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TÜKRÉBEN (10’) 

Prof. Dr. Farsang Csaba 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Anyagcsere Központ, 

Budapest 
 

HIPERTÓNIA ÉS OBEZITÁS NEM GYÓGYSZERES ÉS 
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Medvegy Nóra, 4Dr. Simonyi Gábor 
1Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, III. Belgyógyászat-

Kardiológiai Osztály, Kistarcsa, 2Szent Imre Egyetemi 
Oktatókórház Főigazgatóság, Budapest, 3KRKA Magyarország 

Kereskedelmi Kft, Budapest, 4Szent Imre Egyetemi 
Oktatókórház,  Anyagcsere Központ, Budapest  

 
AZ INZULINREZISZTENCIA HATÁSA A 

GLUKOREGULÁCIÓRA ÉS AZ ATHEROGENESIS EGYES 
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Prof. Dr. Ilyés István 
Debreceni Egyetem, Gyermekgyógyászati Intézet, Endokrin 

Szakrendelés és Debreceni Egyetem Családorvosi és 

Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen 
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11.25  Üléselnök: Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor 

FINDRISC, A MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG (MDT) 
KOCKÁZAT ALAPÚ  SZÜRŐVIZSGÁLATA (10’) 
1Dr. Hidvégi Tibor, 2,3Prof. Dr. Winkler Gábor, 4Dr. 
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Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományi Tanszék, 
4Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. 

Belgyógyászati, Diabetes és Anyagcsere Centrum,5Országos 
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Budapest 
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Alföldi Sándor 

OBESITAS ÉS VÉRNYOMÁS-

VARIABILITÁS 

Szent Imre Oktatókórház, Anyagcsere 

Központ, Budapest 

 

Ismeretes, hogy szoros pozitív korreláció 

áll fenn a túlsúly és az emelkedett 

vérnyomás között: obesitas esetén a 

hypertonia 60-70%-ban közvetlenül a 

túlsúlynak köszönhető. A szimpatikus 

idegrendszeri aktivitás fokozódása igen 

gyakori obesitasban és ennek kulcsszerepet 

tulajdonítanak az obesitashoz társuló 

hypertonia patogenezisében. A fokozott 

szimpatikus tónus együtt jár a baroreceptor 

reflex szenzitivitásának csökkenésével, 

ami egyértelműen fokozza mind az 

ultrarövidtávú (beat to beat), mind a 

rövidtávú (napi és napok közötti) 

vérnyomás variabilitást, ami bizonyítottan 

független cardiovascularis kockázati 

tényező. Ezen túlmenően az obesitas és a 

fokozott sympathicotonia együtt jár a non-

dipper hypertonia, a maszkírozott 

hypertonia és a terápiarezisztens 

hypertonia gyakoribb előfordulásával, 

különösen akkor, ha obstruktív alvási 

apnoéval társul. Ezen kórképek esetén a 

társuló hypertonia kezelésében kiemelt 

szerepet játszanak a fokozott szimpatikus 

tónus csökkentésének nem gyógyszeres 

lehetőségei; az életmód terápia mellett ma 

már számos antiadrenerg eszközös kezelési 

lehetőség is rendelkezésre áll, így az 

implantálható artériás barostimulator, a 

katéteres renalis szimpatikus denerváció és 

alvási apnoe esetén a CPAP kezelés. 

 

 

Audikovszky Mária, Simonyi Gábor, 

Pados Gyula 

GYAKORLATI TAPASZTALATOK 

V-ÖS TÍPUSÚ HYPERLIPO-

PROTEINAEMIÁK KEZELÉSÉBEN 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház. 

Anyagcsere Központ. Budapest 

  

A hyperlipoproteinaemiák (HLP) 

phenotipus szerinti felosztása Fredrickson 

nevéhez fűződik. Gyakorlati jelentősége 

elsősorban abban van,hogy azokban a 

típusokban, ahol a hypercholesterinaemia 

dominál (II/a,II/b típus), ott inkább 

zsírszegény étrend és statin,vagy 

ezetimibbel kombinált kezelés, ahol 

viszont a hypertrigliceridaemia van 

előtérben(IV, V-ös típus), ott elsősorban 

szénhidrát és alkohol bevitel korlátozás 

javasolt.  Különös jelentősége van az V-ös 

típusú HLP-nek,  mely ugyan nem 

gyakran, a típusok mintegy 5%-ban fordul 

elő, de részben emiatt is az ismeretek 

hiányában gyakran inadequat a kezelésük. 

Következményeit illetően legveszélyesebb 

extrém szövődmény az akut pancreatitis, 

melynek kiváltásában erre genetikusan 

hajlamos  egyénekben az étrendben a 

szénhidrát indukció, alkohol bevitel 

szerepel, melyek a triglicerid (Tg) és a 

chylomicron szintet emelik. Ugyanakkor a 

II/a és II/b típusú hyperlipaemiához képest, 

melyek jelentősen növelik a 

cardiovascularis kockázatot, az V-ös 

típusban ez magas értékek mellett is 

kevésbé fordul elő. Tudni kell, hogy 

minden 5mg% TG emelkedés 1mg% Ch –

szint  emelkedést  von maga után, ezért 

extrém TG szint emelkedés mellett (10 és 

100 mmol/l között)megtévesztően magas 

Ch szint észlelhető. Fentiekből következik, 

hogy a TG szint célzott csökkentésével az 

emelkedett  Ch szint is csökkenni fog. 

