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I. BEVEZETÉS 

I.1. A serdülőkori hypertonia sajátosságai 

Az elmúlt két évtized epidemiológiai vizsgálatai alapján ismertté vált, hogy bár a 

cardiovascularis megbetegedések klinikai megjelenése döntően a felnőtt korra tehető, a 

primer hypertonia gyakran serdülőkorban kezdődik. A különböző vizsgálatokban a 

serdülőkori hypertonia prevalenciája 0,4-17,3% közötti. Ez a lényeges eltérés az ismert 

földrajzi- és etnikai különbségek mellett részben a nem egységes vizsgálati módszereknek 

illetve diagnosztikai kritériumoknak köszönhető. Az aktuális amerikai ajánlás alapján a 

serdülőkori magasvérnyomás-betegség előfordulási gyakorisága 1-1,5%. A legújabb európai 

útmutató hangsúlyozza a növekvő gyakoriságot, és megemlíti, hogy gyakran nem kerül 

felismerésre. Serdülőkorban az érvényben lévő nemzetközi és hazai ajánlás epidemiológiai 

definíciót alkalmaz a normális és a kórosan emelkedett vérnyomás meghatározásánál.  

A serdülőkorban észlelt vérnyomásértékek fontosságát és a belőle levonható 

következtetéseket nagymértékben meghatározza az, hogy milyen összefüggés áll fenn a 

fiatalkori és a felnőttkori vérnyomásértékek között. A kapcsolatot a „tracking” jelenség 

szemlélteti: a gyermek- vagy serdülőkorban magasabb vérnyomás-percentilisbe esők a 

növekedés és fejlődés során is általában e tartományban maradnak. Jó közelítéssel 

megjósolható, hogy ki tartozik később a fokozott rizikójú populációba, vagyis a serdülőkori 

vérnyomásértékek prediktívek a felnőttkori magas vérnyomás vonatkozásában.  

A tenzió ellenőrzése a rutin vizsgálatnak részévé vált. A mérést több alkalommal 

szükséges megismételni ahhoz, hogy érdemi megfigyelést tehessünk, és azokból a megfelelő 

következtetéseket vonjuk le. Korábban a vérnyomásmérések arany-standardjának tekinthető 

módszere a manométerrel, auscultatios úton történő vérnyomásmérés volt. Az utóbbi 

években az automata, digitális, oszcillometriás elven működő vérnyomásmérők széles 

körben elterjedtek, melyek akalmazása szűrővizsgálat céljából egyértelműen ajánlott.  

A serdülők eltérő biológiai fejlettségének köszönhetően a két nem vérnyomásának 

normálértékei különböznek. Epidemiológiai vizsgálatok tanúsága szerint a serdülőkori 

vérnyomást meghatározó legfontosabb tényező a testméret. A normális vérnyomás az 

életkor illetve a testmagasság növekedésével fiziológiásan emelkedik, a növekedéssel 

párhuzamosan a kóros értékek is magasabbá válnak. A serdülőkori hypertoniával kapcsolatos 

aktuális ajánlás a magasvérnyomás-betegség diagnózisának a felállításához ismételt eseti 

mérések eredményére alapoz, nem követeli meg ABPM végzését. 
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I.2. A pathomechanizmusban szerepet játszó tényezők és a célszerv-károsodások 

Jól ismert, hogy felnőttkori hypertonia esetén a cardiovascularis rizikófaktorok, 

társbetegségek és célszerv-károsodások gyakorisága többszörös, ugyanakkor lényegesen 

kevesebb és részben ellentmondó adat áll rendelkezésre serdülőkori hypertonia esetén. A 

testtömeg többlet kóroki szerepe a serdülőkori hypertonia kialakulásában bizonyított, de a 

szénhidrát- és zsíranyagcsere zavar halmozott előfordulása csak felnőttkorban egyértelmű. 

Kérdéses, hogy a felnőttkori hypertonia pathomechanizmusában szerepet játszó tényezők, 

illetve az idősebb korban észlelhető szubklinikus-célszervkárosodások - figyelembe véve a 

rövidebb expozíciós időt - serdülőkorban észlelhetőek-e.  

Az egészséges, nem hypertoniás felnőttek esetén a két legfontosabb endothelialis 

faktor (nitrogén-monoxid – endothelin) között egyensúlyi állapot áll fenn, amely a 

vasodilatatív és a vasoconstrictív ingerek egymást ellensúlyozó hatásával jellemezhető. 

Felnőtt hypertoniásoknál igazolt, hogy az atherosclerosis kezdő lépése az endothel funkció 

egyensúlyának a felborulása, az endothelium-függő relaxáció zavara és a vasoconstrictiós 

folyamatok túlsúlyba kerülése. Mindezek mellett ismert a magas homocystein szint és az 

atherosclerosis közötti összefüggés. Az angiotensin-konvertáló-enzim (ACE) génjének 

insertio/deletio polimorfizmusa erősen összefügg a keringő és a szöveti ACE szinttel, mely az 

angiotensin II. befolyásolásán keresztül jelentős hatással bírhat egyrészt a vérnyomásra, 

másrészt a célszerv-károsodások kialakulására.  

A magasvérnyomás-betegség okozta célszerv-károsodások mind klinikai, mind 

prognosztikai szempontból jelentősek. Felnőtt korban a bal kamra hypertrophia a 

cardiovascularis mortalitás és morbiditás egyik legerősebb, független rizikófaktora. Az arteria 

carotis intima media vastagság (IMT) növekedése az egyik legkorábban kimutatható 

elváltozás, időben megelőzi az atheroscleroticus plakkok, illetve a stenosisok kialakulását. 

Felnőttek esetén a carotis IMT korrelál a coronaria elváltozásokkal, előrejelzi a cerebro- és 

cardiovascularis események bekövetkeztét. A transcranialis Doppler vizsgálat a középnagy 

erek tanulmányozása mellett az agy rezisztencia-arterioláiban bekövetkező gyors változások 

kimutatására is alkalmas. Provokációs tesztek segítségével vizsgálható a cerebrovascularis 

reaktivitás: a hyperventillatiós és a légzésvisszatartásos teszt alkalmas az agyi arteriolák 

funkciójának tanulmányozására. 
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II. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉSEK 

Magyarország 15-18 éves korosztályát érintő, populáció-alapú, reprezentatív vizsgálat 

a vérnyomás normális és kóros értékeit, valamint a magasvérnyomás-betegség 

prevalenciáját illetően az értekezésben bemutatott vizsgálatsorozatot megelőzően nem 

történt. A jelenleg érvényben levő - és a hazai orvosok számára elérhető - amerikai ajánlás 

vérnyomás nomogramjai tíz, Egyesült Államokban 1976 és 1991 között végzett 

epidemiológiai vizsgálat adataiból származnak. Tekintettel a hazai és a közép-európai, 

normális és kóros serdülőkori vérnyomásadatok hiányára, illetve az elérhető (amerikai) 

referencia adatok nehézkes adaptációjára, Debrecen város középiskolás fiataljainál 

szűrővizsgálatot végeztünk a serdülőkori hypertonia szempontjából. Munkánk során az 

epidemiológiai adatok nyerése mellett szekunder prevenciós célokat is szem előtt tartottunk, 

mivel - megítélésünk szerint - a hypertonia diagnózisának időben történő felállításával, 

megfelelő kezeléssel és a fiatalok gondozásával a szövődmények és célszerv-károsodások 

kialakulása megelőzhető illetve lassítható. Vizsgáltuk a vérnyomást befolyásoló tényezőket, 

meghatároztuk a serdülőkori hypertonia prevalenciáját.  

Munkánk második részében az ismételt eseti vérnyomásmérések alapján 

hypertoniásnak véleményezett fiatalok további kivizsgálását végeztük. Eredményeiket 

összevetettük egy biztosan normotoniás kontrollcsoportéval. Választ kerestünk arra, hogy a 

hypertoniás fiatalok – túl az emelkedett vérnyomásértéken – különböznek-e az egyéb 

rizikófaktorok, illetve további laboratórium paraméterek vonatkozásában: észlelhető-e az 

endothel functióra jellemző nitrogén-monoxid - endothelin-1 szintjeinek és azok arányának a 

megváltozása. Vizsgáltuk a szérum homocystein szintet és az ACE gén polimorfizmusát. 

