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Kedves Olvasó! 
Türelmetlenül várjuk az elsô napot, amikor 
fürdôruhában élvezhetjük a melengetô, bar-
nító sugarakat. De gondolnunk kell bôrünk 
védelmére is. Tudta, hogy minden gyermek-

korban elszenvedett leégés a sokszorosára növeli a melanóma, 
a bôr festékes sejtjeibôl kiinduló rosszindulatú elváltozás kocká-
zatát? Ezért csak mértékletesen élvezzük a napfényt, és fokoza-
tosan szoktassuk bôrünket a sugárzáshoz!

BÉLRÁK: FLAVONOIDOK ÉS GYÓGYGOMBA-KIVONATOK
SZEREPE A MEGELÔZÉSBEN

sal a rosszindulatú bélpolipok kialakulására. A jó 
minôségû felmérések egyik összegzô elemzése 
is megerôsítette, hogy a magas rostbevitel nem 
csökkenti a bélrák kockázatát. Mivel a bélrák 
a halálozási arányokat tekintve az egyik legve-
szélyesebb ráktípus, érdemes olyan tényezôket 
felderíteni, amelyek ismerete hozzájárulhat a 
megelôzés elôsegítéséhez. Az úgynevezett me-
tabolikus szindróma (krónikus anyagcserezavar 
szindróma), amelynek tünetei lehetnek a csípô 
körüli túlsúly, a magas trigliceridszint, alacsony 
HDL-koleszterin-szint, magas vérnyomás, magas 
vércukorszint, elôsegítheti a rosszindulatú bél-
polipok és a bélrák elôfordulását, és mintegy 67 
százalékkal növelheti a bélrákban történô elha-
lálozások arányát. Ugyanígy a cukorbetegség is 
elôsegítheti a bélrák kialakulását. Nem meglepô 
a testmozgás bélrákellenes hatása. III. stádiumos 
bélrákban szenvedô betegeknél a diagnózis utá-
ni testmozgásnövelés 50 százalékkal csökkenti 
a halálozási arányokat. A kutatók a testmozgás 
jótékony hatását legalább olyan jelentôsnek 
tartják, mint az adjuváns kemoterápia rákellenes 
hatását. A tudósok az inzulin bélrákkeltô hatá-s
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sát gyanítják a fentebb leírt jelenségek mögött.  
A magas inzulinszint 2-700 százalékkal növelhe-
ti a bélrák rizikóját. Mivel a testmozgás növeli 
az inzulinérzékenységet, kézenfekvô bélrákelle-
nes hatásának oka is: csökkentheti a szervezet 
inzulinszintjét.  Figyelemre méltó, hogy klinikai 
kísérletben igazolták az Agaricus blazei Murill 
gombakivonat inzulinérzékenységet javító ha-
tását. Az apigenin flavonoid – epigallocatechin 
gallattal kombinálva – bélrákmegelôzô hatását 
Németországban végzett kontrollált klinikai kí-
sérlet erôsítette meg. Az Agaricus blazei Murill 
és apigenin a jövôben szerephez juthat a bélrák 
kiegészítô terápiájában.

Varga Gábor, Dipl.-Kfm. 

További információ: www.apigenin.hu, 
tel.: 06-70/423-1127, 06-30/391-8080

Elsôdleges daganat

Sejthártya            
Ér

Antikváriumunk gyógyászati
és ezoterikus könyveket vásárol!

Aranycsillag
Ezoterikus Antikvárium
1114 Budapest
Bartók Béla út 21.
Tel.: 06-1-209-4737
www.aranycsillag.hu

A bélrák megelôzésében szerepet játszó 
tényezôket számos tanulmány vizsgálta. 
Az eredmények sokszor ellentmondáso-

sak.  A megfelelô mennyiségû rostbevitelt tar-
tották sokáig a bélrákmegelôzés „mágikus” esz-
közének. Ezt több tanulmány is igazolni látszott. 
Azonban 2 randomizált klinikai kísérlet megálla-
pította, hogy a megnövelt rostbevitel, illetve a 
csökkentett zsírbevitel önmagában nincs hatás-

A diabéteszes láb, vagyis a cukorbetegség okozta betegláb klinikai je-
lentôségét aláhúzza az a tény, hogy a nem traumás eredetû lábam-
putációk kb. 50 százalékát a cukorbetegség szövôdményeként meg-

jelenô, üszkösödést okozó érszûkület miatt kell indikálni. Hazánkban évente 
mintegy 5000 alsóvégtag-amputációt végeznek. Angiopathia diabetica, vagyis 
a cukorbetegség okozta arterioszklerózis – érelmeszesedés – egyik formája, 
amely elôször a legkisebb, késôbb a nagyobb verôereket is érinti. Teljes érel-
záródást okozhat, mely szívinfarktust, a máj- és a vesemûködés teljes leállását 
eredményezheti. Gyakori az érelzáródás a lábban, ahol a szövetelhalás miatt 
gyakran amputációra kerül sor. Az érszûkület figyelmeztetô jelei lehetnek, ha 
nyugalomban vagy terhelésre mással nem magyarázható végtagi fájdalom je-
lentkezik, de érszûkületre gondolhatunk a járástávolság csökkenése, vagyis bi-
zonyos távolság megtétele után megjelenô lábikragörcs, sápadt, hideg végtag, 
zsibbadtság, férfiaknál szexuális zavarok, éjszakai görcs (a végtagon), fejfájás, 
fülzúgás, szédülés, illetve végtagi fáradékonyság esetén. Az érszûkületnek ter-
mészetesen a cukorbetegségen kívül vannak más kockázati tényezôi is, így 
például a dohányzás, a magas vérzsír- és koleszterinszint, a magas vérnyomás 
és a családi öröklôdés. A betegség képes megingatni az ember mozgását, 
keresôképességét, nyugalmát. Az alsó végtagi érszûkület kezelésében a 2006. 
év találmányaként kitüntetett eljárással kiemelkedô eredményeket értek el. 
Szerencsére ma Magyarország minden megyeszékhelyén már megtalálható az 
eljárást alkalmazó centrum. Több száz beteg számolt már be jelentôs mértékû 
javulásról, gyógyulásról. Mint például az a 67 éves nôbeteg, akinek elviselhe-

Már alkalmazzák minden megyeszékhelyen
Érszûkület kezelése az új találmánnyal

tetlen panaszai voltak, já-
rástávolsága 50 méter volt, 
rossz állapotú erei miatt 
mûtéti megoldás már nem 
jöhetett szóba, elviselhe-
tetlen panaszainak meg-
oldására úgy tûnt, hogy 
nem maradt más, mint 
az amputáció. Az elsô 20 
kezelés után kezdett fényt 
látni az alagút végén. Járástávolsága mára már 1500 méterre javult, az otthoni 
lépcsôkorlátra már nincs szükség, a kínzó éjszakai fájdalmaknak vége. S hogy 
ez a kezelés miként zajlik? Nos, a diagnózis és a kezelés egyszerû, fájdalom-
mentes, beavatkozással nem járó mûszeres vizsgálatból és az azt követô húsz 
kezelésbôl álló fájdalommentes kúrából áll, napi egy kezeléssel. A kezelés a 
beszûkült érszakasz közvetlen közelében lévô mellékereket keringésképzésre 
– azaz funkcióátvételre – készteti. Az eljárást alkalmazó centrumok minden 
önkéntes egészségpénztárral szerzôdésben állnak. 

Sz. T.

 Felvilágosítás és bejelentkezés: www.medhungary.com
vagy 06-70/210-1513, 06-30/265-9360,

06-20/327-6835, 06-72/551-714  s
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Fájdalommentes kezelés
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A hagyományos húsvéti szokásokból mára többnyire 
az maradt meg, mi szem-szájnak ingere: a sonka,  
a fôtt tojás, a fonott kalács. Az ünnepet megelôzô 
többhetes böjtrôl szívesen megfeledkezünk, pedig testnek- 
léleknek-szellemnek megtisztulást, megújulást hozhat  
a kellô odafigyeléssel folytatott böjtölés.

A megújító
tavaszi böjt

A Pallas nagy lexikona szerint a böjt az ér-
zéki élvezeteknek, különösen a táplál-
kozásnak a korlátozását vagy az azok-

ról való lemondást jelenti. „A böjt nevezetesen 
az emésztési bajokból eredt betegségekben 
igen gyakran a legjobb orvosszer; mint meg-
engedett élvezetekrôl való önkéntes lemondás 
pedig, vallásos gyakorlat, mely a legmûveltebb 
népeknél mindenhol el volt terjedve. E vallásos 
gyakorlat okszerûségét ama tény is igazolja, 
hogy a böjt a szellemi tevékenységet is fokoz-
za” – áll a nagy múltú enciklopédiában. 

Gyógyító koplalás

Egyházi értelemben számos böjtöt különböz-
tethetünk meg, amelyek gyakorlatilag felölelik 
az egész évet. Kivételt képeznek a vasárnapok, 
az egyházi és állami ünnepek, illetve egy-egy 
szabad hét. Az adventi böjt például advent elsô 
vasárnapjától karácsonyig tart, minden szerdán 
és pénteken, a negyvennapos nagyböjt pedig 
hamvazószerdától húsvétig, mindennap, kivéve 
a vasárnapokat.

A böjt valóban a természet követelménye: a 
primitív népek gyógyulást vártak tôle, ösztönö-
sen felfüggesztették a táplálkozást, ha nem érez-
ték jól magukat. Annyit ittak, amennyi jólesett, 
de nem ettek semmit, amíg egészségük helyre 
nem állt. Kisgyerekek, állatok ugyanezt teszik, ha 
betegek. Orvosi értelemben Hippokratész alkal-
mazta elôször, fontos gyógyító eszköznek tekin-
tette. Az antik filozófiai iskolák a szellem meg-
tisztulását, a belsô elégedettséget, a szabadságot 
és a boldogságot is elvárták a böjttôl.

Testi-szellemi megtisztulás

A hosszú, hideg téli hónapok során, amikor 
nehezebb, zsírosabb ételeket eszünk és keve-

A Gyógyhír Könyvesbolt ajánlja:
‹  Stephen Blauer: lékönyv
‹  Ch. Calbom – M. Keane: lékönyv 2. 
‹  Rüdiger Dahlke: A tudatos böjtölés kéziköny-

ve

tel.: 452-0277, www.gyogyhir.hu

sebbet mozgunk, szervezetünkben felhalmo-
zódnak a méreg- és salakanyagok. Bizonyos 
anyagok rövid ideig terhelik szervezetünket, 
egyes mérgeket azonban a szövetek és a sej-
tek elraktároznak. A májban például a zsírban 
oldódó mérgek, a kloroform és a gyógyszer-
részecskék rakódnak le. A vízben oldódó anya-
gok, a tartósítószerek, gyógyszermaradványok 
a vesében raktározódnak. A gyomorban és a 
bélfalban a fluorid, a klór és a fémek tárolód-
nak. E felesleges salakanyagok tovább rontják 
az anyagcsere-folyamatokat, és gyengítik az 
immunrendszer mûködését, ami különbözô be-
tegségek kialakulásához vezet.

De mi is történik pontosan a böjtölés 
alatt? A csökkentett táplálékfelvétellel, illetve 
a szilárd táplálék megvonásával járó böjt so-
rán megszabadulunk a hónapok, évek során 
felgyülemlett lerakódásoktól. A böjtölés jóté-
kony hatása abban rejlik, hogy a szervezetnek 
a koplalás ideje alatt nem kell energiát fordíta-
nia az étel megemésztésére; minden erejét arra 
áldozhatja, hogy megszabaduljon a mérgektôl 
és salakanyagoktól. Emésztôrendszerünk fel-
lélegezhet, immunrendszerünk megerôsödik, 
bôrünk megtisztul, kiegyensúlyozottabbnak, 
energiával telinek érezzük magunkat. 

