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BEVEZETÉS

A Testszerviz Kulcs-könyvsorozat szerzőjeként fontosnak tartottam, 
hogy megírjam ezt a kiadványt mindazok számára, akik hiteles és 
használható tudnivalókkal szeretnék felvértezni magukat a járvá-
nyok esetén.

Már ennek a kiadványnak a megírása előtt, a 2020. márciusi koro-
navírus járvánnyal kapcsolatos első híradásoktól kezdve gyűjtöttem 
azokat az adatokat, amelyek összefüggésbe hozhatók ezzel a nehéz 
társadalmi helyzetet okozó fertőző betegséggel kapcsolatosan.

Az egészségügyi vonatkozásokon kívül messze túlnő minden eddi-
gi tapasztalatomon ennek a rendkívüli világjárványnak a gazdasá-
gi-társadalmi hatása is.

Ez a járvány egy olyan társadalmi vészhelyzetet teremtett, amelyet 
minden ország a saját hatósági eszközeivel kezel, legyen az járvá-
nyügyi vagy gazdasági intézkedés, és ez a kezelés nem csak az egyes 
emberek elszigetelődését hozta magával, hanem a gazdaság szerep-
lőinek az életét is megnehezítette.

Az elmúlt hetekben ezt a kritikus helyzetet megpróbáltam a szá-
momra elérhető tudományos források segítségével észszerűen meg-
vizsgálni, és az így kapott információkat a korábbi műveim szelle-
mében, ebben a kiadványban összefoglalni, hogy az itt leírtak jól 
használhatók legyenek bárki számára.
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Az itt leírt információk nem csupán a jelen, koronavírus járványra 
vonatkoznak, hanem megpróbáltam azokat a tudnivalókat össze-
szedni, amelyeket jó, ha tudunk általában véve a járványokkal kap-
csolatban, attól kezdve, hogy mit érdemes tudni róluk, egészen ad-
dig, hogy mit kellene tenni a fertőzés kockázatának a csökkentése 
érdekében. A kockázat minden esetben valószínűséget jelent, amit 
további, egyéni egészségügyi állapot, életmód, étrend, tápanyag-
szint, gyógyszerszedés is befolyásol akár pozitív, akár negatív irány-
ban.
 
Most is fontos aláhúzni azt, hogy az itt olvasható információk és tud-
nivalók nem valók semmilyen betegség gyógyítására vagy megelőzé-
sére, hanem kizárólag az olvasó látókörének a szélesítését szolgálják.
Az itt olvasható tudnivalók felhasználása előtt minden esetben kérje 
ki egy orvos vagy más egészségügyi szakember tanácsát, és beszélje 
meg vele, hogy az Ön esetében az itt leírtakból mit érdemes megfo-
gadnia, és azt hogyan tegye! Ez különösen igaz akkor, ha Ön gyógy-
kezelés vagy egészségügyi gondozás alatt áll, illetve gyógyszert szed, 
rendszeresen orvoshoz jár, speciális étrenden él, illetve beletartozik 
olyan kockázati csoportokba, amelyekről ez a kiadvány is ír.

További tájékozódásra használja fel a forrásművek felsorolásánál ta-
lálható kiadványokat és weboldal linkeket.

Budapest-Vác, 2020. április elején.

Burget Péter
Testszerviz® Alapító

Szabados Pál
a Testszerviz® Könyvek szerzője
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A JÁRVÁNYOK 
TERMÉSZETRAJZA

Mikor beszélünk járványról?

Járványról akkor beszélünk, ha egy betegség egy bizonyos területen, 
bizonyos idő alatt a szokásosnál jóval nagyobb számú embert meg-
betegít.

A járvány mértékét leginkább a betegség terjedési képessége, a lap-
pangási idő hossza, illetve a betegség kezelhetősége határozza meg.
A betegség terjedési képességét egy olyan szám írja le, amely kifeje-
zi, hogy egy fertőzött ember átlagosan hány másik embertársát fer-
tőzheti meg.

A lappangási idő azt jelenti, hogy a fertőzést követően mennyi időn 
belül jelentkeznek az első betegségtünetek.

A betegség kezelhetőségén azt értjük, hogy a fertőző megbetegedés-
re már van-e bevált, klinikailag tesztelt és a hatóság által engedélye-
zett gyógyszer vagy gyógymód.

A járványok terjedésének a megelőzéséhez gyakran alkalmazzák a 
karantént, amikor a hatóságok által meghatározott elkülönítési és 
fertőtlenítési szabályok lépnek életben, és a fertőzötteket teljesen 
elkülönítik a többi embertől annak érdekében, hogy a betegség to-
vábbi terjedését megakadályozzák.
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Járványok kitörése esetén az adott ország járványügyi hatóságának a 
vezetője irányítja a védekezést a kormányzattal együttműködve.

Magyarországon ez a járványügyi hatóság a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ (2018. előtti nevén: Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat, rövidítve: ÁNTSZ). A NNK vezetője az országos tisz-
tifőorvos, aki egy állami vezető.

Azokat a járványokat, amelyek nagy területen okoztak megbetege-
déseket, pandémiának nevezik (ez a szó a görög „pan” – „mind” + 
„demosz” – „nép” szavak összetétele).

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint pandémiáról három 
feltétel teljesülése esetén beszélhetünk:

- Az érintett népességen belül új betegség jelenik meg.
- A kórokozó embereket fertőz meg, és a fertőzésnek komoly hatásai 
vannak.
- A kórokozó könnyen és tartósan terjed az emberek között.

Egy betegség nem feltétlenül ilyen akkor, ha bár elterjedt és sok em-
ber veszíti az életét miatta, de nem fertőzés útján terjed a betegség. 
Például a rákbetegségben sokan halnak meg, mégsem nevezhető 
pandemikusnak, mivel nem fertőző.
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Egy járvány lefolyása a következő szakaszokból áll:

1. Egyedi megbetegedések fordulnak elő, de a megfertőzöttek száma 
egyre növekszik.

2. Csoportos megbetegedések szakasza, amikor a fertőzés egyre 
gyorsabban terjed, de már megjelennek a gyógyultak is a betegség 
időtartamának a függvényében.

3. Ez a járvány felfutó ága, amikor egyre több az új beteg. Ekkor a 
legfertőzőbb a betegség.

4. A járvány csúcsa, amikor a legtöbben megfertőződtek meg, és ez-
zel együtt már csökken az új megbetegedések előfordulása is, és egy-
re jobban növekszik a gyógyultak száma.

5. A járvány leszálló vagy csökkenő ága, amikor már alig van vagy 
egyáltalán nincs új megbetegedés, és egyre többen vannak a gyó-
gyultak. A megnövekedett gyógyulások száma miatt tovább nő a vé-
dettséggel rendelkező aránya a társadalomban, így rohamosan csök-
ken a betegek száma, illetve a megfertőződés lehetősége.

Ha a járványt okozó betegségre létezik védőoltás, és elég sokan be 
is oltatják magukat, akkor a járvány viszonylag gyorsan lecseng, és 
nem alakul ki magas csúcs, így a járvány lefutása sokkal enyhébb 
lesz.
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Mi a karantén?

A karantén vagy járványügyi elkülönítés azt jelenti, hogy elkülönítik 
azokat a feltételezhetően fertőző személyeket azoktól, akik még nem 
mutatnak tüneteket. Ők lehet, hogy már diagnosztizált betegek, de 
lehet az is, hogy még csak a fertőzés gyanúja áll fenn náluk.

Ennek az intézkedésnek a célja a fertőző betegség terjedésének a 
megakadályozása, hogy a fertőzést okozó kórokozó a karanténból ne 
kerülhessen ki. 

A karanténban levő személyeket általában megfigyelik a betegség-
től függően, annak lappangási idejének megfelelően, illetve szükség 
esetén orvosi kezelést is kapnak a gyógyulásig vagy a bizonyított tü-
netmentességig, amikor már nem fertőzhetnek meg másokat a kór-
okozóval.

A fertőző betegségek miatti megbetegedésnek és elhalálozásnak a 
veszélye miatt a különféle társadalmak már évezredek óta használ-
ják ezt az elszigetelő intézkedést. Erre való utalást az Ószövetségben 
is olvashatunk Sámuel próféta könyvében.

A hivatalos eljárásrend szerint az elkülönítetteknek a lappangási idő 
leteltéig, kötelezően a zárt karanténban kell maradniuk. 

Előfordul az is, hogy a karantént kiterjesztik egy bizonyos, fertőzés-
gócnak tekinthető földrajzi területre, például egy vagy több telepü-
lésre, vagy akár egy egész országrészre.

A karantént már történelmi idők óta alkalmazzák a járványok megfé-
kezésében, függetlenül attól, hogy az akkor élő emberek nem tudtak 
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a szemmel láthatatlan kórokozók létezésétől.

Hatósági karantén

Ez a hatóság által elrendelt elkülönítés, amikor az érintett személy 
semmilyen körülmények között nem hagyhatja el a tartózkodási he-
lyét, ami általában a lakhelye.

Ennek az intézkedésnek a célja az, hogy azok a személyek, akik sú-
lyosan fertőzött területről érkeztek, és így nagy eséllyel megfertő-
ződhettek, vagy mert valamelyik velük szoros kapcsolatban levő is-
merősük vagy velük élő családtagjuk megbetegedett, ne lépjenek ki 
a lakásuk ajtaján.

Önkéntes karantén

Ez szabad döntés következtében vállalt elszigetelődés másoktól, 
amikor az illető nem hagyja el az otthonát. Ezt vagy azért teszi, mert 
nem szeretné, hogy megfertőződjön, vagy azért, mert enyhe lefolyá-
sú fertőző betegsége van, és ne terjessze a kórokozót. 

Izoláció vagy elkülönítés

Ebben az esetben elkülönítik az igazoltan vagy valószínűleg megfer-
tőzött személyt másoktól. Ez történhet otthon is, amikor a beteget 
egy olyan szobába különítik el a többi családtagtól, ahová más nem, 
vagy csak nagy körültekintéssel, szigorú szabályok betartásával lép-
het be. 

Ilyenkor az ott lakók szabadon mozoghatnak a lakásban.
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Mi a közösségi távolságtartás?

A közösségi vagy társasági távolságtartás (angolul: social distancing) 
kifejezés azt a járványügyi intézkedést jelenti, amelynek célja a fertő-
ző betegség terjedésének a lassítására, jó esetben annak megállítása.
Az egészségügyi ellátórendszereknek nagy gondot okozhat a járvá-
nyok robbanásszerű terjedése, amikor egyszerre nagyon sok ember 
betegszik meg, és ez a betegtömeg egy időben szorul ellátásra.

Ezért nagyon fontos, hogy járványok esetén csökkentsék a potenci-
álisan fertőzött és nem fertőzött személyek közötti érintkezést, és 
ezzel minimalizálják a megfertőződés, illetve az elhalálozás kocká-
zatát.

Az alábbi ábrán jól látható a hatósági intézkedés célja.
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Az a.) esetben a járvány robbanásszerű terjedésével a megbetegedet-
tek száma jóval meghaladja a rendelkezésre álló gyógyító kapacitást, 
míg a b.) esetben a járvány bár hosszabb ideig tart, az egészségügyi 
ellátórendszer kapacitása képes megbirkózni a lassabban növekvő 
betegszámmal.

A közösségi távolságtartás akkor alkalmazható eredményesen, ha a 
betegség cseppfertőzéssel (köhögés vagy tüsszögés), közvetlen fizi-
kai érintéssel útján (ideértve a szexuális érintkezést is), illetve egy 
fertőzött felület érintésével vagy a levegőben terjed.

Ez az intézkedés kevésbé hatásos olyan fertőzés esetén, amit fertő-
zött víz vagy étel terjeszt, illetve szúnyogok vagy más rovarok visznek 
át.

A közösségi távolságtartás hátrányai közé tartozik a magány, illetve a 
társas érintkezések hiányából fakadó előnyök elvesztése, ami kihat-
hat az érintett személyek munkakedvére abban az esetben, ha a tar-
tózkodási helyükön (például otthon) is lehetőségük lenne távmunka 
végzésére.

A közösségi távolságtartás korai példáinak tekinthetők a történelem 
során alkalmazott karanténok, elkülönítő kórházak, kórházhajók 
vagy telepek. 

Ilyenkor a betegek teljes elkülönítéséről volt szó a fertőzések ter-
jedésének a megakadályozására, nem pedig az érintettek társasági 
kapcsolatainak a korlátozásáról azért, hogy másoktól helyileg elkü-
lönülve ne fertőződjenek meg tömegesen.
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A közösségi távolságtartás tehát nem csak a fertőzők elkülönítéséről 
szól, ami valójában a karantén célja, hanem a még nem megfertőző-
döttek egészségének a megóvásáról.

Kijárási korlátozás

Ez egy olyan hatósági intézkedés, amelynek célja a közösségi távol-
ságtartás bevezetése egy nagyobb területen vagy az egész országban.
Ekkor az ott élőknek bár nem tiltják meg a lakóhelyük elhagyását, de 
nagymértékben szabályozzák a lakáselhagyás lehetőségeit.
 
A megengedett lakóhely elhagyásának az esetei között van a mun-
kába járás, az egészségügyi intézmények felkeresése, bizonyos mér-
tékű ügyéntézés a bankokban, a postai szolgáltatások igénybevéte-
le, illetve az alapvető szükségletek kielégítésére történő bevásárlás. 
Ezeket a lehetőségeket pontosan meghatározzák a kijárási korláto-
zás hatósági szabályozásában.

