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BEVEZETÉS 
 
A magas vérnyomás, mely serdülőkorban is előfordul, az 
érelmeszesedés rizikófaktora, a veszélyeztető tényezők egy 
csoportját képező metabolikus szindróma egyik gyakori része, a 
szív-, érrendszeri morbiditás és mortalitás meghatározó tényezője. 
Gyakran tünetmentes, máskor az általa okozott szervi elváltozások, 
melyek egyike a szemfenéki erek kóros változása, hívják fel rá a 
figyelmet. A serdülőkorban elsődleges és másodlagos hipertónia 
egyaránt előfordul. A másodlagos hipertónia, mely gyakran 
vesebetegség következménye, az alapbetegség gyógyulásával együtt 
gyógyulhat még serdülőkorban. Gyakori, hogy a gyermek és 
serdülőkorban fel nem ismert, vagy nem megfelelően kezelt 
elsődleges hipertónia a koszorúér betegség kockázati tényezője 
marad felnőttkorban is.  Ezért foglalkozik a fiatal felnőttkori 
érelmeszesedés megelőzését célzó serdülőkori vizsgálatok nagy 
része elsősorban az elsődleges hipertóniával.  
 
Az elsődleges hipertónia általában esszenciális, azaz pontos oka 
akkor is ismeretlen, vagy csak részben ismert, ha elhízáshoz 
csatlakozik. A serdülők gyakoribb elhízása a hipertónia 
gyakoriságának növekedésével jár együtt. Gyakran mutatható ki 
esszenciális hipertóniában örökletes hajlam is, de a betegségért 
felelős genetikai hibát jelenleg még pontosan nem ismerjük. Szoros 
kapcsolat található a hipertónia és a metabolikus szindrómában 
megfigyelhető különböző szénhidrát és zsíranyagcsere elváltozások 
között is. Így összefüggést találtak a plazma inzulin koncentráció és 
a vérnyomás között, hasonló összefüggéseket mutattak ki a szérum 
lipidszintek kóros változásai és a hipertónia előfordulása között. 
 
 A szemfenéki erek vizsgálata lehetőséget ad a hipertónia okozta 
érelváltozások vizsgálatára és a különböző beavatkozások 
eredményességének mérésére is. Felnőttek vizsgálatakor hipertónia 
esetén régóta ismert a szemfenéki erek elváltozása. Diabetes 
mellitusban szenvedő gyermekek és serdülők szemfenéki ereinek I. 
fokú hipertóniás elváltozását is leírták, de esszenciális hipertóniában 
szenvedő serdülőkét eddig még nem. Az I. fokú elváltozás 
reverzibilisnek bizonyult. 
 
 Az esszenciális hipertónia pontos oka ismeretének hiánya az egyik 
oka, hogy a megelőzés elsődleges feladata az életmód változtatása, 



aminek részei a diéta és a rendszeres fizikai aktivitás. A diéta alapja 
a zsír- és sószegény étrend. Ezek a beavatkozások kedvezően 
befolyásolják az anyagcserét és jelentősen csökkentik a vérnyomást. 
A szemfenéki erek vizsgálata segítheti a beavatkozások 
hatásosságának mérését. 
 
 
 
CÉLKITŰZÉSEK 
 

1) Esszenciális hipertóniás serdülők meghatározott ideig tartó 
tervezett mindennapos fizikai terhelése előtt és után 
szemészeti vizsgálatot végezve értékeljük a szemfenéki 
képet. 

 
2) A vizsgálat eredményeit összevetjük a gondozottak 

testtömegével, szénhidrát és lipid anyagcsere 
paramétereivel valamint az alkalmazott étrenddel. 

 
3) Az elhízott, hiperinzulinémiát, illetve inzulin rezisztenciát 

mutató gyermekek és serdülők szemfenéki képét elemezzük 
a metabolikus szindróma korai szervi eltéréseket okozó 
hatásának vizsgálata céljából. 

