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TUDOMÁNYOS PROGRAM 

2015. MÁRCIUS 20. PÉNTEK 

10.00  MEGNYITÓ  

Prof. Dr. Bedros J. Róbert a MOMOT és a kongresszus elnöke 
 

10.05  Balog Zoltán miniszter úr kongresszusi köszöntője 
 

10.20 KONGRESSZUSI KÖSZÖNTŐK 
 

10.40  SZÜNET 
  

11.00        ELHÍZÁS ÉS KARDIOVASZKULÁRIS KOCKÁZAT 
Üléselnök: Prof. Dr. Bedros J. Róbert 

    
AZ ELHÍZÁS DIÉTÁS ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK 

IRÁNYELVEI. A MOMOT AJÁNLÁS A VI. MAGYAR 
KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIÁN (10') 

 Prof. Dr. Bedros J. Róbert1, Dr. Simonyi Gábor2, Dr. Pados Gyula 

Országos Obezitológiai Centrum, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 
Budapest 

 
AZ ÚJ KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIA 

AJÁNLÁSOK LÉNYEGE (10') 
Dr. Pados Gyula, Prof. Dr. Paragh György, Prof. Dr. Jermendy 

György, Prof. Dr. Karádi István, Prof. Dr. Kiss István, Prof. Dr. 
Bedros J. Róbert, Dr. Simonyi Gábor, Prof. Dr. Kiss Róbert 

Gábor, Dr. Farkas Katalin, Prof. Dr. Merkely Béla, Prof. Dr. 
Szollár Lajos  

VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia 
 

A LIPIDCSÖKKENTŐK ÉS A TERÁPIAHŰSÉG (10') 
Dr. Simonyi Gábor1, Dr. Ferenci Tamás2 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ1 

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar, Élettani 
Szabályozások Csoport, Budapest2 

 
OBEZITÁS ÉS  OXIDATÍV STRESSZ: A SZÍV ÉS ÉRBETEGSÉGEK, 

2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ ÉS METABOLIKUS  SZINDRÓMA 
KÖZÖS  KIVÁLTÓ OKA (10') 

 Prof. Dr. Préda István 
HM Központi Kórház Kardiológiai Osztály és SE Kardiovaszkuláris 

Centrum  
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11.50 ELHÍZÁS ÉS HATÁRTERÜLETEK 

Üléselnök:  Prof. Dr. Kiss István 

 
ELHÍZÁS – HYPERTONIA (10’) 

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

 
ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK AZ OBEZITOLÓGIA ÉS 

REUMATOLÓGIA HATÁRTERÜLETÉRŐL (10’) 
Prof. Dr. Bálint Géza FRCP (Glasgow) 

Csont és Ízület Évtizede Alapítvány 
 

A MAGYAR LAKOSSÁG METABOLIKUS JELLEMZŐI (10’) 
Prof. Dr. Kiss István1, Prof. Dr. Kékes Ede2 a MÁESZ Szakmai 

Program Bizottsága nevében 
1Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belklinika, Geriátriai Tanszéki 

Csoport; Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia 

Profil és Aktív Geriátria Részleg; B. Braun Avitum Zrt. Dialízis Hálózat, 
1.sz. Dialízisközpont, 2 Óbuda Hypertonia Központ 

 
12.25        EBÉD  

 
13.25        SZÍVÜGYEKBEN ITTHON VAGYUNK, EGIS SZIMPÓZIUM  

Üléselnök: Prof. Dr. Bedros J. Róbert 
 

RAMIPRIL/AMLODIPIN FIX KOMBINÁCIÓ JELENTŐSÉGE A 
METABOLIKUS SZINDRÓMÁSOK HIPERTÓNIÁJÁNAK 

KEZELÉSÉBEN (12’) 
Dr. Simonyi Gábor   

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ 
 

OBES HIPERTÓNIÁSOK VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ TERÁPIÁJA - 

EGY SZIMPATIKUS MEGOLDÁS (12’)     
Dr. Finta Ervin 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kiemelt Hotelszolgálat 1 
 

AZ ISZKÉMIÁS SZÍVBETEGSÉG KORSZERŰ KEZELÉSE 
CARVEDILOLLAL (12’)     

Prof. Dr. Járai Zoltán  
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kardiológiai Profil 

  
HYPERURIKAEMIA ÉS METABOLIKUS SZINDRÓMA: 

ÖSSZEFÜGGÉSEK (12’) 
Dr. Alföldi Sándor 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ 
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14.25        SZÜNET 

 
14.35       ELHÍZÁS, TÁPLÁLKOZÁS  

                 Üléselnök: Dr. Pados Gyula 
 

 MÓDOSÍTOTT MAKRO-TÁPANYAG ARÁNYOKKAL A KÖVÉR 
CUKORBETEGEK TESTSÚLYCSÖKKENTÉSÉÉRT (12’) 

Dr. Fövényi József1, Cseri-Holzmann Brigitta2 , Faragó 

Annamária1 
Péterfy Sándor-utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 

Diabetológiai Szakrendelő1, XVI. Kerületi Rendelőintézet Diabetes 
Szakrendelő2 

 
GYERE–GYERMEKEK EGÉSZSÉGE PROGRAM  

– EGY NEMZETKÖZI PROGRAM HAZAI MEGJELENÉSE (12’) 
 Kubányi Jolán elnök 

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
  

DÖBRÖGI ÉS LUDAS MATYI: AZ ELHÍZÁS SZOCIO-ÖKONÓMIAI 
ASPEKTUSA (12’) 

Antal Emese főtitkár  
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

 

15.15        SZÜNET 
 

15.25        ELHÍZÁS SOKFÉLEKÉPPEN 
 Üléselnök: Prof. Dr. Karádi István, akadémikus 

 
ÚJ AJÁNLÁSOK PAD-BEN (12’) 

Dr. Farkas Katalin 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Angiológiai Profil 

 
AZ OBEZITÁS PARADOXON(OK)RÓL (12’) 

 Prof. Dr. Bajnok László 
 Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, I.sz. Belgyógyászati Klinika  

 
OBEZITÁS ÉS TERHESSÉG (12’) 

 Prof. Dr. Karádi István 

 Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika 
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16.10 ELHÍZÁS VARIA 
 Üléselnök: Dr. Simonyi Gábor 

 

GYERMEKKORI OBEZITÁS (10’) 
 Prof. Dr. Túri Sándor  

Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi 
Központ 

  
A KÓROS KÖVÉRSÉG SEBÉSZI KEZELÉSÉRŐL (10’) 

 Dr. habil. Bálint András 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Általános Sebészeti Profil, 

Budapest 
 

AZ OBEZITÁS OKOZTA MIKROVASZKULÁRIS DISZFUNKCIÓ ÉS 
KARDIOVASZKULÁRIS SZÖVŐDMÉNYEINEK GYÓGYSZERES 

KEZELÉSE (10’) 
1Dr. Medvegy Nóra, 2Major Zsuzsanna, 3Dr. Simonyi Gábor,  
3Prof. Dr. Bedros J. Róbert, 4Dr. Medvegy Mihály  
1KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft, Budapest, 2Nyíregyházi 
Főiskola, Testnevelés és Sporttudományi Intézet, 3Szent Imre 

Egyetemi Oktatókórház, Budapest, 4Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 
Kistarcsa 

 
SPORTOLÓK ÉS A HIRTELEN SZÍVHALÁL (10’) 
1Major Zsuzsanna, 2Dr. Medvegy Nóra, 3Dr. Simonyi Gábor, 3Prof. Dr. 
Bedros J. Róbert, 4Prof. Dr. Pavlik Gábor, 5Dr. Medvegy Mihály 
1 Nyíregyházi Főiskola, Testnevelés és Sporttudományi Intézet, 
Nyíregyháza, 2 KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest,3 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest,4 Testnevelési Egyetem, 
Budapest, 5 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 

 

17.00 SZÜNET 
 

 
19.00 ÜNNEPI GÁLAEST  

 
 ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 

  „EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT” MOMOT DÍJAK ÁTADÁSA  

 STAND UP COMEDY ELŐADÁS  
 BORKÓSTOLÓ  

 VACSORA  
 ST. MARTIN ÉS ZENEKARA 
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2015. MÁRCIUS 21. SZOMBAT  
 

 

09.00 AZ ELHÍZÁSRÓL SOKSZÍNŰEN  
  Üléselnök:  Prof. Dr. Jermendy György  

 
A VÉRCUKOR CSÖKKENTÉS ÚJ LEHETŐSÉGE - AZ SGLT 2 GÁTLÁS 

(12’) 
Prof. Dr. Winkler Gábor1, 2 

Szent János Kórház II. Belgyógyászat-Diabetológia1, Miskolci Egyetem 
Egészségügyi Kar, Elméleti Egészségtudományi Tanszék2 

 
TAPASZTALATOK A HYPERCHOLESTERINAEMIA KEZELÉSÉRŐL A 

LIPID AMBULANCIÁN (12’) 
Dr. Audikovszky Mária, Dr. Simonyi Gábor, Dr. Pados Gyula 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ 
 

AZ ANTIDIABETIKUM-VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2-ES TÍPUSÚ 

DIABETESBEN – A TESTSÚLYRA GYAKOROLT HATÁS 
JELENTŐSÉGE (12’) 

Prof. Dr. Jermendy György  
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Belgyógyászati Oktató Osztály, Budapest 

 
09.45 SZÜNET 

 
10.00 ELHÍZÁS, VARIA I. 

Üléselnök:  Prof. Dr. Farsang Csaba 
KORAI VASZKULÁRIS ÖREGEDÉS ÉS TÚLSÚLY 

Prof. Dr. Járai Zoltán 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kardiológiai Profil 

 
ZSÍRANYAGCSERE ZAVAROK (10’) 

Dr. Ábel Tatjána 

MH Egészségügyi Központ, Budapest 
 

METABOLIKUSAN EGÉSZSÉGES ÉS METABOLIKUSAN BETEG 
OBESEK (10’) 

Dr. Kiss Melinda1, Dr. Audikovszky Mária, Dr. Jámbor Zoltán, Dr. 
Pados Gyula, Dr. Simonyi Gábor 

Kertvárosi Medical Kft1, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 
Anyagcsere Központ2 
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LEGYÜNK MOBILABBAK, HASZNÁLJUK AZ INTERNETET AZ 
EGÉSZSÉGÜNK SZOLGÁLATÁBAN! (10’) 

Dr. Palik Éva1, Schmidt Judit2, Kiss-Tóth Bernadett2, Kovács 

Judit2, Nácsa Zoltán3, Szlankó János2 

1Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika, 2SANEIDOS 

Innovációs Zrt, 3NIS Informatikai Kft. 
 

TRANSZZSÍRSAVAK EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATÁNAK HAZAI 
KOMPLEX MONITOROZÁSA A RENDELET TÜKRÉBEN (10’) 

Dr. Sarkadi Nagy Eszter, Schreiberné Dr. Molnár Erzsébet, 
Kertészné Dr. Lebovics Vera, Dr. Martos Éva  

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 
 

10.50 SZÜNET 

 
11.05 ELHÍZÁS, VARIA II. 

Üléselnök:  Prof. Dr. Járai Zoltán 
 

OBEZITAS-METABOLIKUS SZINDRÓMA-DIABÉTESZ-
KORONÁRIA-BETEGSÉGEK, DEPRESSZIÓ. 

