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TUDOMÁNYOS PROGRAM 

2016. MÁRCIUS 18. PÉNTEK 

09.00  MEGNYITÓ (10') 
Bedros J. Róbert 

 
KONGRESSZUSI KÖSZÖNTŐK (20') 

Schmitt Pál v. Köztársasági Elnök 
Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, Miniszterelnökség 

az Egészségügyért Felelős Államtitkárság képviselője 
Török Krisztina főigazgató, Országos Egészségfejlesztési Intézet 

 
09.30  ELHÍZÁS ÉS KARDIOVASZKULÁRIS KOCKÁZAT 

Üléselnök: Bedros J. Róbert 
    

OBEZITOLÓGIAI MOZAIKOK (15') 
Bedros J. Róbert 

Országos Obezitológiai Centrum, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, 
Budapest 

 

AZ ELHÍZÁS KÖVETKEZMÉNYEI A  GERINCBETEGSÉGEK 
KIALAKULÁSÁRA ÉS LEFOLYÁSÁRA.  

TERÁPIÁS MEGFONTOLÁSOK (15’) 
Varga Péter Pál, Bors István, Lazáry Áron,  

Ferenc Mária 
Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest 

 
FRUKTÓZ, MINT KÖRNYEZETSZENNYEZÉS? (15’) 

 Karádi István 
 Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 

 
 

10.30  SZÜNET 
 

10.50 Üléselnök: Pados Gyula 

 
A PON AKTIVITÁS ÉS AZ ADIPOKIN EXPRESSZIÓ KÖZÖTTI 

KAPCSOLAT OBEZ BETEGEKBEN  (15’) 
Paragh György 

Debreceni Egyetem, ÁOK, Belgyógyászati Klinika 
   

AZ ELHÍZÁS ÉS A KAPCSOLATHÁLÓZATOK (15’) 

Szollár Lajos 

Semmelweis Egyetem ÁOK, Kórélettani Intézet, Budapest 
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KELL-E RUTINSZERŰ D VITAMIN SZŰRÉS ÉS/VAGY PÓTLÁS 
OBEZITÁSBAN? (15’) 

 Bajnok László 
 Pécsi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Endokrinológiai 

és Anyagcsere Tanszék 
 

 
11.50 EGIS SZIMPÓZIUM 

HYPERTONIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK 
Üléselnök: Bedros J. Róbert 

 

A SZIMPATIKUS TÚLSÚLY ÉS AZ OBESITAS KAPCSOLATA. A 
VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ VÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI. (20’) 

Simonyi Gábor   
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ 

 
A HYPERURIKAEMIA, MINT A METABOLIKUS SZINDRÓMA 

RÉSZE (20’) 
Alföldi Sándor 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ 
 

A PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉG KORSZERŰ TERÁPIÁJA (20’)     
Járai Zoltán  

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kardiológiai Profil 
  

 
 

12.50 EBÉD 

 
 

 
13.50 ELHÍZÁS ÉS HATÁRTERÜLETEK 

Üléselnök:  Audikovszky Mária 
 

A POLYARTICULARIS ARTHROSIS, OBESITAS, 
EGYES  BENIGNUS ÉS MALIGNUS NŐGYÓGYÁSZATI TUMOROK 

ÖSSZEFÜFÜGGÉSE ILLESZTETT KONTROLLCSOPORTHOZ 
VISZONYÍTVA (15’) 

Bálint Géza, Kővári Eszter, Kiss Zsuzsanna, Bálint Péter 
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest 

Semmelweis Egyetem,  Budapest 
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A POLYARTICULARIS ARTHROSIS, OBESITAS, SZÍV- ÉS 

ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE ILLESZTETT 
KONTROLLCSOPORTHOZ VISZONYÍTVA (10’) 

Kővári Eszter, Kiss Zsuzsanna, Bálint Géza, Bálint Péter   
Semmelweis Egyetem, Budapest, Országos Reumatológiai és 

Fizioterápiás Intézet 
  

PROSZTATA RÁK ÉS FÉRFI EGÉSZSÉG (ÉLETMÓD, ÉTREND ÉS 

OBEZITÁS) (15’) 
Nyirádi Péter 

Semmelweis Egyetem ÁOK, Urológiai Klinika, Budapest 
 

A DIABETESES DIÉTA VÁLTOZÁSAI 1916-2016, AVAGY NINCS 
ÚJ A NAP ALATT? (10’) 

Fövényi József 
Péterfy S.-u Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Diabetes 

Szakrendelő, Budapest 
 

 

14.50 ELHÍZÁS ÉS TÁPLÁLKOZÁS 
Üléselnök: Kubányi Jolán  

 
AZ E3 PROGRAM EREDMÉNYEI A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI 

KOCKÁZAT TEKINTETÉBEN (8’) 
Kubányi Jolán elnök  

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége  
 

AZ ELHÍZÁS ÉTRENDI KEZELÉSE – A LEGÚJABB SZAKMAI 
ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS EVIDENCIÁK TÜKRÉBEN (8’) 

Szűcs Zsuzsanna  

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, a Tudományos Bizottság 

elnöke 
 

ÚJ MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSI AJÁNLÁS - OKOSTÁNYÉR® (8’) 

Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina,  

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, Tudományos Bizottság 
tagja 

 
15.20 Üléselnök:  Simonyi Gábor 

 
TESTSÚLYCSÖKKENTÉS ÉS EDZÉSPROGRAM EGYÜTTES 

KEDVEZŐ SZÍV ÉS KERINGÉSI HATÁSAI  (10’)                                                                                          
Préda István 

MH Honvédkórház Kardiológiai Osztály és Semmelweis Egyetem 
Kardiovaszkuláris Központ, Budapest 
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TÁPLÁLKOZÁS ÉS CSONTANYAGCSERE (10’) 
Lakatos Péter 

Semmelweis Egyetem ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 
 

HYPERTONIA, OBESITAS, PITVARFIBRILLÁCIÓ: EGY SZERELMI 
HÁROMSZÖG TÖRTÉNETE (10’) 

Járai Zoltán 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 

Kardiológiai Profil 
 

 

16.00 SZÜNET 
 

 
 

19.30 ÜNNEPI GÁLAEST  
 HOTEL HILTON 

 
 ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 

  
 Az  „EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT” MOMOT DÍJAK ÁTADÁSA  

  
 VACSORA  

  
 MÁGA ZOLTÁN hegedűművész és a Budapesti Primarius Szimfonikus 

Zenekar 
 SZAKCSI LAKATOS BÉLA, Kossuth-díjas zongoraművész 

 MALEK ANDREA, többszörös Artisjus- és EMeRTon-díjas énekesnő 

 MÁGA JENNIFER, énekesnő 
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2016. MÁRCIUS 19. SZOMBAT  

 
 

09.00 AZ ELHÍZÁSRÓL SOKSZÍNŰEN  
 Üléselnök:  Jermendy György  

 
ÉLETSTÍLUSVÁLTÁS NEHÉZSÉGEI ES EREDMÉNYEI INFARKTUS 

UTÁN (15’) 
Kiss Róbert Gábor 

MH Honvédkórház Kardiológiai Osztály, Budapest 
 

INZULINTERÁPIA INTENZIFI-KÁLÁSA TESTSÚLYGYARAPODÁS 

NÉLKÜL 2-ES TÍPUSÚ DIABETESBEN (15’) 
Jermendy György  

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. Belgyógyászati Oktató Osztály, Budapest 
 

AZ  OBESITÁS ÉS A JUVENILIS ESSENTIALIS HYPERTONIA 
EPIDEMIOLÓGIÁJA SERDÜLŐ KORBAN 

Túri Sándor (15’) 
SZTE Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi Központ, Szeged 

 
10.00 AMGEN MINISZIMPÓZIUM 

  ÚJ KORSZAK A HYPERCHOLESTERINAEMIA KEZELÉSÉBEN 
Üléselnök:  Pados Gyula 

 
NEHÉZSÉGEK ÉS MEGOLDÁSOK A HYPERCHOLESTERINAEMIA 

KEZELÉSÉBEN (15’) 
Pados Gyula 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ 

 
ÚJABB KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉG A 

HYPERCHOLESTERINAEMIA KEZELÉSÉBEN - 
ESETISMERTETÉSEK (15’) 

Audikovszky Mária 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere Központ 

 
10.30 SZÜNET 

 
10.40 ELHÍZÁS, VARIA I. 

Üléselnök:  Bedros J. Róbert 
 

A KÓROS KÖVÉRSÉG SEBÉSZI KEZELÉSÉRŐL (10’) 
Mohos Elemér1, Bálint András2 
1Csolnoky Ferenc Kórház, Sebészeti Osztály, Veszprém, 2Szent Imre 

Egyetemi Oktatókórház, Sebészeti Profil 
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ELHÍZOTT BETEGEK NEM KARDIALIS MŰTÉTEINEK 

KARDIOVASZKULARIS RIZIKÓÉRTÉKELÉSÉRŐL, 
RIZIKÓBECSLÉSÉRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL. (10’) 

Kerkovits András  
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kiemelt Hotelszolgálat 2. 

IGAZ VAGY HAMIS? MEGBÉLYEGZETT ÉLELMISZEREK ÉS 

ÖSSZETEVŐK (10’) 

Antal Emese  

TÉT Platform, szakmai vezető 
 

 

11.20 SZÜNET 
 

 
11.30 ELHÍZÁS, VARIA II. 

Üléselnök:  Medvegy Mihály 
 

MI LEHET AZ OKA A NYÍREGYHÁZI EGYETEMISTÁK NORMÁL 
TESTSÚLYÁNAK? (10’) 
1
Major Zsuzsanna, 2

Medvegy Nóra, 3
Simonyi Gábor, 1Vajda Ildi-

kó, 1Pásztorné Batta Klára, 3Bedros J. Róbert, 4Medvegy Mihály 1 

Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza, 2 

KRKA Magyarország Kft, Budapest, 3 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Bu-

dapest,  4Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 

 

HOZZÁSEGÍTHET-E A SAKKOZÁS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD-
HOZ? (10’) 
1Medvegy Zoltán,1Major Zsuzsanna, 2Medvegy Nóra, 1Bretz Ká-
roly, 1Sterbenz Tamás, 3Medvegy Mihály, 4Simonyi Gábor, 
4Bedros J Róbert, 1Gombocz János  
1Testnevelési Egyetem, Budapest; 2KRKA Magyarország Kft, Budapest; 
3Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Budapest, 4Szent Imre Oktatókórház, 
Budapest  

 

KOROSODÁS – OBEZITÁS - TELOMERREDUKCIÓ: minőség, in-
tenzitás, időtartam jelentősége a protektív faktorok hatékony-

ságában (10’) 
Besenyei Attila, Ferencz Csaba  

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest 

 
 

 
 



CARDIOMETABOLICA HUNGARICA  2016; 9(SUPPL.1): S1-S30         S 11 

 
 

A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI  ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG  XVI. KONGRESSZUSA, 2016. MÁRCIUS 18-19. 

 

 

12.10  ELHÍZÁS ÉS MOZGÁSTERÁPIA 
Üléselnök: Németh Piroska 

 
VÍZBEN VÉGEZHETŐ KÜLÖNBÖZŐ MOZGÁSFORMÁK ÁLTAL KI-

VÁLTOTT HATÁSOK OBES BETEGEK REHABILITÁCIÓJÁBAN (10’) 
Ramocsa Gábor 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi tagintézménye 
 

OBESITÁS  ÉS VÁRANDÓSSÁG (8’)  
Friedrichné Nagy Andrea 

Szent-Imre Egyetemi Oktatókórház Budapest, 

Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tanszék, Budapest 
 

AZ INAKTÍV ÉLETMÓD ÉS A RENDSZERES TESTEDZÉS HATÁSA A 
MOZGÁSRENDSZERRE (8’) 

Molnár Ágnes Lilla, Gyárfás Linda, Partics–Verestóy Andrea                 
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 

 
A TESTTÖMEG CSÖKKENTÉSRE ALKALMAZOTT DIÉTÁK MEGÍTÉ-

LÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN (8’) 

Bakos Panna, Dr. Baloghné Farkas Krisztina, Faragó Judit, 

Herscoviciné Vass Kyri, Kisari Eszter Mária, Nagy Nóra Zsófia, 
Salfitiné Tersztyánszky Zita, Tóth Fruzsina, Varga Mária 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 
 

  12.55     EBÉD 

 
  13.35  A MOMOT ÉS A KORKONTROLL TÁRSASÁG RECEPTVERSENY  

  DÍJÁTADÓJA 
 

TOMBOLA  
 

A KONGRESSZUS ZÁRÁSA 

Bedros J. Róbert, a MOMOT elnöke 
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ELŐADÁS 

KIVONATOK 
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HYPERURICAEMIA ÉS METABOLIKUS 

SZINDRÓMA 

Alföldi Sándor 

Szent Imre Oktatókórház, Anyagcsere Központ 

 

A hyperuricaemia jelentőségének újraér-

tékelését 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 világ-

szerte járványszerűen terjedő obesitassal is.  