Tanulmányoztuk, hogy ebben az életkorban kimutathatóak-e már szubklinikus célszerv-

károsodások (bal kamrai izomtömeg index, arteria carotis intima-media vastagság), illetve 

transcranialis Doppler segítségével elemeztük az agyi erek vasoreaktivitását. 

Az eseti mérések által felállított hypertonia diagnózist 24-órás vérnyomás-

monitorozás segítségével pontosítottuk: igazolt hypertoniás és fehérköpeny hypertoniás 

csoportot képezve. Először az igazolt hypertoniások és a normotoniások közötti eltéréseket 

vizsgáltuk, majd a serdülőkori fehérköpeny hypertoniás fiatalok adatait elemeztük. Választ 

kerestünk arra a kérdésre, hogy a serdülőkori fehérköpeny hypertonia fiziológiás vagy kóros 

állapotnak tekinthető-e, vagyis eredményeik inkább a normotoniás, vagy a manifeszt 
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hypertoniásokéhoz hasonlítanak-e, esetleg kimutathatóak-e szubklinikus célszerv-

károsodások. 

 

Munkánk során az alábbi konkrét célkitűzések fogalmazódtak meg:   

1. Debrecen város 15-18 éves fiataljainál a nemzetközi ajánlásnak megfelelő, szűrő jellegű 

vérnyomásmérés kivitelezése. Szűrővizsgálati adatlap segítségével epidemiológiai adatok 

nyerése. 

2. A serdülők vérnyomását potenciálisan befolyásoló tényezők (nem, életkor, testmagasság, 

testtömeg, családi anamnézis, születési súly, élvezeti szerek, életmód) vizsgálata. 

3. A normális és kóros vérnyomás percentilis értékek meghatározása az életkorra, nemre és 

testmagasságra bontott alcsoportokban.  

4. Eredményeink és az amerikai ajánlásban szereplő adatok összevetése, az esetleges 

különbségek magyarázata. 

5. Az emelkedett systolés és/vagy diastolés vérnyomású fiatalok ismételt 

vérnyomásmérése, a serdülőkori hypertonia prevalenciájának meghatározása. 

6. A hypertoniások további vizsgálata: az aethiopathogenesis tisztázása. 

7. A hypertoniás fiatalok epidemiológiai jellemzése.  

8. A nitrogén-monoxid, a homocystein szint és az ACE gén polimorfizmus vizsgálata.  

9. A célszerv-károsodások - bal kamrai izomtömeg index, arteria carotis intima-media 

vastagság és cerebrovascularis reaktivitás - vizsgálata. 

10. A nemek közötti különbség vizsgálata serdülőkori hypertonia esetén.   

11. A hypertonia diagnózisának megerősítése ambuláns vérnyomás-monitorozással, a 

manifeszt hypertoniások további vizsgálata.  

12. A manifeszt hypertoniások nitrogén-monoxid és endothelin-1 szintjének a 

tanulmányozása, kapcsolatuk a cerebrovascularis reaktivitással.  

13. A fehérköpeny hypertoniás serdülők laboratóriumi jellemzőinek (vércukor, vérzsír, 

nitrogén-monoxid, homocystein) vizsgálata. 

14. A fehérköpeny hypertoniások esetleges célszerv-károsodásainak (bal kamrai izomtömeg 

index, arteria carotis intima-media vastagság) és cerebrovascularis reaktivitásának a 

vizsgálata.   

               dc_646_12



9 

 

III. A VIZSGÁLT SZEMÉLYEK ÉS MÓDSZEREK 

III.1. A vizsgálat fázisai 

a. A vizsgálat (Debrecen Hypertension Study) megtervezése, a szükséges engedélyek 

beszerzése, a középiskolások, a szülők és a pedagógusok tájékoztatása a vizsgálat céljáról.  

b. A vizsgálók kiképzése és a „pilot study” kivitelezése. 

c. Debrecen középiskolás fiataljainak populáció-alapú szűrővizsgálata során egy adatlap 

kitöltése mellett három alkalommal vérnyomásmérés, testtömeg- és testmagasság mérés.  

d. Az adatok számítógépes rögzítése és feldolgozása, a továbbvizsgálandók körének 

meghatározása. 

e. Az emelkedett eseti vérnyomású fiatalok további vérnyomásmérése. Azon fiataloknak, 

akik egymást követően mért három systolés és/vagy diastolés vérnyomásértékének átlaga 

meghaladja az életkorra, a nemre és a testmagasságra bontott alcsoport 90 percentilis 

értékét - a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően - két további időpontban ismételt 

vérnyomásmérés szükséges. A serdülőkori hypertonia diagnózisa akkor állítható fel, ha a 

kontroll vizsgálatokat is figyelembe véve, az összesen 3x3 vérnyomás systolés és/vagy 

diastolés átlaga meghaladja a korra, nemre és testmagasságra bontott alcsoport 95 

percentilis értékét.  

f. A hypertoniások (és a normotoniás kontrollok) további vizsgálata a Regionális 

Hypertonia Centrum koordinálásával, a társklinikák segítségével történt. Az I. sz. Belklinikán 

anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, vérvétel (rutin laboratóriumi vizsgálat mellett nitrogén-

monoxid, endothelin-1, homocystein szint meghatározás és ACE gén polimorfizmus 

vizsgálat), vizeletvizsgálat, EKG készítése valamint 24 órás vérnyomás-monitorozás történt. 

Az arteria carotis ultrahang vizsgálatát és a transcranialis Dopplert a Neurológia Klinikán, az 

echokardiográfiát a Kardiológia Klinikán, a szemfenék vizsgálatát a Szemészeti Klinikán, míg a 

hasi ultrahang vizsgálatot a Radiológiai Klinikán végezték. Az eredmények értékelése és a 

további teendők meghatározása szintén az I. sz. Belklinika Hypertonia Centrumában történt.  

A normotoniás kontrollcsoport kiválasztása azon - vizsgálatunkban részt vett - fiatalok 

közül történt, akik systolés és diastolés vérnyomása is kisebb volt, mint a nemre, életkorra és 

testmagasságra bontott alcsoport 90 percentilis értéke. Közülük random módon választottuk 

ki a nem és az életkor szerinti kontroll csoportokat írásos belegyezést követően. A normális 

vérnyomású kontroll csoportnál – a 24 órás vérnyomás-monitorozást leszámítva – 

valamennyi fenti vizsgálatot elvégeztük.  
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III.2. A szűrővizsgálati adatlap 

A szűrővizsgálati adatlap két, egymástól perforációval elválasztható részből állt: a 

személyi adatokat tartalmazó rész és a beleegyező nyilatkozat illetve a tényleges adatlap. A 

két dokumentum a későbbiekben külön-külön került rögzítésre és tárolásra. Az adatlapok 

előzetes számozása tette lehetővé a problémás esetek egyértelmű visszakeresését. A 

szűrővizsgálati adatlapon egyszerű eldöntendő kérdések szerepeltek, alternatív válaszok 

felkínálásával: az életkor, a nem, a családi anamnézis (hypertonia, szívizom infarctus, 

cukorbetegség), a szociális körülmények, a táplálkozási szokások, a só-fogyasztás, a 

stresszhelyzetek, a szokások és szenvedélyek (dohányzás, alkoholfogyasztás), a korábban 

észlelt vérnyomásértékek, az előző betegségek és a jelen panaszok vonatkozásában. Az 

adatlapok kitöltését a vizsgált személyek maguk végezték, a kiképzett vizsgálók szükség 

esetén ebben segédkeztek.  