VÉLETLEN EGYBEESÉS AVAGY OKI KAPCSOLAT? (10’) 
Dr. Ferencz Csaba, Dr. Besenyei Attila, Dr. Frey Éva 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Pszichiátriai Osztály, 

Gerontopszichiátriai Rehabilitációs Osztály 
 

KALCIUMCSATORNA-BLOKKOLÓ ÉS ACE-GÁTLÓ FIX 
KOMBINÁCIÓS TERÁPIA ELŐNYEI  OBEZ HIPERTÓNIÁSOKBAN 

(10’) 
Dr. Frühwald Andrea1, Dr. Finta Ervin1, Dr. Simonyi Gábor2,3, 

Prof. Dr. Bedros J. Róbert4 
1Szent Imre Egyetemi Oktatókórház KHSZ-I, 2Szent Imre Egyetemi 

Oktatókórház Anyagcsere Központ, 3Szent Imre Egyetemi 
Oktatókórház Orvosigazgatóság, 4Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 

Főigazgatóság, Budapest  
 

A TÁPLÁLKOZÁSI NAPLÓ DIETETIKAI VONATKOZÁSAI (10’) 
Varga Mária, Nagy Nóra Zsófia 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Dietetikai Szolgálat 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.oeti.hu/
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A PRADER - WILLI SZINDRÓMA DIAGNOSZTIKÁJÁNAK  ÚJ 
LEHETŐSÉGE MAGYARORSZÁGON (10’) 

Ács Orsolya Dóra1, Péterfia Bálint2, Hollósi Péter2, Haltrich 

Irén1, Lehotkai Nóra1, Luczay Andrea1, Kovalszky Ilona2, Patócs 
Attila3, Török Dóra1, Karen Buiting4, Bernhard Horsthemke4, 

Szabó András1, Fekete György1 

1Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 
2Semmelweis Egyetem, I. sz. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató 
Intézet, Budapest, 3 Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati 

Klinika, Budapest, 4Universitaetsklinikum Essen, Institut für 
Humangenetik, Essen 

 
CANNABINOID (CB1) RECEPTORBLOKKOLÓK: EGY 

MÉLTATLANUL ELFELEDETT GYÓGYSZERCSOPORT (10’) 
Prof. Dr. Farsang Csaba, Prof. Dr. Járai Zoltán, Dr. Simonyi 

Gábor 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest 

INZULINREZISZTENCIA PCOS-BEN: MIT MÉRJÜNK? HOMA VAGY 

QUICKI? (10’) 
Dr. Csajbók Éva, Dr. Gyói Alexandra, Dr. Magony Sándor, Dr. 

Sepp Krisztián, Dr. Valkusz Zsuzsanna 
I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia, Szegedi 

Tudományegyetem, Szeged  

 
  12.15       EBÉD 

 
  13.00  A MOMOT ÉS A KORKONTROLL TÁRSASÁG RECEPTVERSENY  

  DÍJÁTADÓJA,  
TOMBOLA,  

A KONGRESSZUS ZÁRÁSA 
Prof. Dr. Bedros J. Róbert, a MOMOT elnöke 
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ELŐADÁS 

KIVONATOK 
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AZ ELHÍZÁS DIÉTÁS ÉS 

MOZGÁSTERÁPIÁS KEZELÉSÉNEK 

IRÁNYELVEI. A MOMOT AJÁNLÁS A VI. 

MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS 

KONSZENZUS KONFERENCIÁN 

Prof. Dr. Bedros J. Róbert
1
, Dr. Simonyi 

Gábor
2
,
 
Dr. Pados Gyula 

Országos Obezitológiai Centrum, Szent Imre 

Egyetemi Oktatókórház, Budapest 

 

Az elhízás kezelésének fő pillérei a diéta, az 

életmódváltozás, a mozgásterápia, a 

gyógyszeres kezelés, a pszichés vezetés, 

szükség esetén a különböző sebészeti 

beavatkozások. Alapvető a diéta és 

mozgásterápia, melyek az életmód változtatás 

gerincét is alkotják. Gyógyszeres kezelés 

jelenleg nem áll rendelkezésre. Évtizedek óta 

alakítgatják a diétás irányelveket, melyek még 

nem tértek teljesen nyugovóra. A 70-es években 

a fokozódó infarktus epidémia megállítására, a 

koleszterin szint csökkentésére low-fat diétát 

javasoltak, melyet az elhízás kezelésére is 

szorgalmaztak. Kiderült azonban, hogy az 

energia bevitel csökkentése kíséretében a low-

fat diéta mellett a betegek nem fogytak, hanem a 

finomított szénhidrátok fogyasztása mellett 

inkább híztak és ezzel párhuzamosan az USA-

ban az obezitás gyakorisága 14-ről 30%-ra nőtt. 

A Nurses Health Study 116 000 ápolónő 

sorsának követésével igazolta, hogy azok híztak 

a legjobban, akik finomított (alacsony glikémiás 

indexű) szénhidrátot fogyasztottak. E 

megfigyeléseket ezt követően számos low-fat - 

low-carb diétás összehasonlító vizsgálat is 

igazolta. A Nemzetközi Elhízás Társaság 

(IASO) a szénhidrát csökkentés helyére a 

fehérjebevitel növelését javasolta. A Harvard 

Egyetem Táplálkozási piramisa a korábbi 

Agráregyetemi (USDA) piramissal szemben a 

low calorie - low-carb, high-protein diétát 

propagálja. A Magyar Obezitológiai és 

Mozgásterápiás Társaság (MOMOT) ugyanezt 

javasolja. A VI. Magyar Kardiovaszkuláris 

Konszenzus Konferencia poszterén ismertetjük 

az opcionális BMI és haskörfogat célértékeket. 

Feltüntetjük, hogy az energiabevitel csökkentés 

elsődleges, a tápanyagbevitelnél pedig a low-

carb, high-protein diéta javasolt. 

Testtömegcsökkentő diéta során dinamikus, 

aerob jellegű, ezen belül a beteg által előnyben 

részesített mozgásformák (pl. séta, gyaloglás, 

kocogás, futás, tenisz, kerékpározás stb.) 

javasoltak. Minimálisan 40 perc 5,4 km/h 

sebességű gyaloglás vagy 20 perc 8 km/h 

sebességgel végzett futás (vagy ezzel 

megegyező energiafelhasználást biztosító más 

mozgásforma) javasolt, a hét minden napján. 

Testtömegcsökkentés után a súlytartáshoz 

naponta legalább 45-60 perc időtartamú 

mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás szükséges. 

 

AZ ÚJ KARDIOVASZKULÁRIS 

KONSZENZUS KONFERENCIA 

AJÁNLÁSOK LÉNYEGE Dr. Pados Gyula, 

Prof. Dr. Paragh György, Prof. Dr. Jermendy 

György, Prof. Dr. Karádi István, Prof. Dr. 

Kiss István, Prof. Dr. Bedros J. Róbert, Dr. 

Simonyi Gábor, Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor, 

Dr. Farkas Katalin, Prof. Dr. Merkely Béla, 

Prof. Dr. Szollár Lajos  

VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus 

Konferencia 

 

A Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciák 

ajánlásainak értelmét elsősorban az adja, hogy 

összehangolja különböző orvosi Társaságok 

(legutóbb 16) véleményét a kardiovaszkuláris 

betegségek megelőzéséről, preventív 

kezeléséről. Az ajánlásokból naprakészen 

megtanulhatók, hogy milyen rizikó kategóriába 

osszuk be a betegeket a rizikó státuszuk, 

betegségeik alapján és milyen célértékek 

tartoznak hozzá a négy nagy rizikófaktor 

területén. A részletek színes poszteren s a 

Metabolizmus 2015. márciusi különszámában 

olvashatók. A teljesség igénye nélkül a 

legfontosabbakra koncentrálva kiemelhetőek a 

következők:  

Az igen nagy kockázatba soroltunk most először 

minden igazolt kardiovaszkuláris betegséget, 

kiemelten - célérték nélkül – az akut koronária 

szindrómát a stroke-t és a kritikus végtag 

iszkémiát. Ide került a diabétesz, ha 

szervkárosodással (retinopahtia-val, 

nepropathia-val, retinopathia-val jár) s a 

krónikus veseelégtelenség is, ha a GFR <30 

m/min/1,73m
2

.  
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Új elhatározás, hogy idesoroltuk önmagában a 

familiáris hypercholesterinaemiat is.  

Nagy kockázati kategóriában maradt a 

szövődménymentes diabétesz, a krónikus 

vesebetegség valamint egyes, önmagukban 

súlyos rizikófaktorok. 

A négy nagy rizikófaktor területén a 

rizikóstátusztól függő kockázati kategória 

szerint adtuk meg a célértékeket.  

A koleszterin esetében ez igen nagy 

kockázatban 3,5-ös összkoleszterin, illetve 1,8 

mmol/l –es LDL koleszterin szint. Nagy 

kockázatban ezek az értékek 4,5, illetve 2,5 

mmol/l.  

A terápiában a korábbiakhoz képest az 

IMPROVE-IT vizsgálat alapján előtérbe került a 

statin ezetimib kombináció, melyet az új 

amerikai kardiológiai ajánlás (ACC/AHA), mint 

non statin terápiát és a célérték szisztémát sem 

támogatott. Az ACC/AHA ajánlást, azóta 

Európa szerte s az új amerikai, lipid (NLA) 

irányelvekbe nem fogadták be. 

A diabéteszben megmaradt a <6,0 mmol/l 

éhomi és a 7,5 mmol/l-es posztprandiális 

célérték. Változás történt viszont abban, hogy a 

HbA1c-nél, nem célértéket, hanem 6,0-8,0 

mmol/l céltartományt adtunk meg, lehetőséget 

adva egy egyedi kezelési célérték kialakítására s 

a hypoglycaemia-k jobb elkerülésére. 

A hipertóniában igen nagy és nagy kockázati 

kategóriában egyaránt <140/90 Hgmm a 

célérték, diabétesz esetén 140/85 Hgmm. 

Viszont ha nephropathia+proteinuria áll fenn, 

akkor <130/80 Hgmm.  

A Konszenzus Konferencián foglalkoztunk még 

a kardiológusok segítségével a kardioprotektív, 

preventív terápiával, valamint összefoglaltunk 

célkitűzéseket az életmód változtatásban, a 

dohányzás a táplálkozás és a fizikai aktivitás 

területén. 

 

A LIPIDCSÖKKENTŐK ÉS A 

TERÁPIAHŰSÉG  

Dr. Simonyi Gábor
1
, Dr. Ferenci Tamás

2 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere 

Központ
1
, Óbudai Egyetem, Neumann János 

Informatikai Kar, Élettani Szabályozások 

Csoport, Budapest
2 

 

Jól ismert, hogy a magas koleszterinszint fontos 

módosítható kardiovaszkuláris kockázati 

tényező. A lipidcsökkentő kezelés során a 

kardiovaszkuláris kockázat csökkentése miatt 

fontos a betegek terápiahűsége. A szerzők célja 

a lipidcsökkentő terápiák egyéves 

perzisztenciájának összehasonlítása volt. 

Módszerek: 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

vényforgalmi adataira támaszkodva 2012. 

október 1. és 2013. szeptember 30. között első 

alkalommal a sztatinok fix és szabad 

kombinációinak, illetve sztatin és fibrát 

monoterápiát kezdő betegeket választották ki, 

akik az ezt megelőző egy évben hasonló 

hatóanyaggal végzett antilipémiás terápiában 

nem részesültek. A perzisztencia-görbéket 

Kaplan-Meier-becsléssel határozták meg, 95%-

os, log-skálán számolt pontonkénti konfidencia 

intervallummal. Cenzoráltnak azokat a 

betegeket vették, akik a vizsgálat 

záróidőpontjában is perzisztensek voltak. A 

görbék modellezéséhez félparaméteres eljárást, 

Cox-regressziót használtak, ahol az egyetlen – 

kategoriális – magyarázó változó a terápia volt; 

referencia-csoportnak az szimvasztatin/ezetimib 

fix kombinációt vették.  

Eredmények: 

Az egyéves perzisztencia a 

szimvasztatin/ezetimib szabad kombináció 

esetében 10,97%, a szimvasztatin/ezetimib fix 

kombinációt szedőkben 24,35%, míg a 

rozuvasztatin monoterápián lévők esetében 

30,47% volt. A szimvasztatin/ezetimib fix 

kombinációhoz képest a szimvasztatin/ezetimib 

szabad kombináció elhagyásának az esélye 

73%-kal volt nagyobb (kockázat arány=1.73 

[95% koinfidecia intervallum: 1.61 - 1.85], 

p<0,0001), míg a rozuvasztatiné 20%-kal volt 

alacsonyabb (kockázat arány=0.80 [95% 

koinfidecia intervallum: 0.78 - 0.82], p<0,0001).  

A 360. napra számított átlagos perzisztencia a 

szimvasztatin/ezetimib szabad kombináció 

esetén 107 nap, a szimvasztatin/ezetimib fix 

kombináció szedésekor 164 nap, míg a 

rozuvasztatint szedőknél 185 nap volt. A 

sztatinok közül a rozuvasztatin, míg a fibrátok 

közül a fenofibrát rendelkezett a legjobb 

egyéves perzisztenciával. 
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Következtetések: 

Vizsgálatukban igazolták, hogy a lipidcsökkentő 

terápiahűsége igen alacsony hazánkban, ezért 

erőfeszítéseket kell tenni ennek javítására.  

