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A Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DEOEC) Ritka Betegségek 
Tanszéke a közép-kelet-európai régióban elsôként (2001 óta) próbál megfejtést ta-
lálni esetleg több évtizedes orvosi rejtélyekre. Bejáratott kapcsolatrendszerrel ren-
delkeznek, hazai és külföldi laborok kapacitását veszik igénybe a hozzájuk forduló 
betegek érdekében. Munkájuk van elég, hiszen hazánkban 800 ezren szenvednek 
ritkának tekinthetô kórban, s ezek az esetek rendszerint egyedi diagnosztizálást és 
terápiát igényelnek. 
A „ritka” elnevezés onnan ered, hogy a nagyjából 50 ezer ismert kór 10%-a számít 
nem mindennapinak, ugyanakkor tízezer lakosból átlagosan csak öt szenved ilyen 
betegségtôl. (Az Európai Unióban mintegy 30 millió emberrôl van szó – ráadásul 
háromnegyedük gyermek.) Az általános információhiány következtében sokszor 
nehézkes a diagnózis és kezelés, s ezért szinte minden remény nélkül küzdenek 
betegségükkel. 
A ritka betegséggel élôk súlyosan és halmozottan is hátrányos helyzetûek. Ne-
hezen jutnak diagnózishoz, kevés az információ, rengeteg a félrekezelés, és sok 
esetben nincs is megfelelô gyógymód. Az érintett családok gyakran anyagilag is 
ellehetetlenülnek, felbomlanak. Életminôségük javítása ezért komplex hazai és 
gyakran nemzetközi koordinációt igényel. Ezt ismerték fel idehaza egyfelôl társa-
dalmi szervezetek, másfelôl döntéshozók, amikor a Ritka és Veleszületett Rendel-
lenességgel Élôk Országos Szövetsége és az EMMI Egészségügyi Államtitkársága 
október végén megrendezte a IV. nemzeti EUROTERV konferenciát. 
A konferencia egyik legfontosabb hozadéka, hogy feltérképezték és megfogalmaz-
ták a diagnózishoz vezetô út lerövidítésének lehetôségeit, melyek közül most egyet 
említünk csak meg: „A szakértôk és a szakértelem mobilizálhatósága (beleértve az 
információ áramlását is az információs technológia eszközei által) elôsegíthetô egy, 
a diagnosztikus központok és a gondozói ellátások közötti szakértôi hálózat kialakí-
tásával, ahol bárki megtudhatja, hogy melyik betegséggel hol foglalkoznak.” 
A konferencia sajtóanyaga jól összegzi, miért olyan fontos foglalkozni ezzel a 
kérdéssel: „Így a sokszor gyógyíthatatlan és sok szenvedéssel járó ritka betegsé-
gek érintettjei – akik nemcsak a társadalom többségével, hanem a többi beteggel 
szemben is hátrányos helyzetben vannak – talán közelebb jutnak jogaikhoz, a töb-
biekével azonos esélyû gyógyuláshoz, az igazságosság, egyenlôség és szolidaritás 
elve alapján.”

Minden beteg egyedi,
valamennyi betegség ritka
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A The Lancet címû vezetô orvosi lap szerint kimutathatóan na-
gyobb a kockázata az agydaganat és a leukémia kialakulásának 
azoknál, akik egymás után több CT-vizsgálaton is átesnek. 1985 
és 2002 között 180 ezer, 22 évesnél fiatalabb páciens adatait ele-
mezték Nagy-Britanniában, akiket aztán 2008-ig követtek nyomon. 
A kockázat abszolút értéke a leukémia esetében 1:2000-rôl 1:600-
ra módosult, ami a betegség ritkasága miatt statisztikailag még 
mindig alacsonynak számít. Az igazán jó hír azonban az, hogy a 
napjainkban használt berendezések 80%-kal kevesebb sugárzást 
bocsátanak ki. 

F
olyam

atosan 
fejlődő technológiák

Harc az agytumor ellen 
– új úton

Az agydaganatos betegek kezelésében a sebészeti beavatkozás alapvetô eljárás, ugyanakkor még 
mindig komoly kihívást jelent megállapítani a tumor és az ép agyterületek határvonalát. Éppen ezért 
nem lehet lebecsülni annak az agyi képalkotási eljárásnak a jelentôségét, amelyet nemrég dolgoztak 
ki a Harvard Egyetem kutatói az egészséges és az ép agyi sejtek megkülönböztetésére.

hirdetés

Tisztázzuk az elején: az agyi képalkotásra már 
eddig is használt az orvostudomány különbözô 
hatékonyságú módszereket, amelyek segítsé-
gével direkt vagy indirekt módon képet lehet 
készíteni agyunk felépítésérôl. Ha lényege-
sen leegyszerûsítjük, ezen metódusok azon 
az elven alapulnak, hogy valamilyen hullám 
természetû, a szöveteken részben áthatoló (és 
a szövetekben kárt lehetôleg nem vagy minél 
kevésbé okozó) dolgot átbocsátanak az agyon, 
majd valamilyen eszköz segítségével érzékelik 
ezeket. 

Röntgen és izotóp
Az elsô komoly elôrelépést agyunknak a fent 
leírt elven alapuló vizsgálatában a komputer-
tomográfia (CT) jelentette. A CT lényegében 
olyan röntgenkészülék, amely rétegenként 
készít az agyról felvételeket, amelyekbôl aztán 
számítógép segítségével állítanak össze egy 
háromdimenziós képet. 

Idôben az CT megjelenését követték a 
különbözô izotópos képalkotási eljárások. 
Ilyenkor a páciens vérkeringésébe izotópokat 
juttatnak, egy berendezés pedig érzékeli azo-
kat a sugarakat, amelyeket ezek az izotópok 
bomlásuk közben bocsátanak ki. Az izotópos 
módszerek közé tartozik egyebek mellett a 
PET (pozitronemissziós tomográfia). A PET 
tulajdonságainak köszönhetôen kifejezetten 
alkalmas egyes élettani folyamatok, köztük a 
glükóz- vagy az oxigén-anyagcsere megfigye-
lésére. 

Kíméletes és lassú
A röntgen elvén alapuló CT és az izotópos 
eljárások esetében viszont számolni kell a 
beteget érô sugárterheléssel, talán ezért is lett 
napjainkra a legelterjedtebb az egészen más 
elven mûködô MRI (a mágneses rezonancia 
elvén alapuló képalkotás). Meglehetôsen 
bonyolult mûködési elvének ismertetése nem 
tartozik szorosan témánkhoz – nem véletlen, 
hogy a technológia megalkotásának legfonto-
sabb fôszereplôit rendre Nobel-díjjal jutalmaz-
ták tudományos erôfeszítéseikért. Itt most 

csak annyi fontos, hogy az MRI alkalmazása 
nem jár az egészséges szövetek roncsolá-
sának kockázatával. Ugyanakkor tudni kell, 
hogy az MRI-képek rekonstrukciója eltart pár 
percig – ekkora „csúszással” követheti tehát 
a megfigyelô az agyban zajló eseményeket. 
Mára az is kiderült, ezt a párperces idôt már 
nem lehet tovább rövidíteni, a világunkat alko-
tó anyag fizikai tulajdonságai miatt. 

Gyors és szelíd
Ha sommásan akarjuk összefoglalni az eddigie- 
ket, akkor a következôt mondhatjuk: az agyi 
képalkotásra használt jelenlegi eljárások vagy 
egészségügyi kockázatot rejtenek magukban, 
vagy viszonylag lassúak. 

És itt térjünk vissza a Harvard Egyetem 
tudósaihoz – az ô módszerük egyszerre számít 
szelídnek, ugyanakkor a képek kellô gyor-
sasággal rendelkezésre állnak. Módszerük, 
az úgynevezett SRS (stimulált Raman-szórás; 
angolul: stimulated Raman scattering) során az 
agyszövetekre nem roncsoló lézert bocsátanak, 
majd analizálják az agynál ilyenkor keletkezô 
fény spektrumát. 

E metódussal érzékelhetôk a kémiai 
kötések rezgései, és megkülönböztethetôk az 
ép sejtek a sûrû tumorszövettôl az alapján, 
mennyi lipidet és fehérjét tartalmaznak. 
A lipidek ugyanis zöldek, a fehérjék viszont 
kékek – a fehérjében gazdag tumorszövetek 
ezért kéknek látszanak.
Az SRS-t egyébként már egy egéren végrehaj-
tott agymûtét során, sôt egy halálos tumorban 
szenvedô páciensen is alkalmazták. És ami 
szintén fontos: az eljárás percenként harminc 
képet eredményezett (két másodpercenként 
egyet), így a beavatkozást végzôk szinte valós 
idôben követhették végig a mûtétet.
Jelenleg a tudósok azon fáradoznak, hogy 
a készüléket hordozható formában is 
elôállíthassák. Ha sikerrel járnak, az valóban 
mérföldkô lesz majd az agytumorok elleni 
küzdelemben.

Pap Gyula n
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Tízszeres nagyítás 
segít dönteni az anyajegy sorsáról
Anyajegyekkel mindannyian rendelkezünk, a rendszeres szûrésrôl azonban sokan 
megfeledkeznek. Pedig a bôrünkön megjelenô változásokat a lehetô leghama-
rabb érdemes bôrgyógyásszal megvizsgáltatni. A gyanús tünetekrôl, az eltávolítás 
lehetôségeirôl dr. Csernus Krisztina bôrgyógyász-kozmetológus szakorvost kérdeztük.

Anyajegyek mikroszkóp alatt
A dermatoszkóp több mint 10 éve a 
bôrgyógyászok leghatékonyabb eszköze az 
anyajegyszûrésre, hiszen az eszköz több mint 
tízszeres nagyítást biztosít, és olyan képletek 
válnak láthatóvá alatta, melyeket szabad szem-
mel nem látnánk. Anyajegyszámtól, bôrtípustól 
függetlenül mindenkinek évente egyszer el kell 
látogatnia a bôrgyógyászához, aki ilyenkor meg-
vizsgálja szabad szemmel a teljes bôrt, illetve egye-
sével dermatoszkóppal az összes anyajegyet. Az 
anyajegyszûrés tulajdonképpen rákszûrés, ezért 
ugyanúgy, mint minden nôgyógyászati rákszûrést 
vagy tüdôszûrést, évente szükséges ismételni. A 
dermatoszkópos vizsgálat teljesen fájdalommen-
tes. Ezzel a módszerrel az orvos olyan mikrostruk-
túrákat lát, amelyeket szabad szemmel nem lehet 

észlelni. Bizonyos jelek utalhatnak rosszindulatú-
ságra, illetve fordítva, a dermatoszkópos kép alap-
ján egyértelmûen kizárhatunk rosszindulatú elfa-
julást, sokszor szabad szemmel ijesztônek tûnô 
képlet esetén is – mondja dr. Csernus Krisztina 
bôrgyógyász és kozmetológus szakorvos. 
 