Átmeneti nehézségek

A böjtnek sok változata van, attól függôen, 
hogy mi a célja. Ma böjt alatt általában a 
léböjtkúrát értjük, amikor csak folyadékot 
(ásványvizet, gyümölcs-, illetve gyógyteát, 
zöldség- és gyümölcslevet, zöldséglevest) ve-
hetünk magunkhoz (naponta legalább 2,5-3 
litert), a többhetes egyházi böjtök viszont bi-
zonyos ételektôl vagy a jóllakástól való tartóz-
kodást jelentettek. Népszerûek a gyümölcs- és 
zöldségnapok is.

A hosszabb tisztítókúrát kellemetlenségek kísérhetik: az elsô 
pár napban fejfájás, hányinger, ingerlékenység léphet fel, de néhány 
nap alatt elmúlnak a kellemetlenségek. A böjt alatt a bôr petyhüdtté vá-
lik, mivel a sóhiány miatt csökken a sejteken belüli nyomás. Ez azonban 
csak átmeneti állapot, a kúrát követôen bôrünk szinte megújul.

Aki hosszabb böjtöt tervez, mindenképpen kérje ki szakember véle-
ményét, és készüljön fel rá lelkileg is. Nem végezhetnek azonban tisztí-

tókúrát a krónikus, daganatos vagy pszichés betegségben szenvedôk, a 
várandósok, a szoptatós anyák, a gyermekek és a nehéz fizikai munkát 

végzôk.
A böjt nem egyenlô a fogyókúrával. Természe-

tesen néhány kilóval könnyebbek leszünk a böjt 
végén, de ha fogyni szeretnénk, inkább étkez-
zünk egészségesen és mozogjunk sokat.

A böjt tehát amellett, hogy szinte át-
mossa szervezetünket, próbára teszi aka-
raterônket, alkalmat ad a lemondásra is. 
A minél több fogyasztásra ösztönzô társa-

dalmunkban ez igazi kihívás minden böjtölni 
szándékozónak.

VAJDA ANGÉLA n

A szibutramin forgalmazásának felfüggesztése nyomán az orlisztát 
hatóanyagú fogyasztószerekre nagyobb figyelem irányul. Az or-
lisztát nem a központi idegrendszerre hat, nincs serkentô vagy ét-

vágycsökkentô hatása, kizárólag az emésztôrendszerben fejti ki hatását, 
így nem befolyásolja a szívritmust és az agymûködést. 

A piacon lévô gyógyszerek közül az egyetlen orlisztát hatóanyagú, 
vény nélkül is elérhetô fogyókúrás gyógyszer megakadályozza, hogy a 
táplálékkal elfogyasztott zsír egy része a vékonybélben felszívódjon, így 
minden 2 kg saját erôbôl elért fogyás mellett további 1 kg-ot veszíthe-

A fogyni vágyók már csak
az orlisztátban bízhatnak
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Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlására az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) felfüggesztette 
a szibutramin hatóanyagot tartalmazó, elhízás kezelé-
sére szolgáló gyógyszerek forgalmazását. Az EMA egy 
új vizsgálat eredményei alapján nagyobbnak ítélte a 
szibutramin-tartalmú fogyasztószerek kockázatát, mint 
az elérhetô elônyöket. Így jelenleg egy széles körben 
alkalmazott másik hatóanyag, az orlisztát kerül elôtér-
be; ezzel a hatóanyaggal rendelkezô gyógyszerek már 
Magyarországon is elérhetôk. 

tünk (természetesen kiegyensúlyozott és változatos, kalória- és zsírszegény 
étrend mellett).

Az orlisztát mint hatóanyag a legszélesebb körben tanulmányozott 
súlycsökkentô szer a világon, több mint 100 klinikai kutatással, amelyekbe 
összesen 30 000 embert vontak be. Hatásmechanizmusa, hogy a bélben 
megakadályozza az elfogyasztott zsír egy részének emésztését és felszívó-
dását azáltal, hogy a zsírbontó enzimekhez kötôdik. Az ily módon fel nem 
szívódott zsír a széklettel távozik a szervezetbôl.

Az Európai Gyógyszerügynökség egy hat évig tartó, 10 000 tesztalanyt 
érintô kutatás alapján megállapította, hogy a szibutramin hatóanyagot tar-
talmazó fogyókúrás gyógyszerek növelhetik a szívinfarktus, az agyvérzés 
kockázatát, illetve szerepet játszanak a szív- és érrendszeri betegségek ki-
alakulásában az ilyen rizikófaktorokkal rendelkezô páciensek esetében.

A szibutramin-tartalmú szereket súlyos elhízás kezelésére használják 
olyan pácienseknél, akik pusztán fogyókúra segítségével nem tudnak tar-
tós vagy jelentôs fogyást elérni. A szibutramin a központi idegrendszerre 
hat, és tulajdonképpen az éhségérzetet csökkenti. 

Ezért az Európai Gyógyszerügynökség azt javasolja, hogy az orvosok 
függesszék fel a szibutramin-tartalmú szerek felírását, és azon páciensek, 
akik már használják ezeket a készítményeket, konzultáljanak az orvosukkal 
egyéb lehetséges súlycsökkentô készítményekrôl, étrend-kiegészítôkrôl.
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A jó idô beköszöntével nagyobb kedvvel 
megyünk kirándulni, túrázni, elôkerülnek a 
biciklik, a téli pihenôre eltett sporteszközök. 
De csak kevesen gondolnak arra, hogy a 
fokozott terhelésre fel kell készíteni ellustult 
izmainkat, ízületeinket, és számítani kell az 
esetleges sérülésekre is.

sportsérülések

Az elsô tavaszi hétvége után megszaporodnak a sportolás közben elszenve-
dett balesetek, a rándulások, a ficamok, az ízületi tok- és szalagsérülések, 
a csonttörések. Mindegyik jelentôs fájdalommal jár, ezért fontos tudni, mit 

tehetünk vészhelyzetben.

Rándulás, ficam

Az egyik legsérülékenyebb ízületünk a boka. Még a lábunkat sem kell kitenni ott-
honról, hogy egy rossz lépés vagy botlás következtében belenyilalljon a fájdalom, 
és a kétszeresére dagadjon. Amikor a boka kifordul, a lábunk alá „törik”, a külsô 
bokaszalagok megnyúlnak, részben elszakadhatnak, és az ízület megsérül. Rándu-
lás esetében az ízületet alkotó csontok ugyan idôlegesen eltávolodnak egymástól, 
de az erôhatást követôen visszaugranak a helyükre. Ficamnál viszont az ízületet al-
kotó csontok nem térnek vissza eredeti helyzetükbe, a szalagok és az ízületi tok is 
elszakadhatnak. 

Hasonló fájdalmat él át az, akinek a térde kifordul síelés vagy focizás közben. 
A térdsérülés gyakran együtt jár az ízületet rögzítô keresztszalag szakadásával, ezt 
rendszerint pattanó hang kíséri, és a térd feldagad. Hasonló sérülések esetén aján-
lott orvoshoz fordulni, aki a szükséges vizsgálatok alapján megállapítja, hogy mi 
károsodott – a csont, a porc, az ízületi tok, a szalagok –, és elrendeli a megfelelô 
gyógymódot.  

De amíg eljutunk az orvoshoz, mit tehetünk? Ne próbáljuk meg helyrerakni az 
ízületbôl „kiugrott” csontokat! Helyezzük nyugalomba a sérült végtagot, fájdalom-
csillapító kenôccsel vagy tapasszal mérsékelhetjük a szenvedést. Enyhülést hoz és 
csökkenti a duzzanatot a hûtés. Erre a célra használhatunk jégakkut, a patikában 
kapható hûtôzselét, de megteszi a fagyasztóból kivett, zacskós mélyhûtött zöldbor-
só is. A jeges segédeszközt törülközôbe csavarva helyezzük a sérült testrészre. Ne 
erôltessük a járást! Rugalmas pólyával (fáslival) rögzítsük a végtagot, és pihentessük, 
amíg eljutunk az orvoshoz.

A Gyógyhír Könyvesbolt ajánlja:
‹  Mark H. Beers – Robert Porter: MsD orvosi kézi-

könyv a családban
‹  Dr. Peter Fermine – dr. Stephen Sheperd: családi 

egészségkönyv
‹  Dr. Robert Cristol: Egészségügyi enciklopédia

tel.: 452-0277, www.gyogyhir.hu

Törés, repedés

Tévhit, hogy ha a sérült képes mozgatni az érintett testrészt, akkor nem kell csonttö-
résre gyanakodni. Elôfordulhat ugyanis, hogy a törött csontvégek nem távolodnak el 
egymástól, vagy repedés történt, és nincs sem deformálódás, sem funkciókiesés, ami 
a nagyobb bajra utalna. Elsôsegélynél viszont gyanús esetben is úgy kell eljárni, mintha 
biztosan csonttörés történt volna. Fontos, hogy a sérült végtagot rögzítsük sínnel vagy 
akár egy deszkalappal. Figyeljünk arra, hogy a törést határoló két ízületre is kiterjedjen 
a rögzítés, például csuklótörésnél a kézfejet és a könyököt egyaránt rögzíteni kell.

Nyílt törésnél, amikor a törött csontvégek átszúrják a lágy szöveteket, a legfonto-
sabb teendô, hogy a fertôzést megelôzzük, ezért a sebet steril kötéssel fedjük be, és 
a végtagot rögzítsük. Gerincsérülés gyanúja esetén ne kísérletezzünk elsôsegéllyel, 
ne mozdítsuk a beteget, hívjunk mentôt!

Sebzés, horzsolás

Sokszor nem tulajdonítunk jelentôséget az apróbb sérüléseknek. De bármilyen je-
lentéktelennek tûnik a sebzés, megbontja azt a védelmi rendszert, amelyet a bôr 
nyújt, és kaput nyit a fertôzések elôtt. Ezért nem elég csak a vérzést csillapítani, a seb 
környékét is meg kell tisztítani, alaposan fertôtleníteni, majd steril kötszerrel befedni. 
Kisebb hámsérüléseket, sportolás közben szerzett horzsolásokat a helyszínen is ellát-
hatunk. Mélyebb, erôsebben vérzô, nagyobb kiterjedésû sérülésekkel – a helyszíni 
elsôsegély után – érdemes elmenni a baleseti sebészetre. Mindenképpen forduljunk 
orvoshoz, ha a sebzést erôsen szennyezett tárgy okozta például barkácsolás vagy 
kertészkedés közben, és ha állatharapás miatt következett be.

K. É.  n
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A limfóma világnapok háziasszonya minden év-
ben Csákvári-Sarnyai Eszter modell. A tavalyi 
rendezvényen találkoztunk elôször. Meglepett, 
hogy ez a törékeny, bájos, fiatal nô milyen erôs. 
Ha valaki, ô igazán tudja, miért fontos, hogy be-
széljünk a nyirokrendszert megtámadó dagana-
tos betegségrôl, a limfómáról, hiszen ô leküzdötte 
ezt a kórt. Azóta feladatának érzi, hogy hitet, 
reményt adjon: a rákból meg lehet gyógyulni.