 

OBEZITÁS ÉS  OXIDATÍV STRESSZ: A 

SZÍV ÉS ÉRBETEGSÉGEK, 2-ES TÍPUSÚ 

DIABÉTESZ ÉS METABOLIKUS  

SZINDRÓMA KÖZÖS  KIVÁLTÓ OKA  

Prof. Dr. Préda István 

HM Központi Kórház Kardiológiai Osztály és 

SE Kardiovaszkuláris Centrum 

  

Az obezitás a  magasan fejlett  országok  

egészségügyi és szociális problémája. A 

betegség könnyen felismerhető, mivel  a 

testsúly, különösen az abdominális elhízás  

( haskörfogat  > 88 cm nő, 94 cm ffi Európában 

és > 102 cm  az Amerikai Egyesült 

Államokban) a fokozott energia bevitel  és 

kóros zsírlerakódás következménye.  Az 

obezitás az adipocyták és kötöszövet  sztrómális 

átalakulásához (remodellinghez) és inzulin 

rezisztencia kialakulásához vezet. Az 

adipocyták  felszaporodása parakrin 

folyamatokat indít be, mint  a telitett zsírsavak,  

tumor necrosis factor-ᾳ, szöveti makrofágok 

fokozott termelődése, triglycerid raktározás és 

hypertriglyceridaemia.  Ez utóbbi 

következménye lehet az „ektópiás” lipid 

akkumuláció a korábban lipidet  csak 

mérsékelten, vagy nem raktározó szövetekben 

( máj, vázizomzat, pancreas),  ami  fokozza 

lipidek toxikus és metabólikus hatását. 

Mindezek a tényezők a népegészségügyi 

szempontból döntő jelentőségű aterosclerotikus 

szív és érbetegségek,  nem inzulin dependens 

diabetes mellitus (NIDDM),  stroke, 

metabolikus  szindróma, zsírmáj és májcirrózis, 

hepatocellularis carcinoma kialakulásában 

játszanak szerepet.   

Az obezitás metabolikus „modell” szerint a 

zsigeri zsírszövet okozta pro-inflamatorikus 

leptin túlprodukció,  és  antinflamatorikus  

adiponektin kiválasztás csökkenés az immun 

rendszer  több tényezőn keresztül történő  

aktivációjához vezet ( leptin-termelés 

fokozódás, Toll-like receptorok aktíválódása, 

adipokin szint csökkenés, endoplazmás 

retikulum aktiváció), mely további éhségérzetet, 

és  adipocyta termelődést indukál.  Az adipocyta 

túlprodukció által okozott relatív  helyi 

hypoxaemia a zsírszövet  a gyulladásos 

immunsejteket is aktiválják.  Az eredmények azt 

mutatják, hogy a viscerális (centralis) obesitás 

hatása  az immunrendszer krónikus gyulladást 

okozó  hatására jelentősebb, mint  a test teljes 

zsírtartalma. A viscerális, gyulladásos 

markereket tartalmazó zsírszövet  pozitív 

feedback mechanizmuson keresztül kóros 

immunválaszt hoz létre, mely szerepet játszik a  

kóros metabolikus válasz kialakításában. 

 

A MAGYAR LAKOSSÁG METABOLIKUS 

JELLEMZŐI  

Prof. Dr. Kiss István
1
, Prof. Dr. Kékes Ede

2
 a 

MÁESZ Szakmai Program Bizottsága 

nevében 
1
Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belklinika, 

Geriátriai Tanszéki Csoport; Szent Imre 

Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-

Hypertonia Profil és Aktív Geriátria Részleg; B. 

Braun Avitum Zrt. Dialízis Hálózat, 1.sz. 

Dialízisközpont, 
2 
Óbuda Hypertonia Központ 

 

2010-ben indult el a 10 évre tervezett 

„Magyarország átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramja 2010-2020”, amely jubileumi 

V. évadját teljesítette 2014-ben. Az átfogó 

szűrés eredménye jellemző képet mutatott a 

lakosság állapotáról és igen nagyszámú egyén 

kapott tájékoztatót, információt az 

egészségvédelemről, betegség megelőzésről, az 

egészséges életvitelről. Több mint 900 helyen, 

közel hétmillió kitöltött kockázatértékelő 

kérdőív, 112000 teljes szűrésen és 250000 

tanácsadáson részt vett egyén jellemzi az eddigi 

tevékenységet. 

Jelentős a daganatos és szív és 

érrendszeri betegségek családi előfordulása. 

Elhízottak, dohányzók, fizikailag restek 

vagyunk, egészségtudatos magatartásunk 

alacsony szintű. Az elmúlt öt évben a 

szűrővizsgálaton részt vettek átlagéletkora 40-

41 év között volt, az átlagos testsúly nőknél 69 

kg, férfiaknál 86 kg volt. A résztvevők 24%-a 

dohányzott és a dohányzók 40%-a nem tervezte 

a leszokást. A nők 57%-a, a férfiak 47%-a nem 
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mozgott, nem sportolt rendszeresen. A 

háziorvosi szűrővizsgálaton, laboratóriumi 

vizsgálaton, szakorvosnál a résztvevők 13-35%-

a nem vett még soha részt. Az átlagos 

vérnyomásérték nőkben 128/81 Hgmm, 

férfiakban 137/85 Hgmm volt. A vércukorszint 

vizsgálata 5-6%-ban mutatott kóros értéket, a 

koleszterin szint pedig 29-36%-ban volt a 

normálistól eltérő. Ugyancsak gyakori volt az 

emelkedett húgysavszint (9-15%). Az 

EuroScore besorolás alapján a résztvevőknél az 

átlagérték 87-96%-ban normális (<3%) volt. 

Kiemelkedő jelentőségű volt a Program 

keretében az információ átadás és a tanácsadás, 

amely a helyes táplálkozástól az újraélesztés 

alapjainak bemutatásáig terjedt.  

 A MÁESZ Program az elmúlt öt évben 

modell értékűen működött mind a primer, mind 

a szekunder prevenció tekintetében. Sajnos az 

egységes egyéni azonosító hiánya nehezíti, 

többnyire lehetetlenné is tette az 

intézményesített adatközlést az ellátórendszer 

felé. Így a kiszűrt egyénnek a saját aktivitására, 

egészségtudatos magatartására van szükség 

ahhoz, hogy eljusson háziorvosához, illetve a 

szakellátásra.  

 

ELHÍZÁS – HYPERTONIA  

Prof. Dr. Farsang Csaba  

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere 

Központ 

 

 

ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK AZ 

OBEZITOLÓGIA ÉS REUMATOLÓGIA 

HATÁRTERÜLETÉRŐL  

Prof. Dr. Bálint Géza FRCP (Glasgow) 

Csont és Ízület Évtizede Alapítvány 

 

Az arthrosis a legfontosabb izületi betegségek 

egyike. Térdarthrosisban 324 millióan 

szenvednek a világon. Az USA-ban évi 44 

millió ambuláns vizsgálatot, 992.000 

hospitalizációt követel az arthrosis. Évente 

770.000 csípő és térdprotézist ültetnek be, ami 

10 milliós hazai népességre számolva 25.000 

beültetést jelentene. 

A legfontosabb új kutatási eredmény, hogy 3 

miRNA markert  találtak, melyek a szérumból 

kimutathatók, s melyek súlyos arthrosis 

előrejelzői. Ezek: let-7a, miR-454, miR-885-5p. 

Fizikai aktivitás és a megfelelő testsúly 

megtartásával az arthrosis, mely a világ 

népességének 10%-át betegíti meg, előfordulása 

növekszik. Költsége Európában 1000 és 10.000 

Euró  között mozog évente,  betegenként. 

1788 térdarthrosisos vagy annak nagy 

kockázatával rendelkező egyéneken kimutatták, 

hogy napi 6000 lépés a térdarthrosist, illetve 

annak funkció korlátozó hatását kivédi, sőt 

további 1000 lépés további 16-18%-kal 

csökkenti a meglévő funkció  - korlátozottságot. 

A fizikai aktivitás csökkenése fokozza a beteg 

fájdalmát és rontja mozgásfunkcióit. 

Az LDL receptor, hiányos egerek cholesterin 

szintje magas és ez a synovialis 

megvastagodásához valamint fokozott 

porcpusztulásához vezet.  Statinok ennek dacára 

nem javítják az arthrosist, sőt a betegek fizikai 

funkciói romlanak, bár új ízületi manifesztáció 

megjelenését nem segítik elő. A statinok 

myopathiát okozó hatásának korai 

felismerésében igen fontos a gyógytornászok 

szerepe. Az arthrosis korai felismerésében, 

illetve megelőzésében a nővéreknek van igen 

fontos szerepük. 

 

RAMIPRIL/AMLODIPIN FIX 

KOMBINÁCIÓ JELENTŐSÉGE A 

METABOLIKUS SZINDRÓMÁSOK 

HIPERTÓNIÁJÁNAK KEZELÉSÉBEN  

Dr. Simonyi Gábor   
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere 

Központ 

 

A magasvérnyomás betegség az egyik 

legjelentősebb kardiovaszkuláris kockázati 

tényező. Metabolikus szindrómában a 

hypertonia mellett gyakran észlelhetők a lipid és 

a szénhidrát anyagcsere különböző zavarai.  A 

VI. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia 

a metabolikus szindrómát a nagy 

kardiovaszkuláris kockázattal járó kategóriába 

sorolta. Metabolikus szindrómában a hypertonia 

kezelését – a vérnyomás célérték elérése 

érdekében - rögtön kombinált kezeléssel kell 

indítani. A gyógyszer választásánál fontos, hogy 

a választott antihypertenzívum kombináció –  
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igazolt hatásuk mellett – metabolikusan 

semlegesek legyenek és kardiovaszkuláris 

protektív hatással is rendelkezzenek. A 

ramipril/amlodipin fix kombináció e 

szempontoknak kiválóan megfelel, és 

mindezeken túlmenően a beteg adherencia 

szempontjából is kedvező. 

 

OBES HIPERTÓNIÁSOK VÉRNYOMÁS-

CSÖKKENTŐ TERÁPIÁJA - EGY 

SZIMPATIKUS MEGOLDÁS      

Dr. Finta Ervin 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kiemelt 

Hotelszolgálat 1 

 

AZ ISZKÉMIÁS SZÍVBETEGSÉG 

KORSZERŰ KEZELÉSE 

CARVEDILOLLAL 

Prof. Dr. Járai Zoltán     

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 

Kardiológiai Profil 

 

A kardiovaszkuláris halálozás az elmúlt 

években a világ fejlett országaiban csökken. Ez 

részben az akut coronaria szindróma szervezett 

ellátásának köszönhető (perkután coronaria 

intervenció), azonban nem hagyhatók figyelmen 

kívül az elmúlt évtizedekben bevezetett 

gyógyszerek (elsősorban a béta-receptor 

blokkolók, statinok, és vérlemezkegátló 

készítmények) hatása sem. Az iszkémiás 

szívbetegség kezelésének két célt kell 

teljesítenie: javítani kell a beteg prognózisát és 

csökkenteni kell a coronariabetegség okozta és 

életminőséget nagyban rontó tüneteket. A béta-

adrenerg blokád elsősorban a myocardium 

oxigénigényének csökkentésével javítja a 

tüneteket iszkémiás szívbetegségben. A 

kombinált béta- és alfa-adrenerg blokkoló 

carvedilol ugyanakkor a CAPRICORN vizsgálat 

alapján posztinfarktusos szívelégtelenségben 

javítja az összmortalitást is. A carvedilol 

előnyös tulajdonsága, hogy semleges a 

metabolikus paraméterekre gyakorolt hatások 

tekintetében. Mindezek ellenére egy magyar 

vizsgálat szerint (ACES) iszkémiás 

szívbetegséggel szövődött hypertoniás beteg 

csak alig több, mint 50%-a részesült béta-

adrenerg blokkoló kezelésben. Az összefoglaló 

előadás a carvedilol kezelés előnyeit ismerteti 

iszkémiás szívbetegség terápiájában irodalmi 

adatok alapján.  