Mikor kell eltávolítani az anyajegyet?
Az eltávolításnak több oka lehet, ha például 
egyértelmûen rosszindulatú az elváltozás, de eltá-
volításra javaslunk anyajegyeket megelôzés céljából 
is. Ez azt jelenti, hogy ugyan még nem rosszin-
dulatú az adott anyajegy, de dermatoszkóp alatt 
szabálytalan, úgynevezett dysplasticus anyajegy 
igazolódik, melybôl idôvel akár melanoma is kiala-
kulhat. Levétel mellett döntünk, ha gyakran irritáló-
dik, dörzsölôdik vagy állandó mechanikai hatásnak 

van kitéve egy anyajegy, például melltartó, szoros 
öv napi rendszerességgel nyomja. Több anyajegy-
típust ismerünk, ezek közül néhány nagyobb koc-
kázatúnak minôsül. Ezeket vagy szoros kontrollal 
ellenôrizzük, vagy pedig eltávolítjuk.
  
Árulkodó jelek
Nagyon fontos, hogy otthon vizsgáljuk magunkat. 
Ha az anyajegy növekszik, szabálytalan alakúvá 
válik, széli irányában terjed, növedékek jelentkez-
nek benne, ha a színe egyenetlenné válik, vérzik, 
gyulladt, viszket, azonnal orvoshoz kell fordulni! Az 
idôben diagnosztizált melanoma több mint 90%-
os eséllyel gyógyítható. Egy kései stádium viszont a 
legrosszabb indulatú daganatok egyike, és sajnos a 
beteg életébe is kerülhet – figyelmeztet a doktornô. 

P. S. n 

hirdetés
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A különbözô reklámokban, életmódprogramokban és mûsorokban 
egyre gyakrabban találkozunk a probiotikumokkal, az emberi szer-
vezet számára jótékony baktériumokkal. Ahogy az egészséges élet-
mód minden összetevôje, így ezek is rendkívül divatosak, a legtöbb 
reklám szerint nagyjából mindenre jók. Valóban így van? 

Tényleg szükségünk van  
probiotikumokra?

– A hivatalos verzió az, hogy a probiotikumok 
támogatják a bélrendszerben a hasznos baktéri-
umok elszaporodását, a betegséget okozó káros 
baktériumokat pedig visszaszorítják – mondja Fe-
kete Boglárka, táplálkozási tanácsadó. – Igazából 
még nem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy pon-
tosan mire jók. A kutatások feltételezett eredmé-
nyességüket nem mindig igazolják, ugyanakkor 
sok esetben addig még nem ismert, pozitív ha-
tásaikat fedezik fel. Az egyértelmû, hogy hatá-
sosnak bizonyulnak az IBS (irritális bél szindróma) 
kezelésében, a bélrendszer normál flórájának 
helyreállításában. A Kaliforniai Egyetem kutatá-
sa szerint befolyással vannak az agymûködésre, 
mivel a gyomor is jeleket küld az agynak. Ebbôl 
kifolyólag emésztôszervi, mentális és neurológiai 

Hivatalosan probiotikusnak minősül az 
a termék, amely legalább 106/gramm jó-
tékony hatású baktériumot tartalmaz. 
Léteznek probiotikus joghurtok és étrend- 
kiegészítők. Ha ezek közül a termékek kö-
zül keresünk megfelelőt, mindenképpen a 
baktériumtörzsek fajtája és a baktériumok 
mennyisége legyen a döntő szempont.

betegségek megelôzésének is lehet a jövendôbeli 
gyógymódja a probiotikumkúra. 

Általában probiotikumot immunerôsítés cél-
jából, bélrendszeri problémák kezelésére vagy az 
egészséges táplálkozás kiegészítéseként ajánlanak. 
Természetesen nem csak betegség okozhat olyan 
problémákat, amelyek hatására szükség lehet 
probiotikumra: 

– A gyomor tehát jeleket küld az agynak, de ez 
fordítva is így van, ezért bizonyos érzelmi hatások 
okozhatnak gyomor- és bélrendszeri problémákat.

Annak, aki odafigyel, és egészséges életmódot 
folytat, egészségesen táplálkozik, nem feltétlenül 
kell plusztablettákat szednie, hiszen az étkezés so-
rán beviszi a megfelelô tápanyagokat a szervezeté-
be, például bizonyos tejtermékekkel, joghurtokkal 

– de tegyük a szívünkre a kezünket: vajon mi meg-
felelünk ezeknek a szigorú kritériumoknak? 

– Fontos tudni, hogy az L.Cassei és hasonlók 
hatásait a kutatások egyelôre nem bizonyítot-
ták. Mindazonáltal aki nem táplálkozik helye-
sen, valószínûleg nagy hasznukat veszi, valamint 
az is látszik, hogy ajánlatos probiotikumokat 
antibiotikumkúra mellé is fogyasztani. 

Brjeska Dóra n 

C-vitamin 
–  a nagyágyú 

 z influenzaszezon közeledtével fontos átgondolni azt, hogy mit te-
hetünk megelôzésképpen, és a már kialakult betegséget hogyan tartsuk 
„elfogadható szinten”, hogyan kerüljük el a nagyobb bajt. Nemcsak 
önmagunkra, de a környezetünkben élôkre, családtagokra, rokonokra, 
sôt a munkatársainkra is tekintettel kell lennünk. Ezért nagy az egyén 
felelôssége abban, hogy miként gondolkodik a minden évben várhatóan 
megjelenô betegségrôl.

– A betegség cseppfertôzéssel terjed, a páciens a láz kitörése elôtt 
már fertôz, majd egyszer csak berobban  a lázas állapot. Ilyenkor kü-
lönösen kerülendô – például a gyerek-szülô kapcsolatban – a szájkon-
taktus. A gyermektôl ugyanúgy elkapja a betegséget a felnôtt, mint 
fordítva. A tünetek típusosan: magas láz, végtag- és ízületi fájdalmak, 
orrfolyás, köhögés, tüsszögés, levertség és fejfájás. Az antibiotikumok 
nem hatnak a vírusfertôzésre, de vannak antivirális gyógyszerek. A be-
tegben és az orvosban sokszor felmerülhet a gyanú, hogy bakteriális 
felülfertôzés is történt, emiatt kap a beteg antibiotikumot. Különösen 
veszélyeztetett az idôs korosztály, ahol átlagosan, szezononként több 
ezer esetben tüdôgyulladásos tüneteket indít el az influenza, a bakte-
riális felülfertôzés miatt – mondja dr. Kirschner András. Nem gyôzzük 
hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a megelôzésre koncentrálni. Külö-
nösen súlyos szövôdményekkel is kell számolni, ezért érdemes minden 
módon elébe menni a baj bekövetkeztének. Ha a veszélyeztetettek tel-
jes, közel másfél milliós csoportját minden évben beoltanák (szemben a 
jelenleg ismert évi 800 ezer – 1,1 milliós adattal), minden évben akár 50 
százalékkal is csökkenhetne a kórházba kerülôk száma. A trivalens oltó-
anyagok idén is a H1N1, az influenza A és influenza B kiválasztott törzsei 
ellen nyújtanak védettséget. A korábbi, egyszerû oltóanyagok, melyek 
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Megelôzés, megelôzés, megelôzés 

„Az influenzaszezonban általában másfél millió betegnapról 
tudunk, azaz olyan betegekrôl, akik produkálják a tüneteket, 
vagyis összesen 500-700 ezer megbetegedés történik. Akad, 
aki 2-3 nap, van, aki egy hét alatt jön rendbe, de sajnos minden 
szezonban több száz ember hal meg.”

 Dr. Kirschner András
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A közelmúlt egyik nagy jelentôségû orvosi felfedezé-
se a K

2
-vitamin, melynek csontvédô hatását klinikai 

vizsgálatok mutatták ki. Ez a vitamin Magyarorszá-
gon még szinte nem ismert, de Nyugat-Európában 
is csak az elmúlt pár évben ismerték fel, hogy milyen 
fontos szerepet játszik a csontok erôsítésében. 

35 éves kor után elkezdôdik a csontvesztés
30 éves korunkra érjük el csúcs csonttömegün-
ket, azaz csontjaink ekkorra érik el legnagyobb 
erejüket és sûrûségüket. 30-35 éves kor után a 
csonttömeg lassan elkezd leépülni, mindenféle 
látható tünet nélkül. A nôknél menopauza után 
felgyorsul a csontvesztés.
 
A kalcium fontos, de önmagában nem elég
Sokan úgy gondolják, hogy kalciumpótlással 
egyszerûen megelôzhetô a csontritkulás. A kalci-
um tényleg nagyon fontos, de nem elég:
1.  Az önmagában szedett kalciumnak csak kis ré-

sze jut el a csontokhoz. Ahhoz, hogy felszívód-
jon és hatékonyabban beépüljön a csontokba, 
szükség van K

2
- és D-vitaminra is.

2.  Az önmagában bevitt kalciumnak – K
2
-vita-

min nélkül – káros mellékhatásai is lehetnek, 
pl. lerakódhat az erekben, és érelmeszesedést 
okozhat. A kalcium úgy rakódik le az erek 
falán, mint a vízkô a csövekben. Ennek akár 
érszûkület vagy szívinfarktus is lehet a kö-
vetkezménye. Ezért fontos a kalcium mellett 
megfelelô K

2
-vitamin-bevitelrôl is gondoskodni.

A K2-vitamin jó a csontoknak és az ereknek is 
Újkeletû felfedezés, hogy a K

2
-vitamin rendkívül 

fontos a kalcium hatékony csontba épüléséhez, 
és emellett akadályozza a kalcium érfalakon való 
lerakódását – mondja dr. Bors Katalin reumatoló-
gus fôorvos. – A K

2
-vitamin kétféle módon javítja 

a csontok állapotát: egyrészt fokozza az új csont 
képzôdését, másrészt akadályozza a csontbontó 
sejtek túlzott mûködését. 

A három együtt hatásos
A K

2
-vitamin a D-vitaminnal finom összhangban 

végzi a feladatát. A D-vitamin segíti a kalcium 
felszívódását, a K

2
-vitamin pedig a kalciumot a 

Hatásos védelem a csontritkulás ellen
Új korszakot nyit a K2-vitamin

„csontokhoz irányítja”, és segíti beépülését a 
csontszerkezetbe. A csontritkulás megelôzésében 
a K

2
- és a D-vitamin egymást erôsítô hatását or-

vosi kutatások bizonyítják.