Csupa olyan dologról kérdezgetem Esztert, 
amit az ember legszívesebben elfelejtene, 
mégis vállalja, hogy feleleveníti élete leg-
nehezebb idôszakát. Pedig az emlékek is 
halványulnak, hiszen 12 éve történt, hogy 
az orvosa azt mondta, a kulcscsontja fölötti 
megnagyobbodott csomóban rosszindulatú 
sejteket találtak.
Mire gondoltál, amikor meghallottad a 
rossz hírt?
– 23 éves voltam, távol a családomtól, amikor 
az orvosom azt mondta, rákom van, de gyó-
gyítható, menjek az onkológiára. És én elhit-
tem neki, hogy a Hodgkin-limfóma gyógyít-
ható. Lehet, hogy fel sem fogtam, csak azt 
tudtam, hogy engem meg fognak gyógyítani. 
Egy igazán rossz élményem volt csak, amikor 
azt a csomót a kulcscsontom felett kivágták a 
sebészeten. Helyi érzéstelenítésben operáltak, 
és mélyebbre kellett vágni, mint tervezték, né-
hány perc helyett több mint fél óráig tartott a 
mûtét. Sírtam, de a sebész együttérzés helyett 
azt mondta, gondoljak arra, hogy éppen egy 
bemutató elôtt sminkelnek. Ez nagyon rosz-
szul esett. Ma már csak egy pici heg emlékez-
tet a történtekre.
Hogyan viselted a betegséget?
– Tulajdonképpen jól. Kivették a nyakamból 
a csomót, és találtak még egy, nagyobb da-
ganatot a tüdôm és a szívem között. Tudtam, 
hogy jön tizenkét kemoterápia és egy hónap 
sugárkezelés. Csináltam, amit az orvosom, 
dr. Molnár Zsuzsa fôorvos asszony mondott, 

közben éltem az életemet. Csak a kemo utá-
ni néhány nap volt rossz, amikor semmi nem 
marad meg az emberben. Az már jó jel volt, 
amikor éhesnek éreztem magam. A szüleim 
mellettem álltak, és én sem voltam elkese-
redve. Ugyanúgy éltem, mint máskor, dol-
goztam, buliztam, nem akartam gyengének 
mutatkozni. 
Ekkor láthattunk kopaszon a kifutón. 
Senki nem sejtette, hogy a szokatlan kül-
sô súlyos betegséget takar.
– Volt parókám is, de nem zavart a kopaszsá-
gom. Amikor a kemótól hullani kezdett a ha-
jam, inkább leborotváltam. Pozitívan kell hoz-
záállni. Már nem gondolok a betegségemre, 
olyan régen volt. De azóta is rendszeresen 
járok ellenôrzésre, és a családomat is mindig 
elküldöm rákszûrésre. Hiszek abban, hogy a 
gondolat teremtô erejû. Kell a hit a gyógyu-
láshoz, és kellenek a jó orvosok is. Egyre ha-
tásosabb kezelések vannak, amelyek ma már 
nem viselik meg annyira a betegeket. Szeren-
csésnek tartom magam, mert a kellô idôben 
jó orvoshoz kerültem. Kilenc hónapig tartott a 
gyógyulás, bár ezt az orvosok nem így mond-
ják, hivatalosan tünetmentes vagyok.
Hogyan lettél a limfóma világnap házi-
asszonya?
– A Magyar Rákellenes Liga keresett meg 
ezzel a kéréssel, és én szívesen vállaltam. 
Szerveztünk már divatbemutatót mellrákos 
nôknek, Léber Barbara ruháiból. Jó volt látni, 
ahogy végigvonultak a kifutón a betegségen 
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csákvári-sarnyai Eszter
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Élete legnehezebb idôszaka: a gyógykezelés 
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Kedvence: az olasz konyha

„Hittem a gyógyulásban”
Csákvári-Sarnyai Eszter

átesett nôk, akik újra szépnek, vonzónak érezhették magukat. Önkéntes-
ként segítek a Csodalámpa Alapítványnak is, nagyon jó érzés teljesíteni 
súlyos beteg kisgyerekek kívánságait, valóra váltani a vágyaikat. A legtöb-
ben laptopot kérnek, mert a számítógéppel kinyílik elôttük a világ. 
Hogyan élsz? Törôdsz az egészségeddel?
– A férjemmel odafigyelünk az étkezésünkre, szívesebben eszünk könnyû 
ételeket. Felfedeztem egy új edzésformát, a neve curves (kanyarok), és 
arra utal, hogy körben elhelyezett gépeken lehet edzeni. Így nem unal-
masak a gyakorlatok, és fél óra alatt rendesen megmozgatja minden 
izmomat. Hetente kétszer-háromszor járok edzésre. Új szenvedélyem a 
golfozás. Bár a férjem inkább az extrém sportokat részesíti elônyben, nem 
kizárt, hogy idôvel ô is megkedveli.
Sokat dolgozol, például Náray Tamás minden bemutatóján részt 
veszel.
– Szegeden, Náray Tamás modelliskolájában kezdtem a pályát, 18 éve-
sen. Akkoriban autóstoppal jártam át a Vajdaságból Szegedre. Sok be-
mutatón dolgozom, és a barátnômmel, Aipli Ágival bemutatók szervezé-
sével is foglalkozunk, így a szakma közelében maradhatunk, amikor már 
nem mi lépünk a kifutóra. Nem vagyok karrierközpontú, nekem ma már 
a család a legfontosabb. A férjemmel szeretnénk kisbabát, ehhez zöld 
utat kaptunk az orvosoktól is. 

KOLIMÁR ÉVA  n
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Sokaknak okoznak gondot a fájdalommal, vér-
zéssel, rossz lehelettel és gyakran kellemetlen 
szájízzel járó ínyproblémák. Az emberek több-

sége sajnos nem kezeli ezt a problémát mindaddig, 
amíg csak enyhék a tünetek. Lehet, hogy eleinte nem 
tûnik súlyosnak a baj, mégis fontos, hogy törôdjünk 
vele. Ugyanis az „íny nem felejt”: a fogágyat 
károsító hatások összeadódnak, és ez a fogak 
meglazulásához és kihullásához vezethet. Egyes 
források szerint negyven év felett a fogak elvesztésé-
ért már többségében nem a fogszuvasodás, hanem 
a fogágyproblémák a felelôsek! Ezen felül az ínyben 
elszaporodott baktériumok gócot hozhatnak létre, 
mely a szervezet más részein is kellemetlen tünete-
ket okozhat.  

Különbözô lehetôségek léteztek eddig is az íny-
problémák enyhítésére, mint például ecsetelések, 
szájvizek, fogkô-eltávolítás. Újdonságként egy 
teljesen más megközelítés került a figyelem 
középpontjába. Ez a módszer segíti az íny ter-
mészetes gyógyulását és egészségének meg-
ôrzését. Az új módszer lényege, hogy a fogíny mû-
ködéséhez szükséges tápanyagokkal látja el annak 
szöveteit. Ezeket a tápanyagokat kapszula formá-

ban kell lenyelni, és a véráramon keresztül jutnak 
el az íny kérdéses területeire. Ezáltal a problémát 
igen hatékony módon, annak gyökerénél éri el.  
Az ínyproblémák egy részét ugyanis egyes tápanya-
gok hiánya okozza. Ez többek között a rossz étke-
zési szokások következménye, valamint az életkor 
elôrehaladtával bizonyos anyagok (pl. Q10 koen-
zim) mennyisége csökken a szervezetben.

A fent leírt új megközelítésen alapszik a Vitinne 
íny egészség nevû készítmény hatásmechanizmusa. 
A Vitinne kapszulák olyan hatóanyagokat tartal-
maznak, melyek az íny egészséges mûködéséhez 
szükségesek. A benne levô vitaminok közül a C-vi-
tamin és ennek felszívódását segítô P-vitamin 
(rutin) javítják az ínyben levô hajszálerek ál-
lapotát, így elôsegítik a vérzés csökkenését.  
A Vitinne kapszulában levô gyógynövénykivonatok 
(kamilla és körömvirág) nyugtatólag hatnak az íny-
szövetekre. Rendkívül fontos még a Q10 koenzim is, 
ugyanis semlegesíti a káros szabadgyökök egy részét, 
melyek ínyirritációt okozhatnak. Ezek a szabadgyökök 
étkezések után keletkeznek, amikor a szájüregben 
maradt élelmiszer bomlásnak indul, és ezen kóroko-
zók szaporodnak el. Klinikai eredmények szerint a vér-
zô vagy gyulladt fogínyben kevesebb Q10 koenzim 
található, mint az egészségesben. 

A Vitinne kúra alkalmazásával látványos ered-
mények születtek. Egy középkorú hölgynek példá-
ul az évek óta visszatérô ínyproblémái annyira kel-
lemetlen panaszokat okoztak, hogy még az evés 
is nehezére esett. Hiába próbálkozott többféle 
módszerrel, egyik sem jelentett tartós megoldást. 
A Vitinne szedése mellett már napok után érez-
te a javulást, néhány hét alatt pedig megszûntek  
a panaszai. És ami a legfontosabb: a javasolt kúra 
befejezése óta egészséges az ínye. Sokan nem is 
sejtik, hogy gyakran a fogak meglazulásáért és ki-
hullásáért is a fogágy rossz állapota tehetô felelôs-
sé. Egy idôs férfi arról számolt be, hogy a Vitinne 
szedése segített meglazult fogai állapotának ren-
dezôdésében. 

Az ínyproblémák hatékony megoldásával  
a fogágy újra egészséges és szép rózsaszínû lesz, 
ráadásul ezáltal fogainkat is óvjuk. 

Az ínyproblémákat, mint a duzzadt, piros, fájdalmas, 
vérzô ínyt nem szabad elhanyagolni. Már létezik egy 
olyan új módszer, mely segíti az íny természetes gyó-
gyulását.
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Hatásos
fogínyvédelem

Adója 1 százalékával Ön is támogathatja
a Magyar rákellenes liga munkáját. 

számlaszám: 19653417-2-43
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Elsôsorban a nôk betegségének tartják a csontritkulást, 
pedig a férfiakat is érinti. Ma Magyarországon mint-
egy �00 ezer nô és �00 ezer férfi szenved csontritku-
lásban, a betegséggel összefüggésben kialakuló csont-
törések száma pedig évi �0 ezerre tehetô. 

A néma járvány

A A csontritkulást, más néven osz-
teoporózist azért nevezik néma jár-
ványnak, mert kezdeti stádiumában 

tünetmentes, és gyakran csak egy csont-
törés után ismerik fel. Pedig a korai diag-
nózis és kezelés lehetôséget adhat a súlyos 
következmények megelôzésére. Ez egyaránt 
fontos lenne a betegek és az egészségügyi 
ellátórendszer szempontjából is. Az oszteo-
porózissal összefüggô csonttörések – csi-
golya, csípô-, alkar-, felkartörés – ugyanis 
a hosszú gyógyulással járó szenvedés mel-
lett kitartó rehabilitációt igényelnek, és sok 
esetben mozgáskorlátozottsághoz vezet-
nek. Jó tudni, hogy az életminôség romlása 
mellett a csigolyatörés közel nyolcszorosá-
ra, a csípôtáji törés hatszorosára növeli a 
halálozási kockázatot.

A csontritkulás kialakulásának számos 
oka lehet. Egyes családokban halmozottan 
fordul elô, ez genetikai hajlamra utal. Befo-
lyásolhatja az elégtelen kalcium- és D-vita-
min-bevitel, a testmozgás hiánya, továbbá 
a hormonháztartás zavara. Nagyobb koc-
kázattal számolhatnak a nôk a változókor 
után, különösen, ha testsúlyuk alacsony, 
és vékony termetûek. Egyes betegségek 
– például vese-, máj-, bél-, reumatológiai, 
vérképzôszervi betegség – következtében, 
illetve bizonyos gyógyszerek tartós szedése 
következtében ugyancsak létrejöhet csont-
ritkulás.

Az oszteoporózis megelôzését már 
gyermekkorban kell kezdeni. Törekedjünk a 
csonttömeg fejlesztésére megfelelô táplál-
kozással és rendszeres mozgással, hiszen az 
izmok terhelésével erôsödnek a csontok is. 
Kitûnô mozgásforma a tempós séta, a koco-
gás, a biciklizés. Csontépítô táplálék a tej, 
tejtermékek, rozskenyér, szója, olajos mag-
vak, halak, kalciumos ásványvíz, ellenben 
csontrablók a koffeintartalmú italok (kávé, 
kóla), az alkohol, a dohányzás.

A kezdôdô csontritkulást szûréssel ide-
jében felfedezhetik, és kezelésbe vehetik.  
A terápia célja a további állapotromlás 
megelôzése a szükséges kalcium és D-vita-
min bevitelével, továbbá rendszeres moz-
gással. Ahhoz, hogy a D-vitamin kifejthesse 
hatását, napfényre is szükségünk van, ezért 
ajánlott legalább 15 percet eltölteni napon 
a kora délelôtti vagy a késô délutáni órák-
ban. 