A Szent Imre Kórházi  Anyagcsereközpont 

Lipid Ambulanciáján  hetente találkozunk 

olyan betegekkel,  akiket háziorvosok 

terápiás problémák miatt utalnak be. 

Emögött sokszor az áll,  hogy az V-ös típus 

betegeket egymás után a legerősebb 

statinokat váltogatva eredmény nélkül 

kezelik. Ezen  betegek lipid 

paraméterei  fibrát, sze. omega3 zsírsav 

kiegészítéssel (nikotinsav nem áll 

rendelkezésünkre) gyorsan és 

eredményesen javulnak. Nem olyan ritka –

szénhidrát, alkohol abúzus, diabetes, 

ösztrogén terápia és  adekvát kezelés 

nélkül –microcirculatiós zavar, lipaemiás 

krízis  következtében kialakuló akut 

pancreatitis.  Ilyenkor  a  beteg  lipaemiás 

savója felületén centrifugálás után 

tejfölszerű chylomicron gyűrű látható. 
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Ennek az akut állapotnak a kezelésében 

sürgős TG szint csökkentésre van szükség, 

melyet iv. heparin és/vagy sz.e 

plazmaferezis kezeléssel érhetünk el, a 

protokoll szerinti egyéb terápiás eljárások 

mellett. 

 

 

Barna István 

HYPERTONIA ÉS OBESITÁS NEM 

GYÓGYSZERES ÉS GYÓGYSZERES 

KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

Semmelweis Egyetem. I. sz. 

Belgyógyászati Klinika, Budapest 

 

A magasvérnyomás betegség olyan 

multikauzális betegség, melynek 

keletkezésében többek között az 

életmóddal összefüggő tényezőknek is 

jelentős szerepe van, ezért a terápiás 

stratégia első lépése az életmódváltás, 

melybe a dohányzás abbahagyása, az 

alkoholfogyasztás csökkentése, a nátrium 

bevitel optimalizálása mellett a 

testsúlycsökkentés és az elért súly 

megtartása (!), valamint a dinamikus aerob 

fizikai tevékenység növelése tartozik. 

Túlsúlyosság (BMI=25-29 kg/m², 

derékbőség férfiakban több mint 94cm, 

nőkben több mint 80cm) és a 

magasvérnyomás betegség szoros 

kapcsolatát a Framingham, az Intersalt-

study és számos egyéb vizsgálat is 

egyértelművé tette. Magyarországi 

vizsgálatok alapján az elhízás a férfi 

hypertoniások 68,52 százalékában, a 

hypertoniás nők 78 százalékában 

észlelhető.  

A szív és érrendszeri betegségek 

elterjedtsége miatt a fejlett országokban 

széleskörű, sikeres zsírfogyasztás-ellenes 

kampány zajlott az elmúlt évtizedekben. A 

csökkentett zsírtartalmú étrenddel 

nagyfokú koleszterinérték csökkenés volt 

megfigyelhető. A szénhidrát fogyasztás – 

különösen a gyorsan felszívódó 

szénhidrátoké - elősegíti a 

hiperinzulinémiát, szabad zsírsav 

felszaporodást, a hypertrigliceridémiát, 

HDL-koleszterinszint csökkenését, a LDL 

koncentráció növekedését.  

A különböző étrendek összehasonlítása 

során a szénhidrátfogyasztás korlátozással 

érték el a legnagyobb mértékű testsúly-, 

vérzsír- és vérnyomáscsökkenést. A 

gyümölcs- és zöldségfogyasztás növelése, 

a telitett zsírok bevitelének mérséklése, a 

korszerű táplálkozástani ismeretek 

megtartása a kezelés fontos részei. A 

hosszú távú beteg együttműködés az 

életmód változtatásban, sajnálatosan 

keveseknél valósul meg, a 

vérnyomáscsökkenés különböző mértékű, 

ezért a betegek nem-gyógyszeres kezelését 

szükség esetén gyógyszeres kezeléssel kell 

kiegészíteni.  

Az antihypertensiv terápiát olyan szerrel 

kell megkezdeni, majd folytatni, amely 

kevésbé hajlamosít a testsúly 

növekedésére. Kívánatos a vérnyomást a 

normális tartományba (130/80Hgmm alá) 

csökkenteni. Gátolni kell a renin-

angiotenzin rendszert, és ha a 

célvérnyomás elérése érdekében 

szükséges, kalciumantagonistával és/vagy 

kis dózisú (!) indapamid vagy thiazid 

diuretikummal kell kiegészíteni a kezelést. 

A centrális hatású szimpatolitikus szerek 

gyakran a kombinációban alkalmazott 

kezelésben kedvezőek 

 

 

Bálint Géza 

AZ OBESITAS SZEREPE A 

MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGEK 

PATOGENEZISÉBEN 
A Csont és Ízület Évtizede 2010-2020 

Alapítvány  

                     

A obesitas három úton vezethet 

mozgásszervi betegségekhez: 

Az obesitas okozta túlsúly  mechanikailag 

terheli túl az izületet. 

A viscerális zsír, valamint egyes ízületek 

pl. Hoffa-zsír a térdben – gyulladáskeltő 

molekulákat, pl. proinflammatorikus 

citokineket  termelnek és gyulladást 

indukálnak. 