Miért ajánlott pótolni a K2-vitamint?
Étrendünk régebben elegendô K

2
-vitamint tartal-

mazott. A háziállatok szervezete képes volt zöld 
növényekbôl elôállítani ezt a vitamint, amikor 
legelôn, kertben tartották ôket. A nagyüzemi ál-
lattartás elterjedésével ez megváltozott, így ezek-

ben az ételekben (pl. marhahús, tej, vaj, tojás) 
ma már jóval kevesebb K

2
-vitamin található, mint 

régen. Mivel a modern étrend nem tartalmaz 
elegendô K

2
-vitamint, tanácsos pótolni ezt.

Az egészséges csontok fenntartásához te-
hát kalcium, K

2
-vitamin és D-vitamin szükséges. 

Ennek fontosságát az is alátámasztja, hogy sorra 
jelennek meg Európában – így Magyarországon 
is – olyan készítmények, melyek a három ható-
anyagot kombináltan tartalmazzák.

Albert Anna

Egy Magyarországon eddig alig ismert vitamin új fejezetet nyithat a csontritkulás elleni küzdelemben. 
Újabb és újabb vizsgálatok erôsítik meg, hogy a K-vitaminok egyik fajtája, a K2-vitamin kulcsszerepet 
játszik abban, hogy a kalcium valóban a csontokba épüljön be, és ne rakódjon le az erekben.
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csak egy-egy törzsre nyújtottak védettséget, már 2010-ben megszûntek.
A trivalens oltóanyagok három különbözô törzs ellen adnak védettsé-

get, a védelem 2-3 hét alatt alakul ki, de mire január-februárban tombolni 
kezd az influenza, addigra az idôben beoltottak erôs ellenálló képesség-
re tesznek szert. Nem szabad a tévhiteknek felülni. Az elmúlt években 
a médiában számos érvet és ellenérvet hallhattunk az influenza elleni 
védôoltással kapcsolatban. Az egyik ilyen tévhit, hogy az oltott személy 
elkaphatja az influenzát az oltástól.

A vakcinába kerülô influenzavírus inaktivált/elölt, mely inaktivált vírus 
fertôzni és szaporodni sem tud, így betegséget sem okozhat. Ettôl még 
vannak olyan megbetegedések, mikor az oltás beadásának idôpontjában 
még egészségesnek tûnô személyben már ott volt a virulens törzs, és né-
hány nappal az oltást követôen súlyos beteg lett – ez az oltás nélkül is 
ugyanúgy bekövetkezett volna, az oltás nem befolyásolja a megbetege-
dést néhány napon belül. 

– A vakcinák hasított vírust tartalmaznak, így kevesebb idegen anyag 
jut az emberi szervezetbe. Például az általunk ajánlott vakcinák tartósí-
tószert nem tartalmaznak, ezáltal a mellékhatások lehetôsége jelentôsen 
csökkent! – mondja dr. Kirschner András. Vannak, akik nem bíznak az 
oltás hatásosságában. Nos, a szezonális influenza elleni oltások hatéko-
nyak, a hatékonyság évrôl évre aszerint változik, hogy a végül megbe-
tegedéseket okozó és a vakcinában lévô törzsek között milyen mértékû 
az egyezés. Úgy gondolom, hogy mindenki megfelelô tájékoztatást tud 
kapni háziorvosától, vagy érdeklôdhetnek a patikákban a gyógyszerész 
szakembereknél is. 

– Megelôzésként továbbá számos más dolgot is tehetünk – teszi hoz-
zá dr. KirschnerAndrás. A réteges öltözködés, a meghûlés elkerülésére 
tett erôfeszítés alapvetô. A gyakran és röviden átszellôztetett otthoni és 

munkahelyi környezet, a beteg emberek személyes tárgyainak használa-
tától való tartózkodás szintén lényeges elem, ahogyan érdemes például 
a munkahelyeken odafigyelni a gyakori kézfertôtlenítésre, kézmosásra, 
törlôkendôk használatára. Talán kevesen tudják, de a megelôzés ré-
sze a rendszeres testmozgás és a hét órát meghaladó alvás is. De ta-
lán a legfontosabb az, hogy tisztában legyünk a C-vitamin bevitelének 
jelentôségével, mely nagyban hozzájárul az immunrendszer élénkítésé-
hez, megerôsítéséhez. A C-vitamint túladagolni nem lehet, de feleslege-
sen beszedni sem érdemes túlzott adagokat. Felnôtt korban az 1000 mg-
ot nem meghaladó dózis javallt, gyermekkorban ennek maximum a fele, 
kiscsecsemôknél még kisebb adag a megfelelô. Fontos a napi 24 órán át 
magasan megmaradó szérumszint, ezért a napi adagot érdemes két rész-
letben bevenni. A C-vitamin az immunsejtek mûködését hatékonyabbá 
teszi és serkenti. Bármilyen furcsa, de a tea vagy a kávé a koffeintartalma 
miatt ugyancsak erôsíti az immunrendszert. 

Vincze Kinga  n 

hirdetés
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hirdetés

A csontritkulás (oszteoporózis) lényege, hogy 
csontjaink tömege és mésztartalma csökken, így 
azok törékennyé válnak. A betegség nem jár fáj-
dalommal – a pácienst gyakran csak egy spon-
tán vagy kóros csonttörést követôen szembesül 
a bajjal. Éppen ezért lehet úttörô jelentôségû az 
az eljárás, amelyet a korai felismerésre dolgoz-
tak ki nemrég a Manchesteri Egyetemen. 

Csontritkulás
– remény a korai felismerésre?

        z egyetem három kutatója, prof. Hugh Devlin, prof. Keith Horner 
és dr. Jim Graham lényegében a fogászatban általánosan alkalmazott 
röntgenezést használja az idôbeni diagnózis felállítására. A tudósok 
ugyanis több ezer, 15 és 94 év közötti, fogászati kezelésen megjelent 
páciens adatait és röntgenfelvételeit elemezve arra a következtetésre ju-
tottak, hogy az állkapocs sûrûségébôl következtetni lehet testünk egyéb 
csontjainak állapotára. Ezen eredmények birtokában készítettek el az-
tán egy számítógépes programot: az Osteodent nevû szoftver alkalmas 
arra, hogy a fogröntgenek alapján elôre jelezze, valaki mennyire lesz 
hajlamos a késôbbiekben a csontritkulásra, így hatékony eszköz lehet a 
megelôzéshez és a kezelés idôben történô megkezdéséhez. 

A módszer számos elônye közül ki kell emelni, hogy egy általáno-
san bevett eljáráson (a fogászati röntgenfelvételen) alapszik, könnyen 
és gyorsan használható, továbbá független a képformátumtól – vagyis 
a digitális és az analóg felvételeket egyaránt képes feldolgozni. Az sem 
mellékes, hogy ha az eljárás elterjed, az elemzés elvégzését fogorvosunk 
is felajánlhatja majd az évi szûrésen.

Az utolsó hírek szerint prof. Devlin és társai egyelôre a szabadalmi 
eljárás lefolytatására várnak, illetve egy olyan befektetô partner jelent-
kezésére, aki segít nekik piacra juttatni találmányukat. A csontritkulás, 
illetve a miatta bekövetkezô csonttörés lehetséges szövôdményeinek is-
meretében a tudósok egyike aligha túlzott, amikor azt állította: eljárásuk 
elterjedése, rutinná válása számos emberéletet menthetne meg.

P. Gy. n

A

•  900 ezer érintett Magyarországon
•  az 50 éves nôk 46%-át, a férfiak 22%-át veszélyez-

teti a betegség okozta csonttörés
•  napi fél liter tej fogyasztása javallott naponta – egy 

átlag magyar ezzel szemben 1,8 dl tejet fogyaszt
•  egészséges életmóddal 20-40%-ban befolyásolhat-

juk a betegség lefolyását
•  a csontállomány 30-35 éves korunkban éri el maxi-

mális tömegét, és utána lassan elkezd csökkenni
•  a speciális (fizioterapeuta felügyelete mellett végzett) 

gyakorlatok, a könnyített aerobic és a séta jótéko-
nyan hat a csontok állapotára

Az oszteoporózis számokban
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Hircseppek

Október 17-én adták át a Culevit Kft. által hirdetett fotó-
pályázat díjait. A 416 pályamunkát szakmai zsûri, illetve a 
nagyközönség is értékelte. A fényképekre több mint 12 000 
szavazat érkezett.

Nyertesek:
1.  Laki Krisztina fotósorozata (Kincsem, Generációk, Szere-

tet, Múló idô), nyereménye: 300 000 Ft 
2.  Kozák Albert „Hit, Remény, Szeretet” címû fotója, nyere-

ménye: 200 000 Ft 
3.  Simó Szabolcs „Szent László Kórház” címû alkotása, 

nyereménye: 100 000 Ft 
A legtöbb szavazattal járó Közönségdíjat Laczkó Csabáné 
Bakos Krisztina vehette át „Vidáman harcolunk Veled és ér-
ted” címû képéért. 

„Reménnyel töltve, rák, ahogy én látom” 

Az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc 
Patikám pályázatok 2013. évi eredményei

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordinálásával a 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Magyar Gyógysze-
részi Kamara – a Roche Magyarország Kft. támogatásával – im-
már harmadik alkalommal pályázati felhívást tettek közzé az „év 
Gyógyszerésze” és a „Kedvenc Patikám” címek elnyerésére.