A megelôzés érdekében fontos lenne, 
hogy minden 50 év feletti ember részt ve-
gyen a csontsûrûséget felmérô szûrôvizsgá-
laton, és szükség esetén a beteg az álla-
potának megfelelô terápiát megkapja. Ma 
már olyan gyógyszerek állnak a rendelkezé-
sünkre, amelyekkel a csontállomány vissza-
építése is lehetséges. 

 K. É. n

A csontritkulás
szûrése
Az oszteoporózis mértékének 
megállapítására a reumato-
lógus szakorvos ad beutalót, 
és az eredménytôl függôen 
rendeli a terápiát. A szûrés 
része a fizikális vizsgálat, 
a csontsûrûség-mérés (den-
zitometria), a csont szer-
kezetének meghatározása 
röntgenvizsgálattal és a 
laborvizsgálat.

Az 1960-as évek elején mutatták ki, hogy  
a betegség hátterében az agyi ingerületet át-
vivô anyagok egyike, a dopamin hiánya áll, ami 
egy sejtcsoport pusztulásának következménye. 
A Parkinson-kór az úgynevezett nem akarat-
lagos (extrapyramidális) mozgászavarok egyik 
formája. Négy legfontosabb tünete a remegés, 
ami végtagokban, arcon jelentkezhet; az izom-
feszülés a végtagokban és a törzsizomzatban; a 
mozgások meglassulása és az egyensúlyzavar. 
A betegség progresszív jellegû, de az állapot-
romlás mértéke egyénenként nagyon változó. 
Nem fertôzô, öröklôdésre utaló hajlamot nem 
igazoltak. Hasonló tüneteket okozhatnak más 
betegségek is – olyankor parkinsonismusról be-
szélünk. 

A világon mintegy 6,3 millió, Magyaror-
szágon 20-25 ezer ember szenved Parkinson-
kórban. A legújabb statisztikai adatok szerint 
évente 1500-2000 új esetet diagnosztizálnak. 
A korszerû vizsgálati módszereknek köszönhe-
tôen a Parkinson-kór elég jól diagnosztizálha-
tó, de százszázalékos eredményt adó eljárással 
még nem rendelkezünk. Agyi CT és MR vizsgá-
lat, remegésvizsgálat, anyagcsere-vizsgálatok 
eredményének összességébôl, a tünetek ala-
kulásából tudja az ezzel foglalkozó szakorvos 
megállapítani a diagnózist, és elkülöníteni a 
hasonló tüneteket okozó elfajulásos betegsé-
gektôl.

A tudomány jelenlegi eredményei alap-
ján a betegséget nem lehet teljesen meg-

avagy – mi is az a Parkinson-kór?
A testünk fogságában 
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A WHO (World Health Organization) 1���-ben nyil-
vánította április 11-ét a Parkinson-kórban szenvedôk 
világnapjává. A kór „névadója”, James Parkinson an-
gol háziorvos fogalmazta és írta le elsôként 1�1�-ben 
a betegség tüneteit. Április 11-én az ô születésnap-
jának tiszteletére tartják a World Parkinson’s Disease 
Dayt, vagyis a Parkinson-betegek világnapját.

gyógyítani, azonban megfelelô gyógyszeres 
és – szükség esetén – sebészi kezeléssel igen 
jó eredmények érhetôk el, a panaszt okozó 
tünetek csökkenthetôk, akár meg is szün-
tethetôk. A gyógyszeres kezelésnél nagyobb 
múltja van a sebészi kezelésnek, hiszen már 
az 1950-es években végeztek mûtéteket.  
A gyógyszeres eredmények egy idôre háttér-
be szorították a sebészi beavatkozást, mivel 
úgy tûnt, hogy megoldódik a betegség keze-
lése. Késôbb kiderült, hogy nem minden beteg 
reagál egyformán jól a gyógyszeres kezelésre, 
néha mellékhatások jelentkeznek, illetve tar-
tós kezelés esetén túlmozgás és izomfeszülés 
formájában újabb mozgászavar léphet fel.  
A modern képalkotó vizsgálatok (CT, MR, PET, 
SPECT) és a korszerû elektrofiziológiás eljárá-
sok – melyek a betegség további kutatásához 
is nagy segítséget nyújtanak – lehetôvé tették, 
hogy nagyobb legyen a mûtétek pontossága, 
csökkenjen a szövôdmények aránya. Új típusú 
sebészi beavatkozások kifejlesztése vált lehe-
tôvé. Ennek következtében napjainkban a mû-
téti javallat nagymértékben változott.

A sebészi beavatkozásnak az a lényege, 
hogy a bonyolult szabályozórendszerben meg-
kísérlik visszaállítani a felborult egyensúlyt.  
A mûtét lényege az, hogy a sejtek kóros túlmûkö-
dését megszüntetjük, ez megakadályozza a kóros 
ingerület átterjedését más agyi területekre.
Ez két módszerrel történhet:
1. Az agyállomány kisméretû roncsolása (nagy-
frekvenciás hôkontrollált koagulálása) – ez az 
úgynevezett léziós mûtét.
2. Neuropacemakerrel összekötött elektróda 
beültetése a megfelelô agyközpontba – ez a 
mély agyi stimuláció. Utóbbi a korszerûbb be-
avatkozás, hatása nemcsak az orvos által sza-
bályozható, hanem bizonyos fokban a beteg 
által is beállítható.

A remegést és a túlmozgást 90-95%-kal, 
a meglassulást 50-60%-kal csökkenti, a mûtét 
hatása már a mûtôasztalon észlelhetô. A mû-
tétet az OEP finanszírozza.

A Parkinson-kórral élni rendkívül nagy ter-
het okoz az érintettek számára. A megfelelô 
terápia mellett fontos szerepe van a rendsze-
res lelki gondozásnak is, mert a betegek egy-
harmadát súlyos depresszió sújtja. A diagnózis 
közlésekor az érintetteket oly mértékû érzelmi 
sokkhatás éri, ami gyakran vezet depresszió 
kialakulásához. Elutasítják a betegségüket, el-
uralkodik rajtuk a társadalmi kirekesztettség 
érzése, nem mozdulnak ki, az otthonuk fog-
ságában élnek. Félnek a távolabbi környezet 
reakcióitól, és félnek önmaguk gátjainak fel-
ismerésétôl. A betegek hatékony kezeléséhez 
több szakterület képviselôinek együttes ösz-
szefogására van szükség. A korai felismerés, a 
korszerû, rendszeres állapotkövetés és szükség 
esetén a megfelelô helyre, mûtéti beavatkozás-
ra irányítás rendkívül fontos a jó életminôség 
eléréséhez.

Dr. Valálik István
idegsebész fôorvos
Telefon: 275-0375

www.parkinson.hu
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Az Ocuvite Lutein forte egy vitaminokat, ásvá-
nyi anyagokat és karotinoidokat tartalmazó,  
szemspecifi kus étrend-kiegészítô, melyet arra 
fejlesztettek ki, hogy a szem védelmi rendsze-
rét erôsítse, és védje az egészséges látást. 
Cukorbetegek, tejcukorérzékenyek és cöliáki-
ás betegek is szedhetik. 
Ocuvite Lutein a szemreszabott vitamin. 

Tavaszi akció keretében a méltán népszerû Armonía 
Csigacsoda termékcsalád legújabb tagját, a csiganyálka 
kivonatból készült parabénmentes, bôr(sz)építô szem-
ránckrémet ajándékba kapja Helix Aspersa testápoló 
megvásárlása esetén. 
Klinikai teszttel alátámasztott látványos eredmények!

Könnyed székelés: Lepicol Plus!
A Psyllium Husk élelmi rostot, 5-féle probiotikus bak-
tériumtörzset, valamint prebiotikumot tartalmazó 
készítmény garantáltan megoldja problémáját, kelle-
mes komfortérzetet biztosít beleiben.
(Gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású készítmény)

Forgalmazza: VitaminKosár Kft.
www.vitaminkosar.hu
Keresse a patikákban és a dm drogériákban.

Faith in Nature bio- és natúr 
kozmetikai termékcsalád

www.naturkozmetika.com, Tel.: 06-20-358-2536

További információért látogasson el honlapunkra,
 a www.bauschandlomb.hu-ra, vagy írjon nekünk az info.hu@bausch.com e-mail címre.

6-féle hasznos hatóanyag az ízületek egészsége érdekében:
‹ Glukozamin
‹ MSM (metil szulfonil metán)
‹ Kondroitin-szulfát
‹ Csalánkivonat
‹ Magnézium
‹ Kollagén

Oriental Herbs Kft.   Tel./Fax: (1) 260-7854   www.DrChenPatika.com

Ôrizze meg egészséges látását
Ocuvite Lutein fortéval!

Oriental Herbs Kft.   Tel./Fax: (1) 260-7854   www.DrChenPatika.com

Armonía Helix Aspersa
Csigacsoda natúrkozmetikumok

Forgalmazza: Naturelle Kft.
1111. Budapest, Szt. Gellért tér 3. III. 3. 
Tel./Fax: 06 1 279 1567
www.naturellekozmetika.hu

szemspecifi kus étrend-kiegészítô, melyet arra 
fejlesztettek ki, hogy a szem védelmi rendsze-
rét erôsítse, és védje az egészséges látást. 
Cukorbetegek, tejcukorérzékenyek és cöliáki-
ás betegek is szedhetik. 
Ocuvite Lutein a szemreszabott vitamin. 

További információért látogasson el honlapunkra,

éljen Ön isaz Ocuvitebónusz programmal!

Csigacsoda termékcsalád legújabb tagját, a csiganyálka 
kivonatból készült parabénmentes, bôr(sz)építô szem-
ránckrémet ajándékba kapja Helix Aspersa testápoló 
megvásárlása esetén. 
Klinikai teszttel alátámasztott látványos eredmények!

Forgalmazza: Naturelle Kft.
1111. Budapest, Szt. Gellért tér 3. III. 3. 
Tel./Fax: 06 1 279 1567
www.naturellekozmetika.hu

Megtaláltuk az ideális, tartósítószertôl és mester-
séges anyagoktól mentes, természetes bôr- és haj-
ápolást az ön számára! 
Ami számunkra kincset ér: a Faith in Nature ter-
mékek nem tartalmaznak parabéneket, SLES-t és 
egyéb szintetikus összetevôket. Növényi összetevôkbôl állnak – igazi bio
elemekkel. Kiváló minôség, elérhetô áron!
Keresse a bioboltokban és patikákban, vagy rendelje meg webáruházunkban!

Porc-Max ÍZÜLETEKRE 6 tabletta

Lepicol Plus

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

‹ Csak természetes anyagokból;
‹ A fogyókúra jó kiegészítôje lehet;
‹  Jó vízhajtó, és segíthet a tavaszi mé-

regtelenítésben.

MlesnA (Ceylon) szálas 
fehér, zöld és fekete tea

Kapható: patikákban, gyógynövényboltokban,
web-áruházakban.
5000 Ft felett ingyenesen kiszállítunk Budapesten! 
www.mlesnatea.hu    info: (06-20) 521-0086

Szabadalmazott összetételû étrend-kiegészítô.
Hozzájárul az ízületek egészségének, mozgé-
konyságának megôrzéséhez
összetétel: Glükózamin (HCL: 250 mg),  
Omega-3 (EPA: 105 mg),
Omega-6 (szûz ligetszépeolaj: 50 mg), 
Omega-6 (CLA: 25 mg),
Omega-9 (szûz olívaolaj: 25 mg)

OmegaFlex kapszula 60db

Bôvebb információ: www.fi togold.hu   Tel.: 06-1-223-1258
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Elmex
Az elmex® ERÓZIÓvÉDELEM szájvíz új, ón-
kloridot és aminfl uoridot tartalmazó ható-
anyag-kombinációjával kiváló védelmet nyújt 
a fogerózióval szemben.
‹ megelôzi a fogzománc elvesztését
‹  megerôsíti a fogzománcot, és ellenállóbbá 

teszi az eróziót okozó savas behatásokkal 
szemben

‹  kiemelkedô védelmet nyújt a fogszuvaso-
dással szemben is

www.elmex.hu

Sok embernek már segített!     
 VegEPA – étrendkiegészítô kapszula 60 db

Hatóanyag-kombinációja (EPA = omega 3, 
szûz ligetszépeolaj [GLA] = omega 6, DHA-
mentes) pozitív hatású a következôre: ta-
nulás, koncentráció, fi gyelem, viselkedés,
alvásminôség, hangulat, szív- és érrendszer.
Beszerezhetôség: Béres Egészségtár, gyógy-
szertárakban és gyógynövényszakboltok-
ban.

www.fi togold.hu    Tel.: 06-1-223-1258

hírcseppekGyóGyhír  

Védekezzünk a fogerózió ellen!

