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BEVEZETÉS 
 
A hipertónia mint népbetegség 
 
A hipertónia az egyik leggyakrabban előforduló kórkép, népbetegség, általában a civilizált országokban, így 
hazánkban is a lakosság körülbelül 20 %-át érinti. A kardiovaszkuláris betegségek 80 %-ában a magas 
vérnyomásnak kitüntetett patogenetikai szerepe van. A magasvérnyomás-betegség a szívinfarktus és a stroke 
legfontosabb kockázati tényezője. Minél magasabb a vérnyomás, és minél hosszabb ideje áll fenn a hipertónia, annál 
nagyobb a kardiovaszkuláris kockázat. Egy 2007 szeptemberében publikált vizsgálat eredményei szerint pedig már a 
magas normális vérnyomás esetén is magasabb a kardiovaszkuláris kockázat normális vérnyomásúakhoz 
viszonyítva. 
 
Az esszenciális hipertónia létrejöttében nagy szerepe van a genetikus tényezőknek (poligénes öröklődés), de a 
helytelen életmódbeli szokásoknak (túlterheltség, gyakori feszültség, túltápláltság, elhízás, mozgásszegény életmód, 
dohányzás, helytelen táplálkozási tényezők, mint túlzott konyhasó-, kávé-, alkoholfogyasztás, stb.) is, 
multifaktoriális megbetegedésnek tekintjük. Tehát számos genetikai eltérés és az adott környezet hatására emelkedik 
a vérnyomás. Az életkor előrehaladtával gyakorisága növekszik, 65 év fölött már az emberek fele szenved a 
hipertónia valamilyen formájában. 
 
A magas vérnyomás betegség, a hipertónia szindróma nem csupán abban nyilvánul meg, hogy a vérnyomás magas, 
hanem egyéb kardiovaszkuláris, metabolikus eltérések is jelen vannak, melyeket nevezhetünk rejtett, fenyegető, 
korai jeleknek. A hipertóniához társuló célszervkárosodások már jelentős vérnyomás-emelkedés előtt észlelhetők, ez 
alapján vezették be a „normotóniás hipertónia” fogalmát. Az öröklődő tényezők jelentőségét támasztják alá azok a 



közlemények, melyek szerint ezek a fenyegető jelek vérnyomás emelkedés nélkül jelen lehetnek hipertóniás szülők 
normotón utódaiban. 
 
Hipertónia betegségben jól meghatározottak az echokardiográfiás eltérések. A közlemények kitérnek a bal kamra 
hipertrófia diagnosztikai kritériumaira, morfológiai típusaira, differenciálásra, a diasztolés és szisztolés 
funkcióromlásra. 
 
Dolgozatomban a szekunder hipertóniával nem foglalkozom, a primer-esszenciális hipertónia kérdéskörét tárgyalom. 
 
A rendszeres testmozgás szerepe a hipertónia betegség prevenciójában, terápiájában és rehabilitációjában 
 
A testmozgás hiánya, mint rizikótényező szerepel a primer hipertónia kialakulásában. A rendszeres fizikai aktivitás 
tehát a prevenció fontos alkotóeleme, más helytelen életmódbeli szokások megváltoztatása mellett. Emellett a 
gyógyszeres kezelés megkezdése előtt a terápiának és rehabilitációnak is eszköze, megfelelő orvosi kontroll és 
szakértelem mellett. A rendszeres edzésnek a nyugalmi vérnyomásra nincs olyan egyértelmű csökkentő hatása, mint 
például a nyugalmi pulzusszámra, de a különböző szerzők véleményei a rendszeres edzés pozitív hatására mutatnak. 
 
A vízilabdáról 
 
A vízilabda sajátos sportág. Ötvöződnek benne a labdajátékok valamint a vízi sportágak jellegzetességei. Az 
összetett jelleg eredményezi azt is, hogy a vízilabda játékosok kondicionális állapotának ellenőrzése nem könnyű 
feladat. 

 
A férfi vízilabda első csapatsportként helyet kapott az 1900-as párizsi olimpia műsorán, azóta állandó programpont. 
A sportág koronázott királyaiként az egész világ a magyarokat tartja számon. Az utóbbi években a nők is beléptek a 
versenyzők körébe. A magyar női vízilabda – a férfiakhoz hasonlóan – szintén a világ élvonalához tartozik: rövid 
története során Magyarország két-két Európa- és világbajnoki, egy világkupa-aranyérmet szerzett. Jelen értekezés 
szerzője a világbajnok magyar válogatott első számú kapusa volt Montrealban, 2005-ben. 

 
CÉLKITŰZÉS, KÉRDÉSFELTEVÉSEK 
 
Vizsgálataimban alapvetően három kérdéskörre kerestem választ. 
 

