magyarországon évente minimum húszezer új Lyme Borel-
liosis fertôzés lehet.  A kór gyanújelei: a csípés után pár nappal jelentkezô, 
nyári influenzaszerû tünetek. Ez enyhe lefolyásúnak látszik, mérsékelt lázzal, 
izom- és végtagfájdalommal, nyirokcsomó-duzzanattal, gyenge fej- és to-
rokfájással jár.  A fertôzés biztos  jele,  ha a csípés helyén pár napon belül 
körkörösen piros, kokárdaszerû folt jelenik meg, amely olykor égetô érzést, 
fájdalmat, viszketést is okoz. 

A Magyar Kullancsszövetség a fertôzés elleni védekezésül a szabad-
ban tartózkodást követô alapos testvizsgálatot tanácsolja. Hatásos még a 
zárt öltözet, illetve a különbözô kullancsriasztó készítmények is. Akik csípést 
észlelnek a testükön, semmiképpen ne kísérletezzenek a vérszívó kitépésével, 
a vegyszeres próbálkozásokat is mellôzzék. Erre a célra a patikákban kapható 
kullancscsipesz a legalkalmasabb. 

Permetszer kullancs ellen
Érdeklôdtünk dr. Kapiller Zoltántól, a szövetség elnökétôl, tudomá-
sa szerint milyen stádiumban van az a permetezôszer, amely labora-
tóriumban kifejlesztett patogén gombákat tartalmaz, és a kísérletek 
szerint hatásosan pusztítja a kullancsokat.  Információi szerint a per-
metezôszer még nem került kereskedelmi forgalomba. 

Az egészséggel
kapcsolatos további

hasznos cikkeket olvashat 
honlapunkon:

www.gyogyhir.hu
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GYÓGYHÍR  Interjú
Írta: Gula Anna

Rúzsa Magdi megígérte rajongóinak, hogy nem változik meg! Ahogy 
egy dalában énekli: „Én megpróbálok az lenni, ki mindig is voltam, Egy 
lány, ki megy a szíve után.” De ki ô? A harmadik Megasztár gyôztese, a 
2006-os év hangja s hazánk képviselôje az Eurovíziós Dalfesztiválon – és 
ô a széles mosolyú, kedves hangú, kopott farmeres, mezítlábas lány.  

MEZÍTLÁB
Magdi mindig a szívére hallgat

Már gyermekkorodban az járt a fejed-
ben, hogy énekesnô leszel?
– Elôször csak olyasmit akartam csinálni, 
amivel segíthetek az embereknek. Kez-
detben általános nôvér szerettem volna 
lenni, aztán úgy döntöttem, szülésznô 
leszek. Ez nagyon szép szakma, csodás 
érzés ott lenni egy gyermek születésé-
nél. Aztán praktikus okokból is ennél a 
hivatásnál maradtam, mert gyermekek 
mindig születnek: szegénységben, gaz-
dagságban és háborúban is.
Születtek gyermekek a Te segítséged-
del is?
– Igen, hat hónapig dolgoztam a szak-
mában, ezen idôszak tapasztalatai miatt 
mondtam igent a Születés Hete Mozga-
lomnak. Ennek a minden évben meg-
rendezésre kerülô szakmai, tájékoztató 
és kulturális programsorozatnak az célja, 
hogy a várandósok és családjuk minél 
szélesebb körû tájékoztatást kapjanak 
választási lehetôségeikrôl, a hazai ellátás 
hagyományos és újszerû alternatíváiról. 
Mi a Te szereped ezeken a progra- 
mokon?

– A mozgalomban részt  vevô többi ismert nôvel csokrot alkotunk, amelyben én vagyok 
a „lány”, én képviselem a nôvé válástól a gyerekvállalásig tartó idôszakot. Ezen az úton 
csak úgy lehet végigmenni, ha az ember elfogadja magát. Én például a rólam készült 
fotók alapján azt gondolom, nem szép az orrom, de elfogadom ezt. Ha valaki nem hisz 
magában, azon egy orrmûtét sem segít. 
A magadban való hit vezetett oda, hogy jelentkezz a Megasztárba?
– Másom nem is volt. Egy kis vajdasági faluból jöttem, munkanélküli voltam. Sokan 
megmosolyogtak az álmaimért, a legtöbben nem is tudták, mit csinálok. De én azt érez-
tem legbelül, hogy énekelnem kell. Mindhárom Megasztárba jelentkeztem, de csak a 
harmadikra hívtak be. Ez így volt jó, mert addigra elég erôs lettem ahhoz, hogy a nehéz-
ségekkel is megküzdjek. Meg kellett tanulnom, a siker vonzza az irigyeket. Ez nem esik 
jól, de inkább a pozitív dolgokat próbálom észrevenni. Azokra figyelek, akiknek tetszik, 
amit csinálok. Például azokra, akik azért találkoztak és lettek barátok, mert az én dalai-
mat hallgatták. Ismerem ôket, és nagyon sok támogatást kapok tôlük. De minden új 
arcnak is örülök a koncerteken! 
Sok koncerted van, idônként egymást követô napokon is. Bírja a hangod ezt a meg-
próbáltatást?
– Még bírja, és bízom benne, hogy még sokáig bírni is fogja. Koncertek elôtt kálciumot 
iszom, mert az lazítja a hangszálaimat, és leszoktam a dohányzásról.
Könnyen ment? 
– Igen! Londonban voltam, és elkaptam egy torokgyulladással járó vírust. Belegondol-
tam, mi történik most a hangszálaimmal, és nagyon megijedtem. Megfogadtam, ha 
meggyógyulok, semmivel nem károsítom tovább a hangomat!
Gôzerôvel készülsz az Eurovíziós Dalfesztiválra. Erre a szakmai kihívásra lélekben is fel 
kell készülni. Izgulsz?
– Rettenetesen! Biztos a torkomban dobog majd a szívem a színpadon, de mindenképp 
életem egyik legcsodálatosabb 3 perce lesz. Tudom, sokan szurkolnak majd nekem Ma-
gyarországról, Vajdaságból, Erdélybôl. De lesz valaki, aki nálam is jobban fog izgulni: az 
anyukám! Ô nagy segítség nekem, a legnagyobb lelki támaszom. 
A színpadi megjelenésrôl van már el-
képzelésed?
– Nem biztos, hogy a szervezôk en-
gedik, de  nagyon szeretnék mezítláb 
énekelni – ez szabadságot és erôt ad 
nekem. Gyerekként is így rohangál-
tunk az udvaron, és annak az idô-
szaknak a felszabadultságát hozza 
ki belôlem! Tudom, sokan csodabo-
gárnak néznek emiatt, de valóban azt 
érzem, még a földbôl is a zene árad 
felém. 

A fotók az interjú 
idején készültek.

Eurovíziós Dalfesztivál
Az Aprócska blues angol nyelvû 
verzióját, az Unsubstantial Bluest 
élôben elôször május 10-én hallhat-
juk Helsinkibôl. Ekkor lesz ugyanis az 
52. Eurovíziós Dalfesztivál elôdöntô-
je. Ha Rúzsa Magdi itt jól szerepel, 
akkor május 12-én, a döntôben 
léphet újra színpadra, s ezt 42 ország 
televíziós társasága közvetíti majd.

  GYÓGYHÍR
Írta: Pataky Enikô

Pataky Enikô,
a HírTV GyógyHír címû 
mûsorának vezetôje

GyógyHír magazin 
a Hír Televízióban

Az egészségügyi reformok során elérkezett a kórházbezárások idô-
szaka. Az orvosok és a betegek közül sokan tanácstalanok. A HírTV 
GyógyHír címû mûsorát több panaszos orvos és beteg kereste fel 
azzal, hogy hiába Molnár Lajos volt miniszter ígérete, a szakmai 
teamek felbomlanak, az intézményi vezetôknek fogalmuk sincs, mi 
várható. A betegek biztonságos ellátása szerintük veszélybe került. 
Miközben fél éve többmilliós beruházásokat invesztáltak pl. a Rókus-
ba és a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetbe, most senki sem tudja, mi 
lesz ezzel a vagyonnal. Akkor kinek leltároznak? Gazdaságilag stabil 
intézményt miért kell bezárni?  Miközben elismerten orvoshiánnyal 
küszködünk. Csak a Rókusból és a Svábhegyrôl több mint 600 egész-
ségügyi dolgozó kapta meg a felmondását.