T udjuk, hogy a savas italokkal és ételekkel való 
közvetlen érintkezés megtámadja és idôvel fel-
oldja a fogzománcot, ez a fogerózió. Egyes ri-

zikófaktorok, például a kevés nyálképzôdés, melyet 
bizonyos gyógyszerek is kiválthatnak, felgyorsíthat-
ják az eróziós folyamatot. De azt kevesen tudják, 
hogyan lehet védekezni a fogerózió ellen, hiszen 
ebben az esetben nem elegendô az egészséges 
táplálkozást és a megfelelô szájápolást ajánlani. 
Fogyasszunk ritkábban a fogzománcot károsító sa-
vas ételekbôl (gyümölcsök, különösen a citrusfélék, 
ecetet tartalmazó ételek, savas édességek), vala-
mint a savas italokból (kóla, üdítôk, gyümölcslevek, 
izotóniás italok, jeges tea, bor), de igyunk elegen-
dô mennyiségû, alacsony savtartalmú, cukormentes 
italt, például vizet vagy édesítetlen gyógyteákat. 
Iktassunk az étrendünkbe magas kalciumtartalmú 
ételeket és italokat, például tejet, tejterméket, sajtot. 
Savas italokat inkább étkezéskor és ne étkezések 
között igyunk. 

Mit tehetünk még a fogerózió elkerülése érdeké-
ben? Keressük a speciálisan erre a célra kifejlesz-
tett, a fogzománcot védô szájápolási termékeket.

szívvédô növényi
szterinek

A zsíranyagcsere-zavar legismertebb rizikótényezôje 
a magas koleszterinszint, ami megnöveli a szív- és 
érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. 

A vérzsírok alakulása életmód-terápiával, ezen belül étrend-
del is befolyásolható. Javasolt a napi koleszterinbevitel csök-
kentése 300 mg alá, kialakult betegség esetén 200 mg alá. 
A megelôzés fontos eleme a rostban gazdag zöldséget, fô-
zeléket, gyümölcsöt, gabonát és növényi olajokat tartalmazó 
táplálkozás. A vízoldékony rostok hatására javul a vérzsírok 
koncentrációja, csökken a vérnyomás, a szív- és érrendszeri 
betegségek kockázata. 

A növények az állati eredetû koleszterinhez hasonló ké-
miai szerkezetû fitoszterineket is tartalmaznak. Klinikailag 
igazolt, hogy megfelelô mennyiségû fitoszterin elfogyasz-
tása csökkenti a teljes és az LDL-koleszterin-szintet, emel-
lett növeli a szervezetben lévô koleszterin széklettel törté-
nô kiürítését. A hatékony koleszterinszint-csökkentéshez 
naponta legalább 1,2 g fitoszterint ajánlott elfogyasztani. 
A  természetes források – szezámmag, lenmag, dió, mo-
gyoró, növényi olajok, gabonafélék, hüvelyesek – mellett a 
növényi szterinekkel dúsított készítmények fogyasztását ja-
vasolják a szakértôk. A napi 3 g növényi szterol fogyasztást 
nem ajánlott túllépni.

Új
Revalid korpásodás elleni sampon
Újdonság a Revalid ketokonazol tartalmú korpásodás 
elleni samponja, amely a korpásodásért felelôs gombák 
ellen veszi fel a harcot – mégpedig rendkívül eredmé-
nyesen!
A legújabb kutatások szerint a ketokonazolt tartalma-
zó korpásodás elleni samponok akár tízszer hatásosab-
bak a korpásodás megszüntetésében, mint az egyéb 
készítmények.* 
*Bulmer AC, Bulmer GS: The antifungal action of dandruff shampoos, Mycopathologia. 1999, 147 (2): 63-5

Új
Revalid korpásodás elleni sampon
Újdonság a Revalid ketokonazol tartalmú korpásodás 
elleni samponja, amely a korpásodásért felelôs gombák 
ellen veszi fel a harcot – mégpedig rendkívül eredmé-
nyesen!
A legújabb kutatások szerint a ketokonazolt tartalma-
zó korpásodás elleni samponok akár tízszer hatásosab-
bak a korpásodás megszüntetésében, mint az egyéb 
készítmények.* 
*Bulmer AC, Bulmer GS: The antifungal action of dandruff shampoos, Mycopathologia. 1999, 147 (2): 63-5

www.revalid.hu

Gyógynövény-, tengeri eredetû- és ásványi anyagok
kombinálásával készült étrend-kiegészítô készítmény
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A tavaszi fáradtság jellemzôje az aluszékonyság, kedvetlen-
ség, alacsony terhelhetôség. Bizonyos szempontok alapján 
betegségnek is tekinthetô, hiszen kezelendô, tenni kell el-

lene valamit. Alapvetôen tél végén, kora tavasszal jelentkezik. Okai 
a szervezet kimerülôben lévô vitamin- és egyéb tápanyagraktárai, 
valamint a kevés mozgás, a téli szürkeség, a napfény hiánya. Külö-
nös, hogy a téli mozgásszegény idôszak nem teszi kipihentebbé az 
embert. Ennek az a magyarázata, hogy a hideg, a rossz idô, a korai 
sötétedés miatt sokkal kevesebbet sétálunk, tartózkodunk a sza-
badban, kevesebbet mozgunk. A szervezet folyamatai lelassulnak, 
mint a téli álmot alvó medvéknél és más állatoknál. Emiatt szerve-
zetünkben felszaporodnak a salakanyagok, az oxidatív folyamatok, 
és a stressz miatt a szabadgyökök. Ebbôl adódik, mi is a tavaszi 
fáradtság ellenszere. Elsôsorban „fel kell ébredni a téli álmunkból”. 
Összeszedni magunkat, minden erônket, és elkezdeni fokozatosan 
terhelni állóképességünket. Kezdjük rövidebb sétákkal, aztán nap-
ról napra hosszabbítsuk a szabadban, mozgással töltött idôt. Né-
hány nap után akár kocoghatunk is. Erônlétünk javításához nem 
árt a vitaminraktárak feltöltése sem. A patikákban rendelkezésre 
álló multivitaminokból életkorunknak és ízlésünknek megfelelôen 
választhatunk. Ne felejtsük, hogy a vitaminok megfelelô hasznosu-

Tavaszi fáradtság
lásához ásványi anyagokra, nyomelemekre is szükségünk van. Vá-
lasszunk olyan készítményt, ami komplex módon tartalmaz minden, 
szervezetünk számára szükséges tápanyagot. Legjobb a természetes 
alapanyagokból elôállított vitaminkomplex. 
Legnagyobb mennyiségben C-vitaminra van szükségünk. Tavasszal 
igazán jó hatásúak lehetnek a B-vitaminok, melyek többek között 
az idegrendszerünkre, valamint a szív- és érrendszerünkre hatnak. 
Különösen a gyerekek csontképzôdéséhez szükséges a kalcium és 
hozzá a napfény, no meg a D-vitamin. A Q10-vitamin, a cinkkel és 
szelénnel együtt a sejtjeink megújulásához járul hozzá. A tavasszal 
esedékes salaktalanító vagy fogyókúrának is fontos kiegészítô ré-
sze a vitaminpótlás. A hiányzó vitaminokat megfelelô arányban kell 
a szervezetbe juttatni. A patikákban kapható drazsék, kapszulák, 
ízesített, rágó- és pezsgôtabletták eredményessé teszik a tavaszi fá-
radtság kezelését.

Dr. Sánta Zsuzsanna
szakgyógyszerész

E-mail: santa.zsuzsa@gmail.com

Gyógyhír
KlINIKA

A gyógyszerész válaszol
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A cukorbetegség, más néven diabétesz a leg-
gyakoribb anyagcsere-betegség a világon. 
Szövôdményei révén rontja a beteg életminôsé-
gét és életkilátásait. Megfelelô terápiával azon-
ban a cukorbetegek is egészségesen élhetnek.

A cukorbetegség középpontjában a szénhidrát-anyagcsere za-
vara áll, de a folyamat hatással van a zsír- és fehérje-anyag-
cserére is. Alapvetô oka az inzulin teljes (1-es típus) vagy 

viszonylagos hiánya, illetve az inzulinhatás elmaradása (2-es típus). 
Az 1-es típusú diabétesz bármely életkorban jelentkezhet, de 

jellemzôen gyermek- és fiatal felnôtt korban alakul ki. Oka a has-
nyálmirigyben található inzulintermelô béta-sejtek pusztulása, ezért 
a betegség csak inzulinpótlással kezelhetô. A betegek 10 százalékát 
érinti.

A 2-es típusú diabéteszre az inzulin-elválasztás és az inzulinha-
tás károsodása jellemzi. Típusos esetben elhízáshoz társulva 35 év 
felett, tünetek nélkül jelenik meg. Kezdetben nem okoz eltérést a 
vércukorszintben, mert a hasnyálmirigy fokozott inzulintermeléssel 
próbálja kompenzálni a szénhidrát-anyagcsere zavarát. A betegség 
elôrehaladtával az inzulin elégtelenné válik a szervezetben kialakuló 

inzulin-rezisztencia miatt, ezért a vércukorszint emelkedik. Ehhez 
rendszerint magas vérnyomás és megnövekedett vérzsírszint (ko-
leszterin, triglicerid) társul, amelyek együttesen gyorsítják az érel-
meszesedés kialakulását. Kezelése az inzulin-rezisztencia csökken-
tésével, életmódváltoztatással, diétával, késôbb tablettával, végül 
inzulinnal történik. A betegek 90 százalékát érinti.

Napjainkban ijesztô mértékben terjed a diabétesz, amely egy-
re fiatalabb korban jelentkezik. Bár a cukorbetegség ma még nem 
gyógyítható, terjedése mérsékelhetô. Ennek kulcsa az egészsége-
sebb életmód, az elhízás megelôzése már gyermekkortól kezdve, a 
rendszeres testmozgás és a vércukorszint ellenôrzése. A diabétesz 
korszerû kezelésének célja a normál vércukorszint biztosítása, így a 
súlyos szövôdmények kialakulása elkerülhetô, és a cukorbetegek is 
egészségesen élhetnek.

K. É. n

rejtôzködô
népbetegség

inzulin-rezisztencia miatt, ezért a vércukorszint emelkedik. Ehhez 
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Elemi szükséglet: a magnézium

A kellemetlen, kora tavaszi tünetek egyik jellemzô okozója a stressz, 
amely elôl napjainkban szinte senki sem térhet ki. A stressz az élet 
sója, annak gyengébb fokú változata hasznos lehet, mert jobb teljesít-

ményre sarkall, inspirálhat a napi munkában, de az erôs, hosszú idôn át tartó 
stresszhelyzet pszichés és testi károkat egyaránt okozhat. Ezek számlájára ír-
hatók például a különbözô típusú alvászavarok, az állandó ingerlékenység, a 
gyenge konfliktustûrô képesség. Ezek a lelki tünetek pedig elôbb-utóbb testi 
panaszokat, például emésztôszervi fekélyt, bizonyos szív- és érrendszeri, illetve 
testsúlyproblémát okoznak. 

