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Nem fog ki Szandi gyermekein az influen-
za! Hiába az évrõl évre támadó járvány, az 
énekesnõ állítja: megfelelõ vitaminbevitel-
lel elejét lehet venni a betegségeknek. 

– A tél elején kúraszerûen alkalmazzuk a 
vitaminokat, a leghatásosabb a C-vitamin. 
Mellé van egy speciális vitaminkészítmény, 
amit adok a gyerekeknek – sorolta az 
énekesnõ, aki nem hisz az oltásokban. – 
Soha nem oltattam õket, inkább sokat spor-
tolnak és egészségesen táplálkoznak. Az 
iskolából se hoztak haza egyetlen betegsé-
get sem – árulta el Szandi.  NO

A Doktor House című sorozat 
egyik epizódjában a zseniális 
orvos csak nagy nehezen jött rá, 
hogy vegyi anyaggal kezelt farmer-
nadrág okozta a filmbéli paciens 
súlyos tüneteit. A penészgátlók, 
illetve bizonyos ruhafestékek a 
valóságban is komoly panaszokat 
okozhatnak.

– Az ÁNTSZ, valamint a szak-
mai irányítása alá tartozó nép-
egészségügyi szakigazgatási szer-
vek végzik a bõráruk, elsõsorban 
lábbelik és ruhanemûk dimetil-
fumarát-tartalmának ellenõrzését 
– tájékoztatott Tengelits András, 
az Országos Tisztifõorvosi Hivatal 

vezetõ tanácsosa. – A dimetil-fuma-
rátot (DMF) penészgátló hatása 
miatt alkalmazzák bõr vagy textil-
áruk esetében – mondta a sajtóre-
ferens, hozzátéve, hogy 2009-ben 
és 2010-ben 57 alkalommal buk-
kantak DMF-fel kezelt ruhára. A 
dimetil-fumarátra egyes emberek 
szervezete heves reakciókat ad, 
vöröslõ és égetõ, fájdalmas foltok 
formájában. 

Az említett vegyi anyagon túl 
egészségügyi panaszt okozhatnak 
egyes textilfestékek is. A tetraklór-
etilén elsõsorban a hormonháztar-
tásra és a vérképzésre fejt ki káros 
hatást. – Magyarországon a piac-

felügyeletet ellátó hatóságok folya-
matos ellenõrzést végeznek annak 
érdekében, hogy a lakosság biza-
lommal vásároljon bõrbõl és 
textilbõl készült termékeket. Ezzel 
együtt azonban érdemes elõnyben 
részesíteni azon árusítóhelyeket, 
ahol a vásárló alaposabban meg-
gyõzõdhet a termékek biztonsá-
gosságáról, esetleg vissza is tud 
menni, ha reklamációra lenne 
igény – mondta Tengelits András. 
– Mindenképpen érdemes az új 
ruhanemût viselés elõtt kimosni, a 
vegytisztítóból hazahozott ruhát 
pedig az udvaron vagy teraszon 
kiszellõztetni. SZD

Dr. House is csak nagyon nehezen jött rá a titokra

Kiütéseket okozhat a nadrág és a cipõ?

– Mit nevezünk ritka betegségnek?
– A ritka betegség az, ami 10 

ezer emberbõl ötöt vagy annál 
kevesebbet érint. Ahogy fejlõdik 
a technológia, egyre több ilyen 
betegséget azonosítanak. Sok 
esetben megismertük a betegség 
genetikai hátterét is. Magyar-
országon 6-8 ezer körül lehet a 
ritka betegséggel küzdõk száma. 

– Mennyire komoly problémát 
okoznak ezek a betegségek?

– Nagyon súlyosak szoktak 
lenni, 70-80 százalékban geneti-
kus hátterû problémáról van szó. 
Ezek azok a betegségek, amelyek 
a gének különbözõ mûködésza-
varai következtében alakulnak 
ki. El kell különíteni õket azok-
tól a komplex betegségektõl, 
amelyek nem pusztán génhiba 
hatására keletkeznek, hanem a 
létezõ genetikai hajlam mellett 
a környezeti tényezõk, a nem 
megfelelõ életmód segíti elõ a 
kialakulásukat. 

– A háziorvosok elég képzettek 
ahhoz, hogy ezeket diagnosztizál-
ni tudják?

– Nem feltétlenül, de ez nem az 
õ hibájuk. Ezeknek a betegségek-
nek a felismerése sok esetben 
több évig tart. Mivel ritkák, ezért 
a tankönyvekben is sok esetben 
az apró betûs bekezdésekben 
szerepelnek. A diagnózis felállítá-
sában a betegek diagnosztikája a 
nagyon részletes kórtörténet 
kikérdezésével kezdõdik, ami 
nemcsak az aktuális panaszokra, 
hanem a korábban lezajlott beteg-

ségek mellett a családot érintõ 
egészségügyi problémákra, a kör-
nyezeti tényezõkre is kiterjed. 
Nagyon ritka betegségekben jó a 
nemzetközi együttmûködés, 
lehetõvé teszi a magyar DNS-
minták más országok laboratóri-
umaiban való elemzését is, de 
ugyanakkor a mi intézményünk-
be is érkeznek külföldrõl betegek 
és vizsgálati anyagok is.