III.3. A vérnyomásmérés technikája, a mért értékek interpretálása 

A vérnyomásméréseket a középiskolások osztálytermeiben, 8-13 óra között, azonos 

körülmények között végeztük. Tíz perc nyugalmat követően, ülő testhelyzetben, a jobb 

felkaron 5-5 perc különbséggel, 3 alkalommal történt vérnyomásmérés, melyek számtani 

átlagát tekintettük az aktuális vérnyomásnak. A méréseket validált OMRON M4 (OMRON 

Healthcare GmbH, Hamburg, Germany) automata, digitális vérnyomásmérőkkel végeztük. Az 

aktuálisan használt vérnyomásmérő mandzsetta szélességének meg kellett haladnia a fiatal 

felkarjának közepén mért kerület 40%-át.  

Az életkor, a nem és a testmagasság alapján az általunk vizsgált populációt 32 

alcsoportra bontottuk az alább leírt szempontok szerint. Az életkor szerinti kategóriák 

felállításához a vizsgálat ideje és a születési idő különbségéből képezve 4 csoportot hoztunk 

létre: 15 évesek (14,5 év – 15,49 év között), 16 évesek (15,5 év – 16,49 év között), 17 évesek 

(16,5 év – 17,49 év között) és 18 évesek (>17,5 év). A két nemet (fiú, lány) is figyelembe véve 

8 csoportot alakítottunk ki. Minden egyes alcsoportnál vizsgáltuk a testmagasság 

megoszlását és megállapítottuk a testmagasság 25, 50 és 75 percentilis értékeit. Így a nem és 

az életkor szerint bontott, összesen 8 csoport mindegyikében - az érvényben levő 

nemzetközi ajánlásnak megfelelően - négy alcsoportot hoztunk létre a testmagasság 

kvartilisei alapján (<25 percentilis, 25-49 percentilis, 50-74 percentilis és nagyobb vagy 

egyenlő, mint 75 percentilis).  
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III.4. Laboratóriumi vizsgálatok 

A rutin laboratóriumi paraméterek meghatározása a klinikai kémiai gyakorlatban 

alkalmazott, validált automatákkal történt. A hatástanilag aktív nitrogén-monoxid (NO) 

mérése az általunk rendelkezésre álló módszerekkel nem volt lehetséges. Munkánk során az 

irodalomban széles körben elfogadott plazma nitrogén-monoxid (NOx= NO2 + NO3) szintet 

mértük, melyet közvetlenül a vérvételt követően határoztunk meg a Green és munkatársai 

által javasolt módszerrel. A plazma endothelin-1 (ET-1) koncentráció méréséhez a Biomedica 

(Biomedica Group, Vienna, Austria) által előállított és kereskedelmi forgalomban kapható kit-

et alkalmaztuk. Endothelin-1 meghatározásra az ABPM-mel igazolt hypertoniások és a 

normotoniás csoport esetén volt lehetőségünk. A homocystein szint meghatározása enzim-

kolorimetriás assay-vel történt. Az ACE gén polimorfizmus vizsgálata során Huang és 

munkatársai által korábban részletesen leírt módszert alkalmaztuk.  

III.5. Ultrahangos diagnosztikai módszerek 

a. Transthoracalis echokardiográfia: A szívultrahang vizsgálatot Acuson Sequoia (USA) 

készülék 3,5 MHz-es transducerével végeztük. Transthoracalis M-mód és bidimensionalis 

echokardiográfia történt. A bal kamra tömegét a Devereux által javasolt módon számítottuk. 

b. Az intima-media vastagság mérése: Az IMT mérését az arteria carotis 

communisban, 7 MHz-es lineáris ultrahangszondával (Hewlett-Packard Sonos 2000, USA), az 

arteria carotis communisban, a bifurcatiótól 2 cm-re proximalisan végeztük.  

c. Transcranialis Doppler vizsgálat: A méréshez DWL-Multidop T (Überlingen, 

Németország) készüléket használtunk. A 2 MHz-es ultrahangos transducert a temporalis 

csontra helyeztük és azon a ponton fixáltuk, ahol a legmegfelelőbb akusztikus ablak állt 

rendelkezésre. Az arteria cerebri media áramlási sebesség értékeit 50 mm-es mélységben 

regisztráltuk.  

d. A cerebrovascularis reaktivitás vizsgálata: Két reaktivitási ingert alkalmaztunk: 60 

másodperc hyperventillatiot, majd az egyensúlyi állapot helyreálltát követően 30 másodperc 

légzésvisszatartást. A provokációs tesztek, a hyperventillatio és a légzés-visszatartás során 

megváltozik az arteria cerebri media vérátáramlásának a sebessége. A változás mértékének a 

kifejezésére a cerebrovascularis reaktivitás (CVR) fogalmát alkalmaztuk.  

               dc_646_12



12 

 

III.6. 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás 

 Az ambuláns vérnyomás-monitorozásokat ABPM-04 (Meditech Ltd. Budapest, 

Hungary) oszcillometriás elven működő validált készülékekkel végeztük. Nappal 15 

percenkénti, éjszaka 30 perces mérési gyakoriságot választottunk. A nappali átlag 

kiszámításánál a 10 és 20 óra közötti, az éjszakainál az éjfél és 5 óra közötti méréseket vettük 

figyelembe. Meghatároztuk a 24 órás, a nappali és az éjszakai systolés és diastolés 

vérnyomásátlagokat, melyet a nemzetközi referenciaértékekhez viszonyítottuk. Annak 

érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy klinikailag elhanyagolható vérnyomáskülönbség alapján 

hypertoniát véleményezzünk vagy vessünk el, 3 csoportot állítottunk fel.  

1. Igazolt hypertonia: legalább egy vérnyomás paraméter átlaga (nappali systolés, 

nappali diastolés, éjszakai systolés, éjszakai diastolés) több mint 2 Hgmm-rel 

meghaladta az ajánlás adott személyre vonatkoztatott 95 percentilis értékét. 

2. Határérték-hypertonia: az 1. pont nem teljesült, de legalább egy vérnyomás 

paraméter átlaga az ajánlás 95 percentiliséhez képest ± 2 Hgmm volt. 

3. Valódi fehérköpeny-hypertonia (emelkedett eseti vérnyomásérték mellett normális 

ABPM eredmény): valamennyi vizsgált paraméter átlaga az ajánlás 95 percentilis 

értékénél legalább 2 Hgmm-rel alacsonyabb volt. 

A 2. és a 3. csoport fiataljai nem igazolták egyértelműen az eseti mérések által 

véleményezett hypertoniát. A két csoport (határérték-hypertonia és valódi fehérköpeny-

hypertonia) egyéneit összevontuk és a későbbiekben adataikat közösen dolgoztuk fel, 

fehérköpeny hypertonia (WCH = white coat hypertension) megnevezés alatt.   

III.7. A vizsgálatban részt vett személyek 

A város mind a 26 középiskolájában, az adott időpontban hiányzókon kívül, összesen 

10.359 fiatal vett részt a vizsgálatban, míg 22 fő utasította el a részvételt. Az adatlap kitöltést 

és vérnyomásmérést 10.213 főnél (98,6%) sikerült teljes mértékben elvégeznünk. A felmérés 

idején 19 fő (0,002%) részesült korábban diagnosztizált hypertonia miatt kezelésben, akik 

adatait a további értékelésnél (a prevalencia kérdését leszámítva) nem vettük figyelembe. A 

későbbiekben 10.194 fő adatait dolgoztuk fel. 

A 10.194 fiatal közül az egy alkalommal elvégzett 3 vérnyomásmérés alapján 8.580 

esetben sem a systolés, sem a diastolés vérnyomás nem haladta meg az életkorra, a nemre 

és a testmagasságra bontott alcsoport 90 percentilis értékét, így náluk - az aktuális ajánlás 
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figyelembevételével - biztos normotoniát véleményeztünk. A további 1.614 fiatal systolés 

és/vagy diastolés vérnyomása meghaladta azt, akik közül 1.461 fő jelent meg az ismételt 

vérnyomás ellenőrzésen. Az összesen 3 alkalommal elvégzett 3x3 vérnyomásmérés alapján 

216 fiatal vérnyomása haladta meg a korra, a nemre és a testmagasságra bontott alcsoport 

95 percentilis értékét, vagyis náluk volt felállítható a magasvérnyomás-betegség diagnózisa. 