 
4) A fizikai aktivitás és a szervezetben található szabad oxigén 

gyökök között korábban leírt összefüggés alapján 
kapcsolatot keresünk a szemfenéki kép, valamint a lipid 
peroxidáció egyik jellemzője a plazma tiobarbiturát reaktív 
rendszere (TBARS) között. 

 
5) Keressük a szemfenéki eltéréseket befolyásoló beavatkozást 

és elemezzük az ezzel kapcsolatos különböző 
eredményeket. 

 
6) Elemezzük, hogy a kapott eredmények alapján a szemfenéki 

kép vizsgálata milyen paraméterek elváltozása esetén 
alkalmas módszer a szűrővizsgálatok kiegészítésére.  

 
 

 
 



 
 
 
ALANYOK ÉS MÓDSZEREK  
 
A személyeket négy periódusban - összesen 822 gyermeket, illetve 
serdülőt (400 lányt, 422 fiút, akik közül a legfiatalabb 5, a 
legidősebb 18 éves volt, átlagos életkor: 15, 2 év, testtömeg index 
átlag 25,4 kg/m2, közülük 59% testtömeg indexe (BMI) haladta meg 
a 95 percentilis értéket)- vizsgáltuk.  
 
1) Az első periódusban az alkalmazásra került szemfenék vizsgálati 
módszer ellenőrzése céljából egy iskola 4 osztályának 93 
középiskolás tanulójának szemfenekét vizsgáltuk meg szemtükörrel 
és egy személyi számítógéppel összekötött fundus kamerával. 
Közülük nem voltak hipertóniás tanulók és egyiküknek sem volt a 
közvetlen rokonoknál ismert szív- érrendszeri betegség.  
 
A második (2), harmadik (3) és negyedik (4) periódusban hipertónia, 
és/vagy elhízás, vagy a családban előfordult szív- érrendszeri 
betegség miatt a Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekklinika, 
vagy a Heim Pál Gyermekkórház ambulanciájára küldött 
gyermekeket, illetve serdülőket vizsgáltunk, akiknél a többszöri 
vérnyomásmérés 95 percentilis értéknél magasabb systolés 
vérnyomást (SBP) igazolt. A vizsgálatból kizártuk a hipertónián 
kívül más krónikus betegségben szenvedőket, a kooperálásra nem 
képes mentálisan retardáltakat és azokat, akiknél a hipertónia 
másodlagosnak bizonyult. 
 
2) A második periódusban 392 serdülőt vizsgáltunk (177 lány, 215 
fiú, életkor 10- 18 év) az eseti vérnyomásmérést 24 órás ambuláns 
monitorizálással (ABPM) kiegészítve az úgynevezett „fehér köpeny” 
hipertóniában, illetve  az eseti és ABPM méréssel igazolt 
esszenciális hipertóniában észlelhető szemfenéki eltérések 
megfigyelésére. 
 
3) A harmadik periódusban 114 gyermeket, illetve serdülőt 
vizsgáltunk (61 lány, 53 fiú, életkor: 5- 17 év) a két évig tartó 
életmód változtatás (diétás és mozgáskezelés együtt) az inzulin 
rezisztencia szindrómára (IR) és ezen belül a hipertóniára és a 
szemfenéki képre gyakorolt hatásának megfigyelésére. Az IR 



kritériuma hyperinzulinaemia, inzulin rezisztencia és az alacsony 
szérum HDL koleszterinszint (HDLC), magas össztrigliceridszint 
(TT), hipertónia, illetve 95 percentilis értéket meghaladó BMI közül 
legalább még két tünet volt. A glukóz tolerancia teszt (OGTT) 120, 
illetve 180 percében mérhető plazma glukóz (PG) szintek alapján 3 
alcsoportot képeztünk (a-c). Az a) alcsoport tagjainál nem volt IR, 
180 perccel az OGTT után PG szintjük 5,5 mmol/l alatt volt. A b) 
alcsoport tagjainál IR volt, de csökkent cukortűrő képesség 
(impaired glucose tolerance –IGT) még nem, 180 perccel az OGTT 
után  PG szintjük 5,5 mmol/l felett volt, de 120 perccel az OGTT 
után 7,8 mmol/l alatt volt. A c) alcsoport tagjainál IGT volt, OGTT 
után 120 perccel PG szintjük 7,8 mmol/l felett volt. 10 éves kor alatt 
ritkán észleltünk esszenciális hipertóniát. Összesen 8 gyermeket 
vizsgáltunk az 5-9 éves korosztályból. Náluk szemfenéki eltérést 
nem észleltünk. Eredményük külön értékelését a kis létszám nem 
tette lehetővé, ezért beszélünk mind a címben, mind az értékelésnél 
serdülőkről. 
 