1. Hogyan alakul különböző sportágak képviselői nyugalmi vérnyomása nem sportoló személyekhez 
viszonyítva? A vérnyomást meghatározó perctérfogat és teljes perifériás ellenállás értékei hogyan alakulnak 
sportolóknál? Milyen jellegű edzések csökkentik a vérnyomást, milyen sportmozgások javasoltak a 
hipertónia megelőzésére vagy a hipertóniára hajlamos személyeknek? 

 
2. A rendszeres fizikai aktivitás befolyásolja-e azokat a korai, bevezetésben említett, fenyegető 

echokardiográfiás jeleket, melyek összefüggésben lehetnek a magas vérnyomással magas vérnyomásos 
szülők utódaiban? 

 
3. A spiroergometriás és echokardiográfiás edzettségi jelek hogyan jelentkeznek női vízilabdázókban más 

élvonalbeli női sportolók és nem edzettek eredményeihez hasonlítva? 
 
SZEMÉLYEK ÉS MÓDSZEREK 
 
Személyek 
1. A nyugalmi vérnyomás összehasonlításában résztvevő személyek 
7-64 év közötti sportoló és nem sportoló férfiakat (N=1687, 172 nem sportoló, 1515 sportoló) és nőket (N=1270, 206 
nem sportoló, 1064 sportoló) vizsgáltam. A sportágak összevonását végeztem el olyan esetekben, ahol a sportágak 
azonos sportágcsoportba tartoznak, hogy a csoportok esetszámai kiegyenlítettebbek legyenek. 
2. Hipertóniás és normotóniás szülők utódainak vizsgálatában részt vevő személyek 
215, 22-35 éves normál vérnyomású férfit (N=144) és nőt (N=71) vizsgáltam. Hipertóniás szülők utódainak (positive 
family history: FH+) tekintettem azokat a fiatalokat, akiknek legalább az egyik szülőjük magas vérnyomásos volt, 
vagy/és rendszeresen állt gyógyszeres kezelés alatt hipertónia betegség miatt, normotóniás szülők gyermekeinél 
(negative family history: FH–) egyik szülő sem volt magas vérnyomásos, illetve állt kezelés alatt. 
3. Vízilabda játékosok vizsgálata 
Női élvonalbeli vízilabdázók spiroergometriás és echokardiográfiás eredményeit élvonalbeli női szárazföldi 
labdajátékosok, állóképességi versenyzők, sprinterek, erősportolók, művészi sportolók valamint nem edzett 
személyek adataihoz hasonlítottam, életkoruk 18-35 év volt. 
 
Echokardiográfiás vizsgálatok 



A vizsgálatokat Dornier AI 4800 típusú echokardiográffal, 2,5 MHz-es fejjel végeztük, teljes nyugalomban, a 
délelőtti órákban. Kétdimenzionálisan irányított, M-mód paraszternális felvételeken mértük a végdiasztolés 
interventricularis septum vastagságát (IVSTd), a bal kamra hátsó falvastagságot (LVPWTd) és a belső átmérőt 
(LVID). A bal kamra végdiasztolés falvastagságát és szívizomtömegét számoltam: LVWT=IVSTd+LVPWTd, illetve 
LVMM=(TEDD3-LVIDd3)·1,05, ahol TEDD a bal kamra végdiasztolés teljes átmérője (LVWT+LVID), és 1,053 a 
szívizom fajsúlya. A musculáris quotiens (MQ) értékét a bal kamra falvastagság/belső átmérő százalékos arány adta. 
A diasztolés funkciókat a transzmitrális korai és a késői diasztolés telődés csúcssebességének arányával (E/A 
hányados), a korai diasztolés telődés decelerációs idejével (EDT) és az izovolumetriás relaxációs idővel (IVRT) 
határoztam meg. A pulzustérfogatot (SV) a végdiasztolés és a végszisztolés térfogat különbsége adta, a 
pulzusszámmal szorozva meghatároztam a perctérfogatot (CO). A teljes perifériás rezisztencia (TPR) kiszámolása a 
vérnyomásértékek és a perctérfogat segítségével történt Az eredményeket a testfelületre úgy vonatkoztattam, hogy a 
képletekben a számláló és a nevező azonos hatványkitevővel szerepeljen. 
 
Vérnyomásmérés 
Vérnyomásmérés mindhárom vizsgálatban hitelesített higanyos vérnyomásmérővel történt. Az artériás középnyomás 
kiszámítása az ismert képlet szerint történt: MAP=BPDIAST+(BPSYST-BPDIAST)/3, ahol MAP az artériás 
középnyomás, BPSYST a szisztolés vérnyomás, BPDIAST a diasztolés vérnyomás. 
 