Metabolikus szindrómában (MS) a gyakran elő-

forduló 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 ki-

alakításában. Az inzulin érzékenységet csök-

kentheti azáltal, hogy endothel diszfunkciót idéz 

elő a harántcsíkolt izmok ereiben, ezzel gátol-

hatja az inzulin eljutását az izomsejtekhez. Más-

felől 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 mechaniz-

mussal gyakorol kedvező hatást MS-ban: 

hyperuricaemiában csökkenti a szérum húgysav 

szintet, a xanthine oxidase-gátlás kapcsán csök-

kenti az oxidatív stresszt és az endotel-

diszfunkciót, emellett antihipertenzív hatása is 

igazolódott praehypertoniás, hyperuricaemiás 

serdülőkben.  Továbbá köszvényesekben csök-

kentette a MS komponenseit, valamint a 

cardiovascularis morbiditást és mortalitást.  

 

 

IGAZ VAGY HAMIS? MEGBÉLYEGZETT 

ÉLELMISZEREK ÉS ÖSSZETEVŐK 

Antal Emese 

TÉT Platform 

 

Divat az egészséges életmód, legalábbis 

bizonyos körökben. Főleg a fiatalok és a város-

lakók azok, akik nem akarják folytatni szüleik 

egészségtelennek tartott életvitelét, és tudatosan 

próbálnak étkezni, sokat mozogni. 

Problémát jelent viszont az, hogy az 

egészségesebb életmód kialakításához szüksé-

ges információk keresésére kevesebb időt fordí-

tanak, mint egy közepes hosszúságú kardió gya-

korlatra. Sokan ismerősöktől, barátoktól, az 

edzőteremben dolgozó trénerektől kérnek taná-

csot táplálkozásukra vonatkozóan. 

A másik leggyakrabban használt infor-

mációforrás mára az internet lett. Elterjedésével 

egyre többen szereznek egészségügyi informá-

ciókat ellenőrizetlen forrásokból, ahol nincs 

jelen az egészségügyi szakember jelentette kont-

roll. Az internet gyors információáramlása miatt 

széles rétegeket érnek el a sokszor minden tu-

dományos alapot nélkülöző tévhitek, és az evi-

denciákon alapuló érvelés sokszor hatástalan 

marad a leegyszerűsített, ám a tudományosság 

látszata mögé bújó üzenetekkel szemben. 

Hasonló problémát jelent az, hogy egyre 

többen vannak azok is, akik a „kényelmesebb 

utat” választják, azaz egészségi problémáik je-

lentős részéért valamilyen külső tényezőt okol-

nak. Különösen megfigyelhető ez a táplálkozás-

sal összefüggő, nem fertőző krónikus problémák 

esetén, amelyekre jellemző, hogy hosszú idő, 

sokszor évtizedek alatt alakulnak ki, és addig 

kevés, vagy semmi panaszt nem okoznak. 

Ilyenkor az egyén saját felelősségét igyekszik 

hárítani azzal, hogy betegségét egy-egy élelmi-

szertípusra vagy éppen bizonyos tápanyagokra, 

adalékanyagokra fogja. Gyakran hallunk ilyene-

ket: a gyorsétteremtől hízok, a kóla miatt rosz-

szak a fogaim, a kenyértől vannak rajtam plusz 

kilók. Sajnos, sokszor a közvélekedés is támo-

gatóan áll ehhez, elég, ha arra gondolunk, hogy 

az elhízott, esetleg kövér férfiakat mackósnak 

nevezik, vagy például ilyenekkel védik túlsú-

lyukat: „száz kiló alatt nem is férfi, csak kará-

csonyfa”. 

Mások úgy vélik, bizonyos tápanyagok 

bűnösek, ezért nem szabad azokat fogyaszta-

nunk. Ilyen megbélyegzett élelmiszernek számít 

a tojás, vagy éppen a tej, de még a gyümölcsök 

is lehetnek ilyenek (pl. déligyümölcsöt nem 

szabad enni, mert nem tudjuk megemészteni). A 
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tápanyagok közül egyesek a szénhidrátokat, 

mások a zsírokat kezelik bűnösként.  

Sorra hódítanak azok a tudományos alapokat 

nélkülöző, sokszor üzleti szempontokat érvé-

nyesítő diéták, amelyek bizonyos tápanyagokat 

vagy élelmiszereket kizárnak, esetleg fogyasztá-

sukat extrém mértékben korlátozzák. Az ezekbe 

belekezdők pedig fogékonyak az áltudományos 

érvelésekre is, amelyekkel mindezeket megpró-

bálják hatékonynak beállítani. A kezdeti sikerek 

pedig bátorítást, megerősítést jelentenek, mi-

közben a kizárt tápanyagok hiánytüneteket, ké-

sőbb hiánybetegségeket idézhetnek elő. 

Az igazság az, hogy minden ilyen cse-

lekvés mögött két dolog áll: az információhiány 

és a felelősség hárítása. Az információhiány 

jelenthet konkrétan hiányzó ismereteket, vagy jó 

szándékúan, de a megfelelő tudásalap hiányában 

rosszul kezelt információkat, végül – és ez a 

legnagyobb probléma – a megfelelő szakmai 

ismereteket, alátámasztást nélkülöző tévhitek 

beépítését az életmódba. A felelősség hárítása 

pedig a könnyebb út választása, amikor az 

egyén nem ismeri fel, vagy nem hajlandó elis-

merni, hogy egészségéért saját maga a felelős, 

mások nem hozhatják meg helyette azokat a 

döntéseket, amelyektől egészségesebb, 

minőségibb életet élhet. 

 

 

ÚJABB KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉG A 

HYPERCHOLESTE-RINAEMIA KEZE-

LÉSÉBEN – ESETISMERTETÉSSEL 

Audikovszky Mária 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház,  

Anyagcsere Központ 

 

 A statinok immár három évtizedes ki-

emelkedő, egyedülálló szerepe a 

hypercholesterinaemia (HCh) kezelésében vitat-

hatatlan, azonban a célérték elérésében, a 

reziduális rizikó csökkentésében, a kardiovasz-

kuláris (CV) kockázat befolyásolásában – még 

ezetimib kombinálással sem - közelíti meg az 

optimális intervenciót. A 2015-ben az EMA és 

FDA által jóváhagyott –  világelsőként az 

evolocumab (EV), majd az alirocumab – 

PCSK9 gátlók új áttörést hozhatnak a HCh ke-

zelésében. Meghatározták az indikációs terüle-

teket, az EV (Repatha sc. inj. 140 vagy 420 mg) 

eszerint három területen javasolt: 1. Statinnal 

vagy +ezetimebbel el nem ért célérték (LDL-Ch 

<1,8 mmol/l) esetében kombinációban. 2. 

Monoterápiában statin intoleranciában. 3. Ki-

egészítő terápiában homozygota familiáris HCh 

esetekben. Az alkalmazásukat megalapozó vizs-

gálatok közül az OSLER PROFICIO program 

keretében (35 000 páciens) a MENDEL-2 

studyban monoterápiában, a LAPLACE-ben 

kombinált terápiában, a GAUSS-2-ben statin 

intoleranciában, a RUTHERFORD-ban familiá-

ris heterozygota HCh-ban, a TESLA-ban 

homozygota esetekben vizsgálták, a DESCAR-

TES-ban hosszú távú biztonságossági és effek-

tivitási vizsgálatban. A FOURIER secunder 

prevenciós betegekben a CV kemény végpontok 

befolyásolásáról ad majd pontos elemzést (- 

2017), hasonló célja van az IVUS-szal végzett 

GLAGOV studynak és a neurocognition-t kont-

rolláló felmérésnek is.  

 A vizsgálati eredményekből az LDL-Ch 

és egyéb lipid paraméterekről, a célérték elérési 

arányokról is kaphatók adatok. A statin intole-

ranciás betegekben alkalmazott EV 55-75%-kal 

csökkentette az LDL-Ch szintet (MENDEL-2), 

mely satin méretű effektivitást igazolt. Az 

ezetimibbel szemben is 38-40%-os csökkenést 

hozott. Statinnal kezelt betegekben EV hozzá-

adása 61% plusz csökkenést igazolt (RUTHER-

FORD), statin-ezetimib-hez képest pedig 53-

56%-os csökkenést (GAUSS-2). A DESCAR-

TES vizsgálatban egy év után is fennálltak a 

fenti kedvező adatok. Az EV injekciók hatásuk 

döntő részét már két hét múlva kifejtették. 

Monoterápiában képes volt az 1,8 mmol/l-es 

LDL-Ch célértéket a betegek 71-73%-ában el-

érni, sőt 80 mg atorvastatin + ezetimibbel kom-

binálva 93-94%-ban is. A vizsgálatokban az EV 

a triglicerid, Lp/a (-29%), az Apo-B, a non-

HDL-Ch szintre is kedvezően hatott. 11 hóna-

pos követés után a standard terápiával szemben 

a CV kemény végpontok száma szignifikánsan 

kevesebb volt, de ezzel még nem bizonyították a 

Repatha hosszú távú CV morbiditás és mortali-

tás csökkentését.  
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 Az alirocumabbal végzett vizsgálatok 

hasonló kedvező eredményt mutattak, de a mel-

lékhatások vonatkozásában az evolocumabbal 

kevesebb izom-eredetű mellékhatás volt.  

13 egyedi méltányosságból kérvényezett 

Repatha terápia igénylése folyamatban van, eb-

ből 3 esetismertetést tartunk, melyben pl. az EV 

hatására az LDL-Ch egy hónap alatt 7,9 mmol/l-

ről 4,1 mmol/l-re csökkent.  

 

 

ÚJ MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSI AJÁNLÁS-

OKOSTÁNYÉR
®
 

Badacsonyiné Kassai Krisztina  

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

 

A nemzetközi és a hazai táplálkozásról, táplált-

ságról, a táplálkozással összefüggő állapotokról, 

betegségekről képet adó kutatások, felmérések, 

statisztikák egyértelműen tettekre ösztönzőek. 

Az érintett szakterületek lehetőségeikhez mérten 

igyekeznek a népesség egészségi állapotát javí-

tani, az egészségben eltöltött évek számát emel-

ni.  

Ennek, a napjainkra népegészségügyi célkitű-

zésnek a legfrissebb „fogyasztóbarát” eszközét 

hívta életre a Magyar Dietetikusok Országos 

Szövetsége (MDOSZ), amely 

OKOSTÁNYÉR® elnevezéssel jut el a hazai 

felnőtt lakossághoz. Az új magyar táplálkozási 

ajánlás összeállításához az MDOSZ a Világ 16, 

jelenleg is érvényben lévő táplálkozási javasla-

tait, ajánlásait tekintette át, és ezt követően ala-

kította ki saját, a hazai felnőtt populáció számá-

ra élelmiszeralapú táplálkozási ajánlását. A 

szakmai egyeztetés során a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia  Kémiai Tudományok Osztálya 

Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának 

tagja Professzor Dr.  Bíró György nyújtott segít-

séget. A közös együttműködés eredményeként a 

kiadvány, a kor diktálta magasszintű, helytálló 

szakmai szempontoknak is megfelelve, a lakos-

ság széles körének nyújt segítséget a mindenna-

pi étkezések megtervezése és megvalósítása 

során. Teszi ezt szemléletes, könnyen érthető, 

rajzos formában, miközben a magyarázó szöve-

gek elolvasásával hiteles információkat is kap a 

felhasználó a korszerű, egészséges étrend kiala-

kításához. 

Az ajánlás, jelenlegi formájában a felnőtt lakos-

ság igényeinek megfelelő tápanyag és 

élelmiszerbeviteli javaslatokat tartalmaz. A 

MDOSZ célja a továbbiakban, hogy olyan hát-

téranyagot dolgoz ki, amely további fontos in-

formációkat tartalmaz azon érdeklődők számára, 

akik bővebb ismeretekkel szeretnének rendel-

kezni az egészséges táplálkozásra vonatkozóan.   