  

HYPERURIKAEMIA ÉS METABOLIKUS 

SZINDRÓMA: ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Dr. Alföldi Sándor 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere 

Központ 

 

A hyperuricaemia jelentőségének 

újraértékelését számos újabb tanulmány 

megjelenése indokolta, amelyek azt találták, 

hogy a szérum húgysav szint emelkedés 

megelőzi a hypertonia, az obesitas, a diabetes 

vagy a krónikus nephropathia megjelenését és 

összefügg a világszerte járványszerűen terjedő 

obesitassal is.  Metabolikus szindrómában (MS) 

a gyakran előforduló hyperuricaemia lehetne a 

hyperinsulinaemia következménye, mivel az 

inzulin csökkenti a renalis húgysav excretiót. A 

vizsgálatok szerint azonban a hyperuricaemia 

fellépése MS-ban megelőzi a 

hyperinsulinaemia, az obesitas és a diabetes 

megjelenését. A hyperuricaemia különböző 

mechanizmusokkal szerepet játszhat a MS 

kialakításában. Az inzulin érzékenységet 

csökkentheti azáltal, hogy endothel diszfunkciót 

idéz elő a harántcsíkolt izmok ereiben, ezzel 

gátolhatja az inzulin eljutását az izomsejtekhez. 

Másfelől a húgysav obesitas esetén fokozhatja 

az abdominalis zsírszövetben zajló gyulladásos 

és proliferatív folyamatokat, amelyek ugyancsak 

fontos szerepet játszanak a MS kialakulásában.  

Az allopurinol számos különböző 

mechanizmussal gyakorol kedvező hatást MS-

ban: hyperuricaemiában csökkenti a szérum 

húgysav szintet, a xanthine oxidase-gátlás 

kapcsán csökkenti az oxidatív stresszt és az 

endotel-diszfunkciót, emellett antihipertenzív 

hatása is igazolódott praehypertoniás , 

hyperuricaemiás serdülőkben.  Továbbá 

köszvényesekben csökkentette a MS 

komponenseit, valamint a cardiovascularis 

morbiditást és mortalitást.  

Az V. Terápiás Konszenzus Konferencia a 

hyperuricaemiát az újabb kardiometabolikus 

rizikófaktorok közé sorolta be és a nagy 

cardiovascularis rizikó független markerének 
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nyilvánította, ha ≥2 tradicionális rizikófaktorral 

együtt fordul elő. 

 

MÓDOSÍTOTT MAKRO-TÁPANYAG 

ARÁNYOKKAL A KÖVÉR CUKORBETE-

GEK TESTSÚLYCSÖKKENTÉSÉÉRT 

Dr. Fövényi József
1
, Cseri-Holzmann 

Brigitta
2 

, Faragó Annamária
1
 

Péterfy Sándor-utcai Kórház-Rendelőintézet és 

Baleseti Központ Diabetológiai Szakrendelő
1
, 

XVI. Kerületi Rendelőintézet Diabetes 

Szakrendelő
2 

 

Az elmúlt 30 évben lényegében nem változott a 

diabetesesek diétájának gyakorlata, mely szerint 

– lehetőleg az individuális energiaigényhez, ill. 

a terápiás célhoz igazítva – 50% szénhidrát, 

30% zsír és 20% fehérje összetételű étrendet 

javasoltunk 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 25 szerzőtársa által jegyzett 

2015. januári (online 2014. júniusi) Nutrition 

cikk, majd az ausztráliai Jeannie Tay-nek a 

Diabetes Care hasábjain 2014. novemberi 

(online 2014. július végi) publikált dolgozata, 

melyek a low carb diéta előnyeit és 

szükségességét hangsúlyozzák diabetesben. 

Ennek nyomán az alacsony kalóriájú, alacsony 

szénhidrát hányadú étrend alkalmazását kezdtük 

meg 10 jelentős súlyfelesleggel rendelkező 2-es 

típusú cukorbetegen 24 hétre tervezett ambuláns 

pilot vizsgálat keretében. Étrend tervezési 

szempontjaink: 1200 kcal-ás étrend 1/3-1/3-1/3 

szénhidrát-fehérje-zsír arányokkal, mely így 

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 négyhetes 

menüvariációkat készítettünk, hetenként átlag 

10, összesen 42 recept mellékletével. A 

dietetikus munkatársak havonta kontrollálták az 

induláskor kellő információval és 

segédanyagokkal ellátott betegeket. Az előzetes 

eredmények: Mind a 10 beteg túljutott az első 

12 héten, közülük csupán egynek nem csökkent 

a testsúlya. A többi beteg esetében a 

súlycsökkenés mértéke 1,5-9 kg-ot tett ki. A 

betegek betarthatónak érezték a diétát A relatíve 

low carb tartalmú diéta további alkalmazását 

eredményeinktől tesszük függővé. 

 

GYERE–GYERMEKEK EGÉSZSÉGE 

PROGRAM – EGY NEMZETKÖZI 

PROGRAM HAZAI MEGJELENÉSE 

Kubányi Jolán 

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

 

A világ legnagyobb, a gyermekkori elhízás 

megelőzését szolgáló hálózata az EPODE, 

amely 2004-ben Franciaországban kezdte meg 

működését, mára már 24 államban, számtalan 

településen fejti ki tevékenységét. Legfontosabb 

célja, hogy a helyi közösségeket és tagjait 

hozzásegítsék az aktív és egészséges életmód 

kialakításához, melynek alapvető eleme a 

gyermekek korszerű táplálkozásra való nevelése 

és ezzel együtt az elhízás megelőzése.  

Hazánkban – csatlakozva a nemzetközi 

programhoz – elsőként 2014-ben 

Dunaharasztiban indította el az MDOSZ a 

GYERE projektet, amely három éves működése 

során a gyermekkori elhízás előfordulásának 

jelentős csökkentését tűzte ki célul.  
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A tápláltsági állapot felméréséről készült első 

jelentés értelmében a 6–12 éves vizsgált 

célcsoporton belül 1424 főből 64,5% normál 

tápláltságú, túlsúlyos 18,8%, míg az elhízott 

kategóriába 7,7%-uk tartozik. Nem hagyható 

figyelmen kívül, hogy jelentős az alultápláltak 

hányada, majdnem minden tizedik gyermek ide 

sorolható, azaz 9%-a a vizsgáltaknak. A nemek 

közötti különbségek tekintetében kiemelhető, 

hogy a fiúknál a súlyfelesleg vonatkozásában 

szignifikáns növekedés jellemző az életkorral.  

A kedvezőtlen tápláltsági állapotra vonatkozó 

adatok egyértelműen indokolják a GYERE 

program működése keretében az egészségesebb 

életmódra nevelést. Ugyanakkor az eredmények 

felhívják a figyelmet a 10–12 éves korú 

gyermekek fokozott veszélyeztetettségére a 

túlsúlyosság szempontjából, melyet lényeges 

szem előtt tartani a projekt kivitelezése során. 

  

DÖBRÖGI ÉS LUDAS MATYI: AZ 

ELHÍZÁS SZOCIO - ÖKONÓMIAI 

ASPEKTUSA 

Antal Emese 

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

 

A szocio-ökonómiai helyzet és az 

egészség közti kapcsolat komplikált, nemtől, 

életkortól, kultúrától, környezettől, szociális- 

illetve közösségi kapcsolatoktól, személyes 

életstílusbeli tényezőktől valamint az 

egészségmagatartásoktól is függ.  

   Populációs vizsgálatok szerint látható 

különbség van a különböző szociális osztályok 

étel- illetve tápanyagbevitele között. Az 

alacsony jövedelemmel rendelkező csoportok 

esetében nagyobb esély van egy 

kiegyensúlyozatlan étrend elsajátítására. Az 

alacsonyabb képzettségi szint is magyarázattal 

szolgál, miért nem kielégítők a táplálkozási 

szokások ebben a csoportban. Az iskolázottsági 

szint befolyásolja a táplálkozási ismereteket, 

amely hatással van olyan szokásokra, mint a 

zöldség és gyümölcsfogyasztás mértéke. Létezik 

közvetlen kapcsolat a szegényes táplálkozás és 

az elhízás rizikója, valamint és az elhízással 

kapcsolatos problémák között, mint a 

cukorbetegség és a szív- és érrendszeri 

betegségek. 

Eurostat adatok szerint a nők és az 

idősek fokozottabban ki vannak téve a 

szegénység veszélyének, mint a társadalom 

többi része, tehát így a táplálkozási szokásaikra 

is fokozottabban kell figyelni. 

Az előadás bemutatja a 

CHANCE projektet is (www.chancefood.eu), 

amely az Európai Bizottság 7. 

keretprogramjának finanszírozását élvezi. Célja 

az európai polgárok helytelen táplálkozásának 

kezelése. Ehhez vonzó, megfizethető és 

tápanyagban gazdag élelmiszereket fejlesztenek 

ki, alacsony költséggel és hagyományos 

összetevőkkel. 

A megfelelő étkezés logisztikai 

akadályokba - mint például a szállítás nehézsége 

- is ütközhet az alacsony jövedelem 

következében. Sokak számára a 

tömegközlekedés nem járható út, főleg azoknál, 

akik kisebb gyermekekkel rendelkeznek, vagy 

mozgásszervi problémákkal küzdenek. Nem 

utolsó sorban a tudás hiánya, vagy éppen a túl 

sok étrenddel, egészséggel kapcsolatos, 

konfliktust okozó információ jelenléte, a 

motiváció illetve a főzőkészség hiánya 

okozhatja az ételek vásárlásának és 

alapanyagokból történő elkészítésének 

képtelenségét. A főzéssel kapcsolatos 

tapasztalatszerzésre az alacsony jövedelmű 

csoportok esetében igen kevés esély van. 

Az alacsony jövedelemmel rendelkezők 

problémáinak többsége egy multidiszciplináris 

megközelítés szükségességét hangsúlyozza, 

mely a szociális szükségletek kielégítését illetve 

az egészségügyi egyenlőtlenségek javítását 

helyezné előtérbe.  

 

ÚJ AJÁNLÁSOK PAD-BEN  

Dr. Farkas Katalin 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Angiológiai 

Profil 

 

A kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében 

a klasszikus és új rizikó tényezők feltárása 

bizonyos betegcsoportokban nem elegendő a 

valódi rizikó megállapítására. A tünetmentes 

egyének valódi kockázatának felmérésében 

http://www.chancefood.eu/


CARDIOMETABOLICA HUNGARICA  2015; 8 (SUPPL. 1) S 1 – S 32           S 20 

A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI  ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG   XIV. KONGRESSZUSA, 2015. MÁRCIUS 20-21. 

egyre nagyobb jelentősége van a célszerv 

károsodás ill. a tünetmentes érelváltozások 

kimutatásának. A már kialakult, de még 

tünetmentes perifériás verőérbetegség (PAD) 

megállapítható a boka/kar index (ABI) 

mérésével. A csökkent (≤0,9) ABI érték számos 

vizsgálatban a fokozott kardiovaszkuláris 

morbiditás és mortalitás egyértelmű kockázati 

tényezőjének bizonyult, szűrő módszerként való 

alkalmazását a legújabb európai és amerikai 

ajánlások változatlanul tartalmazzák. A VI. 

Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia 

elfogadta, hogy a nemzetközi ajánlásoknak 

megfelelően, módosítsuk a PAD szempontjából  

veszélyeztetett egyének meghatározását: 

diabeteses betegekben ill. 65 éves vagy annál 

idősebb egyénekben a boka-kar index mérése a  

rizikó státusztól függetlenül javasolt. Az 

ajánlást, az ÉRV Regiszter eredményei is 

alátámasztják. 100 431 betegben (43 580 férfi, 

átlagéletkor: 59.2 év) elvégzett boka/kar index 

mérés alapján, a perifériás verőérbetegség 

előfordulása 15,1 % volt, 50 év alatti diabeteses 

betegekben 14,8% volt a prevalencia. 65 éves 

vagy idősebb egyénekben 20,2 % volt PAD 

előfordulása, vagyis ebben a korcsoportban 

minden 5. betegnél kimutatható volt az 

érbetegség jelenléte.  

A boka-kar index mérésére változatlanul a 

Doppler módszer az ajánlott. Fontos a végtagi 

mérések ajánlott sorrendjének betartása. 

Amennyiben a két kar szisztolés vérnyomása 

között a különbség ≥10 Hgmm, a mérést az első 

karon meg kell ismételni és a második mérést 

kell figyelembe venni. Az ABI kiszámolása 

végtagonként úgy történjen, hogy az artéria 

tibialis posterior vagy az artéria dorslis pedis 

szisztolés nyomása közül a nagyobbat osztjuk a 

két kar közül a magasabb systolés 

nyomásértékkel. Ha az ABI meghatározás 

tüneteket okozó PAD miatt történik, az ABI 

értéket külön meg kell adni mindkét alsó 

végtagra. Ha az ABI meghatározása tünetmentes 

betegben a kardiovaszkuláris események és 

mortalitás prognosztikus markereként történik, a 

két oldal közül az alacsonyabb ABI értéket kell 

figyelembe venni, ez alól kivételt képez a nem 

komprimálható artériák esete. Nem 

komprimálható cruralis artériák esetén a PAD 

igazolására egyéb vizsgáló eljárásokat kell 

alkalmazni. 