Ezt a szabályozást általában határozott időre vezetik be, és szükség 
esetén meghosszabbítják, enyhítik vagy szigorítják.

Ilyenkor nagyobb lehet a karhatalom (rendőrség, katonaság) jelenlé-
te az utcákon a hatósági intézkedés betartatása érdekében.

Kijárási tilalom

Ez az egyik legszigorúbb hatósági intézkedés, amikor csaknem min-
denkire vonatkozik a közösség távolságtartás betartása. Ez kiterjed-
het a nap adott időszakára vagy az egész napra egy bizonyos időn 
keresztül.
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Ez alól csak az intézkedést szabályozó hatósági rendelkezésben fel-
sorolt személyeknek lehetséges a tilalom ellenére az utcán tartózko-
dás, illetve a közlekedés.

Ezt a szabályozást is határozott időre vezetik be, és szükség esetén 
meghosszabbítják.

Lehetséges, hogy a munkába járást ilyenkor is lehetővé teszik bizo-
nyos szigorú feltételek mellett, de az is lehet, hogy az is tilos. Ezt a 
rendelkezést is karhatalommal tartatják be.

A kijárási tilalom bevezetését csak nagyon indokolt esetben és csal 
rövid időre vezetik be a fertőzés gócpontjaiban, hiszen nagyobb te-
rület vagy országrész ilyenfajta megbénítása a gazdaság teljes leállá-
sához vezet.

Mi a csoportos immunitás?

A csoportos immunitás vagy védekezőképesség, amit gyakran nyá-
jimmunitásnak is neveznek azt jelenti, hogy egy adott közösségben, 
például egy országon belül azért nem terjed tovább a járvány, mert 
vagy az ott lakók nagyrésze már átesett a betegségen és nem fertőz 
tovább, vagy az ott lakók közül elég sok embert oltottak már be a fer-
tőző betegség elleni védőoltással, és így a kórokozó már elvesztette a 
fertőzőképességét.

Amit a kórokozókról tudnod kell

Egy kórokozó olyan parányi mikroorganizmus (vírus, baktérium, 
gomba), illetve valamilyen élősködő, amely az ember testén vagy 
testében élve és ott elszaporodva betegséget okozhat. 
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Egy élősködő vagy más néven parazita egy másik faj (a gazdafaj) 
egyedeinek testében vagy testfelszínén él, és annak testéből táplál-
kozik. Az élősködők rendszerint nem ölik meg a gazdát.

Mivel a kórokozók nagyon kicsik az ember testméretéhez képest, 
soha nem egyetlen vírus vagy baktérium okozza a betegséget, ha-
nem elképesztő mennyiségűnek kell belőlük jelen lenni ahhoz, hogy 
a betegség valóban kialakuljon.

A kórokozók a saját életműködésük fenntartása érdekében károsít-
ják a másik, náluk nagyobb és magasabb rendű élőlény sejtjeit. Ez 
a károsítás nem a „gonosz szándék” miatt van, csupán túl akarnak 
élni. Így sem a baktériumok, sem a vírusok „nem akarnak” beteg-
séget okozni, a betegség az együttélés „mellékterméke”. Ebben a 
viszonyban csak a kórokozónak jelent előnyt az együttélés, a gazda-
szervezetnek nem.

Éppen ezért a kórokozókat meg kell különböztetnünk a velünk élő 
más mikroorganizmusoktól. Ezek lehetnek különféle vírusok, bakté-
riumok és más parányi élőlények is. Ilyenkor az együttélés mindkét 
fél számára előnyös. Ilyen például az emésztőrendszerben velünk 
élő elképzelhetetlen számú bélbaktérium is, amit bélflórának neve-
zünk.

A nem kívánatos „albérlők” közvetlenül és közvetve is károkat okoz-
nak nekünk, mert kihasználják a szervezetünk tápanyag- és energia-
forrásait, hormon- és enzimgyártását, valamint vitaminokat, fehér-
jéket vagy akár vért használnak fel.
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A jelenlétükkel szöveti roncsolódásokat, gyulladásokat okozhatnak, 
amik miatt sebek, fekélyek vagy kóros szövetszaporulatok alakulhat-
nak ki. 

A kórokozók mérgező vegyületeket is termelhetnek, amik megzavar-
ják a szervezetünk működését.

A kórokozók és az általuk kiválasztott anyagok az immunrendsze-
rünk célkeresztjében állnak, és így beindítják annak működését.

Az immunrendszer a szervezetünk védekező eszköztárát és ennek az 
eszköztárnak a folyamatos működését jelenti, amelynek az a felada-
ta, hogy a kórokozók vagy más káros anyagok jellenlétével szemben 
megvédje a testünk működőképességét azon a szinten, hogy a be-
tolakodók és „hívatlan albérlők” által okozott kár ne veszélyeztesse 
az életünket.

Az immunrendszer akkor tekinthető hatékonynak és erősnek, ha ez 
a védekezés annyira eredményes, amennyire az okozott kár mértéke 
nem éri el a betegségpanaszok megjelenésének a szintjét.

Ha a különböző kórokozók jelenléte és a már meglévő kóros folya-
matok megléte megterhelő, akkor az ellenük való védekezés az im-
munrendszert nagyon igénybe veheti, így a kórokozók jelenléte sok 
energiánkba kerül.

A kórokozók emberek közötti terjedését fertőzésnek nevezzük. A 
fertőzés módja attól függ, hogy milyen kórokozóról van szó, és an-
nak átadása hogyan történik. A fertőzést közvetítheti egy állat vagy 
élettelen közeg, például egy tárgy vagy étel, ital is.
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Az immunrendszer hatékonysága szempontjából nem mindegy, 
hogy valakinek már mennyi korábbról származó kórokozóval kell 
éppen megküzdenie akkor, amikor a szervezete egy új fertőzéssel 
találkozik.

Ha egy ember immunrendszerét már más kórokozók, meglévő gyul-
ladások vagy más kóros folyamatok is lefoglalják, akkor ebben az 
értelemben az ő immunrendszere gyengébb azoknál, akiknek nin-
csenek ilyen egészségügyi problémái.

Baktériumok

A baktériumok egysejtű, többnyire néhány mikrométeres, azaz a 
méter milliomodrésze méretű sejtes mikroorganizmusok. Megjele-
nésük nagyon változatos, például lehetnek gömb, pálcika vagy akár 
csavart alakúak is.

Szinte mindenütt megtalálhatók, élhetnek vízben, szárazföldön vagy 
a levegőben, még mélytengeri hőforrásokban és a nukleáris hulla-
dékban is. Egy gramm talaj kb. 40 millió, egy milliliter felszíni víz 
egymillió baktériumot tartalmazhat.

A baktériumok sokféle módon járulnak hozzá az élet fenntartásához 
a bolygónkon, például megkötik a levegő nitrogénjét, lebontják a 
szerves anyagokat, illetve élőlények testében élve számukra hasznos 
zsírsavakat vagy vitaminokat állítanak elő. Baktériumok nélkül nem 
élhetne ilyen sokféle élőlény a Földön. 

Az is igaz, hogy a baktériumok folyamatos kutatása ellenére a bak-
tériumok nagy részét nem ismerjük. Csak a baktériumtörzseknek 
mintegy a felében vannak olyan fajok, amelyek laboratóriumi körül-
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mények között tenyészthetők és vizsgálhatók.

Tízszer annyi baktérium van az emberi testben, mint emberi sejt, 
bár ezeknek össztömege körülbelül másfél kilónyi a becslések sze-
rint. A legtöbb baktérium a bőr felszínén és az emésztőrendszerben 
él velünk, de sokféle baktérium népesíti be a légúti szerveket, az em-
ber orrát, torkát, légcsövét és a tüdejének felső részét is.

Ha ez a baktériumvilág eléggé sokszínű, akkor ez önmagában lecsök-
kenti a kórokozók megtelepedésének a lehetőségét.

Erre a népes albérlőközösségre azonban sokféle hatás káros. Ilyen a 
légszennyezés, a dohányzás, az étrend összetétele, a stressz vagy pe-
dig az antibiotikumok szedése. Éppen ezért csökkenteni kell ezeket 
a káros hatásokat annak érdekében, hogy a velünk élő barátságos 
baktériumközösséget fenntartsuk, mert nagyon sokban segítik az 
egészségünk fenntartását.

Ha az ember megbetegszik, akkor szinte minden esetben kimutatha-
tó ennek a baktériumvilágnak a károsodása is.

Természetesen vannak kórokozó baktériumok is, amiket viszont az 
egyensúlyban levő mikrobióta vagy más néven mikrobiom (így hív-
ják összefoglaló tudományos névvel a velünk élő mikroorganizmu-
sok összeségét) képes ellenőrzése alatt tartani, ami nagy segítség az 
ember immunrendszerének.

Amikor ennek a velünk élő baktériumvilágnak az összetétele a hasz-
nosak kárára felborul, akkor megnövekszik a fertőzések kockázata 
is.
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Az általánosan elterjedt, kevés testmozgással és sok stresszel járó 
életmód és cukorban, valamint más gyorsan felszívódó szénhidrá-
tokra (egyszerű és összetett cukrokra, keményítőre) épülő étrend 
sokat árt a velünk élő baktériumok közösségének. Ezek azok a szén-
hidrátforrások, amelyek gyorsan megemelik a vércukorszintet, 
ami gyakran együtt jár az inzulin nevű hormon magas szintjével is, 
ugyanis ez az a hormon, aminek hatására a vérben levő cukor be tud 
jutni a sejtekbe, hogy ott hasznosulhasson.

Éppen ezért fontos a helyes életmód és étrend kialakítása, ami en-
nek a kiadványnak az egyik kiemelt mondanivalója.

A fentiek értelmében csak orvos által felírt antibiotikumkúra ese-
tén szedjünk csak ilyen gyógyszereket, és a kezelés után például 
fermentált ételek (ilyen a savanyú káposzta vagy a kovászos uborka) 
fogyasztásával segítsük a bélflóránk hasznos baktériumvilágának 
gyors regenerálódását.

Vírusok

A vírusok olyan, a baktériumoknál is jóval kisebb csak örökítő anya-
got tartalmazó kapszulák, amelyek önmagukban nem képesek az 
élőlényekhez hasonló életműködésekre, azaz nem tudnak táplálkoz-
ni, nem választanak ki semmilyen anyagot és nem szaporodnak.

A vírusok csak egy másik élőlény sejtjeihez kapcsolódva, azokba 
bejutva, azokat kihasználva tudnak szaporodni úgy, hogy az álta-
luk hordozott örökítőanyaggal átveszik a foglyul ejtett sejtek fehér-
jegyártásának az irányítását. Így a kisajátított sejtek már nem végez-
nek a szervezet számára hasznos működést, mert a vírusok a saját 
céljaikra használják őket.
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Ezzel ezek a megfertőzött sejtek idegenné válnak a szervezet számá-
ra, és az immunrendszer célpontjai lesznek.

Az egysejtűektől kezdve a gombákon, növényeken, állatokok át egé-
szen az emberig, minden életformának megvannak az őt megfertő-
ző vírusai.

Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a vírusok a leggyakoribb „majd-
nem élőlények” a Földön, és minden élőlényközösségben nagyon 
nagy számban jelen vannak. 

Máig körülbelül 5000-féle vírust ismerünk, de a kutatók több millió-
félére becsülik a valószínűsíthető számukat.

A korábban említett, velünk élő baktériumvilág részeként elképzel-
hetetlenül sok vírus is velünk él, de ezeknek a vírusoknak a túlnyo-
mó része semmilyen érzékelhető problémát nem okoz nekünk.

Nagyon sok vírus van „alvó állapotban”, amikor nem fertőz, csak 
arra vár, hogy egy olyan élőlénybe kerüljön, amelynek sejtjeit a saját 
céljaira felhasználhassa.

Mivel a vírusok örökítő anyag tárolók, azért van olyan különleges 
részük is, amely a nekik megfelelő sejtekhez, amik lehetnek egy élő-
lény sejtjei és lehetnek egyetlen sejtből álló mikroorganizmusok is, 
kapcsolódni tud.

Amikor ez a kapcsolódást biztosító rész olyan, ami illeszkedik az 
adott sejthez, akkor az a sejt a vírussal megfertőződik, és azt a vírus 
„foglyul ejti”, és a saját érdekében kihasználja.
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A vírusok mindig tömegesen vannak jelen, így az elfogott sejtek 
nagyon gyorsan elkezdik gyártani az őket rabul ejtő vírusok örökí-
tőanyagát, ami közben a környezeti változások hatására megváltoz-
hat. 

Ennek nemcsak az lesz a következménye, hogy a megfertőzött sej-
tek sok újabb vírust gyártanak, hanem az is, hogy a vírusok örökítő 
anyaga (információ csomagja) is megváltozhat, ami tovább nehezíti 
a vírusok által megfertőzött sejtek ellen fellépő immunrendszer dol-
gát.

A vírusok örökítőanyagát úgy képzelhetjük el, mint egy sejtek szá-
mára írt olyan programot, ami átprogramozza a sejtek működését, 
hasonlóan ahhoz, amikor egy számítógépet megfertőz egy számító-
gépvírus, ami az interneten terjed. Ezért nagyon találó az ilyen ví-
rusprogramoknak az elnevezése, ami jól érzékelteti az élővilágban 
terjedő vírusok természetét.

A fertőző betegségek lefolyása

A fertőzés kezdetben teljesen tünetmentesen zajlik, és amikor már 
panaszokat érzünk, akkor már régen túl vagyunk a megfertőződé-
sen.