Az Év Gyógyszerésze pályázaton a mezônybe csak elôzetes szavazatok 
alapján juthattak be a jelöltek. A szakma oldaláról éppúgy érkeztek jelö-
lések, mint a páciensektôl. Összesen húsz gyógyszerészt választottak ki 
a szervezôk, akik közül az év Gyógyszerésze 2013-ban dr. Higyisán 
Ilona intézeti gyógyszerész lett Budapestrôl. Kiemelkedô pályázatukkal 
további kitüntetésben részesültek még: dr. Zolnay Kriszta – Kígyó Patika, 
Szeged, dr. Kovács Erzsébet – Kenézy Gyógyszertár, Debrecen, valamint 
dr. Benkô Zsolt Ernô – Benkô Patika, Jánoshalma. A pályázat legfôbb cél-
ja idén is az volt, hogy az arra méltó gyógyszerészek országos nyilvános-
ságot és kiemelkedô szakmai rangot kapjanak munkájukhoz, elismerve 
annak követésre méltó minôségét. Az idei évben valamivel több, mint 
4000 szavazat érkezett a gyógyszerészekre.
A szintén harmadik alkalommal megrendezésre került Kedvenc Patikám 
pályázaton a legfontosabb cél a betegek patikai szolgáltatásokkal való 
elégedettségének felmérése volt. A több mint 2500 résztvevô patika kö-
zül a 2013-as év Kedvenc Patikája: Hárs Gyógyszertár, Hajdúsám-
son. További helyezettek: Kígyó Gyógyszertár, Gyöngyös, Borostyán 
Gyógyszertár, Paks.
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A vérkeringés egészsége sikeresen elôsegíthetô antocianin tartalmú an-
tioxidáns étrend-kiegészítô fogyasztásával. A svédországi eredetû feke-
te áfonya kivonata magas koncentrációban tartalmaz antocianinokat, 
amely közismerten az egyik legerôsebb antioxidáns szer, ezt tartalmazza 
a Bilace étrend-kiegészítô.
Fekete áfonya – az erek védelmezôje
A kapilláris erek erôsítésére, a mikrocirkuláció javítására Nyugat-Európá-
ban már régóta használják a fekete áfonya kivonatát. Gyakorta ajánlják 

a vénák egészségének támogatásá-
ra is. Az artériákhoz képest a vénák 
érfala vékonyabb, és ezek gyor-
sabban elfáradnak, kitágulnak. Az 
antocianinok kedvezô hatással ren-
delkeznek az érfalak rugalmasságá-
nak fenntartására, a lokális cirkuláció 
elôsegítésére.

Kedvezô a szemnek, agynak, memóriának
Az érszûkület, meszesedés súlyos probléma lehet a szem és az agy kapil-
láris ereinél. Segítséget jelenthet a fekete áfonya: szerepe van az éleslátás 
megôrzésében, a szem fáradékonyságának lassításában (képernyô nézé-
sekor), a retina és a szemlencse kollagénegyensúlyának fenntartásában. 
Az erek falának sérüléseit és az erekben a lerakódások kialakulását oxi-
datív gyökök kezdeményezik. A fekete áfonya hatóanyagai közömbösítik 
ezeket a káros gyököket, és ezáltal nyújtanak védelmet az ereknek. Hatá-
sát jól kiegészítik a Bilace antioxidáns A-, C- és E-vitaminjai. 

Az érrendszer antioxidáns védelme minden korosztály számára fon-
tos az erônlét, éleslátás és a szellemi frissesség fenntartására.

  AZ EREK EGÉSZSÉGÉT VÉDI AZ ANTOCIANIN 
Szervezetünk bonyolult mûködését a testet áthálózó több mint százezer km hosszú érhálózat biztosítja. Ha az erek jó állapotban 
vannak, rugalmasak, akkor nemcsak hosszabb ideig élhetünk, de életminôségünk is jobb lesz. 

– A nyaki csigolyák meszesedése, degeneratív 
folyamatai már húsz-harminc éves életkor 
között megindulnak, magyarázza Kerti Mária 
gyógytornász, az Országos Korányi Tbc és 
Pulmonológiai Intézet munkatársa. – A nyaki 
szakasz gerincünk legmozgékonyabb, éppen 
ezért legsérülékenyebb része; a tér minden 
irányába el tudjuk mozdítani, szemben például 
a bordák által is rögzített háti résszel. Az ülô 
munkát végzôknél pedig az jelent a fô gondot, 
hogy a gerinc úgynevezett hasznos mozgásai 
korlátozódnak. 

Kerti Mária szerint a számítógéppel 
dolgozóknál ezen kívül egyfajta aszimmetria 
kialakulása is jellemzô. Hiszen például a jobb 
kezesek jobb kézzel kezelik az egeret, ezért ez a 
karjuk magasabban lesz a másiknál. Ugyanakkor 
az asztalon támaszkodó ügyetlenebb kéz is ma-
gasabban helyezkedik el normális pozíciójánál, 
teszi hozzá. Éppen ezért a megelôzésnek, illetve 
a meglévô fájdalmak enyhítésének, a nyak 
mozgékonyságának leghatékonyabb eszközei az 
érintett izmokat nyújtó, otthon és a munkahe-
lyen egyaránt elvégezhetô gyakorlatok.

 – Az alapgyakorlat a nyaki-válli izmok lefelé 
nyújtása: két kezünket a talaj felé, egyúttal 
hátrafelé nyújtjuk: mintha álló helyzetben 
karjainkat elôrenyújtva át akarnánk nyúlni a 
lábaink között – mondja a szakember. – Ezzel 

A nyaki fájdalomnak az egyszerû rándulástól a csigolyák meszese-
désén és a porckopáson át a komolyabb betegségekig számos oka 
lehet, a legtöbben azonban valószínûleg ülô életmódjuk miatt szen-
vednek tôle. Gyógytornász szakértônk most nekik ad tanácsokat. 

Pihentető mozgás 
 nyakasoknak

egyidejûleg végezzük el a következô mozgáso-
kat, melyek a nyak alapmozgásai: 
•  Az elsô alapmozdulat a fej elôre hajlítása: a 

fent leírt nyújtás közben állunkat a mellka-
sunkhoz érintjük, és ott 3-4 másodpercig meg 
is tartjuk – ilyenkor az izmok nyúlnak-lazulnak. 

•  A második alapmozdulat a fej billentése: ilyen-
kor lefelé nyújtás közben elôbb bal fülünkkel 
a bal vállunkat, a jobbal a jobbat igyekszünk 
megérinteni. (Figyelem: nem a vállunkat moz-
dítjuk a fülünkhöz, hanem fordítva!) 

•  A harmadik alapmozdulat a fej forgatása: 
ilyenkor a nyújtózás közben szemünkkel a 
bal, illetve a jobb vállunk felett igyekszünk 
messzire elnézni. 

– Fontos, hogy mindig tartsuk meg néhány 
másodpercre a fejünket az adott pozícióban – 
mondja a gyógytornász. – Mindegyik gyakor-
latot tíz-tíz alkalommal ismételjük. A három 
sorozat elvégzése összesen nem vesz igénybe 
többet öt percnél. Ideális esetben jó lenne, ha 
ezt az öt percet minden órában rá tudnánk 
szánni nyakunk egészségére, mozgékonyságá-
nak megôrzésére, de ha kétóránként szakítunk 
rájuk idôt, már akkor is érzôdik az eredmény. 

Persze nézzünk szembe a realitásokkal: szá-
mos munkahelyen ez a rövid, egészségmegóvás-
ra szánt idô is luxus. Kerti Mária azt tanácsolja, 
ha másra nincs is módunk, legalább egy-egy 
alapos sétát iktassunk be mindennapjainkba – 
az ülômunka ártalmának kitett izmaink legalább 
ilyenkor nyúlhatnak-lazulhatnak valamennyit 
függôleges helyzetüknek köszönhetôen.

Pap Gyula n 
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Jó néhány olyan betegség létezik, amellyel kapcsolat-
ban fokozottan igaz: helyes életmód követésével na-
gyon sokat tehetünk a megelôzésért, a szinten tartásért 
vagy akár állapotunk javításáért. Az érszûkület egészen 
biztosan ezek közé tartozik. Nem meglepetés, hogy az 
életmódváltás ebben az esetben is több mozgást jelent, 
valamint vitaminokban gazdag táplálkozást.

Gyaloglással szó szerint  
megelôzheti az érszûkületet 

Egészen biztos, hogy bizonyos étrendkiegészítôk vagy vitaminok önmagukban is 
eredményesebbé teszik a küzdelmet az érszûkület réme ellen. Ilyen a D-vitamin is, 
amely emeli a HDL koleszterin szintjét, csökkenti az apoA-I szintjét, és csökkenti a 
szervezet zsírtartalmát. 

A heti háromszor egyórányi mozgás mellett nem véletlenül kampányoltak 
az elmúlt években több alkalommal is, a közepes intenzitású, úgynevezett aerob 
mozgásformák, mint például a tempós gyaloglás, a futás vagy a kerékpározás 
vérnyomáscsökkentô hatása sokszorosan igazoltnak tekinthetô. Mindemellett 
érdemes kiemelni a mozgás szerepét a kedvezô laboreredmények kialakulásában 
szívbetegek esetében. Ugyancsak jótékonyan hat a rendszeres kocogás vagy séta a 
szervezet antioxidáns képességére.

A meszes plakkok kialakulását szintén mozgással akadályozhatjuk meg a 
legkönnyebben, akár a már létezô plakkok esetén is csökkenti az elzáródás esélyét. 

A gyorsabbá váló véráramlás hatására több – egy irányba ható – 
folyamat indul be, például csökken a létrejövô szabad gyökök száma, 
emellett akár heti néhány órányi kerékpározással elôsegíthetjük az 
erek rugalmasságáért felelôs nitrogén-monoxid termelôdését. 

H. O. n 
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Ha elmegy az ember étvágya

Önmagában nincs jó vagy rossz étvágy. Az ún. 
„rosszabb étvágyú” személyek (akár gyerme-
kek, akár felnôttek) esetében, ha megfelelôen 
fejlôdnek fizikailag és szellemileg, nem kell az 
evést erôltetni. A szervezet ugyanis jelez, ha a 
szervezetbe bevitt tápanyag mennyisége nem 
elegendô, vagyis az egészséges ember nem 
igényli az étkezés mennyiségi növelését. 

Az étvágytalanság, az étkezések, az evés-ivás 
elutasítása számos testi kórkép tünete lehet, 
szerencsére azonban banális okok is húzódhat-
nak a háttérben.

Nem kell rosszra gondolni
Kánikulában például természetes az étvágy 
csökkenése. Nagyban befolyásolják az étvágy 

milyenségét az étkezési szokások, például a  
reggeli kihagyása jelentôsen rontja az ételek 
utáni vágyat. Ugyancsak csökenti az étvágyat 
a napközbeni nassolás, illetve a tejtermékek, 
cukros üdítôitalok fogyasztása. Ezek mind te-
lítenek, emelik a vércukorszintet, az étvágyra 
rossz hatásúak. Az étvágytalanság sokszor 
pszichés okokra vezethetô vissza. A megfe-

szített munkatempó, a hosszan tartó stressz, 
a kedélyállapot romlása, a depresszió, a súlyos 
traumák az étvágy elvesztéséhez vezethetnek, 
bár a depresszió néha fokozza az étvágyat. 
Ugyanakkor a mániás szakaszban csökken, 
mert az étvágytalanságtól szenvedô „nem ér 
rá foglalkozni” az evéssel.