Kóla helyett gyógytea

Az egyén stressztûrô képességének javítására számos módszer létezik. Har-
math Mariann életmód-tanácsadó szerint ezek sikeres mûködésének alapfel-
tétele a lemondás a káros szenvedélyekrôl: mellôzni, illetve minimális értékre 
kell csökkenteni a kávé és alkoholos italok fogyasztását, végleg el kell dobni 
a cigarettát, szivart vagy a pipát. Ajánlott korlátozni a koffeines üdítôitalok, 
a kólafélék fogyasztását is. A tavaszi kimerültség jellemzô tünetei az étvágy-
talanság, olykor a végtagzsibbadás és az általános fáradtságérzés, továbbá a 

különféle fertôzésekre való fokozott hajlam, a rendszeresen visszatérô gyulla-
dásos betegségek, vagy a megfázás kitartó tünetei. A stressz okozta feszült-
ség és a felsorolt kellemetlenségek jelentôsen csökkenthetôk azzal, ha rossz 

idôben sem feledkezünk meg a rendszeres, lehetôleg friss levegôn végzett 
testmozgásról. Minimum napi fél óra szabadtéri mozgásra lenne szükségünk, 
ami nem feltétlenül valamilyen sporttevékenységet jelent (bár az a leghaté-
konyabb), lehet az akár kutyasétáltatás, intenzív séta vagy kocogás. A stressz 
hatékonyan csökkenthetô jógagyakorlatokkal, csendes meditációval is. Az ülô 
munkát végzôknek óránként, kétóránként érdemes felállni, megmozgatni az 
izmaikat, ha erre nincs lehetôségük, akkor legalább pár nyak- váll-, karkörzést 
végezni, alaposan kinyújtózkodni. 

A böjt haszna

A fáradtság leküzdéséhez, a jobb közérzethez kiváló eszköz a megfelelô táp-
lálkozás követése és a bôséges folyadékfogyasztás. A táplálkozási tanácsadó 
szerint tavasz kezdete környékén a szokásos ásványvíz, üdítô helyett érdemes 
különféle gyógyteákat, zöld-, vagy fehérteát, illetve frissen facsart gyümölcs-
leveket inni. Hasznos figyelni az étrend tudatos megválasztására. Elôdeink 

A Gyógyhír Könyvesbolt ajánlja:
‹  Dr. Jávor Tibor – dr. Moser Györgyné: Vitami-

nok, ásványi anyagok, rostok
‹ Andreas Jopp: Veszedelmes vitaminhiány
‹  Reader’s Digest Válogatás: Vitaminok, gyógy-

növények, ásványi anyagok
‹ Maria Treben: stressz a mindennapokban

tel.: 452-0277, www.gyogyhir.hu

nem hiába tartották a húsvét elôtti 40 napos böjtöt. Évszázados tapasztalataik 
alapján jól tudták, hogy a hosszú tél nehéz, zsíros ételeinek hatásait csak így 
képesek ellensúlyozni. Ebben az idôszakban különösen fontos a sok zöldség, 
gyümölcs fogyasztása, és a vörös húsok, szénhidrátok, cukros ételek mellôzé-
se. Nem a melegházi vagy az import primôrök tesznek jót az emésztésnek, a 
szervezet megújulásának, hanem a boltokban bôséggel kapható itthoni zöld-
ség- és gyümölcsfajták. A cékla, a savanyú- és édes káposzták, a sárgarépa, a 
lilahagyma, a fekete retek, az alma, a téli körte megannyi vitamin és hasznos 
anyag forrása, amelyek segítenek az évszakváltás egészségügyi problémáinak 
a leküzdésében. Ráadásul új energiát nyer belôlük a test.  

Stressz és lábikragörcs

Jelentkezhetnek az ásványi anyagok hiányából keletkezô enyhébb, erôsebb 
testi tünetek. Jellemzô például a magnéziumhiány miatt jelentkezô lábikra-
görcs, amire különösen az idôsebbek panaszkodnak. Nem ritka, hogy ez a 
görcsös állapot átterjed a nyakra, tarkóra, a vállakra, esetleg a derék izmaira 
is. Társulhat hozzá a szemhéj ideges rángatózása, illetve az ujjak táján jelent-
kezô zsibbadás. 

A magnézium fontos szerepet játszik szinte valamennyi élettani folyamat-
ban, így az idegrendszer, az izmok, az anyagcsere mûködésében, a csontok, 
a fogak felépítésében, befolyásolja a keringést, jótékonyan hat a vérnyomásra 
és a szívritmuszavarokra, megkönnyíti a szív munkáját, csökkenti a stressz ká-
ros hatásait. Sportolóknak, várandós kismamáknak és az idôseknek különösen 
figyelniük kell szervezetük nagyobb magnéziumigényének kielégítésére. Ezt az 
ásványi anyagot természetes formában tartalmazzák a leveles zöldségek, hü-
velyesek, gyümölcsök, olajos magvak, gabonafélék, tejtermékek, halak. 

LóRÁNTH IDA n

Mostanában szinte min-
denkit utolérnek a tavaszi 
fáradtság tipikus tünetei. 
A folyamatos álmosság, 
általános gyengeség ér-
zése mellett megjelenhet-
nek az alvási és étkezési 
zavarok, a stresszre való 
fokozott érzékenység. 
Oka az általános vitamin-,
ásványianyag-, illetve 
fényhiány. 
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A rejtôzködô betegség-
nek nevezett limfóma a 
viszonylag kevéssé ismert 
daganatos betegségek közé 
tartozik. Hazánkban éven-
te több mint ezer ember 
betegszik meg limfómában. 
Az érintettek �0 százaléka 
a betegsége elôtt még soha 
nem hallott errôl a kórról.

Vizsgálja meg a nyirokcsomóit!

A limfóma a nyirokrendszer sejtjeibôl kiinduló 
daganatos megbetegedés. Rejtôzködô ter-
mészetébôl adódóan meglehetôsen nehéz 

a felismerése, hiszen nincsenek jellegzetes tüne-
tei. Olyan panaszokat vált ki, amelyek számos más 
betegségre utalhatnak. A limfóma legjellemzôbb 
tünete a fájdalmatlan, megnagyobbodott nyirok-
csomók a nyakon, a hónaljban vagy a lágyékban. 
Ha a duzzanat ok nélkül jelenik meg, például nem 

Az elmúlt évek során a világ több laboratóriumában végeztek kísérleteket 
csökkentett deutériumtartalmú vízzel (DDW); e vizsgálatok sokoldalúan iga-
zolták, hogy a deutériummegvonás következtében számos biológiai folyamat 
másként zajlik le, az élô szervezetek ugyanis érzékelik a deutérium hiányát. Ha 
valaki napról napra a természetesnél alacsonyabb deutériumtartalmú folyadé-
kot fogyaszt, akkor a szervezetében folyamatosan csökken a deutériumszint, 
ami megzavarja a daganatos sejtek anyagcseréjét, akadályozva osztódásukat 
– az egészséges sejtekre gyakorolt káros hatások kiváltása nélkül.

Az eljárásnak a megelôzés területén betöltött szerepét molekuláris bioló-
giai vizsgálatok és hosszú távú állatkísérletek is igazolták. Egy modellkísérletben 
44 egéren sikerült igazolni a DDW preventív hatását; az állatokat rosszindulatú 
daganat kialakulását elôidézô anyaggal (DMBC) kezelték. A kísérlet során a 
rákkeltô anyaggal való kezelést követôen 22 egér normál vizet fogyasztott, 

Daganatprevenció – deutériummegvonás
míg a másik 22 egér DDW-t.  
A daganatok fél évvel a keze-
lést követôen kezdtek megje-
lenni a normál vizet fogyasztó 
egerekben, és egy éven belül 
18 állat pusztulását okozták. 
Ezzel szemben a DDW-t fo-
gyasztó egerek közül mindösz-
sze 2 állat pusztult el daganat-
ban (a kísérleti egerek átlagos élettartama 1,5–3 év; egy egéréletév körülbelül 
húsz emberi életévnek feleltethetô meg).

Ahogyan a fenti kísérlet is példázza, jelentôsen csökkenthetô lenne a da-
ganatos betegségek kialakulásának az esélye, ha a magas rizikófaktorú cso-
portba tartozók évente 2-3 hónapos kúra keretében fogyasztanák a DDW-t. A 
módszer alkalmazása kedvezô esetben elpusztíthatja azokat a mikroszkopikus 
méretû tumorkezdeményeket, amelyek évekkel késôbb már diagnosztizálható 
méretû daganatként rosszabb kilátásokkal lennének gyógyíthatók.

Az állatgyógyászat területén, valamint a csökkentett deutériumtartalmú 
víz emberi alkalmazása során szerzett tapasztalatok és az elvégzett vizsgálatok 
is azt erôsítik meg, hogy ez az eljárás új terápiás lehetôséget kínál a hagyo-
mányos kezelések mellett, azokat kiegészítve a daganatos megbetegedések 
hatékonyabb kezelésére, és szerepe lehet a megelôzésben is.

HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztô Kft.
Tel.: (+36) 1-365-1660
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A rák elôfordulásának kockázata az életkor elôrehalad-
tával párhuzamosan nô; a veszélyeztetettséget fokozó 
tényezôk a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, egyes 
foglalkozási és környezeti ártalmak, az ionizáló és egyéb 
sugárzások, a szennyezett levegôjû lakókörnyezet, bizo-
nyos vírusok és fertôzések stb. Azonkívül, hogy életmód-
beli változtatásokkal igyekszünk minimálisra csökkenteni 
a daganatos megbetegedések kialakulásának a kockáza-
tát, illetve igénybe vesszük a betegség korai felfedezését 
szolgáló szûrôvizsgálatokat, új lehetôséget kínálhat egy 
magyar szabadalom alapján kifejlesztett módszer is.

áll fenn valamilyen fertôzés, gyulladás a szervezet-
ben, és két hét után is makacsul tartja magát, fel-
tétlenül orvoshoz kell fordulni.

A betegségre utalhat még a megmagyarázha-
tatlan eredetû láz, az olyan erôs éjszakai izzadás, 
amelytôl átázik a hálóruha, az ágynemû, az aka-
ratlanul bekövetkezô jelentôs fogyás, az étvágyta-
lanság, a fáradékonyság, ritkábban az egész testre 
kiterjedô, erôs viszketés. A nem nyirokcsomóból, 
hanem más helyrôl kiinduló limfóma a megbete-
gedett szervre jellemzô panaszokat vált ki. Például 
a gyomorban vagy a belekben kifejlôdô nyirok-
daganat hasi fájdalmakat, emésztési zavarokat, 
a mellkasi limfóma köhögést, nehézlégzést okoz-
hat.

Tapasztalat szerint a betegség egyszerû oda-
figyeléssel, önvizsgálattal 70 százalékos bizonyos-
sággal felismerhetô! Ez nagyon fontos lehet a 
betegség kimenetele szempontjából. Az idôben 
felismert – szövettani vizsgálattal alátámasztott 
– limfóma ugyanis az egyik legeredményesebben 
gyógyítható daganatos betegség. Korszerû és ha-
tásos terápia áll rendelkezésünkre, amely alkal-

mazható kezdô kezelésként, a daganat kiújulása-
kor, illetve fenntartó kezelésként. 

További információ:
www.rakliga.hu, www.limfoma.hu

K. É. n

‹  A nyirokrendszer az immun-
rendszer fontos része, véd a 
fertôzések és más betegsé-
gek, köztük a rák ellen.

‹  A nyirokerekben a nyiroknak 
nevezett folyadék (limfa) ke-
ring, amely fehérvérsejteket 
(limfocitákat) tartalmaz.

‹  A nyirokerek hálózatában 
nyirokcsomók találhatók.  
A nyirokcsomók nagyszámú 
limfocitát tartalmaznak, me-
lyek kiszûrik a fertôzô orga-
nizmusokat, például  
a  baktériumokat és a víru-
sokat.

Tudta? 

Kék Golyó 20. válaszadó klub
Nemzeti rákellenes nap

Április 10., szombat
• 10-tôl 12 óráig elôadások
• ingyenes PSA-mérés
• ingyenes CEA-mérés

Cím: 1123 Bp., Kék Golyó u. 20.
Tel.: +36-1-201-9017
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A melengetô tavaszi napfény mindenkit 
kicsalogat a szabadba. Mielôtt beköszönt 
a napozásra alkalmas idô, érdemes felke-
resni a bôrgyógyászt, aki speciális nagyí-
tóval megvizsgálja a test felszínén látható 
elváltozásokat, és tanácsot ad a megfelelô 
fényvédô szer kiválasztásához. Mert az 
erôsödô napsugárzás ellen már most aján-
lott védekezni.