Ennek az egyik következménye az, hogy a kórokozót az is tovább ad-
hatja, aki nem érzi magát betegnek.

Vannak olyan fertőzések, amelyek helyileg hatnak. Ilyenkor a tüne-
tek megjelenése csak egy szűk területre, a kórokozó bejutási helyé-
re és annak közvetlen közelére terjed ki, például a szemre, torokra 
korlátozódik. Ilyen betegség a közismert torokgyulladás és a nátha.
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Vannak olyan fertőzések is, amelyek egész szerveket vagy szervrend-
szereket érintenek. Ilyenek a kiterjedt felsőlégúti fertőzések, amik 
gyakran okoznak tüdőgyulladást. A jól ismert influenzavírus-fertő-
zésének az egyik következménye lehet tüdőgyulladás is.

Vannak olyan fertőző betegségek is, amikor a fertőzés az egész szer-
vezetet érinti. Ilyenkor a kórokozók a vérkeringésen keresztül jut-
hatnak el a sejtekhez, szövetekhez, és ott gyulladást okoznak.

A megfertőződés első szakaszát lappangási időnek nevezik, amikor 
a kórokozó szaknyelven szólva a fertőzési kapuban megtelepedik, és 
ott szaporodni kezd.

A következő fázis, amikor általános tünetek jelennek meg. Leggyak-
rabban ezek közé tartozik a láz megjelenése is. A láz, azaz a 38,2 Cel-
sius fok feletti testhőmérséklet a szervezet természetes reakciója a 
fertőzés súlyosbodásakor, amikor a megnövekedett testhőmérséklet 
az immunrendszer működését támogatja.

Láz esetén felgyorsulnak az anyagcsere-folyamatok, és gyorsabbá 
válik a sejtek mozgása is. Ennek oka az, hogy amikor a szervezet 
vezérlő központja azt érzékeli, hogy káros anyagok vagy kórokozók 
vannak jelen, akkor azok semlegesítését vagy elpusztítását hatéko-
nyabbá akarja tenni.

A következő betegségfázis elérésekor megjelennek az adott beteg-
ségre jellemző konkrét tünetek. Ekkor a betegség már jól diagnoszti-
zálható a fellépő tünetek alapján, és ha a gyógymód ismert, akkor az 
már jól meghatározható.
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Ezt követi a szakemberek által kimeneti szakasznak nevezett utolsó 
fázis. Ekkor a tünetek intenzitása csökken, és a beteg meggyógyul.
Fertőző betegség esetén ekkor már az immunrendszer kialakította a 
kórokozóval szembeni hatékony védelmet, így a beteg már nem fer-
tőz tovább, hiszen már alig van fertőzőképes kórokozó a szervezeté-
ben, viszont a vérében még megtalálhatók a kórokozók ellen hatásos 
ellenanyagok.

Éppen ezért régen bevált gyakorlat volt, hogy amíg nincs meg a fer-
tőzés elleni oltóanyag, akkor a betegeket már a gyógyult személyek 
vérével vagy azok véréből kinyert ellenanyagokkal kezelték.
 
Ez egy járható út lehet olyan esetekben, amikor még nincs védőoltás 
vagy gyógyszer egy új kórokozóval szemben. Ám ebben az esetben 
is az ilyen gyógyító eljárásnak megvannak a szigorú alkalmazási sza-
bályai.

A betegség súlyosbodása esetén más, a háttérben meghúzódó beteg-
ségek vagy káros folyamtok is súlyosbodnak, aminek következtében 
a fertőzés akár a beteg halálával is végződhet. 

Ha az elhunyt személynél kimutatható a járványt okozó kórokozó, 
akkor az illető halálát a kórokozónak tulajdonítják, és ő a járvány ál-
dozata lesz.



23

INFLUENZA

Az influenza egyike a közismert, vírusok okozta fertőzőbetegségek-
nek. Az ilyen megbetegedéseket okozó kórokozók ez embereken kí-
vül emlősállatokat és madarakat is képesek megfertőzni.

Ezek a vírusok az emberek között cseppfertőzéssel vagy közvetlen 
testi érintkezéssel terjednek, ezért a fertőzés megelőzésében a min-
dennapi higiénia fokozott betartása, a gyakori kézmosás és a fertőt-
lenítés elkerülhetetlen.
 
A fertőzések csökkentésében nagy szerepe lehet a közösségi távol-
ságtartásnak is. 

Az influenza fő tünetei a hirtelen kezdődő láz, izomfájdalom, elesett-
ség érzés, később pedig száraz köhögés. Különösen időseknél lép-
hetnek fel súlyos szövődmények, a fertőzéssel kapcsolatba hozható 
megbetegedések.

Az influenzát három fő vírusváltozat okozza, amiket A, B és C betűk-
kel jelölnek. A kórokozó örökítőanyagot tartalmazó tokját zsírburok 
veszi körül, ezért hatásos ellene a szappanos kézmosás.

Jelenleg a legelterjedtebb emberi kórokozók a „H1N1” és a „H3N2” 
altípusú A-vírusok.

A „H1N1” influenza altípus nevében a „H” betű a hemagglutinin 
nevű, az „N” betű pedig a neuraminidáz nevű fehérjére utal.
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A „H3N2” megjelölés ugyanezeknek a fehérjéknek egy másik altípu-
sát jelenti.

A szervezet ezeknek a fehérjéknek a jelenléte alapján ismeri fel a 
vírust. A hemagglutinin jelenléte miatt kiválasztott ellenanyagok 
csökkentik a fertőzés valószínűségét, míg a neuraminidáz miatt ki-
választott ellenanyagok a betegség súlyosságát és a beteg fertőzőké-
pességét csökkentik.

Magyarországon az influenzajárvány szokásos ideje október elejétől 
április végéig tart.

Levegőszennyezés és a légúti betegségek kapcsolata

Mivel percenként átlagosan 12–16 alkalommal lélegzünk, így napon-
ta körülbelül 16000 liter levegő cserélődik ki a tüdőnkben levő körül-
belül 100 négyzetméternyi légzőfelületen.

A belélegezhető méretű részecskék, a különféle szennyező vagy ká-
ros anyagok a légutakba jutva komoly egészségkárosító hatást fejte-
nek ki.

A levegőben levő szennyező anyagok gyulladást kelthetnek, asztmás 
rohamot válthatnak ki, és hatásukra légzőszervi betegségek alakul-
hatnak ki, és fokozódó nehézlégzés jelentkezhet. Ilyenkor a léguta-
kat borító nyálkahártya ellenálló képessége csökken a kórokozókkal, 
allergénekkel szemben.

Így kimondható, hogy a levegőszennyezettség a légúti betegségek 
egyik elősegítő tényezője, és ilyen krónikus betegségek rosszabbo-
dásának okozója lehet.
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A károsító hatás egyben függ a kiváltott védekező reakciótól is.

A környezeti levegő szennyezettségén kívül a belsőtéri allergének je-
lenléte (házipor atka, penész) és egyéb belsőtéri szennyezőanyagok 
(például dohányfüst) és a helytelen táplálkozás (beleértve kisgyerek-
kori anyatejes táplálás hiányát), valamint a mozgásszegény életmód 
egyaránt fontos kockázati tényezők lehetnek.

Nem meglepő, hogy a jelen kiadvány megírásakor terjedő korona-
vírus járvány gócpontjai az egyes országokban egybeesnek a nagy 
légszennyezettségű iparvidékekkel.

A spanyolnáthajárvány

A spanyolnátha 1918–19-ben lezajlott, influenza A vírus okozta egyik 
legpusztítóbb, világméretű járvány volt, amelynek akkor a Föld teljes 
lakosságának mintegy 3-5 százaléka esett áldozatul.

Ezzel a spanyolnátha az emberi történelem második legtöbb áldoza-
tot követelő járványa volt a 14. századi nagy pestisjárvány után.

A kórokozó vírus gyors terjedése a többszöri mutációja (öröklő anya-
gának megváltozása) miatt az áldozatok jobbára védtelenek voltak az 
új betegséggel szemben.

A járványtani kutatások szerint a fertőzés az Egyesült Államokból in-
dult el, és három hullámban okozott világméretű fertőzést. Az első 
hullám 1918 tavaszán jelent meg egy amerikai katonai bázison Kan-
sas államban. A járvány kitörésének helyéről az amerikai csapatok a 
tengerentúlra vitték át a zsúfolt vonatokon és csapatszállító hajókon.
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A betegség gyorsan elter-
jedt az európai hadszíntér 
katonai táboraiban, ahol 
gyakran a katonák 90%-a 
elkapta a fertőzést.

A civilek között is rohamo-
san terjedő fertőzésről az 
első világháborúban had-
ban álló országok közvé-
leménye a semleges Spa-
nyolországban megjelent 
sajtóból származó híra-
dásokból szereztek tudo-
mást, így ennek a járvány-
nak innen ered a neve.

1918 májusának végén a hírügynökségek jelentették, hogy Spanyol-
országban nyolcmillióan fertőződtek meg, és Madridban minden 
harmadik ember influenzás. A boltokat és a hivatalokat bezárták.

Németországból 1918 júniusának elejéről érkeztek az első hírek civil 
áldozatokról.

A kutatók úgy találták, hogy a járványt egy H1N1 típusú influenza A 
vírus okozta. A vírus kilétét nyolcvan év után genetikai módszerrel 
sikerült meghatározni. Ez a vírus közeli rokonságban áll a madár-
influenza vírusával.

A spanyolnátha három hullámban jelentkezett: először 1918 tava-
szán, majd az év őszén, végül sok helyen 1919-ben is pusztított.
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Az első alkalommal a betegség nem járt sok halálos áldozattal, ezzel 
szemben az 1918 őszi, illetve az 1919-es hullám már igen. Az alábbi 
ábrán ez látható.

 
A grafikon függőleges tengelye az 1000 főre jutó halálos áldozatok 
számát mutatja. Ennek legmagasabb értéke 1000 főre vetítve 25 fő 
volt.

A spanyolnátha egyedi jellemzője, hogy egy éven belül három hullá-
ma is volt.

Más influenzajárványok esetén, például az 1889/90-esben nyolc-ki-
lenc hónap telt el az egyes hullámok között.

A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy az első hul-
lámban megbetegedettek viszonylagos védelmet élveztek a második 
hullám idején.

A betegség a súlyos eseteknél gyorsan vérzéses tüdőgyulladássá fej-
lődött, és gyakran alig néhány óra alatt halált okozott.
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A járványkutatók szerint az áldozatok immunrendszere túlreagálta a 
fertőzést, ami elpusztította a tüdőszöveteket.

Az idősebbek és a kockázati csoportok tagjainak a halálát, akik más, 
főleg anyagcsere-betegségekben (például cukorbetegségben) szen-
vedtek, inkább a másodlagos, baktériumfertőzés okozta tüdőgyulla-
dás okozta.

A betegség heves volt és gyorsan lezajlott. Magas lázzal, fej- és vég-
tagfájdalommal járt. A legtöbb beteg néhány nap múlva jobban lett.
A legtöbb halálesetet a szövődményként fellépő tüdőgyulladás okoz-
ta. 
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KORONAVÍRUSOK

SARS-CoV-2
2019. decemberében, amikor a világ a karácsonyt és az új esztendő 
beköszöntét ünnepelte Kínában már terjedőben volt egy új, eddig is-
meretlen vírus, amit ma a tudomány SARS-CoV-2 rövidítéssel neve-
zett el. Ez a vírus okozza a COVID-19 elnevezésű betegséget.

Mit jelentenek ezek a rövidítések?

A SARS angol szavakból alkotott mozaikszó, és angolul a „severe acu-
te respiratory syndrome” szavak kezdőbetűiből áll. Ez magyarul sú-
lyos akut légzőszervi szindrómát jelent. (Az akut szó hirtelen fellépő, 
gyorsan lezajló betegségre utal). A CoV-2 pedig a 2-es sorszámú koro-
navírus (coronavirus 2) rövidítése.

A kép a vírusról készült elektronmikroszkópos felvételek alapján ké-
szült illusztráció.
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A vírus felszínén levő S-fehérjék (S-protein) koronaként láthatók a 
vírusról készült elektronmikroszkópos felvételeken, innen a vírus 
elnevezése.

A jelenlegi tudományos nevét a vírus 2020. február 11-én kapta a 
WHO-tól, ez váltotta fel a 2019-nCoV ideiglenes elnevezést.

A vírust először 2020 januárjában, a járvány kitörésekor izolálták, és 
megállapították, hogy a „betacoronavirus” nemzetségbe tartozik. A 
vírusok osztályozásáért felelős nemzetközi bizottság (ICTV) szerint 
ez a vírus a már ismert, SARS-CoV nevű testvére, így kapta a SARS-
CoV-2 elnevezést.

Mit érdemes tudni a koronavírusokról?

A „koronavírus” valójában egy gyűjtőnév, amely a „Coronaviridae” 
család „Orthocoronavirinae” alcsaládjába tartozó fajok elnevezése.
Az ide sorolható koronavírusok a zsír-, azaz lipidburkos RNS-víru-
sok közé tartoznak. Az RNS az örökítőanyag ribonukleinsav formája, 
ami a DNS-hez hasonló óriásmolekula. Az emberi sejtek DNS óri-
ásmolekulákból álló örökítőanyagot tárolnak a sejtmagjaikban. Az 
RNS a sejtmagokban DNS-ként tárolt örökítőanyag aktívvá tételében 
játszik szerepet. Így a vírus RNS-e módosítja a sejt DNS-ében tárolt 
örökítőanyag aktív formáját, ami megváltoztatja a sejt működését a 
vírus túlélése érdekében.

