Bevezető
A magasvérnyomásbetegség, vagy más néven hipertónia

a fejlett országokban, így hazánkban is népbetegségnek

számít. A népesség mintegy 1520 százalékának van
tartósan
sokkal

magas

szélesebb

vérnyomása,

ám

kört

érint.

még

aggasztóbb

feltehetően

Évente

ennél

csaknem

5000

magyar ember halála írható a betegség számlájára. Más
becslések

szerint

a

helyzet,

mivel

minden nyolcadik halálesetben játszik közre a magas
vérnyomás,

ezzel

maga

mögé

utasította

megbetegedéseket is. Önt veszélyezteti?

a

tumoros

A szívünk felépítése, feladata
A szív, mint a keringés központi szerve

megállás nélkül

felnőtt, nyugalomban lévő ember szíve percenként

dobog. A

megközelítőleg

70szer húzódik össze, közel száztízezret ver naponta, hetven év

alatt mintegy két és fél milliárdszor dobban meg. Az ember akár
dolgozik,

akár

pihen,

a

szív

pumpafunkciója

nem

automatikusan alkalmazkodik a terhelésekhez, az egész

szünetel,

testet

folyamatosan vérrel látja el. Percenként nyugalomban megközelítőleg
5 liter vért forgat meg, mely fizikai terhelés során akár 45szörösére

is megnőhet. A szív nagyságát általában az egyén zárt ökléhez
hasonlítják. A szív kúp alakú, izmos falú szerv, amely

a mellkas

középső részén a szegycsont mögött, a két tüdő között, a mellüreg
elülső alsó részén helyezkedik el.

1

Vérkeringés

A hajszálerek az érpálya legnagyobb részét alkotó, szabad szemmel

Az emberek keringési rendszere egy zárt rendszert alkot, ami azt

verőerek és a gyűjtőerek között. A gyűjtőerek, vagy más néven

jelenti, hogy a vér egy megszakításoktól mentes érhálózatban kering.

Az érhálózat két vérkört alkot: a kisvérkört és a nagyvérkört. A

kisvérkör a szívet és a tüdőt köti össze egymással. A szív jobb

nem látható, vékony falú erek. Ezek tartják fenn a kapcsolatot a

visszerek a periféria felől a hajszálérterületről gyűjtik össze az
elhasznált vért és szállítják a szív felé.

kamrájából indul a tüdőverőérrel, ahonnan a széndioxidban gazdag

Mi a vérnyomás?

keresztül visszajut a szív bal pitvarába, ahol már folytathatja az útját

A vérnyomás a keringési rendszerben a vérnek az erek falára kifejtett

szövetei között létesít kapcsolatot és osztja szét az oxigénben gazdag

mérhető nyomást értjük. Az artériák kisebb ágakra történő oszlásával

vért szállítja a tüdők felé, az oxigénben gazdag vér a négy tüdővénán

a bal kamra felé, ahonnan a nagyvérkör indul, mely a szív és a test
vért. A vérkeringés fenntartásához szükséges a vérnyomás: a vér
pálya központi és környéki része közötti nyomáskülönbség.

nyomása. A vérnyomás alatt általánosságban a nagy artériákban
a vérnyomás is csökken, a legjelentősebb esés a hajszálerek előtti kis
verőerekben következik be.

Mit nevezünk magas vérnyomásnak?
A vérnyomást két mérőszámmal jellemezzük. Az első értéket
nevezzük szisztolés értéknek, mely az erekben uralkodó nyomást
mutatja a szív összehúzódásakor (ez az első érték mindig a
magasabb), a második értéket pedig akkor olvassuk le, amikor a szív

kamrái elernyednek. Ülő helyzetben, nyugalomban kell végezni a
mérést.

A

napszakban.

méréseket

mindig

azonos

karon

végezzük,

azonos

A vérnyomás napszaktól függően kismértékű ingadozást mutat,

Erek
Az emberi keringésnek a szíven kívüli környéki részét az erek

alkotják, amelyeket három nagy csoportba sorolhatunk. Vannak a
verőerek, az úgynevezett artériák, a gyűjtőerek, azaz visszerek,

illetve vénák, valamint a hajszálerek. A verőerek a szív felől a
periféria felé szállítják a vért.
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reggel és kora este a legmagasabb értékű. Megterheléskor, fizikai
munkavégzés esetén a vérnyomás jelentősen emelkedhet, ami
normális

jelenség.

Hasonlóan

helyzetben, izgalom hatására.

emelkedik

a

vérnyomás

stressz

A normál vérnyomás értéke nyugalmi állapotban felnőttek esetén
140/90 Hgmm alatt van. Efelett beszélünk magas vérnyomásról.
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Hogyan ismerhető fel a magas vérnyomás?

továbbítani a vért. A szív viszont annál jobban igyekszik legyőzni az

A magas vérnyomás legegyszerűbben a vérnyomás rendszeres

szervezet

mérésével szűrhető. Minden egészséges felnőtt is legalább évente

egyszer méresse meg a vérnyomását. A súlyosan emelkedett
vérnyomás tüneteket is okozhat:

erekben lévő akadályt, növeli a pumpáló nyomást, miközben a
beszűkült

erei

bármikor

elzáródhatnak.