Szakmai szervezetünk ezzel, tudományos alapú, 

napjainkban egyre jobban elharapódzó szélső-

séges, esetenként veszélyes táplálkozási irány-

zatok helyett kínál egészséges, követhető étren-

det mindazok számára, akik egészségüket, élet-

minőségüket a szívükön viselik. Az 

OKOSTÁNYÉR
®
 a Magyar Tudományos Aka-

démia Élelmiszertudományi Tudományos Bi-

zottsága ajánlásával kerül megjelenésre 2016 

tavaszán. 

 

 

KELL-E RUTINSZERŰ D VITAMIN SZŰ-

RÉS ÉS/VAGY PÓTLÁS OBEZITÁSBAN? 

Bajnok László  

Pécsi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati 

Klinika, Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszék 

 

A biológiai mechanizmusok, ökológiai és meg-

figyeléses vizsgálatok a D-vitamin hiány morbi-

ditást és mortalitást fokozó hatását jelzik, míg – 

a zömmel D-vitamin hiányosokon végzett – 

ellenőrzött, véletlen besorolásos, pótlásos ta-

nulmányok eredménye javarészt negatív, bizo-

nyos marginális előnyökkel. Utóbbiak elsősor-

ban az idős otthonban élők elesésének és csont-

törésének megelőzésére látszanak korlátozódni; 

a megfigyelt mérsékelt mortalitás-csökkenés 

vitatott statisztikai szignifikanciájú. A tisztánlá-

tást az is zavarja, hogy az intervenciós vizsgála-

tok általában nem extraosszeális elsődleges 

végpontúak voltak. Az ideális szérum 25-

hidroxi-D-vitamin szinttel kapcsolatban is jelen-

tős az ellentmondás: egyértelműen J-görbe mu-

tatkozik, de az optimális zóna vitatott. Mindez a 

releváns ajánlások szintjén is megjelenik. A 

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) 

szerint ugyanis bizonytalan az 50 nmol/l 25-
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hidroxi-D-vitamin hiány határ feletti céltarto-

mány és hogy az elhízással kapcsolatos alacso-

nyabb szérum szint valódi D-vitamin hiányt 

tükröz-e, kedvezőtlen klinikai kimenetelre haj-

lamosítva. Továbbá: míg az Institute of 

Medicine általánosan javasol, életkortól (de nem 

súlytól) függően 600-800 E/nap D-vitamin pót-

lást, a USPSTF összességében és általánosság-

ban nem foglal állást a férfiak és menopauza 

előtti, illetve nem ápolási intézményben élő me-

nopauzában lévő nők primer prevenciós D-

vitamin és kalcium pótlása mellett. Ez éles el-

lentétben áll az The Endocrine Society ajánlásá-

val is, ami az 50 és 75 nmol/l közötti értékeket 

elégtelenségként definiálja és az elhízottak D 

vitamin hiányának rendezése után extrém nagy 

fenntartó adagokat (3-6000 E/nap) javasol, arra 

hivatkozva, hogy a D-vitamin pótlás hatására az 

elhízottak 25-hidroxi-D-vitamin szintje, a nem 

elhízottakhoz viszonyítva 50%-ánál nagyobb 

mértékben nem tud emelkedni. A nemzetközi 

ajánlások azonban abban egységesek, hogy nem 

tartják indokoltnak (i) a populáció szintű szűrést 

és (ii) – az eleséseken kívül – extraosszeális 

célzattal a D-vitamin pótlását. 

 

 

A TESTTÖMEG CSÖKKENTÉSRE AL-

KALMAZOTT DIÉTÁK MEGÍTÉLÉSE AZ 

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN 

Bakos Panna, Dr. Baloghné Farkas Kriszti-

na, Faragó Judit, Herscoviciné Vass Kyri, 

Kisari Eszter Mária, Nagy Nóra Zsófia, 

Salfitiné Tersztyánszky Zita, Tóth Fruzsina, 

Varga Mária 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budapest 

 

Az elmúlt évben a Magyar Mesterséges Táplá-

lási Társaság Kongresszusán prezentálásra ke-

rült a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 

Anyagcsere Központ Lipid Profiljának elhízott 

betegei körében végzett vizsgálat, mely a divat-

diéták népszerűségét mérte fel. Az előadás sike-

re ösztönzött minket arra, hogy a kórházban 

dolgozók körében is hasonló felmérést végez-

zünk. A kutatást anonim kérdőívvel 100 fő be-

vonásával végeztük. A kérdőív rámutatott arra, 

hogy az egészségügyi dolgozók körében milyen 

népszerűségnek örvendnek a különféle divatdié-

ták, mennyire voltak sikeresek, és került-e a 

betegek felé továbbításra. Kérdőíves vizsgála-

tunk célja, hogy felmérjük az egészségügyi dol-

gozók milyen széleskörű ismeretekkel rendel-

keznek az adott témakörrel kapcsolatban. 

 

 

TÖBB, KIFEJEZETTEN EXTRA-

OSSZEÁLIS BETEGSÉGRE TERVEZETT 

D-VITAMINOS VIZSGÁLAT VAN FO-

LYAMATBAN, AMI A KÉRDÉST (JOB-

BAN) TISZTÁZHATJA. 

Bálint Géza
1
, Kővári Eszter

2
, Kiss Zsuzsan-

na
3
, Bálint Péter

1
 

1
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Inté-

zet, Budapest, 
2
Semmelweis Egyetem, Doktori 

Iskola, Budapest, 
3
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Budapest  

 

A polyarticularis arthrosis, obesitas, 

egyes  benignus és malignus nőgyógyászati tu-

morok összefüggése illesztett kontrollcsoport-

hoz viszonyítva. 

Előzmény: A polyarticularis arthrosis 

prevalenciája nőknél a menopausa utáni idő-

szakban drámaian nő, ugyanakkor az 

arthrosisban szenvedőknél előforduló nőgyó-

gyászati tumorokról keveset tudunk.      

Hipotézis: Kontrollált vizsgálatunk célja 

polyarticularis arthrosisban szenvedő nők nő-

gyógyászati tumorainak ismertetése és elemzése 

obezitással kapcsolatban. Feltételezésünk sze-

rint különösen az elhízással kapcsolatba hozható 

tumorok fordulhatnak elő magasabb számban 

kontrollcsoporthoz viszonyítva.  

Alkalmazott módszerek: A keresztmet-

szeti és megfigyelésen alapuló vizsgálatban 

benignus és malignus nőgyógyászati tumorok 

előfordulását vizsgáltuk.  

A vizsgálati csoportokat (kontrollcso-

port, polyarticularis arthrosis) korban illesztet-

ten alakítottuk ki. Az adatokat személyes interjú 

keretében az orvosi dokumentumok áttekintésé-

vel gyűjtöttük ki. A két csoport összehasonlító 

elemzésében a leíró statisztikai módszerek mel-

lett khi-négyzet és Fischer-féle egzakt próbát 
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alkalmaztunk p <0,05 szignifikancia szint mel-

lett.     

Kísérleti csoportok: A betegcsoport ki-

alakítása a klinikai gyakorlatban érvényes krité-

riumrendszerek alapján történt, a kontrollcso-

portba  vizsgálatunkor mozgásszervi szempont-

ból panaszmentes önkénteseket vontunk be, 

akiknél sem polyarticularis arthrosis, sem gyul-

ladásos mozgásszervi megbetegedés gyanúja 

nem merült fel. 

Statisztikailag értékelt eredmények: 
Vizsgálati csoportonként 173 nő került, átlag-

életkoruk 68,2 ± 5,9 év (átlag ±SD) volt.  OA-

ban szignifikánsan magasabb prevalenciával 

fordult elő leiomyoma uteri (p=0,003), myoma 

miatti hysterectomia (p=0,03) és rosszindulatú 

emlődaganat (p=0,014). Arthrosisban a rosszin-

dulatú emlődaganatok 80 %-a postmenopausalis 

megjelenésű (p=0,1) volt és főleg obezeken for-

dult elő, 82 %-ban ductalis carcinomát igazol-

tak. Kiemelendő, hogy az arthrosisban szenvedő 

nők kontrollcsoporthoz viszonyítva szignifikán-

san ritkábban (p=0,01) vettek részt rendszeres 

emlőszűrésen. Obezitással a rosszindulatú em-

lőelváltozás és a petefészek eltávolítással járó 

hysterectomia mutatta a legerősebb összefüg-

gést. A menopausa ideje OA csoportban átlago-

san 3 évvel,  hysterectomia átlagosan 2 évvel 

előbb történt meg a kontrollcsoporthoz képest.  

Következtetés: Eredményeink szerint a 

polyarticulas arthrosisban szenvedő nőknél a 

nőgyógyászati tumorok gyakori 

komorbiditásnak számítanak, obezitással legy-

gyakrabban a postmenopausalis megjelenésű 

emlőtumorok mutattak összefüggést.  

A klinikai gyakorlatban kiemelendő az 

arthrosisos betegek felvilágosítása az emlőszű-

rés fontosságáról.  

 

 

OBEZITOLÓGIAI MOZAIKOK 

Bedros J. Róbert 

Országos Obezitológiai Centrum 

 

A túlsúly és az elhízás világszerte jelen-

tős népegészségügyi probléma. Magyarország 

világszerte a 3. helyet foglalja el az elhízás gya-

koriságát tekintve.  

A hasi (intra-abdominalis) zsírmennyi-

ség gyarapodása - a testtömeg-indextől függet-

lenül is - jelentős metabolikus eltéréseket ered-

ményezhet: atherogen-dyslipidaemia, inzulin 

reszisztencia, pro-thrombotikus állapotok, a 

gyulladásos markerek emelkedése stb.  

A túlsúly és az elhízás számos betegség 

önálló kockázati tényezője. Az elhízás és a túl-

súly kezelésének alapja a megfelelő diéta és a 

mozgásterápia.  

A Magyar Obezitológiai és Mozgásterá-

piás Társaság ajánlása szerint az alacsony szén-

hidrát tartalmú diéta kedvező hatású. Az elhízás 

kezelése során a testmozgás fokozása is priori-

tás, továbbá alapvető az életmód változtatás és 

indokolt esetben a gyógyszeres kezelés.  

Az elhízás, mint krónikus betegség keze-

lése élethosszig tartó komplex feladat. A terápia 

abbahagyásakor a betegség kiújul, ezért hosszú 

távú kezelése minden résztvevő aktív közremű-

ködését igényli. 

 

 

KOROSODÁS – OBEZITÁS - 

TELOMERREDUKCIÓ: minőség, intenzi-

tás, időtartam jelentősége a protektív fakto-

rok hatékonyságában  

Besenyei Attila, Ferencz Csaba  
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház  

 

A szerzők szakirodalom kritikai áttekintése 

alapján az időskori elhízottság esetén a diéta és 

fizikai aktivitás illetve kombinációik időskor-

specifikus optimumairól, valamint mind a négy 

tényezőnek a celluláris veszélyeztetettségben 

marker vagy oki szerepet játszó telomer-hossz 

módosulásokra gyakorolt hatásairól fogalmaztak 

meg következtetéseket, üzeneteket a gyakorló 

orvosok részére. Sem a diétában, sem a fizikai 

aktivitásban nem érvényesíthetők ugyanolyan 

szempontok ebben a korcsoportban, a szervezet 

többrétűen módosult állapotában, mint a fiata-

labb korosztályok eseteiben. Érdekesnek látszott 

bemutatni az öregedő szervezetben a rövid 

telomer-hossz gyakoriság alakulását nemcsak 

korfüggően, hanem az obezitás valamint az el-

hízást befolyásoló beavatkozások relációjában 

is.    
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A DIABETESES DIÉTA VÁLTOZÁSAI 

1916-2016, AVAGY NINCS ÚJ A NAP 

ALATT? 

Fövényi József 
Péterfy S.-u Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 

Központ Diabetes Szakrendelő, Budapest 

 

A ma korszerűnek nevezett orvostudo-

mány az elmúlt száz évben alakult ki és ezen 

évszázad alatt gyakorlatilag minden betegség 

diagnosztikája és terápiája alapvető változáson 

ment át. Ez kevésbé volt jellemző a diétás keze-

lésre, mivel annak az alapjait a megelőző ko-

rokban fektették le és számos 150-200 éves 

megállapítás és ajánlás ma se vesztette érvényét. 