 

OBEZITÁS PARADOXON  

Prof. Dr. Bajnok László 

Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, I.sz. 

Belgyógyászati Klinika  

 

Reprezentatív lakossági felmérések a testtömeg 

index és halálozás közötti összefüggést olyan J-

görbével jellemzik, aminek az alja a normális 

tartományba esik. Ugyanakkor bizonyos 

betegcsoportok esetében a legkisebb kockázat a 

túlsúlyos vagy éppen az elhízott kategóriában 

mutatkozik. Ezt hívják obezitás paradoxonnak. 

A jelenség a következő betegpopulációkban 

igazolódott: hipertónia, diabétesz, stabil és 

heveny koronáriabetegség, stroke, trombo-

embolia, COPD, posztoperatív és kritikus 

állapotok. Az alacsonyabb halálozás 

kardiovaszkuláris eredetű, de az egyéb (így 

daganatos) mortalitás emelkedése sem 

igazolható. Az obezitás paradoxon a koronáriák 

CT-vel igazolt meszesedése tekintetében is 

igazolható. Ez a kalcifikációs paradoxon. A 

lehetséges magyarázatok: kevesebb obez egyén 

éli meg a fenti betegségeket, a szegények 

soványabbak, az obezek jobb kezelést kapnak, 

nemcsak a zsír, hanem az izomtömeg is 

nagyobb, nemcsak a BMI, hanem a fittség is 

jelentős tényező és bizonyos biokémiai-élettani 

sajátságok (így: csökkent a tromboxan termelés, 

több a keringő endotel progenitor sejt, 

megtartott ghrelin érzékenység a 

hypothalamusban, a szolubilis TNF-α receptor 

fokozódása). A zsírszöveti hormonok közül az 

adiponektin − aminek többféle előnyös hatása 

mutatható ki – csökkent koncentrációban van 

jelen elhízásban. Mégis, a magasabb 

adiponektin szintű koronária vagy végstádiumú 

veseelégtelen betegek halálozása fokozott. Ez az 

adiponektin paradoxon. A követéses vizsgálatok 

szerint azon koronáriabetegek prognózisa a 

legjobb, akik obezek, de tudnak fogyni. Ezzel 

szemben a PROACTIVE vizsgálatban a 

diabéteszesek súlycsökkenése magasabb 

mortalitással járt, míg abban a csoportban, ahol 

a pioglitazon szedés során súlygyarapodás 

mutatkozott, a súlystabilakhoz képest 
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alacsonyabb volt a halálozás. Meg kell említeni 

azt is, hogy a cukorbetegek véletlen besorolásos 

komplex életmódi kezelése a Look AHEAD 

vizsgálatban tíz év alatt sem csökkentette a 

kardiovaszkuláris klinikai események 

kockázatát, annak ellenére, hogy nagy volt a 

statisztikai erő (800 feletti esemény), s sorra 

javultak kardiometabolikus paraméterek (így a 

BMI mellett a fittség, az LDL-C kivételével a 

lipidek, valamint a glikémiás kontroll). 

Ugyanakkor a svéd ellenőrzött, prospektív (de 

nem véletlen besorolásos) SOS vizsgálat szerint 

az extrém obezek bariatrikus gyomorműtétei 

csökkentik a halálozást. 

 

OBEZITÁS ÉS TERHESSÉG  

Prof. Dr. Karádi István 

Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati 

Klinika 

 

GYERMEKKORI OBEZITÁS  

Prof. Dr. Túri Sándor  
Szegedi Tudományegyetem Gyermekklinika és 

Gyermekegészségügyi Központ 

  

A KÓROS KÖVÉRSÉG SEBÉSZI 

KEZELÉSÉRŐL 

Dr. habil. Bálint András 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Általános 

Sebészeti Profil, Budapest 

 

Az elmúlt évtizedekben a testsúly kóros 

mértékű növekedése, az un. kóros elhízás és a 2-

es típusú diabetes mellitus előfordulási 

gyakorisága a világ fejlett országainak 

többségében növekvő tendenciát mutat. 

Magyarországon a felnőtt lakosság 28,5%-a 

elhízott és további 33,3%-a túlsúlyos.  

Az életminőség romlása mellett az elhízott 

embereken gyakrabban fordulnak elő szív- és 

érrendszeri megbetegedések, a 2-es típusú 

diabetes mellitus és annak súlyos 

szövődményei, valamint a gastro-oesophageális 

reflux betegség és légúti manifesztációi továbbá 

a különböző mozgásszervi megbetegedések. 

Ismeretes, hogy a kóros elhízás mellett egyes 

malignus daganatok is (mellrák, vastagbélrák, 

nőgyógyászati daganatok) gyakrabban 

fordulnak elő. Ezek alapján érthető, hogy a 

kóros elhízástól érintett populáció élettartama 

rövidebb, magasabb a korai halálozás. Ez az 

egyén személyes tragédiája mellett komoly 

népegészségügyi és finanszírozási 

következményekkel, tásadalmi hatásokkal is jár.   

A jelentős fokú adipositas esetén a komplex 

konzervatív kezelés eredményessége csekély (< 

10 %) így érthető, hogy alternatív terápiás 

lehetőségként a testsúlycsökkentést 

eredményező un. bariatriai sebészeti 

beavatkozások alkalmazása is előtérbe került. 

Mint minden sebészi beavatkozás, így a 

bariatriai beavatkozások elfogadottságát is a 

minimálisan invazív módon történő 

elvégezhetőség jelentősen fokozta, a 

beavatkozások száma világszerte növekvő 

tendenciát mutat. Leggyakrabban végzett 

műtétek: gastric banding, gastric sleeve és a 

Roux-Y gastric by-pass.  

A vonatkozó irodalmi adatok elemzése alapján 

azt mondhatjuk, hogy az eredményesség - tartós 

testsúlycsökkenés, életminőség javulás, 2-es 

típusú diabetes mellitus javulása (80-90%) - és a 

szövődmények gyakorisága alapján a 

laparoscopos Roux-Y gastric by-pass végzése 

tűnik az optimális sebészi opciónak. 

 

AZ OBEZITÁS OKOZTA MIKRO-

VASZKULÁRIS DISZFUNKCIÓ ÉS 

KARDIOVASZKULÁRIS SZÖVŐD-

MÉNYEINEK GYÓGYSZERES KEZE-

LÉSE  
1
Dr. Medvegy Nóra, 

2
Major Zsuzsanna, 

3
Dr. 

Simonyi Gábor,  
3
Prof. Dr. Bedros J. Róbert, 

4
Dr. Medvegy Mihály  

1
KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft, 

Budapest, 
2
Nyíregyházi Főiskola, Testnevelés és 

Sporttudományi Intézet, 
3
Szent Imre Egyetemi 

Oktatókórház, Budapest, 
4
Pest Megyei Flór 

Ferenc Kórház, Kistarcsa 

 

Bizonyított tény, hogy az obezitás nagyon 

jelentős kardiovaszkuláris rizikófaktor, jelentős 

prediktora az ischaemiás szívbetegség 

tüneteinek, beleértve a hirtelen halált is. Ennek 

oka, hogy a szív mikrovaszkuláris 

diszfunkcióját okozza, a mikrocirkulációját 

rontja, ráadásul nagyon összetett módon, hiszen 

a multietiológiájú mikrovaszkuláris diszfunkció 
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kórokainak szinte mindegyikét kedvezőtlenül 

befolyásolja. A myocardialis stiffness romlik 

mind a sejtproliferáció (a fokozott 

volumenterhelés következtében), mind az 

interstitiális anyaglerakódás (az elzsírosodás, ill. 

az általában társuló gyulladás, diabetes okozta 

perifériás fibrosis) miatt – ez strukturális 

változást eredményez. Funkcionális 

mikrocirkulációs akadály keletkezik a 

volumenterhelés és a kialakuló sympaticotonia 

következtében fellépő tachycardia miatt 

(rövidebb a szívizom vérellátásához szükséges  

diastole). A volumenterhelés és a 

sympaticotonia előbb-utóbb hypertoniához is 

vezet, mely tovább fokozza a 

kamrahypertrophiát, stiffnesst, de az 

endocardialis nyomásfokozódás miatt is rontja a 

mikrocirkulációt. Megemlíthető még az obezitás 

mikroembolizációt elősegítő hatása is, továbbá a 

vérzsírok felszaporodása miatti viszkozitás 

romlás, melyek  ugyancsak rontják a 

mikrocirkulációt. 

Milyen gyógyszeres kezelés áll 

rendelkezésünkre, mely ezt az összetett 

folyamatot kedvezően tuja befolyásolni, illetve 

mely gyógyszereket kell lehetőség szerint 

kerülni? 

A szívizom hypertrophia okozta stiffness oldás 

miatt kedvezőek a Ca antagonisták (jó systoles 

funkció esetén még a non-dihydropiridinek is), 

de a negatív inotrop hatással szintén rendelkező 

béta blokkolókat a diabetogén hatásuk miatt 

általában érdemes kerülni, pedig a 

sympaticolytikus hatásuk is hasznos lenne (a 

diabetogén hatással kevésbé rendelkező 

carvedilol vagy nebivolol azonban szóbajön). 

Ugyancsak a diabetogén hatás miatt kerülendők 

a hypothiazidok is, viszont a hypertonia 

kezelésben kedvező az anyagcsere semleges 

indapamid. A centrális hatású 

sysmpathicolythicus rilmenidin a tenzióra és a 

fokozott sympathicus tónusra is kedvező hatású. 

A preload csökkentő ACE gátlók vagy 

angiotenzin receptor gátlók az endocardiális 

nyomás csökkentése révén javítják a 

mikrocirkulációt. A vérzsírokat azok összetétele 

szerint kell kezelni, ezáltal csökken a 

viszkozitás, javul a mikrocirkuláció. A 

mikroembolizáció veszélye miatt legalább 

antiaggregációs terápiát is be kell vezetni. A 

rendszeres mozgás, tréningezés az obezitás 

okozta mikrovaszkuláris diszfunkcióban 

nemcsak a testsúlycsökkentéshez segíthet hozzá, 

hanem csökkenti a tenziót, a sympathicotoniát, a 

mikroembolia veszélyét, a vérzsírokat, s 

mindezek révén javítja a mikrocirkulációt 

 

SPORTOLÓK ÉS A HIRTELEN 

SZÍVHALÁL  
 

1
Major Zsuzsanna, 

2
Dr. Medvegy Nóra, 

3
Dr. 

Simonyi Gábor, 
3
Prof. Dr. Bedros J. Róbert, 

4
Prof. Dr. Pavlik Gábor, 

5
Dr. Medvegy Mihály 

1 
Nyíregyházi Főiskola, Testnevelés és 

Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza, 
2 

KRKA 

Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest,
3  

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest,
4 

Testnevelési Egyetem, Budapest, 
5 

Pest Megyei 

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 

 

A hirtelen halál bár ritka sportolókban: 

különböző vizsgálatok szerint sporttevékenység 

közben, vagy közvetlenül utána kb. 1-3:100.000 

haláleset/év következik be, de 10-20-szor több a 

haláleset a férfi sportolók között, mint nőkban. 

Amikor fiatal, egészséges sportolók veszítik 

életüket, a halál paradoxonként, látványos 

tragédiaként jelenik meg. Ezek a megdöbbentő, 

váratlan események jelentős társadalmi 

aspektussal is bírnak, hiszen az élsportolókat 

számos gyermek választja példaképül.  

A hirtelen halált halt sportolók boncolási 

eredményei csak az esetek töredékében 

igazolnak congenitális (hypertrophiás 

cardiomyopathia, aritmogén jobb kamra, 

koszorúér anomália) vagy más morfológiai 

(trauma, aneurizma ruptúra) eltérést, kivéve a 

sportolókban gyakoribb szívizom hypertrophiát. 

A hirtelen halál az esetek túlnyomó többségében 

ritmuszavar (kamrafibrilláció, vagy ritkábban 

asystolia) miatt következik be. Az 

arrhythmogenesis szempontjából a 

kamrafibrilláció kiváltó tényezőit 3 csoportba 

sorolhatjuk: arrhythmogén szubsztrátok, 

moduláló faktorok és triggerek. Arrhytmogén 

szubsztrátot jelent a stiffness fokozódás révén a 

mikrovaszkuláris diszfunkciót eredményező 

perivaszkuláris fibrozis és a 
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szívizomhypertrófia. Ezek sportolóknál sokkal 

inkább okoznak (de legtöbbször csak nagy 

terhelésre) szívizom ischaemiát, mint az ebben a 

korban csak ritkán észlelt koszorúér betegség. 