Az obesitas inaktivitáshoz vezet, az 

izomműködés csökken. Az izom működése 

során antiinflammatoriukus citokineket 

termel, s így gyulladáskeltő hatású. 
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A fogyás a térdarthrosis okozta fájdalmat a 

súlyvesztéssel arányosan csökkenti, s már 

5 – 10 kg fogyásnak fájdalomcsökkentő 

hatása van. 

A súlycsökkenés legeredményesebb módja 

térdarthrosis esetén ha megfelelő diéta 

mellett vízben, a víz ellenállásával 

szemben gyalogol a beteg. 

 

 

Benczúr Béla 

OBESITAS ÉS ARTÉRIÁS 

STIFFNESS 

JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház, 

Kardiológiai Osztály 

 

A zsírtömeg jelentős növekedése, főleg a 

centrális típusú elhízás jelentősen fokozza 

a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát. 

Ennek pontos patomechanizmusa egyelőre 

még nem teljesen ismert, de az egyik 

lehetséges magyarázatot a fokozott artériás 

stiffness adhatja. Növekvő számú 

bizonyíték támasztja alá, hogy a centrális 

elhízás kedvezőtlenül befolyásolja a 

stiffness-paramétereket, nemcsak 

felnőttekben, hanem gyermek- és 

serdülőkorban egyaránt. Érdekesek azok a 

megfigyelések, amelyek a különböző 

lokalizációban felszaporodó zsírfelesleg 

(centrális vs végtagokra lokalizálódó zsír) 

összefüggéseit igazolták a stiffness eltérő 

súlyosságával. Kevés adat áll 

rendelkezésre a fogyás érfali 

rugalmasságot javító hatásáról, bár a 

testsúlycsökkenés hatására megfigyelt 

javuló stiffness-értékek is aláhúzzák a 

súlytöbblet kedvezőtlen hatásának a 

jelentőségét. A lehetséges mechanizmusok 

között, amelyek összekapcsolják a centrális 

zsírfelszaporodást és az artériás stiffnesst, 

a diszfunkcionális zsírsejtek által nagy 

mennyiségben termelt adipocytokinek, az 

ennek hatására létrejövő 

inzulinrezisztencia, gyulladás, 

diszlipidémia és hyperkoagulobilitás 

egyaránt szerepet játszhat a megváltozott 

vaszkuláris funkció és struktúra 

kialakításában. 

Munkacsoportunk egy nagy létszámú 

(9076 fő), széles életkori tartományt 

átölelő, szív-érrendszeri betegségektől 

mentes populációban vizsgálta a stiffness-

paraméterek (pulzushullám terjedési 

sebesség – PWV, augmentációs index – 

Aix, és a centrális vérnyomás – cSBP) 

összefüggéseit a súlytöbblettel. Kiderült, 

hogy a normális testtömegű (BMI<25 

km/m2) egyének PWV-je szignifikánsan 

jobb, mint a túlsúlyos (BMI:25-30 között), 

valamint az obez egyének értékei 

(BMI>30), (8.6 m/s, 9.3 m/s ill. 9.8 m/s; 

p<0.05). Ugyanakkor az AIx nem 

különbözött jelentősen a három csoport 

között. Eredményeink is igazolják, hogy az 

obesitas már az ateroszklerózis korai, 

funkcionális stádiumának kialakulásában is 

fontos szerepet játszhat. 

 
 

1
Farkas Katalin, 

1
Járai Zoltán,

 1
 

Kolossváry Endre, 
2
Ludányi Andrea, 

1
Kiss István 

METABOLIKUS PARAMÉTEREK ÉS 

ELHÍZÁS HATÁSA A PERIFÉRIÁS 

VERŐÉRBETEGSÉG 

PREVALENCIÁJÁRA ÉS A 

TÚLÉLÉSRE HYPERTONIÁS 

BETEGEKBEN AZ ÉRV PROGRAM 

ADATAI ALAPJÁN. 
1
Szent Imre Kórház, Budapest, 

2
EGIS 

Gyógyszergyár Zrt, Budapest 

 

A perifériás érbetegség (PAD) nagy 

kardiovaszkuláris mortalitással járó 

betegség, mely már korai, tünetmentes 

stádiumában is diagnosztizálható egy 

egyszerű, noninvazív vizsgálat, a boka/kar 

index meghatározása révén. A csökkent, 

0,9 vagy az alatti boka/kar index 

tünetmentes egyénekben is a nagy 

kardiovaszkuláris rizikó markere. Az ÉRV 

programban 21 892 hypertoniás betegben, 

az ÉRV Regiszter programban 100 431 

egyénben értékeltük a metabolikus 

paraméterek valamint az elhízás hatását a 

csökkent boka/kar index prevalenciájára.  

Az ÉRV programban a csökkent ABI 

(≤0.9) előfordulása 14.4% volt a teljes 

vizsgált populációban. A csökkent ABI 

(≤0.9) esélyhányadosa (OR) 1.13 (ns); 1.17 

(p<0.05); 1.21 (p<0.05) és 1.43 (p<0.05) 
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volt, az  IDF, módosított-NCEP, NCEP 

kritériumok szerinti MetS ill. diabetes 

mellitus esetén. A BMI növekedése egyik 

vizsgált populációban sem növelte a 

prevalenciát. Az ÉRV Regiszterben a 88 

cm feletti haskörfogat nőkben növelte a 

PAD esélyét. 