A fontosabb RNS-vírusok a koronavírusok, az influenzavírusok, a 
HIV és a hepatitis C vírusa.

Ezek a vírusok széles körben elterjedtek az emberek, illetve emlő-
sállatok és madarak között. A velük való megfertőződés miatt lég-
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úti, emésztőszervi, máj- és neurológiai betegségek alakulhatnak ki. 
Ezeknek a betegségeknek a lefolyása általában enyhe tünetekkel jár.
Az első koronavírusokat az 1960-as években fedezték fel. A legelső 
egy csirkéket fertőző bronchitis-vírus volt. Ezt követően megfázás-
ban szenvedő emberek orrüregéből izoláltak ezeket a vírusokat, 
amik a humán koronavírus 229E és OC43 elnevezést kapták (HCoV-
229E, HCoV-OC43).

A koronavírusok felszínét jellegzetes, nagy tüskék borítják, amelyek-
kel a vírusok a fertőzés során gazdasejthez kapcsolódnak. Ezeket a 
tüskéket úgynevezett S-fehérje alkotja.

A vírus ezeknek a felszíni S-fehérjék külső részeivel kapcsolódnak a 
gazdasejten található receptorokhoz, majd az S-fehérje zsírba ágya-
zott része aktiválódik, és ez elősegíti a vírus tokjának és a sejt hártyá-
jának az összeolvadását.

A sejt belsejébe jutott koronavírus tokja felbomlik, és a benne levő 
örökítőanyag közvetlenül ahhoz a sejtszervecskéhez kapcsolódik, 
ami a sejt által létrehozott fehérjéket gyártja eredetileg a sejt magjá-
ban tárolt DNS-nek megfelelően. Így ezek a sejtszervecskék először 
sok-sok példányban lemásolják a vírus-RNS-t, majd elkészülnek az 
ennek megfelelő fehérjék is, amikből további lépések során össze-
állnak az új vírusok, amik kiszabadulnak a vírus szolgálatában álló 
sejtből, és képesek lesznek más, egészséges sejteket megfertőzni.

A vírus körülvevő lipidburkot az alkohol, a klór és a szappan képes 
megbontani, így az alkoholtartalmú és klórtartalmú fertőtlenítősze-
rek, valamint a szappanos vagy más zsíroldó kézmosóval végzett 
gyakori kézmosás és fertőtlenítés hatékony a koronavírusok ellen.
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A humán koronavírus-fertőzések miatt kitört járványok

Az embert hét ismert koronavírusfaj tudja megfertőzni.

Négy különböző koronavírus folyamatosan jelen van a szervezetünk-
ben. Ezek világszerte főleg gyerekeket és időseket fertőznek meg, és 
nekik okoznak megfázásos tüneteket, felső légúti megbetegedése-
ket.

Ez a négy velünk élő vírus általában télen fertőz, nyáron pedig el-
csendesül.

A további három, úgynevezett „új koronavírus” ellen még nincs meg 
a tartós együttélés miatt megszerezhető veleszületett immunitá-
sunk. Ezért ezek a vírusok sokkal könnyebben képesek elszaporodni 
a szervezetünkben, és könnyebben kijátszhatják a velünk született 
immunvédelmet.

SARS-CoV

A SARS-járvány, azaz magyarul „súlyos akut légzőszervi szindróma” 
2003 áprilisában tört ki a dél-kínai Kuangtung tartományban.

A vírusfertőzés miatt kialakuló betegség légúti panaszokkal, súlyo-
sabb esetben tüdőgyulladással járt. 

Ez a vírus képes a bélrendszer szöveteiben is szaporodni. A járvány 
során több mint nyolcezren betegedtek meg, a halálozási arányszám 
valamivel 10% alatt volt. 

Ez a humán koronavírus a természetben cibetmacskában, nyestku-
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tyában és más kisemlősökben (néha házi macskában) előforduló ál-
lati koronavírusból fejlődött ki.

MERS-CoV

A MERS-járványt, azaz a közel-keleti légúti koronavírust 2012-ben fe-
dezték fel.  A vírus neve angolul: „Middle East respiratory syndrome 
coronavirus”. Ez magyarul a „közel-keleti légúti koronavírus” kifeje-
zésnek felel meg.

A légúti és emésztőrendszeri panaszokkal járó betegség Szaúd-Ará-
biában jelent meg először. Ez a fertőző betegség 2014 júniusáig világ-
szerte 936 megbetegedést és 288 halált okozott.

Bár Szaúd-Arábián kívül 21 másik országból is jelentettek ilyen meg-
betegedéseket, elsősorban a közel-keleti és dél-ázsiai térségből. Ezen 
kívül az Egyesült Államokban és Európában is történtek megbetege-
dések, de ennek ellenére az esetek túlnyomó többsége Szaúd-Arábi-
ához köthető.

A fertőzést okozó vírust megtalálták denevérekben és tevékben is.

Bár a WHO nem javasolt utazási vagy kereskedelmi korlátozások be-
vezetését a járvány miatt, a MERS-CoV egyike azoknak a vírusoknak, 
amelyeket a WHO a jövőbeni járvány valószínű okaként nevezett 
meg.

SARS-CoV-2

2019 végén egy új koronavírus jelent meg a kínai Vuhanban. Ez a vá-
ros Közép-Kína legnépesebb települése, Hupej tartomány székhelye.
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Az eredetileg állatokat megfertőző vírus változékonysága következ-
tében ekkor már emberre is átterjedhetett.

Kínai tudósok 2020. január 8-án betegekből izolálták ezt az új emberi 
koronavírust. Ezt követően megfejtették a vírus genetikai kódját is.

Ezt a génvizsgálatot a Pécsi Tudományegyetem virológiai és bioin-
formatikai kutatócsoportja is sikeresen meghatározta 2020 márciu-
sában.

A teljes géntérkép ismeretében most már elkezdődhet a védőoltás 
elkészítése is, illetve ez a tudás hozzájárulhat a járvány és a fertőzés 
hatékony kezelési módjainak a kiválasztásában is.

A kutatók azt is megállapították, hogy a vírus a levegőben szálló 
aeroszol részecskékre tapadva terjed, és különféle felületeken más-
más ideig fertőzőképes.

Az aeroszol olyan keverék, amely levegőből, illetve a benne szétosz-
latott, apró, szilárd részecskékből vagy folyadékcseppekből áll. Ilyen 
képződmény a köd, a levegőben szálló finom por, vagy az embert 
tüsszentéskor, köhögéskor körülvevő cseppfelhő.
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COVID-19

A COVID–19 (koronavírus-betegség 2019, angolul: coronavirus di-
sease 2019) az a légúti és légzőszervi betegség, amit a SARS-CoV-2 
vírusfertőzés okoz.

A köznyelvi használatban és a sajtóban gyakran a betegség nevét a 
vírus megnevezésére is használják.

A fenti kép elkészülte után az ízlelés és a szaglás ideiglenes elveszté-
se is bekerült a fertőzés korai tünetei közé. Sok beteg számolt be ar-
ról, hogy először a szaglását, majd az ízérző képességét is elvesztette.
A betegség megjelenésekor még ismeretlen vírus a fertőzéskutatás 
eredményeként még 2019. november 17-én jelent meg Kínában. A 
cseppfertőzéssel is terjedő vírus pár hónap alatt elterjedt a világon, 



36

és a kialakult a jelenlegi, 2020 április eleji helyzet.

A fertőzés behatolási kapuja, ahol a kórokozó bejut a szervezetbe a 
felső légúti nyálkahártya.

Bár a fertőzöttek között minden korosztály érintett lehet, mégis a 
megbetegedés súlyosabb formái jellemzően az idősebb korosztályt 
érintik, főleg azokat, akiknek már korábban is volt/van meglévő 
más, krónikus betegsége.

A korábbi megbetegedések és a COVID-19 közötti kapcsolat

Ilyen magas megbetegedési kockázatot jelentő korábbi megbetege-
dések között vannak azok, akiknek inzulinrezisztenciájuk, cukor-
betegségük, szív- és érrendszeri, keringési megbetegedésük, illetve 
akiknek krónikus légúti megbetegedésük, cisztás fibrózisuk van, va-
lamint olyanok, akik valamilyen betegség vagy egészségügyi állapot 
következtében immunhiányosak.

A légúti kockázatnövelő betegségek közé tartozik például a krónikus 
obstruktív tüdőbetegség (COPD), az asztma vagy a komolyabb aller-
gia.

A cisztás fibrózis a külső elválasztású mirigyek kóros váladékterme-
lésével járó megbetegedés, ami az érintett szervek (tüdő, orr- és mel-
léküregei, hasnyálmirigy, máj, emésztőrendszer, izzadságmirigyek 
és nemi szervek) károsodásához vezet, és főként súlyos légúti és 
emésztőszervi szövődményeket okoz.

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) egy olyan gyulladással 
járó kórkép, amely a tüdőben lévő légutak tartós beszűkülését okoz-
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za.

A COVID-19 lefolyását illetően fontos kiemelni, mint ahogy más ví-
rusfertőzésnél is, a tünetek egyik részét maga a vírus, a másik részét 
pedig az immunrendszer vírusra adott reakciója okozza. 

A súlyosabb megbetegedés egyértelműen a szervezett túlzott im-
munválaszára vezethető vissza, amikor a fertőzés következtében 
kialakult gyulladás „elszabadul”, és az immunrendszer gyulladásért 
felelős vegyületeinek termelődése szabályozás nélkül felfokozódik, 
aminek következtében a szervezet védekező mechanizmusa a tüdő 
egészséges szövetét is megtámadja.

Lappangási idő

A COVID-19 legelső szakaszának az ideje, ami a megfertőződéstől a 
tünetek kifejlődéséig eltelt idő, a rendelkezésre álló adatok alapján 
2 és 14 nap között van, bár előfordult olyan eset is, amikor ez az idő 
több mint 27 nap volt.

Ha nagyszámú esetnél a különböző időtartamok átlagát vesszük, ak-
kor ez az idő 3–5 nap között van.

A szervezetben a vírus elleni antitestek megjelenése 5 és 14 nap kö-
zött zajlott le, a gyakran alkalmazott egyszerű gyorsteszt ezeket az 
ellenanyagokat mutatja ki, így az is előfordulhat, hogy az illető már 
fertőz, és a teszt negatív, illetve a teszt pozitív lesz, de a személy már 
valójában felgyógyult a betegségből.

A jelenleg elfogadott megbízható teszt az új koronavírus azonosítá-
sára, ha a vírus örökítőanyagát mutatják ki a torokváladékból vett 
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mintából.

A vírus a betegség első hetében nagy mennyiségben szaporodik a 
felső légutakban, ami elősegíti a fertőzés terjedését.

Nem feltétlenül szükséges köhögni vagy tüsszenteni, mert a nagy 
mennyiségű vírust egyszerű beszéd közben a szájüregből kijutó apró 
nyálcseppekkel is szétszórhatják.

Így mindenki számára jó lenne valamilyen arcmaszk viselése, mert 
bármilyen maszk felfogja a szájból szétszóródó nyálcseppeket.

Tehát akár a szövetből készült, egyszerű arcmaszk nem feltétlenül a 
megfertőződés elleni hatásossága miatt javasolt, amit sok szakem-
ber vitat, hanem annak a korlátozására, hogy a még tünetmentes, de 
fertőzőképes potenciális vírusgazda ne terjessze a kórokozót.

A betegség lefolyásam szövődmények

Az új koronavírus súlyos szövődménye az új koronavírus-fertőzés 
miatt kialakult tüdőgyulladás (NCIP), aminek tünetei más tüdőgyul-
ladáshoz nagyon hasonlóak: magas láz, száraz, köpetürítéssel nem 
járó köhögés, légzési nehézségek, izomfájdalmak, fáradékonyság.
A képalkotó vizsgálatok során megállapítható, hogy mindkét tüdő 
érintett, és a betegség során a tüdő hörgőcskéi folyadékkal telhetnek 
meg.

A betegség lefolyásának három fő mintája létezik, miután a vírus 
örökítőanyaga beépül az orr és a felső légutak nyálkahártyájának 
hámsejtjeibe, és ott elkezd szaporodni.
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Ez a három lehetőség a következő:
a.) felső légúti tüneteket mutató enyhe lefolyású betegség,
b.) nem életveszélyes lefolyású tüdőgyulladás,
c.) súlyos tüdőgyulladás akut légzőszervi distressz szindrómával 
(ARDS, ez egy élveszélyes állapot, ami a tüdő olyan jellegű károso-
dásával jár, ami miatt a szervezet nem jut elegendő oxigénhez, így a 
keringés, és más szervek is károsodnak). Ez a tüdőgyulladás enyhe 
tünetekkel kezdődik 7–8 napon át, majd bekövetkezik egy gyors ál-
lapotromlás, és a beteg komoly életmentő eljárást, gépi lélegeztetést 
igényel.

Ez a tüdőgyulladás általában nagyon súlyos, esetenként halálos ki-
menetelű lehet, amely során a szervezeten belül a gyulladásos vá-
laszreakció és más kórfolyamatok okozzák a legtöbb halálesetet.

A nemdohányzók között a tüdőhörgők öntisztuló képessége nagy 
mértékben befolyásolja a gyógyulást.

A dohányosoknál a tüdőgyulladás súlyosabb és hosszabb lefolyású 
lehet.

A légutakat befedő csillószőrök károsodhatnak a fertőzés következ-
tében, ami szintén súlyosabb és hosszabb gyógyulási folyamatot 
okozhat. Baktériumok miatti felülfertőződés is előfordulhat, ami to-
vábbi problémákat okozhat.