Moduláló faktorként szerepelhetnek az extrém 

terhelés miatt kialakuló hemodinamikai 

eltérések (emelkedett végdiastolés nyomás, 

emelkedett pulmonális nyomás), az autonóm 

idegrendszer egyensúlyzavara (sympathico-

tonia), a verseny előtti megváltozott táplálkozás 

okozta ioneltérések (elsősorban hypokalaemia), 

illetve a nem ellenőrizhető táplálék-kiegészítők, 

energiaitalok és drogok összetett hatása. Ezek 

önmagukban is, de az általuk hirtelen drámaian 

tovább romló mikrocirkuláció miatti 

ischaemiával együtt megteremtik a 

kamrafibrilláció elektrofiziológiai hátterét, az 

akciós potenciál megnyúlása miatti elektromos 

instabilitást. Triggerként (=beindítóként) a 

kialakult, de önmagukban nem malignus 

ritmuszavarok (sinusaritmia, extrasystolia) 

szolgálnak. Érdekes probléma, hogy a nők 

(idősebb korban is) miért „védettebbek” a 

hirtelen szívhalállal szemben. Erre magyarázat 

lehet a férfiakban nagyobb mértékű szívizom 

hypertrophia és a nőkben nagyobb mértékű 

(védő) vagus aktivitás. 

A legmegerőltetőbbek, ezáltal a hirtelen 

halál szempontjából legveszélyesebbek azok a 

sportágak, ahol mind a dinamikus összetevő 

(nagyobb mértékű sympathicotoniát okozó), 

mind a statikus összetevő (nagyobb mértékű 

szívizom hypertrophiát okozó) igen magas: 

kajak-kenu, triatlon, országúti kerékpározás. A 

köztudatban veszélyesnek ítélt maratonfutás 

esetében a statikus, míg a súlyemelés esetében a 

dinamikus összetevő alacsony volta miatt a 

tényleges veszély kisebb. 

 

A VÉRCUKOR CSÖKKENTÉS ÚJ 

LEHETŐSÉGE - AZ SGLT 2 GÁTLÁS 

Prof. Dr. Winkler Gábor
1, 2

 

Szent János Kórház II. Belgyógyászat-

Diabetológia
1
, Miskolci Egyetem Egészségügyi 

Kar, Elméleti Egészségtudományi Tanszék
2 

 

DeFronzo professzor emlékezetes Banting 

előadása hívta fel a figyelmet arra, hogy –bár a 

patogenezis két meghatározó eleme az 

inzulinhatás és az inzulin-elválasztás 

károsodása− a 2-es típusú diabetes (T2DM) 

kialakulásában legalább nyolc kóroki tényező 

(az „ominózus ok-tet”) vesz részt. Ezek egyike a 

veseműködés megváltozása. Mára ismertté vált, 

hogy a glomerulusok által filtrált cukor 90%-a a 

proximális tubulusok speciális fehérjéi, a 

nátrium-glukóz kotranszporter (SGLT)-2, 10%-

a a valamivel distálisabban elhelyezkedő SGLT-

1 közvetítésével reabszorbeálódik. Nem 

cukorbeteg és genetikai károsodástól mentes 

személyeken napi 160-180 gramm cukor 

szívódik vissza. T2DM-ben az SGLT-2 

expressziója fokozódik, s a hyperglykaemia 

ellenére a glukóz reabszorbciója –egy határig, a 

transzporterek kapacitásának telítődéséig− még 

fokozódhat is. Ez a felismerés vezetett ahhoz a 

gondolathoz, hogy az SGLT-2-t szelektíven 

gátló vegyületek kifejlesztésével a glukóz 

visszaszívódás gátolható, de legalábbis 

jelentősen csökkenthető. Mára e 

gyógyszercsoport („gliflozinok”) valóság lett, 

ha-zánkban elsőként forgalomba került 

képviselője a dapagliflozin, s időközben újabb 

származék is törzskönyvezésre került. A 

gliflozinok vércukorcsökkentő hatása független 

inzulin jelenlététől (bevezetésük az 

antidiabeticumok csoportosítását is alapvetően 

módosította), az éhomi és a postprandialis 

vércukorszintet a glykosuria fokozásával –

maximálisan napi 70 gr glukóz ürítésével− 

csökkentik. Adásuk az inzulinrezisztencia 

mérséklődésével jár. A glukotoxicitás mérséklő-

dése/megszűnése a béta-sejt terhelést is 

csökkenti, s javul a béta-sejt glukóz-érzé-keny-

sége. A dapagliflozin (1 x 10 mg/nap) átlagos 

HbA1c csökkentő természetét monoterápiában, 

placeboval szemben 0,7-0,8%-osnak találták. 

Adását a systolés vérnyomás 3-10 Hgmm-es, a 

testsúly 2,5-3,0 kg-s csökkenése kíséri. 

Kedvezően változik a vérzsírok értéke is. A 

súlyleadás részben a glukosuria, részben a 

visceralis zsírszövet csökkenésének 

következménye. Monoterápiában, kettős és 

hármas kombinációban, sőt, inzulinnal együtt is 

alkalmazható. Hypoglykaemia kockázata 

önmagában adva alacsony, hypoglykaemisáló 

szer vércukorcsökkentő hatását azonban 

potencírozhatja. Adását genitalis fertőzések 
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megjelenése kísérheti, megfelelő 

betegválasztással, illetve követéssel azonban e 

kockázat lényegesen csökkenthető. A 

gliflozinok −GFR60 ml/min esetén− életkortól 

és a diabetes ismert tartamától függetlenül, a 

T2DM egész szakaszában adhatók, 

legelőnyösebbnek a korai kombinációban való 

alkalmazásuk látszik.   

 

TAPASZTALATOK A HYPERCHOLES-

TERINAEMIA KEZELÉSÉRŐL A LIPID 

AMBULANCIÁN  

Dr. Audikovszky Mária, Dr. Simonyi Gábor, 

Dr. Pados Gyula 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere 

Központ 

 

Korábbi felmérésünk szerint a hazai felnőttek 

között 66%-ban találunk hypercholesterinaemia-

t (>5,2 mmol/l). Ezen betegeket a háziorvosok 

kezelik, de érdemes áttekinteni, hogy kiket 

küldenek egy Országos Lipid Ambulanciára, 

amely ma már a Szent Imre Kórház Anyagcsere 

Központ keretében elhízottakat is fogad.  

Tapasztalatok alapján érdemes áttekinteni 

milyen hypercolesterinaemia-s betegeket 

küldenek be az ambulanciára. 

A beutaló diagnózisokban alig szerepel a 

hyperlipaemia megjelölése, bár a II/a, II/b és az 

V-ös típusú hyperlipaemia-s betegek mind 

járhatnak extrém magas colesterinszinttel, de 

diétás és gyógyszeres kezelésük lényegesen 

különböző. A betegek egy része valamilyen 

statinnal kezelt, de nem kellő effektivitással és 

nem érik el a célértéket. Szükséges lenne 

kockázati kategória és a hozzá tartozó célérték 

megjelölése is, mert ezektől függhet a 

gyógyszerválasztás, a statin mono vagy 

kombinált terápia. Ma már az IMPROVE-IT 

vizsgálat alapján a mellékhatásokat nem fokozó, 

nagyobb hatékonyságú ezetimib-bel való 

kombináció is előtérbe kerülhet. 

Statin mellékhatások miatt is gyakran fogadunk 

hypercholesterinaemia-s betegeket mely 

esetekben statin váltást, dózismódosítást, 

ezetimib és/vagy fitosterin (Flóra Pro Aktív 

margarin) terápiát javasolhatunk. Ilyen 

esetekben a jövőre vonatkozóan előtérbe 

kerülnek a PCSK 9 gátlók az eddigi ígéretes 

eredmények alapján. 

Hypercholesterinaemia estén elsődleges az 

intenzív kezelést igénylő és a VI. Magyar 

Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia 

által az igen nagy kockázatú csoportba emelt 

familiáris hypercholesterinaemiák felismerése 

és az intenzív terápia elindítása kiemelt 

jelentőségű. Ugyanakkor a mérsékelten 

emelkedett colesterinszinttel járó polygen és 

szekunder hypercholesterinaemia-s betegek 

kezelése is fontos, hiszen számszerűen ezek 

között fordul elő a legtöbb kardiovaszkuláris 

történés. 

 

AZ ANTIDIABETIKUM-VÁLASZTÁS 

SZEMPONTJAI 2-ES TÍPUSÚ 

DIABETESBEN – A TESTSÚLYRA 

GYAKOROLT HATÁS JELENTŐSÉGE  

Prof. Dr. Jermendy György  

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Belgyógyászati 

Oktató Osztály, Budapest 

 

Napjainkban az antidiabetikus kezelés 

lehetőségei egyre bővülnek, a terápiás palettán 

szereplő gyógyszerek száma örvendetes módon 

nő, a közelmúltban új hatástani csoportok is  

megjelentek. A 2-es típusú diabetes 

kezelésvezetésében egyre inkább az egyénre 

szabott terápia kerül előtérbe. Ebben a 

vonatkozásban fontos körülmény, hogy - más 

klinikai körülmények mellett -  figyelemmel 

kell lenni a beteg aktuális testsúlyára, ill. a 

szóba jövő antidiabetikumoknak testsúlyra 

gyakorolt hatására is. 

Az orális antidiabetikumok csoportján belül az 

elsőként választandó metformin 

testsúlysemleges készítmény. Kombinációs 

kezelés tagjaként több hatástani csoport 

készítményei állnak rendelkezésre. A 

hagyományos inzulinszekretagog 

készítményként szereplő szulfanilureák 

testsúlynövelő hatása dokumentált. Ezzel 

szemben a korszerű inzulinszekretagog 

készítmények (DPP-4-gátlók) testsúlysemleges 

készítmények. A pioglitazon a testsúlyt növeli. 

Az orális antidiabetikumok közé tartozó akarbóz 

és a meglitinid-származékok (nateglinid, 

repaglinid) hazánkban egyre ritkábban használt 
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készítmények. A legújabb hatástani csoportként 

szereplő SGLT-2-gátlók a testsúly csökkentik. 

Az injektábilis készítmények között az inzulin 

testsúlynövelő hatása régóta ismert. A GLP-1-

mimetikumok ebben a vonatkozásban 

előnyösebbek, miután alkalmazásuk során 

testsúlyvesztéssel számolhatunk. 

A napi klinikai gyakorlatban a legszélesebb 

körben az orális antidiabetikumok 

használatosak. Ezen a téren a DPP-4-gátlók 

fokozatos térnyerésére és a szulfanilureák 

háttérbe szorulására számíthatunk, ami 

összefüggésben áll a DPP-4-gátlók előnyösebb 

mellékhatás-profiljával (alkalmazásuk során a 

hypoglykaemia kockázata nem nő, a testsúly 

érdemben nem változik).  

 

KORAI VASZKULÁRIS ÖREGEDÉS ÉS 

TÚLSÚLY 

Prof. Dr. Járai Zoltán 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 

Kardiológiai Profil 

 

Az obezitás csökkent várható élettartammal jár. 

A nagyobb mortalitás közel feléért a 

kardiovaszkuláris mortalitás tehető felelőssé. 

Ugyanakkor nem minden kövér egyénben 

találhatóak meg a hagyományos 

kardiovaszkuláris kockázati tényezők, ráadásul 

a kövérség kialakulása és a kardiovaszkuláris 

szövődmények fellépte között évtizedek 

telhetnek el. Mindezek felvetik annak 

szükségességét, hogy köztes korai vaszkuláris 

eltérések jelentőségét vizsgáljuk látszólag 

egészséges, de kövér egyénekben. E korai 

vaszkuláris eltérésekhez (korai vaszkuláris 

öregedés, „early vascular aging /EVA/)” tartozik 

a carotis intima media vastagság, az 

érfalmerevség és az endothélium diszfunkciója. 