Ami a cukorbetegség kezelését illeti, a 

jelenlegi számtalan terápiás eszköz egyikével 

sem rendelkeztek a múlt évszázad elején, ezért 

egyetlen kezelési módként a diéta-terápia adó-

dott. Akkor – hatékony vércukorszint csökkentő 

szerek nélkül – csupán az állapot étrendi eszkö-

zökkel történő optimalizálása, illetve az ezzel 

történő kísérletezés állt rendelkezésre. Egyes 

vonatkozásokban ez hasonlatos volt a mai diétás 

módszerekhez, amennyiben kövér vagy elhízott 

cukorbetegeknél a teljes vagy részleges kalória-

megvonást alkalmazták és ezáltal érték el a fő 

célt, a vizelet cukormentességét. Sokkal nehe-

zebb volt a helyzet a súlyfelesleggel nem ren-

delkező diabetesesek esetében. Itt ugyanis szük-

ség volt az élet fenntartásához szükséges energia 

biztosítására amellett, hogy a vércukor szintek 

ne emelkedjenek a veseküszöb fölé. Ezért a ma-

ximálisan szénhidrátszegény, fehérjékben és 

főleg zsírokban dús étrendet alkalmazták a glu-

kóz tolerancia – vagyis a vizeletben megjelenő 

cukor – időről időre történő ellenőrzésével. Mi-

vel az élettartam minél hosszabb időn át történő 

kitolása volt a cél, fel se merült a ketogén diéta 

esetleges hosszú távú káros következménye. 

Az inzulin felfedezését követően annak 

ellenére, hogy a vércukorcsökkentés hatékony 

eszköze már rendelkezésre állt, érdekes módon 

a diabetes diéta terápiájának elvei kezdetben 

alig, később pedig nagyon lassan változtak. Az 

ezerkilencszáz húszas-harmincas években 

megmaradt a dominálóan zsírdús, maximum 20-

25% szénhidrátot tartalmazó diéta, majd a 

negyvenes-ötvenes években váltottak a maga-

sabb, kezdetben 40, majd 45%-os szénhidrát 

hányadra. Ez az étrend volt jellemző mind Eu-

rópa szerte, mind a tengerentúlon a múlt század 

hetvenes éveiig, majd a nyolcvanas évektől át-

lendült a szénhidrát-dús, akár 60% szénhidrát 

hányadot tartalmazó diétára, főként az Egyesült 

Államokban. 

Napjaink helyzete az obezitas és diabetes 

pandemiával, a hatékony és rohamosan fejlődő 

antidiabetikus terápiával alapvetően más, bár 

éppen az obezitas és a diabetes együttes előfor-

dulása és a 2-es típusú cukorbetegség dominan-

ciája a 100 évvel korábbihoz hasonló dilemma 

elé állítja a szakembereket. Ugyanis a hatékony 

testsúlycsökkentés első számú szemponttá lépett 

elő. Bár a szénhidrátok diétás szerepét árnyalja a 

glikémiás index előtérbe kerülése a nyolcvanas 

évek második felétől, a célszerű diétában elfog-

lalt arányuk széles határok (10-50%) között vál-

tozik. Ennek ellenére és az enyhén ketogén ét-

rend ismét előtérbe kerülése dacára, az igazán 

jó, széles körben célra vezető megoldáshoz nem 

jutottunk közelebb. Bár az obezitas és ezzel a 

metabolikus szindróma az 1-es típusú diabetese-

seket is érinti, mely fentiekhez hasonló diétás 

kihívással jár együtt, esetükben az igazi problé-

ma a glukóz variabilitás csökkentése és ezzel 

együtt az optimális HbA1c szintek elérésére 

való törekvés mellett a hipoglikémia veszély 

minimalizálása. Úgy tűnik tehát, akár mennyit 

haladtunk egy évszázad alatt a diabetes gyógy-

szeres és diétás terápiájában, főként utóbbi fo-

lyamatos kihívás elé kényszerül nézni.  

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy bő-

ven jut még feladat kutatásra és kísérletezésre a 

jövő dietetikusainak és diabetológusainak. 

 

 

OBESITÁS  ÉS VÁRANDÓSSÁG  

Friedrichné Nagy Andrea 

Szent-Imre Egyetemi Oktatókórház Budapest, 

Semmelweis Egyetem ETK Fizioterápiai Tan-

szék, Budapest 

 

Minden ötödik nő hízik el a várandósság során, 

sokan már túlsúllyal esnek teherbe. Számos ku-

tatás bebizonyította, hogy a terhességet megelő-
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ző tápláltsági állapot és az újszülött születési 

súlya között igen szoros összefüggés van. A 

genetikai tényezőktől függetlenül nagyobb sú-

lyú gyermekei születnek azoknak a kismamák-

nak, akik a terhesség alatt a kívánatosnál jobban 

meghíznak - állapította meg egy amerikai ta-

nulmány is. A vizsgálatok összefüggést mutat-

tak ki a terhesség alatti súlygyarapodás és a 

gyermek születési súlya között: a kismama min-

den egyes többletkilója 7,35 grammal növelte az 

újszülött súlyát. Obesitas  esetén sokkal gyako-

ribb a terhesség alatt jelentkező diabetes, 

toxaemia, húgyúti fertőzések, szülési kompliká-

ciók és az újszülött felnőttkori elhízása is. 

A terhességi diabéteszesek esetén, akik sokat 

híztak, 29,3 százalékban adtak életet nehéz cse-

csemőnek, míg azok a betegek, akiknél normál 

testsúly-gyarapodás volt megfigyelhető, csak 

13.5 százalékban szültek nagy gyereket. 

Tudvalevő, hogy az átlag feletti súllyal rendel-

kező magzatok sokkal nehezebben születnek 

meg. Nagyobb az esély ebben az esetben a csá-

szármetszésre, valamint egyéb komplikációk 

léphetnek fel a szülés során. 

A rendszeres testmozgás várandósság alatt is 

ajánlott, gyógytornász és dietetikus szakember 

segítségével a túlzott súlygyarapodás megelőz-

hető és csökkenthető. 

 

 

HYPERTONIA, OBESITAS, PITVARFIB-

RILLÁCIÓ: EGY SZERELMI HÁROM-

SZÖG TÖRTÉNETE 

Járai Zoltán 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 

Kardiológiai Profil 

 

Hypertonia a leggyakoribb szív- és ér-

rendszeri megbetegedés, a felnőtt populáció 30-

40%-a magasvérnyomás-betegségben szenved. 

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb, klinikai 

szempontból is jelentős ritmuszavar, a populá-

ció 1-2%-át érinti. Mind a hypertonia, mind a 

pitvarfibrilláció erős korfüggést mutat, így a 

társadalom idősödésével egyre jelentősebb nép-

rétegeket érint mindkét betegség. A 

pitvarfibrilláló betegek negyede kövér, a 

hypertoniások kétharmada túlsúlyos. Ezen epi-

demiológiai adatokból is következik, hogy a 

három állapot gyakran jár együtt. 

A hypertonia a pitvarfibrilláció legjelen-

tősebb rizikótényezője, valószínűsíthetően ezzel 

függ össze a nagyobb pitvarfibrilláció gyakori-

ság kövér betegekben is. Számos közös kórélet-

tani folyamat figyelhető meg a három kórkép-

ben: neurohormonális aktiváció, a szív struktu-

rális és funkcionális károsodása, fibrosis, 

atherosclerosis. Echocardiographias vizsgálatok 

közös struktúrális eltérésként igazolták a na-

gyobb pitvarméretet a pitvarfibrilláció kialaku-

lásának pathológiai hátterében. 

Hypertoniás betegekben a 

pitvarfibrilláció kezelésének legfontosabb lépé-

se az antikoaguláns kezelés beállítása, mivel a 

magasvérnyomás-betegség és a pitvarfibrilláció 

együttesen jelentős stroke kockázattal jár. Is-

mertek antihypertenzív szerek, amelyek képesek 

csökkenteni a pitvarfibrilláció kialakulásának 

kockázatát.  

Az összefoglaló előadás a 

pitvarfibrilláció, a hypertonia és az obesitas 

kapcsolatáról, kezelési lehetőségeiről szól. 

 

 

INZULINTERÁPIA INTENZIFIKÁLÁSA 

TESTSÚLYGYARAPODÁS NÉLKÜL 2-ES 

TÍPUSÚ DIABETESBEN 

Jermendy György 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest 

 

A 2-es típusú diabetes kórlefolyása során 

a bázis inzulinnal kiegészített orális kezelés 

(BOT terápia) egy idő után már nem biztosítja a 

megfelelő glykaemiás kontrollt, ilyenkor az in-

zulinterápia intenzifikálása, a bázis inzulin 

prandiális inzulinszubsztitúcióval történő kiegé-

szítése válik szükségessé. A bázis-bolus kezelé-

si rendszerben a hosszú hatástartamú bázisinzu-

lin-analógok az éhomi és a preprandiális vércu-

korértékek kontrollját, a prandiális, gyors hatású 

inzulinok pedig a postprandialis vércukorérté-

kek csökkentését biztosítják. Nem vitás, hogy ez 

a kezelés hatékony, de hátrányai között kell em-

líteni a napi többszöri szúrás szükségességét, a 

hypoglykaemia kockázat növekedését és a test-

súlygyarapodást. Az inzulinterápia 
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intenzifikálásának másik útját a premix 

(bifázisos) inzulinok választása jelenti, de ez a 

terápiás rezsim is növeli a hypoglykaemia és a 

testsúlygyarapodás kockázatát. 

Napjainkban az előző kezelési lehetősé-

gek új alternatívájaként elérhetővé vált a bázis-

inzulin-analóg + GLP-1-mimetikum fix kombi-

nációja. Az elsőként piacra került degludek + 

liraglutid (IDegLira; Xultophy®) klinikai haté-

konyságát a DUAL vizsgálatokban tesztelték. A 

DUAL II és a DUAL V vizsgálat igazolta, hogy 

az IDegLira (Xultophy®) új alternatívát jelent 

az inzulinterápia intenzifikálása terén. E készít-

ményt alkalmazva kiváló glykaemiás hatékony-

ság várható úgy, hogy elkerülhető a napi négy-

szeri inzulinadás. A készítmény liraglutid-

komponense biztosítja, hogy a testsúly csökken, 

s a hypoglykaemia kockázat is számottevően 

alacsonyabb, mint csak inzulinterápia mellett. A 

bázis-bolus kezelési rendszernél javasolt gyako-

ri vércukor-önellenőrzés helyett elégséges a 

megfelelő dózis megállapításához szükséges 

éhomi értékek mérése (és az időszakos, tájéko-

zódó jellegű további ellenőrzés).  

A készítmény helyét a 2-es típusú diabe-

tes kezelési algoritmusában az új nemzetközi és 

hazai szakmai irányelvek már feltüntetik. A 

hazai diabetológusoknak néhány hónapja lehe-

tőségük van személyes tapasztalatszerzésre is az 

új készítménnyel kapcsolatban. 

 

 

FRUKTÓZ, MINT KÖRNYEZETSZENY-

NYEZÉS?  

Karádi István 

Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati 

Klinika, Budapest 

 

Az elmúlt évtizedek során az élelmiszer-

ipari technológiák fejlődésének köszönhetően 

ételeink egyre több és több finomított cukrot 

tartalmaznak.  Az állatkísérletes és biokémiai 

kutatások felhívták a figyelmet arra, hogy a ma-

gas fruktóz tartalmú élelmiszerek elősegítik  – 

természetesen megfelelő genetikai 

prediszpozíció esetén – metabolikus syndroma 

kialakulását.  Ennek a legfontosabb biokémiai 

háttere az a tény, hogy a fruktóz a „de novo” 

lipogenesist segíti elő azáltal, hogy megkerülve 

a citromsav ciklust, közvetlen zsírsav szintézist 

indukál. 

A metabolikus syndroma központi kér-

dése az inzulin rezisztencia. A fokozott fruktóz 

fogyasztás elősegíti az inzulin rezisztenciát, 

mert a fruktóz felhasználáshoz nincs szükség 

inzulinra. A metabolikus syndromában a nem 

alkoholos steatosis hepatis kialakulásához a 

fokozott fruktóz konzumpció ugyancsak döntő 

tényező. A hepatikus lipid akkumuláció egy-

részről diétás eredetű, másrészről a plazma sza-

bad zsírsav tartalmának ezterifikációjából, illet-

ve a „de novo” lipogenesisből származik. A 

fokozott fruktóz bevitel jelentős mennyisége a 

portális rendszeren keresztül közvetlenül a máj-

ba kerül. A fruktóz az összes, a „de novo” lipid 

szintézisben szereplő enzim mennyiségét és 

aktivitását megnövelve elősegíti a zsírsav terme-

lést.  A fruktóz direkt módon aktiválja az 

SRBEC1c-t, a „de novo” lipogenesis legfonto-

sabb transzkripciós reguláló faktorát. Mindezek 

mellett a fruktóz ATP deplécióhoz vezet és 

csökkenti a zsírsavak mitokondriális oxidáció-

ját, fokozva a reaktív oxigén speciesek mennyi-

ségét. Az ATP csökkenés elősegíti a húgysav 

termelődés növekedését is. 