Az ÉRV program prospektív szakaszának 

értékelése folyamatban van. 12 644 beteg 

adatai alapján a PAD jelenléte kétszeresére 

növelte a hypertoniás betegek 5 éves 

halálozását. A legnagyobb halálozás 

diabetes és PAD együttes fennállása esetén 

volt megfigyelhető. A túlsúly ill. az elhízás 

nem növelte a betegek halálozását. 

 

 

Farsang Csaba 

OBESITAS AZ ÚJ HYPERTONIA 

IRÁNYELVEKBEN 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 

Anyagcsere Központ, Budapest 

 

A hypertoniás betegek kezelésére szolgáló 

útmutatókban már régóta szerepel,  hogy 

az obesitas a cardiovascularis (CV) 

betegségek egyik fontos rizikótényezője, s 

önálló betegség entitás. Az elmúlt néhány 

évben több hypertonia irányelv látott 

napvilágot, ezért érdemes összehasonlítani 

az ezekben tárgyalt,  obesitasra vonatkozó 

adatokat. Ezek az irányelvek számos 

szempontban megegyeznek: a CV 

betegségek prevenciójában az obes 

betegekben mindegyik javasolja a testsúly 

csökkentését a diéta megváltoztatásával és 

a fizikai aktivitás fokozásával.. Érdemes  

azonban ismertetni a különbözőségeket is: 

az elérendő célértékek tekintetében több 

irányelv nem ad megfelelő útmutatást. Az 

obesitas súlyossági fokozatait és a 

következményes CV kockázatot csak az 

amerikai JNC8 stratifikálja. A testtömeg 

index (BMI)  kiszámítására vonatkozó 

útmutatót és a BMI ismeretének 

fontosságát, jelentőségét a mindennapi 

gyakorlat szempontjából, valamint a 

haskörfogat adatának jelentőségét és az  

u.n. „obesitas paradox” jelenséget csak az 

amerikai-nemzetközi hypertonia irányelv 

(ASH-ISH) tárgyalja részletesen. Az 

obesitas összefüggését a pathophysiologiai 

folyamatokkal (szénhidrát- és 

lipidanyagcsere), az obesitasra vonatkozó 

részletes klinikai vizsgálati adatokat, 

valamint a szükséges intervenciókat a 

vérnyomáscsökkentő kezeléssel 

összefüggésben az európai hypertonia és 

kardiológia társaságok közös irányelvekből 

(ESH-ESC) ismerhetjük meg a legjobban. 

 

 

Dr. Fövényi József
1
, Holzmann Brigitta

2
 

ÚJABB LEHETŐSÉG A KÖVÉR 

CUKORBETEGEK DIÉTÁS KEZELÉ-

SÉBEN? 
Péterfy Sándor-utcai Kórház-

Rendelőintézet és Baleseti Központ 

Diabetológiai Szakrendelő
1
, XVI. Kerületi 

Rendelőintézet Diabetes Szakrendelő
2 

 

A diabetesesek diétájának jelen gyakorlata 

az utóbbi negyedszázad folyamán alakult 

ki. Ennek értelmében – az individuális 

energiaigényhez, ill. a terápiás célhoz 

igazítva – 50% szénhidrát, 30% zsír és 

20% fehérje összetételű étrendet 

javasoltunk, javasolunk betegeinknek. Az 

utóbbi évtizedben ennek némi 

módosításaként egyrészt a mediterrán diéta 

irányában történő elmozdulás, másrészt az 

alacsony glikémiás indexű szénhidrátok 

preferálása is előtérbe került, de a fő 

tápanyagok arányán nem változtattunk.  

A viszonylag szénhidrát-dús étrend 

mellékhatásaként elsősorban 2-es típusú 

cukorbetegeknél gyakori kísérőként 

figyelhettük meg a hypertriglyceridaemiát, 

másodsorban mind 1-es, mind inzulinnal 

kezelt 2-es típusú betegeink körében igen 

gyakori volt a testsúly szinte 

feltartóztathatatlan megemelkedése, 

utóbbiak esetében extrém inzulinigény 

kíséretében. Ezen problémák 

megoldásában érdemileg sem a DPP-4 

gátlószerek, sem az inkretin-mimetikus 

injekciós készítmények alkalmazása sem 

segített. 

A fenti diéta „állóvizébe” dobott kőként 

értékelhető egyrészt a birminghami 

Richard David Feinmann és mtsai által 

jegyzett 2014. júliusi Nutrition cikk, majd 



CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2014;7(SUPPL. 3)                                            S 13 

A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG XIII. KONGRESSZUSA, 2014 . OKTÓBER 31. 

az ausztráliai Jeannie Tay-nek a Diabetes 

Care hasábjain ugyancsak július végén 

publikált dolgozata, melyek a low carb 

diéta előnyeit és szükségességét 

hangsúlyozzák diabetesben. Bár egyelőre 

sem nemzetközi, sem hazai reflexiókkal 

még nem találkoztunk, a számos korábbi 

ilyen irányú vizsgálat pozitív eredménye 

eddigi diabetes-diétás gyakorlatunk 

legalább részleges felülvizsgálatára 

ösztönöz bennünket. 