4) A negyedik periódusban 223 serdülőt vizsgáltunk (112 lány, 111 
fiú, életkor: 10- 17 év, nemi fejlődés Tanner 2 stádium, illetve 
felette) a harmadik periódusnál rövidebb ideig, egy évig tartó 
életmód változtatás során két kérdésre keresve választ: a) elég-e egy 
év minden esetben a szemfenéki eltérések befolyásolására, b) a diéta 
önmaga elég hatásos-e megfelelő eredmény elérésére mindennapos 
rendszeres fizikai aktivitás nélkül. Ezért fizikai aktivitásuk szerint az 
egy évig diétázó serdülőket két alcsoportban figyeltük meg. Az a) 
alcsoport 108 tagja (53 lány, 55 fiú) családjával együtt vállalta, hogy 
egy előre kidolgozott egyéni edzésterv alapján rendszeres edzést 
végez minden nap. A b) alcsoport 115 tagja (59 lány, 56 fiú) ezt nem 
vállalta, de mindkét alcsoport tagjai hasonlóan diétáztak. 
 
Klinikai vizsgálatokat a harmadik periódusban a periódus kezdetén 
és végén, valamint 2, 8, 14, 20 hónap után, míg a negyedik 
periódusban a vizsgálatok elején és egy év után a vizsgálatok végén 
végeztünk. Mértük a testsúlyt, testhosszúságot, a vérnyomást esetileg 
és ABPM Meditech 004 monitorral.   
 
Laboratóriumi mérések közül a vérkép, vérsejtsüllyedés, 
vesefunkciót jellemző vizsgálatokon kívül meghatároztuk, az 
éhgyomri PG, plazma inzulin (PI), szérum összkoleszterin (TC), 
HDLC, TT szinteket, a harmadik periódusban az OGTT után 



mérhető PG szinteket, a negyedik periódusban a plazma tiobarbiturát 
reaktív rendszer (TBARS) és a szérum apo A-I, apo-B szintjét. 
Kiszámítottuk a BMI-t, a Friedewald egyenlet alapján a szérum 
LDL- koleszterin (LDLC) szintet mivel a szérum TT szint egyik 
esetben sem haladta meg a 4 mmol/l értéket, és a homeostasis modell 
assessment (HOMA) indexet, valamint a harmadik periódusban az 
oral glucose insulin sensitivity (OGIS) indexet is. 
 
A szemfeneket Topcon Imagenet PAL for Windows Compact 
Digital Imaging System segítségével vizsgáltam. A készülék 45°-os 
látószögű TRC-NW 5S nonmydriatikus kamerából, Sony DXC 950 
P 800x600 PAL digitalis kamerából, Windows alapú Pentium PC 
hardwerből és Imagenet Lite softwerből áll. A vérnyomásmérések és 
a szemfenéken látható erek átmérőjének mérési eredményeit a 
vizsgálati periódusok végén vetettem össze. 
 
Az artéria- véna párok átmérőjét a papillától egy papillányi 
távolságra mértem meg ugyanazon szemfenék 4-4 artériáján és 
vénáján. A mérésre kerülő szakaszt manuálisan jelöltem ki. A 
milliméterben kapott értékből artéria/véna tágasság arányt 
számoltam. Szűknek tartottam az artériát, ha az arány 0,5, vagy annál 
kisebb volt. A papillától három papillányi távolságú területen belül 
figyeltem az erek lefutását. Amennyiben dugóhúzó szerű lefutást, 
illetve három, vagy több helyen görbületet észleltem, akkor 
beszéltem kanyargós artériákról azaz Guist tünetről. Gunn tünetet, 
azaz az artéria által takart vénát az arteriovenosus kereszteződésben 
csak elvétve láttam. 
 