Összefoglalva: a fokozott fruktóz bevitel 

(édes italok, fokozott szacharóz fogyasztás) 

nagymértékben befolyásolja a „de novo” 

lipogenesist, elősegíti a hepatikus lipid tartalom 

jelentős növekedését és hozzájárul a metaboli-

kus syndroma tünet-együttesének kialakulásá-

hoz. 

 

 

AZ ELHÍZOTTAK CARDIOVASCULARIS 

RIZIKÓ FELMÉRÉSE A MŰTÉTEK 

ELŐTT 

Kerkovits András 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Kiemelt 

Hotelszolgálat 2 

 

Az elhízás társul egyéb betegségekkel társul, 

amelyek rokkantsághoz és halálhoz vezethetnek. 

Az elmúlt 20 évben az elhízottak száma a test-

tömeg-index> 30, 40 és 50 kg / m2- szerint  

megduplázódott, megnégyszereződött, és meg-
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ötszöröződött az Egyesült Államokban. Magya-

rország az élmezőnyben szerepel az elhízás te-

kintetében az OECD országok között. A társbe-

tegségeknek a kialakulásának kockázata emel-

kedik a testtömeg-index növekedésével. A le-

hetséges kardiális tünetek - mint az effort 

dyspnoe és az alsó végtagi ödéma - gyakran 

előfordulnak és nem specifikusak az elhízás 

során. A fizikális vizsgálat és EKG gyakran 

alábecsülik szívműködési zavart az elhízott be-

tegekben. A kedvezőtlen perioperatív kardiális 

esemény kockázata az elhízott betegeknél össze-

függ a meglévő szívbetegségek természetével és 

súlyosságával, a kapcsolódó társbetegségekkel, 

valamint a műtét típusával. A súlyos elhízás 

nem jár megnövekedett mortalitással a szívsebé-

szeti műtétek esetén, de már együtt jár a kórházi 

kezelés idejének meghosszabbodásával és a 

veseelégtelenség kialakulásának, valamint az 

elhúzódó tartós asszisztált lélegeztetés nagyobb 

lehetőségével. Társbetegségek, amelyek befo-

lyásolják a műtét előtti kardiológiai kockázat-

becslést a súlyosan elhízott betegekben a követ-

kezők: az atheroscleroticus cardiovascularis 

betegség, szívelégtelenség, hipertónia, az alvási 

apnoe és hypoventillatióhoz kapcsolódó 

pulmonalis hipertónia, szívritmuszavarok (első-

sorban pitvarfibrilláció), és a mélyvénás trom-

bózis. A műtét előtti műtéti kockázat értékelés-

kor az orvosnak figyelembe kell vennie az élet-

kort, a nemet, a cardiorespiratoricus állapotot, 

az elektrolit eltéréseket és a szívelégtelenséget, 

mint független előrejelzőket a műtéti morbiditás 

és mortalitás szempontjából. A gyomor bypass 

elhízás műtététi kezelésének a halálozási score 

megállapítása is javasolt. Tekintettel a súlyosan 

elhízott betegek nagy prevalenciájára, tudomá-

nyos társaságok ajánlást fogalmaztak meg a 

kardiológusok, sebészek, aneszteziológus, és 

más egészségügyi szakemberek részére a műtét 

előtti kardiovaszkuláris rizikók értékelésére, az 

intraoperatív és perioperatív menedzsmentre, és 

a műtét utáni cardiovascularis ellátásra ennek az 

egyre inkább elterjedt a betegcsoportban. 

 

 

A POLYARTICULARIS ARTHROSIS, 

OBESITAS, SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BE-

TEGSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE ILLESZ-

TETT KONTROLLCSOPORTHOZ VI-

SZONYÍTVA 

Kővári Eszter
1
, Kiss Zsuzsanna

2
, Bálint Gé-

za
3
, Bálint Péter

3
 

1
Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Buda-

pest, 
2
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Budapest, 

3
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Inté-

zet, Budapest 

 

Előzmény: A polyarticularis arthrosisban (OA) 

szenvedő betegek fokozott kockázattal beteged-

nek meg nem mozgásszervi betegségekben.  

Hipotézis: Kontrollált vizsgálatunkat azért vé-

geztük, mert feltételeztük, hogy OA betegcso-

portban magasabb prevalenciával fordulnak elő 

a szív- és érrendszeri betegségek.  

Alkalmazott módszerek: A keresztmetszeti és 

megfigyelésen alapuló vizsgálatban az alábbi 

szív- és érrendszeri, ill. metabolikus betegségek 

előfordulását elemeztük: hypertonia, 

hyperlipidaemia, stroke, TIA, ISZB, lezajlott 

myocardialis infarctus, diabetes mellitus és 

egyes perifériás érbetegségek. A vizsgálati cso-

portokat (kontrollcsoport, polyarticularis 

arthrosis) korban és nemben illesztetten alakítot-

tuk ki. Az adatokat személyes interjú keretében 

az orvosi dokumentumok áttekintésével gyűjtöt-

tük ki. A két csoport összehasonlító elemzésé-

ben a leíró statisztikai módszerek mellett khi-

négyzet és Fischer-féle egzakt próbát alkalmaz-

tunk p <0,05 szignifikancia szint mellett.     

Kísérleti csoportok: A betegcsoport kialakítása 

a klinikai gyakorlatban érvényes kritériumrend-

szerek alapján történt meg. A kontrollcsoportba 

vizsgálatkor mozgásszervi szempontból pa-

naszmentes önkénteseket választottunk be, 

akiknél az elvégzett fizikális vizsgálattal sem 

merült fel polyarticularis arthrosis vagy gyulla-

dásos mozgásszervi megbetegedés lehetősége.  

Statisztikailag értékelt eredmények: Vizsgála-

ti csoportonként 170 főt vontunk be, átlagélet-

koruk 68,8 ± 6,2 év (átlag ± SD), 97 %-uk nőbe-

teg volt.  OA-ban szignifikánsan magasabb 

prevalenciával fordult elő hypertonia (p<0,001), 

hyperlipidaemia (p=0,002), alsóvégtagi vissze-

resség (p<0,001), ISZB (p=0,007), myocardialis 

infarctus miatti intravasalis interventio (p=0,04) 
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és obezitás (p=0,04). Az obezitás fontos kocká-

zati tényezőnek minősült a következő betegsé-

gek esetében: hypertonia, hyperlipidaemia, II-es 

típusú diabetes mellitus és alsóvégtagi vissze-

resség. 

Következtetés: A szív-érrendszeri és metaboli-

kus betegségek gyakori komorbiditásnak számí-

tanak OA-ban szenvedő betegeknél, amelyet 

kezelésük során figyelembe kell venni. A közel-

jövőben az obezitás mellett egyéb kockázati 

tényezők (pl. fizikai inaktivitás) szerepét is ele-

mezni kell a pontosabb ok-okozati összefüggés 

megítélése céljából.  

 

 

AZ E3 PROGRAM EREDMÉNYEI A SZÍV- 

ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT TEKIN-

TETÉBEN 

Kubányi Jolán  

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége  

 

Befejeződött a Magyar Dietetikusok Or-

szágos Szövetségének térítésmentes, szakmai 

programja, az Energia-egyensúly Egészség-

program Egyetemistáknak (E3).  

Az előadásokból és a személyes tanács-

adásból álló program az energiaegyensúly meg-

tartását célzó, egészséges táplálkozást és élet-

módot népszerűsítette az egyetemisták körében.  

A több mint ötezer hallgató állapotfel-

méréséből kiderült, hogy már ennek a fiatal fel-

nőtt korosztálynak a 35 %-a is súlyproblémák-

kal küzd, körükben is jelentős a szív- és érrend-

szeri megbetegedések kockázata.  

A hároméves E3 program keretében ösz-

szesen 5174 egyetemista kereste fel a tanácsadá-

sokat vagy hallgatta meg a dietetikus szakembe-

rek előadásait. A pécsi és debreceni egyetem 

mellett két fővárosi felsőoktatási intézményben 

találkozhattak velük a hallgatók, akiknek fizikai 

állapotát is felmérték.  

Az egyik legfontosabb mutató, a testtö-

meg-index (BMI) szerint a vizsgált egyetemis-

táknak mindössze 65 %-a tartozott a normál 

tartományba, több mint ezren (1008 fő) túlsú-

lyosak vagy elhízottak voltak, míg majdnem 

négyszázan (391 fő) alultápláltnak bizonyultak.  

A leginformatívabb mért paraméter, a 

viszceláris zsír százalékos megoszlása szerint 

243 hallgató fokozott szív- és érrendszeri koc-

kázattal bír. Köztudott, hogy a hasi vagy zsigeri 

zsír a szív- és érrendszeri megbetegedéseken 

kívül számos más anyagcsere megbetegedés, 

például a cukorbetegség, továbbá a magas vér-

nyomás kialakulásában is szerepet játszik.  

A hasi zsírszázalék alakulását előnyösen 

befolyásolja a rendszeres, napi többszöri étke-

zés, a megfelelő mennyiségű zöldség- és gyü-

mölcsfogyasztás és a teljes kiőrlésű gabonafélék 

beépítése az étrendbe.  

A túlzott alkoholfogyasztás viszont elő-

segíti ezt a fajta zsírképződést, így a szív- és 

érrendszeri kockázat kialakulását is. Érdekesség 

viszont, hogy a cukortartalmú ételek fogyasztá-

sa és a hasi elhízás fokozott kockázata között 

ebben a felmérésben nem volt kimutatható ösz-

szefüggés.   

 

 

TÁPLÁLKOZÁS ÉS CSONTANYAGCSE-

RE 

Lakatos Péter 

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Kli-

nika 

 

Az energiahomeosztázis és a csontanyagcsere 

szoros kapcsolatban áll egymással. Megfelelő 

energiaellátottság mellett inkább a csontképzés 

irányába tolódnak el a csontanyagcsere folya-

matai.  Ugyanakkor, számos, a táplálkozást érin-

tő kórfolyamatban, amelyben egyes hormonális 

és lokális tényezők sérülnek, a csontanyagcsere 

is kedvezőtlen irányban változik. Az energia 

bevitel egyik mediátora a csontanyagcserében 

alapvető szerepet játszó osteocalcin, amelyről 

kiderült, hogy a szénhidrát anyagcserében is 

komolyan befolyásolja az inzulinérzékenységet. 

Az osteocalcin stimulálja a Cyclin D1 és az in-

zulin expressziót a béta-sejtekben, valamint az 

adiponectint a zsírsejtekben. Az obesitas véd az 

osteoporosis ellen és a hirtelen fogyás fokozza a 

csontok törési kockázatát. A gasztointesztinális 

hormonoknak kifejezett hatása van a csontrend-

szerre, de igaz ez a leptinre, a ghrelinre, az 

adiponectinre és a rezisztinre is. Ezeket a kor-
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szerű elméleti és gyakorlati ismereteket foglal-

juk össze a jelen előadásban. 

 

MI LEHET AZ OKA A NYÍREGYHÁZI 

EGYETEMISTÁK NORMÁL TESTSÚ-

LYÁNAK? 
1
Major Zsuzsanna, 

2
Medvegy Nóra,

3
Simonyi 

Gábor, 
1
Vajda Ildikó, 

1
Pásztorné Batta Klá-

ra, 
3
Bedros J. Róbert, 

4
Medvegy Mihály 

1
Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttu-

dományi Intézet, Nyíregyháza, 

 
2 

KRKA Magyarország Kft, Budapest 
3
Szent Imre Kórház, Budapest 

4
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 

 

Az elhízás népbetegség, s ebből a szem-

pontból Magyarország európai első. Ez hozzájá-

rul ahhoz a szintén erősen negatív adathoz, hogy 

hazánkban a várható élettartam mintegy 5-7 

évvel marad el az Európai Uniós átlagtól. A 

2009-es OTÁP felmérés szerint  a magyar össz-

lakosságnak mintegy 33%-a túlsúlyos, 28%-a 

elhízott. Egy 2014-ben megjelent WHO tanul-

mány szerint a 7 éves magyar gyerekek 15%-a 

volt túlsúlyos, 12%-a elhízott.  