Ennek nyomán az alacsony kalóriájú, 

alacsony szénhidrát hányadú étrend 

alkalmazását tervezzük jelentős 

súlyfelesleggel rendelkező mind 2-es, mind 

1-es típusú cukorbetegeink esetében 

ambuláns körülmények között. A 

kiindulási szempontjaink: 1200 kcal-ás 

étrend 1/3-1/3-1/3 szénhidrát-fehérje-zsír 

arányokkal, mely szénhidrátból és 

fehérjéből 100-100, zsírból 45 g-ot 

tartalmaz. A 100 g szénhidrát mennyiség 

teljes mértékben elégséges a ketózis 

megelőzésére, a 100 g fehérje pedig még 

nem jelent túlzott terhelést a vese 

szempontjából. A zsiradékok 

megválasztásánál igyekezünk a telített 

zsírsavak arányát 10% alatt tartani. A 

betegek számára javasolt menüvariációk 

kidolgozását megkezdtük. Az étrendet 

mind inzulin nélkül, mind inzulinnal kezelt 

betegek esetében alkalmazni fogjuk, 

szigorú vércukor önellenőrzés és az 

alkalmazott vércukorcsökkentő 

készítmények adagjainak megfelelő 

arányban történő csökkentése mellett. A 

low carb tartalmú diéta további 

alkalmazását eredményeinktől tesszük 

függővé. 

 

 

Hidvégi Tibor dr.
1
, Winkler Gábor 

dr.
2,3

, Vándorfi Győző dr.
4
, Balogh 

Sándor dr.
5
,Jermendy György dr.

6
 

FINDRISC, A MAGYAR DIABETES 

TÁRSASÁG KOCKÁZAT ALAPÚ 

SZŰRÉSE 

Petz Aladár Megyei Oktatókórház IV. 

Belgyógyászat, Győr
1 

Fővárosi Szent János 

Kórház és Észak-budai Egyesített 

Intézményei II. Belgyógyászat-

Diabetológia
2
, Miskolci Egyetem 

Egészségügyi Kar, Elméleti 

Egészségtudományi Tanszék
3
, Veszprém 

Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zrt. Belgyógyászati, Diabetes és 

Anyagcsere Centrum
4
, Országos 

Alapellátási Intézet, Budapest
5
 és Fővárosi 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház III. 

Belgyógyászati Osztály
6
 

 

A cukorbetegség előfordulása világszerte 

hazánkban is rohamosan emelkedik. 

Időben történő felismerését és kezelésének 

korai szakban történő elkezdését 

hatékonyan segítheti a célzott szűrés, 

költség-hatékonysági szempontokat szem 

előtt tartva elsősorban a diabetesre fokozott 

kockázattal rendelkezők körében. Ezt 

felismerve indított az egészségügyi 

alapellátásban dolgozók bevonásával a 

Magyar Diabetes Társaság (MDT) 

kockázatalapú szűrővizsgálatot, amelynek 

első fázisában a nemzetközileg validált 

FINDRISC kérdőív magyar változatának 

kitöltésére került sor, második fázisában 

pedig a ≥12 pontértékekkel rendelkezők 

körében oralis glukózterhelés (OGTT) 

történt. Az ismert diabetes és bármely 

heveny megbetegedés kizáró okként 

szerepelt. A szűrővizsgálatban 2010. 

szeptember 1. és 2011. március 31. között 

70.432 felnőtt, háziorvosi rendelőben 

bármely okból megjelent személy vett 

részt. Feldolgozásra 68.476 kérdőív 

bizonyult alkalmasnak, a válaszolók 

nagyobb hányada (60,04%) nő volt. A 

kérdőívek között 28.077 (41%) volt 12 

pontértékű. Előírás szerinti OGTT 22.846 

esetben történt, e csoportban 3.217 fő 

(14,08%) esetében emelkedett éhomi 

vércukorszint (IFG), 5.663 esetben 

(24,77%) csökkent glukóz tolerancia 

(IGT), 1.750 esetben (7,66%) manifeszt, de 

a szűrés időpontjáig nem ismert diabetes 

mellitus volt kórismézhető. Összességében 

véve az OGTT eredményével rendelkezők 

között 46,53%-ban diabetes mellitus, vagy 

kórmegelőző állapota (IGT, IFG) volt 

megállapítható. Az eredmények alapján 

megállapítható, hogy a kockázatalapú 

diabetes szűrés egyszerű és hatékony 
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módszer a szénhidrát-anyagcserezavarok 

korai felismerésére, ezért annak szélesebb 

körű, egészségbiztosítói támogatással 

történő bevezetése indokolt.  

 

 

Ilyés István 

AZ INZULINREZISZTENCIA 

HATÁSA A GLÜKOREGULÁCIÓRA 

ÉS  AZ ATHEROGENESIS EGYES 

FAKTORAIRA GYERMEKKORI 

ELHÍZÁSBAN 

Debreceni Egyetem, Gyermekgyógyászati 

Intézet, Endokrin Szakrendelés és 

Debreceni Egyetem Családorvosi és 

Foglalkozás-egészségügyi Tanszék  

 

Az előadás célja az inzulinrezisztencia 

glükoregulációra és az atherogenesis egyes 

faktoraira gyakorolt hatásai vizsgálati 

eredményeinek bemutatása gyermekkori 

elhízásban.  