A 
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet fô-
igazgató fôorvosa kifejtette: Öt év alatt 
egy meglehetôsen állóvizes állapotból 
egy nemzetközileg is elismert intéz-

ményt hoztunk létre a kollegáimmal. Elég nehéz 
úgy nyilatkozni, hogy az emberben ne legyen ke-
serûség, hiszen most a szemünk elôtt megy tönkre 
öt év munkája. Dr. Kósa Lajos fôigazgató fôorvos 
elmondta, hogy évente 50 ezer beteget látnak el. 
A páciensek döntô többsége vidékrôl érkezik, mert 
helyben nem tudják ôket ellátni. Vidéken ugyanis 
nincs gyermek-allergológiai végzettségû szakorvos. 
A mai napig senki nem magyarázta meg nekem, 
miért volt szükség ennek az intézménynek a be-
zárására. Végül is azért csodálkozom rajta, mert ez 
az intézet gazdaságilag rendkívül stabil volt, a ta-
valyi évben 105 millió forintos pozitívummal zártuk 
az évet.

 A gyermekgyógyintézet az Európai Unió által is 
akkreditált képzôhely, de itt folyt a hazai orvosképzés 
egy nagyon fontos szelete, a gyermek-tüdôgyógyá-
szati, a klinikai allergológiai, immunológiai szakképe-
sítés. Ausztráliától Mexikóig nagyon sok orvos érke-
zett ide tanulni, de most úgy néz ki, ez a szakmai 
mûhely teljesen megszûnik. Molnár Lajos még arról 
beszélt, hogy egyben tartaná a szakmai mûhelyeket, 
de a miniszter lemondásával úgy látszik, hogy ez ígé-

ret marad – hangsúlyozta dr. Kósa Lajos. Kérdéses, 
hogy az 50 ezer beteg ellátása megmarad-e.

A Szent Rókus Kórház is egyike azon intézmé-
nyeknek, ahol minden aktív ágy megszûnt. A kórház 
dolgozói elmondták, hogy ott áll a mûtô, ott vannak 
a mûtôsnôk, ott vannak az orvosok, a mûszerek, de 
most csak állnak, nem tudnak dolgozni, mert nem 
engedik. Eddig ellátták a Pest megye 1 millió 300 
ezer lakosára esô szemészeti mûtétek oroszlánrészét, 
évente kb. 2800-3000 nagymûtétet végeztek. 2007. 
március 3-a óta az orvosok nagy része betegeket nem 
mondott még le, azok várólistára kerültek. Abban bíz-
nak, hogy a legfelsôbb vezetés megváltoztatja dönté-
sét, mert szerintük ennyi beteget nem lehet hirtelen 
ellátatlanul hagyni, hiszen az katasztrófához vezetne. 
Prof. dr. Domján Gyula fôigazgató elmondta: A bel-
gyógyászaton nephrológiai, immunológiai, hemato-
lógiai és kardiológiai szakellátás folyt. A betegeket 
hosszú ideje a legmagasabb szinten gyógykezeltünk. 
Ennek minden tárgyi és egyéb feltétele biztosított. 
Több száz fekvôbeteg sorsa lett azzal kérdéses, hogy 
ezek a szakprofilok, illetve az aktív belgyógyászat 
megszûnt. A fôigazgató hozzátette, hogy 2007. már-
cius 31-ei hatállyal közel száz dolgozó már elment 
a kórházból, azok elsôsorban, akiknek sikerült állást 
szerezniük. Ezt követôen mintegy 270 dolgozónak 
ezekben a napokban adják át felmondólevelüket.

Májusban is várjuk Önöket a képernyô elé!

Prof. dr. Domján Gyula

Dr. Kósa Lajos

Szent Rókus Kórház

Svábhegyi Gyermekgyógyintézet
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Írta: Cs. Kiss Éva

GYÓGYHÍR  Beszéljünk róla!

Fogas kérdések, 
szájhigiéniás gondok
„Elég, ha csak kinyitja a száját”– még mielôtt 
megszólalna valaki, fogai állapota, leheletének 
üdesége árulkodik egész életmódjáról, egészség-
tudatosságáról. A szájhigiénia azonban koránt-
sem csupán esztétikai kérdés, elhanyagolásának 
súlyos következményei lehetnek.  

M
agyarország a lakosság fogazati állapota és a szájüregi rákok 
elôfordulása kapcsán az európai országok statisztikáiban már 
hosszú ideje az utolsók között foglal helyet. A fogazati álla-
potot jól jellemzi az életút két meghatározó szakaszából vett 

adat: a hatéveseknek csupán 31 százaléka ép fogú, a 65–74 évesek 26 száza-
léka pedig teljes foghiányban szenved. A szájüreg és a garat daganatai okozta 
halálozás 1948 óta közel hatszorosára emelkedett, férfiak és nôk esetében 
egyaránt a legrosszabb arányú Európában. A riasztó adatok hátterérôl dr. Fe-
hér Hajnalka fogszakorvost, gyermekfogászt kérdeztük. – A szájüregi dagana-
tok keletkezésében szerepet játszó tényezôk: a dohányzás, az alkohol, a rossz 
táplálkozás, a légszennyezés, a tartós mechanikai irritáció. Az okok közül az 
elsô kettô kiemelt fontosságú: a dohányzás önmagában hússzoros, a nagy 
mennyiségû alkohol fogyasztása harmincszoros, a kettô együtt hatszázszoros 
rizikónövekedést okoz! A szájüregi daganatok kialakulásában szerepet játszik 
az elhanyagolt szájhigiénia is. A szûrés fontosságát nem lehet eléggé hang-
súlyozni: a rendszeres fogászati ellenôrzéssel megelôzhetôk, illetve gyógyítha-
tók lennének e megbetegedések, például kiszûrhetôk lennének a nyálkahártya 
rákmegelôzô állapotai, az ún. leukoplákiák. 

A fogszuvasodás és a fogágybetegség népbetegségnek számít Magyar-
országon. Ennek okát is táplálkozási szokásainkban, száj- és fogápolási kultú-
ránkban, a szûrés elmulasztásában kell keresnünk. A statisztika árulkodó: ha-
zánkban 2005-ben  3,3 tubus fogkrémet, 1,1 db fogkefét vásároltak fejenként. 
(Az EU-országok átlaga 4 tubus, 1,4 db fogkefe.) Egy felmérés szerint az aktív 
korú, 35–44 éves korosztály több mint hat százaléka soha nem mos fogat.

Az ép fogazat megôrzéséhez kisgyermekkortól kezdve fontos a helyes 
táplálkozás, a rágás, a nyers gyümölcsök, zöldségek fogyasztása, az édes üdí-
tôitalok, édességek fogyasztásának kerülése, illetve a rendszeres szájápolás. 
Ízben és hatásban is széles a fogkrémek választéka, érzékeny fogakra való, 
fehérítô hatású, fogkôképzôdést 
akadályozó, dohányosoknak aján-
lott stb. fogkrémek vannak for-
galomban. A fogselyem sajnos 
Magyarországon kevésbé ismert, 
pedig a fogközök alapos tisztításá-
hoz elengedhetetlen, használatát 
mindenképpen érdemes megtanul-
ni. A különbözô szájvizek szintén 
hatékonyak. Mindemellett nagyon 
fontos a fogászati ellenôrzô vizsgá-
lat, amelyet félévenként ajánlatos 
felkeresni – hívta fel a figyelmet vé-
gül a szakorvos. 