Közülük 131 fő jelent meg és 128 fő egyezett bele a további vizsgálatokba. A hypertonia 

aethiopathogenesisét vizsgálva 120 esetben primer, 8 alkalommal szekunder formát 

véleményeztünk. 

A 120 primer hypertoniás fiatal eredményét egy 60 fős, random módon kiválasztott 

normotoniás csoporttal hasonlítottuk össze. Az ABPM segítségével az eseti mérések alapján 

primer hypertoniás fiatalok diagnózisát pontosítottuk: igazolt hypertoniás (n=73) és 

fehérköpeny hypertoniás csoportot (n=47) különítettünk el.  

III.8. Statisztikai módszerek 

A teljes populáció statisztikai elemzése az SPSS programcsalád Windows 8.0-ás 

verziójával készült. A minta jellemzésére az átlag és a szórás értékeket használtuk, diszkrét 

változók esetén százalékos megoszlást adtunk meg. A normális eloszlás vizsgálatát egymintás 

Kolgomorov-Smirnov próbával végeztük. Az összehasonlító elemzéseket normális eloszlású 

folytonos változók esetén t-próbával és ismételt méréses variancia-analízissel (ANOVA teszt), 

diszkrét változók esetén Chi2 próbával végeztük. A folytonos változók összefüggését előzetes 

normalitás vizsgálat után Pearson korrelációs koefficiens meghatározásával, illetve lineáris 

regressziós modell segítségével állapítottuk meg. A vérnyomást befolyásoló tényezők 

meghatározása többszörös regressziós analízissel készült.  

A hypertoniás és a normotoniás kontrollcsoport célszerv-szövődményeinek 

tanulmányozása során Statistica for Windows (Statsoft, Tulsa, USA) programot használtunk. 

Átlagértéket és standard deviatiót számoltunk, majd normalitásvizsgálattal (Shapiro-Wilk 

teszt vizuális megtekintéssel kiegészítve) megállapítottuk, hogy normális vagy nem normális 

eloszlásról van szó. Az előbbi esetben t-próbát, míg az utóbbinál Kruskal-Wallis-próbát 

alkalmaztunk. A non-parametrikus adatok összehasonlítására Chi2 próbát alkalmaztunk. A 

carotis intima-media vastagság illetve bal kamrai izomtömeg index és a további paraméterek 

közötti összefüggést lineáris regresszió segítségével vagy Spearman-korrelációval vizsgáltuk. 

A szignifikancia szintet minden esetben 5%-ban határoztuk meg.   
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IV. EREDMÉNYEK 

IV.1. A serdülők epidemiológiai jellemzői, a vérnyomást befolyásoló tényezők 

A 10.194 debreceni középiskolás átlagéletkora 16,61,0 év volt. A nemek megoszlása 

hasonló volt: 5.163 fiú (50,6%) és 5.031 lány (49,4%) adatait dolgoztuk fel. Huszonöt kg/m2 

feletti testtömeg-index (BMI) a fiatalok 7,7%-ában fordult elő, míg a teljes populáció 1,7%-

ának a BMI-je a 30 kg/m2-t is meghaladta. A családi anamnézisben anya esetén 10,8%-ban, 

míg az apánál 11,7%-ban volt ismert hypertonia. Minden ötödik középiskolás rendszeresen 

dohányzott, és legalább heti gyakorisággal fogyasztott szeszes italt 12,2%. Rendszeres 

szabadidős sportolás csak alig minden harmadik serdülőre volt jellemző. A fiatalok 11,2%-a 

gyakran feszültnek érezte magát, míg 15,1%-a rendszeresen megsózta az elkészített ételt. 

Alacsony születési súly a fiatalok 6,7%-ánál fordult elő. Az egészségi állapot 1-10-ig terjedő 

skálán való önértékelése során az átlagos érték 7,65-nak adódott.  

A 10 perc nyugalmat követően mért systolés és diastolés vérnyomás a teljes 

populációban a három (5 perc különbséggel elvégzett) mérés során szignifikánsan csökkent. 

Az első és a harmadik vérnyomásérték közötti átlagos csökkenés: 4/2,5 Hgmm volt. A 

továbbiakban a 3 mérés számtani átlagát tekintettük az aktuális vérnyomásnak, mely a teljes 

vizsgálati populáció esetén 116,9±14,2/68,5±8,9 Hgmm volt. 

A fiúk systolés vérnyomásátlaga jelentősen, 11 Hgmm-rel meghaladta a lányok 

tenzióját (p<0,001), a diastolés vérnyomás esetén a különbség 2 Hgmm volt (p<0,001). Az 

emelkedett BMI-jű (>25 kg/m2) fiatalok vérnyomása 11,8/6,6 Hgmm-rel meghaladta a 

kontroll csoportét. Szignifikáns pozitív összefüggést észleltünk a testmagasság, a testtömeg 

és a BMI, illetve a systolés és diastolés vérnyomás között: mindegyik változó a systolés 

vérnyomással mutatott erősebb összefüggést. Az egyik szülő hypertoniája esetén - a negatív 

családi anamnézisű fiatalok vérnyomásával összehasonlítva - klinikai jelentőséggel nem bíró 

statisztikai különbséget észleltünk. Ugyanakkor azon fiataloknál, akik mindkét szülője 

magasvérnyomás-betegségben szenvedett, mind a systolés, mind a diastolés vérnyomás 

szignifikánsan meghaladta a kontroll csoportét (p<0,05 illetve p <0,01). Az alacsony születési 

súlyú (<2500 gramm) fiatalok systolés vérnyomása magasabb volt (p=0,02), míg a diastolés 

érték nem különbözött.  

Többszörös regressziós modell segítségével vizsgáltuk a különböző változók hatását a 

vérnyomásra. Különálló modellt készítettünk a systolés és a diastolés vérnyomásértékek 

megbecslésére. Az általunk vizsgált változók összessége a systolés vérnyomást 28,2%-ban 
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míg a diastolés értéket 18,1%-ban határozta meg. A debreceni serdülők vérnyomását 

legnagyobb mértékben a nem és a BMI, míg csökkenő sorrendben az apa és az anya 

hypertoniája, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az életkor befolyásolta.  

 

IV.2. A 15-18 éves fiatalok normális és kóros vérnyomásértékei 

 A jelenleg érvényben levő nemzetközi ajánlás értelmében a nem és az életkor mellett 

a testmagasság is befolyásolja a serdülőkori vérnyomást. Az általunk vizsgált fiataloknál a 

nem és az életkor alapján létrehozott 2x4 alcsoportban meghatároztuk a testmagasság 

kvartiliseit, mely 32 alcsoport egyértelmű meghatározására teremtett lehetőséget.  

A debreceni serdülők nem, életkor és testmagasság percentilisei alapján 

meghatározott normális és kóros vérnyomásértékeit az 1. és a 2. táblázat szemlélteti. Az 1. 

táblázatban a fiúk, a 2. táblázatban a lányok adatai szerepelnek. Mind a systolés, mind a 

diastolés vérnyomás vonatkozásában feltüntettük az 50, a 90 és a 95 percentilis értékeket.  

 

1. táblázat: A debreceni serdülő fiúk 50, 90 és 95 percentilis vérnyomásértékei életkorra és 

testmagasság percentilisre bontott alcsoportokban. 

 

FIÚK SYSTOLÉS RR (Hgmm) DIASTOLÉS RR (Hgmm) 

Kor 
RR 
pc. 

A testmagasság percentilise 

25 50 75 90 95 25 50 75 90 95 

15 

50 121 121 122 122 122 68 69 69 69 69 

90 134 138 140 140 141 78 81 80 82 83 

95 139 142 143 145 145 83 83 84 86 86 

16 

50 121 120 123 125 125 68 68 69 70 70 

90 136 139 139 140 141 80 81 82 83 83 

95 142 145 146 145 146 85 86 87 87 87 

17 

50 121 121 122 123 123 68 68 69 70 70 

90 138 139 141 142 142 80 80 81 82 82 

95 144 144 146 146 147 85 84 85 85 86 

18 

50 123 125 123 123 124 69 71 71 72 71 

90 139 140 140 142 142 82 83 85 86 84 

95 144 144 145 146 146 85 86 86 86 87 

(Rövidítések: pc. = percentilis; RR = vérnyomás) 
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2. táblázat: A debreceni serdülő lányok 50, 90 és 95 percentilis vérnyomásértékei életkorra 

és testmagasság percentilisre bontott alcsoportokban.  