Elhízott gyermekek csoportjában mértük 

fel az IFG, az IGT és a 2TDM 

gyakoriságát, az IFG fennállást a WHO és 

az ADA kritériumai alapján is megítélve, 

és vizsgáltuk az inzulin koncentrációk és a 

HOMA-IR értékek alakulását is. Az ÉVC 

érték a WHO kritériuma szerint 1,2%-ban, 

az ADA kritérium alkalmazásakor 4,4% 

ban felelt meg az IFG-nek. További 1,2%-

ban az ÉVC érték a 2TDM gyanúját vetette 

fel. Az OGTT eredmények alapján 

IGT13,6%-ban igazolódott, a 2TDM 

diagnózisa pedig 2,4%-ban volt 

felállítható. A 0’ inzulin érték a 70%-ban, a 

120’ inzulin érték 88%-ban, a HOMA-IR 

index pedig 77,6% bizonyult 

emelkedettnek.  

A gyermekkori elhízásban vizsgáltuk az 

atherosclerosis folyamatában szerepet 

játszó PON-1, LCAT és CEPT aktivitás és 

az ICAM-1 és VICAM-1 koncentrációk 

alakulását normális és kóros HDL-C 

koncentrációval rendelkező elhízott 

gyermekekben. Emellett elhízott és 

normális testsúlyú gyermekekben a PON-1 

és az adiponektin együttes vizsgálatát 

végeztük el. A PON1 paraoxonáz és 

arilészteráz, továbbá LCAT és CETP 

aktivitásokban a normális és kóros HDL-C 

koncentrációval jellemzett elhízottak két 

alcsoportja között szignifikáns eltérés nem 

volt kimutatható. A csökkent HDL-C 

szinttel rendelkezők ICAM-1 

koncentrációja szignifikánsan nagyobb 

volt, mint a normális HDL-C szintű 

elhízott gyermekeké, a VCAM-1 

koncentrációk esetében is hasonló 

tendencia volt megfigyelhető. A PON1 

aktivitások és az ICAM-1 koncentrációk 

között szignifikáns negatív összefüggés 

volt kimutatható. Az ICAM-1 

koncentrációk szignifikáns összefüggést 

mutattak a VCAM-1 koncentrációkkal, s a 

VCAM-1 koncentrációk és a CETP 

aktivitások közötti pozitív összefüggés is 

szignifikánsnak bizonyult. A HOMA-IR 

értékek és a HDL működésével 

kapcsolatos faktorok aktivitása/szérum 

szintje között szignifikáns összefüggés 

nem volt kimutatható. A PON1 aktivitás és 

adiponektin szint vizsgálata során a 

túlsúlyos gyermekek PON1 arilészteráz és 

PON1 paraoxonáz aktivitása és 

adiponektin szintje egyaránt szignifikánsan 

kisebb volt a kontroll csoportban mért 

értékeknél. A HDL-C szintek is 

alacsonyabbnak bizonyultak a túlsúlyosak 

csoportjában a kontrollokéhoz viszonyítva. 

A HOMA-IR értékek viszont a túlsúlyosak 

csoportjában lényegesen meghaladták a 

kontrollok értékeit. Az adiponektin szintek 

és a PON1 arilészteráz aktivitás értékek 

között valamint az adiponektin szint és a 

HDL-C koncentrációk között szignifikáns 

pozitív korreláció volt kimutatható. Az 

adiponektin szint és a HOMA-IR értékek 

között szignifikáns negatív korreláció 

fennállása igazolódott. 

Eredményeink bizonyítják az 

inzulinrezisztencia meghatározó szerepét a 

glükoreguláció zavarainak kialakulásában, 

továbbá az atherogenesis egyes faktorainak 

változását csökkent HDL-C szintek esetén, 

valamint az PON1 aktivitás és az 

adiponektin szint összefüggését 

gyermekkori elhízásban. 

Köszönetnyilvánítás: Az előadó köszönetet 

mond munkájukért a gyermekobezitológiai 

munkacsoport tagjainak: Dr. Felszeghy 

Enikőnek, Dr. Koncsos Péternek, Dr.Józsa 
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Lajosnak és Dr Juhász Évának,továbbá a 

Belgyógyászati Intézet laboratóriumának. 

 

 

Kiss Róbert Gábor 

THROMBOSIS ÉS ANTITHROM-

BOTIKUS KEZELÉS DIABETESBEN 

Magyar Honvédség, Központi Kórház 

Kardiológiai Osztály, a Semmelweis 

Egyetem Oktató Kórháza   

 

A diabetes mellitusban szenvedők 

halálokai között a keringési betegségek, 

ezek közül is az ischaemiás szívbetegség 

állnak az első helyen. Gyakoribb közöttük 

az atherothrombotikus eredetű betegség, 

infarctus, stroke kialakulása, továbbá ezen 

betegségek lefolyása szövődményesebb, a 

rethrombosis, reinfarctus veszélye is 

nagyobb. Jól ismert, hogy a cukorbaj 

többféle mechanizmussal fokozza a 

vérlemezkék thrombotikus aktivitását. A 

vérlemezkék ujdonképződése fokozott, 

ezért gátlásuk nehezebb, a vérlemezke 

aktivitását indukáló mechanizmusok (P-

selectin fokozott expressziója, a P2Y12 

receptor aktiválódásának fokozódása, a 

membránfehérjék glykált volta miatti 

zavarok) pedig fokozott aktivációs szintet 

okoznak. Maga az aktuális hyperglycaemia 

is fontos faktora ezeknek a folyamatoknak. 