A legsúlyosabb esetekben olyan lélegeztetőgépeket használnak, 
amik átveszik a tüdő munkáját, és bennük történik meg a vérben 
szállított széndioxid eltávolítása, illetve kerül be a vérbe a levegő oxi-
génje.
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A FERTŐZÉS 
KOCKÁZATÁNAK

A MINIMALIZÁLÁSA

Kézmosás szappannal

A korábban leírtakból is kiderül, hogy a gyakori, legalább fél percen 
át tartó szappanos vagy más zsiradékoldó kézmosás elengedhetet-
len.

Gyakorlatilag minden tevékenység megkezdésekor és befejezésekor 
célszerű lenne kezet mosni, így közlekedés utáni megérkezéskor, a 
felsőruházat levétele után, WC-használat előtt és után, étkezés előtt 
és után, ételkészítés előtt és után és így tovább.

A kézmosás helyes módszere a következő:

1. A kéz benedvesítése folyóvízzel.

2. A kezek alapos beszappanozása dörzsölő mozdulatokkal, beleért-
ve a kézfejet, az ujjak közötti részeket és a köröm alatti területeket 
is. A szappan segít ártalmatlanítani és eltávolítani a kórokozókat a 
bőrről.

3. Legalább 20 másodpercig kell dörzsölni a kezeket. A dörzsölés 
által keltett súrlódás segít eltávolítani a kórokozókat, és a hosszabb 
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időn át tartó dörzsölés több kórokozót távolít el.

4. Alaposan le kell öblíteni a kezeket folyóvízzel. Az állóvízben való 
öblítéssel újra szennyeződhet a bőrfelület.

5. A megmosott kezeket tiszta törölközővel vagy papírtörlővel kell 
megszárítani, vagy hagyni megszáradni a levegőn. A nedves kéz 
könnyebben újra beszennyeződhet.
 
Az alapos kézmosás egymást követő fázisai.

Az egész kézmosás ideje közelítsen az egy perchez.

Fertőtlenítés

A kézmosáson kívül célszerű a különféle munkafelületek, kapaszko-
dók rendszeres fertőtlenítése. Ez terjedjen ki a számítógép billenty-
űzetének, a telefonunk vagy más okoskészülékünk tokjának a fertőt-
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lenítésére is.

A fertőtlenítésre orvosi alkoholos vagy nátrium-hipoklorit tartalmú 
fertőtlenítőt használjunk. Ez utóbbi vegyület vizes oldata a hipó, és 
ez a Domestos hatóanyaga is.

Vegyszeres fertőtlenítés során mindig tartsuk be a termék használati 
utasítását, és vegyük fel a javasolt védőeszközt, például a gumikesz-
tyűt. 

Ha nincsenek otthon ilyen vegyi fertőtlenítők, akkor jó szolgálatot 
tesz a szappanos víz is, amit pár percig hagyjunk rajta a lemosandó 
felületen, majd öblítsük le alaposan.

Az orvosi alkoholt (etanolt) tartalmazó fertőtlenítőszerek fél percen 
belül hatnak. Ha az alkohol kis tárolóedényben van, akkor nedvesít-
sünk be egy szövetdarabot, majd öntsünk rá egy kis orvosi alkoholt, 
és töröljük át a felületet!

Ruhák mosása

A ruháinkat, ha csak lehet, legalább 60 fokon mossuk ki.

90 fokos mosás ajánlott az olyan egyszerű szövetből készült száj-
maszkoknál, amelyek többször használatosak.

A mosható szájmaszkot levétel után különítsük el, tegyük jól záródó 
zacskóba, majd 90 fokon mossuk ki, és csak ezután használjuk újra. 
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Gyakori szellőztetés

A friss levegő minden zárt térben (lakás, iroda, üzlethelyiség) és 
minden évszakban fontos. A szervezet igényli a jobb oxigénellátást, 
és a jobb alvásminőség érdekében is érdemes kiemelni ennek a fon-
tosságát.

A friss levegő emellett a lelkiállapotunkra is jó hatással van.

A fentieken kívül az sem mellékes szempont, hogy ilyenkor a zárt 
tér levegőjében esetlegesen felszaporodó kórokozók sűrűsége is le-
csökken.

Néhány tipp az egészséges beltéri levegő érdekében.

• A fűtési szezon elején nagyobb eséllyel alakul ki páralecsapódás, 
ezért ilyenkor még többször szellőztessünk. Ha odakinn 10–15 Celsi-
us-fokos a hőmérséklet, szellőztetéskor a helyiségek páratartalma is 
csökkenni fog. A falak, a padló és a bútorok gyors szellőztetés esetén 
még a hidegebb hónapok alatt sem hűlnek ki, így a szoba hamar visz-
szanyeri eredeti hőmérsékletét.

• Tanácsos télen rövid, naponta többszöri szellőztetést alkalmazni 
a hosszabb ideig tartó, ritkábban végzett szellőztetések helyett. Ha 
szellőztetéshez ablakot nyitunk, akkor az állott levegő 5–20 percen 
belül távozhat.

• Ébredés után szellőztessük ki a hálószobát.

• Főzéskor nyissunk ablakot a konyhában, evés után pedig az étke-
zőben.
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• Takarítás után hagyjuk, hogy átjárja a levegő a szobákat.

• Este, lefekvés előtt – akár kis időre is – nyissunk ablakot, hogy job-
ban tudjunk aludni.

• Zárt ajtók mögött zuhanyozzunk, fürdés után töröljük szárazra a 
csempét és a padlót, majd nyissuk ki a fürdőszoba ablakát, ha van. 
Ha ez nincs, akkor hagyjuk nyitva az ajtót.

• A frissen mosott ruhákat lehetőleg ne a lakásban teregessük ki! Ha 
erre mégis kénytelenek vagyunk, akkor szellőztessünk gyakrabban.

• Főzéskor mindig használjunk fedőt, ami energia-megtakarítást is 
jelent.

• Aki kertes házban vagy tetőtéri lakásban él, más módszerekkel biz-
tosíthatja a friss levegőt otthonában, és tisztában kell lennie azzal, 
hogy mi is a kéményhatás, aminek az alapja, hogy a meleg levegő 
könnyebb a hidegnél, és emiatt felfelé száll. Amint a magasban el-
helyezett szellőzőcsatornán vagy nyitott tetőtéri ablakon keresztül a 
meleg levegő a szabadba távozik, a helyére friss, hűvös levegő áram-
lik be. Ehhez függőleges ablaksort, illetve egymással szemben be-
épített tetőtéri ablakokat éppúgy tudunk használni, mint tetőtéri és 
homlokzati ablakot vagy ajtót együttesen.

• A tetőtéri ablakok egyidejű nyitásával keltett kereszthuzat a gyors 
és alapos szellőztetésre való. A szobát gyorsan átjárja a friss leve-
gő, így a kereszthuzattal rögtön kellemesebb, egészségesebb beltéri 
klímát is teremtünk.
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Közösségi távolságtartás

A közösségi távolságtartás szintén egy olyan rendszabály, amellyel 
csökkenteni lehet a fertőzés terjedését.

Ez egyrészt azt jelenti, hogy csökkenteni kell az emberek közötti 
közvetlen érintkezés gyakoriságát, azaz nincsenek csoportos ren-
dezvények, bezár az iskola, vagy korlátozzák az üzletekben, irodák-
ban egyszerre bent levők számát, hanem azt is, hogy amikor sorban 
állunk vagy tömegközlekedésen utazunk, akkor az emberek legalább 
1,5–2 méteres távolságot tartanak.

A közösségi távolságtartásba beletartozik az is, hogy ha lehet otthon-
ról dolgozunk, azaz nem járunk be az irodába, hanem kialakítjuk a 
„home office”, azaz „otthoni munkahely” elnevezésű munkakörnye-
zetet.

Ebbe a kategóriába esik az is, hogy csak indokolt esetben hagyjuk 
el a lakóhelyünket, és csak a velünk egy lakásban, családi házban 
élőkkel érintkezünk. 

Járványok esetén a hatóságok gyakran szabályozzák a lakóhely el-
hagyásának lehetséges eseteit a járványügyi szakemberek ajánlásai 
alapján.

A közösségi távolságtartás tágabb kategóriájába esik még az elszige-
telődés vagy karantén is, amiről már korábban szintén írtam.
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Közegészségügyi előírások

Nyilvánvaló, hogy járvány esetén maximálisan be kell tartani a ha-
tósági rendelkezéseket, amelyeknek célja a fertőzés terjedésének a 
lassítása, illetve megállítása.

Ennek fontosságáról már írtam a kiadvány elején, amikor a járvány 
terjedésének az „ellaposításáról” volt szó. Ennek célja az egészség-
ügyi ellátórendszer hirtelen fellépő, nagy leterhelésének a megaka-
dályozása, mert ez esetben sok súlyoson beteg ember megfelelő 
orvosi ellátás nélkül maradhat, és a fertőzés közben kialakuló beteg-
ségeknek a kimenetele sokkal súlyosabbak lehetnek.

A hatósági előírások a közegészségügyi helyzet alakulásának a függ-
vényében akár területenként is változhatnak, így mindenképpen 
fontos nyomon követni a ránk vonatkozó előírások változását.

Maszkokról

Bár a különféle egészségügyi maszkok viselése kifejezetten az orvo-
sok és az egészségügyi szakszemélyzet számára ajánlott, az átlagem-
bereknek is van haszna az arcmaszkok hordásából a következő meg-
fontolások alapján:

Először is segíti a belélegzett hideg levegő felmelegítését, és így az 
orr nyálkahártyája nem hűl le túlságosan. A hideg nyálkahártya bio-
kémiai szerkezete megváltozik, és ez kedvezhet a kórokozók megte-
lepedésének, amit így mérsékelni lehet.

Másodszor bizonyos mértékben – a maszk fajtájától függően – véd 
az arcra jutott, esetleg kórokozókat is tartalmazó mások által felkö-
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högött vagy kitüsszentett parányi cseppeket tartalmazó felhő ellen. 

A felső légúti betegségek kórokozói az ilyen párfalhőben levő apró 
cseppecskékben terjednek.

Ezek ellen a kiköhögött vagy kitüsszentett párafelhők ellen a szövet-
ből készült szájmaszkok is jelentős védelmet nyújthatnak.

Ha az ember köhög, tüsszög, akkor a szájmaszk viselése csökkenti a 
fertőzés átadásának a kockázatát, függetlenül attól, hogy az ember 
betegnek érzi-e magát vagy sem, kimutatták-e nála a kórokozót vegy 
sem. Nagyon sok olyan ember van, aki nem a koronavírus miatt kö-
hög, tüsszög, hanem náthás vagy influenzás. Ezekben az esetekben 
is célszerű az ilyen fertőzések átadását megelőzni.

Az is előfordulhat, hogy mi magunk tünetmentesen hordozzuk a 
kórokozót, és azt át is adhatjuk másnak, akár a beszéd során távozó 
apró nyálcseppekkel is. Az arcmaszk viselése így védi a körülöttünk 
levőket.

A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a hatósági intéz-
kedések betartása mellett az arcmaszkok viselése is hozzájárulhat a 
járvány terjedésének a lelassításához, illetve megállításához.
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Az arcmaszkok helyes viselési módja a következő:

1.) A maszk felhelyezése előtt mossunk alaposan kezet szappannal 
vagy fertőtlenítőszerrel.

2.) Figyeljünk oda, hogy a maszk fedje be az orrunkat és a szánkat is.

3.) Amíg viseljük az arcmaszkot, addig ne érjünk hozzá, ne piszkál-
juk.

4.) Ha mégis hozzányúltunk, akkor mossunk alaposan kezet.

5.) Ha a maszk átnedvesedik a kilélegzett pára miatt, akkor cserélni 
kell.

6.) Hazaérkezés vagy munkahelyre érkezés után először vegyük le az 
utcai ruhánkat.

7.) Alaposan mossunk kezet.

8.) Amikor levesszük a maszkot, akkor a maszkot tegyük egy zárható 
műanyag zacskóba, és ha csak egyszerhasználatos, akkor ne hasz-
náljuk újra!

9.) Alaposan mossunk kezet.

10.) Ha a maszkunk mosható, akkor gondoskodjunk a lehető leggyor-
sabban annak kimosásáról, legalább 1 órán át legalább 60 fokos víz-
ben, vagy fertőtlenítő szerrel kezelni legalább 10 percen át, és utána 
kimosni 60–90 fokon.
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11.) Ha erre nincs lehetőség, akkor a fertőtlenítésig és kimosásig tá-
roljuk a levetett maszkunkat egy jól záródó zacskóban.

12.) Ha a munkahelyről hazaindulunk és maszkot hordunk, akkor 
célszerű egy új maszkot felvenni, amit jól zárható zacskóban ma-
gunkkal hoztunk. Tehát ha ilyen arcmaszkot veszünk, akkor lega-
lább 4 darabot szerezzünk be belőle, és minden nap fertőtlenítsük a 
használtakat, valamint mossuk is ki őket.
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AMIT FELTÉTLENÜL 
TUDNOD KELL AZ

IMMUNRENDSZERRŐL

Íme az immunrendszer modellje a legújabb kutatások fényében:

 
A fenti ábrán látható dobozok a következő, immunrendszerszerhez 
kapcsolódó működéseket mutatják be.

A „veleszületett immunrendszer” a szervezetnek azt a védekezőké-
pességét jelenti, amely a születésünk óta megvan. Ez a méhen belül 
alakul ki a várandóság alatt.