 

LÁNYOK SYSTOLÉS RR (Hgmm) DIASTOLÉS RR (Hgmm) 

Kor 
RR 
pc. 

A testmagasság percentilise 

25 50 75 90 95 25 50 75 90 95 

15 

50 110 111 111 113 113 65 66 67 68 67 

90 125 127 127 128 128 78 79 79 81 81 

95 131 131 131 133 133 81 83 83 84 84 

16 

50 110 111 111 113 112 66 67 67 67 67 

90 126 127 128 128 129 77 80 80 80 80 

95 130 133 133 134 135 81 82 84 84 84 

17 

50 111 111 111 110 110 66 67 67 67 67 

90 126 127 129 129 130 80 79 81 81 81 

95 132 132 134 134 135 83 84 83 83 83 

18 

50 111 111 112 113 113 67 67 67 67 67 

90 126 127 128 128 129 79 79 80 81 81 

95 133 133 134 135 135 83 83 84 84 85 

(Rövidítések: pc.= percentilis; RR = vérnyomás) 

 

Összehasonlítottuk az azonos testmagasság percentilisű 15-17 éves debreceni fiúk és 

lányok, illetve a nemzetközi ajánlásban szereplők 90 és 95 percentilis vérnyomásértékeit. A 

debreceni fiúk systolés vérnyomása 6-11 Hgmm-rel meghaladta az észak-amerikai értékeket. 

A magyar lányok systolés vérnyomása szintén magasabbnak bizonyult, de a különbség kisebb 

volt (1-5 Hgmm). A diastolés vérnyomás sem a fiúknál, sem a lányoknál nem különbözött 

lényegesen az amerikai ajánlás értékeitől. A 17 éves fiúk és lányok esetében az amerikai 

eredményeknél alacsonyabb értékeket mértünk. A különbség lehetséges okát keresve 

összehasonlítottuk a debreceni középiskolások testmagasságának és testtömegének 90 

percentilis értékeit a hasonló amerikai populáció adataival. A magyar fiúk magasabbak 

voltak: a különbség a 15 évesek között 7 cm volt, mely az életkor növekedésével csökkent. A 

fiúk testtömegét illetően a legnagyobb különbség szintén a 15 éves fiúknál állt fent, a 

debreceni serdülők 6 kg-mal nehezebbek voltak. A 16 éves fiúk testtömege között nem volt 

különbség, míg a 17 éves korosztályban az amerikaiak bizonyultak kissé súlyosabbnak. A 

magyar lányok testmagasságának 90 percentilis értéke 4-5 cm-rel meghaladta az 

amerikaiakét, míg testtömegük 90 percentilise 3-6-kg-mal alacsonyabb volt. 
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IV.3. A serdülőkori hypertonia prevalenciája 

 A három egymást követő vérnyomásmérés alapján 8.580 olyan fiatalt (84,16%) 

találtunk, akiknek sem a systolés, sem a diastolés vérnyomása nem haladta meg az általunk 

meghatározott referenciaérték korra, nemre és testmagasságra bontott alcsoportjainak 90 

percentilis értékét, így ők biztonsággal normotoniásnak tekinthetők. A további 1.614 

serdülőnél két további időpontban 3-3 ismételt vérnyomásmérést terveztünk, melyen 1.461 

fiatal vett részt. Az összesen 9 (3x3) vérnyomásmérés alapján 216 esetben (2,12%) a systolés 

és/vagy a diastolés vérnyomás meghaladta az adott alcsoport 95 percentilis értékét, így ezen 

fiataloknál felállítható volt a magasvérnyomás-betegség diagnózisa. Figyelembevéve, hogy a 

kontroll mérések elvégzésére csak 90,5%-ban volt lehetőség (1.461/1.641), illetve, hogy 

vizsgálatunk kezdetén a hypertonia miatt kezelésben részesült 19 fiatalt a további 

elemzésből kivontuk, ezért - az ő figyelembevételükkel - az összesen vizsgált 10.213 főből 

258 esetében állt fenn magasvérnyomás-betegség, mely 2,53%-os prevalenciát jelent.  

 

IV.4. A serdülőkori hypertonia aethiopathogenesise 

A 216 hypertoniás közül 128 fő további vizsgálatára nyílt lehetőség. Nyolc fiatalnál 

(6,25%) a magasvérnyomás-betegség szekunder eredetét igazoltuk. Három esetben 

renoparenchymás okot véleményeztünk, két serdülőnél renovascularis hypertonia 

igazolódott, míg három középiskolás lánynál a fogamzásgátló szedését feltételeztük a 

hypertonia okaként. A további 120 esetben (93,75%) speciális kiváltó okot nem észleltünk, 

így ezen fiataloknál primer hypertoniát véleményeztünk. 

 

IV.5. A diagnózis megerősítése ABPM-mel 

A hypertonia diagnózisának megerősítésére 24 órás ambuláns vérnyomás-

monitorozást végeztünk. Eredményeinket a serdülőkori ambuláns vérnyomás-monitorozás 

nemzetközi ajánlásában szereplő 95 percentilis értékekhez viszonyítva elemeztük. A fiúk 24 

órás, illetve nappali és éjszakai systolés vérnyomásátlagai - hasonlóan az eseti 

vérnyomásmérés eredményeihez - jelentősen magasabbak voltak. A diastolés vérnyomás a 

két nem között lényegesen sem a 24 órás, sem a nappali, illetve éjszakai órákban nem 

különbözött. A vérnyomás napszaki ingadozása mindkét nem esetén megtartott volt, a 

systolés diurnalis index meghaladta a 10%-ot, az éjszakai diastolés vérnyomás átlagos 

csökkenése több mint 20% volt. A hypertoniás időindex (az emelkedett vérnyomású periódus 
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mértéke) és a hyperbariás impact (a nyomásterhelés mértéke) valamennyi esetben (24 órás, 

nappali, éjszakai) egyértelműen emelkedett volt a systolés érték vonatkozásában, míg a 

diastolés értéknél közel normálisnak bizonyult. A fiúk systolés hypertoniás időindexe és 

hyperbariás impactja jelentősen meghaladta a lányokét. A diastolés vérnyomás vizsgált 

paraméterei a két nemben nem különböztek.    

ABPM eredményeinket az aktuális ajánlás alapján, a módszerek fejezetben 

részletezettek szerint értékeltük. Az ismételt eseti vérnyomásmérések alapján 

hypertoniásnak véleményezettek 60,8%-ában (73 fő – 45 fiú, 28 lány) sikerült egyértelműen 

megerősítenünk a magasvérnyomás-betegség diagnózisát, melyet igazolt vagy manifeszt 

hypertoniaként definiáltunk. További 16,7% esetén (20 fő – 11 fiú, 9 lány) határérték-

hypertoniát észleltünk. A konzekvensen emelkedett eseti vérnyomású fiatalok 22,5%-ában 

(27 fő – 8 fiú, 19 lány) az ABPM vizsgálat normális eredményt mutatott, náluk valódi 

fehérköpeny hypertonia állt fenn. A lányok felénél sikerült egyértelműen alátámasztani a 

hypertonia diagnózisát, 16%-ban határérték hypertoniát igazoltunk, míg minden harmadik 

lány esetében valódi fehérköpeny-hypertoniát véleményeztünk. A további vizsgálatokban a 

„határérték hypertoniás” és a „valódi fehérköpeny hypertoniás” csoportot összevontan 

„fehérköpeny hypertoniás” megnevezés alatt elemeztük.  