Acut coronaria syndromában ezért (is) 

fontos, hogy a vércukorszintet sürgősen 

kontrolláljuk, a hyperglykaemiát 

megszüntessük (DIGAMI tanulmány).  

Nem tesz azonban jót az sem, ha a 

vércukorszint túlzottan (Hba1c < 6) 

alacsonyra kerül (ACCORD).  

Máig az aszpirin az antithrombocyta 

kezelésre épülő másodlagos megelőzés 

alapszere diabetesben is. Nincs hitelt 

érdemlő bizonyíték arra, hogy a 81-160 mg 

napi dózist érdemes lenne meghaladni. 

Érdekes új adat, hogy a fokozott 

thrombocyta turnover miatt biztosabb a 

hatás, ha napi kétszeri adásra bontjuk ezt a 

dózist. 

A kettős vérlemezkegátlás napjainkban 

elterjedt módszer az acut coronaria 

syndroma, továbbá a percutan coronaria 

intervenció gyógyszeres kezelésében. Az 

aszpirinhez adott clopidogrel számos 

tanulmányban hatékonyabbnak bizonyult a 

diabeteses, mint a nem diabeteses betegek 

között.  

Ma már azonban léteznek a clopidogrelnél 

hatékonyabb P2Y12 receptorgátló szerek, 

melyek a diabetesben szenvedők acut 

coronaria syndromájában alkalmazva 

eredményesebbnek bizonyultak az eddigi 

lehetőségeknél. A TRITON-TIMI 38 

tanulmányban a percutan coronaria 

intervencióval kezelt acut coronaria 

syndromás betegeken az aszpirin – 

prasugrel kezelés előnyösebb volt a 

hagyományos aszpirin – clopidogrel 

kezeléshez képest. A tanulmány összes 

betegénél megfigyelt kockázatjavuláshoz 

(HR: .81) képest a diabeteses betegek 

között a prasugrel még eredményesebb volt 

(HR: .70). Különösen jól védte ki a stent 

thrombosis kockázatát a szer a cukorbeteg 

csoportban. Érdekes módon a diabetesesek 

között a vérzést fokozó hatása a szernek 

érdemben nem jelent meg. 

Egy másik új, a clopidogrelnél 

hatékonyabbnak bizonyult szer, a 

ticagrelor a PLATO tanulmányban került 

vizsgálatra. Az összes, valamint a 

diabeteses betegek között egyaránt 

hatékonyan javította a kimenetelt a 

clopidogrel kezeltekhez képest az acut 

coronaria syndroma bármely módon kezelt 

csoportjaiban. A rosszabbul beállított 

cukorbajos betegek között (Hba1c átlag 

fölötti) a ticagrelor kissé eredményesebb 

volt a tanulmány összességéhez képest 

(HR: .80 versus .84). 

Összefoglalva az eddigieket, 

megállapitható, hogy a diabetesben 

szenvedő beteg esendőbb az artériás 

thrombosis kialakulását illetően. Nagyobb 

odafigyelést, a vércukorszint pontos 

kontrollját igénylik ezek a betegek, ha acut 

coronaria syndroma miatt kezeljük őket. 

Bizonyos újabb, hatékonyabb 

vérlemezkegátló szerek eredményesebben 

védik meg őket az ismételt keringési 

eseményektől. 
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Az obez beteg elektrokardiológiai eltérései 

elsősorban akkor szembetűnőek, amikor 

már szövődmények is megjelennek. Így a 

volumenterhelés és a gyakori hypertonia 

miatt bal kamra hypertrophia bal kamra 

volumenterhelés (LVH) jelek (mellkasi 

obezitás esetén az EKG a kisebb mért 

felületi potenciál értékek miatt ál-negatív 

eredményt mutathat), majd bal kamrai 

nyomásterhelés (LVS) jelek láthatók. Az 

obezitásban többféle ok következtében 

(hypertonia, szívizom elzsírosodás, 

sympathicus tónus fokozódás, tachycardia) 

kialakuló mikrocirkulációs zavar miatt a 

szívizom ischaemia repolarizációs eltérései 

is megjelennek. Mindezek irodalmi adatok 

szerint az obezitás mértékétől függően 

szívfrekvencia, PR intervallum, QRS 

szélesség, QTc intervallum növekedését, 

late potenciál nagy arányú megjelenését is 

okozzák. Mindezek összességében jelzik 

az obezitásban nagyobb arányú malignus 

ritmuszavar, hirtelen halál előfordulását. 

Jelen vizsgálatunk azon EKG eltéréseket 

célozta, melyek az obezitás okozta magas 

rekeszállásból adódnak, még mielőtt egyéb 

szövődmények kialakultak volna. 

Ismert tény, hogy az EKG-n időnként az 

inferior elvezetésekben látható, 

patológiásnak imponáló Q hullámok mély 

belégzésben regrediálnak, sokszor tejesen 

eltűnnek. Ennek oka, hogy mély belégzés 

állapotában a szív addigi, a magas 

rekeszállás miatti horizontális állása a 

normál helyzetnek megfelelően, lejjebb 

helyeződik. A magas rekeszállás miatti 

szív helyzet eltérést leggyakrabban hasi 

obezitásban figyelhetjük meg. Célunk volt 

annak vizsgálata, hogy obezitásban ez az 

eltérés milyen mértékű. 