Az életmód változtatás módszerei közül az ajánlott és rendszeresen 
ellenőrzött diéta során a zsírbevitelt az összes energia bevitel 25-
35%-ára, a szénhidrát bevitelt 45-65%-ára, a fehérje bevitelt 10-
30%-ára terveztük. A telített zsírsavak bevitele nem haladhatta meg 
az összes energia bevitel 10%-át és a napi koleszterin felvétel a 300 
mg-ot. A rostokban dús, sok zöldséget tartalmazó ételekhez 
dresszinget nem, vagy alig használtak. A só bevitel nem haladta meg 
a napi 6 mmol/kg-t, mivel só helyett fűszert, zöldséget használtak 
ízesítésre.. Minimálisan napi ötszöri étkezést, a lehető legtöbbször 
közös családi ételfogyasztást ajánlottunk, ahol a reggeli energia 
tartalma a vacsoráét meghaladta. Vizet, vagy saját készítésű facsart 
gyümölcslét ittak és csökkent zsírtartalmú tejet, illetve tejterméket. 
 



A mindennapi mozgás egyénre szabott edzésterv alapján rendszeres 
ellenőrzéssel valósult meg minimálisan napi 60 percben elsősorban 
labdajáték, tánc, aerob gyakorlatok (gyaloglás, futás, kerékpározás, 
hegymászás) formájában figyelembe véve a testtömeget, az egyéni 
és családi lehetőségeket és váltva az egyéni igények szerint a 
különböző mozgásformákat. A gyakorlatok tervezésekor figyelembe 
vettük a hipertóniás serdülőnél előforduló szédülés lehetőségét is.    
A korábban előforduló aktív és passzív dohányzás a résztvevők 
körében megszűnt.  
 
 
 
EREDMÉNYEK  
 
Az első vizsgálati periódus során az általunk használt fundus 
vizsgáló készülék a szemtükörrel kapott eredményekkel megegyező, 
de annál részletesebb, szakmailag ellenőrizhetőbb és a különböző 
időpontokban mért állapotok összehasonlítását is lehetővé  tevő 
képeket adott mind a túlnyomórészt normális szemfenekek, mind az 
egyetlen kóros fundus esetében. 
 
A hypertensiv retinopathia korai jelei. 
 
A második periódus megfigyelései alapján 392 az iskolai 
vérnyomásmérések során magas vérnyomásosnak talált serdülőből 
164 (69 lány, 95 fiú) systoles vérnyomása (SBP) haladta meg a 
kornak, nemnek és magasságnak megfelelő 95 percentilis értéket 
mind alkalmilag mérve, mind 24 órán át ABPM segítségével 
meghatározva (a) alcsoport). Közülük 66 serdülőnél a hypertoniás 
retinopathia jelenként kanyargós, szűkebb, vagy normális átmérőjű 
artériákat és tág vénákat találtunk a szemfenéken. Hasonló 
szemfenéki elváltozást csak 5 serdülőnél észleltünk azok közül (228 
serdülő, 108 lány, 120 fiú), akiknél az ABPM vizsgálat nem igazolta 
a hipertóniát (b)alcsoport). A fundus hypertonicus előfordulása 
szempontjából a két alcsoport között a különbség szignifikáns (A 
Fisher teszt eredménye p< 0,0001, esély- arány 30, 04 (11, 73-76, 
88), relatív kockázat: 18, 35 (7, 559-44, 55, konfidencia intervallum: 
95%). A szemfenék vizsgálata a két alcsoport elkülönítésére is 
alkalmasnak látszik. 
 



A lányok és fiúk adatai között statisztikailag értékelhető különbséget 
egyik vizsgálati periódusban sem találtunk. 
 