Önálló betegség vagy kísérő tünet?
Bármilyen banális vagy súlyos kór okozhatja az 
étvágy csökkenését. A torokgyulladás a nye-
lési fájdalom miatt korlátozza az étkezéseket.  
A heveny vagy idült bakteriális, vírusos fertôzés 
jelentôsen csökkentheti az étvágyat még ak-
kor is, ha csupán három napig tartó nátháról 
beszélünk. A lábadozás idôszakában az étvágy 
magától is visszatér. Ha sokáig tart a csökkent 
táplálékfelvétel, a szervezet fokozott étvággyal 
igyekszik kompenzálni a betegség idején kiala-
kult fogyást. Más kategória az emésztôrendszer 
megbetegedése. Az irritábilis bél szindrómában 
kis mennyiségû táplálékfelvétel után hamar ki-
alakul a teltségérzet, s emiatt a beteg csak kevés 
ételt képes elfogyasztani egyszerre. A tápcsator-
na bármely szakaszának akut vagy krónikus be-
tegsége általában étvágytalanságot okoz. Súlyos 
májbetegségeknél elôfordul, hogy kezdetben 
más tünet nem is észlelhetô. A rosszindulatú 
daganatos megbetegedések eltéveszthetetlen 
jele az étvágytalanság, s ez már a betegség ko-
rai stádiumában is megjelenik. Ugyanakkor az 
étvágytalanság mellett az evés csökkenéséhez 
képest sokkal nagyobb arányú testsúlyvesztés is 
tapasztalható, akár egyéb tünetek nélkül is. Az 
étvágytalanság számos okát szakorvos segítsége 
nélkül nem lehet megfejteni, azonban néhány 
házi szerrel, étvágygerjesztô ötlettel érdemes 
megpróbálkozni.

Életmódbeli tanácsok étvágytala-
noknak
Van néhány általánosan érvényes, életmóddal 
kapcsolatos tanács, amely minden életkorra igaz 

lehet. Az egyik a rendszeresség betartása. Ha az 
étkezések mindennap nagyjából ugyanabban 
az idôpontban zajlanak, akkor a szervezet szin-
te rákészül, és megéhezik, mire kell, azaz bein-
dulnak a gyomornedvek is. Az evést erôltetése 
sem a gyerekek, sem a felnôttek számára nem 
jó, mert központi kérdéssé és nyûggé válik az, 
aminek örömteli tevékenységnek kellene lennie. 

Roppant fontos a mennyiség kérdése. A túl 
sok étel látványa riasztó: inkább kevesebb legyen 
a tányéron, vagy a szokott adagot tálaljuk úgy, 
hogy optikailag kevesebbnek hasson. 

Nem elhanyagolható kérdés az étkezés esz-
tétikai megjelenítése sem. Minél vonzóbb, színe-
sebb, annál étvágygerjesztôbb az étel. Egy-egy 
paradicsomkarika, petrezselyemlevél, citromsze-
let, paprikalekvárcsöpp, pár szem gyümölcs díszít-
heti a tányért. A levesbe tett pirított kenyérkocka, 
tökmag, mogyoró, beleszórt reszelt sajt nemcsak 
dísz, hanem energiát ad, dúsít is. Gyerekeknél régi 
trükk a „katonázás”, mellyel játékosabbá tehetô a 
legegyszerûbb étkezés is. 

J. I.  n 

•  Tartózkodjunk sokat tiszta, jó levegôn, étkezés elôtt végezzünk alapos 
szellôztetést.

•  A rendszeres sportolás élénkíti az anyagcserét, javítja a keringést, így a gyomo-
rét is.

•  Fûszerezés: a fûszerek illata beindítja a nyáltermelést, javítja az étvágyat; kiváló 
e célra a gyömbér, kakukkfû, a mustár, a bors vagy a köményfélék.

•  Étkezés elôtt fél órával érdemes meginni egy csésze gyógyteát, citromfû, bors-
menta, fehér üröm keverékébôl.

•  A gyerekek étvágyát javítja a bio narancshéj, a csipkebogyó, a borsmenta fôzete. 
•  Szánjon idôt az étkezésre, lassan, nyugodtan falatozzon, alaposan rágva, így 

jobb a tápanyag-hasznosulás.
•  Kis mennyiségû aperitif – egy pohárka elég.

Étvágyjavító tippek:

Az étvágytalanság orvo-
si neve az anorexia. Az 
„orexis” értelme vágy, az 
„an” pedig a nélküliséget 
fejezi ki, tehát a kifejezés 
végül „vágynélküliség”-et 
jelent. Fontos azonban, 
hogy az étvágytalanság 
nem azonos az anorexia 
nervosával, ami pszichiát-
riai kórkép. A kórosan ét-
vágytalan beteg kevesebb 
ételt vesz magához, mint 
amire a szervezetének 
szüksége van, ezért lefogy, 
gyengül az immunrendsze-
re, fölborulhat a hormon-
háztartása, súlyos esetben 
akár az életét is elvesztheti.

Érdem
es tudni!

Sokan összekeverik az étvágy és az éhség fogalmát, pedig ez két külön jelenség. Az éhség a 
vércukor alacsony szintje, vagyis fiziológiai állapot, míg az étvágy, bizonyos feltételes reflexek 
kialakulása után ingerekkel – jóllakott embernél is – felkelthetô. Az étvágy egyénenként változó 
dolgot jelent, de a kóros étvágytalanság mindenkinél betegség tünete vagy elôjele.
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Interjú

A jógában   
magamat kell legyőznöm

Kuti Krisztina

Szponzoraink:
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– Azt gondolom, igazán szerencsés vagyok, hogy a fônökeim lehetôséget adtak, 
és ezáltal szárnyakat kaphattam olyan kreatív területen, mint a külföldi márkák 
hazai képviselete, a szakmai expókon való részvétel. A kezdetekkor, alig 30 
évesen nagy kihívás volt számomra, de egyben igazi hajtóerô is. Szenvedélyesen 
szeretem a munkám, ami így megszépítette a babavárást is.  
Néhány év alatt kétszer is jókora változás állhatott be az életmódjában. 
Az ilyen típusú terhelés sok stresszel és fizikai kihívással járhat, bármeny-
nyire is szereti az ember.
– Nem is véletlen, hogy huszonkilenc évesen egy kedves jógatanár barátnômnek 
köszönhetôen rám talált a világ legszebb sportja, ezzel pedig egy egészen más 
gondolkodásforma is. A jóga maga az élet, amely nemcsak meditációból áll, 
hanem légzôgyakorlatokból, ászanákból és egészséges ételek fogyasztásából is. 
Ebben az a legcsodálatosabb, hogy a mindennapi gyûrôdést jobban bírom, segít 
feltöltôdni, megszabadulni a munkából adódó fáradtságtól. A jógában azt is 
szeretem, hogy itt magamat kell legyôzni, nem másokat. Szép kihívás! 
Még Panni Jázmin születése elôtt elkezdtem aromaterápiával foglalkozni, ez 
is igazi varázslat. Rengeteget tanultam arról, mit mire használhatok, ha egy 
megfázás vagy láz ellen kell küzdeni, és hogy milyen alkotóelemekkel érdemes 
vigyázni. Az álmom az, hogy egyszer eljussak Provance-ba, és az ottani levendu-
laföldeken sétálhassak. 
A táplálkozás terén is ugyanannyira egészségtudatos, mint amikor sport-
ról van szó?
– Sokszor a fülembe cseng nagyszüleim és a szüleim hangján: „ha az egészsé-
ged megvan, akkor mindened megvan”. Azt már ennyi idôsen is tudom, hogy 
mennyire igazuk volt, rengeteget köszönhetek a szüleimnek, akik mindenek-
felett fontosnak tartották, hogy egészségesen éljünk. Édesanyám igyekszik az 
egyébként sokféle és válogatós családi ízlésnek megfelelôen fôzni. Édesapám 
huszonegy-néhány éve diagnosztizált komoly gyomorproblémái miatt 180 fokos 
fordulatot vettünk a konyhában, anyu diétásan kezdett el fôzni, ami akkor még 
itthon eléggé furcsán hatott. Sok zöldség és gyümölcs szerepelt a menüben a 
nehéz, zsíros húsételek helyett. Volt honnan tanulnom, mára a kislányomnak is 
én fôzök. Szeretek kísérletezni a fûszernövényekkel, inkább így fôzök, mintsem 
hogy túl sok sót használjak. Örülök, hogy ma már kapható olyan természetes 
édesítô is, amely óvja a fogakat és nem is hizlal. Vallom, hogy „az vagy, amit 
megeszel”. Szinte minden héten sütök valamilyen sütit, mert Panni Jázmin édes-
szájú, én pedig imádok új ízekkel kísérletezni. 

Földvári István n 
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Kuti Krisztina (35) Budapesten született. Hat éve több 
élelmiszeripari világmárka brand menedzsereként 
dolgozik, elmondása szerint lubickol a munkában, mert 
kiélheti benne  kreativitását. Arról, hogy otthon se unat-
kozzon, egy 15 hónapos kislány, Panni Jázmin gondos-
kodik tavaly június óta. 

G
Y

H
-1

3-
11

A migrén során az agyi erek úgy megduzzadnak, hogy – a legújabb 
kutatások szerint férfiaknál és nôknél más-más területeken – nyomást 
gyakorolnak a közelben lévô idegekre, visszatérô, rohamszerû fájdalmat, 
fény- és hangérzékenységet, esetleg hányingert is okozva. 

Az eredetileg a smithsonianmag.com oldalon olvasható összeállítás-
ban kitérnek arra is, hogy a nôk esetében a külvilágból érkezô ingerek 
érzelmi feldolgozásáért felelôs területein (például amygdala) erôteljesebb 
érintettség alakult ki migrén esetén. Ugyancsak jól megfigyelhetô volt, 
hogy a motorikus képességekért, a vizuális feldolgozásért vagy a fájda-
lomérzetért felelôs területek (például precuneus) vastagabbnak látszottak 
és több kapcsolódási lehetôséget építettek ki más agyterületekkel, mint a 
férfiaknál. 

A phoenixi Mayo Klinika neurológusa, Todd Schwedt szerint a 
migrénes fájdalmat a nôk jóval intenzívebben szenvedik el. Ez a jelenség, 
illetve az, hogy a nôk körében igen magas a depresszió és a szorongás 
elôfordulásának esélye, valószínûleg közös gyökerekre vezethetô vissza.