20 (12 ffi, 23-85, átlag 44 év) obez beteget 

(BMO > 30 kg/m
2
) vizsgáltunk , akiknél 

LVH, LVS vagy repolarizációs eltérések 

nem voltak az EKG-n. Az EKG alapján 

értékeltük az egyes betegeknél az eleváció 

(standard elvezetések alapján) és az 

azimuth szög (átmeneti zóna alapján) 

változását, majd a változásokat átlagoltuk. 

Eredményként -22 (±15) fokos 

elevációszög változást (ennyivel fordult az 

eredő vektor lefelé) és -19 (±18) fokos 

azimuthszög változást (ennyivel rotálódott 

a szív horálisan) tapasztaltunk. Ez azt is 

jelenti, hogy az obez emberek szíve ilyen 

mértékben tér el a normál szívhelyzettől. A 

gyakorlati EKG értékelésnél ez az eltérés 

inferior necrosist mimikáló Q vektort, 

anterior potenciál vesztésre utaló ál-pozitív 

r reductiót és jobb kamrai 

nyomásfokozódásra (>30 Hgmm) utaló SI 

hullámot eredményezhet. Amennyiben 

mély belégzésben az SI hullám helyett nem 

normál R hullámot, hanem terminális delta 

hullámot látunk az I-es elvezetésen, az a 

jobb kamrai nyomásterhelés mellett bal 

kamra hypertrophiára is utal, ami 

egyébként obezitásban gyakori lelet 

(eseteinkben 55 %). 
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     Az Egészségügyi Világszervezet 2012-

ben végzett felmérései alapján a lakosság 

fizikai inaktivitásának mértéke a Világ 

valamennyi földrészén az életkorral 

növekvő tendenciát mutat.  60 év felettiek 

között a napi  több mint 4 órát ülve, vagy 

fekvő helyzetben eltöltők  aránya  eléri  az 

55%-ot.  

    A jelen előadás  a MEDLINE, 

Chochrane Registry, PsychoInfo és 

CINAHL adatbázisokban 2005 és 2012 
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között megjelent  nagy betegcsoportok 

anyagából, - elsősorban – a metaanalízisek 

alapján  próbál meg a fizikai aktivitás 

mennyisége, diéta és az esetek egy 

részében  az egyidejűleg alkalmazott  

orlistat és metformin kezelés adataiból 

következtetni a testsúly és egészségi 

állapot változásaira, és  a várható 

életkilátásokra.   

    A vizsgált populáció általában  >60 és 

>30 kg/m² BMI felett volt. A különböző 

mintákban elért testsúlycsökkenés  0,9 kg 

és 9,0kg között volt, a legtöbb vizsgálatban  

se. cholesterin és LDL cholesterin 

csökkenésével járt együtt. Az  kérdőíves 

módszerrel mért életminőség a vizsgálat 

csoportokban  szignifikánsan nem 

változott.  A fizikai aktivitás és diéta 

együttes alkalmazása, -ahol ezt vizsgálták, 

- mellékhatást  nem okozott.  

    Érdekes megfigyelés (Ecklund U, Am 

Clin. Nutrition, 2011), hogy az 50. életév 

felett a növekvő fizikai aktivitás már 

szignifikáns mértékben nem csökkenti a 

testsúlyt, de megváltoztatja a testzsír 

összetételt, csökken az abdominális 

zsírszövet mennyisége és  csökken a 

haskörfogat.  Megállapítja, hogy a centrális 

obezitás mérséklődésével csökken a 

hirtelen halál előfordulása és mérséklődik a  

metabolikus és más krónikus betegségekre 

való  hajlam.  
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Az elhízás járványa hazánkban is jelentős 

népegészségügyi problémává nőtte ki 

magát. A legutóbbi felmérések szerint az 

elhízás és túlsúly együttes előfordulása 

szempontjából Európában vezető szerepet 

játszunk. Az elhízás számos 

kardiovaszkuláris és anyagcsere betegség 

kifejezett kockázati tényezője. Az elhízás 

kezelése során reális célokat kell 

kitűznünk. A MOMOT a VI 

Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferen-

cián javasolja többek között, hogy 

amennyiben az életmód-változtatás nem 

eredményes, akkor orvosi kezelés javasolt, 

ha a BMI és/ vagy a haskörfogat a célérték 

felett marad. 

Az energia-bevitel csökkentése elsődleges, 

ugyanakkor a low –carb, high protein diéta 

preferálandó. 

Cél a folyamatos testtömeg-csökkentés, 

amelynek mértéke minimum 10%/ félév, 

majd utána súlytartás, és az 

életmódváltozások (táplálkozás, fizikai 

aktivitás) fenntartása. 

Mindezek mellett közismert, hogy az 

elhízás kezelése során jelentős számban 

észlelhető remisszió, azaz a testtömeg 

ismételt növekedése. Tekintettel arra, hogy 

az elhízás krónikus betegség, ezért 

kezelését is hosszú távra kell tervezni. 

 

 

 

 

 

 


