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Az elhízás jelenleg az egyik legnagyobb egészségügyi probléma. A testtömegcsökkentés komplex tevékenység, 
 amelybe beletartozik az életmód-változtatás (diéta+testmozgás), a viselkedésterápia, a különböző gyógyszerek al-
kalmazása és bizonyos esetben sebészeti beavatkozások. A diéta és a testmozgás a legjobb módszerek az elhízás ke-
zelése és megelőzése során, azonban sok nehézséggel jár alkalmazásuk. Az elhízás gyógyszeres kezelése önmagá-
ban  sokszor csak mérsékelt eredménnyel jár, alkalmazásukat a mellékhatások határolhatják be, abbahagyásukkor 
megáll a testtömegcsökkenés és visszahízás következik be. A megfelelő eredmény érdekében kombinálnunk kell 
a  különböző testtömegcsökkentő módszereket. Az elhízás kezelésére alkalmazott gyógyszerek számos hatástani 
 csoportba tartozhatnak. Fokozhatják a telítettségérzést, csökkenthetik a tápanyag-felszívódást, növelhetik az anyag-
cserét, de hatásuk általában csak mérsékelt. Régebben számos készítményt alkalmaztak az elhízás gyógyszeres keze-
lésére, beleértve a pajzsmirigyhormont, a dinitrofenolt, az amfetamint és ezek analógjait, a fenfluramint stb. Jelenleg 
az elhízás kezelésének hosszú távú alkalmazására (≥24 hét) csak az orlistat elérhető, mivel a sibutramint és a rimo-
nabantot egyaránt visszavonták a gyógyszerpiacról. Az elhízás kezelésére jelenleg is számos készítményt vizsgálnak, 
ezek közül az inkretin tengelyre ható GLP-1-analóg liraglutid rendelkezik a legnagyobb eséllyel.
Orv. Hetil., 2012, 153, 321–331.
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The pharmacological treatment of obesity: Past, present and future
Currently, obesity presents one of the biggest health problems. Management strategies for weight reduction in obese 
individuals include changes in life style such as exercise and diet, behavioral therapy, and pharmacological treatment, 
and in certain cases surgical intervention. Diet and exercise are best for both prevention and treatment, but both 
require much discipline and are difficult to maintain. Drug treatment of obesity offer a possible adjunct, but it may 
only have modest results, limited by side effects; furthermore, the weight lowering effects last only as long as the drug 
is being taken and, unfortunately, as soon as the administration is stopped, the weight is regained. These strategies 
should be used in a combination for higher efficacy. Drugs used to induce weight loss have various effects: they in-
crease satiety, reduce the absorption of nutrients or make metabolism faster; but their effect is usually moderate. 
In  the past, several drugs were used in the pharmacological therapy of weight reduction including thyroid hor-
mone, dinitrophenol, amphetamines and their analogues, e.g. fenfluramine, At present, only orlistat is available in 
the long term treatment (≥24 weeks) of obesity as sibutramine and rimonabant were withdrawn form the market. 
Several new anti-obesity drugs are being tested at present, and liraglutide, a GLP-1 analogue (incretin mimetic), 
is the most promising one. Orv. Hetil., 2012, 153, 321–331.
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Jól ismert, hogy a túlsúly és az elhízás nemcsak kozme-
tikai probléma, hanem járványszerűen terjedő betegség, 
amely jelenleg az egészségügy egyik legnagyobb kihí-
vása. Az elhízás (BMI ≥30 kg/m2) mára a leggyakoribb 
metabolikus betegséggé vált a világon. Nemcsak a fel-
nőttek, hanem sajnos már a gyermekek körében is 
 járványszerűen terjed hazánkban is. A terjedési sebes-
ségére jellemző, hogy a legtöbb európai országban gya-
korisága az elmúlt 30 évben megháromszorozódott, 
és a korábbi becslések alapján 2010-ben már 150 millió 
felnőttet és 15 millió gyermeket érintett világszerte. 
Fontos tudni, hogy a túlsúly (25≤ BMI <30 kg/m2) az 
elhízás előszobája, azaz többségük évek alatt elhízottá 
válik. A testtömegindex növekedésével pedig exponen-
ciálisan nő a mortalitás és a kísérő betegségek kialaku-
lásának kockázata (1. táblázat és 1. ábra).