A stresszoldás is árthat?
Mindenféleképp, ha migrénesként úgy döntünk, hogy szenvedéseinkért fi-
nomságokkal kárpótoljuk magunkat – esetleg úgy gondolkodunk, hogy a 
felgyülemlett stresszt próbáljuk meg némi bûnös élvezettel levezetni. Egy 
pohár vörösbor még nem árthat meg – gondolhatjuk ilyenkor. Miért lenne 
tiltott falatozni mellé valamelyik finom sajtból? Esetleg pár kocka minôségi 
csokoládé jobb ötletnek tûnik?  Nos, a migrénesek jelentôs hányadánál 
ezek az élelmiszerek nemhogy segítenének a stressz, a szorongás, az 
érzelmi túltöltöttség és a fejfájás legyûrésében, de utóbbit ki is válthatják.
Az ô szervezetük ugyanis képtelen megfelelô módon lebontani bizonyos 
nitrogéntartalmú aminokat – jellemzôen fôleg a tiramint, a hisztamint és a 
feniletilamint –, tehát az elôbb felsorolt élelmiszerek ízét és aromáját adó 
fontos vegyületeket.

F. I.  n 

Nasim Maleki, a Harvard Egyetem kutatója sze-
rint a fériakat és a nôket sújtó migrén lefolyása 
során annyira különbözô agyterületek érintettek, 
hogy tulajdonképpen nem is érdemes ugyanarról 
a betegségrôl beszélni – de az mindenképpen 
igaz, hogy a jelenség nemenként eltérô okokra 
vezethetô vissza.

Amikor magunknak 
okozunk fejfájást
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Nemzetközi elismerés 
a pécsi Rákkutató és Gyógyszerfejlesztô Központ kutatóinak

Mivel a nemzetközi lap Európa negyedik legrangosabb tudományos fo-
lyóirata ebben a témakörben, a szerzôk szándéka a publikáció megje-
lentetésével a kutatási program tudományos elfogadottságának növe-
lése. Az összefoglaló (Bizonyos aminosavak és a szérumban jelen lévô 
egyéb kismolekulák keveréke gátolja a rágcsáló és humán daganatok 
in vivo növekedését) egy 1987-ben indult kutatás legújabb eredménye, 
melynek gyógyászati jelentôsége van: az Aktív Ráksejtpusztító Keve-
réket a szervezetbe juttatva több ráksejt pusztítható el, mely által a 
szervezet saját védelmi rendszerének – a Természetes Tumorellenes 
Védelemnek – a teljesítôképességét növelhetjük meg. Ezáltal a felfede-
zés figyelemre méltó lehetôséget jelenthet a rák kezelésében.

Az immunrendszertől független védelem 
Dr. Kulcsár Gyula biokémikus, a fejlesztési program tudományos igaz-
gatója, a Magyar Onkológusok Társaságának, a European Association 
of Cancer Research és az International Society for Preventive Oncology 
tagja, 1987 óta folytat kutatásokat, mely során bebizonyította, hogy 
létezik a szervezet ún. Természetes Tumorellenes Védelme, mely füg-
getlen az immunrendszertôl. A kiindulási pont az volt, hogy sokfé-
le daganat gyakorisága nem nô meg az immunrendszer korlátozott 
mûködésekor vagy az immunrendszer teljes összeomlásakor (pl.: 
AIDS), ami azt jelenti, hogy az immunrendszernek nincs kizárólagos 
szerepe a daganatellenes védelemben. Mivel mindenkiben folyamato-
san keletkeznek ráksejtek, így a szervezetben mûködnie kell egy, az 
immunrendszertôl független daganatellenes védelmi mechanizmusnak 
is, amely meggátolja a tumorsejtek elszaporodását, és amelyet dr. Kul-
csár Gyula Természetes Tumorellenes Védelemnek nevezett el. 

A kutatás további fázisaiban megállapította, hogy a vérkeringés-
ben lévô aktív ráksejtpusztító molekulák (aminosavak, egyes vitami-
nok és egyéb aktív anyagok) alkotják ezt a védelmet, vagyis az Aktív 
Ráksejtpusztító Keveréket. A keveréket késôbb állatkísérletek segítsé-

gével tesztelte. Mivel a rákos sejtek a normál sejtekhez képest felhal-
mozzák a keringésben lévô kismolekulákat, ezért a szervezetben lévô 
ráksejtpusztító molekulák is nagy mennyiségben jutnak a daganatos 
sejtekbe, ezzel azok programozott halálát okozva. Mindemellett bizo-
nyításra került az is, hogy az Aktív Ráksejtpusztító Keverék a kemote-
rápiás kezelések hatását is fokozza.

Szabadalom és termékfejlesztés
A szabadalom Magyarországon kívül még 16 országban került be-
jegyzésre. A kutatás gyakorlati jelentôsége, hogy eredményeire ter-
mékfejlesztés is épült. Ennek köszönhetôen 16 éve megtalálható a 
hazai piacon az a speciális gyógyászati célra szánt tápszer, mely ma 
már nemcsak tabletta, de italpor formájában is elérhetô a dagana-
tos betegek számára. A termékekkel 2012-ben életminôségi, klinikai 
vizsgálatokat folytattak, melyek meggyôzô eredményei azt mutatják, 
hogy a betegek fizikai, értelmi, érzelmi és szociális funkciói javultak, 
fáradtságérzetük, fájdalmuk, nehézlégzésük csökkent, továbbá a ke-
moterápia, valamint a sugárkezelés egyes kellemetlen mellékhatásai 
(pl. hányás, hányinger, rossz közérzet) mérséklôdtek. A készítmény 
minôségét több ezer, az italport rendszeresen fogyasztó daganatos és 
több mint 5 éve tünetmentes beteg ismeri. 

P. S. n 

A magyar rákkutatás 
eredményeinek nemzetkö-
zi szintû szakmai elisme-
réseként az International 
Journal of Cancer folyóirat 
2013. márciusi számá-
ban megjelentette a dr. 
Kulcsár Gyula és munka-
társai által elért legújabb 
kutatási eredmények 
összefoglalóját a Ter-
mészetes Tumorellenes 
Védelemrôl és az Ak-
tív Ráksejtpusztító 
Keverékrôl. 

Az elôzô számban közölt – a Laktóz Érzékenyek Társasá-
gának tulajdonított –, tejcukorérzékenységrôl szóló idézet 
nem az egyesülettôl származik. Az egyesület által publikált 
betegtájékoztató összeállításokban az idézett mondatok 
nem fordulnak elô.

HELYREIGAZÍTÁS

Aja‘nde‘k
az u..nnepekre!

Édes élet
cukor nélkül!

Doliva Intenzív 
arckrém EXKLUSIV 

Ismerje meg a csicsóka jótékony hatásait!
A csicsókából készült termékeinket ajánljuk:
- cukorbetegeknek
- antibiotikumos kezelések esetén
- szív- és érrendszeri betegeknek
- élelmiszer-allergia esetén
- diétázóknak 
- magas koleszterinszinttel bajlódóknak

Derm-A-flavon formulával
Olívaolajat és Derm-A-flavon formulát (A-vi-
tamin és izoflavonok) tartalmaz. Az arckrém 
javítja a bôrtömörséget, aktiválja a kollagén- 
termelést, csökkenti a ráncokat, és fokozza a 
bôr rugalmasságát. Feszesíti az arc és a nyak 
kontúrjait.
Keresse a patikák polcain!

Kapható bioboltokban, patikákban,
megrendelheti webáruházunkban!

www.csicsoka.eu www.naturprodukt.hu

            „Csak egészség legyen, a többi nem számít” – 
   szól a népi mondás, arról tanúskodva, hogy nincs nagyobb 
   érték annál, mint amikor elkerülnek minket a betegségek. 
    Karácsonyi ajánlatunk az egészséges, fiatalos állapot, a 
jó közérzet megtartásában segít. Kell ennél szívbôl jövôbb 
ajándék?
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A torokfájás (és a megfázás) kezelésével kapcso-
latban mindenkinek van egy „jó” ötlete – de melyek 
azok, amelyek valóban hatásosak? 

Gyógynövények a
„náthás idôszakban” (2. rész)

Antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatású gyógynövények:
Fokhagyma
Igen erôs baktériumölô hatással rendelkezik, így valóban kiváló segítség lehet 
a megfázás leküzdésében.
Propolisz
A méhek a kaptár belsô falának bevonásához, a rések betapasztásához és 
fertôtlenítéséhez propoliszt használnak. Igen erôs baktérium-, gomba- és 
vírusölô hatása révén segíti szervezetünket a megfázás leküzdésében.
Orvosi kamilla
A kamilla az egyik legszélesebb körben alkalmazható gyógynövé-
nyünk. Elsôsorban megfázásos megbetegedéseknél használhatók ki 
gyulladáscsökkentô, immunrendszert erôsítô hatásai. Egyrészt gargarizáló-
ként a szájüreg és a torok, másrészt inhalálóként az arcüreg, orrüreg gyulla-
dásának csökkentésére alkalmazható.
Orrdugulás enyhítése:
Eukaliptusz
Antibakteriális, gyulladáscsökkentô hatásának köszönhetôen az orrdugulás 
enyhítése mellett segít a betegség leküzdésében.

Fodormenta
Illóolaját megfázásos megbetegedéseknél az orrdugulás mérséklésére hasz-
nálhatjuk.
Majoránna
Megfázásos megbetegedésekben az orrdugulás megszüntethetô a gyógynö-
vény finom porának felszívásával vagy a friss levél préslevével.

Izzasztó gyógynövények:
Hársfa
A hársfából készült tea igen jó izzasztó, melyet a megfázás mellett hörghurut, 
tüdô- és mellhártyagyulladás esetén használnak. Nyálkatartalma miatt im-
munrendszert stimuláló hatása is van, ami ilyen megbetegedéseknél elônyös.
Bodza
A hársfához hasonlóan izzasztó, immunstimuláló hatású.

Dr. Szabó Júlia, gyógyszerész n 

hirdetés

Bubori József erôs, szívós, kitartó ember, aki néhány évvel ezelôtt még 
beteg feleségét vitte különbözô vizsgálatokra. Az egyik ilyen alkalomból 
rövid idôn belül mûtét lett, az ô életmentô mûtéte.

József épp feleségét kísérte el vesevizsgálatra, amikor a doktornônek 
beszámolt saját panaszairól is. Székletével kapcsolatosan rendellenesség-
re figyelt fel, s a tünetek (véres, nyálkás széklet) aggodalomra adtak okot. 
A doktornô azonnal beutalót írt neki.

Mivel a diagnózis elôrehaladott stádiumú bélrák volt, gyors beavat-
kozásra volt szükség, melyre egy hónapon belül sor is került. A mûtét 
utáni PET-CT vizsgálat sajnos ismét rossz híreket hozott. A daganat átté-
tet képzett a májon.