✽Statisztika
A KSH adatai szerint 1���-ben 
szájüregi daganat miatt 1618-an 
(1�61 férfi és 2�7 nô), 2001-
ben 17�7-en, 200�-ban 1760-an 
vesztették életüket. Az összes 
daganatos halálozást tekintve 
a férfiak és nôk aránya 1,27:1, a 
szájüregi daganatok csoportjában 
ugyanez az arány �,�:1 volt.

Írta: Kiss Éva

GYÓGYHÍR  Beszéljünk róla!

Kínos cseppek

A
z indokolatlan gátlások legyôzése az elsô lépés a megoldáshoz – mondja 
dr. Balogh Katalin orvos, okleveles Kriston Intim Torna-tréner. A Nemzetközi 
Inkontinencia Társaság a vizelettartási zavar formáit három nagy csoportra 
osztja: stressz-inkontinencia, késztetéses és túlfolyásos inkontinencia, de a 

kevert formák is gyakoriak. 
Az igen gyakori stressz-inkontinencia esetében a vizeletvesztés a hasûri nyomás emelke-
désekor (pl. nevetés, köhögés, tüsszentés alkalmával) lép fel; leginkább a több szülésen 
túl lévô, esetleg túlsúllyal küzdô, középkorú vagy annál idôsebb nôkre jellemzô. Oka 
a medencefenék izomzatának gyengesége, amely a húgycsô záróizmának gyengesé-
géhez vezet. Késztetéses inkontinenciánál a vizelettartási zavar mellé sürgetô, váratlan 
vizelési inger társul. A hólyag és a húgyutak gyulladása gyakran okozza a tüneteket. Túl-
folyásos inkontinencia esetén a beteg például szûkület, prosztatamegnagyobbodás mi-
att képtelen üríteni vizeletét, ezért a telített hólyagból kis mennyiségû vizelet elcsepeg. 

Becslések szerint hazánkban legalább félmillió embert érint a vizelettartási zavar, 
többségük azonban nem fordul panaszaival orvoshoz. Egy tízórás tanfolyamon el-
sajátítható, a gátizmok megerôsítését célzó intim torna az esetek többségében segít 
a panaszokon – mondja dr. Balogh Katalin. Az oktatás állapotfelméréssel kezdôdik, 
amelyre az egyénre szabott, az esetleges kísérô betegségekhez igazított tréning összeál-
lításához van szükség. 

Az akaratlan vizeletvesztést sokan titkolni-
valónak vagy éppen a korukkal, az állapotukkal 
kényszerûen együtt járó betegségnek tekintik. 

Intimhigiénia
A hüvelyi flóra kényes egyensúlyú ökoszisztéma, amelynek felborulása a 
védekezô mechanizmus gyengüléséhez, akár megszûnéséhez vezethet. 
A hüvely egészségét a megfelelô pH-érték biztosítja, amely a savas vagy 
lúgos kémhatás szintjét fejezi ki. Az alacsony, azaz savas pH-érték gátolja 
számos káros baktérium elterjedését. 

A hétköznapi szappanok tusfürdôk lúgos kémhatásúak. A megfelelô, 
normálisnak nevezett, 3,8–4,2 közötti pH-érték eléréséhez és fenntartásá-
hoz nem alkalmasak az általában használatos tisztálkodási szerek. Az intim 
területek pH-értéke általában magasabb, 5,5 körüli, és ez általában az in-
tim területek külsô részeire értendô. Az egyensúlyt a hüvelyfalat bélelô sej-
tek és a hüvelyben természetes módon jelen lévô, jótékony baktériumok 
által termelt tejsav tartja fenn. A hüvelyi pH-érték a korral együtt változik. 
Gyermekkorban ez az érték magas, a menstruáció beindulását követôen 
azonban alacsonyabbá válik. A hormonszint változásainak következtében 
folyamatosan módosul, menstruáció közben például magasabb, míg a ter-
hesség folyamán alacsonyabb. A változókor idôszakában a pH-érték ismét 
megemelkedik, 6,5 körüli lesz, ami a védekezés gyengüléséhez vezet.

Ma már léteznek olyan intimhigiéniás termékek, amelyek tejsavat tar-
talmaznak. Ezáltal a test természetes hidratáló anyagát képezik, és ezzel 
hozzájárulnak a nôi intim testrészek mindennapi védelméhez. 
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GYÓGYHÍR  Középpontban
Írta: L. I.

A különféle reumatikus, ízületi és gerincbántal-
mak, a csontritkulás vagy a sportsérülések okoz-
ta fájdalmak hagyományos gyógyszeres, krémes, 
tapaszos csillapítása mellett többféle alternatív 
módszer is kínálkozik. Ezeket általában kiegészí-
tô terápiaként alkalmazzák.

A mozgásszervi fájdalmak legismertebb és legáltalánosabban alkalmazott 
csillapítói a kúraszerûen alkalmazott gyógyfürdôk és a speciális masszázsok, 
valamint az iszappakolás. A fájdalmak kezelésében hatásosak mind a hazai 
gyógyvizek iszapjából felrakott pakolások, mind az ásványi  sókban, nyom-
elemekben gazdag holt-tengeri iszap. A reumatikus vagy ízületi fájdalmak-
tól gyötört területre felmelegítve helyezik fel, és meleg kötést raknak rá. 
A gyógyvízmedencés súlyfürdô szintén jótékonyan csökkentheti a gerinc-

fájdalmakat, csakúgy, mint a pár éve nálunk is terjedôben lévô lava stone 
masszázs, amit felmelegített láva- és márványkövekkel végeznek. 

Meleg követ a gerincre
Az ôsi japán technikát az 1990-es évek elején fedezte fel újra egy ame-
rikai terapeuta. A meleg köveket leginkább a gerinc vonalára helyezik rá, 
így ellazulnak a hátizmok, és a reflexpontokat ingerlik. A köveket hidegen 

sportsérülések kúrálásánál alkalmazzák. Dr. Perényi Gizella fizikoterapeuta a derékfájós betegek 
kiegészítô rehabilitációjaként említi az ultrahang-, az iontoforézis- és a lézerterápiát. A budapesti 
Sportegészségügyi Intézetben és több, mozgásszervi problémákat orvosló intézményben az utóbbi 
években sikerrel vetik be azt a magnetoterápiás készüléket, amelyet magyar mérnökök fejlesztettek 
ki. Kezelik vele az ínbántalmakat, csillapítják az ízületi kopások fájdalmait, gyógyítják a töréseket, 
izomszakadásokat. 

Alternatív kiegészítô kezelések
A mozgásszervi fájdalmakat eredményesen csökkentheti az infraszauna is. A bôr mélyére ható keze-
lés regenerálja az izmokat és a szöveteket. Elônye, hogy nem a levegôt, hanem egyenesen a testet 
hevíti fel, az infravörös sugár behatol a bôrfelszín alá, és jótékonyan hat a fájó testrészekre. Az ion-
toforézis-kezelés alkalmával különféle gyógyszereket, gyógyhatású anyagokat juttatnak a bôrön át a 

károsodott területre galvánáram segítségével. 
Mérsékli az izomfájdalmakat, a túlerôltetés 
tüneteit, enyhíti az ízületi fájdalmakat, gyor-
sítja a vérömlenyek feloldódását, és puhítja 
a hegesedést. Az elektromos fájdalomcsilla-
pítást olyan készülékkel hajtják végre, amely 
a test fájdalomérzô idegdúcait gyenge áram-
ütésekkel ingerli, ezáltal megakadályozza 
azok ingerületvezetését. A készülék egysze-
rûbb kivitelû formáit otthon is használhatjuk, 
bármelyik gyógyászati segédeszközöket for-
galmazó üzletben megtalálhatók. Alkalma-
zásával csökkenthetô a beszedett fájdalom-
csillapítók mennyisége, és teljesebbé tehetô 
a fájdalommentesség. Fájdalomcsillapításra 
az akupunktúrás és akupresszúrás kezelések 
is alkalmasak. 

