
Amit 
a Pulzus méréséről 

tudnia érdemes



Mi a nyugalmi pulzusszám (szívfrekvencia)?

A pulzusszám a szív egy perc alatti ütéseinek (összehúzódásainak) 
száma. A szív minden egyes összehúzódásakor az ütőerekbe 
(artériák ba) pumpálja a vért. Ahogy a vér beáramlik az erekbe, azok 
megfeszülnek és kitágulnak. Pul zusnak ezt a rövid artéria-kitágulást 
nevezzük. A pulzust számol va megtudjuk, hányszor húzódik össze 
percenként a szívünk. Ez jó mutatója annak, hogy épp akkor milyen 
keményen dolgozik a szív:

• Az egészséges felnőtt szíve évente körülbelül 40 millió 
alkalommal húzódik össze.

• Ez idő alatt több mint 10 tonnányi vért mozgat meg naponta, 
éjszakánként pedig annyi munkát végez, amennyit egy 10-15 
kilós csomag 10. emeletre való felcipelése jelent.

Mennyi a normális pulzus?

Egészségesek: 
A nyugalmi pulzusszámot percenként 60 és 80 közötti (60-80 ütés/
perc) értéknél tekintjük normálisnak. Konkrét értéke több tényező 
hatására is változhat. Sok sportoló szívfrekvenciája – fittségük foka 
által befolyásolva – csak 40 és 60 közötti percenként.

Stabil anginás beteg:
Iszkémiás szívbetegség (ISZB) fenn állásakor a terhelés vagy a 
stressz okozta szív frekvencia-növe kedés alapos oka lehet a szívizom 
vérellátási zavarának, ami anginás fájdalom kiala kulásához vezet.  
Ez az oka annak, hogy 60 ütés/perc feletti pulzus szám nál 
megnövekszik a iszkémia kialakulásának esélye. Stabil angi nában 

az optimális pulzusszám 55-60 ütés/perc van.

Szívelégtelen beteg:
Szívelégtelenségben a szív az ütések számának növelésével igyekszik 
ellensúlyozni a csökkent pum pa  funkciót. A szapora szívfrekvencia, 
ami ese tenként szabálytalan is lehet, szívdo bo gás érzést (palpitáció) 
okozhat. Szívelégtelenségben az optimális pulzus szám 60-70 ütés/
perc között van.

Miért emelkedik a pulzusszám?

A szapora szívműködést számos tényező kiválthatja:

• Mozgás, sportolás
• Vérszegénység
• Láz
• Szívbetegség
• Pajzsmirigy-túlműködés 

(hipertiroidizmus)
• Az asztma kezelésére  

szolgáló gyógyszerek

• Stimulálók (pl. koffein,  
amfeta minok, fogyasztó sze rek, 
dohányzás)

• Stressz

Miért fontos a szívfrekvencia kontrollálása stabil anginában?

A stabil angina kellemetlen érzés (diszkomfortérzés) vagy 
fájdalom a mellkasban. Terhelés vagy stressz hatására alakul ki, 
ez ugyanis megnöveli a szív oxi gén   igényét. A kellemetlen érzés 
vagy a fájdalom oka, hogy a szívet ellátó artériák, a koszorúerek 
beszű kü lése miatt nem jut elegendő oxigéndús vér a szívizom hoz.  
A szapora szívműködés kétszeresen is ked            ve zőtlen a szívizomzat 
oxigénegyensúlya szempontjából: növeli az izmok oxigénigényét, 



ugyanakkor csökkenti a hozzá juk jutó oxigén mennyiségét. Mindez 
az anginás rohamok erősödéséhez vezet. Vagyis stabil angina esetén 
a pul zus szám növekedésével na gyobb lesz az iszké mia ki ala kulási 
esélye. Ugyanakkor mára az is bizonyítást nyert, hogy a 70 ütés/perc 
feletti nyugalmi szívfrekvencia jelentősen növeli a kardiovaszkuláris 
események (pl. a szív infarktus) kockázatát. Ez az oka annak, hogy 
stabil angina fennállásakor olyan kezelést ajánlanak, amely a 
nyugalmi szívfrekvenciát per cen ként 55 és 60 közé csökkenti.

Miért fontos, hogy ellenőrizze pulzusát?

A szívfrekvencia nem csak azt mutatja meg, mennyire megfelelően 
működik a szív, hanem abban is segít, hogy:

• megtaláljuk bizonyos tünetek okát, amilyen például a 
szabálytalan vagy gyors szívműködés (tachikardia), szédülés, 
elájulás, mellkasi fájdalom, légszomj.

• ellenőrizzük, használnak-e a szívfrekvencia csök ken tésére 
rendelt gyógyszerek.

• tájékozódjunk általános állapotunkról, fittségünk szintjéről.

Hogyan mérjük a pulzust tapintással?

Pulzusát kitapinthatja a csuklóján vagy a nyakán, mert ezeken a 
testtájakon az artériák közvetlenül a bőr alatt futnak. Az emberek 
a leggyakrabban a csuklójuknál futó verőér tapintásával számolják 
a pulzusukat:

• Egyik kezének mutató, középső és gyűrűs ujját helyezze 
finoman másik karján a csuklójára úgy, hogy a középső ujj 
körülbelül 2-3 cm-rel a tenyér alsó széle alatt legyen  
a hüvelykujj felé esően.

• Ott nyomja rá ujjait a bőrére, ahol egy kis mélyedést érez az 
alkar középvonalában futó ín (kemény, vékony hurkapálcaszerű 
képlet) és a csont széle között. Ha jól csinálta, lüktetést kell 
éreznie – ez a pulzus.

• Számolja a „lökés”-eket 30 másodpercig, majd a kapott értéket 
szorozza meg kettővel, így megkapja percenkénti pulzusszámát.

• Legalább kétszer végezze el a mérést ülő testhely zetben.



Hogyan mérjük a pulzust eszközzel?

Az egyre inkább széles körben elérhető csuklós és felkaros 
vérnyomásmérők mutatják a vérnyomás mellett a pulzusszámot is.  
Az elektronikus pulzusszámmérő automatikusan méri a 
szívfrekvenciát az ujjon vagy a csuklónál.

Bármelyik módszerrel határozza is meg szívfrekvenciáját, fontos, 
hogy betartsa az általános ajánlásokat (lásd az előző oldalon)!

Hogyan jegyezzük fel a pulzusszámot a nap lóba?

• az általános ajánlások betartásával az ér pulzálását 30 
másodpercen át számolja, majd a kapott értéket szorozza meg 
kettővel, így meg kapja percenkénti pulzusszámát.

Példa: ha 35 pulzálást számol 30 másodperc alatt, ezt 2-vel szorozva 
70-et kap. Ez azt jelenti, hogy percen kénti szívfrekvenciája vagy 
pulzusszáma 70 (vagy  mértékegységgel kifejezve: 70 ütés/perc).
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