Ez négyféle területen nyilvánul meg:

1.) Bizonyos fehérvérsejtek idegen anyagokat, kórokozókat bekebe-
lező képessége, amit szaknyelven fagocitáló képességnek nevezzük.
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2.) A savas gyomornedv baktériumölő tulajdonsága.

3.) A bőr és a nyálkahártyával borított tápcsatorna, légutak és a húgy-
utak védelmi képessége a behatoló kórokozók ellen.

4.) A szervezetben képződő kórokozók elleni kémiai anyagok kivá-
lasztásának a képessége. Ilyen például a szájban termelődő nyálban 
levő lizozim nevű enzim vagy a nyálkahártyákat védő enzimek.

Az „adaptív immunrendszer” az életünk során szerzett immunitás 
alapján folyamatosan tanul, amikor a szervezet egy-egy új kórokozó-
val találkozik, és megjegyzi, hogy a betolakodó vagy idegen anyag el-
len mi volt a jó védekezés, milyen ellenanyag termelődése bizonyult 
sikeresnek a fertőzéssel szemben.

Ha egy kórokozó megfertőz minket, az immunrendszerünk aktiváló-
dik. Ha legyőzi a betegséget, akkor az azt okozó anyagot vagy kóroko-
zót, valamint a kórok ellen felhasználható ellenanyagot (antitestet) 
megjegyzi az immunrendszer.

Így, ha újbóli fertőzés történik az adott anyaggal vagy kórokozóval, 
akkor az már egy gyorsan kialakuló immunválasszal találkozik, hi-
szen a lehetséges kórokozó beazonosítása után az immunrendszer 
kész gyártási tervvel rendelkezik, és a betegség lefolyása gyakran 
szinte tünetmentes lesz.

Az immunrendszer ilyen betanítására azok a védőoltások is alkalma-
sak, amikor legyengített kórokozó vagy a kórokozó egy bizonyos ré-
sze az, amivel ezt a betanítást elvégzik az oltás beadásával.

A védőoltások másik csoportját az ellenanyagok beadását jelentik, 
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amelyek vagy elpusztítják a kórokozókat, vagy azt akadályozzák 
meg, hogy a kórokozó képes legyen megfertőzni az egészséges sej-
teket, vagy képesek legyenek elszaporodni a szervezeten belül. Ez 
utóbbit akkor használják, amikor a megfertőződött beteg szervezete 
nem képes hatékony ellenanyagot termelni a kórokozóval szemben, 
mert azt valamilyen oknál fogva nem tudja idegenként beazonosíta-
ni, és ellene hatékony ellenanyagot termelni.

A fenti ábrán a két immunrendszer közötti dobozon az „IFN rend-
szer” felirat olvasható.

Az IFN rövidítés az interferon szóra utal. Ezek olyan fehérjék, ame-
lyeket a különböző kórokozók (vírusok, baktériumok, paraziták vagy 
akár daganatsejtek) által megtámadott szervezet sejtjei bocsátanak 
ki. 

Ezeknek az anyagoknak a feladata, hogy aktiválják az immunrend-
szert és a környező sejtek védekező mechanizmusait.

Ezekre az interferonokra gyakran hivatkozunk még citokinek néven 
is, amik olyan jelzőmolekulák, amelyek az immunválasz szabályozá-
sában vesznek részt.

Az „IFN rendszer” biztosítja azt a kapcsolatot is, ami a kétféle – vele-
született és alkalmazkodás (azaz adaptáció) útján szerzett – immun-
működést köti össze és szabályozza.

Az immunrendszer minden részére nagy hatással van az idegrend-
szer állapota. Az idegrendszerünk két nagy részből áll: a szimpatikus 
és paraszimpatikus idegrendszerből. Az első a stresszre adott választ 
irányítja, míg a második működése a regenerációval kapcsolatos.
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Az idegrendszer is és az immunrendszer is kölcsönhatásban áll az 
ábra alján levő nagy dobozzal, aminek a felirata: „mikrobiom”.

Az ábrán a mikrobiom dobozfelirat azoknak a parányi élőlényeknek, 
mikroorganizmusoknak az összeségét jelenti, amelyek velünk élnek.
Ezek nagyrészt különféle baktériumok, de vannak köztük vírusok, 
gombák és már apró élőlények is, amik nagyrészt a nyálkahártyával 
borított belső testfelületeken élnek, mint például az emésztőrend-
szer a szájtól a végbélig vagy a légzés szervrendszere az orrtól a tüdő-
lebenyekig. A mikrobiom jelentés része velünk él a bőrünk felszínén 
is.

A mikrobiom sokszínűsége és épsége az egyik kulcsa szervezet jó 
immunműködésének, főleg azért, mert az immunrendszert alkotó 
sejtek és szövetek jelentős része a hasunkban, a beleinkben vannak, 
hiszen a kórokozók a szánkon keresztül is bejuthatnak a testünkbe.
De ugyanilyen fontos a légutakban élő mikrobiom épsége is, mert 
ennek nagy szerepe van a felső légúti fertőzések elleni fellépésben.

A dohányzás és a levegő szennyezettsége, a levegőben levő allergiát 
okozó anyagok károsítják ezt a mikrobiomot, és ezzel gyengítik a lég-
zőrendszer immunműködését.

A fenti ábra jól szemlélteti, hogy az immunrendszerünk nem csu-
pán a különböző fehérvérsejtekből vagy az ellenanyagokat terme-
lő sejtekből áll, hanem egy összetett rendszert alkot, és ez kihat az 
egész szervezet állapotára. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szervezet 
egészének és egyes részeinek az állapota is kihat a testünk védekező 
képességére.
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Ilyen értelemben véve a már meglévő hormonális és idegrendszeri 
problémák, a hosszú időn keresztül meglévő gyulladásos folyama-
tok, a különféle anyagcserezavarok és emésztési panaszok mögötti 
okok, vagy a mikrobiomon belül a barátságtalan parányok elszapo-
rodása és a hasznosak kipusztulása mind-mind olyan tényező lehet, 
ami ilyen értelemben gyengíti az immunrendszert.

Ez azért van, mert a potenciális kórokozók energiát vonnak el tő-
lünk, illetve egy új fertőzés már túlterhelheti a védekező rendsze-
rünket, amely így összezavarodik, és kikerül a szervezetünk szabá-
lyozórendszereinek az irányítása alól.

És ez a túlzott immunálasz már bajt okoz, ahogyan ez az autoimmun 
betegségek esetén is megtörténik, amikor a szervezet által termelt 
ellenanyagok vagy a kórokozókat elpusztító fehérvérsejtek nekitá-
madnak az egészséges sejteknek, szöveteknek.

Az egészség és a dinamikus egyensúly

Testünkben nagyon sokféle összetett folyamat zajlik le egy időben 
annak érdekében, hogy annak működőképessége és egészsége soká-
ig fennmaradjon. 

A szervezetünk azon képességét, hogy folyamatosan alkalmazkodni 
tud a szüntelenül őt érő hatásokra, homeosztázisnak nevezzük.

Ez biztosítja azt a viszonylagos egyensúlyt, ami lehetővé teszi a szer-
vezeten belül lezajló életfolyamatok zavartalan működését.

Ez a belső környezet dinamikus állandóságát jelenti.
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Amikor ennek a dinamikus egyensúlynak a fenntartása már egy-
re több megterheléssel jár, akkor a szervezet működési egyensúlya 
felborul, és olyan problémák állnak elő, mint a pajzsmirigy alulmű-
ködése, ami fékezi az egész anyagcserét, vagy a nem megfelelő in-
zulinhatás inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség esetén, ami tar-
tósan megnöveli a vércukorszintet, ennek összes következményével 
együtt, ami között ott van a fehérvérsejtek lecsökkent aktivitása is.

A tartósan stresszes idegrendszer esetén állandósulnak a szimpati-
kus hatások, ami együtt jár a stresszhormonok folyamatos túlsúlyá-
val, ami tartósan tompítja az immunrendszer működését.

Ezek azok a problémák, amelyek a járványok esetén megnehezítik az 
immunrendszer dolgát, és ezek és más, hasonló egészségügyi állapo-
tok mind megnövekedett kockázati tényezőt jelentenek a fertőzések 
betegséggé alakulásában, illetve a kialakult betegség súlyosságában.
Ezt támasztják alá azok a kockázati tényezők is, amik növelik a CO-
VID-19 megbetegedés lefolyásának a súlyosságát is.

Ilyen kockázatok a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri beteg-
ségek, a túlsúly, a magas vércukorszinttel járó inzulinrezisztencia és 
cukorbetegség, a daganatos betegségek, illetve az autoimmun beteg-
ségek, valamint a légzőszerveket érintő betegségek is.

Az egészség és a stressz

Régóta tudjuk, hogy a tartósan fennálló stressz akár komoly egész-
ségkárosodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenálló-
képességét.

Most már csak az a kérdés, hogy mi minden okoz nekünk ilyen 
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stresszt?
Ha valakit folyamatosan félelemben és bizonytalanságban tartanak, 
akkor az illető stresszes lesz.

Ha valaki folyamatosan aggódik a jövője miatt, vagy elveszti az anya-
gi biztonságát, beszűkülnek az emberi kapcsolatai, nő a bezártsága, 
nő a kiszolgáltatottsága, akkor is stresszes lesz.

Ezek mind olyan körülmények, amiknek a táplálása ma sem szűnik 
meg a sajtó részéről, illetve gyakran együtt járnak azokkal a kénysze-
rintézkedésekkel, amiket a kormányok elrendelnek.

Nem véletlen, hogy ma már egyre több országban azon kezdenek 
gondolkodni a politikai vezetők, hogy milyen módon lehetne eze-
ken a bevezetett intézkedéseken enyhíteni annak érdekében, hogy 
az adott ország gazdasága újra, a lehető leggyorsabban talpra tudjon 
állni.

Magától értetődő, hogy a politikai döntéshozóknak nagyon nehéz 
dolga van, hiszen egyszerre kell gondolniuk a bevezetett intézkedé-
seknek a gazdaságra és az egészségügyi intézményekre gyakorolt ha-
tásaira. 

Egyrészt csökkenteniük kell a járvány terjedési sebességét és a meg-
fertőződött betegek nyomását az egészségügyi ellátórendszerre, 
másrészt a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell a gazdaság 
működőképességét, a vállalkozások fennmaradását, és bérből, fize-
tésből élők munkahelyeinek megtartását. 

Így ezeknek az intézkedéseknek a stressz társadalmi méretű hatása-
inak a minimalizálására is törekedni kell.
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Ilyenkor az embernek a saját szintjén is mindent meg kell tennie, 
hogy tompítsa a rá nehezedő stresszhatásokat. Ezek közül az első, 
hogy ki kell vonnia magát a sajtóhírek nyomasztó hatása alól, és erő-
sítenie kell magában azokat a dolgokat, amik reményt és megköny-
nyebbülést jelentenek számára.

Ilyenkor, ha megnövekedik a szabadidő, többet törődhet magával, és 
a vele egy háztartásban élőkkel. Jó, ha valami újat tanul, vagy képzi 
magát a meglevő szakmájában, vagy megtesz olyan dolgokat, amivel 
több rendet, biztonságot teremthet maga körül.

Nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg a rokonainkról, baráta-
inkról sem. A technikai fejlődés lehetővé tette, hogy az internet és 
a távközlés segítségével rendszeres kapcsolatot tartsunk fenn szá-
munkra fontos emberekkel, még ha távol is vagyunk egymástól.

Nagyon jó, hogy helyi szinten egymás után alakulnak önsegítő kez-
deményezések, és a művészek is megtalálják azokat a módokat, 
ahogy üzenetüket eljuttassák az emberekhez.

Az egészség és az életmód, étrend kapcsolata

Amikor az egészségre gondolunk ritkán jut eszünkbe, hogy az élet-
módunknak meghatározó szerepe van abban, hogy milyen állapot-
ban vagyunk.

Mivel az egészség ellentéte a betegség, így amikor szó esik a beteg-
ségek megelőzéséről vagy az egészségmegőrzésről, akkor azt inkább 
tartjuk orvosi feladatnak, mint olyan területnek, amihez nekünk is 
közünk van.
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Pedig egy adott ország egészségügyi ellátórendszerének a fejlettsé-
ge, az ott dolgozó orvosok száma csak kb. 20%-ban határozza meg 
azt, hogy milyenek az ott élők egészségkilátásai, mennyi a várható 
élettartama.

A legnagyobb részt az életmóddal kapcsolatos területek, a minden-
napi szokásaink, az étrendünk, az életmódunk hat hosszútávon az 
egészségi állapotunkra.

Ebben az étrenden kívül a következő rendszeres tevékenységeink 
tartoznak bele:

- a szokásos napirend: mikor fekszünk le, mikor kelünk, mikor 
eszünk, mit iszunk, ide tartozhat az is, hogy milyen az alvásunk és 
mennyire vagyunk kipihentek ébredéskor;

- ezután jön a rendszeres testmozgás, ami nem feltétlenül sporto-
lást jelent, hanem azt, hogy mennyire mozgatjuk át az ízületeinket, 
mennyit tornázunk, gyalogolunk, futunk vagy úszunk, kerékpáro-
zunk;

- ezt követi az az idő, amit az alváson kívül a saját regenerációnkra 
fordítunk: van-e olyan rendszeres időnk, amikor a saját kedvtelé-
sünkre csinálunk valamit, amiben kifejezhetjük önmagunkat;

- ide tartozik az is, hogy milyenek a társas kapcsolataink, milyen szo-
ciális háló vesz körül bennünket, mennyire vagyunk jó kapcsolatban 
a rokonainkkal, ismerőseinkkel, munkatársainkkal, illetve az üzleti 
partnereinkkel.