Fájdalomcsillapítás lézerrel
A fájdalomcsillapításban, a sérülések gyógyítá-
sában hatékony lehet a lágylézeres kezelés is. 
Alkalmazható bokarándulás, ízületi duzzanat 
és egyéb végtagfájdalmak kiegészítô terápiá-
jaként. Hatása gyors – szinte azonnal észlelhe-
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tô fájdalomcsökkenést érez a beteg, ezért alkalmazzák például a sportsérü-
léseknél. A lézer felgyorsítja a sejtek regenerációját, javul az anyagcseréjük, 
fokozódik a hajszálér-újraképzôdés, a szövetek oxigénellátása. Gyulladás-
csökkentô és érregeneráló tulajdonsága révén a fájdalom és a duzzanat 
csökken, a károsodott ízület mozgása már az elsô kezelés után láthatóan 
javul. Közel a felére csökken a gyógyulás ideje, általában  öt-nyolc  kezelés 
után a beteg panaszmentes lehet. A fájdalom- és mellékhatásmentes kezelés 
kiválóan alkalmazható a már régóta fennálló ízületi fájdalmak, duzzanatok, 
ínhüvelygyulladások megszüntetésére is. 

GYÓGYHÍR  Középpontban

Kinek ajánlott a gyógyfürdô?
Egy ma is érvényben lévô egészségügyi miniszteri rendelet szerint gyógyfür-
dô, illetve kiegészítô rehabilitációs kezelést a betegnek reumatológus és fi-
zioterápiás, továbbá  mozgásszervi ortopéd szakorvos rendelhet el. Ortopéd 
mûtétek után orvosilag javallt a termál gyógymedencefürdô kúraszerû alkal-
mazása, a kádfürdôs iszappakolás, a víz alatti súlyfürdô és vízsugármasszázs, 
továbbá a csoportos vízi gyógytorna. Ugyanezt a rehabilitációs terápiát ja-
vasolják a végtag- és gerincsérülések után is, kiegészítve a szénsavas fürdô-
vel. A csontritkulásos betegeknek mindezt súlyfürdô nélkül ajánlják. Minden 
mozgásszervi betegségnél jó hatása lehet a gyógyúszásnak is. 

Szelíd, gyógyító fény
A fényterápia szelíd, de pozitív hatású. Aktivizálja a test öngyógyító erejét 
és a regeneráló folyamatokat. A terápiánál használt polarizált fény hullám-
hossza az infravörös tartományba esik. Normalizálja a sejtek esetleges kóros 
anyagcseréjét, felgyorsítja a szövetgyógyulást. Ajánlott izom- és ínhúzódá-
sok, véraláfutások, zúzódások, rándulások, izomgörcsök kezelésére, továbbá 
csonttörések, lágyrészsérülések, kopások rehabilitálására, illetve a csontrit-
kulás kezelésére.

Néhány terápiás fürdô
Lézer: Sárvár, Debrecen, Szentes, Bük
Iszappakolás: Szeged, Hajdúszoboszló, Hévíz, Gyula
Szénsavas fürdô: Budapest (Gellért, Lukács), Zalakaros

A lézer felgyor-
sítja a sejtek 
regeneráció-
ját, javul az 

anyagcseréjük, 
fokozódik a 

hajszálér-újra-
képzôdés, a 

szövetek oxi-
génellátása.

GYÓGYHÍR  PR

Az ízületi fájdalom vészjelzés 
A több évig tartó iskolapadban ülés, majd az 
azt követô munkahelyi hajsza, stressz mély 
nyomokat hagy a testünkben. Sajnos nap-
jainkban a munkát végzôk túlnyomó több-
sége arra kényszerül, hogy munka közben 
aszimmetrikus testtartást vegyen fel. Ennek 
eredményeképpen az ízületek elmozdulnak 
élettani helyzetükbôl, és mûködésük során 
rendkívüli igénybevételnek vannak kitéve. 
Idôvel ezek a normálistól eltérô testtartások 
tartósan „beépülnek” a testtartási izomzat-
ba, fokozódó ízületi kopást és egyre inten-
zívebbé váló fájdalmat hozva létre.

A szokásos gyógymódok – masszázs, 
nyújtás, különbözô fürdôk, bizonyos kré-
mekkel történô bedörzsölés stb. – a tünetek 
átmeneti csökkenését eredményezik ugyan, 
de a beteg felszín alatt tovább folytatódik 
a beteg ízületek „ôrlése“, kopása és elcsa-
varodása. 

Az ízületi bántalmak rehabilitációs fo-
lyamatában az elsô lépés a megfelelô struk-
turális elrendezés helyreállítása az egész 

csont- és izomrendszerben, vagyis a megfe-
lelô testtartás visszaállítása. Mindez a Súly-
pont Ízületklinikán egy személyre szabott, 
speciális ízületstatikai gyógytornaprogram 
segítségével érhetô el. A program során a 
fokozatosság elvének megfelelô tornagya-
korlatokat tanít be a gyógytornász a páci-
ensnek. A feladatokat pontos leírás alapján 
kell mindennap otthon végezni. Három-
négyhetente felmérjük az elôrehaladást, és 
ez alapján új gyakorlatsort készítünk. A ke-
zelések száma egyéni állapottól függ.

A Súlypont Ízületklinika valamennyi 
ízületstatikai programjának alapvetô célja, 
hogy tartósan megszüntesse ízületi bán-
talmainak kiváltó okait, és segítsen abban, 
hogy Ön egész életében szabadon, fájda-
lommentesen tudjon ülni, állni és mozogni.

Ezért azt javasoljuk Önnek, látogasson 
el klinikánkra, hogy felmérhessük jelenle-
gi ízületstatikai állapotát, és segíthessünk 
abban, hogy megszüntesse fájdalmának ki-
váltó okait.

VEGYE IGÉNYBE DÍJMENTES 
ÁLLAPOTFELMÉRÉSÜNKET! 

Súlypont Ízületklinika
1027 Frankel Leó u. �. 

A ��6-0��6-os telefonszámon 
 lehet  idôpontot kérni.
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Visszérbetegség
– minden harmadik felnôtt érintett

Hazánkban minden harmadik felnôtt embert érint a visszérbeteg-
ség. Ezt igazolja az a 2007-es reprezentatív lakossági felmérés, 
amely szerint a magyarországi felnôtt lakosságban a férfiak 19, 
a nôk 45 százalékának vannak visszeres panaszai.

Sajnos az életkor elôrehaladtával a megbetegedés elôfordulási gyako-
risága drámaian nô. Míg 30 és 39 év között a betegség elôfordulási 
aránya 20 százalék, addig ez az arány 50 és 59 év között 47, 60 év fe-
lett pedig 59 százalékra nô. A betegség kialakulása során a lábakon je-
lentkezô elváltozásokat gyakran nem kíséri érezhetô panasz. Ezért van 
az, hogy a rendellenességeket – fôként a betegség kialakulásának kez-
detén – a legtöbb esetben csupán kozmetikai problémaként éljük meg. 
Az érintettek nagy százaléka megfelelô információ hiányában elhanya-
golja a tüneteket, és csak akkor fordul orvoshoz, amikor a betegség 
már elôrehaladottabb. Pedig a kezelést minél korábbi stádiumban kel-
lene megkezdeni a szövôdmények elkerülése érdekében. Ugyanakkor 
saját bevallásuk szerint az érintettek csupán 60 százaléka alkalmaz va-
lamilyen gyógyszert. Az orvosok ennél is elszomorítóbb tapasztalatok-
ról számolnak be, ugyanis, mint mondják, a gyógyszerhasználat inkább 

csak alkalmi, és 
nem kúraszerû, 
így aztán a leg-
többször hatás-
talan is.

