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A magas vérnyomás (hipertónia) sokáig egyál-
talán nem okoz tüneteket, ám az elhanyagolt 
betegség számos szerv fokozatos károsodását 
okozhatja. A keringési betegségek okozta halál-
esetek 10 százalékánál a magas vérnyomás is az 
okok között szerepel.

Mit is jelent a magas vérnyomás?
Az erekben keringő vér nyomását a szív munkája és 
az erek tágassága határozza meg. Minél több vért 
pumpál a szív, és minél szűkebbek az erek, annál ma-
gasabb lesz a vérnyomás. 140/90 Hgmm fölötti vér-
nyomásnál beszélhetünk magas vérnyomásról.

A magas vérnyomás rizikófaktorai
A betegség kockázata az életkorral nő. Fiatalok kö-
zött csak néhány százalékban jelentkezik hipertó-
nia, 50 éves kor felett a népesség 30-40 százaléka is 
érintett lehet, 70 éves kor felett pedig háromból két 
ember biztosan hipertóniás.
Ha az Ön családjában előfordult magas vérnyomás, 
nagyobb az esély rá, hogy Ön is hipertóniás lesz.
A testsúly is jelentősen befolyásolja a vérnyomást, 
a hasi típusú elhízás, a megnövekedett zsírszövet, a 
túlzott só fogyasztás és a mértéktelen alkoholizálás 

mind hozzájárulnak a vérnyomás emelkedéséhez. A 
dohányzás és a stressz is a rizikófaktorok közé tartoz-
nak, melyek hozzájárulnak a hipertónia kialakulásához.

A magas vérnyomás szövődményei
Az erek falára gyakorolt fokozott nyomás káros. Minél
magasabb a vérnyomás, és minél tovább nincsen 
megfelelően kezelve, annál nagyobb a szövődmé-
nyek kockázata.
A kezeletlen hipertónia az alábbi elváltozásokat 
eredményezheti:

Az artériák károsodása: ez szívinfarktushoz vezethet.
Szívelégtelenség: a szívizom megvastagszik.
Stroke: az agyban elzáródott vagy megrepedt ér 
okozza.
Vesekárosodás: ha a vese erei beszűkülnek, káro-
sodhat a vese működése.
Látásvesztés: a szem erei megvastagodhatnak, szű-
külhetnek vagy megrepedhetnek, és ez vakságot 
okozhat.
Metabolikus szindróma: ez a szindróma megemelke-
dett haskörfogatot, megemelkedett triglicerinszintet,
magas koleszterinszintet, magas vérnyomást és ma-
gas inzulinszintet jelent.

Magas vérnyomás és életmód

A magas vérnyomás veszélye
abban rejlik, hogy sokszor nem
okoz komoly, észrevehető pa-
naszokat. A tünetek gyengék, és 
így észrevétlenül károsodik az 
érrendszerünk, mert a szervek
vérellátása és működése is
romlik.

Mind a magas vérnyomás 

kialakulásának megelőzésében, 
mind a már kialakult betegség 
kezelésében nagyon fontos a 
helyes, egészséges életmód.

Az úszás, a kerékpározás és
általában a nem túl megeről-
tető, de rendszeresen végzett 
testmozgás segíthet a testsúly-
csökkentésben, a stressz oldásá-
ban és vérnyomásunk normális 
szinten tartásában.

•	 fogyasszon magas kálium-
tartalmú gyümölcsöket és 
gyümölcsleveket;

•	 fogyasszon alacsony zsír-
tartalmú tejtermékeket, 
amelyek kálciumtartalma 
segít a vérnyomás szinten 
tartásában;

•	 az állati zsiradékot tartalma-
zó ételek a koleszterinszint 
növelésével fokozzák az 
érelmeszesedés kockázatát, 
fogyasszon minél kevesebb 
koleszterint;

•	 mozogjon rendszeresen!

Az emberek egy részénél nem
elég az életmódváltás, gyógysze-
res kezelésre van szükség!

Mit tehet Ön?

Az emberek többségénél már a 
táplálkozási szokások és az
életmód kisebb változtatásaival
is elejét lehet venni a magas
vérnyomás és szövődményei
kialakulásának.

Figyeljen arra, hogy:

•	 a lehető legkevesebb kony-
hasót vigyen be szerveze-
tébe;

•	 napi 150 g-nál több nátriu-
mot tartalmazó élelmiszert 
(húskészítmények, ásványvíz) 
ne fogyasszon, akinek magas 
a vérnyomása - ez legtöbbször 
a boltokban kapható élelmi-
szereken fel

 
van tüntetve;
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Figyelem! A jelen betegtájékoztatón szereplő információk tájékoztató jel-
legűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt. A kockázatokról és 
a mellékhatásokról érdeklődjön kezelőorvosánál illetve  gyógyszerészénél!