Ezzel szemben a Nyíregyházi Egyetem 

hallgatóinak (300 hallgató; 153 nő, 147 férfi- 

átlagéletkor 21,26 ± 2,07) vizsgálatából (kvanti-

tatív módszer, zárt kérdőív segítségével) kide-

rült, hogy mindössze 13 fiatal (4,3%) volt elhí-

zott (BMI>30 kg/m
2
), 42 egyetemista (14%) 

pedig túlsúlyos (BMI>25 kg/m
2
). Ezek az ada-

tok megerősítik azon korábbi megállapításokat, 

hogy az elhízott gyermekek kevésbé mennek 

egyetemre, illetve, hogy a felsőfokú végzettség-

gel rendelkezők között kevesebb az elhízott.  

Kutatások szerint több mint 45%-ban 

életvitelünkkel is hozzájárulhatunk egy egés-

zségesebb élethez. Egy reprezentatív felmérés 

szerint az egészségkárosító magatartás a 17-22 

éves korosztályban éri el tetőpontját. Jelen vizs-

gálattal az egyetemisták kérdőívre adott válasza-

it elemezve arra kerestük a választ, hogy milyen 

magatartásbeli, étkezési, sportolási szokások 

biztosítják/tartják fenn a hallgatók számára a 

magyar lakossághoz képest kedvezőbb testsúlyt. 

Elemzésünk során az ún. pozitív megkö-

zelítésmódot alkalmaztuk, melynek lényege, 

hogy nemcsak a kockázati tényezőket veszi fi-

gyelembe, hanem azokat a védőhatásokat is, 

amelyek a káros magatartási elemek meg-

előzésében segítenek. 

Kérdéseink a dohányzási, az alkoholfo-

gyasztási, valamint a drogfogyasztási szokások-

ra irányultak, a védő faktorok közül pedig a 

fizikai aktivitást, valamint az egészséges/nem 

egészséges táplálkozás alapelveit vettük figye-

lembe. 

A dominálóan normál testsúly hátterében 

a fő pozitív tényezőt a mozgás mennyiségében 

és intenzitásában látjuk. A megkérdezett nők 

több mint 60%-a sportol legalább hetente 3x 

legalább 30 percet meghaladó időtartamban.  

Férfiaknál ez az arány alacsonyabb volt, 

a megkérdezettek alig több mint 30%-a sportol a 

Magyar Hypertonia Társaság prevenciós irány-

elveinek megfelelően. A másik védőfaktort a 

megfelelő kalóriatartalmú és eloszlású étkezés.  

A megkérdezett nők 59%-a 3-4x étkezik, 

míg férfiak esetében ez az arány 67% volt.  

Kiemeljük, hogy ezen vidéki egyetem 

esetében a kerékpárral való közlekedés könnyen 

megoldható - ezt a hallgatók ki is használják, 

61%-uk kerékpárral közelíti meg a foglalkozá-

sok helyét. Külön vizsgáltuk a 13 elhízott egye-

temista szokásait, itt a kevés mozgás és a napi 

4-nél többszöri étkezés dominált.  

Jelen elemzésünk alapján a fizikailag ak-

tív, egészségtudatos magatartás a passzívan töl-

tött idő kedvezőtlen hatásait kompenzálni képes. 

 

 

HOZZÁSEGÍTHET-E A SAKKOZÁS AZ 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDHOZ? 
1
Medvegy Zoltán, 

1
Major Zsuzsanna, 

2
Medvegy Nóra, 

1
Bretz Károly, 

1
Sterbenz 

Tamás, 
3
Medvegy Mihály, 

4
Simonyi Gábor, 

4
Bedros J Róbert, 

1
Gombocz János  

1
Testnevelési Egyetem, Budapest; 

2
KRKA Ma-

gyarország Kft, Budapest; 
3
Pest Megyei Flór 

Ferenc Kórház, Budapest, 
4
Szent Imre Oktató-

kórház, Budapest  

 

A szellemi sportolónak tekinthető ver-

senysakkozókról általában feltételezik, hogy jó 

logikával, előrelátással rendelkeznek. Kérdés, 
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hogy ez az előrelátás, céltudatosság megnyilvá-

nul-e az egészséges életmódban. 

Módszer: Anonim kérdőív kitöltésére 

kértünk fel aktív, vagy már kevésbé aktív ver-

senysakkozókat (197 egyén, 161 ffi, 18-78, át-

lag 34 év), illetve szellemi foglalkozású embe-

reket (vagy tanulókat), akik között voltak sak-

kozni tudók/szeretők (= hobbi sakkozók) (92 

egyén, 56 ffi, 18-74, átlag 40 év) és sakkozni 

nem vagy csak minimális mértékben tudók (= 

nem sakkozók) (107 egyén, 31 ffi, 19-82, átlag 

44 év). A kérdőív elsősorban a sakkozók képes-

ségeinek vizsgálatára irányult, de olyan kérdé-

sek is szerepeltek benne, melyekből következ-

tetni lehet az egészséges életmódra.  

Jelen munkában az egészséges életmód-

dal közvetlen kapcsolatban levő szempontokat 

vizsgáltuk: a testtömeg-indexet /BMI/, dohány-

zást és a heti mozgásmennyiséget/aktív sporto-

lást. Az utóbbi két szempontot kategóriák sze-

rint értékeltük. A nem-dohányzást +2, az alkal-

mankénti dohányzást -1, az erős dohányzást -3 

ponttal vettük számításba. A heti aktív mozgás-

mennyiség értékei: nincs: 0 pont; jelenleg nincs, 

de régen valamennyit sportolt: 1 pont; jelenleg 

nincs, de régen rendszeresen sportolt: 2 pont; 

jelenleg heti <1 óra: 3 pont; 1 - <3 óra: 4 pont; 3 

- 5 óra: 5 pont; több mint 5 óra: 6 pont.  A 

szempontoknak a sakkozás szerinti három cso-

port közti különbségét (férfi-nő együtt és nemek 

szerint külön is) egyutas variancia analízissel 

értékeltük.  

Ahol a fenti módszer szignifikáns kü-

lönbséget jelzett, post-hoc (Tukey-féle nem 

egyenlő elemszámú) tesztet alkalmaztunk a cso-

portok közötti különbség megállapítására. 

Eredmények:  

a) BMI. A versenysakkozók BMI értékei kissé 

kedvezőbbek voltak a hobbi sakkozókhoz ké-

pest (férfiak: 26,8 versus 27,9, nők: 22,8 v. 25,6, 

N.S.). A nőknél a versenysakkozó nők szignifi-

kánsan „karcsúbbak” voltak a nem sakkozóknál 

(22,8 versus 27 kg/m
2
, p<0,01);  

b) Dohányzás. A versenysakkozó összesített 

(férfi+nő) csoportban kevesebben dohányoztak 

mint a nem sakkozó csoportban (p<0,05), ez a 

különbség a nőknél szignifikánsabb volt 

(p<0,001). A versenysakkozók (mind a férfiak, 

mind a nők) kis mértékben kevésbé dohányoz-

tak, mint a hobbi sakkozók;  

c) Sport. A heti sportmennyiséget illetően az 

összesítésben szignifikáns különbség volt a ver-

senysakkozók javára mind a „hobbi-

sakkozókkal” (p<0,01), mind a nem sakkozók-

kal szemben (p<0,005). A női versenysakkozók 

és nem sakkozók között is szignifikáns volt a 

különbség (p<0,05). A sakkozóknál a leggyako-

ribb sporttevékenység a futás és a futballozás, 

míg a nem sakkozóknál a kerékpározás és az 

úszás volt.  

Értékelés: A sakk választható tantárgyként 

2013-ban a Nemzeti Alaptantervbe is bekerült. 

Elsősorban a szellemi képességek fejlesztését 

várják ettől, de mint vizsgálataink mutatják, a 

sakkozás az egészséges életmódra is pozitív 

hatással van. 

 

 

AZ INAKTÍV ÉLETMÓD ÉS A REND-

SZERES TESTEDZÉS HATÁSA A MOZ-

GÁSRENDSZERRE 

Molnár Ágnes Lilla, Gyárfás Linda, Partics–

Verestóy Andrea  

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 

 

A testmozgás az egyik legjelentősebb preventív 

erővel bíró egészségmagatartási tényező. A 

rendszeres testmozgás alapvető jelentőségű a 

testsúly – szabályozás és az elhízás megelőzése 

szempontjából. 

Számos betegség kialakulása az inaktív életmód 

következménye. A statisztikai adatok szerint az 

elhízás mértéke folyamatosan és rohamosan 

emelkedik. Az elhízás következményeiként ki-

alakuló rizikófaktorokkal, betegségekkel gyak-

ran szembesülünk. Az elhízás és a krónikus fáj-

dalom súlyos problémát jelent. A túlsúlyos em-

berek ízületi fájdalma az ízületek rendellenessé-

geivel függ össze. Az elhízottak leggyakoribb 

elváltozását a gerinc alsó szakaszának rendelle-

nességei, valamint a csontok, ízületek gyulladá-

sa – osteoarthritis- jelentik. 

Mikor és hogyan léphet közbe a gyógytornász? 

Az előadás ezt a kérdést világítja meg a gyógy-

tornász szemszögéből. 
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NEHÉZSÉGEK ÉS MEGOLDÁSOK A 

HYPERCHOLESTERINAEMIA KEZELÉ-

SÉBEN 

Pados Gyula 

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház,  Anyagcsere 

Központ 

 

A hypercholesterinaemia (HCh) a kardi-

ovaszkuláris (CV) betegségek elsőrendű rizikó-

faktora. Jelentőségét növeli gyakori előfordulá-

sa, felmérésünk szerint a felnőtt lakosság 66 %-

ában fordul elő (> 5.2 mmo/l). 

Különösen veszélyes a familiáris 

heterozygota HCh, 9.0 - 13 mmol/l közötti ko-

leszterin (Ch) szintekkel, mely kezelés nélkül 

már 40-50 éves korban szívinfarktust okozhat. 

Ezért a VI.  Magyar Kardiovaszkuláris Kon-

szenzus Konferencia önállóan az igen nagy 

kockázati kategóriába sorolta, < 1.8 mmol/l -es 

LDL-Ch célértékkel. Kezelésére csak a statin 

éra belépésével, a 90-es évek óta nyílt lehetőség.  

A statinok egyrészt forradalmi változást 

hoztak a Ch szint, a CV rizikó csökkentésében 

és bizonyos fokig az atherosclerosis 

regressiójának elérésében is, de másrészt még 

napjainkig sem lehetett áttörő változást elérni a 

CV és az összmortalitás vonatkozásában. Ebben 

a statin adherencia csökkenése, a célérték eléré-

sének hiánya, a statin intolarencia, egyéb mel-

lékhatások is szerepet játszanak.  A diétás keze-

lés - maximum 5-10 % Ch szint csökkentés - 

alig nyújt segítséget.  

Hazánkban 1 év után már csak a betegek 

20 %-a tartja fent a megkezdett statin kezelést. 

Az igen nagy kockázathoz tartozó célértéket 

csak 26 %-uk éri el.  

A diabetogén és myopathiás mellékhatá-

sok sem elhanyagolhatók (10 - 10 %). Kevesen 

rendelik a felszívódás gátló ezetimibbel kombi-

nációban a statinokat. A reziduális rizikót, a 

hypertrigliceridaemiát alig befolyásolják. 

Új lendületet adhat a HCh kezelésében, a 

célérték elérésében, az adherencia javításában, a 

CV események csökkentésében, de a statin into-

lerancia eseteiben is egy új gyógyszercsoport, a 

PCSK9 gátlók már folyamatban lévő bevezeté-

se. Más a hatásmechanizmusuk. Biológiai terá-

piáról, IgG2 monoclonaris humán antitest terá-

piáról van szó, mely karakterisztikusan külön-

bözik az elterjedt kismolekulájú gyógyszeres – 

pl. statin – kezeléstől.  

A statinoknál fő gondot jelentő 

myopathiás mellékhatások nem jellemzőek rá, 

azokat statinhoz adva sem növelik. Kötődnek az 

LDL receptor számot csökkentő PCSK9 fehér-

jéhez, ezáltal csökkentik a Ch szintet. Köztük az 

evolocumab (Repatha inj. 140 mg, ill. 420 mg) 

volt a világelső az EMA regisztrációban. Az 

LDL-Ch szintet 40-60 %-al(a placébóval szem-

ben 50-75 %-al), sőt az Lp/a-t is 9-27 %-kal 

csökkentik. Subcután injekció formájában ada-

golható, két hetenként 140 mg (Repatha). 