Az ABPM vizsgálatok minden serdülőnél dipper görbét mutattak, 
azaz az éjszakai SBP minden serülőnél mintegy 10%-kal 
alacsonyabb volt, mint a nappal mért értékek. Magas diasztolés 
vérnyomást a vizsgált populációban nem észleltünk. 
 
 
 
Összefüggések az IR, az SBP és a retinopathia között, a két éves 
gondozás hatása. 
 
A harmadik periódusban, ahol az IR és a szemfenéki elváltozások 
összefüggéseit, valamint a két évig tartó együttes diétás és 
mozgáskezelés hatásait vizsgáltuk 114 gyermek és serdülő közül 93 
BMI-je haladta meg a 95 percentilis értéket. Közülük 1 –nél 2.-es 
típusú diebetes mellitust, 1-nél impaired fasting glucoset találtunk. A 
két évig tartó életmód változtatást 15 serdülő, illetve családjuk, nem 
vállalta. 
 
IR-t a gondozásban résztvevők közül a 3a alcsoportban 27 főből 
egyiknél sem, a 3b alcsoportban 51 főből 40-nél (79%), a 3c 
alcsoportban 19 főből 15-nél (78%) találtam. Az IR előfordulása 
szempontjából a két alcsoport között nem volt szignifikáns 
különbség. A gondozást visszautasítók közül 15 főből 12-nél (80%) 
találtunk IR-t. A két éves gondozás után a BMI átlaga 29,2- ről 25,9-
re csökkent (p<0,001), az éhgyomri szérum TT szint átlaga 1,3 
mmol/l-ről 1,0 mmol/l-re csökkent  (p=0,008), a HDLC szint átlaga 
1,2 mmol/l-ről 1,5 mmol/l-re nőtt (p<0,001), míg a korábban 
normális TC és LDLC szintek nem változtak szignifikánsan. Az 
éhgyomri PI szint átlaga 16,2mE/l-ről 13,1 mE/l-re csökkent 
(p=0,033), a HOMA index 4,1-ről 3,4-re (p= 0,006) csökkent, az 
OGIS index 435-ről 506-ra (p=0,001)-re nőtt. Az említett változások 
a gondozás kezdetén észlelhető túlsúly, illetve normális BMI esetén 
egyaránt észlelhetők voltak.   Hasonló szignifikáns változások a 
gondozást nem vállalók csoportjában nem voltak észlelhetők. Nem 
volt szignifikáns változás a korábban normális értéket mutató 
éhgyomri PG szintekben sem. 
 



47 serdülő SBP-je haladta meg a 95 percentilis értéket. Közülük 18 
szemfenéki erein volt I. fokú retinopathia észlelhető (15 a 3b 
alcsoporthoz, 3 a 3c alcsoporthoz tartozott). Nem volt szemfenéki 
eltérés 95 percentilisnél alacsonyabb SBP-vel rendelkező 
serdülőkben, illetve azokban, akiknél IR-t nem találtunk. A kezelést 
nem vállaló 15 fő közül 7 SBP-je haladta meg a 95 percentilis 
értéket. Közülük 3 szemfenekén volt retinopathia észlelhető. A két 
év gondozás után az SBP átlaga 131 Hgmm-ről 120 Hgmm-re 
csökkent (p<0,001), míg a korábban normális diastoles vérnyomás 
(DBP) átlaga nem változott szignifikánsan. Nem mutatott 
szignifikáns változást az SBP átlag a gondozást nem vállalók 
körében. A két éves gondozás után a korábban észlelt szemfenéki 
eltérést egyik serdülőnél sem tapasztaltuk. A gondozást visszautasító 
serdülőknél a korábban 3 esetben talált szemfenéki eltérés 
változatlan maradt. 
 
A mindennapos rendszeres fizikai aktivitás egy évig megfigyelt 
hatásai. 
 