Amikor a COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos magas kockázatot 
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jelentő krónikus egészségügyi állapotokról írtam, akkor a követke-
zőket soroltam fel: szív- és érrendszeri megbetegedések, magas vér-
nyomás, daganatos megbetegedések és a cukorbetegség, illetve a 
túlsúlyt.

Ha ezek mögé a betegségek mögé nézünk, és olyan közös életmóddal 
kapcsolatos alapot keresünk, ami közös nevezőt jelenthet ebben az 
egyenletben, akkor nem kell sokáig nyomoznunk.

A nyomozásunk eredménye a krónikusan magas vércukorszint az 
ételeinkben levő magas cukor- és gyorsan felszívódó szénhidráttar-
talom miatt.

Mik a szénhidrátok? Ezek az egyszerű és összetett cukrok, amik ben-
ne vannak a barna- és kristálycukorban, a különféle szirupokban és 
süteményekben, lekvárokban, a liszttel készült tésztákban, kenye-
rekben, a főtt burgonyában, és az agyonfőzött zöldségekben.
 
Az élelmiszeripar készételei és húskészítményei összetételüknél fog-
va szintén gyorsan megemelik a vércukorszintet, hiszen ma már a 
virsliben, párizsiban, sonkákban, szalámikban jó adag hozzáadott 
keményítő vagy cukor van, az ízfokozóról és más adalékanyagokról 
nem is beszélve.

Az ilyen ételek és magas cukortartalmú italok fogyasztása egyenes 
út a krónikusan magas vércukorszinthez, ami törvényszerűen vezet 
el a már említett inzulin nevű, vércukorszintet szabályozó hormon 
elégtelen hatásához, amit inzulinrezisztenciának nevezünk. Ennek 
lehetséges kimenetele a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása, ami 
ma már népbetegségnek számít.
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És természetesen ez az étrend rombolja a velünk élő bélflórát, csök-
kenti a hasznos baktériumaink változékonyságát, és utat nyit a kór-
okozók megtelepedésének.

Ez az étrend kifejezetten rombolja az immunrendszer teljesítőképes-
ségét, mert a következményként kialakuló tartós gyulladások idővel 
az egész szervezetet érinthetik.

Ennek nyilvánvaló tünetei az emésztési panaszok vagy a reumatikus 
fájdalmak, illetve azok a népbetegségnek számító, modern életmó-
dunkkal összefüggésbe hozható betegségek, amik a COVID-19 koc-
kázati tényezői. 

És míg ma a COVID-19 kórokozójának a járványáról beszélünk világ-
szerte, teljesen biztos vagyok abban, hogy holnap jöhet egy újabb 
kórokozó, egy újabb velünk élő vírus vagy antibiotikumokra rezisz-
tens, kezelhetetlen baktérium, és majd az válik egy újabb világjár-
ványt kiváltó fertőzés okává.

És ne gondolja senki, hogy a SARS-CoV-2 nem fog megváltozni, és 
biztosan nem lesz egy újabb járványhullám, ahogy az a múlt század 
elején volt a spanyolnátha esetén már megtörtént.

És akkor mi lesz? Újra leáll az ország? Leáll a világ?

A kormányok a következő világjárvány idején vajon milyen intézke-
déseket fognak hozni?

Ha erre az új világjelenségre – mert ma már ezt is ki kell mondanunk 
– fel akarunk készülni egyéni és társadalmi szinten, és a kilábalás, 
valamint a normális élet biztonságának a reményével akarunk élni, 
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akkor elkerülhetetlen, hogy ne vegyük számba azokat az étrendi és 
életmódbeli szokásainkat, amiken változtatnunk kellene a változta-
tásokat ránk kényszerítő, kegyetlen valóság hatására. 



62

AMIT MÉG
MEG KELL TENNED

Tápláló ételek

Mint írtam, a gyorsan felszívódó cukorban és keményítőben, illet-
ve feldolgozott élelmiszerekben bővelkedő étrendre a szervezetben 
erős gyulladásos válasz alakul ki, hasonlóan ahhoz, amilyet a kór-
okozók idéznek elő.

A tápanyagokban dús étrendre való átállás hatására érzékelhetően 
csökkennek a sejtek szintjén meghúzódó gyulladásos folyamatok.

Jól ismert, hogy gyulladás után a szervezet védekezőrendszere riasz-
tott állapotban marad, hogy gyorsan reagálhasson egy újabb táma-
dásra. Ezt a védekező készenlétet nem csak kórokozó képes előidéz-
ni, hanem a helytelen étrend is.

A tápanyagdús étrendben kell lenni olyan vitaminoknak, ásványi 
anyagoknak és nyomelemeknek, amik közvetlenül támogatják az 
immunrendszer működését.

Például az A-vitamin és cink fontos a sejtosztódás szempontjából, 
ami fontos az immunsejtek szaporodásakor is. Az A-vitamin ezen kí-
vül a nyálkahártyák védelmében is fontos szerepet tölt be.

Akár egyetlen vitamin is képes többszörösen hatni az immunrend-
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szerre. Például az E-vitamin az antioxidáns hatása mellett részt vesz 
sokféle enzimfolyamatban is.

A tápláló étrend pont az ellenkezője annak, amit szokásos módon 
eszünk.

Dr. Ritamarie Loscalzo, Amerikában élő természetgyógyász és kli-
nikai táplálkozási szakértő szerint az immunrendszer működését a 
következő életmódbeli tényezők gyengítik:

- a magas stressz-szint miatti magas kortizolszint, aminek következ-
ménye a felszínes, nem elegendő alvás,
- illetve az előbb említett gyorsan felszívódó szénhidrátok miatti 
gyors vércukorszint emelkedés.

Ez a magas vércukorszint ugyanis rontja a vérünkben levő olyan im-
munsejtek aktivitását, amelyek bekebelezik a bejutott kórokozókat. 
Ezt a hatást az étkezést követően akár 5 órán keresztül is fennállhat.
Így a napi 3-szori étkezéssel, (ha valaki ilyen ételeket eszik), akár 15 
órányi időre lecsökkentheti az immunsejtjei aktivitását.

A gyorsan felszívódó szénhidrátfogyasztás másik mellékhatása, hogy 
a vérbe került C-vitamin sem az immunrendszer érdekében fejti ki a 
hatását, hiába szed valaki ilyen vitamintablettákat.

Ez a megállapítás összhangban van Dr. Linus Pauling 1970-es évek-
ben végzett kutatásaival is, aki egy német származású amerikai ké-
mikus és biokémikus, és Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan sok ku-
tatást végzett a C-vitaminnal kapcsolatban.

Éppen ezért a legfontosabb teendő az ételeink, italaink gyorsan fel-
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szívódó szénhidráttartalmának a csökkentése.

Azaz abba kell hagyni a különféle hozzáadott cukrok fogyasztását, és 
a tésztákat, kenyeret helyettesíteni kell tápláló zöldségekkel és leve-
les salátákkal.

A Testszerviz immunerősítő Zöldturmix egy igazi tápanyagbomba, 
mert tele van leveles salátával, tartalmaz leveles káposztafélét és bo-
gyós gyümölcsöket is.

Mit tegyünk bele?

1 fél marék fekete vagy piros bogyós gyümölcsöt (például: áfonyát, 
málnát, ribizlit, szedret), ami lehet gyorsfagyasztott is.

1 marék madársalátát vagy más leveles salátát. A saláta levele minél 
színesebb, zöldebb legyen, annál jobb. A sápadt zöld levelű jégsaláta 
nem jó választás.

1 marék fodros kelt, de ha ez nem állna rendelkezésre, akkor ezt le-
het pótolni kínai kellel és egy teáskanál fodros kel porral vagy Vidd 
magaddal zöldturmix porral. 

Ezek az utóbbiak beszerezhetők a Testszerviz Prémium Webáruház-
ból.

Turmixunkba tehetünk még egy teáskanál más növényi port is, mint 
például algaport, szőlőmagport, céklaport.

Ilyen koncentrált tápanyagtartalmú zöldségporok is nagy választék-
kal kaphatók a Testszerviz Prémium Webáruházban.
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Ehhez a turmixalaphoz adjunk hozzá annyi tiszta (szűrt) vizet, 
amennyitől jó iható turmixot kapunk.

Ennek a turmixnak magas lesz az ásványi anyag- és nyomelemtartal-
ma, többek között lesz benne kálium, magnézium, vas, szelén, cink.
A vitaminok közül jelentős mennyiségű lesz benne a C-, E- vitamin, 
A-vitamin (béta-karotin formájában) és B-vitaminok, főleg a fodros 
kel tartalom miatt.

Ezen kívül a bogyós gyümölcsök miatt lesznek benne flavonoidok 
és más polifenolok, amik jól ismertek antioxidáns és immunerősítő 
hatásukról.

A fentieken kívül a turmixnak magas lesz a rosttartalma is, ami na-
gyon hasznos az egészséges bélflóra fenntartása szempontjából. 
Mint többször leírtam, a bélflóra egyensúlya fontos az immunrend-
szer jó működése szempontjából.

Ha egy ilyen immunerősítő zöldturmix mellé reggelire elfogyasztasz 
2–3 tojásból készült rántottát, akkor a tojásban levő további tápanyag-
gal és fehérjével támogatod a szervezeted működését úgy, hogy akár 
délig nem leszel éhes.

Az ebéd és a vacsora szintén állhat egy nagy tál leveles salátából vagy 
valamilyen zöldségételből.

Célszerű vacsorára csökkenteni az elfogyasztott étel mennyiségét, 
különösen akkor, ha nem járunk dolgozni, vagy otthonról dolgozunk 
a kijárási korlátozások miatt.

A kevesebb testmozgással járó élet kevesebb energiát igényel. A gya-
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kori étkezés nem csak megemeli a vércukorszintet, hanem gyakran 
túlevéshez is vezet, ami egyenes út a súlygyarapodáshoz.

Amikor tápláló ételekről beszélünk, akkor nem szabad megfeledkez-
ni az olyan fermentált ételekről sem mint a hőkezeletlen savanyú ká-
poszta vagy a kovászos uborka. 

A párolt káposzta kiváló alternatíva a különböző tészta és más kemé-
nyítős köret (burgonya, rizs) helyett.

A levesek közül a csont- vagy húsleves kiváló étel. A csontokból és 
porcokból kifőtt ásványi anyagok és kollagén fehérjék nagyon jót 
tesznek a beleink egészségének, és erősítik a nyálkahártyák védeke-
zőképességét, ami fontos a kórokozókkal szemben. 

A vitaminokról és más étrendkiegészítőkről

Amikor járvány idején az immunrendszerünk támogatásáról van 
szó, szóba kerülhetnek az étrendkiegészítők is.

Ilyenkor fontos lehet a D3 vitamin pótlása, amihez a legjobb, ha K2 
vitaminnal és magnéziummal együtt visszük be, mert a K2 vitamin 
és a magnézium fontos a D-vitamin hasznosulásához és megfelelő 
hatásának kifejtéséhez. 

Ha a D-vitamint magnéziumpótlás nélkül szedjük be, akkor jelen-
tősen csökkenhet a szervezet magnézium szintje. Ez pedig magnézi-
umhiányhoz vezethet.

Télen és kora tavasszal vagy négy fal közé zárva a D-vitaminszintünk 
nagyon lecsökken, ami sebezhetővé tesz minket a kórokozókkal 
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szemben.

A D-vitamin aktív alakjának átalakulása a bevett D-vitamin formá-
ból a vesékben történik meg, és már a vérbe jutott legkisebb gyü-
mölcscukor (fruktóz) mennyiség is gátolja ezt a folyamatot. Tehát, 
aki magas fruktóztartalmú gyümölcsöket, lekvárokat vagy sziruppal 
készült édességet, italokat fogyaszt, annak hiába kerül be a szerveze-
tébe akármennyi nemzetközi egységnyi D-vitamin. 

A magas fruktóztartalom megakadályozza a C-vitamin hatását is, hi-
szen az a májban a fruktóz glükózzá (egyszerű cukorrá) alakul, ami 
megnöveli a vércukorszintet is. 

Természetesen szedhetünk még C-vitamin, A-vitamin vagy E-vita-
min készítményeket is, de ha bármilyen készítményt is szedünk, ak-
kor tartsuk be az adagolási előírást.

A C-vitaminnal kapcsolatban van egy fontos tudnivaló:

A C-vitamin esetében létezik az úgynevezett glükóz-aszkorbát (cukor 
és C-vitamin) versengés jelensége.

Ennek az a lényege, hogy a C-vitamin, legyen abból bármennyi is a 
vérben, nem tud hatékonyan bejutni a sejtekbe, ha a vele egyidejűleg 
jelenlévő vércukor, azaz glükóz ezt „versengő ellenlábasként” gátol-
ja. Ez azt jelenti, hogy a vérben levő cukor és a C-vitamin egymással 
versenyez, és a sejtek aszkorbinsav-tartalma és a vér glükózszintje 
fordítottan arányos egymással, így a magas szénhidrát (cukor és ösz-
szetett cukor, keményítő) tartalmú étrend gátolja a C-vitamin műkö-
dését. 
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Tehát hiába szed be valaki több ezer milligramm C-vitamint, és te-
gyük fel abból elég sok fel is szívódik (mert nem mindig ez a hely-
zet), a hagyományos cukros-keményítős étrend mellett igazából nem 
sokat tett a C-vitamin hatásának kifejtése érdekében! Magyarán az-
zal áltatja magát, hogy ő a C-vitamin szedésével mindent megtett az 
egészsége védelmében.