Statinnal együtt 73 % érte el a célértéket.  

Egy éves vizsgálatban a major CV ese-

mények csökkentését is kimutatták, de hosszú 

távon még nem bizonyították a Repatha CV 

morbiditásra, mortalitásra gyakorolt hatását. 

Statinnal kombinálva, vagy intolerancia esetén 

önmagában is javasolják.  

Magyarországon is törzskönyvezett, az 

ármegállapítás - támogatás előtt egyedi méltá-

nyossággal kérhető.  

A másik PCSK9 gátló az alirocumab ha-

sonló kedvező hatásokkal bír, de myalgia gya-

koribb volt, mint placebo mellett (5.4 versus 2.9 

%).  

Új kezelési stratégia van kibontakozó-

ban. 

 

 

A PON AKTIVITÁS ÉS AZ ADIPOKIN 

EXPRESSZIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

OBEZ BETEGEKBEN 

Paragh György 

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi 

Kar Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere Beteg-

ségek Tanszék  

 

Az obezitás nagy kihívás a fejlett nyuga-

ti országok számára. Az Európai Unióban 135 

millió egyén túlsúlyos, vagy obez. A felnőtt 

lakosság 50%-a túlsúlyos, 30%-a elhízott. Az 

elhízás során a megnövekedett zsírszövet meny-

nyisége megváltozott metabolizmussal jár.  
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Normál egyéneknél az oxidatív stresszre 

egy adaptív válasz jön létre a zsírszövet részé-

ről, míg elhízásban a megnövekedett zsírszövet 

miatt fokozódnak a zsírszövet által termelt 

adipocitokinek és fenntartói lehetnek a krónikus 

gyulladásnak az oxidatív stressznek. Ennek 

eredményeként a transzkipciós fehérjék metabo-

lizmusa megváltozik, a szerin és treonin aktivi-

tás módosul, inzulin rezisztencia alakul ki, mely 

emelkedett vércukor szinttel jár.  

Az inzulin rezisztencia miatt csökken a 

sejtek glükóz felvétele, így hyperglycaemia ala-

kul ki, fokozódik a zsírszövetben a szabad zsír-

sav kiáramlása és hyperinzulinaemia jön létre. 

Ennek eredményeként aterogén diszlipidémia 

alakul ki.  

A hyperglycaemia, hyperlipidaemia, 

hyperleptinaemia és a fokozott angiotenzin-2 

termelés elősegíti a reaktív oxigéngyökök fel-

halmozódását és az oxidatív stressz hatására 

vaszkuláris károsodás, endothelialis diszfunk-

ció, gyulladás, thrombosis, atherosclerosis ala-

kul ki. Ezzel is magyarázható az, hogy ezen 

elhízott egyéneknél a BMI-vel arányosan nö-

vekszik a kardiovaszkuláris halálozás.  

A PON (paraoxonase) egy jól ismert 

antiatherogén hatással rendelkező enzim, mely 

csökkenti a thrombocyta aggregációt, erőteljes 

antioxidáns hatást fejt ki, gyulladáscsökkentő 

hatású. A kérdés az, hogy a PON enzim, mely 

elsősorban a májban termelődik, hatással van-e 

a zsírsejtek működésére és a zsírsejtek által ter-

melt adipocitokinekre. A korábbi állatkísérletes 

vizsgálatok azt mutatták, hogy PON1 és PON3 

található a zsírsejtek membránjának mintegy 

70%-ában. PON2-t nem észleltek a zsírsejtek-

ben.  

Más vizsgálatok arra hívták fel a figyel-

met, hogy a PON közvetlenül befolyásolja a 

zsírsejtek lipid bioszintézisét. A PON gátolta a 

preadipociták differenciációját.  

Önként adódik a kérdés, hogy a zsírsej-

tek által termelt adipocitokinek szintje és a 

paraoxonáz között milyen kapcsolat van? A 

vizsgálati eredményeink arra utalnak, hogy 

obezitásban még abban az esetben is, amikor 

nem figyelhető meg inzulin rezisztencia, foko-

zódhat az atherosclerosisra való hajlam és az 

oxidatív stressz. Ennek a hátterében az állhat, 

hogy az adipokinek, leptin, adiponektin, resistin, 

chemerin módosíthatja a gyulladásos oxidatív és 

antioxidatív státuszt.  

Jól ismert az, hogy a központi idegrend-

szer és a hormonális rendszer elsődleges szere-

pet játszik az anyagcsere állapot fenntartásában.  

Úgy tűnik, az adipocitokinek ebben a fo-

lyamatban mintegy finomra hangolják a rend-

szert és attól függően, hogy elsősorban a 

gyulladásgátló hatással rendelkező vaspin 

adiponektin termelés fokozódik, vagy a gyulla-

dást elősegítő leptin resistin, visfatin, TNF-alfa, 

IL-6 termelődik, vagy fokozódik, vagy gátlódik 

az atherosclerotikus folyamat. A megnövekedett 

zsírsejt tömeg így képes elősegíteni az érelme-

szesedést.  

 

 

TESTSÚLYCSÖKKENTÉS ÉS EDZÉS-

PROGRAM EGYÜTTES KEDVEZŐ SZÍV 

ÉS KERINGÉSI HATÁSAI                                                                                            

Préda István 

M.H. Honvédkórház Kardiológiai Osztály és  

S.E.  Kardiovaszkuláris Központ 

 

      Az obezitás világszerte a morbiditás 

egyik vezető tényezője, azaz a testsúly és egy-

ben testzsír növekedés számos betegség kialaku-

lását  - mint  a metabolikus szindróma, kardio-

vaszkuláris megbetegedések, diabétesz  és  rá-

kos megbetegedések – segíti elő.   

A zsigeri szövetben lerakodó (visceralis) 

zsírszövet metabolizmusa nem csupán a zsírrak-

tár kialakulásai, hanem egyben az 

adipocytokinek és adipokineken keresztül szá-

mos más, a kóros folyamatokat segítő endokrin 

folyamat intenzívebbé válása is. Az ezek által 

indukált és fenntartott folyamatok lényege egy 

alacsony intenzitású (low grade) elhúzódó gyul-

ladásos folyamat kialakulása és fenntartása, 

mely az oxidatív stressz folyamatok serkentése 

és az anti-oxidáns hatások  csökkentése révén 

vezet a kövérség okozta folyamat társbetegsége-

inek korábbi és egyben gyakoribb  kialakulásá-

hoz.  

    A közepes intenzitású (6-8 MET) rend-

szeres testmozgás a kórosan magas testsúly 
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(BMI > 30) mérséklésére, a szív és keringési 

betegségek gyakoriságának csökkentésére jól 

ismert.  Heti 150 perc 6-8 MET rendszeres fizi-

kai terhelés hatására a szívizom infarktus gya-

korisága egy nagy tanulmányban 51%-al csök-

kent, bizonyítottan mérséklődik a mellrák, 

prosztatarák gyakorisága, csökken a stroke és 

mentális leépülés gyakorisága, ritkább a kör-

nyezeti tényezőkkel összefüggő depresszió, ja-

vul a testsúlyt leadott egyének önbizalma.  

Újabb hiteles adatok azt is igazolják, 

hogy  középkorú egyénekben  (50-73 év) a kö-

zepes intenzitású ( 3-6 MET) gyaloglás, kerék-

pározás (naponta minimum 20 perc ) , valamint 

a rendszeres házimunka, családi aktivitás egy 12 

évig tartó vizsgálatban férfiakban és nőkben is 

legalább 18 hónappal megnyújtotta a szívelégte-

lenség  felléptét, illetve növelte a várható élet-

tartamot.   

Az ilyen mértékű rendszeres fizikai ter-

helés kedvező hatása körülbelül olyan pozitív 

hatást igazol, mint az azonos korosztályban  a 

dohányzás  teljes  elhagyása  biztosít. 

 

 

VÍZBEN VÉGEZHETŐ KÜLÖNBÖZŐ 

MOZGÁSFORMÁK ÁLTAL KIVÁLTOTT 

HATÁSOK OBES BETEGEK REHABILI-

TÁCIÓJÁBAN 

Ramocsa Gábor 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi 

tagintézménye  

 

Címszavak: változatos mozgásformák, 

variábilis terhelés, komplex élettani és pszichés 

hatások. A mindennapi tevékenységhez közel 

álló mozgásos tevékenység.  

Az Obes betegek mozgásterápiájában ál-

talános gyakorlat a vízben végzett gyakorlatok 

alkalmazása. Minden gyakorló szakember szá-

mára egyértelműek a víz fizikai tényezői által 

kiváltott élettani hatások. A felhajtóerő által 

kiváltott ízületi tehermentesítés.  

A hydrosztatikai nyomás által kiváltott 

hatások (perifériás ellenállás csökken, javul a 

vénás visszaáramlás, csökken a szimpatikus 

aktivitás valamint az artériás tónus, valamint 

könnyítetté válik a kilégzés és nehezítetté a be-

légzés.  

A jól megválasztott víz hőmérséklet 

nagymértékben hozzájárul a szimpatikus túlsúly 

csökkentéséhez, valamint a szervezet hőterme-

lése révén az alapanyagcserére is hatással van.  

A víz sűrűsége viszkozitása biztosítja a 

megfelelő ellenállással szemben végzett mun-

kát, így a vízi mozgások terhelés élettani hatása 

sem elhanyagolható.)  

Előadásomban a vízben végzett testgya-

korlatok további hatásaira szeretném felhívni a 

figyelmet.  

A vízhőmérséklete, valamint a vízben 

végzett mozgások során keletkező turbulencia 

révén a bőr mechanoreceptoraiban felerősödnek 

a kinesztetikus hatások, ezáltal javul a testtuda-

tos mozgásvégrehajtás.  

A vízi terápiákban rendszeresen alkal-

mazott gimnasztikai gyakorlatok, természetes 

mozgások leggyakrabban helyben, vagy valami-

lyen kötött alakzatban végrehajtott mozgásfor-

mákat jelentenek. Hiszem, hogy a mindennapi 

életben végzett mozgásos tevékenységekhez 

közelebb állnak a kötetlen formában végrehaj-

tott sokmozgásos (irányváltásos) tevékenysé-

gek, játékok, játékos tevékenységek, társas gya-

korlatok.  

Hatásuk révén intenzívebb lesz a kivál-

tott terhelés. Ez természetesen nagyobb odafi-

gyelést igényel a programot vezető szakember-

től és a rehabilitációban résztvevőrészéről is.  

Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy 

a mindennapok hatásaihoz közelebb állnak ezek 

a mozgásformák.  

Általuk az Obeses embernek lehetővé 

válik a sporttevékenységek kontrollált végzése. 

(saját pulzuskontroll mellett, vagy eszközökkel 

például Polar V800 – HRV, own zone) 

 

 

A SZIMPATIKUS TÚLSÚLY ÉS AZ 

OBESITAS KAPCSOLATA. A VÉRNYO-

MÁSCSÖKKENTŐ VÁLASZTÁSÁNAK 

SZEMPONTJAI 

Simonyi Gábor   

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Anyagcsere 

Központ, Budapest 
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Az elhízás és a hypertonia világszerte a 

leggyakoribb betegségek közé tartoznak. Epi-

demiológiai vizsgálatok adatai szerint Magya-

rországon a normál testsúlyúak kisebbségben 

vannak, mivel az elhízott és a túlsúlyos lakosság 

szó szerint túlsúlyban van. Mind az elhízás, 

mind a hipertónia önálló kardiovaszkuláris rizi-

kótényező.  Elhízásban a szimpatikus idegrend-

szer aktivitása különböző mechanizmusok révén 

emelkedik. Mindemellett ismert, hogy a 

hypertonia minden stádiumában is fokozott 

szimpatikus aktivitással számolhatunk. Az 

emelkedett szimpatikus aktivitás, és magasabb 

szívfrekvencia szintén kardiovaszkuláris kocká-

zati tényezők. Elhízásban a fokozott szimpati-

kus aktivitás számos metabolikus eltérést okoz-

hat: aterogén diszlipidémia, hypertriglice-

ridémia, szénhidrát anyagcserezavar, 

hiperinzulinémia, inzulinrezisztencia, eseten-

ként a húgysavanyagcsere zavara észlelhető. A 

számos metabolikus kockázati tényezővel kísért 

elhízott hypertoniásokban nem mindegy, hogy 

milyen gyógyszert választunk a hipertónia keze-

lésére. Legjobb az oki tényezőkre – jelen eset-

ben a szimpatikus aktivitás csökkentésére – ható 

szert alkalmazni. Számos vizsgálatban igazolták 

a rilmendin kedvező hatásait metabolikus eltéré-

sekkel kísért hypertóniásokban. A rilmenidin a 

centrális és perifériás imidazolin I receptorok 

ingerlése révén csökkenti a szimpatikus aktivi-

tást. Elhízott hypertóniásokban kedvező meta-

bolikus hatásai miatt a – harmadik generációs 

béta-blokkoló - carvedilol is bátran adható, 

ugyanakkor a ramipril/amlodipin fix kombiná-

ció is bizonyított a hazai RAMONA és a 

RAMSES vizsgálatokban. Mindezek mellett a 

rilmenidin, a carvedilol és a ramipril/amlodipin 

fix kombinációk a terápiahűség vonatkozásában 

igen kedvezők. 