József, orvosai javaslata ellenére, húzta-halasztotta az újabb be-
avatkozást. Úgy döntött, hogy egyelôre nem vállalja a mûtétet, hiszen 
egyre jobban érezte magát a vastagbéloperáció után. Ehelyett alternatív 
megoldáshoz folyamodott, s fia tanácsára apigenin- és gyógygomba- 
kivonatokat kezdett szedni. A kivonatokat már a vastagbélmûtét után 
kapott kemoterápiás kezelések idején segítségül hívta, és a kedvezô ta-
pasztalatok gyorsan jelentkeztek. „Addig, míg kemoterápiától a többiek 
hánytak, nem ebédeltek, nem reggeliztek, én észre sem vettem, jó volt 
a közérzetem.”

Az apigenin- és gyógygombakivonatokkal József rendkívül jól viselte 
a terápiát, de az igazán jó hír csak ezután érkezett. A kezeléseket követô 
sorozatos kontrollvizsgálatok eredményei folyamatosan zsugorodó máj-
áttétet, majd teljes regressziót (visszahúzódást) mutattak, melyet még 

orvosai is meglepôdve észleltek. „Jött a telefon, gratuláltak, hogy eltûnt 
a májáttétem. Hát ennél nagyobb boldogság nem kellett.”

A béldaganatról klinikai kísérletekben megállapították, hogy az 
apigenin képes jelentôsen csökkenteni a daganat visszatérésének 
valószínûségét. A gyógygombakivonatok képesek az aktivizálni és stabi-
lizálni az immunrendszert. A béltumorok pedig nagyon érzékenyen rea-
gálnak az immunrendszerre. Kimutatták, hogy minél aktívabbak a T-im-
munsejtek a bélráksejtek körül, annál valószínûbb a beteg gyógyulása és 
felépülése. Ugyanakkor a gyógyulás szempontjából legfontosabb az áttét-
gátlás. Tehát, ha ilyet hallunk, hogy valakinek az áttétei visszahúzódtak, 
az minden egyes esetben csodaszámba megy. Általában a negyedik stá-
diumos betegeknél nem szoktak az orvosok a gyógyulás reményérôl sem 
beszélni. Tehát ez egy kiemelkedô és nagyon fontos eset, ami arra mutat 
rá, hogy  bizonyos esetekben az apigenin- és a gyógygombakivonatok 
együttes alkalmazásával rendkívül erôs áttétgátló hatást lehet elérni, ami-
nek következtében a betegek, úgy tûnik, teljesen tünetmentessé válnak.

„Amikor elmegyek a leletért, mindig az utolsó sort nézem. Ha oda 
van írva, hogy tünetmentes, akkor nálam boldogabb ember nincs a föl-
dön” – mondja József.

József: boldog vagyok és tünetmentes

Szerzô: Varga Gábor 
hatóanyag-kutató

A szerzô az elsô magyar külföldön elismert 
neurotropikus agyterápia kifejlesztôje.

Szakmai cikkei megtalálhatóak az interneten.
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A merevedési zavar megszüntetésére az egyik leghatékonyabb megoldás a VEP-készülék. 
Vákuumtechnikai elven, hatékony szorító gumigyûrû alkalmazásával, életkortól függetlenül 
létrehozható és megtartható a szükséges merevedés. Terápiás alkalmazásával fiatal férfiaknál 
méretnövekedés érhetô el, idôseknél elkerülhetô a sorvadás. A VEP-készülék lehetôséget biztosít 
az örömteli szexuális élet folyamatos gyakorlására bármely életkorban.

IDéZETEK EGY ELéGEDETT VÁSÁRLÓNK, MA MÁR BOLDOGAN, 
EGY KISBABÁVAL éLô PÁR LEVELéBôL:

„Megvettük, és hosszú évek óta hûséges társunk. Saját táskájában lakik a hálószobában, 
és úgy gondolom, mindennél többre tartott jó barátja a páromnak! A BIZTOS TUDAT, 
amire mindig lehet számítani.”
„A történet, amiért ezt a levelet megírtam, tanulságul szolgáljon! A szerelmünk 
kiteljesedett, annyit szeretkezünk, hogy az már a húszéveseknek is a dicsôségére 
válna. Titokban a párom kitervelte, hogy annyira összeillô párt alkotunk, hogy meg kell 
pecsételnünk,  és én hiába védekeztem,  megfogantam!”
„Ajánljuk másoknak is, akikkel szintén elbánt az élet, de a szexet, a gyönyört és a 
boldog párkapcsolatot meg akarják tartani! A VEP-pel sikerülni fog!!!”

Cs. József és boldog, hûséges párja, Annamária

HARMONIKUS NEMI éLET GYÓGYSZER NéLKÜL

RÉSZLETFIZETÉS!

hirdetés

Egy átlagos bôr szárazabbá, érzékenyebbé válik az ôszi, téli idôjárás vál-
tozékonyságának kitéve. Hideg idôben általános közérzetünket is nagyban 
befolyásolja, hogy „jól érezzük-e magunkat a bôrünkben”. A Nyíregyházán 
praktizáló dr. Beleznay Gyöngyi bôrgyógyász, kozmetológus szakorvos 
szerint érdemes a megszokottól eltérô krémeket választanunk a barátságtala-
nabb hónapokra. 

A nôi klimaxról könyv-
tárnyi irodalom szól, a 
férfiakét viszont csak az 
utóbbi idôben kezdték el 
behatóbban feltárni, sôt 
egyáltalán vállalni a léte-
zését. Pedig az erôsebb 
nem képviselôinél is elkö-
vetkezik az az idô, amikor 
kénytelenek tudomásul 
venni hanyatlásukat.

Hogyan érezzük magunkat  
jobban a bôrünkben? 

Változókor a gyengébb
és az erősebb nemnél (1. rész) 

– Bármilyen meglepô, de a hideg idôszakban a vizes alapú krémek tovább 
növelik a bôr kiszáradásának esélyét, és emelik a hidegérzetünket.  
A túl vizes arckrém egy téli napon szinte „ráfagy” az ember bôrére. Ezért kell 
melegítô hatású, olajosabb krémre váltani a megszokott arc- vagy testápolónk 
helyett – mondja dr. Beleznay Gyöngyi.  – Fagyos idôben és a téli  sportok 
kedvelôinek tilos a vizes krémek használata, ezzel párhuzamosan persze nekik 
a fényvédelemre is gondolniuk kell. A hétköznapokban a hölgyek elônyösebb 
helyzetben vannak, mert egy jó minôségû alapozó védôfunkcióval rendelkezik, 
ennek használata nemcsak diszkréten elfedi a bôrhibákat, de óvja is az arcot. 

Vannak olyan betegségek, melyek állapotát rontja a hideg. Az atópiás 
gyermekek, az ekcémától szenvedô felnôttek tünetei rosszabbodnak, 

A nôi élet sokkal végletesebb váltásokra épül, mint a férfiaké. Elég, 
ha a serdülés drámai következményére, a menzesz megjelenésére 
gondolunk, de ugyanígy a szüzesség elvesztése vagy a gyerekszülés, 
majd a havi vérzés elmaradása jól elkülönülô szakaszokra osztja a nôk 
életét. Velük szemben úgy tûnhet, hogy a férfiak szervezete szinte 
olajozott gépezetként mûködik – ezzel persze nem állítjuk, hogy a 
serdülés, az elsô pollúció ne lenne éppoly drámai élmény, mint az elsô 
vérzés a lányoknál –, de azért ma már nem nagyon illik eltagadni, hogy 
az ötvenes éveikben ôket is utoléri a hanyatlás, amit a tesztoszteron, a 
férfi nemi hormon csökkenése vált ki. 

A gyengébb nem változásai 
A változás kora a negyvenötödik és ötvenedik év környékén köszönt 
be a nôknél, legalábbis Európában, az amerikai nôknél kicsit késôbb, 
az afrikaiaknál és az ázsiaiaknál ugyanakkor korábban. A menopa-
uza tünetei körülbelül egy évvel elôzik meg a menstruáció végleges 
elmaradását. A kellemetlen tünetekkel járó idôszak akár négy-öt évig 
is eltarthat. A változás kora azért következik be, mert a petefészek 
hormontermelése csökken, s ez panaszokat okoz. A legjellemzôbbek: 
hôhullámok, kipirulás, izzadás, gyakori fejfájás, hangulatingadozás. 
A bôr megereszkedik, ráncosodik, vizelési probléma, hüvelyszárazság 
léphet fel. Ez sokaknál a nemi élet lezárását, a párkapcsolat megromlá-
sát eredményezi. A tüneteket csökkentve megelôzhetôek a panaszok, a 
változás kora késleltethetô.  

Mit tehetnek ellene? 
A legfontosabb, hogy ne érezze magát a nô „öregnek”. Keresse meg, 
miben lel örömet, próbáljon újdonságokat, valósítsa meg régi álmait, 
amelyeket korábban a gyerekei miatt nem tudott. Próbálja elengedni a 
korosodás okozta stresszt, meditációval, relaxációval lazítson. A rend-
szeres mozgás késlelteti a változást, segít a tünetek enyhítésében. Heti 
három hosszú séta, kocogás, torna, aerobik, úszás, kétnaponta 20-25 
perc kerékpározás, futás mind áldásos hatású, erôsíti a szívet, az ere-
ket, a csontozatot. Ezekkel a mozgásformákkal megelôzhetô az elhízás, 
a cukorbaj, a csontritkulás, megôrizhetô az optimális vérnyomás. 

A változókori tünetek csökkentésére kifejlesztett tornák, az Aviva, 
a Kriston-féle intim torna kitolhatja a menstruációt, csökkentheti a 
tüneteket, segít a vizelettartási problémák megelôzésében. 

bôrük még érzékenyebb lesz, erôsödik a viszketô érzés, még vörösebb 
és szárazabb lesz a bôr. Az atópiás bôrgyulladás egyre gyakoribb, sajnos 
leginkább gyermekeken jelentkezô betegség. Ennek alapja az immun-
rendszernek egy sajátos gyengesége, amit atópiás alkatnak nevezünk. Az 
atópiás alkatúakra sok esetben jellemzô, hogy az ekcéma mellett gyakrab-
ban fordul elô asztma, szénanátha és egyéb allergiás betegség. Nagyon 
jellegzetes tünet az atópiás gyermekeknél tapasztalható száraz bôr és 
az ezzel járó viszketés. A zárt öltözet tovább ront a helyzeten, hiszen a 
test teljesen el van rejtve a napfény elôl. Napsütés hiányában különös 
jelentôsége van a napi bôrgondozásnak – erôsíti meg a szakorvos. 