A 15-18 éves korosztályban az izolált systolés hypertonia gyakorisága volt a 

legnagyobb. Az ABPM-mel igazolt hypertoniás serdülők 61,6%-ában (45 fő) izolált systolés 

hypertonia áll fent, míg az esetek egyharmadában (25 fő) igazoltunk systolo-diastolés 

magasvérnyomás-betegséget. Izolált diastolés hypertonia mindössze 3 főnél volt. Míg a 

fiúknál az izolált systolés hypertonia közel háromszor gyakoribb volt, mint a systolo-diastolés 

magasvérnyomás-betegség, addig lányoknál a két csoport előfordulási gyakorisága 

megegyezett.  

 

IV.6. A serdülőkori hypertoniások jellemzői 

A 120 primer hypertoniás fiatal adatait összehasonlítottuk a normotoniás kontroll 

csoporttal (60 fő), akik kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történt.  

Rizikófaktorok: A két csoport között a nemek megoszlása és az életkor hasonló volt. 

A hypertoniások BMI-je 2,5 kg/m2-tel meghaladta a kontroll csoportét (p<0,001). 

Magasvérnyomás-betegség esetén az éhomi vércukor szint (p<0,001), az össz-koleszterin-  

(p=0,004) és az LDL-koleszterin szint (p=0,007) is magasabb volt. A hypertoniások 25%-ának 
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BMI-je 25 kg/m2 feletti volt, míg a normotoniások között ez csak 5,1%-ban fordult elő. 

Emelkedett éhomi vércukor szint gyakrabban fordult elő a hypertoniás serdülők esetén 

(17,5% vs 1,7%). Szintén különbséget tapasztaltunk az emelkedett össz-koleszterin (14,2% vs 

3,8%) és LDL-koleszterin szint (10% vs 0%) vonatkozásában. Hasonló eredményeket 

észleltünk, ha az ABPM alapján igazolt hypertoniás fiatalok eredményeit hasonlítottuk össze 

a kontrollcsoporttal. 

A pathomechanizmusban potenciálisan szerepet játszó tényezők: Az endothel 

dysfunctio jellemzőit vizsgálva a hypertonia fennállása esetén a  normotoniásoknál 

alacsonyabb NOx szintet észleltünk (27,1±14,0 µmol/l vs 38,8±7,9 µmol/l; p<0,001). A 

különbség nemek szerinti bontásban is megfigyelhető és az ABPM-mel igazolt 

hypertoniásokat vizsgálva is észlelhető. Az ABPM-mel igazolt hypertoniások esetén 

lehetőségünk volt szérum endothelin-1 szint meghatározásra is, mely szignifikánsan 

meghaladta a normotoniásokét (3,1±3,9 vs. 1,1±1,1; p<0,01). A vizsgált populáció egészében 

(hypertoniás + normotoniás serdülők) negatív korrelációt észleltünk a plazma NOx és ET-1 

koncentrációi között (r= -0,29; p=0,003). A plazma NOx koncentrációja és a 

vérnyomásértékek között negatív korreláció áll fenn (r= -0,25; p=0,004). Ezzel szemben a 

plazma ET-1 koncentrációja és a systolés vérnyomás között pozitív összefüggést igazoltunk 

(r= 0,32; p=0,007). A systolés vérnyomásérték mind az NOx, mind az ET-1 esetén szorosabb 

korrelációt mutatott, mint a diastolés tenzió.   

A normotoniás kontroll csoporthoz képest serdülőkori hypertonia esetén magasabb 

szérum homocystein szintet észleltünk (9,8±3,1 µmol/l vs 11,9±6,8 µmol/l, p=0,038). 

Az ACE gén polimorfizmusának vizsgálata során egyik genotípus esetén sem találtunk 

különbséget a hypertoniás és a normotoniás csoport között, illetve nem volt meghatározó 

tényezője sem az intima media vastagságnak, sem a bal kamrai izomtömeg indexnek.  

 Célszerv-károsodások: Bal kamrai izomtömeg index. A magasvérnyomás-

betegségben szenvedő fiatalok septum és hátsófal vastagsága meghaladta a 

normotoniásoknál észleltet (p=0,002 illetve p=0,008). A serdülőkori hypertoniások között bal 

kamra hypertrophiára utaló, 12 mm-t meghaladó septumot és hátsó falat 10%-ban, illetve 

8,3%-ban, míg a kontroll csoportban egyetlen fiatalnál sem észleltünk. A magasvérnyomás-

betegségben szenvedő serdülők Devereux-képlet alapján számított bal kamrai izomtömege 

és a bal kamra izomtömeg indexe (LVMI) jelentősen meghaladta a kontroll csoportét 

               dc_646_12



20 

 

(103,2±30,6 g/m2 vs 91,1± 25,2 g/m2; p=0,008). Nem szerinti csoportosítást követően a 

fiúknál észleltünk szignifikáns különbséget.  

Célszerv-károsodások: a carotis intima-media vastagsága és befolyásoló tényezői. A 

hypertoniás fiatalok arteria carotis intima-media vastagsága (IMT) meghaladta a normotonia 

esetén észleltet (0,550,11 mm vs 0,480,08 mm; p<0,001). A különbség nemek szerinti 

bontást követően, mind a fiúknál, mind a lányoknál megfigyelhető volt. 

Regressziós analízis segítségével elemeztük, hogy a carotis intima media vastagságot 

befolyásolják-e a vérnyomástól független egyéb tényezők és rizikófaktorok. Az összes vizsgált 

fiatal esetében az IMT az életkorral és a testtömeg indexszel korrelált. Szignifikáns pozitív 

korrelációt észleltünk a triglicerid és az IMT között az összes vizsgált és a kontroll csoport 

esetén, de nem találtunk ilyen összefüggést a hypertoniás csoportban. A további lipid 

paraméterek (össz-, HDL-, LDL-koleszterin) és az IMT között nem találtunk összefüggést.  

 A teljes populáció és a hypertoniás csoport bal kamrai izomtömeg indexe és az IMT 

között is találtunk laza, de szignifikáns összefüggést. Amíg az IMT és a LVMI hypertoniásoknál 

enyhén, de szignifikánsan, pozitívan korrelált a vérnyomással, addig a normotoniás 

serdülőknél ilyen összefüggést nem tudtunk kimutatni.  

 Az ABPM-mel igazolt manifeszt hypertoniás fiatalok és a kontrollcsoport 

összehasonlítása hasonló eredményt mutatott: nagyobb bal kamrai izomtömeg index és 

intima-media vastagság észlelhető kórosan emelkedett vérnyomás esetén (mindkét esetben 

p<0,001). Regressziós analízis segítségével elemeztük, hogy a különböző tényezők milyen 

hatással vannak a célszerv-károsodásokra. A testmagasság a LVMI (r=0,30, p=0,005), a 

testtömeg az IMT (r=0,24, p=0,006) szempontjából bizonyult jelentősebb tényezőnek. 

Mindkét általunk vizsgált célszerv-károsodásra jellemző paraméter a systolés 

vérnyomásértékkel korrelációt mutatott (LVMI: r=0,39, p<0,001; IMT: r=0,26, p=0,002), míg a 

diastolés értékekkel nem mutatott kapcsolatot. Megemlítendő, hogy a szérum endothelin 

szint és az arteria carotis communis IMT között szignifikáns pozitív korreláció észlelhető 

(r=0,26, p=0,006). Ilyen kapcsolatot a LVMI esetén kimutatni nem sikerült.  

 Célszerv-károsodások: cerebrovascularis reaktivitás. Transcranialis Doppler 

vizsgálat segítségével vizsgáltuk nyugalomban az arteria cerebri media vérátáramlási 

sebességét. Az átlag és a diastolés sebesség magasabb volt a hypertoniás fiatalok esetén, 

míg a systole során mért érték a két csoport között nem különbözött. A plazma NOx szintje és 
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a nyugalmi áramlási sebesség között negatív korrelációt észleltünk (r=-0,24; p<0,001). 

Ugyanakkor a szérum ET-1 szint a nyugalmi cerebralis áramlási sebességgel pozitív 

korrelációt mutatott (r=0,27, p=0,004). 