Ezen eltérések és a kardiovaszkuláris mortalitás 

közötti összefüggés sok vizsgálat tárgya volt az 

elmúlt évtizedekben. A korai vaszkuláris 

öregedés kimutatásával azonosíthatóak lehetnek 

azon kövér személyek, akik kardiovaszkuláris 

kockázata annak ellenére nagyobb, hogy 

hagyományos rizikótényezővel nem 

rendelkeznek. Így szoros követésük 

megszervezhető, vagy akár korai kezelésük 

megkezdhető. Jelen összefoglaló előadás a 

legújabb eredményeket ismerteti e tárgykörben.  

 

ZSÍRANYAGCSERE ZAVAROK  

Dr. Ábel Tatjána 

MH Egészségügyi Központ, Budapest 

 

METABOLIKUSAN EGÉSZSÉGES ÉS 

METABOLIKUSAN BETEG OBESEK 

Dr. Kiss Melinda
1
, Dr. Audikovszky Mária, 

Dr. Jámbor Zoltán, Dr. Pados Gyula, Dr. 

Simonyi Gábor 

Kertvárosi Medical Kft
1
, Szent Imre Egyetemi 

Oktatókórház, Anyagcsere Központ
2 

 

Bevezetés: A metabolikus szindróma fogalmát 

1988-ban ismertette Raven a megfigyelései 

alapján. A hypertonia, a hyperlipidaemia és a 

glükózintolerancia együttes fennállásának 

hátterének közös eredetként a 

hyperinzulinaemiát, inzulinrezisztenciát tartotta. 

Napjainkban a szindrómát meghatározó 

paraméterek közé bekerült az (abdominalis) 

elhízás is, amely az eltérés tengelyét alkotja. Az 

elhívás korunk egyik népbetegsége, amely több 

betegség kialakulásában fontos kóroki tényező. 

Jól ismert a hypertonia, a hyperlipidaemia, a 

diabetes mellitus, a kardiovascularis kórképek 

kialakításában játszott szerepe az obesitasnak. A 

metabolikusan egészséges obezitásra jelenleg 

nincs elfogadott definíció, de ezen általánosan 

elfogadottan azt értik, amikor az elhízott 

betegnek nincs szénhidrát anyagcsere zavara, 

nem dyslipidémiásak, nem magas a 

vérnyomásuk és nem szenvednek metabolikus 

szindrómában.  

Betegek és módszerek: 2011. január és május 

között a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 

korábbi Lipidológiai Profiljára első alkalommal 

felvételre került betegek adatai elemeztük 

metabolikus szempontból. 

Eredmények: ebben az időszakban 114 új 

beteg került felvételre. Az elhízottak testsúlya 

109,4±00 kg, BMI-jük 39,9±00 kg/m2 volt. A 

férfiak haskörfogata 138±00 cm, míg a nőké 

115±00 cm volt. A betegek 60,5 %-a volt 

hypertoniás, 59,6 %-a hyperlipidaemiás, 14 %-a 

cukorbeteg, míg 29,8 %-a IGT-s. A 114 beteg 
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közül 84 volt metabolikus szindrómás, míg 30 

elhízott metabolikusan egészséges. 

Következtetések: Az elhízás miatt felvételre 

került  új betegek több mint 70 %-a esetében 

teljesültek a metabolikus szindróma kritériumai, 

azaz csak mintegy 30 % volt metabolikus 

szempontból „egészséges”. Ismert, hogy ez 

utóbbi betegcsoport esetében az évek múlásával 

megjelenhetnek a metabolikus szindróma 

különböző elemei, ezért esetükben is fontos a 

testtömegcsökkentés, és a BMI célértékek 

hosszú távú fenntartása.  

 

LEGYÜNK MOBILABBAK, 

HASZNÁLJUK AZ INTERNETET AZ 

EGÉSZSÉGÜNK SZOLGÁLATÁBAN!  

Dr. Palik Éva
1
, Schmidt Judit

2
, Kiss-Tóth 

Bernadett
2
, Kovács Judit

2
, Nácsa Zoltán

3
, 

Szlankó János
2 

1
Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati 

Klinika, 
2
SANEIDOS Innovációs Zrt, 

3
NIS 

Informatikai Kft. 

 

A Preventissimo (www.preventissimo.hu) 

középpontjában egy kockázatelemző és 

állapotfelmérő, tanácsadó kérdőívrendszer áll, 

amelynek minden eleme tudományos 

bizonyítékokon alapul. Kitöltésével az egyén 

képet kap kockázatai és védőtényezőiről, 

emellett a válaszai alapján azonnali, személyre 

szabott tanácsokat is kap. A rendszer segítséget 

nyújt mind a laikusok, mind a szakemberek 

számára a betegségmegelőzésben és az 

egészségmegőrzésben a legjellemzőbb 

halálokok és életmódfüggő betegségek területén 

(szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, 

emlő-, prosztata-, tüdő-, vastag- és végbélrák, 

COPD, demencia, zöldhályog, szürkehályog, 

makuladegeneráció).  

A testtömeg, testmagasság, a haskörfogat, ill. a 

főbb laborparaméterek felmérésével 

(önbevallásos módszerrel) az esetleges túlsúly, 

elhízás és ezek mértéke, súlyossága, ill. az 

egyes betegségekkel való kapcsolata is 

megállapítható. Használatával hatékonyabbá 

tehető az orvossal, szakemberrel történő 

konzultáció, mivel anamnézis felületként is 

alkalmazható. A rendszerhez tartozó Tudástár 

(szakemberek által írt és lektorált cikkek, 

receptek, edzéstervek gyűjteménye) is támogatja 

a hatékonyabb betegedukációt. 

A Preventissimo előnye, hogy asztali, 

hordozható számítógépen, vagy tableten és 

okostelefonon is elérhető. 

A projekt a „Preventissimo - e-Health eszközök 

segítségével megvalósítható prevenciós és 

intervenciós eljárások kutatása” című pályázat 

keretében az Európai Unió támogatásával az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával jött létre. A projekt 

azonosítója: GOP-1.1.1-09/1-2010-0104. 

 

TRANSZZSÍRSAVAK EGÉSZSÉGÜGYI 

KOCKÁZATÁNAK HAZAI KOMPLEX 

MONITOROZÁSA A RENDELET 

TÜKRÉBEN 

Dr. Sarkadi Nagy Eszter, Schreiberné Dr. 

Molnár Erzsébet, Kertészné Dr. Lebovics 

Vera, Dr. Martos Éva  
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 

Intézet 

 

Az ipari feldolgozás során a növényi olajok 

részleges hidrogénezésével keletkezett transz-

zsírsavak (TFA), fokozzák a szív- és érrendszeri 

betegségek, az érelmeszesedés kialakulásának 

kockázatát, kedveznek egyes gyulladások, az 

inzulinrezisztencia, a hasi elhízás, a 

szívritmuszavarok, a cukorbetegség és bizonyos 

daganatos betegségek kialakulásának is. 

A transzzsírsav fogyasztásból eredő 

egészségügyi kockázat mértékének becslésére 

az élelmiszerek transzzsírtartalmának mérése, a 

lakossági táplálkozási vizsgálatok eredményein 

alapuló TFA beviteli becslés, valamint a plazma 

transzzsírsav szint mérése szolgál. Az Országos 

Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 

2009. óta folyamatosan vizsgálja akkreditált 

gázkromatográfiás módszerrel a hazai 

kereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerek 

TFA tartalmát.  A megvizsgált közel 900 

élelmiszer egyötödében a TFA mennyiség 

meghaladta az egészségügyi határértéket, sőt a  

 

minták egy részében annak ötszörösét is elérte. 

Ennek és a táplálkozási vizsgálatok 

(OTÁP2009) eredményeinek összevetése 

alapján a becsült lakossági bevitel átlagos 

http://www.oeti.hu/
http://www.oeti.hu/
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fogyasztást feltételezve 6,8 gramm, de 

nagyfogyasztók esetében 50 gramm is lehetett. 

A 2014. február 18-án hatályba lépett rendelet 

hatására a kockázatos élelmiszerek aránya a 

korábbi 22 százalékról négy százalékra 

csökkent. 

Ezen kedvező változás alapján feltételezhető a 

lakossági transzzsírsav bevitel csökkenése, 

amelyet a 2014-es lakossági Táplálkozási és 

Tápláltsági Állapot Vizsgálat adatai, valamint a 

humán plazma TFA mérések fognak 

alátámasztani. Ez a komplex megközelítés 

elvezet oda, hogy a rendelet népegészségügyi 

hatása számszerűsíthető legyen. 

 

OBEZITAS-METABOLIKUS 

SZINDRÓMA-DIABÉTESZ-KORONÁRIA-

BETEGSÉGEK, DEPRESSZIÓ. 

VÉLETLEN EGYBEESÉS AVAGY OKI 

KAPCSOLAT?  

Dr. Ferencz Csaba, Dr. Besenyei Attila, Dr. 

Frey Éva 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 

Pszichiátriai Osztály, Gerontopszichiátriai 

Rehabilitációs Osztály 

 

Mens sana in corpore sano az orvoslás hajnala 

óta tapasztalt igaz mondás.Az empíria oldaláról 

évezredek óta elfogadott a test és a lélek 

betegségeinek kapcsolata ,vajon az evidencia is 

igazolja a tapasztalást?Az obesitas sok betegség 

rizikófaktora,pathologiai oka.Obesitas-

metabolikus syndroma-diabetes mellitus -

érszövődmények a pathologiai folyamat szinte 

mindegyik szakaszában  co-morbiditásként 

megjelenik a depresszió.Csak véletlen 

egybeesés?Vagy pathologiai kapcsolat is volna 

a kóros testsúly annak belgyógyászati  

következményei és a depresszió között?.Lehet –

e pathologiai kapcsolat a periféria 

megbetegedése  és a központi idegrendszer 

betegsége között? Hogyan hat az egyik a 

másikra? Lehet –e  terápiás konzekvenciája a 

prevenció és a gyógykezelés szempontjából? 

 

KALCIUMCSATORNA-BLOKKOLÓ ÉS 

ACE-GÁTLÓ FIX KOMBINÁCIÓS 

TERÁPIA ELŐNYEI  OBEZ 

HIPERTÓNIÁSOKBAN  

Dr. Frühwald Andrea
1
, Dr. Finta Ervin

1
, Dr. 

Simonyi Gábor
2,3

, Prof. Dr. Bedros J. 

Róbert
4
 

1
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház KHSZ-I, 

2
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Anyagcsere 

Központ, 
3
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 

Orvosigazgatóság, 
4
Szent Imre Egyetemi 

Oktatókórház Főigazgatóság, Budapest  

 

Az obezitás számos társbetegséggel 

kapcsolódik és a szív- érrendszeri betegségek 

független rizikótényezője. A magas vérnyomás 

az elhízottak körében hatszor gyakoribb, mint 

normál testsúlyúakban, különösen a hasi típusú 

(centrális) elhízás esetén.  

A túlsúly többféle mechanizmussal 

vezethet hipertenzió kialakulásához: a szíven a 

verőtérfogat-, az erekben a vaszkuláris 

rezisztencia fokozása révén, a vesére hatva 

pedig  részben a közvetlen mechanikus hatás, 

részben pedig a késői szövődményként 

megjelenő glomeruláris sclerosis révén vezet a 

magas vérnyomás-betegség kialakulásához. Az 

elhízott egyénekben a szimpatikus idegrendszer 

fokozott aktivitása is megfigyelhető, amely a 

RAS rendszer aktiválása eredményeként 

növekvő angiotensin II és aldoszteron szint 

okozta vazokonstrikció és nátrium retenció 

révén járul hozzá a vérnyomás emelkedéshez. A 

zsírszövet endokrin szervként is funkcionál: 

biológiailag aktív szisztémás és helyi hatású 

anyagok képzése révén nem elhanyagolható 

szerepet játszik a magas vérnyomás-betegség 

kialakulásában. 

Az összetett patomechanizmusból 

adódóan következik, hogy az obez 

hipertóniásokban a többszörös 

hatásmechanizmusú kombinációs kezelés lehet 

hatásos.  A legújabb guideline-ok erre a célra 

többek között az anyagcsere semleges 

kalciumcsatorna-blokkoló és ACE-gátló 

kombinációt preferálják.  Ennek tagjai 

kölcsönösen előnyösen hatnak egymásra: A 

kalcium antagonista fokozza szimpatikus 

idegrendszer és a renin-angiotensin rendszer 

(RAS) aktivitását, melyeken az ACE-gátló 

vérnyomáscsökkentő hatékonysága fokozottan 

fog érvényesülni és ugyanakkor a szimpatikus 

tónus csökkentése révén mérsékli a kalcium 
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antagonista tachycardizáló hatását. A kalcium 

antagonista natriuretikus hatása fokozza a renin- 

angiotensin rendszeraktivitását, ennek 

következtében az ACE-gátló 

vérnyomáscsökkentő hatása markánsabb lesz. 