Árulkodó tünetek és panaszok
Az elsô figyelmeztetô jelek a harmincas korosztály 20 százalékánál je-
lentkeznek, de ezeket a legtöbben figyelmen kívül hagyják, vagy egy-
szerûen fel sem ismerik. Érdemes tehát néhány szót ejteni arról, mire 
kell odafigyelnünk.
A legfontosabb tünetek közé a nagyon tág, sokszor látható erek meg-
jelenése, a pigmentáció, az ekcéma, a kellemetlen panaszok közé a 
viszketés, a nehéz, duzzadt, fájó lábak, az éjszakai lábgörcsök tar-
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toznak. Számos esetben a be-
tegségnek nincs külsô jele, ám 
az érintett mégis fájdalmat 
érez, vagy éppen csúnya, ki-
dagadó visszerei nem okoznak 
panaszt. Mindkét esetben cél-
szerû utánajárni a problémá-
nak, mert a szövôdmények (pl. 
lábszárfekély, visszérgyulladás, 
trombózis) ugyanolyan eséllyel 
alakulhatnak ki. Mindenesetre 
feltétlenül célszerû orvoshoz 
fordulni, ha túl sokat fáj a lá-
bunk. A szakorvosnál a vizs-
gálat Doppler-mûszerrel vagy 
ultrahangkészülékkel történik, 
tehát fájdalommentes. 

Kezelési lehetôségek
A betegség kezdeti stádiumában sokat segíthetnek az életmódbeli változta-
tások, a kisebb terhelés (már ha ezt megtehetjük), a lábak felpolcolása, az 
úszás, a séta, ezzel párhuzamosan a rugalmas harisnya vagy pólya alkalmazá-
sa. Mindenki számára elérhetô a növényi alapanyagot, például vadgesztenye-
mag-kivonatot tartalmazó, recept nélkül kapható gyógyszer, amely csökkenti 

a vénafal átjárhatóságát, és ezáltal a fehérvérsejtek kijutását az érfalon. Ennek 
eredményeképpen kevesebb lesz a gyulladásos sejtek száma, illetôleg csökken 
a sejtekbôl felszabaduló enzimek mennyisége, erôsödik a vénák fala, és javul 
az erek rugalmassága. Így végsô soron egészségesebb lesz a láb vérkeringése, 
ezért csökkennek a kellemetlen panaszok. Azzal azonban tisztában kell len-
nünk, hogy a gyógyszert kúraszerûen, de hosszú távon kell alkalmazni ahhoz, 
hogy karbantartsa a lábak állapotát, és enyhítse a panaszokat.

A tünetek súlyosságától függôen, az orvossal konzultálva, számos eset-
ben nem marad más hátra, mint az injekciós kezelés vagy a mûtét. Sokan 
félnek a visszérmûtétektôl, holott ma már e beavatkozást altatásban végzik, 
utána a beteg az éjszakát a kórházban tölti, másnap reggel pedig már a saját 
lábán mehet haza. 

Mivel sajnos a visszérbetegség hûséges társ – ha már egyszer kialakult, 
soha nem lehet teljesen meggyógyítani –, a panaszok és a tünetek újra és újra 
jelentkeznek. Éppen ezért fontos a komplex kezelés, melynek lényege, hogy az 
elôzôkben említett életmódváltoztatás, a gyógyszeres kezelés, a gyógyharis-
nya és az esetleges orvosi beavatkozás egymást kiegészítve fejtik ki hatásukat, 
igazodva a tünetek és panaszok mértékéhez.

✽Információ
Ingyenes, „Visszeres panaszok és kezelésük” címû tájékoztató füzetet 
a 06-1-2��-8��0 telefonszámon vagy az alábbi címen kérhet:  
Boehringer Ingelheim Pharma 10�� Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

✽Gyakorlati 
tanács

Akinek dagad a lába, gyakran van 
fájdalmas nehézlábérzése, éjsza-
kai lábszárgörcse, lábai feszülnek, 
bôre viszket, látható visszerei 
vannak, forduljon háziorvosához, 
aki elküldi a megfelelô szakor-
voshoz; ahhoz a flebológushoz, 
akinek segítségével részletesen 
feltárható a visszeresség forrás-
helye, és segít a megfelelô össze-
tételû kezelés kialakításában.
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„LÁGYLÉZER” ÍZÜLETI KOPÁSRA
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A lágylézer-terápia az egyik legjobb kezelési lehetôség arthrosis esetén, több 
szempontból is. A lágylézer egy speciális fényterápia, mely infrafej alkalmazá-
sa esetén több centiméter mélyre képes hatolni, ezért az ízületek és izmok ke-
zelésére egyaránt jó (a piros fényû lézer csak a bôrfelszínen tud hatni, inkább a 
sebgyógyulás gyorsítására hasznos). Hatására javul a keringés, ezért csökken 
a gyulladás és a duzzanat. A károsodott sejtek anyagcseréje javul, így már 
néhány kezelés után  látványosan csökken a fájdalom, a duzzanat és az izom-
feszülés. A lágylézer további elônye, hogy a gyógyszerek (gyulladás- és fájda-
lomcsillapítók) adagjai és a lehetséges gyógyszer-mellékhatások elôfordulási 
gyakorisága csökkenthetô, a gyógyulási idô lerövidíthetô. Fémimplantátum 
(pl. ízületi protézis, pacemaker-szívritmusszabályozó) esetén pedig szinte csak 
ez alkalmazható, és 
fôként nincs mellék-
hatása. Nagyon jól 
kiegészíthetô egyéb 
terápiával (pl. homeo-
pátiás szerek arthro-
sisra).

Térdízületi kopásomra lágylézer-terápiát javasoltak. Hogyan hat a 
lézer, és valóban hatékony-e ilyen esetben?           (P-né Sz. M., 63)

dr. Szentiványi Csilla 
reumatológus
Telefonszám: 
06-30/449-3818
E-mail cím: 
drszentivanyi@gmail.com

A Béres a daganatos gyermekekért!
A Béres Alapítvány a daganatos betegek megsegítésére immár 
hagyományosan rendez jótékonysági koncerteket.
Az idén a teljes bevételt a bakonyszôcsi Daganatos Betegek Lelki 
Rehabilitációs Otthona részére ajánlották fel. 

A Béres Alapítvány számlaszáma: OTP 1170�006-200�6�26.

Új hungarikum?
Átfogó nemzeti egészségmegôrzô és betegségmegelôzô prog- 

ramot indít a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány. Elsô 
lépésként egy új közhasznú alapítvány jött létre, Béres Egészség 

Hungarikum Alapítvány néven. Az idén elsôsorban az egészségtu-
dat formálása a cél. 

Tisztelt Olvasónk!
Tájékoztatjuk, hogy internetes portálunkon (www.gyogyhir.hu) 

elindítottuk Gyógyhír Klinikánkat,  
ahol szakorvosaink online módon válaszolnak kérdéseikre.

(Az eddigi kérdések és válaszok is megtekinthetôk.)

Természetesen lehetôség van
hagyományos módon is kérdezni:

levélben: Gyógyhír Magazin 1139 Budapest, Üteg u. 49.
telefonon:

- Dr. Kökényes Marianna, pszichiáter: 06-20-330-3044
- Dr. Pozsonyi Györgyi, gyermekorvos, fitoterapeuta: 06-30-308-3451
- Dr. Vámosi Béla, szülész-nôgyógyász: 06-20-535-3710
- Dr. Szentiványi Csilla, reumatológus, 06-30-449-3818

e-mail-ben: gyogyhir@gyogyhir.hu

Látogassa meg Ön is a Gyógyhír Klinikát!

Gyógyhír
KLINIKA

GYÓGYHÍR  PR
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• Alsóvégtagi, nyaki, agyi érszûkületben
• Szívkoszorúér-megbetegedésben
• Cukorbetegek érszövôdményeiben
•  Bármilyen érelmeszesedéses megbetegedésben
A Sonotherápia fájdalommentes, és nincs mellékhatása.

A BETEGEK 80%-ánál EREDMÉNYES 
VIGYÁZAT, HAMISÍTJÁK!!!

ÉRSZÛKÜLET? VAN SEGÍTSÉG!