Amikor

ez

bekövetkezik, már nagy a baj, és az alábbi szövődményekkel kell
számolnunk:

• fejfájás

A magas vérnyomás szövődményei:

• szívdobogásérzet

Mivel a szívnek nagyobb nyomással szemben kell kipumpálnia a vért

• Szívelégtelenség

• szédülés

a szervezet felé, a szívizom megvastagszik. Idővel a megvastagodott

• rossz közérzet, fáradtságérzés
A

magas

vérnyomás

fő

veszélye

a

különböző

érrendszeri

szövődmények jelentkezésében van. Megtévesztő, hogy a legtöbb
esetben az emelkedett vérnyomás nem okoz jelentős fájdalmat vagy

más kellemetlen tünetet, ezért a beteg hajlamos elfeledkezni róla.

Ezért hívják a magas vérnyomást néma gyilkosnak, hiszen a

szövődmények jelentkezéséig (amikor már sokszor késő a kezelés)
rejtve maradhat a betegség.

Mi van akkor, ha nem kezeljük a magas vérnyomást?
A néma gyilkos könyörtelen és alattomos. Előfordulhat, hogy nem
törődünk vele, hiszen kezdetben észre sem vesszük, semmilyen

szívizomnak egyre romlik a vérellátása, ami szívelégtelenséghez,
halálhoz vezethet.
• Stroke

Az agyban elzáródott vagy megrepedt ér strokeot eredményezhet.

Fontos ismerni a stroke tüneteit, hiszen a gyors orvosi segítség életet
is menthet.

• Vesekárosodás

Ha az erek a vesében szűkülnek be, károsodhat a vesék működése,
ami akár halálos kimenetelű is lehet.
• Látásvesztés
Amennyiben

a

szem

erei

megvastagodnak,

megrepednek, a magas vérnyomás látásvesztéshez vezethet.

panaszt nem okoz.

A tartós magas vérnyomás szép lassan visszafordíthatatlan nyomokat
hagy a vérerekben.
Az

erek

elvesztik

rugalmasságukat,

beszűkülnek.

Fokozatosan

elvesztik azon képességüket, mellyel addig maguk is részt vehettek a
vérnyomás

szabályozásában,

azaz

nem

tudják

végigfutó

hullámmozgással mérsékelni a ritmikusan megnövekvő nyomást és
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szűkülnek

5

vagy

A magas vérnyomás civilizációs betegségnek tekinthető, szorosan

3. Fokhagyma és zöld tea

szetesen az egészségtelen táplálkozással. Az egészséges életmóddal

A

összefüggő, akár halálos betegségek, mint például a szívinfarktus

javasolt a fogyasztása, vérnyomáscsökkentő hatású allicin tartalma

összefügg az elhízással, a mozgásszegény életmóddal és termé
azonban nem csak megelőzhető a magas vérnyomás és az ezzel
vagy a stroke, de a gyógyításban is hatásos lehet. Már kialakult
magasvérnyomásbetegség esetén természetesen az orvos utasí
tásait követve gyógyszeres kezelést kell alkalmazni. Ám ezt is hatá
sosan egészíthetik ki alábbi tippjeink:
1. Rendszeres testmozgás

koleszterinproblémákra

és

a

vérnyomás

csökkentésére

is

alkalmazható gyógynövényünk a fokhagyma. Leginkább nyersen

ugyanis így érvényesül legjobban. Szintén javasolt vérnyomás
problémákkal

küzdőknek

a

zöld

tea

rendszeres

fogyasztása.

Antioxidánstartalma miatt napi egy csésze segíthet a magas
vérnyomás elkerülésében.

4. Egyen sok zöldet és gabonát!

A mozgás nem csak formában tart, de – akár napi félóra séta – segít
is a szívünknek. Arról nem is beszélve, hogy a magas vérnyomás
egyik rizikófaktora a túlsúly, amelytől csak diétával és rendszeres
edzéssel szabadulhatunk meg!

Az elsősorban a zöld színű zöldségekben (például fejes saláta,

brokkoli, spenót) található Bvitamin jó hatással van a vérnyo
másunkra, másrészt a sok zöldség fogyasztása segít a testsúly

csökkentésében is, ami szintén segít megelőzni a szív és érrendszeri
betegségeket. A teljes kiőrlésű gabonák magas rosttartalmuknak

2. Fogyjon le!
A szív és érrendszeri megbetegedések, így a hipertónia egyik fő

rizikófaktora a túlsúly vagy az elhízás. A fogyás legjobb módja, ha a
mozgást és a diétát kombináljuk. Utóbbinál figyeljünk a rostban
gazdag táplálkozásra.

köszönhetően szintén elősegíthetik a fogyást és szívünket is kímélik.
5. Csökkentse a stresszt!

A magas vérnyomás fontos oka a sok idegeskedés, a rendszeres

stressz. Ennek csökkentésére ma már számtalan technika van a

légzési gyakorlatoktól a jógán át az olyan kikapcsolódásig, mint
például egy jó könyv elolvasása, vagy egy nyugtató fürdő. Ezzel

szemben a stressz csökkentésére felejtse el a cigarettát, hiszen ez az
egyik legjelentősebb rizikófaktor valamennyi szív és érrendszeri
betegség kialakulásában!
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Mérje Ön is rendszeresen vérnyomását!
Dátum

Délelőtt
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Délután