A negyedik periódusban, hipertóniás diétázó serdülőket két 
alcsoportban egy évig gondoztunk. A 223 serdülő előzetes orvosi 
vizsgálata nem mutatott másodlagos hipertóniát magyarázó 
elváltozást. A 112 lány, 111 fiú korábban nem sportolt rendszeresen. 
Életkoruk 10-17 év, Tanner stádiumok 2, vagy afelett volt. Közülük 
108 serdülő (53 lány és 55 fiú) minden nap rendszeres fizikai 
aktivitást végzett legalább 60 percig (4a) alcsoport), míg 115 serdülő 
(59 lány, 56 fiú) nem végzett hasonló aktivitást (4b) alcsoport), de a 
diétát ők is betartották, szórakozásaikban ritkán választottak aktív 
mozgást, kis részük időnként felmentést kapott a testnevelési órákról, 
de nagyobb részük azon hetente két alkalommal részt vett. 
 
A vizsgálat kezdetén a két alcsoportban csaknem azonos számban 
lehetett I. fokú retinopathiát észlelni a szemfenéki erekben , a 
gyakoriságot a serdülők neme lényegesen nem befolyásolta. (a) 
alcsoportban 19 lánynál, 18 fiúnál, összesen 37 esetben, a b) 
alcsoportban 15 lánynál, 17 fiúnál, összesen 32 esetben). Egy év 
gondozás után a mindennapos fizikai aktivitást végző a) alcsoportban 
8 serdülőnél  (5 lány, 3 fiú) tapasztaltuk, hogy az egy évvel korábban 
észlelt szemfenéki eltérés továbbra is észlelhető volt, míg a 
rendszeres mozgást nem végző b) alcsoportban 27 serdülőnél (13 
lány, 14 fiú) találtunk továbbra is szemfenéki eltérést. A két 



alcsoport azonosságának valószínűsége a szemfenéki eltérés 
gyakoriságára gyakorolt hatás szempontjából: p< o,oo1. A különbség 
szignifikáns. 
 
Mindkét alcsoportban hasonló mértékben csökkent az éhgyomri 
szérum apo-B, TC, TT, LDLC szintek, valamint a plazma inzulin 
szint, a SBP, a HOMA index és a BMI átlaga és nőtt a szérum apo 
A-I és HDLC szint átlaga hasonlóan a harmadik periódusban talált 
változásokhoz. 
 
A plazma TBARS szintek átlaga is csökkent mindkét alcsoportban, 
de a csökkenés mértéke az a) alcsoportban jelentősen nagyobb volt, 
mint a b) alcsoportban, így a megfigyelt év végére a kezdetkor nem 
észlelhető szignifikáns különbség keletkezett a két alcsoport átlaga 
között, az a) alcsoport 1,9 nmol/ml átlagához képest a b) alcsoport 
átlaga 2,6 nmol/l volt (p< 0,02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A magas SBP-t kísérő szemfenéki elváltozások két év életmód 
változtatás (diétás és mozgáskezelés) után megszűntek. Amennyiben 
a kezelés csak egy évig tartott, úgy a szemfenéki változások 
normalizálódása a mindennapos fizikai aktivitástól vált függővé, 
azaz a retinopathia gyakorisága azonos diéta mellett abban az 
alcsoportban csökkent szignifikánsan nagyobb mértékben, amelyben 
a serdülők mindennap rendszeres fizikai aktivitást folytattak. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy serdülőkben az esszenciális hipertónia 
okozta retinopathia kezelésében a rendszeres fizikai aktivitás jelentős 
szerepet játszik. 
 
Szemfenéki eltérések azoknál a hipertóniás serdülőknél fordultak 
elő, akiknél a hipertónia a meglevő IR egyik tünete volt. Számos 
hipertóniás serdülőt lehetett megfigyelni szemfenéki eltérés nélkül. 
Ez arra utalhat, hogy a magas SBP okozta szemészeti elváltozás 
kialakulásában a szénhidrát és zsíranyagcsere anomáliák is jelentős 
szerepet játszhatnak. 
 