SONOTHERÁPIA CENTRUM 1113 Bp., Tarcali u. 19.
Tel.: 365-81-56, 209-92-73

MED-SONO Terápia Kft., Bp. XXI. Tel.: 20/48-88-599, 20/46-11-611 
Mosonmagyaróvár: Tel.: 96/576-411, Gyôr: Tel.: 96/524-971 

Szeged: Tel.: 20/335-4608, Békéscsaba, Orosháza: Tel.: 20/929-4939
Nyíregyháza: Tel.: 42/310-744, Kaposvár: Tel.: 82/414-389,  

Pécs: Tel.: 72/256-364
Web: www.sonoterapia.hu

ÉRSZÛKÜLETESEK REMÉNYE – SONOTHERÁPIA
Az utóbbi évtizedben több tudományos vizsgálat igazolta, hogy az infrahan-
gok – bizonyos frekvenciatartományon belül – pozitív változásokat idéznek elô 
a sejtanyagcserében. A széles körû nemzetközi eredményeket fölhasználva 
Nagy Lajos magyar természetgyógyász-feltaláló kifejlesztett egy hangterápiás 
készüléket és eljárást, amely elsöprô sikert aratott Európában és a tengeren 
túl is az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. A módszer Sonotherápia 
néven vált ismertté. Magyarországon 1994 óta alkalmazzák megelôzésre és 
gyógyításra országszerte olyan nagy sikerrel, hogy ma már hamisítani is pró-
bálják az egyébként szabadalmazott eljárást.

A klinikailag igazolt gyógymód fájdalommentes, és nincs mellékhatása. 
Egy kúra 60 kezelésbôl áll, melyet állapotfelmérés elôz meg. Csak abban az 
esetben nyer felvételt a beteg, ha a terápiától javulás várható. Az elsô 20 
kezelés után már érezhetô és mérhetô, hogy az erekben jobb a vérkeringés. 
A végtagi érszûkületesek járástávolsága kilométerekre hosszabbodik, lábszár-
görcseik megszûnnek, kezeik, lábaik átmelegszenek. A szívkoszorúér-szûkü-
letben szenvedôk elfelejtik, hogy korábban anginás mellkasi fájdalmaktól ret-
tegtek. Azoknál, akiknél már olyan elôrehaladott az érszûkület, hogy mûtét 
sem jöhet szóba, az esetek nagy százalékában a Sonotherápia megoldást 
kínálhat.

A cukorbetegek hajszálérkeringése megélénkül, reménytelennek tûnô 
sebeik begyógyulnak. A magas vérnyomás sok esetben normalizálódik, a szo-
ros ellenôrzések mellett ez jól követhetô.

Az eltelt 13 évben betegek ezrei köszönhették emberhez méltóbb életü-
ket vagy éppen amputációtól megmenekült végtagjaikat a Sonotherápiának. 
Nem csoda, hogy a páciensek elragadtatással beszélnek a gyógymódról.

„2 évvel ezelôtt érfestést követôen derült ki, hogy súlyos érszûkületem miatt 
akár mindkét lábamat is elveszíthetem, csak a mûtét segíthet rajtam. Ám korom 
és érrendszerem rendkívül rossz állapota miatt a sebész nem vállalta a mûtétet. A 
Sonotherápiának köszönhetôen sebeim begyógyultak, fájdalmaim megszûntek, 
mindkét lábam megmaradt. Köszönöm, jól vagyok” – mosolyog Nagy Klára.

„Éjszakai lábszárgörcsöktôl szenvedtem, amikor felkerestem Nagy Lajos 
rendelôjét. Az orvosom korábban megmondta, hogy a cukorbetegségem miatt 
hajszálérszûkületem van. Most a 15. kezelésnél tartok, és a fájdalom már nem 
zavarja meg éjszakai pihenésem. Sokat javult a járásom is. Valahogy gyorsabb, 
energikusabb lettem” – meséli Szabó István.

A jólét ára?
Magasvérnyomás- 
és cukorbetegség

Rendkívül fontos, a nagyközönségnek szánt 
kiadványt jelentetett meg a SpringMed Kiadó 
Magasvérnyomás-betegség és cukorbetegség 
címmel, dr. Nagy Krisztina belgyógyász köz-
remûködésével. Az alábbiakban e hasznos 
könyvbôl közlünk részleteket. 

N
apjainkban mind a magasvérnyomás-betegség (hipertónia), mind a 
cukorbetegség (diabétesz mellitusz) olyan gyakran fordul elô, hogy 
mindkettô – különösen a fejlett országokban – népbetegségnek 
számít. E betegségek megelôzésében, illetve a páciensek életmi-

nôségének, életkilátásainak javításában fontos az egészségtudatos életmód, 
illetve a szûréseken való rendszeres részvétel.

A magas vérnyomás
Magasvérnyomás-betegségrôl (hipertóniáról) akkor beszélünk, amikor a vér-
nyomás értéke tartósan meghaladja a normál tartomány felsô határát.

Queen Helene kozmetikumok már Magyarországon is

Aloe vera, E-vitaminos, kakaóvajas kézkrémek és testápolók, mandulás, 
uborkakivonatos masszázskrémek, mentolos tisztító maszkok, iszappakolás, 

mézes-zabos, sárgabarackos arcradírok. 

Keresse a  patikákban, valamint gyógynövény szaküzletekben!
Bôvebb információ: e-mail: topvalor@t-online.hu, 06-20-524-5659    

A magasvérnyomás-betegség és a cukorbetegség együttes elô-
fordulásának jelentôsége
Mind a magasvérnyomás-betegség, mind a cukorbetegség a szervezet-
ben a kis és nagy ereket egyaránt károsítja, így számos szövôdmény 
kialakulásához vezethet.
A mindkét nemet jelentôsen sújtó magasvérnyomás-betegség és a cu-
korbetegség szövôdményeinek kialakulása és súlyosbodása jelentôsen 
befolyásolja a betegek életminôségét és életkilátásait. A két betegség 
együttes elôfordulása tovább növeli a mindkét betegségben külön-kü-
lön is nagy valószínûséggel kialakuló szövôdmények jelentkezésének 
veszélyét, illetve azok rosszabbodását. 

Mit tehetünk a szövôdmények megelôzése érdekében?
A szövôdmények kialakulásának megelôzésében alapvetô mind a ma-
gasvérnyomás-betegség, mind a cukorbetegség, mind a társuló beteg-
ségek hatékony, az elérendô értékre törekvô kezelése, a vérnyomás és 
a vércukor önellenôrzése, illetve a rendszeres szakorvosi ellenôrzés.

A hipertónia és a cukorbetegség kezelése összetett feladatot je-
lent a kezelôorvosoknak, és a kezelés célja is sokrétû. A kezelésben a 
nem gyógyszeres és a gyógyszeres terápia egyaránt fontos szerepet 
játszik.

A könyvben az érintettek hasznos tanácsokat kaphatnak a teen-
dôkrôl, illetve a tápanyagtáblázat segítséget ad a helyes étkezéshez.

Akit csak a magas vérnyomás érint, az a kiadó másik könyvébôl, 
a Mit okozhat a magas vérnyomás? címû kiadványból szerezhet ala-
pos információkat (SpringMed Kiadó, tel.: 279-0527, fax: 279-0528, 
e-mail: info@springmed.hu, honlap: www.springmed.hu, bemutató-
terem: Bp. 1114, Kosztolányi Dezsô tér 7.)