Az elhízás tehető felelőssé az összhalálozás 10– 
30%-ért. Európában a felnőttek körében a túlsúly és az 
elhízás felelős a 2-es típusú diabetes mellitus 80%-áért, 
az  ischaemiás szívbetegség 35%-áért és a hypertonia 
55%-áért. A fentiek együttesen – évente – több mint 
 egymillió halálesetért felelősek a világon.

Részben az elhízás kezelésének nehézsége miatt fo-
lyamatosan nő az obesitas gyakorisága, ezért nem csak 
egyéni, hanem társadalmi szinten is nagy hangsúlyt kell 
fektetni a megelőzésre és az intervenciós stratégiák ki-
dolgozására [1, 2, 3, 4].

Az elhízás kezelése több lépcsőfokból álló komplex 
 folyamat. Alapvető a reális célsúly – ennek elérésének 
ütemezése – meghatározása, amellyel mérsékelhetjük a 
kudarcélményt, illetve csökkenthetjük az elhízást kísérő 
betegségek kialakulásának kockázatát. Ezen túlme-
nően – a visszahízás megelőzésének érdekében – ki kell 
dolgozni egy hosszú távú súlymegtartó programot is. 
A  beteggel meg kell értetni, hogy az elhízás krónikus 
betegség, ezért az elhízás kezelésének élethosszig kell 
tartania.

A kezelés céljai elhízásban

Az elhízás kezelése és gondozása jóval többet jelent, 
mint maga a súlycsökkentés. A kezelés célja az általá-
nos  egészségi állapot javítása, továbbá a kockázati té-
nyezők felismerése, a szövődmények kezelése. Az ét-
rend  módosításával, a fizikai aktivitás növelésével és a 
fittség elérésével a fenti célok általában már mérsékelt 
testtömegcsökkentéssel is elérhetők (a kiindulási test-
tömeg 5–10%-os csökkentése). Az V. konszenzuskon-
ferencia ajánlásai szerint elhízásban a reális célkitűzés a 
fél év alatti 10%-os fogyás, amelyet súlytartás kövessen [5].

Az elhízás kezelése során különös gondot kell for-
dítani a dyslipidaemia kezelésére, 2-es típusú diabe-
tes  mellitusban a glykaemiás kontroll optimalizálására, 
a  vérnyomás rendezésére, a pulmonalis betegségek 
 kezelésére (alvási apnoe szindróma is), az arthrosis 
 okozta  fájdalom kontrolljára, továbbá az affektív és az 
evészavarok kezelésére, az önbecsülés javítására, a test-

képzavarok kezelésére is. Az elhízás sikeres kezelése 
csökkentheti a kísérő betegségek gyógyszerigényét.

Első lépés és a betegek számára a legnagyobb erő-
próbát jelenti, az életmód megváltoztatása. Idesorol-
hatók egyrészt a korábbi táplálkozási szokások meg-
változtatása (diéta), illetve a fizikai aktivitás bevezetése 
és/vagy ennek fokozása. Az elhízás komplex kezelésé-
ben bizonyos esetekben gyógyszerek adása jöhet szóba, 
illetve sebészeti beavatkozások lehetnek indokoltak. 
 Nagyon fontos, hogy a gyógyszeres kezelés nem helyet-
tesítheti – hanem éppen kiegészíti – az életmód-változ-
tatást és a megfelelő pszichés vezetést.