Mind a két évig, mind az egy évig tartó életmód változtatás során 
kedvező szignifikáns változásokat észleltünk az érelmeszesedés 
rizikófaktorokban (SBP, BMI, éhgyomri szérum TT, apo-B, HOMA, 
PI szintek csökkenése, HDLC, apo- A-I, OGIS szintek növekedése), 
amiből az alkalmazott kombinált diétás és mozgáskezelés 
hatásosságára következtethetünk. A kezdetben normális DBP, 
éhgyomri PG, TC, LDLC szintek a gondozás során nem változtak. 
 
Az azonos diétát fogyasztó serdülők közül az egy évig tartó 
gondozás során mindennap rendszeres fizikai aktivitást végzők 
plazma TBARS szintje szignifikánsan nagyobb mértékben csökkent, 
mint az azt nem végzőké. Ez a jelenség együtt a szemfenéki 
eltéréseknél megfigyelt hasonló jelenségekkel arra enged 
következtetni, hogy a szemfenéki ereken látható javulás 
kapcsolatban van a fizikai aktivitás szabad gyököket befolyásoló 
hatásával, aminek jelentőségét a túlsúlyos serdülőknél korábban 
megfigyelt fokozott oxigén szabadgyök képződés adja meg. 
 



A hipertóniás serdülőknél talált retinopathia kialakulását tehát 
elősegíti az IR és valószínűleg az oxigén szabadgyökök túlzott 
kínálata. A kialakult eltéréseket a diéta és a mozgás együttes hatása 
megfelelő idő után kedvezően befolyásolja, a mozgás mindennapos 
rendszeresség mellett jelentősen hatásosabb. 
 
Esszenciális hipertóniás serdülők mintegy harmadánál találtunk tág 
vénákat, szűk, illetve kanyargós artériákat a szemfenéken, mely 
elváltozások visszafordíthatónak bizonyultak. A javulás gyógyszer 
nélkül, életmód változtatással elérhető, Az életmód változtatás 
leghatékonyabb eszközének a szemfenéki eltérések vonatkozásában 
a mindennapos rendszeres fizikai aktivitás bizonyult. 
 
Gyakorlati következtetések: 
 
Magas SBP esetén érdemes szemészeti vizsgálatot végezni. A 
szemtükörrel végzett vizsgálat során talált gyanú esetén érdemes a 
vizsgálatot objektívebb képet adó, ismétlést és a korábbi képpel 
történő összehasonlítást lehetővé tevő műszerrel megismételni, ami a 
beavatkozás hatásosságának mérésére is alkalmat ad. 
 
Különösen ajánlott a  szemfenéki vizsgálat akkor, ha a hipertónia az 
IR részeként fordul elő. 
 
Amennyiben a szemész észlel fundus hypertonicusra utaló jeleket, 
úgy megfelelő szakintézetbe küldve szükséges a megfelelő 
anyagcsere vizsgálatok elvégzése különösen akkor, ha ezt a családi 
anamnézis is indokolja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚJ EREDMÉNYEK 
 
A számítógéppel összekötött fundus kamera a szemtükörrel végzett 
vizsgálatokhoz hasonlóan alkalmas a fundus hypertonicus 
diagnosztizálására, azzal az előnnyel, hogy objektívebb képet ad és 
lehetővé teszi az ismételt vizsgálatok eredményeinek 
összehasonlítását, illetve a kapott eredmények tárolását. 
 
Esszenciális hipertóniás serdülőknél az I fokú fundus hypertonicus 
szignifikánsan gyakoribb, mint „fehér köpeny” hipertónia esetén. 
 
Fundus hypertonicus rendszerint azokban a serdülőkben alakul ki, 
akiknél a hipertónia az IR része. 
 
Összefüggés valószínűsíthető a fundus hypertonicus kialakulása és a 
szervezetben lejátszódó oxidációs folyamatok között. 
 
Az I. fokú fundus hypertonicus az esszenciális hipertóniás 
serdülőkben megfelelő ideig tartó életmód változtatással 
visszafordítható folyamat.  
 
Az életmód változtatás tényező közül a szemfenéki eltérések 
szempontjából a mindennapos fizikai aktivitás a legjelentősebb 
tényező.  
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