Írta: M. G. 
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A felnôtt lakosság mintegy 15-35%-a hipertóniás. A betegség elôfordulási 
gyakorisága az életkor elôrehaladtával és egyes társbetegségek fennállása ese-
tén nô. 
A hipertónia elôfordulási gyakorisága az életkortól függôen, az egyik amerikai 
felmérés adatai szerint:

 18–29 évesek között: �%
 30–39 évesek között: �%
 40–49 évesek között: 18%
 50–59 évesek között: �8%
 60–69 évesek között: �1%
 70–79 évesek között: 66%
 80 év felettiek között: 72%

A cukorbetegség
A cukorbeteg szervezetének sejtjei nem képesek megfelelôen hasznosítani az 
elfogyasztott élelmiszerekkel felvett energiát. Mint ismeretes, a cukorbeteg-
ségnek két alaptípusa létezik, az 1-es és a 2-es típusú.
Az 1-es típusú cukorbetegség. A betegség alapja a hasnyálmirigy inzulint ter-
melô sejtjeinek (az ún. béta-sejteknek) a pusztulása, ami végül teljes inzu-
linhiányhoz vezet. Legtöbbször 30 éves életkor alatt jelentkezik, a páciensek 
többnyire sovány testalkatúak.
A 2-es típusú cukorbetegség. A betegség számtalan formája ismeretes: rela-
tív inzulinhiány (az inzulint érzékelô receptorok mûködési zavarából adódóan, 
normális inzulinmennyiség mellett is inzulinhiányos állapotba kerül a szerve-
zet); az inzulintermelés zavara (következményes inzulinhiány alakul ki); rész-
leges vagy teljes inzulinhiány. Általában 40 éves életkor felett jelentkezik, a 
betegek jellemzôen túlsúllyal küzdenek.

GYÓGYHÍR  Ép test
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Bioflavonoid az egészség és a 
hosszú élet titka

Klinikai és kísérleti megfigyelések megmutatták, hogy a bioflavonoidok 
kedvezô tulajdonságok széles spektrumával rendelkeznek: antimutagén (mutáció-
ellenes), vírusölô, gyulladáscsökkentô, egyes daganatos betegségeket megelôzô, 
májvédô hatásuk mellett kedvezô hatással vannak a cukorbetegségre, allergiára, 
szklerózisra, asztmára. 

Léteznek már olyan, szabadalommal védett termékek, amelyek a növények-
ben képzôdô és az emberi szervezet számára védelmi funkciót betöltô flavonoid- 
molekulákat eredeti formájukban, stabilizálva tartalmazzák.

Az egészséges emberi szervezetben az energiaszintek és az élettani folya-
matok harmonikusak, és egyensúlyi állapotban vannak. A szervezetet érô minden 
olyan támadás, amely fizikai, kémiai, biológiai, élettani vagy kórokozó eredetû, ezt 
az egyensúlyi állapotot borítja fel. A bioflavonoidok ezeket a rendellenességeket a 
sejtek elektronszintjén korrigálják.

A bioflavonoidok mint természetes antioxidánsok és szabadgyöklekötôk az 
emberi szervezetben úgy fejtik ki hatásukat, hogy a szervezettel intelligens módon 
kommunikálva a betegségeket kiváltó egyensúlyzavaros állapotokat helyreállítják a 
különbözô energiaszinteken jelentkezô hibák megszüntetésével. Antioxidáns hatá-
suknak köszönhetôen elvégzik a szervezet méregtelenítését, a sejteket, szöveteket 
károsító toxikus anyagok hatástalanítását és lekötését, helyreállítva ezzel a sejtek és 
alkotóelemeik egyensúlyi helyzetét, tehermentesítik és egyben aktiválják az ember 
immunrendszerét.

Szervezetünkben 40 év felett egyre több DNS sérül és töredezik. A flavonoi-
dok védôburokként viselkedve lelassítják a DNS töredezését, és ezzel az öregedési 
folyamat lassulását teszik lehetôvé.

Szépségápolás – természetesen
Írta: A. T. 
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A kozmetikumok sokszor az egészségre ártalmas 
konzerválószereket, illat- és fényvédô anyagokat 
tartalmaznak. Nem véletlen, hogy évrôl évre 
nô az érdeklôdés a natúr- és biokozmetikumok 
iránt.

A 
természetes anyagokból,  gyógynövényekbôl, zöldségekbôl, gyümölcsök-
bôl, tejbôl, méhviaszból, gyógyvizekbôl készített kozmetikai szerek: szap-
panok, samponok, hintôporok, arc- és testápoló krémek, lemosótejek, 
fürdôsók kevésbé szervezetidegenek és toxikusak, mint a laboratóriumok-

ban elôállított termékek. Nem tartalmaznak mesterséges vegyi anyagokat, génmanipu-
lációtól mentesek. Kevesebb mellékhatással rendelkeznek: nem allergizálnak, a bôrt és 
a szervezetet nem terhelik, inkább nagymértékben segítik mielôbbi regenerálódását. A 
biotermékek szigorúan ellenôrzött biokertészetekbôl származnak. Még a csomagolásuk 
is környezetbarát, újrahasznosítható anyagból készül. 
A natúr és biokozmetikumok kiválóan alkalmasak a száraz és az érzékeny bôr kezelé-
sére, csecsemôknél, felnôtteknél egyaránt. Ajánlottak pelenka okozta kiütések, bôr- és 
szôrtüszôgyulladások, enyhébb gombás fertôzések, ekcéma, pikkelysömör, égési sérü-
lések, pikkelyesen hámló bôr, pattanásos, mitesszeres bôr kezelésére.

Gyógyító iszap
Az Izrael és Jordánia határán elterülô Holt-tenger rendkívül magas sótartalmú vizében 
nem élnek élôlények. Ám gyógyhatása egyedülálló: több mint huszonötféle ásványt 

és nyomelemet tartalmaz. Ezek az elemek együttesen felelôsek a bôr természetes pH-
értékének kialakításáért, a normális sejtmûködésért és az anyagcsere-folyamatokért. A 
holt-tengeri só, a fekete iszap és az ezekbôl készült termékek gazdagok ezen elemek-
ben. Így a bôrön keresztül felszívódva a bôrsejtekbe, ízületekbe és izmokba jutva fejtik ki 
jótékony hatásukat. Különösen alkalmasak a reuma, az ízületi gyulladás, az izomfájdal-
mak, az akné, a pikkelysömör, az ekcéma vagy más, allergiás bôrproblémák kezelésére. 
Élénkítik a testet, ellazítják a kötôszöveteket. Hajpakolás formájában megszüntetik a 
korpásodást. Légzôszervi betegségek esetén hatásos lehet a tenger vizében vagy egy 
kád, holt-tengeri fürdôkristállyal teli vízben végzett fürdôkúra.

GYÓGYHÍR  PR
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Új lehetôségek a tüdôrák diagnosztikájában
A tüdôrák annak ellenére a leggyakoribb 
daganatos megbetegedés hazánkban, 
hogy az egyik leginkább elkerülhetô beteg-
ség, hiszen kialakulásában bizonyítottan a 
dohányzás az egyik legfôbb rizikótényezô. 
Elôfordulása korábban férfiakra volt jellem-
zô, azonban az utóbbi évtizedekben a nôk 
körében is gyakori betegséggé vált. A Nem-
zeti Rákregiszter adatai szerint évente közel 
8000 embertársunknál fedezik fel ezt a kó-
ros elváltozást.

Mint a legtöbb daganat esetében, itt is nagymértékben függ a gyógyulás 
esélye a daganat típusától, méretétôl és helyétôl, de talán az egyik legfonto-
sabb tényezô a sikeres kezelés érdekében a betegség minél korábbi stádium-
ban történô felfedezése.

Magyarországon jól kialakult szûrôhálózat mûködik a tüdôbetegségek 
szûrésére, de a 10x10 cm-es nagyságban készült röntgenfelvételek csak kor-
látozott információt nyújtanak a különféle tüdôelváltozásokról. Jelenleg is 
kutatják, mi lenne az a széles körben alkalmazható módszer, amely korai stá-
diumban lehetôvé tenné ennek a daganatnak a felismerését.

Jelentôs változást hozott a betegség korai felismerésében a már hazánk-
ban is elérhetô PET/CT vizsgálat, amely két különbözô vizsgálat együttes el-
végzésébôl jön létre. A CT ma már közismert és elterjedt módszer, aminek 

segítségével felismerhetôk a szervek kóros anatómiai és szerkezetbeli elválto-
zásai. A pozitron emissziós tomográfia segítségével megjeleníthetôvé válik a 
vizsgált szövetek anyagcseréje is. A daganatos betegségekben az anyagcsere 
megváltozása megelôzi a szerkezetbeli elváltozások kialakulását, ennek kö-
szönhetô, hogy a rosszindulatú elváltozások jóval hamarabb felismerhetôk és 
lokalizálhatók az egész testben, mint a hagyományos (ultrahang, CT vagy MR) 
vizsgálatokkal.