– Milyen gyógyulási kilátásai 
vannak a ritka betegeknek?

– Mivel többségük genetikus 
hátterû, ezeknél a betegségeknél 
a génterápia lenne az ideális meg-
oldás, ami azonban még nem 
annyira fejlett, hogy a mindenna-
pokban része legyen a munkánk-
nak. De vannak ígéretes kutatá-
sok, amelyek 1-2 éven belül új 
gyógymódokat eredményezhet-
nek. Az örökletes ritka betegsé-
gek másik nagy csoportjában 
bizonyos enzimek hiánya vezet 
súlyos szervi bajokhoz. Ezekben 
egy új típusú enzimpótló kezelés-
re van lehetõség, és a mestersége-
sen elõállított gyógyszer formájá-
ban bevitt enzimmel tudjuk meg-
akadályozni a betegség elhatal-
masodását. Egy ilyen beteg éves 
kezelési költsége elérheti a 90-
100 millió forintot is. Magyar-
országon a Ritka Betegségek 
Szakértõi Bizottságában éppen 
jelenleg dolgozzuk ki a ritka 
betegségek nemzeti ellátási ter-
vét, amely várhatóan tovább segí-
ti ezeknek a betegségeknek a fel-
ismerését, gyógyítását. GB

Reggelente a napi energiaigé-
nyünk 30 százalékát kell magunk-
hoz vennünk, hogy a szerveze-
tünk fel tudjon készülni az egész 
napi fáradalmakra. A dietetikusok 
szerint a reggelinek tartalmaznia 
kell teljes értékû gabonával 
készült élelmiszert, fehérjét, nyers 
zöldségeket vagy gyümölcsöt. 
Egy nemrégiben készült felmérés 
szerint Magyarországon a legnép-
szerûbb reggeli a péksütemény 
vajjal és felvágottal, sajt és tojás-
rántotta. Angliában ezt a menüt 
kiegészítik müzlivel, gabonape-
hellyel, gyümölccsel, ám mégsem 
mondható a brit reggeli egészsé-
gesnek, mert nem hiányozhat az 
asztalról a sült kolbász, bacon és 
a bab. A franciák is kedvelik a 
rántottát, ám õk zöldségeket is 
tesznek bele, a lengyelek viszont 
szalonnát. Hollandiában sonkás 
tojást esznek sajttal és kenyérrel, 
a Svájcban élõk azonban a jog-
hurtra és a gyümölcsökre szavaz-
nak. A sorból a spanyolok lógnak 
ki leginkább, akik forró csokolá-
déval és sült mártogatni való tész-
tával kezdik a napot. szd

Évek is eltelhetnek, 
mire azonosítják a kórt?
A ritka betegségekrõl szerencsére az átlagemberek 
keveset tudnak, hiszen Magyarországon is csak keve-
seket érint a jelenség. A világnap alkalmából kérdez-
tük a témában Molnár Mária Juditot, a SOTE Ritka 
Neurológiai Betegségek Központjának igazgatóját.

Szandi gyerekei makkegészségesek

A háromgyermekes színésznő, 
Denise Richards 41 évesen is töké-
letes formában van, és keményen 
dolgozik azért, hogy ez így is 
maradjon. – A titkom a pilates és a 
tánc, és persze a diéta. 80 száza-
lékban zöldséget és gyümölcsöt 
eszem, húst pedig csak minimális 
mennyiségben. Nekem ez bevált, 
mert korábban a nagy étkezések 
túlságosan megviselték a szerve-
zetemet, most sokkal jobban 
érzem magam a bõrömben.

Richards 
titka a tánc

Miközben Jamie Oliver sztárszakács az iskolák menzáját akarja kam
pányszerûen megreformálni, és kiállt az egészséges életmód mellett, 
szép kis zsírréteget növesztett. Úgy tûnik, Jamie Oliver sem rajongott 
saját egészséges receptjeiért. 

Jamie Oliver elhízott

Angoloknak müzli, 
magyaroknak tojás

Égetõ-viszketõ bõrt, sõt nyirokmirigy-duzzanatot okozhatnak bizonyos ruhafestékek 
vagy olyan ruhanemûk és cipõk, amelyeket penészgátlóval kezelnek. Két év alatt 
57 esetben találtak allergén ruhákat Magyarországon.

Dr. House és sorozatbéli csapata is találkozott már a vegyi anyaggal kezelt nadrág okozta tünetegyüttessel

Szandi járvány idején fokozottan ügyel családja egészségére

egészség


