
HIPPOCRATES VIII/4   2006. szeptember!december 191

Kardiológia

(Korán kezdett nephrologiai gon-
dozással')

A már  kialakult szöv"dmények 
esetén többnyire már csak segít", 
de nem gyógyító lehet"ségek állnak 
rendelkezésünkre. (Aktív D vitamin 
készítmény, D vitamin  analógok, 
kalcimimetikumok, parathyreoidec-
tomia.)

A hatásos megel"zés csak a nef-
rológus, családorvos, dietetikus, a 
beteg és családja együttm#ködé-
sével érhet" el. Így várhatóan a 
csontanyagcsre-zavar következmé-
nyeként számon tartható  kardio-
vaszluláris morbiditás, mortalitás 
csökkenése is elérhet" lesz.
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A GLORIA-D (GLObal Risk Assesment and treatment 
study on Diovan) egy multicentrikus, prospektív, nyílt 
vizsgálat, amely a valsartan kezelés hatásosságát, tolerál-
hatóságát és életmin"ségre kifejtett hatását értékeli enyhe 
és középsúlyos, nagy kardiovaszkuláris kockázattal ren-
delkez" és korábban nem megfelel"en kontrollált esszen-
ciális hypertoniás betegek körében.

A hazai GLORIA-D vizsgálatban 220 centrumból ösz-
szesen 1732 olyan beteget vontak be, akiknek vérnyomása 
a korábbi terápiával nem volt beállítható, vagy mellék-
hatások miatt változtatni kellett a kezelésen. A 24 hetes 
vizsgálat során négyhetente került sor az orvosi vizitekre, 
amelyek mindegyikén ! a szokásos vérnyomásmérésen és 
vizsgálatokon túl ! fel kellett jegyezni az észlelt mellékha-
tásokat, és azt is, hogy ezek a vizsgált gyógyszerrel össze-
függésben állnak-e.

Kiinduláskor a betegek 72,3&-a volt kezelt és 27,7&-a 
pedig újonnan felismert hypertoniás. Az érintettek 56&-a 
férfi, 46&-a n" volt, az átlagéletkoruk 57,4 év, és valameny-
nyi korosztály reprezentatívan oszlott meg. A vizsgálati 
populációban az els" vizitkor (0. nap) az átlag vérnyomás 
162,4/95,3 Hgmm, a megfelel" vérnyomású (<140/90 
Hgmm) betegek aránya pedig mindösszesen 3,2& volt'

A mellékhatások vizsgálata során panaszosnak tartottak 
minden olyan résztvev"t, aki legalább egy panaszt emlí-
tett, függetlenül attól, hogy ez spontán, vagy rákérdezésre 
említette. A panaszok el"fordulása nagyon magas, 74,6& 
volt az el" viziten'

A vizsgálatban részt vett betegek jól reagáltak az alkal-
mazott valsartan-alapú kezelésre, melynek eredményekép-
pen a kezdeti 3& után a betegek nagyon jelent"s részének, 
közel háromnegyedének ! 74,6&-ának ! normalizálódott 
a vérnyomása. Ráadásul a kedvez" vérnyomás beállítást 
zömmel a vizsgálat 20. hetére sikerült elérni, ami különö-
sen fontos, hiszen korábbi klinikai bizonyítékok alapján 
tudható, hogy a megfelel" célvérnyomás 6 hónapon belüli 
elérése jelent"sen csökkenti a szív- és érrendszeri esemé-
nyek kockázatát.

A mellékhatásokkal összefügg" panaszok terén hason-
lóan jelent"s javulás volt tapasztalható, összesített el"-
fordulásuk 74,6&-ról 12,1&-ra csökkent' Az els" viziten 
a panaszok közül a fejfájás, szédülés, fáradtság, köhögés 
vagy hányinger fordult el" 5&-nál nagyobb arányban. 
Ezek gyakorisága 1& alá csökkent, illetve külön kiemelen-
d" a fejfájás és fáradtság, amelyek el"fordulási aránya 54,4 
illetve 45,3&-ról csökkent 6& alá.

A GLORIA-D vizsgálat

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár és a Kresz Géza Ment"múzeum az 1956. évi for-
radalom és szabadságharc jubileumi évfordulóján közös 
kiállítást rendez A szabadság vére. Ment!sök az %56-os forrada-
lomban címmel, melyben emléket kíván állítani az Országos 
Ment"szolgálat forradalom idején tanúsított helytállásának. 
A kiállításon rövid bemutatásra kerülnek a mentés államo-
sítása el"tti történelmi ment"egyesületek, melyben szolgálati 
dokumentumok, kitüntetések és mentéstechnikai felszerelé-
sek lesznek láthatóak. A kiállítás további együttesében a láto-
gatók megismerhetik a történelmi ment"intézmények álla-

mosítását követ"en, az 1948-ban alapított Országos Ment"-
szolgálat megalakulását, történetét és az 1956-os forradalom 
idején végzett tevékenységét. A kiállításon megemlékeznek 
szolgálatteljesítésük közben életüket veszített és megsérült 
bajtársaikról, korh% egyenruhákba öltöztetett dekorációs 
bábukon mutatják be a látogatóknai a Markó utcai ment"-
központ légoltalmi pincerendszerében kialakított ideiglenes 
kórházat, a m%t"t és a fegyveres összecsapások helyszínein 
szolgálatot teljesít" ment"k tevékenységét. 

A kiállítás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, a 
Budapest I., Apród u. 1&3-ban tekinthet" meg. 

A szabadság vére; Ment"sök az '56-os forradalomban