A maximális oxigénfogyasztás meghatározása 
A maximális oxigénfogyasztást (VO2max) egy online, számítógép vezérelt, nyitott rendszerű spirometriás 
rendszerrel mértük (Jaeger Dataspir Analyzer, Firma Jaeger, Aachen, Németország), lépcsőzetesen emelkedő 
futópados terhelés alatt (Jaeger6000 EL, Firma Jaeger, Aachen, Németország). A spiroergometriás vizsgálatokban 
„vita maxima” típusú terhelés történt. A spiroergometriás paraméterek közül csak a relatív, testsúly kilogrammra 
számított maximális oxigénfelvételt (rel. VO2max, ml·kg-1·min-1) használtam fel. 

 
Statisztikai analízis (Statistica for Windows 6.0) 
Szignifikánsnak a különbségeket a p<0,05 szint alatt tekintettem. 
1. A nyugalmi vérnyomás vizsgálata 
Férfiak és nők artériás középnyomása kétmintás t-próbával különbözött egymástól, így indokoltnak tartottam a 
férfiakat és a nőket külön vizsgálni. Az egyes csoportok artériás középnyomás értékeit egyváltozós 
varianciaanalízissel hasonlítottam össze. A post hoc vizsgálatokban Tukey-tesztet használtam. A sportoló csoportok 
relatív TPR és CO értékeit kétmintás t-próbával hasonlítottam a nem edzett csoport értékeihez. 
2. Az FH– és FH+ csoportok összehasonlítása 

A csoportok összehasonlítása kétváltozós varianciaanalízissel (fizikai aktivitás és családi anamnézis alapján) történt 
mindkét nemben, a post hoc vizsgálatokban Tukey-tesztet használtam. 
3. Labdajátékosok 

A csoportok között a különbségeket egyváltozós varianciaanalízis (független csoportok), majd a post hoc 
vizsgálatokban Tukey-teszt segítségével állapítottam meg. 
 
EREDMÉNYEK 
 
1. Nyugalmi vérnyomásértékek és az azt meghatározó tényezők 
 
A férfi erősportolóknál élesen elkülönült, hogy statikus vagy dinamikus jellegű-e a sportág. A statikus erősportolók 
(súlyemelők, body-builderek) artériás középnyomása magasabb volt a kontrollhoz képest, míg a dinamikus erőt 
végzőknél (cselgáncs, karate, boksz) alacsonyabb. A dobóatléták értékei a nem edzettek értékeitől nem különböztek. 
Az állóképes sportolók artériás középnyomása a nem edzettek értéke körül ingadozott, a kerékpárosoknál és az 
öttusázóknál magasabb volt. A vízilabdázók és a szárazföldi labdajátékosok artériás középnyomása eltérő módon 
alakult, a vízilabdázóknál magasabb értékeket kaptunk, míg egyes csoportoknál (labdarúgás, kosárlabda, tenisz) a 
kontrollhoz képest alacsonyabbakat. A gyorsasági és az esztétikai sportágak képviselőinek artériás középnyomása 
alacsonyabb volt, mint a nem edzettek értékei. 
 
A nőknél a tendencia hasonló, mint a férfiaknál: a statikus és dinamikus erősportágak artériás középnyomás értékei 
eltérő módon alakultak, statikus erősportolóknál az értékek magasabbak. A dobóatléták értékei itt is a nem edzettek 
értékeihez állnak közel. Az állóképes sportolóknál az öttusázók és a kerékpárosok magasabb értékeit találtam, de ez 
a különbség nem volt szignifikánsan nagyobb a kontroll csoporthoz viszonyítva. Az állóképes sportágak közül kajak-
kenu, evezés és úszás, szinkronúszás esetén a nem edzettekhez képest szignifikánsan alacsonyabb értékeket kaptam. 
A labdajátékosoknál a vízilabdázók szintén magasabb értékeit találtam, mint a kézi- kosár- és röplabdásoknál, 
továbbá teniszezőknél. A teniszezők értékei szignifikánsabban alacsonyabbak voltak a kontroll értékeihez képest. A 
gyorsasági sportágak értékei itt is a nem edzettek értékeihez hasonlóak voltak, míg a művészi sportolóknál 
szignifikánsan alacsonyabb értékeket kaptam a nem edzettekhez képest. 
 