Hatvan másodperc hyperventillatiót (hypocapnia, mint vasconstrictor stimulus) 

követően megismételve a vizsgálatot a vérátáramlási sebesség változatlanul magasabb volt a 

hypertoniások között, de mindkét csoportban csökkent a nyugalomban észlelthez képest. 

Mind a systole, mind a diastole során észlelt, százalékban kifejezett sebességváltozás kisebb 

mértékű volt a hypertoniás fiatalok esetén, vagyis csökkent cerebrovascularis reaktivitást 

(CVR) észleltünk. A nyugalmi vérátáramlás helyreállása után 30 másodperc 

légzésvisszatartást követően ismételten mértük az arteria cerebri mediában észlelhető 

vérátáramlási sebességeket. Mindkét csoportban növekedett a vérátáramlási sebesség a 

nyugalomban észlelthez képest. A légzésvisszatartási tesztet követően (hypercapnia, mint 

vasodilatator stimulus) a CVR mértéke a hypertoniás fiatalok esetén az átlag és a diastolés 

érték vonatkozásában elmaradt a normotoniásoknál észlelttől. 

Célszerv-károsodások: retinopathia, microalbuminuria. A primer hypertoniások 

11,7%-ánál véleményeztek I. stádiumú retinopathiát, a normotoniás kontroll csoportnál ilyen 

eltérés nem fordult elő. Az albumint ürítő hypertoniásoknál további két alkalommal 

ismételve a vizsgálatot, konzekvens mikroalbuminuria 10%-ban fordult elő.  

  

IV.7. A serdülőkori fehérköpeny hypertonia jelentősége 

A fehérköpeny hypertoniásokra fókuszálva (n=47) választ kerestünk azon kérdésre, 

hogy eredményeik a normotoniás kontroll csoporthoz, vagy az igazolt hypertoniásokéhoz 

hasonlítanak-e. A három csoport átlagos életkora hasonló volt. A fehérköpeny hypertoniások 

BMI-je meghaladta a normotoniásokét (p=0,009), de alacsonyabb volt, mint az igazolt 

hypertoniásoknál észlelt érték (p=0,032). Fehérköpeny és igazolt hypertonia esetén a túlsúly, 

illetve az elhízás jóval gyakoribb volt. A fehérköpeny hypertoniások éhomi vércukorszintje 

meghaladta a normotoniásokét és a manifeszt hypertoniásokéhoz hasonlított. Hasonló 

különbséget észleltünk az össz-koleszterin és az LDL-koleszterin vizsgálata során is. A három 

csoport között a HDL-koleszterin és a triglicerid szintek vonatkozásában nem észleltünk 

különbséget. 

 A fehérköpeny hypertoniások nitrogén-monoxid szintje alacsonyabb volt, mint a 

normotoniásoké (p<0,001) és megegyezett a manifeszt hypertoniásoknál észlelttel. A szérum 
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homocystein szint esetén hasonló eltérést tapasztaltunk: a WCH-s csoport értékei az igazolt 

hypertoniásokéval egyeztek meg és meghaladták a normotonia esetén észleltet.  A 

hypertoniás fiatalok szérum homocystein szintje és az arteria carotis intima-media 

vastagsága között szignifikáns pozitív korrelációt észleltünk (r=0,43, p<0,01), míg a 

normotoniásoknál csak laza, tendenciaszintű, nem szignifikáns összefüggést találtunk (r=0,2; 

p=0,06). A fehérköpeny hypertoniások esetén a szérum homocystein szint és az arteria 

carotis intima-media vastagság közötti korrelációs koefficiens 0,56 (p<0,001), míg manifeszt 

hypertonia esetén 0,36 (p=0,015) volt.  

A fehérköpeny hypertoniás fiatalok bal kamrai izomtömeg indexe a 

normotoniásokéhoz hasonlított, míg az ABPM-mel igazolt hypertoniások LVMI-je meghaladta 

a fehérköpeny hypertoniás csoport eredményét (p<0,05). Az arteria carotis IMT mérése 

során fehérköpeny hypertoniás fiatalok esetén a manifeszt hypertoniásokhoz hasonló 

értéket észleltünk. A WCH-s csoport IMT-je meghaladta a normotoniásokét (0,056±0,01 cm 

vs 0,048±0,01cm; p<0,01). 

 A fehérköpeny hypertoniás fiatalok arteria cerebri mediaban mért nyugalmi 

vérátáramlási sebessége meghaladta a normotoniásokét és alacsonyabb volt, mint igazolt 

hypertonia esetén észlelt. Légzésvisszatartást követően mind fehérköpeny, mind manifeszt 

hypertoniában beszűkült választ, csökkent cerebrovascularis reaktivitást észleltünk, mely az 

egészséges kontrollhoz képest szignifikáns volt. Meglepő módon a legkisebb 

cerebrovascularis reaktivitást fehérköpeny hypertonia esetén észleltük. 
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V. MEGBESZÉLÉS: A SERDÜLŐKORI HYPERTONIA KOMPLEXITÁSA 

A magasvérnyomás-betegség felismerése szempontjából a szűrővizsgálatok kiemelt 

jelentőségűek, mert általában hosszú időn keresztül nem okoz panaszt vagy tünetet a 

konzekvensen emelkedett vérnyomás; ugyanakkor a célszerveken (szív, agyi erek, vese, 

szemfenéki erek) maradandó károsodást eredményez. A károsodások mértékét a hypertonia 

fennállási ideje és az emelkedett vérnyomás mértéke is befolyásolja. A szűrővizsgálatok 

jelentőségét azon eredményünk is alátámasztja, hogy a hypertoniás serdülők egészségi 

állapotukat jónak, a normotoniásokhoz hasonlónak véleményezték. Annak ellenére, hogy a 

15-18 éves fiataloknál nagy valószínűséggel nem túl régóta és relatíve enyhe formában áll 

fenn a magasvérnyomás-betegség, már kimutathatóak lehetnek a szubklinikus célszerv-

károsodás jelei. Serdülőkorban a hypertoniások célszerv-károsodásait meghatározó 

egyértelmű adatok, referencia értékek vizsgálatunk kezdetekor nem álltak rendelkezésre, 

ugyanakkor a felnőttkori kóros értékek nem voltak mérvadóak.  

A debreceni hypertonia tanulmány (Debrecen Hypertension Study) során 

meghatároztuk a városunkban élő 15-18 éves fiatalok normális és kóros vérnyomásértékeit. 

Egyéb hazai és közép-európai adatok hiányában eredményeink referenciaként szolgálhatnak. 

Eredményeinket összehasonlítottuk az amerikai ajánlás adataival, rámutatva a különbségek 

lehetőséges antropometriai, illetve földrajzi, genetikai okaira. Vizsgálatunk lehetőséget 

teremtett a serdülőkori hypertonia pont-prevalenciájának a meghatározására (2,53%).  

Bár a 24-órás vérnyomás-monitorozás alkalmazása serdülőkorban is növekszik, az 

aktuális ajánlás a serdülőkori hypertonia diagnózisának felállításához jelenleg még nem 

követeli meg elvégzését; az ismételt eseti mérésekre alapoz. Eredményeink alátámasztották, 

hogy az ABPM fontos szerepet tölt be a diagnózis pontosításában. Megítélésünk szerint az 

átvizsgálás részének kell lennie: konzekvensen emelkedett eseti vérnyomásértékek esetén 

rutinszerű alkalmazása javasolt, hiszen a fehérköpeny és a manifeszt hypertonia csak így 

különíthető el.  

A serdülőkori hypertoniások vizsgálata során elsősorban arra a kérdésre kerestük a 

választ, hogy a fiatalok „csak” magasvérnyomás-betegségben szenvednek, vagy egyéb 

eltérések is észlelhetőek-e már náluk. Felnőttkori hypertonia esetén jól ismert a 

rizikófaktorok, társbetegségek és célszerv-károsodások halmozódása. Választ igyekeztünk 

keresni arra a kérdésre, hogy a fiatal életkori csoportban a hypertonia betegség önállóan 
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fordul-e elő, vagy már ebben az életkorban is esetleg egy sokkal összetettebb folyamat, egy 

komplex szindróma részjelenségeként jelentkezik. 