Napozás elôtt bôrvizit

Tanácsos évenként ellátogatni a bôrgyógyász rendelôjébe, és elvégez-
tetni a szûrôvizsgálatot. Emellett mindenkinek ajánlott a rendszere-
sen, havonta elvégzett otthoni önvizsgálat, az anyajegyek, szemöl-

csök, bôrkinövések, sötétebb vagy világosabb foltok mielôbbi felfedezése 
a test teljes felületén.

Világos bôr – nagyobb kockázat

Egyre gyakoribb a festékes sejtekbôl kiinduló daganat, a melanóma elôfor-
dulása. A rosszindulatú elváltozással kezelt betegek száma évente 3 száza-
lékkal nô, az elmúlt húsz évben a duplájára emelkedett. Kifejezetten érinti 

A Magyar Bôrgyógyászati Társulat Onko-
dermatológiai Szekciója más európai or-
szágokhoz csatlakozva idén is megszervezi 
„Országos Melanóma Napot”. 2010. május 
�-án, hétfôn az országban számos helyszínen 
ingyenes anyajegy-tanácsadást tartanak a 
bôrgyógyászok, ahol az érdeklôdôk hasznos 
információkat kaphatnak a bôrdaganatokról 
és a megelôzésben fontos szerepet játszó kor-
szerû fényvédelemrôl is. A helyszínekrôl és a 
részletekrôl tájékozódhat a 0�-�0/�00-�00 
kék számon vagy a www.melanomanap.hu 
weboldalon.

Melanóma-nap

Az Európai Unió számos országában, így 
Franciaországban, Svédországban, Spanyol-
országban már betiltották a 1� éven aluliak 
szoláriumozását, mert az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) szakértôi megállapították: a 
szolárium növeli a késôbbi bôrrák kockázatát. 
Magyarországon egyelôre csak tervezik az 
egészségügyi hatóságok a tiltás átvételét, ám 
mindenképpen indokoltnak tartják, mert a sta-
tisztikák szerint a divat miatt �00 ezer, egymil-
lió fiatal szoláriumozhat rendszeresen.

Indokolt az óvatosság

Dr. Szabó Zoltán bôrgyógyász egyik tudományos értekezé-
sében arra figyelmeztet, hogy Magyarországon az ezredforduló 
táján évente több mint tízezer új bôrrákos beteget regisztráltak, 
azóta évrôl évre többet. Ez a tendencia világszerte jellemzô. A bôr-
gyógyász figyelmeztet a korai felismerés jelentôségére: példaként 
említi, hogy míg az egy milliméter vastagságú (vagyis korán diag-
nosztizált) bôrdaganat gyógyulási esélye magasabb mint 90 száza-
lékos, addig a kétmilliméteres elváltozásnál ez már 50 százalék alá 
csökken. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy kétmilliméteres 
daganatba minden második beteg belehalhat.

LóRÁNTH IDAn

a fiatalabb korosztályt, mivel a 20-30 év közötti nôk esetén a melanóma a 
leggyakoribb halálozási ok a betegségek közül!

A veszélyeztetett csoportba sorolják a bôrgyógyászok a világos bôrû, 
természetes szôke vagy vörös, kékszemû egyéneket, mert ôk lényegesen 
védtelenebbek a nap ultraibolya (UV) sugarainak károsító hatásával szem-
ben. A magasabb kockázatú csoportba sorolhatók azok is, akiknek a testén 
sok anyajegy vagy barnás pigmentfolt található, illetve akiknek a közvetlen 
vérrokonai között valakinél diagnosztizáltak már festékes bôrrákot. Ugyan-
csak sûrûbb bôrgyógyászati ellenôrzésre szorulnak a napimádók és a túl 
gyakran szoláriumozók.

Javasolt azokat a kisgyerekeket is megmutatni a bôrgyógyásznak, akik-
nek már születésükkor viszonylag sok, sötét színû anyajegy volt a testén. 
Jellemzô, hogy akiknek korábban egyáltalán nem volt anyajegyük, a ka-
maszkor környékén nagyobb számban megjelenhetnek. Ilyenkor szintén 
ajánlott felkeresni a bôrgyógyászt. A vizsgálat alkalmával – az adott bôr-
típusnak és a tapasztalt elváltozásoknak a függvényében – a bôrgyógyász 
megmondja, hogy az illetô személynek milyen idôközönként érdemes meg-
jelennie szûrôvizsgálaton. 

Fájdalommentes vizsgálat

Szûrôvizsgálatok alkalmával a bôrgyógyász különbözô jóindulatú elválto-
zásokat diagnosztizálhat. Ilyenek a különféle anyajegyek, bôrfestékfoltok 
(például májfolt) és egyéb bôrhibák. A pusztán esztétikai elváltozások, 
apró bôrkinövések eltávolítása csak akkor szükséges, ha feltûnô helyen 
vannak, például arcon, nyakon, dekoltázson, vagy zavarják a pácienst, 
mert a ruha ujja, gallérja folyamatosan kidörzsöli. Vannak olyan bôr-
képzôdmények is, amelyeket a komolyabb problémák megelôzése végett 
távolítanak el. A teljesen fájdalommentes bôrgyógyászati vizsgálat so-
rán az orvos pontosan meg tudja állapítani, hogy a páciens bôrén eddig 
mekkora kárt okozott a napsugárzás. Ennek alapján rendeli el a további 
szûrôvizsgálatok gyakoriságát. 

Sajnos, mostanában egyre gyakrabban elôfordul, hogy egészen fiatal 
nôknél és férfiaknál diagnosztizálnak rosszindulatú folyamatokat. Ennek 
oka a korlátlan napimádat, a túlzásba vitt szoláriumozás. A rosszindulatú 
folyamatok idôben történô radikális kezelése teljes mértékben meggyó-
gyítja a pácienst. A korai beavatkozást általában egynapos sebészeten vagy 
a járóbeteg-rendelés keretében végzik el helyi érzéstelenítéssel. A páciens 
munkaképes marad, és nincs szüksége ápolásra. 
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Budai Allergiaközpont
1015 Budapest, Ostrom u. 16.

Tel.: 06-30-631-93-09
www.allergiakozpont.hu

Budai hepatológiai Centrum
1126 Budapest, Királyhágó u. 1–3.

Tel.: 06-1-225-07-14
www.hepatológia.hu

Zala Megyei Kórház,
Onkológiai Osztály

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.
Tel.: 06-92-507-500
www.zmkorhaz.hu

Tavasz rendelô
1033 Budapest, Tavasz utca 7.

Tel.: 06-20-481-46-46
www.bormarta.hu

Maramed Gyógycentrum
9026 Gyôr, Mayer Lajos u. 51/B

Tel.: 06-70-941-9632
www.maramed.hu

Oxygen Medical
Magánorvosi Központ

1042 Budapest, Árpád út 47–49.
Tel.: 06-1-799-79-86

www.oxygenmedical.hu

A Gyógyhír magazin által ajánlott egészségügyi intézmények
további információk a www.gyogyhir.hu honlapunkon

Gyógyhír klinika szolgáltatásunknál

Expat Medical
1037 Budapest, Mátyáshegyi út 43.

Tel.: 06-30-914-14-77
www.expatmedical.hu

Erectör Clinic
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 2.

Tel.: 06-72-251-897
www.andrologia.hu

Nagy-Bódy Egészségügyi Bt.
1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 47.

Tel.: 06-70-226-9071 

BABA-MAMA FérFI BAjOK CuKOrBETEGséG

AllErGIA

EMésZTôsZErVI BETEGséG

hOMEOpáTIA GyóGyKOZMETIKA

FErTôZô és MájBETEGséGEK DAGANATOs BETEGséGEK

A merevedési zavar korunk jellemzô férfibetegsége. Az érintett férfiak többsége 
idegenkedik a probléma elismerésétôl, a segítségkéréstôl. Szakemberek szerint 
az esetek jelentôs hányadában, idejében elkezdett terápiával a gond megszüntet-
hetô. A merevedési zavar kezelésére kedvelt és sikerrel alkalmazható a vákuum-
technikai elven mûködô VEP készülék, amivel akár fél óráig is fenntartható hatás 
érhetô el.
Az Európai Unióban bevizsgált és forgalmazásra engedélyezett VEP készülék 
még egyes állandósult betegségek mellett is eredményesen alkalmazható.

MSZ EN ISO 13485        CE 1011
További információ: 1094 Budapest, Páva utca 26. II/5.

Telefon: 06-1-476-0487, www.vep-keszulek.hu

EGYSZERÛEN VISSZAÁLLÍTHATÓ
A MEGFELELÔ SZEXUÁLIS ÉLET

ép testGyóGyhír  

A nôk életében két viharos hormonális történés zajlik. 
A tizenéves korban jelentkezô menstruáció azt jelzi, 
hogy a kislányból nagylány, sôt fogamzásra érett nô 
válik, elmaradása a változókor beköszöntére, a fo-
gamzóképes idôszak lezárulására utal. 

Akit a havonta jelentkezô „nehéz napok” 
megviselnek, könnyedén legyint a me-
nopauza várható kellemetlenségeire, 

mondván: egy gonddal kevesebb. Valóban, a nôk 
egyharmada apróbb tünetekkel, másik harmada 
közepes kellemetlenségeket észlelve éli át ezt a 2-3 
évig tartó idôszakot, de a fennmaradó egyharmad-
nak súlyos panaszokat okoz ezt az átmenet.

Mi történik ilyenkor a szervezetben? A nôk 
többsége 40-45 éves korban észleli, hogy a menst-
ruáció megszokott rendje átalakul, ritkábban jelent-
keznek, és rövidebb ideig tartanak a nehéz napok. 
Ez azt jelzi, hogy csökken a szervezetben termelô 

nôi hormonok mennyisége, emiatt kellemetlen tü-
netek jelentkezhetnek: ingerlékenység, alvászavar, 
hangulati ingadozások, hôhullámok keseríthetik 
meg a mindennapokat. Ezek a tünetek azonban 
eredményesen csillapíthatók hormonpótlással vagy 
szelídebb gyógymódokkal. Mivel sokan tartanak 
a hormonterápia lehetséges kockázataitól, egyre 
többen keresnek megoldást a természet patikájá-
ból. A klimax kellemetlen tüneteinek csökkentésére 
jó hatásúak a fitoösztrogén tartalmú gyógynövény-
készítmények, a nyugtató gyógyteák, és érdemes 
mellôzni a koffeint, az alkoholt, a nikotint, a zsíros, 
valamint a túl fûszeres ételeket.

Egy gonddal kevesebb?

Félelem nélkül a változókorban?
Az emlôráktól való félelem miatt egyre több nô fordul a hormonok helyett a klimaxos 
tünetek enyhítésére szolgáló növényi készítmények felé, melyeknek hosszú távú hatásai-
ról azonban még mindig igen keveset tudunk. A közelmúltban Németországban mintegy 
tízezer menopauzában lévô nô körében vizsgálták a különbözô növényi szerek használata 
és az emlôrák elôfordulása közötti összefüggést. Az eredmények arra engednek követ-
keztetni, hogy a növényi készítmények csökkentik az emlôrák kialakulásának rizikóját. A 
lehetséges pozitív hatásért felelôs aktív komponensek megismeréséhez azonban további 
vizsgálatokra van szükség.
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beszéljünk róla!GyóGyhír  

A bôrgomba kellemetlen, 
de tökéletesen gyógyítható 
fertôzés. Mivel nem csu-
pán a saját egészségét ve-
szélyezteti az, aki elkapta 
a bôrgombát, hanem a 
környezetében élôkét is, a 
felelôsen gondolkodó em-
ber bôrgyógyászhoz vagy 
patikushoz fordul pana-
szával.  

Miért titkolná, amikor gyógyítható?