A relatív TPR és CO értékeiben, bár szignifikáns különbséget nem kaptam a nem edzett csoporthoz képest, a 
sportoló férfiakban a relatív CO alacsonyabb, míg a relatív TPR emelkedett volt. Eredményeim szerint azoknál a 
sportágaknál, ahol a nyugalmi vérnyomás a nem edzett csoporthoz képest csökkent, a TPR-nak nem volt csökkent 
értéke (labdajátékosok, dinamikus erősportolók, gyorsasági, esztétikai sportágak). A nyugalmi vérnyomás 
csökkenése ezeknél a sportoknál inkább a CO csökkenésének tudható be. A súlyemelőknél és a body-buildereknél, 
ahol magasabb nyugalmi vérnyomást találtunk a nem edzett csoporthoz viszonyítva, a TPR mutatott magasabb 
értékeket, alacsonyabb CO mellett. Ebben a csoportban a relatív TPR emelkedése okozhatja a nyugalmi vérnyomás 
emelkedését. 
 
2. Normotóniás és hipertóniás szülők nem edzett és edzett utódainak adatai 
 
A nem sportoló FH+ férfiaknál és nőknél nem voltak nagyobb relatív bal kamra méretek az FH–okhoz hasonlítva. A 
sportolóknál lényegesen nagyobb relatív LVWT-t, relatív LVMM-t, és MQ-t találtunk a nem sportolókhoz 
viszonyítva, de nem volt különbség az FH+ és FH– sportolói csoportok között. A nem sportoló FH– és FH+ 
férfiakban és nőkben a nyugalmi pulzusszám nem különbözött statisztikailag. Az E/A hányados azonban 
szignifikánsan alacsonyabb volt az FH+ csoportokban mindkét nemben a nem sportoló FH–okhoz hasonlítva. Az 
IVRT és a relatív IVRT kissé, bár nem szignifikánsan hosszabbak voltak az FH+ nem sportoló férfiakban a nem 
sportoló FH–okhoz hasonlítva, mely rosszabb diasztolés funkciót jelent. A nyugalmi pulzusszám határozottan 
alacsonyabb volt a sportoló csoportok mindegyikében, mint a megfelelő nem sportolóknál. Az E/A hányados az FH– 
sportolókban nem különbözött az FH– nem sportolók értékeitől, de magasabb volt az FH+ sportolókban, mint a nem 
sportoló FH+-okban. A különbség a férfiakban volt szignifikáns. Végül megállapítható, hogy a sportolók között nem 
volt különbség egyik paraméterben sem az FH– és FH+ csoportok között. 
 
3. Vízilabdázók echokardiográfiás és spiroergometriás adatai 
 
A vízilabdázók és az állóképességi versenyzők nyugalmi pulzusszáma volt a legalacsonyabb, ez szignifikánsan 
alacsonyabb volt a nem edzett csoporténál. Az átlag relatív aerob kapacitásban (rel. VO2max) a legmagasabb 
értékeket az állóképességi versenyzők mutatták, akiknek a VO2max értéke szignifikánsan magasabb volt, mint a 
vízilabdázóké. A vízilabdázók relatív aerob kapacitása nem mutatott különbséget a többi csoport értékeitől. A relatív 
LVWT és relatív LVMM értékekben a vízilabdázók, az állóképes sportolók és az erősportolók nagyobb értékeket 
mutattak, mint a nem edzettek. A diasztolés funkciót mutató E/A hányadosban a varianciaanalízis azonban nem 
mutatott különbséget a csoportok között. 

 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 
1. A rendszeres fizikai aktivitás csökkenti a nyugalmi vérnyomást, sportágcsoportonként eltérő mértékben. A 
nyugalmi vérnyomás csökkentésében inkább a perctérfogat csökkenése játszhat szerepet. Eredményeim szerint a 
dinamikus jellegű munkavégzés, az ilyen elemeket tartalmazó sportágak javasoltak a hipertónia prevenciójára. 

 

2. A magas vérnyomás korai, rejtett kardiális jelei megtalálhatóak hipertóniás szülők normotón utódaiban. 
Vizsgálataim szerint ezek a korai jelek a diasztolés funkció eltérésében mutatkoznak hipertóniás szülők nem sportoló 
utódaiban. Ezeknek a fenyegető jeleknek a kialakulása ellen véd a rendszeres testmozgás, ha valakinek magas 
vérnyomásos szülője van. Sportolni a magas vérnyomás megelőzése érdekében mindenképp ajánlott, ez kifejezetten 
ajánlott, sőt kötelező a hipertón szülők utódainak. 

 

3. Élvonalbeli női vízilabdázók szív edzettségi adatai férfiakhoz hasonlóan szintén az élvonalbeli állóképes 
sportolókhoz hasonlóak. Laboratóriumi terheléses tesztek eredményei a női vízilabdázóknál férfiakhoz hasonlóan 
szintén nem a legjobbak között találhatóak, így a kondicionális állapot ellenőrzésére inkább pályateszteket 
alkalmazzunk. 
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