A serdülőkori hypertoniások között jóval gyakrabban fordult elő testsúlytöbblet 

illetve elhízás, valamint a szénhidrát- és zsíranyagcsere eltérések prevalenciája is magasabb. 

A 15-18 éves magasvérnyomás-betegségben szenvedőknél már kimutathatóak az endothel 

dysfunctio jelei: alacsonyabb nitrogén-monoxid és magasabb endothelin-1 szint észlelhető, 

illetve a szérum homocystein szint - mely önálló cardiovascularis rizikófaktor - is magasabb 

ebben az életkorban. A szubklinikus célszerv-károsodások tanulmányozása során is 

számottevő különbségeket észleltünk serdülőkorban, mikor a szűrővizsgálattal diagnosztizált 

hypertonia általában enyhe és fennállási ideje – nagy valószínűséggel – rövid: a hypertoniás 

fiatalok bal kamrai izomtömeg indexe és az arteria carotis intima-media vastagsága 

szignifikánsan meghaladta a normotoniásokét. Az arteria cerebri mediában különböző 

provokációs tesztek hatására bekövetkező vérátáramlási sebesség változása, a 

cerebrovascularis reaktivitás is károsodott serdülőkori hypertonia esetén.  

Fenti szubklinikus célszerv-károsodások jelentős része nemcsak az ABPM-mel igazolt 

manifeszt hypertoniában, hanem serdülőkori fehérköpeny hypertoniában is kimutatható, 

mely egyértelműen kóros állapotot jelez. A fehérköpeny hypertoniás serdülők bal kamrai 

izomtömeg indexe a normotoniás kontrollcsoporthoz, míg az arteria carotis intima-media 

vastagsága a hypertoniásokéhoz hasonlított. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a célszerv-

károsodások nem egyszerre, hanem szekvenciálisan alakulnak ki. Eredményeink alapján 

feltételezhető, hogy a folyamat szempontjából az érkárosodás az elsődleges, melyet a bal 

kamrai kóros remodelling és hypertrophia csak évekkel később követ. Mindezeket 

figyelembe véve egyre valószínűbb, hogy a célszerv-károsodás kialakulása már a 

magasvérnyomás-betegség korai szakaszában elkezdődik, és fehérköpeny-hypertonia esetén 

is megfigyelhető.  

  Tekintettel arra, hogy a serdülőkori hypertonia diagnosztizálására egyszerű, 

fájdalmatlan és költséghatékony módon van lehetőség, a szűrővizsgálatok jelentősége nagy. 

A diagnózis időben történő felállításának fontosságát hangsúlyozza az a tény is, hogy már 

ebben az életkorban is számos a szívet, illetve nagy- és kis-ereket is érintő szubklinikus 

célszerv-károsodás igazolható. Összességében megállapítható, hogy a serdülőkori 

magasvérnyomás-betegség egy komplex szindróma részjelensége. 
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VI. ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Közép-Kelet Európában elsőként végeztünk több mint 10.000 fiatalt érintő, populáció 

alapú szűrővizsgálatot a magasvérnyomás-betegség szempontjából a 15-18 éves serdülők 

között. Meghatároztuk a régióra jellemző, korra, nemre és testmagasságra bontott 

alcsoportok normális és kóros vérnyomásértékeit.  

2. Eredményeinket összehasonlítottuk a jelenleg érvényben levő, az Egyesült Államokban 

készült serdülőkori hypertonia ajánlással. Felhívtuk a figyelmet a számottevő 

különbségekre, melynek lehetséges magyarázatával (eltérő testtömeg, testmagasság) is 

szolgáltunk. Hangsúlyoztuk, hogy minden földrajzi régiónak szükséges a saját 

normálértékek megalkotása. 

3. Epidemiológiai adatokat gyűjtöttünk a cardiovascularis rizikótényezők serdülőkori 

prevalenciájáról és a vérnyomással való kapcsolatáról, majd hazánkban elsőként modellt 

készítettünk a serdülőkori vérnyomást befolyásoló tényezőkről, melyek közül a nem és a 

testtömeg-index szerepe bizonyult kiemelkedőnek.   

4. A populáció alapú szűrővizsgálat kapcsán - az emelkedett eseti vérnyomású fiataloknál 

ismételt méréseket végezve - Magyarországon elsőként határoztuk meg a serdülőkori 

hypertonia pont-prevalenciáját, mely a vizsgálat időpontjában 2,53% volt.  

5. Az ismételt eseti mérésekkel hypertoniásnak véleményezett fiatalok esetén - hazánkban 

elsőként - ambuláns vérnyomás-monitorozással pontosítottuk a diagnózist: 

elkülönítettük a valódi-, és a fehérköpeny-hypertoniásokat (61% illetve 39%). 

Eredményünk a pontos diagnózis érdekében az ABPM szükségességét hangsúlyozza.  

6. Serdülőkori hypertoniában endothel dysfunctiot észleltünk: a plazma nitrogén-monoxid 

koncentráció csökkent, az endothelin-1 szint növekedett. A két faktor között - 

nemzetközi viszonylatban is elsőként - negatív korrelációt bizonyítottunk. A nitrogén-

monoxid és a vérnyomásértékek között negatív, az endothelin-1 és a vérnyomásértékek 

között pozitív összefüggést mutattunk ki. Elsőként igazoltuk, hogy a fehérköpeny 

hypertoniás serdülők nitrogén-monoxid szintje alacsonyabb, homocystein szintje 

magasabb, mint a normotoniásoknál észlelt értékek.  

7. Az ACE gén polimorfizmus és a serdülőkori hypertonia között nem találtunk összefüggést. 

Ismereteink szerint elsőként elemeztük az ACE gén polimorfizmus és a serdülőkori 

célszerv-károsodások kapcsolatát: érdemi különbséget nem tapasztaltunk. 
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8. Nemzetközi viszonylatban is elsőként igazoltuk a serdülőkori hypertoniások 

megnövekedett carotis intima-media vastagságát; mindezek mellett nagyobb bal kamrai 

izomtömeg indexet is észleltünk. Szintén elsőként bizonyítottuk, hogy a fehérköpeny 

hypertoniás serdülők intima-media vastagsága meghaladja a normotoniásokét és 

megegyezik a manifeszt hypertoniásokéval. A fehérköpeny hypertoniás serdülők bal 

kamrai izomtömeg indexe a normotoniásokéhoz hasonlított.  

9. A célszerv-károsodások kialakulásában (bal kamrai izomtömeg index, intima-media 

vastagság) potenciálisan szerepet játszó tényezők közül a systolés vérnyomás és a 

testtömeg szerepe volt a legkifejezettebb. Elsőként igazoltuk, hogy hypertoniás 

serdülőknél az endothelin-1 koncentráció és a homocystein szint illetve az intima-media 

vastagság között szignifikáns pozitív korreláció áll fenn.  

10. Nemzetközi viszonylatban is elsőként állapítottuk meg, hogy a serdülőkori hypertoniások 

agyi arterioláinak reaktivitása csökkent a normotoniás kontrollhoz képest. Szintén 

elsőként közöltük, hogy a fehérköpeny hypertoniás serdülők esetén is megfigyelhető a 

cerebrovascularis reaktivitás károsodása, azaz a célszervek között az agy arteriolái is 

érintettek.  
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VIII. SCIENTOMETRIAI ADATOK 

 

Összes in extenso közlemény száma     89 (24 angol, 65 magyar) 

Elsőszerzős közlemények száma     50 (6 angol, 44 magyar) 

Utolsó szerzős közlemények száma     17 (7 angol, 10 magyar) 

Könyvfejezetek száma       12 

 

In extenso közlemények impakt faktora    45,083 

idézettség: független (összes)     219 (324) 

 Impakt faktor a PhD megszerzése előtt   13,353 

 Impakt faktor a PhD megszerzése után   31,73 

 Impakt faktor a legnagyobb IF-ú közlemény kivonása után 41,103 

 

Első és utolsószerzős közlemények száma:     67 (13 angol, 54 magyar) 

 impakt faktora      28,047 

 idézettség: független (összes)    121 (206) 
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