Az emberi bôrön megtelepedô gomba a 
sötét, nyirkos helyet kedveli. Ezért leg-
gyakrabban a lábon, az ujjak között 

vagy a test nagyhajlataiban, a lágyék, a hónalj, a 
mellek alatti redôkben telepednek meg. A gom-
bás felület erôsen viszket, hámlik, súlyosabb 
esetben nedvedzik is. A kezeletlen lábgomba át-
terjedhet a talpra, a lábhátra, és megbetegítheti 
a körömlemezt is.

A bôrgyomba kezelésére számos helyileg 
alkalmazható készítmény létezik. Használatuk 
egyszerû: a megmosott, szárazra törölt felületet 
kell vékonyan bekenni a gyógyító kenôccsel, ol-
dattal, illetve befújni spray-vel. Érdemes betarta-
ni az orvosi tanácsot, és a kellô ideig folytatni a 
kezelést, különben a fertôzés visszatérhet! Fer-
tôtleníteni kell a zoknit, a lábbeliket, a köröm-
ollót is, különben a kórokozó ismét támadásba 
lendülhet.

Ha a körömlemezt is megtámadja a gomba, a 
helyi kezelés már nem elég hatásos, ilyenkor szájon 
át szedhetô készítményt rendel az orvos. Ebben az 
esetben is fontos betartani a kezelés idôtartamát. 

Az erôsen verejtékezô vagy nedves közegben 
élô emberek bôrén jelenhet meg az úgynevezett 
napgomba. A törzsön elszórtan vagy csoportosan 
elôforduló kerek, néhol térképszerûen összefolyó, 
gyengén hámló barna foltok jelzik a fertôzést. Eze-
ken a részeken a bôr pigmentképzése gátlódik, tehát 
hiába megyünk a napra, az érintett terület nem bar-
nul le, hanem a gombatelepek helyén fehér foltok 
maradnak. Érdemes még napozás elôtt kezeltetni!

K. É. n

A bôr- és körömgombásodás 
magától nem gyógyul meg, idôvel 
a fertôzés nagyobb felületekre, 
más testrészekre is átterjedhet, 
sôt kezelés nélkül általában egyre 
súlyosabbá válik. Az elhanyagolt 
gombásodás komoly szövôdmé-
nyek forrása lehet, és olyan sú-
lyos, nehezen kezelhetô betegsé-
geket válthat ki, mint az ekcéma, 
orbánc, nyirokérgyulladás vagy 
visszérgyulladás.

Figyelem! 

Lassan szállingózó apró fehér pelyhek... egy ka-
rácsonyi képeslapon elgyönyörködünk az idilli 
látványban, de egy fejtetôn látva mindez koránt-
sem okoz ekkora élményt! Sok ember (a magyar 
lakosság mintegy 30%-a) önbizalmát tépázza 
meg a kellemetlen korpásodás, amelynek oka a 
legújabb kutatások szerint egy fejbôrön találha-
tó gomba, a Pityrosporum ovale. Bár a gomba 
minden ember fejbôrén fellelhetô, korpás prob-
lémákat csak túlzott elszaporodása idéz elô. Ezt 
kiválthatják hormonális, étrendi és klímaválto-
zások, a legyengült immunrendszer, valamint a 
stressz is. 
A probléma kezelésére azonban létezik megol-
dás! 
A haj és a bôr számára egyaránt komplex és kor-
szerû ápolást nyújtó Revalid® hajápolócsalád egy 
új családtaggal bôvült, amely a korpásodásban 
szenvedôknek nyújt kíméletes segítséget. A Re-
valid® Korpásodás elleni sampon (120 ml) külön-
leges ketokonazol tartalmával lép fel a P. ovale 

gomba ellen, megakadályozva annak további 
szaporodását, megszünteti a hámlást és a kelle-
metlen viszketô, égô érzést egyaránt!
Használjon egy tenyérnyi Revalid® Korpásodás el-
leni sampont egy-egy hajmosáshoz! Mossa meg 
a haját és fejbôrét is a samponnal, majd lemosás 
elôtt hagyja hatni 3-5 percig! Heti kétszeri hasz-
nálat esetén a hatást már a második-negyedik 
héten megtapasztalhatja. Ezután megelôzés cél-
jából használja a Revalid korpásodás elleni sam-
pont hetente vagy kéthetente egyszer! 
A Revalid® Korpásodás elleni sampon közvetlenül 
a korpásodás okát szünteti meg, ráadásul más 
hajápolóval (például Revalid® hajkondicionálóval 
és hajkrémmel) is nyugodtan használható! Az 
eredmény: csillogó, egészséges és korpamentes 
haj – bizonyítva a jelszót, hogy „a hajszépséghez 
érteni kell!”  

revalid®. A hajszépség tudománya. 
www.revalid.hu

korpásodás ellen is:
revalid®! 
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SASSZEM-lézerkezelés: a végleges megoldás!
Szemüveg vagy kontaktlencse 
nélkül sajnos sokan nem 
látunk élesen, ami rendkívül 
kényelmetlenné teszi a min-
dennapjainkat. Cikkünkben 
a legújabb megoldással, a 
lézerkezeléssel kapcsolatos 
leggyakoribb kérdéseket 
válaszoljuk meg.

Kiknek nyújt segítséget a lézeres szemkezelés?
18 és 65 év között mindenkinek, aki csak szem-
üveg vagy kontaktlencse segítségével lát jól tá-
volra. Sajnos azoknak, akik csak olvasáshoz vi-
selnek szemüveget, de élesen látnak távolra, 
a lézerkezelés – egyelôre – nem jelent megoldást. 
Az alkalmasságról egy speciális vizsgálat során 
gyôzôdünk meg.

Hogyan történik maga a kezelés?
Emberi kéz érintése nélkül, egy számítógép által 
vezérelt lézer megfelelôen megváltoztatja a szaru-
hártya felszínét. Az eljárás biztonságosságát jól mu-
tatja, hogy a világon eddig több mint 10 millió si-
keres lézerkezelés történt. Ilyen nagyszámú eset 
alapján állíthatjuk, hogy az orvosi garanciával vég-
zett lézeres kezelés ma már rutineljárásnak számít.
A fájdalommentes beavatkozás csupán 1-2 per-
cet vesz igénybe, s ezt követôen egybôl haza is 
mehet a páciens. Az eljárás a legmodernebb, har-
madik generációs, repülôpontos lézerrel történik. 
A beavatkozást követôen a kezelt páciens éleseb-
ben láthat, mint bármikor elôtte szemüveggel 
vagy kontaktlencsével. Ezt az eljárást Sasszem-lé-
zerkezelésnek hívjuk.

Miért hívják az eljárást Sasszem-lézerkezelés-
nek?
A Sasszem-kezelés az elsôdleges és másodlagos 
hibákon túlmenôen a szem magasabb rendû hi-
báit is korrigálja. Ezért érhetô el sokkal jobb látás-
élesség, mint a korábbi eljárásokkal.

Mennyi idôre esnek ki a kezeltek a munká-
jukból?
Három-öt nap pihenés után általában semmi 
akadálya a munkavégzésnek, de természetesen 
már szemüveg nélkül. Mivel a kezelés csak egy 
vékony rétegen történik, semmilyen fizikai korlá-
tozásra nincs szükség a kezelést követôen.
Az elért eredmény végleges, a látás nem romlik 
vissza. 

A legmodernebb technikák általában
nagyon drágák. Ejtsünk néhány szót az 
árakról is!
Azok a pácienseink, akik utánaszámolnak az 
éves szemüveg-, illetve kontaktlencse-költségeik-
nek, nem tartják drágának az eljárást. A kezelés 
díja szemenként 129 000 Ft, de részletfizetésre is 
van lehetôség, ennek díja mindössze havi 9500 Ft 
11 hónapon keresztül, 45 000 Ft-os kezdô-
részlettel. Új akciónkban nagyobb kezdô-
részlet nélküli, könnyített részletfizetésre 
van lehetôség: A kezelés napján 13 000 Ft, 
majd a következô 11 hónapban is 13 000 Ft
fizetendô. A befektetés 3-4 év alatt biztosan meg-
térül, mivel a páciens élesen lát majd távolra, így 
nem kell egy életen keresztül fizetnie a szemüve-
gért vagy kontaktlencséért. 

Hogyan fog látni a kezelés után a páciens?
Ez elsôsorban a kiinduló dioptriától függ. A vár-
ható látásélességet – melyre orvosi garanciát vál-
lalunk – a következô tábla mutatja, 45 000 sikeres 
kezelés tapasztalata alapján.
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Mit jelent az orvosi garancia ebben az eset-
ben?
Az összegyûlt tapasztalat alapján az elôzetes vizs-
gálat során írásos garancia születik arról, hogy mi-
lyen látásjavulás érhetô el. Ez az alkalmassági vizs-
gálat eredetileg 12 000 Ft, de a mellékelt kártyával 
ingyenes!

Ha az Típus Várható
Ön dioptriája  látásélesség (*)

– 1 és – 3 közötti kisfokú rövidlátó 95-125%
– 3 és – 6 közötti középfokú rövidlátó 90-115%
– 6 és – 9 közötti nagyfokú rövidlátó 60-110%
– 9 és – 15 közötti nagyon nagyfokú  egyéni meg-
 rövidlátó ítélés szerint
+ 1 és + 3 közötti kisfokú távollátó 92-125%
+ 3 és + 4,5 közötti nagyfokú távollátó 70-100%

INGYENES Vizsgálati Kártya     

E kártya bemutatójának díjmentesen
végezzük el a 12 000 Ft értékû,
lézeres látásjavító kezelést megelôzô 
szemészeti vizsgálatát klinikánkon.   

Sasszem-lézerkezelés – orvosi garanciával GyH-10-4

*100% = normális látású ember látásélessége. Aki mind-
két szemével 65%-ot lát, az „Szemüveg nélkül vezethet”. 
A táblázatban megadott tájékoztató jellegû látásélességi 
adatok az adott típusba tartozó dioptriával kezelt pácien-
sek legnagyobb hányadának látásélessége a kezelés után 
egy évvel. Az Ön személyes látásjavulási lehetôségeirôl 
pontos információt az alkalmassági vizsgálatának ered-
ményei alapján kaphat.

Most könnyített részletfizetéssel!
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rejtvényGyóGyhír  

Márciusi skandináv rejtvényünk helyes megfejtése: Kaló szôrtelenítô krémspray. 
A Hoodia Kft. értékes ajándékcsomagját nyerte: Haskó Pálné, Kazincbarcika.
Gratulálunk!

E havi skandináv rejtvényünk fôsorából arra a kérdésre kaphat választ, hogy mi a 
Herbavital márka szlogenje? Áprilisi rejtvényünk helyes megfejtôi között a TEVA 
Magyarország Zrt. értékes ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 
2010. április 22-ig küldjék el a kiadóba nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailben. 
(Kérjük, e-mailjükben is tüntessék fel postai címüket!)
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

 Töltse ki a hálózatot úgy, hogy minden sorban és oszlopban, valamint a 3x3-as 
mezôkben az 1 és 9 közötti számok csak egyszer szerepeljenek! Megfejtés-
ként a színnel jelölt négyzetekben levô számokat – oszloponként balról jobbra 
haladva – kell beküldeni. Rejtvényünk helyes megfejtôi között a Hoodia Kft. 
értékes ajándékcsomagját sorsoljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 2010. április 
22-ig küldjék el a kiadóba nyílt postai levelezôlapon vagy e-mailben. (Kérjük, 
e-mailjükben is tüntessék fel postai címüket!)
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49., e-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

A Kaló szôrtelenítô termékcsalád készítményeivel,  természetes hatóanyagokkal,
fájdalom nélkül szabadulhat meg véglegesen a nem kívánt szôrszálaitól a test bármely részén.

Ha hajlamos szôrbenövésre, alkalmazza a Kaló benövésgátló spray-t.
Próbálja ki a NISIM hajhullást csökkentô és  hajnövekedést gyorsító samponokat

Termékeink megvásárolhatók gyógyszertárakban,
gyógynövényüzletekben,  a               hálózatában.

Megrendelhetô: Hoodia Kft. Tel.: 06-1-223-1768,   www.nisim.hu