Vincze Kinga. n 

Fontos kiemelni, hogy amennyiben új tünetek jelennek meg, vagy a korábbiak felerôsödnek, és azok a patikákban vény nélkül kapható 
gyógyhatású készítmények használatával sem csökkennek három napon belül, akkor fel kell keresni a bôrgyógyászt. A viszketô, olykor 
véresre vakart, berepedezett bôr bakteriális felülfertôzésnek van kitéve, és könnyen alakulhat ki a bôrön a régies nevû, de ma is létezô 
betegség, az ótvar. Például a náthás kisgyermek orra alatt a hámsérült, váladéktól felázott bôr besebesedik, pörkösödik – és máris kiala-
kul a felülfertôzés. Ezt ugyanúgy kezelni kell, mint egy torokgyulladást. 
A hidegben lassabb a bôr megújulása, ilyenkor  különösen jótékony hatásúak a bôr vérkeringését fokozó, meleget adó kezelések, pako-
lások is. Egy meleg lábfürdô és egy melegítô krém használata lefekvés elôtt nagyon kellemes tud lenni, de javallott az immunrendszert 
erôsítô, a bôrt edzô, méregtelenítô szaunázás is, persze ez utóbbi a magas vérnyomástól szenvedôk számára nem ajánlott. Ha a szau-
nában borsmentás vagy eukaliptuszos illóolajat párologtatunk,  tisztulnak a légutaink is, és a meghûléses betegségek ellen is kaphatunk 
némi védelmet.

A gyógynövénykivonatban, omega3 zsírsavban gazdag fürdőolajok 
és fürdőkrémek bőrnyugtató és közérzetjavító hatással vannak 
szervezetünkre.

Táplálkozási jelszó klímax idején: „sok zöldség, kevés szénhidrát!” 
Sokan bíznak a gyógynövényekben, alvászavarokra altató, nyugtató 
helyett szójatartalmú szert, fitoösztrogént tartalmazó teákat isznak.

A szexuális együttlét a hüvelyszárazság miatt fájdalmassá válhat, 
érdemes az aktus elôtt síkosító krémet használni. Létezik ösztrogéntar-
talmú hüvelyi krém is, amely szinte megfiatalítja az intim szféra hámját. 
A kielégítô szexuális élet bizonyos hormonhatásainak köszönhetôen a 
nô „kivirágzik”.
 J. I.. n 

hirdetés
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A fôleg nagyízületeket érintô (térd, csípô) kopásos betegségek gyakorisága világ-
szerte növekszik. Összefüggésbe hozható ez a fejlett országokban a születéskor 
várható élettartam növekedésével, a népesség elöregedésével, amely általános 
jelenség. A betegség több mint egyszerû porckopás, „osteoarthritis”(OA) az or-
vosi terminológia szerint, ami azt jelenti, hogy a teljes ízület érintett, és gyulladá-
sos folyamat is kíséri. A reumatológiai rendeléseken megjelenô páciensek nagy 
hányadát ezen betegek teszik ki. 

Habár világszerte intenzíven kutatják a betegség okait és a terápiás 
lehetôségeket, ma sem tekinthetô megoldottnak ezen kórkép gyógyítása. Nem 
ismert, hogy a betegség kialakulásában miért játszik olyan fontos szerepet az 
életkor. Ismeretes ugyanakkor, hogy az öregedés során csökken a porcsejtek 
anabolikus (szövetépítô) képessége, és megnövekednek a lebomlást elôsegítô, 
(katabolikus) folyamatok, melyek bonyolult enzimtevékenység által szabályozot-
tak szervezetünkben.

Másik jelenség, hogy a betegség sok esetben fiatalkorban is jelentkezhet, 
melyet genetikai, fokozott igénybevételi és táplálkozási problémákkal hoznak 
összefüggésbe. Mindezek alapján ma az OA-t multifaktoriális eredetû és szisz-
témás betegségnek tartjuk. A tényleges ízületi pusztulás csak az utolsó, klinikai 
stádium, ennek okait sok szempontból még a mai napig sem ismerjük. Habár 
a terápiás lehetôségek tárháza napról napra növekszik, a végleges megoldás a 
betegség kivédésére és gyógyítására nem ismert.

Hosszú ideig az egyetlen terápiás lehetôség a betegek számára legkín-
zóbb tünet, a fájdalom csillapítása volt, nonszteroid gyulladáscsökkentôk és 
enzimgátló „koxibok” adására szorítkozott.

Ezen gyógyszerek nem jelentettek oki kezelést, és kiderült, hogy számos 
mellékhatást produkálhatnak a hosszan tartó szedés során, valamint még a szö-
vetpusztulás folyamatát is inkább elôsegítik, mint gátolják.

Az utóbbi évek kutatásai a porcvédelemre és a porcsejtek regenerálását 
elôsegítô szerek kifejlesztésére koncentráltak.

Egyre nagyobb számban jelentek meg a természetes porcalapanyagként 
is ismert amino-cukor készítmények (glükozamino-glikán, kondroitin-szulfát, 
hialuronsav), melyek közül is a legtöbb tudományos bizonyítékot a glükozamin-
szulfát adásának jótékony hatására ismerünk. 

A glükozamino-glikán vegyületek serkentik a porc-mátrix képzését, és egy-
úttal csökkentik a a lebontó, katabolikus enzimek aktivitását. Adásuk hosszú 
távon is biztonságos, és kevés mellékhatással rendelkeznek. Problémát jelent 
azonban, hogy ezen készítmények között vannak kevés terápiás hatást mutatók, 
és általában a betegek nem megfelelô – túlságosan alacsony – dózisban szedik. 
Ismert, hogy a felszívódás sok esetben nem tökéletes, és különösen nem egyes 
betegségcsoportokban, valamint idôseknél, akiknél egyébként is romlik a tápcsa-
tornából a felszívódás képessége.  

A porcregeneráló szereknek nagyobb szerepet kellene kapniuk a betegség 
megelôzése és korai kezelése terén. A porcregeneráló szerek minél koraibb, a 
porcpusztulást megelôzô stádiumban való alkalmazásának lehetôsége ma már 
adott, hiszen rendelkezésre állnak vény nélkül kapható gyógyszerek, és a leg-
újabb lehetôséget a glükozamin-szulfát tartalmú, speciális gyógyászati célra 
szánt tápszer jelenti.  

 Dr. Sándor Edit n 

A kopásos ízületi betegségek
és az oki terápiás lehetôségek 

Új kezelési lehetôség  a stroke megelôzésében
A pitvarfibrilláció eredetû stroke megelôzésében hosszú évek után 
új, klinikai elônyökkel járó terápiás lehetôségekrôl is szó esett a 
Magyar Stroke Társaság XI. konferenciáján.

A stroke (akut agyi érkatasztrófa, a köznyelv-
ben agyvérzés, gutaütés, szélütés) a neurológia 
legjelentôsebb területe. Az elmúlt néhány évben a 
diagnosztikus lehetôségek és az új terápiák minden 
korábbinál gyorsabb fejlôdését tapasztalhatjuk – tud-
tuk meg a Magyar Stroke Társaság XI. Konferenciá-
ján, Nyíregyházán. 

A pitvarfibrilláció okozta stroke megelôzésében 
például hosszú évek után sikerült forradalmi új-
donsággal elôállni. A pitvarfibrilláció (pitvarre-
megés) a leggyakoribb tartós szívritmuszavar, a 
stroke egyik legjelentôsebb, kezelhetô kockázati 
tényezôje. Jellemzôje, hogy a szív ritmusos, koor-
dinált mûködése megszûnik, a megfelelô erôsségû 
összehúzódások hiányában a vér nem tud teljesen 
kiürülni a szívbôl. A pangó vér hajlamos a rögösö-
désre, a pitvarfibrilláló betegek szívpitvarában kiala-
kuló vérrög pedig a fôütôérbe és onnan pedig az 
ütôerekbe kerül, ahol elakadva érelzáródást okoz. 
Az agyi erekben elakadó vérrög okozza a stroke-ot, 

és értelemszerûen minél nagyobb az esélye a vérrög 
kialakulásának, annál jobban nô a valószínûsége egy 
agyi érkatasztrófának is. 

Pitvarfibrillációban szenvedô betegeknél a stroke 
kockázata ötször magasabb, mint az átlagnépes-
ségben. Ha pitvarfibrilláció is fennáll, a stroke miatti 
halál elôfordulása közel kétszer magasabb férfiak-
nál és háromszor magasabb a nôknél, mint a nem-
pitvarfibrilláló betegek esetén. A pitvarfibrillációhoz 
társuló stroke súlyosabb, jelentôsebb rokkantságot 
okoz, és rosszabb a kimenetele, mint a pitvarfibrilláció 
nélküli stroke esetében, az egy éven belüli halálozás 
valószínûsége 50%.

Éppen a fenti okok miatt a pitvarfibrillációban 
szenvedô betegeknél vérrögképzôdést megelôzô 
gyógyszeres kezelést (ún. antikoaguláns terápiát) 
alkalmaznak. A jelenleg e célra általánosan alkalma-
zott (K-vitamin-antagonista) terápia egyik jellemzôje, 
hogy a gyógyszerhatást mutató véralvadási labor-
értéket bizonyos értékhatárok között kell tartani a 

kezelés során. (Az alulkezelt betegnél nem csökken 
kellôen a vérrögképzôdés kockázata, míg a túlke-
zelt beteg vérzékenységre lesz hajlamos.) Sajnos 
a felmérések szerint a hagyományos alvadásgátló 
kezelésben részesülôknek csupán 43%-ánál volt 
megfelelô az alkalmazott gyógyszer hatása, ami bi-
zonyítottan kedvezôtlenebb kimenetellel jár a stroke 
elôfordulása és a halálozás szempontjából.

E terápiás területen azonban – sok év után 
– sikerült a kutatóknak áttörést elérni, új hatásme-
chanizmusú gyógyszerek csoportját kifejleszteni és 
bevezetni a napi orvosi gyakorlatba. Az új hatóanyag-
csoport jellemzôje, hogy ezek a szerek ugyanúgy szá-
jon át szedhetôk, mint az eddigi terápia, azonban az 
eddigiektôl teljesen eltérôen nem szükséges az egyedi 
adagolás és a rendszeres laborvizsgálattal történô 
monitorozás. Értelemszerûen így itt nem jelentkezik a 
már említett alulkezeltségi probléma sem.

Nem mellesleg legalább mintegy 10-15   ezer 
pitvarfibrillációban szenvedô magyar beteg „alkal-
matlan” a jelenleg általánosan alkalmazott K-vitamin- 
antagonista terápiára, így számukra az új gyógyszerek 
hiánypótló kezelési lehetôséget kínálnak.

M. S. T. n
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