Az ACE-gátló a postkapiláris venulák 

tágításával mérsékli az intrakapilláris nyomást, 

ezáltal mérsékli a kalcium antagonista 

bokaödémát okozó hatását. A vese 

glomerulusokban a két hatóanyag együttes 

hatásaként az intraglomeruláris nyomás 

emelkedése nélkül növekedik az áramlás, ezáltal 

proteinuria erősödése nélkül javul a vesefunkció 

(GFR). 

Előadásunkban betegbemutatáson 

keresztül diszkutáljuk az említett kombináció 

előnyeit obezitással társult hipertónia esetén.  

 

A TÁPLÁLKOZÁSI NAPLÓ DIETETIKAI 

VONATKOZÁSAI  

Varga Mária, Nagy Nóra Zsófia 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Dietetikai 

Szolgálat 

 

Háttér: Az ókori görögök óta a betegek 

kezelésének fontos része a dietoterápia. A diéta 

régen nem csak ellenőrzött 

táplálkozást/táplálást, hanem teljes körű 

életmódot is jelentett. A dietoterápia 

megvalósításának folyamata a következő, az 

orvosi diagnózis alapján a dietetikus felméri a 

beteg tápláltsági állapotát (táplálkozási 

anamnézis: antropometria, biokémiai markerek, 

szocio-ökonómiai környezet, étkezési szokások, 

különleges étrendek, stb. és fizikai 

tevékenység), ezek ismeretében kezdi meg a 

beteg felvilágosítását. 

Módszerek: Munkánk során többféle 

eszközt alkalmazunk, például szóbeli, írásbeli, 

gyakorlati tájékoztatás. Több évtizedes 

gyakorlatunk során, kiemelkedő segítség volt 

számunkra a táplálkozási napló. Egyetlen 

szakirodalom sem fogalmazott még meg a napló 

vezetésére vonatkozó protokollt, annak ellenére, 

hogy minden orvosi szakterület felhasználja 

ezeket az információkat. (például: obezitológia, 

diabetológia, gasztroenterológia, allergológia, 

stb.) 

A táplálkozási napló kritériumai a következők: 

Étkezés 

időpontj

a 

Elfog

yaszto

tt étel/ 

ital 

menn

yisége 

Étel-, 

italfél

esége

k, 

tápsze

rek 

stb. 

Étkez

és 

helysz

íne 

Tapas

ztalat 

Tá

pan

yag

tart

alo

m 

 

Fontos része a beteg oktatásának az étrendi 

napló helyes vezetése, ezt segíti egy mellékelt 

kitöltési útmutató, tápanyagtáblázat, az oktató 

személy elérhetősége. 

Kutatásunk 60 (20 férfi, 40 nő) spontán 

kiválasztott, dietetikus által edukált beteg 

táplálkozási naplójának értékelésére terjedt ki, 

amelynek során a beteg tápláltsági állapotát és 

az étrend változatossági mutatóját számoltuk.  

Konklúzió: Elmondhatjuk, hogy a 

betegellátás, beteg edukáció számtalan területén, 

a táplálkozási napló szakszerű vezetése, fontos 

része, a páciensek komplex kezelésének és így a 

dietoterápiájának is. 

„Verba volant, scripta manent.“ 

 

A PRADER - WILLI SZINDRÓMA 

DIAGNOSZTIKÁJÁNAK  ÚJ 

LEHETŐSÉGE MAGYARORSZÁGON  

Ács Orsolya Dóra
1
, Péterfia Bálint

2
, Hollósi 

Péter
2
, Haltrich Irén

1
, Lehotkai Nóra

1
, 

Luczay Andrea
1
, Kovalszky Ilona

2
, Patócs 

Attila
3
, Török Dóra

1
, Karen Buiting

4
, 

Bernhard Horsthemke
4
, Szabó András

1
, 

Fekete György
1 

1
Semmelweis Egyetem, II. sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, 
2
Semmelweis Egyetem, I. sz. Pathologiai és 

Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest, 
3
 

Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati 

Klinika, Budapest, 
4
Universitaetsklinikum 

Essen, Institut für Humangenetik, Essen 

 

Előzmény: A Prader-Willi szindróma (PWS) 

ritka genetikai  betegség, amelynek hátterében 

az apától örökölt 15-ös kromoszóma hosszú 

karján a q 11-13 régió funkcionális hiánya áll.  

Genetikai vizsgálatokkal az esetek közel 70%-

ában deléció, 25-30 %-ában anyai uniparentalis 

diszómia, 1-5%-ában imprinting defektus, 1%-

ában pedig kiegyensúlyozott transzlokácó 
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mutatható ki. A klinikai kép az életkorral 

változik: újszülött korban az izom  hypotonia és 

a táplálási nehezítettség, későbbi 

gyermekkorban az egyre fokozódó elhízás, 

mentális retardáció és magatartásbeli problémák 

jellemzőek. A diagnózis alapja a pontos és 

részletes anamnézis, fizikális ( Holm kritérium 

rendszer alapján) és genetikai vizsgálat. A 

genetikai vizsgálatok közül a DNS metilációs 

analízis számít nemzetközi viszonylatban „gold 

standard”-nak, amely 99%-os biztonsággal zárja 

ki ill. erősíti meg a diagnózist. Ezt a vizsgálatot 

hazánkban eddig még nem alkalmazták. 

Célkitűzés: A beteg gyermekek genetikai 

vizsgálatára csak korlátozott, elsősorban nem 

metiláció alapú módszerek állnak 

Magyarországon rendelkezésre. 

Munkacsoportunk célul tűzte ki egy gyors, 

költséghatékony genetikai diagnosztikai  

módszer kidolgozását PWS igazolására. 

Alkalmazott módszerek;Összesen 17 PWS 

fenotípusú gyermeket vizsgáltunk. Rögzítettük a 

perinatális és későbbi anamnézist, a gyermekek 

életkorát,antropometriai paramétereit és a Holm 

kritérium rendszer szerinti fizikális tünetek 

előfordulását. A perifériás vérmintából izolált 

DNS-t, biszulfit konverzió, majd BS- PCR 

( bisulfite-polymerase chain reaction) után, 

olvadáspont analízissel elemeztük (HRM: high 

resolution melting analysis).  Eredményeinket a 

gold standard MS-MLPA (methylation-specific 

multiplex ligation-dependent probe 

amplification) vizsgálat eredményeivel 

hasonlítottuk össze. 

Eredmények: Saját módszerünkkel 17 

gyermekből 6 esetben igazoltunk PWS-t. MS-

MLPA vizsgálatot is elvégezve ugyanezt az 

eredményt kaptuk. Álnegatív eset nem fordult 

elő. A Holm kritérium rendszer átlagos 

összpontszáma a PWS-es betegben 4,6 , a nem 

betegekben pedig 2,9 volt.  

Következtetés :A PWS diagnózisában kiemelt 

jelentősége van a pontos anamnézisnek és 

fizikális vizsgálatnak. A Holm kritérium 

rendszer segíti a klinikust, de mindenképpen 

genetikai vizsgálat szükséges a betegség 

igazolásához. A munkacsoportunk által 

kidolgozott HRM vizsgálat eredményei 

egyeznek a gold standard MS-MLPA technika 

eredményeivel. 

 

CANNABINOID (CB1) RECEPTOR-

BLOKKOLÓK: EGY MÉLTATLANUL 

ELFELEDETT GYÓGYSZERCSOPORT  

Prof. Dr. Farsang Csaba, Prof. Dr. Járai 

Zoltán, Dr. Simonyi Gábor 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest 

 

Az endocannabinoid rendszer számos élettani és 

kórélettani mechanismusban (vérnyomás-

szabályozás, vegetatív idegrendszeri funkciók, 

étvágy, szénhidrát- és lipid anyagcsere) játszik 

fontos szerepet. A cannabinoid receptorok közül 

a CB1 receptor blokkolók több fajtája volt 

klinikai vizsgálat (Fázis III-ig) tárgya, s közülük 

a rimonabant került be a klinikai gyakorlatba, 

majd a nem megfelelően beválasztott 

betegekben jelentkezett, s sajnos nem kellő 

alapossággal bizonyított  mellékhatások 

(depressio) miatt kivonták a forgalomból. A 

számos klinikai vizsgálatban (RIO vizsgálatok, 

SERENADE, ARPEGGIO, STRADIVARIUS, 

ADAGIO-LIPIDS) bizonyították az 

inzulinrezisztenciát csökkentő, a lipidháztartásra 

és az obes betegek testsúlyára kifejtett kedvező 

hatását. E vizsgálatokban jelentősen 

csökkentette a kardiometabolikus kockázatot és 

egy IVUS vizsgálatban az atheromás plakkok 

tömegét is. Az előadásban áttekintjük a 

cannabinoid rendszer szerepének legfontosabb 

részleteit, és ismertetjük a nagyszámú betegben 

szerzett kedvező tapasztalatokat.  

 

INZULINREZISZTENCIA PCOS-BEN: 

MIT MÉRJÜNK? HOMA VAGY QUICKI?  

Dr. Csajbók Éva, Dr. Gyói Alexandra, Dr. 

Magony Sándor, Dr. Sepp Krisztián, Dr. 

Valkusz Zsuzsanna 

I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia, 

Szegedi Tudományegyetem, Szeged  

 

Bevezetés: Inzulinrezisztencia (IR) a policisztás 

ovárium szindrómás (PCOS) betegek 60-80%-

ában jelen van. Az IR is önálló rizikótényezője a 

2-es típusú diabétesznek és a kardiovaszkuláris 

megbetegedéseknek.  
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Betegeink: Vizsgálatunkba 1 centrumból 77 

PCOS-ben szenvedő beteget válogattunk be.  

Módszerek:  A PCOS fennállását a Rotterdam 

kritériumok alapján állapítottuk meg.  63 

betegnél-az antropometriai adatok 

meghatározása után- éhomi vércukor és inzulin-

szint meghatározás után HOMA-IR és QUICKI 

indexet számoltunk. 37 betegnél orális 

glükóztolerancia tesztet (OGTT) készítettünk.  

Eredményeink: A PCOS diagnózisának 

felállításakor a betegek átlagéletkora 27±6 l év, 

átlagos testtömeg-indexe (BMI) 30,16±7,97 

kg/m2 volt. A HOMA-IR  (HIR) alapján 48, 

míg a QUICKI (QIR) alapján betegeink 65%-a 

bizonyult inzulinrezisztensnek. Az 

inzulinrezisztens betegeink idősebbek voltak 

(30±6 vs 25.5±5év), BMI-jük mindkét 

csoportban hasonlóan alakult (HIR:35.5±7.33 

kg/m2, QIR: 33.15± 7.81 kg/m2) csakúgy, mint 

az inzulinszenzitiv betegeké (HIS: 25.7± 4.74 

kg/m2 vs. QIS, 25.18± 4.53 kg/m2).  Az éhomi 

vércukorszint érdemben nem különbözött az 

inzulinrezisztens csoportokban (HIR: 

4.88±0.51; QIR: 4.88±0.53 mmol/l), de az 

éhomi inzulinszintek közt a HOMA IR alapján 

magasabb értékeket észleltünk (HIR:18.09±8.05 

mIU/l vs. QIR:15.64±7.78 mIU/l). Az IR 

csoportok lipidprofiljában és HBa1c-jében 

szignifikáns különbséget nem észleltünk. Az IR 

PCOS betegekben magasabb szabad androgen 

indexet (FAI) észleltünk (HIR: 8.64±6.4, QIR: 

8.48±6.21 vs. HIS:6.34±4.4, QIS: 5.47±3.17). 

Az OGTT alapján egyik csoportban sem 

tudtunk sem IFG-t, sem diabéteszt igazolni. 

Konklúzió: QUICKI használatával nagyobb 

arányban tudtunk inzulinrezisztenciát igazolni, 

mint a HOMA-IR-rel. A QUICKI alapján IR 

eseteknél az éhomi inzulinszint alacsonyabbnak 

mutatkozott a HOMA IR csopotban észlelthez 

képest. A szabad androgén index (FAI) az IR 

esetekben magasabb volt,a legalacsonyabb FAI 

értéket a QUICKI alapján szenzitiv (QIS) 

csoportban mértük. A QUICKI korábban jelzi 

az IR-t, mint a HOMA-IR. 
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