Az ásványi anyagok közül fontos a magnézium mellett a kálium bevi-
tele is, amit a legjobb naponta zöld leves salátákból pótolni. 

Nyomelemek közül a cink, szelén és jód is kiemelkedő szerepű. Eze-
ket a legjobb a tengeri halakból, kagylókból, rákokból vagy algákból 
bevinni, de jók lehetnek az ilyen nyomelemeket tartalmazó összetett 
készítmények is.

Ilyenek lehetnek a „Sea Kelp” névre hallgató termékek. A tengeri 
moszatból álló tabletták tartalmazzák a tengerekben jelenlévő több, 
mint 50 nyomelemet, így ezek a készítmények talán a legkiegyensú-
lyozottabb nyomelemforrásnak számítanak.

A cinkhiányos emberek hajlamosabbak a megfázásra, az influenzára 
és más vírusfertőzésekre, így a cink szedése jó stratégia lehet az idős 
emberek és a fokozott kockázatnak kitettek számára.

A gyulladások csökkentése érdekében hasznosak még az Ómega-3 
zsírsavakat tartalmazó kapszulák vagy halolaj készítmények. Ezek 
kiválthatók azzal, ha elég lazacot vagy pisztrángot eszünk. 
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Otthoni testmozgás

Amikor az ember az életmódváltásra gondol, akkor nem maradhat 
ki a rendszeres testmozgás sem. 

Ha kénytelenek vagyunk a négy fal között lenni, akkor az ízületek 
átmozgatása még fontosabb lehet, mint amikor járunk-kelünk. 

A TV-nézés vagy a számítógép előtt való hosszú órákon át tartó ülés 
rontja a vérkeringést és sorvasztja az izmokat. 

Ezért rendszeresen, akár óránként álljunk fel és tartsunk szünetet, 
mozgassuk át magunkat és nézzünk ki az ablakon. Ha lehet, men-
jünk ki az erkélyre vagy a kertbe.

A kerti munka ilyenkor nagyon jót tesz! Érjen bennünket sok nap-
fény!

A testmozgásnak nagy szerepe van a bezártsággal járó stressz csök-
kentésében.

Alvás
Az alvás a regeneráció ideje, ezért fontos, hogy eleget aludjunk. Eh-
hez meg kell teremteni a megfelelő feltételeket. Ki kell kapcsolni a 
televíziót, a számítógépet, félre kell tenni az okostelefont.

A vacsora legyen korán, akár kora este. Lehetőleg este 5–6 óra után 
már ne együnk semmit még akkor se, ha 22 óra körül fekszünk le 
aludni.
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Otthoni munkavégzés – napirend és rendszeresség

Az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban a legfontosabb, hogy le-
gyen egy erre a célra leválasztott hely, ahol megköveteljük magunk-
tól, hogy úgy öltözködjünk, viselkedjünk, mintha a munkahelyen 
lennénk.

Tervezzük meg a napirendünket, és a munkára kijelölt időben ne 
foglalkozzunk mással, és ezt közöljük a velünk élő családtagjainkkal 
is.

A napirendünkben legyen a munkaidő mellett elég idő a regenerá-
lódásra, és a többi családtagunkkal, gyerekeinkkel való törődésre, 
beszélgetésre is.

Munka közben legyünk ahhoz hasonlóan hatékonyak, mintha a 
munkahelyünkön dolgoznánk! Tartsuk fenn az élő kapcsolatos a 
munkatársainkkal, főnökeinkkel!

A Testszerviz Wellbeing kiadásában készült,
szabadon letölthető kiadvány itt található:

https://testszerviz.hu/blog/home-office-tippek/

A szokásaink átalakítása

Valójában minden változtatás az életünkben a szokásaink átalakí-
tásáról szól. Ha végignézzük a napi tevékenységeinket, akkor azt 
fogjuk látni, hogy a legtöbbet szokásaink szerint teszünk. Mert ezt 
szoktuk csinálni.
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Hányszor eszünk egy nap? Mit eszünk szívesen? Mikor kelünk fel? 
Mikor fekszünk le? Mit csinálunk reggel vagy este?

Ezek mind-mind szokások.

Ezzel együtt a szokásainkban nagyon jók vagyunk, mert állandóan 
gyakoroljuk őket. és mivel azok a szokásaink, amik, akkor termé-
szetszerűen ezeknek helyeseknek is kell lenniük.

De ezek a szokások nem csupán a cselekvéseinkre vonatkoznak, ha-
nem a gondolkodásunkra is.

Aki zsörtölődni szokott, az nagyon jó a zsörtölődésben.

Aki kritizálni szokott, az nagyon jó a kritizálásban, és ott is hibát ta-
lál, ahol sokan nem.

És így tovább...

Mi lenne, ha ezeken a szokásokon mégis változtatnák, mert akkor 
talán a helyesebb étrend és életmód kialakítása is jobban menne. És 
ez nem jelenti azt, hogy nincs igazunk. Ez azt jelenti, hogy lehetünk 
még jobbak, és lehet még inkább ingazunk.

Kezdjünk el új szokásokat felvenni!

Például a bizakodás szokását vagy a jókedvét. Ha minden nap gyako-
roljuk, akkor ezekben is mesterek lehetünk.

Ha a cukor- és kenyérfogyasztás mesterei vagyunk, akkor most le-
gyünk a zöld saláták fogyasztásának a mesterei!
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Legyünk a testünk támogatásának az új mesterei!

Gyakoroljuk naponta egyre szorgalmasabban a jobb életminőség 
és hosszabb, értékesebb élet irányába vivő új szokások kialakítását, 
hogy elérjük a mester szintet!
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OLVASD MAGAD 
EGÉSZSÉGESRE!

www.testszerviztudastar.hu

 
10+1 tipp – Kapaszkodó az életmódváltáshoz című kiadvány

Ezt a könyvecskét Dr. Suba Réka belgyógyász rezidens orvos írta, aki 
szakmai vezetőként irányítja az Erdélyben működő Testszerviz-csa-
patot. 

Ez a kiadványunk nagyon olcsón elérhető, azonnali segítség nyújt 
bárki számára, és olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekkel bárki ja-
víthat az életminőségén.

Élet írta szakácskönyv

Ez egy különleges szakácskönyv, mert nem hivatásos szakácsok ír-
ták. A benne szereplő recepteket olyan Testszerviz ügyfelektől szár-
maznak, akik ugyanolyan emberek, mint könyveink olvasói. Van 
köztük autószerelő, postás vagy éppen irodai alkalmazott.

A szakácskönyvben szereplő receptek elkészítése nem igényel kü-
lönleges hozzávalókat, nem igényel különleges konyhai fogásokat: 
bárki könnyen elkészítheti őket, és érezheti az ételeink laktató ha-
tását.

Ez a szakácskönyv nem a hagyományos felosztásban tartalmazza a 
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recepteket (előéltelek, levesek, főételek, desszertek), hanem élet-
módváltól számára készült, és ennek megfelelően a benne szereplő 
150 recept csoportosítása a következő:
- először is vannak benne turmixok,
- aztán vannak benne tápanyagokban gazdag, ízletes saláták,
- természetesen a levesek sem hiányoznak belőle,
- ezután az egytálételek következnek,
- és végül vannak benne desszertek is, amelyek jó lehetőséget adnak 
arra, hogy lecseréljük velük azokat a kalóriabombákat, amikkel a 
cukrászdákban, kávézókban találkozhatunk.

A receptek nagy része olyan, hogy újabb variációkra inspirálnak, 
azaz a könyvben szereplő alapváltozat felhasználásával többféle étel-
változat készíthető el.

Ez a szakácskönyv abban segít bárkinek, hogy egészségesebb, táplá-
lóbb étrendje térjen át, és odafigyelhessen a kalóriákra is.

A szakácskönyvben szereplő ételek elkészítésére érvényes az alábbi 
szlogenünk:

„A TEST HELYREÁLLÍTÁSA A FEJBEN KEZDŐDIK, 
ÉS A KONYHÁBAN FOLYTATÓDIK!”

Kulcs az immunrendszerhez című könyv

Ez a könyv az immunrendszer működésébe nyújt alapos betekintést 
közérthető nyelven.

Olyan gyakorlati tanácsokat is olvashatunk benne, amikkel azonnal 
javíthatunk az immunrendszerünk állapotán, támogathatjuk annak 
hatékonyságát.



75

A legújabb kutatási eredmények felhasználásával olyan, az immun-
rendszer működéséhez kapcsoló területek is tárgyal, mint a geneti-
ka, a bélflóra, amit jóval szélesebb összefügésekben is bemutat.

Megtudható belőle, hogyan változik az ember szervezetében és bő-
rén vele élő mikroorganizmusok sokasága, és ezek a változások ho-
gyan hatnak az egészségre.

Arra is választ kaphatunk a könyvből, hogy milyen folyamatok ve-
zetnek az immunrendszer hatékonyságának a csökkenéséhez, és ezt 
hogyan lehet megelőzni vagy helyrehozni.

Kulcs a tápanyagokhoz című könyv

Ez a könyv régi hiányt pótol azzal, hogy eligazodást nyújt a tápanya-
gok sokszor nehezen érthető világában.

Mit együnk?
Mit ne együnk?
Milyen élettani hatása van egy-egy tápanyagnak?
Tényleg tápláló-e az, amit megeszünk?
Hogyan bánjunk a tápanyagokkal?
Ha egészségesen akarunk táplálkozni, akkor meg kell tudnunk, hogy 
mi az, amit megeszünk.
Ez a könyv egy újabb nagy segítség a helyes életmód önálló kialakí-
tásához.

A könyv részletesen foglalkozik a konyhában alkalmazott főzési-sü-
tési eljárásokkal, azok hatásával. A segítségével össze lehet állítani 
egy olyan bevásárló listát, ami lehetőséget nyújt tápanyagokban gaz-
dag, tápláló ételek elkészítésére.
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A könyv eligazít abban, hogy mit érdemes levenni az üzletek polcai-
ról bevásárláskor.

Kulcs a testhez című könyv

Ahhoz, hogy valamit az életben kezelni tudjunk, mindenekelőtt is-
mernünk kell, hogy hogyan működik.

Egy háztartási gép működéséhez pontosan tudnunk kell, hogyan 
működik, mit várhatunk tőle, mit lehet vele megtenni és mit nem 
szabad.

A munkánknak az első napon nem esünk csak úgy neki, hanem 
megtanuljuk a hozzá kapcsolódó folyamatokat, használjuk a hozzá 
szükséges eszközeinket, megismerjük a vállalat működését.

Az életben így lehet komfortosan közlekedni, a dolgokat irányítani, 
sikereket elérni, otthonosan mozogni benne.

A testünkkel kapcsolatosan is pontosan ezt kellene tennünk.
 
A Kulcs a testhez című könyv egyszerűen és érthetően mutatja be, 
hogyan működik a testünk. Ez a könyv megnyitja a megismeréséhez 
szükséges ajtókat. Bemutatja, hogy milyen folyamatok játszódnak le 
benne, hogyan reagál különféle helyzetekben.

Olyan gyakorlati eszközöket, megfogadható tanácsokat is ad ez a 
könyv, amely hozzásegít egy helyes életmód kialakításához. Ha az 
Olvasó kipróbálja a benne leírt javaslatokat, és odafigyel magára, és 
megfigyeli, hogyan változik a teste a könyv javaslatai használatával, 
akkor úgy javíthat a fizikai állapotán, hogy közben azt is érti majd, 
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hogy mi történt.

Kulcs a hormonokhoz című könyv

Magyarországon a becslések szerint egymillió cukorbeteg él (diag-
nosztizált és még nem diagnosztizált). A pajzsmirigy problémákkal 
küzdők száma rohamosan nő, számuk elérte a hétszázezret. Egyéb 
hormonális okra visszavezethető betegségekről, gondokról nem is 
beszélve (stresszhormonok, női és férfi nemihormonok, anyagcserét 
szabályozók, növekedést befolyásolók és hosszasan sorolhatnánk.)

Ez a könyv azoknak szól, akik a fentiek közül valamelyikkel együtt 
élnek, és szeretnék megérteni a hormonok alapvető működési me-
chanizmusát, tenni akarnak valamit ezzel kapcsolatosan.

Ez a könyv azoknak szól, akiknél nem állapítottak meg hormonális 
rendellenességet, ugyanakkor a tünetek alapján lehetséges ilyen 
probléma.

És azoknak is szól, akik teljesen rendben vannak, ugyanakkor sze-
retnék elkerülni a későbbiekben ezeket a gondokat.

Ez a könyv azoknak szól, akik pusztán jobban meg akarják ismerni 
és érteni ezt a témakört, és nem tudományos cikkekből tájékozód-
nak, hanem az egyszerű írásokat szeretik.

És azoknak, akik elolvasták a Kulcs a testhez című könyvet és mé-
lyebb tudást szeretnének a hormonokról, a testről.

Egyszóval mindenkinek, akit valaha is foglalkoztatott az egészséges 
életmód, a helyes táplálkozás, a táplálkozás alapvető szerepe az em-



78

beri test működésében.

Így azoknak, akik szeretnének hosszan, egészségesen élni, és hajlan-
dók is ezért tenni valamit.

És olyanoknak, akik nyomon követik munkánkat, és pozitív tapasz-
talatokat szereztek a Testszerviz életmódváltó technológiával kap-
csolatosan.

Könyveink már online letölthető formában is.
www.testszerviztudastar.hu/online
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