A tüdôrák diagnosztikájában a PET/CT nemcsak a korai felismerésben 
játszik szerepet, számos egyéb célból is alkalmazható. Mivel teljestest-vizsgálat 
történik minden esetben, meghatározható a daganat kiterjedése, illetve egy 
vizsgálattal kizárhatók az esetleges távoli áttétek. 

A PET/CT diagnosztika lehetôséget teremt a fokozott rizikótényezôknek 
kitett embereknek nemcsak a tüdôrák, de számos más rosszindulatú betegség 
nagy valószínûséggel történô kizárására, az esetleges rosszindulatú elváltozá-
sok korai felismerésére, valamint a már felismert betegeknél olyan plusz infor-
mációkhoz juttathatja a kezelôorvost, amelynek segítségével még célzottabb 
kezelésben részesítheti páciensét.

Pozitron-Diagnosztika Kft. – PET/CT Központ 

1117 Budapest, Hunyadi J. út �. 

Telefon: �6-1-�0�-8888; Fax: �6-1-�0�-888�; 

www.pet.hu 
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Este egy drazsé, 
reggel a várt hatás…

V
izsgálatok támasztják alá, hogy a székrekedéssel küzdô betegek nagy része egyáltalán nem 
vagy nem megfelelô módon kezeli problémáját. A felmérésbôl az is kiderült, hogy hazánkban 
sokkal rosszabb a helyzet, mint az európai átlag, a szenvedôk 41%-a állította azt, hogy he-
tente legalább egyszer küzd e gonddal. A tünetek megszüntetése érdekében a betegeknek 

csupán a fele választ valamilyen kezelési módot. Ennek oka, hogy a betegségben szenvedôket nagymér-
tékben befolyásolják és félrevezetik a székrekedés kezelését övezô hitek és tévhitek. 

A közelmúltban nyilvánosságra hozott kutatás kimutatta, hogy a rostszegény étkezés és a helytelen 
életmód nem okolható egyértelmûen, sôt a folyadékbevitel növelése is csak akkor segít, ha dehidrált 
állapot áll fenn. Éppen ezért a székrekedés kezelésében sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a 

megfelelô hashajtó kivá-
lasztására.

Ma már van olyan 
gyógyszer, melynek ható-
anyaga, a biszakodil köz-
vetlenül fokozza a vastag-
bél természetes mozgását. 
Az aktív hatóanyag a vas-
tagbélben, azaz a szándé-
kolt hatás helyén szabadul 
fel, és hatását a bél falá-
ban fejti ki, ezért egyéb 
gyógyszerek felszívódását 
nem befolyásolja.

GYÓGYHÍR  PR
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Újdonság  
a lábgomba  

kezelésében!
A lábgombásodás becslések szerint egyes 
országokban a lakosság 15 százalékát 
érinti.

A gomba különösen gyakran fordul elô 
nedves, párás, sötét környezetben, ezért 
van az, hogy a lábbelik ideális szaporodá-
si lehetôséget nyújtanak a népbetegség ki-
alakulásában. Az emberek nem szeretnek e 
kellemetlen tüneteket elôidézô betegséggel 
bajlódni, márpedig a gyógyításra haszná-
latos krémeket sokáig, általában 4-6 hétig 
kell alkalmazni ahhoz, hogy a kezelés sike-
res legyen.

A Novartis most egy olyan filmképzô 
oldat forgalmazását kezdte meg, amely az 
ez alkalomból sajtótájékoztatót tartó cég 
szerint egyszeri kezeléssel megszünteti a 
láb bôrének gombás fertôzését. A szaba-
dalmaztatott, gélszerû oldat átlátszó filmré-
teget képez a bôrön. Ez tartósan biztosítja, 
hogy a készítmény hatóanyaga felszívódjék 
a bôrben, és ott fejtse ki hatását.

2007. június 30-ig féléves             elôfizetést nyerhet,
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E
lôzô számunkban szóltunk már a Bach-
féle virágeszenciák lélekharmonizáló ha-
tásáról, amelyeket dr. Edward Bach angol 
orvos kísérletezett ki. Ismertettük életpá-

lyáját s azt az új szemléletet, amelyet egy rend-
szerezett terápiás módszer formájában nyújtott át 
az emberiségnek.

Bach halála után (1936) csaknem ötven évig 
kizárólag a hagyatékát ismerték. A 80-as évek 
elején az általa kikísérletezett módszert többen át-
vették, és ezzel felgyorsult a virágeszenciák meg-
jelenése elôször az Egyesült Államokban, majd az 
Európai Unió országaiban.

Korunk gazdasági, társadalmi és szociális kö-
vetelményei új generációs „segítôket” igényeltek. 
Dr. Bach terápiás módszerének egyik legdinami-
kusabb fejlesztôje a francia DEVA Laboratórium, 
amely a virágeszenciák területén a mai napig is 
zászlóvivônek számít. Feladatának tekinti az ere-
deti Bach-elôírások szigorú betartását az elôállítás 
során. Ezért hozta létre saját Minôségi Chartáját, 
amely figyelmet fordít a virágok termôterületének 
kiválasztásától az eszenciák készítésének és dina-
mizálásának folyamatán keresztül az ökologikus 
csomagolásra is. Alkalmazni kezdte a mai felgyor-
sult életünknek is megfelelôbb, higiénikus és prak-
tikus kiszerelést, a spray-formát. Szigorú kontroll, 
garantált nyomon követés valósul meg a gyártás 
minden fázisában – a virágtól a végtermékig. A 
készítmények elôállítása teljesen kézi erôvel tör-
ténik. 

A DEVA Laboratórium céljának tekinti e szelíd 
gyógymód terjesztését is világszerte, ezért sok ener-
giát fektet az oktatásba és a termékfejlesztésbe. 

Bach-virágterápia II.
 Virágeszenciák,  

a lélek harmonizálói
Kutatásainak egyik legnagyszerûbb eredmé-

nye, hogy virágeszencia-társításokat alkotott, s 
ezek által lényegesen leegyszerûsödött a megfele-
lô szer kiválasztása. 1� összetett virágeszencia-
készítményt kísérletezett ki, melyek elkísérnek 
mindennapjainkban, segítenek harmonikusan 
megélni életünk kulcsfontosságú pillanatait. Van-
nak mindenki által megélendô életszakaszok 
az elkerülhetetlen problémáikkal – például Kis-
gyermekkor, Serdülôkor –, s adódnak egyedi 
élethelyzetek, mint például a Nyugodt éjszakák 
helyreállítása vagy a most igen aktuális Tanulás és 
vizsgaidôszak segítése. 

A Bach-eszenciák egy-egy adott érzelmi ál-
lapotot, pszichés válságot tükröznek, így gyakran 
több virágeszenciát kell egyszerre használnunk ah-
hoz, hogy kibillent lelkivilágunkat újra egyensúly-
ba hozzuk. Noha dr. Bach is kidolgozott már egy 
összetett készítményt (Rescue Remedy), a DEVA 
Laboratórium azonban ezt továbbfejlesztette, az 
eredeti formulát lótuszvirággal erôsítette, s As-
sistance néven forgalmazza. Ez a spray támaszt 
nyújt feszült pillanatokban, hirtelen fellépô stressz 
és erôs félelemhelyzetek leküzdésében. 

A készítmények ajánlott fogyasztói ára: 
• monokomponensû eszenciák: 2190 Ft 

• összetett eszenciák: 2590 Ft
A termékek és az ismertetô szórólapok  
megtalálhatók a gyógyszertárakban. 

A DEVA Laboratórium magyarországi kizárólagos 
képviselôje a LEANDER VITA Kft.




