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Bevezetés I.

• A fejlett ipari országokban egyre nagyobb feladat 
hárul a közép-és felsővezetőkre.

• A munka indikálta terhelés ideje és intenzitása, 
illetve az aktív-passzív pihenés aránya több esetben 
egyensúlyvesztést eredményez.

• A felgyorsult életvitel és az életkor előrehaladása 
számos krónikus betegség megjelenését előmozdítja, 
így a szív-és érrendszeri betegségekét is.



Bevezetés II.

• Tekintettel arra, hogy a klasszikus 
rizikófaktorok (életkor, nem, dohányzás, koleszterinszint, 

szisztolés vérnyomás) az érelmeszesedéses 
folyamatokról csak közvetett információt 
hordoznak, egyre sürgetőbben merült fel 
annak az igénye, hogy non-invazív módszer 
segítségével az atheroslcerozist már korai 
stádiumban detektálhassuk és a CV 
rizikóbecslés hatékonyságát javíthassuk.



Anyag és módszerek

• n= 41 
• 34 fő (39,38±7,94) férfi és 7 fő (40,42±9,16) nő
• „Tensiomed® arteriográffal (SBP, DPP, PP, AIx, PWV, artériás 

életkor)
• Vércukorszint, koleszterinszint  éhgyomorra (Accutrend Plus 

(Cobas) )
• Dohányzók, nem dohányzók
• Statistica for Windows 12.

(Rövidítések: SBP: szisztolés vérnyomás, DPP: diasztolés vérnyomás, PP: 
pulzusnyomás, Aix: augmentációs index, PWV: pulzushullám terjedési 
sebessége) 



Eredmények

Rövidítések: Sys: szisztolés vérnyomás, Dias: diasztolés vérnyomás, PP: pulzusnyomás, Aix: 
augmentációs index, PWV: pulzushullám terjedési sebessége, VC: vércukorszint, Koleszt.: 
koleszterinszint))
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Következtetések
• Az aorta az artériás rendszer első teljesítményt igénylő eleme.

• Az artériás érfali merevség megállapítása nem csak a klinikai 
esetekben, hanem a tünet- és panaszmentes betegeknél is 
hasznos és célszerű (Simon et.al 2006)

• Bár döntően a hagyományos rizikófaktorok felelősek a 
kardiovaszkuláris események bekövetkezéséért, prediktív erejük 
gyenge - feltehetően azért, mert az egyes emberek fogékonysága 
ezen szövődmények szempontjából nagyfokú individuális 
változékonyságot mutat. (Simon et al. 2005)

• Azonban a fokozott rugalmasságvesztés megelőzi az 
érelmeszesedés megjelenését, és egyéb rizikófaktoroktól 
függetlenül előre jelezheti a kardiovaszkuláris 
megbetegedéseket, esetleges kedvezőtlen kimenetelt (Willum
Hansen et.al 2006). 
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