 

 

AZ ELHÍZÁS ÉS A KAPCSOLATHÁLÓ-

ZATOK  

Szollár Lajos 

Semmelweis Egyetem, ÁOK, Kórélettani Intézet 

 

A modern kor (telefonos, majd digitális) 

kapcsolatelmélete szerint 5, 15, 35, 80 és 150 

emberrel létrejött viszonyunk, kapcsolatunk 

koncentrikus köreiben élünk. (Dunbar, 1998). E 

körök: családunk/legjobb barátaink (5 fő), köze-

li barátaink (15 fő), munkatársaink és közeli 

ismerőseink (35 fő), olyan távolabbi ismerősök, 

akikkel viszonylag rendszeresen találkozunk (80 

fő), míg az átlagember maximálisnak vélt kap-

csolatainak száma 150 fő. 

A Framingham Heart Study 1948-2003 

között vizsgált 3 generációjának 12 000 embe-

rének mintegy 50 000 kapcsolatát feldolgozó 

adatait elemezték. Christakis és Fowler azt talál-

ta, hogy a túlsúlyos emberek túlsúlyosakkal, a 

soványak inkább soványakkal barátkoznak. 

Eredményeik: Ha a barátaid kövérek, a kövér-

ségre való esélyed 45%-kal magasabb. Ha a 

barátaid barátai elhízottak, akkor a te elhízási 

kockázatos 25%-kal magasabb. Ha a barátod 

barátjának a barátja, (akit te valószínűleg nem is 

ismersz, hájas), akkor a te elhízási rizikód 10%-

kal magasabb.  És csak amikor a te barátod ba-

rátja barátjának a barátja következik, csak ekkor 

szűnik meg az összefüggés, annak az embernek 

a testmérete és a te saját testméreted között. A 

szerzők szerint itt oksági összefüggésről van 

szó, magyarázatuk szerint az észlelés hátterében 

a hálózati fertőzés (network contagion) , vala-

mint a homofília (hasonló a hasonlónak örül) 

jelensége áll. 

A nagy feltűnést keltő közlés számos 

támogató és sok ellenző véleményt váltott ki, 

sokan azonban arra gondolnak, hogy ezen „ösz-

tönös” hálózat tapasztalatai esetleg hasznosak is 

lehetnek az elhízás kezelésére létrehozott „mes-

terséges” kapcsolathálózat, mint egyfajta cso-

portterápia megalkotásában.  

 

 

 

AZ ELHÍZÁS ÉTRENDI KEZELÉSE – A 

LEGÚJABB SZAKMAI ÁLLÁSFOGLA-

LÁSOK ÉS EVIDENCIÁK TÜKRÉBEN 

Szűcs Zsuzsanna  
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 

 



CARDIOMETABOLICA HUNGARICA  2016; 9(SUPPL.1): S1-S30         S 29 

 
 

A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI  ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG  XVI. KONGRESSZUSA, 2016. MÁRCIUS 18-19. 

 

A túlsúly és elhízás drámai mértékben 

növekvő népegészségügyi probléma, melynek 

előfordulási gyakorisága a WHO adatai szerint 

az 1980-as évekhez képest világszerte több mint 

kétszeresére nőtt. A súlyos egészségügyi követ-

kezményekkel járó betegség 2014-ben a Föld 

felnőtt lakosságának közel 40 százalékát érintet-

te, vagyis világszerte 1,9 milliárd felnőttet. Az 

elhízottak aránya ezen belül 600 millió volt.  

Az esetek döntő részében a helytelen 

életmód talaján kialakuló kórkép nem csak a 

felnőtt, de egyre növekvő arányban a gyermek 

populációt is érinti. 2013-ban világszerte 42 

millió 5 évesnél fiatalabb gyermek rendelkezett 

testtömeg többlettel. Magyarországon a felnőtt 

lakosság 65, ezen belül a nők 62, a felnőtt férfi-

ak 67 százaléka túlsúlyos vagy elhizott, a kór-

kép a gyermekek ötödét is érinti. A felnőttekre 

vonatkozó elhízottsági adatok alapján hazánk az 

OECD tagállamok között a negyedik, Európá-

ban az első helyet foglalja el.  

Ma már “A” szintű evidencia bizonyítja, 

hogy a túlsúly és elhízás étrendi kezelése szem-

pontjából legnagyobb jelentősége a negatív 

energiamérleg kialakításának van.  

A klinikailag szignifikáns mértékű súly-

csökkenés eléréséhez az egyén aktuális testtö-

megének megtartásához elegendő 

kalóriafelvételnél napi 500-750 kcal-val keve-

sebb, vagy 30 százalékkal alacsony 

energiabevitel szükséges. Ezen túlmenően a 

testtömeg csökkentő étrend makrotápanyag ösz-

szetétele a páciens egészségi állapotának, pl. 

anyagcsere paraméterek, következményes be-

tegségek, valamint táplálkozási szokásainak 

figyelembe vételével határozható meg. Az elért 

alacsonyabb testtömeg megtartásához elsődle-

gesen a mérsékelt kalóriafelvétel fenntartása 

fontos.  

A pillanatnyilag rendelkezésre álló tu-

dományos bizonyítékok alapján egyik 

makrotápanyag fogyasztásának mérséklé-

se/elhagyása sem hatékonyabb a többinél a súly-

tartás szempontjából.  

Mivel a testtömeg kontroll számos úton 

elérhető a dietetikus által összeállított egyénre 

szabott diéta létjogosultsága megkérdőjelezhe-

tetlen. A táplálkozástudományi szakembereket, 

gyógytornászokat, pszichoterapeutákat, orvoso-

kat is magában foglaló multidiszciplináris team 

által, a páciens környezetének, családjának be-

vonásával végzett életmód terápiának, ismételt 

oktatásnak, lelki támogatásnak, folyamatos 

kontrollnak pedig meghatározó szerepe van a 

terápia sikerében. 

 

 

AZ  OBESITÁS ÉS A JUVENILIS 

ESSENTIALIS HYPERTONIA EPIDEMI-

OLÓGIÁJA SERDÜLŐ KORBAN 

Túri Sándor 

SZTE Gyermekklinika és Gyermekegészségügyi 

Központ 

 

A serdülőkori obesitas a felnőttkori vasculáris 

betegségek ismert rizikó faktora. Az esszenciá-

lis hypertonia patogenezisében az oxidativ 

stressz szerepe kifejezett. Kérdés, vajon azonos-

e a patomechanizmus a fiatalkori esszenciálius 

és az obesitas indukálta hypertonia esetén. 

Epidemiológiai vizsgálatunk során random ta-

nulmányoztuk a 10-16 éves  szegedi és szolnoki 

fiúk (7411 fő) és leányok (6871 fő)  testsúly, 

test magassága testtömeg indexe életkora és 

szisztolés ill. diasztolés vérnyomása közötti ösz-

szefüggéseket. Kiderült, hogy serdülő korban a 

vérnyomás a testsúly és a testtömeg idexszel 

mutatott a legszorosabb korrelációt. A 

hypertonia gyakorisága a leányok között 4.2 %-, 

a fiúk között 3.1 %. Az obesitás gyakorisága 24 

%. 

A további vizsgálat célja volt az endothelium 

diszfunkció jellemzése: oxidativ stressz (MDA, 

GSH, GSSG/GSH, protein SH), a vasoaktív 

mediátorok (NO, End, bigEnd), az obesitás me-

tabolikus jellemzői (Lept, Leptrec), ACE, ill.XO 

aktivitás mérésével, az atherogen rizikó fakto-

rok (cystein, homocystein) mérése esszenciális 

és obes hypertoniásokban a kezelés előtt és 1 

hónappal az ACE gátló kelezelés elkezdése 

után.. A vizsgálati csoportok obes-, obes 

hypertoniások, nem obes hypertoniások uremiás 

hypertoniások és kontrollkok. A plazma thiol 

értékek (antioxidáns) a beteg csoportokban 

szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint a 

kontrollokban. A szérum malonil dialdehid 
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(MDA) eredmények az urémiásokban szignifi-

kánsan magasabbak voltak, mint a kontrollok-

ban A glutathion (GSH) és a GSH regeneráló 

képesség a betegekben szignifikánsan alacso-

nyabb volt. A szérum homocystein az urémiá-

sokban, a cystein az obes-hypertoniásokban 

szignifikánsan magasabb volt. A szérum NO 

minden betegcsoportban alacsonyabb, az 

MDA/NO pedig magasabb volt, mint a kontrol-

lokban.  A GSSG/GSH (az oxidált és redukált 

glutathion hányados) és az MDA, valamint az 

MDA/NO  az obes és a sovány 

hypertoniásokban egyaránt magasabb volt, mint 

a normotoniásokban, az NO pedig alacsonyabb. 

Az endothelin és a big endothelin az obes-

hypertoniásokban szignifikánsan magasabb volt, 

mint a nem obes hypertoniásokban. Az ACE 

(angiotenzin konvertáló enzim aktivitás) a nem 

obes hypertoniásokban szignifikánsan magasabb 

volt, mint az obes hypertoniásokban. Az utóbbi-

akban pedig a XO (xantin-oxidáse) aktivitás 

volt magasabb, amely a szuperoxid gyök terme-

lésért felelős.. Az obesekben a leptin szint ma-

gasabb, a leptin receptor érték pedig alacso-

nyabb, mint a nem obes hypertoniásokban. 

Következtetések: az obes-hypertoniában az NO 

mellett az endothelin és a XO aktivitás, az esz-

szenciális hypertoniában az NO mellett az ACE 

aktivitás szerepe kiemelendő a 

patomechanizmusban. Az atherosclerotikus ri-

zikó faktortok közül az urémiában a 

homocystein az esszenciális és obesitáshoz tár-

sult hypertoniában a cystein plazma koncentrá-

ciója fokozott. 

 

 

AZ ELHÍZÁS KÖVETKEZMÉNYEI A  

GERINCBETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁ-

RA ÉS LEFOLYÁSÁRA. TERÁPIÁS 

MEGFONTOLÁSOK 

Varga Péter Pál,  Bors István,  Lazáry Áron, 

Ferenc Mária 

Országos Gerincgyógyászati Központ, Budapest 

 

A gerincbetegségek mintegy 80 százalé-

kát kitevő degeneratív kórképek (Degenerative 

Disc  Disease – DDD) az ipari társadalmak 

egészségügyi ellátásában vezető gyakoriságot 

képviselnek. Az elhízásnak a szervezetre gyako-

rolt káros hatásainak egyike e degeneratív fo-

lyamatok felgyorsítása.  A  DDD kezelését a 

beteg általános állapota és túlsúlya jelentősen 

befolyásolja, így a terápiás terv elkészítése fo-

lyamán   pl. a BMI  jelentős  befolyásoló faktor. 

A DDD   megelőzése, a kialakult betegség 

komplex kezelése nemcsak a beteg, de a társa-

dalom számára is jelentős pénzügyi vonzatokkal 

járó  komplex feladat. A komplex kezelés része 

a testsúly és a komplex anyagcsere olyan irányú 

befolyásolása, hogy az a terápiás lépéseket op-

timalizálja. Így a DDD-ben szenvedő beteg 

életmód-tanácsadásának  markáns része a táp-

lálkozással összefüggő kérdéseket taglalja, míg 

az DDDs beteg konzervatív, illetve műtéti keze-

lésének lehetőségeit nagyban befolyásolja az   

elhízás –betegségben, vagy az azzal társult 

anyagcsere- következményekkel küzdő beteg 

aktuális teherviselő képessége. 

A modern gerincgyógyászat természete-

sen széles kezelési repertoárt mutat fel ezekre a 

kihívásokra is, melyeknek bemutatása jelen elő-

adás megfogalmazott célja. 
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