A gyógyszeres kezelés segítheti a betegcompliance-t 
és  kedvező hatást gyakorolhat az elhízás kísérő beteg-
ségeire, ezek megelőzésére (például 2-es típusú diabe-
tes mellitus, hypertonia stb.), továbbá javíthatja az élet-
minőséget.

Gyógyszeres kezelés indikált 30 kg/m2 feletti testtö-
megindex (BMI) esetén, illetve 27 kg/m2 feletti BMI-
vel rendelkező betegeknél, ha már kísérő betegségek 
(például hypertonia, 2-es típusú diabetes mellitus) is 
megjelentek (2. táblázat). Három hónapos kezelés 
után  értékelni kell a gyógyszeres kezelés eredményes-
ségét. Sikeres (>5%-os testtömegcsökkenés nem diabe-
teses betegben, illetve >3%-os testtömegcsökkenés dia-
beteses betegben) terápia esetén folytassuk a gyógyszer 
adását, míg nonreszponder betegek esetében a gyógy-
szeres kezelést abba kell hagyni. Elhízásban nem taná-
csos kizárólag csak gyógyszereket alkalmazni, mert a 
gyógyszeres terápia a komplex kezelés egyik eleme.

Az elhízásellenes gyógyszereknek számos kívánalom-
nak kell megfelelni. Az amerikai gyógyszerhatóság, az 
FDA (Food and Drug Administration) testtömegcsök-
kentésre csak olyan készítményt hagy jóvá, amely a pla-
cebóhoz képest legalább 5%-os testtömegcsökkenést 
 eredményez, és ez megmarad a gyógyszerszedés kez-
detétől számítva legalább 12 hónapig. Emellett ter-
mészetesen a mellékhatásprofilnak is kedvezőnek kell 
lennie. Számos súlycsökkentő készítményt terjesztettek 
az utóbbi időben az FDA elé, de egyelőre egyikük sem 
felelt meg a fenti alapkövetelményeknek [6, 7, 8].

Testtömegcsökkentő készítmények

Számos új készítményt alkalmaztak eddig a testtömeg 
csökkentésére. Ezek közül alig néhány érhető el az 
elhízásellenes kezelésre. Jelenleg is többféle, különböző 
hatásmechanizmusú hatóanyagot vizsgálnak a testtö-
megcsökkentés vonatkozásában. Ezek közül vannak 
olyan vegyületek, amelyeket más betegségben alkal-
mazva figyelték meg, hogy csökkenti a testtömeget, míg 
másokat eleve ilyen célból fejlesztettek, fejlesztenek.

Noradrenerg szerek

Az amfetaminok (például dexamfetamin, methamfeta-
min) csökkentik a testsúlyt, azonban súlyos kardiális és 
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1. táblázat BMI-kategóriák és veszélyei az egészségi állapotra (WHO, 1995–2004)

Kategóriák BMI (kg/m2) Kockázati szerepe

Alultápláltság <18,5 Fokozott

 Súlyos alultápláltság <16,0 Igen magas

 Mérsékelt alultápláltság 16,0–16,99 Mérsékelten magas

 Enyhe alultápláltság 17–17,49 Enyhén magas

Normál 18,5–24,9 A legkisebb

Túlsúly (praeobesitas) 25,0–29,9 Emelkedett

Elhízás ≥30 Fokozott

 Elhízás I. fokozat (enyhe) 30,0–34,9 Magas

 Elhízás II. fokozat (mérsékelt) 35,0–39,9 Kifejezetten magas

 Elhízás III. fokozat (súlyos, extrém) ≥40 Extrém magas

1. ábra Az elhízás és a mortalitás összefüggése
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pszichés (beleértve az addikciót is) mellékhatásaik miatt 
tiltólistán szerepelnek. A phentermint mint étvágycsök-
kentő fogyasztószert az Amerikai Egyesült Államok-
ban  1959-ben engedélyezte az FDA. Megjegyzendő, 
hogy kevés és nem meggyőző tanulmány áll csak ren-
delkezésre a készítmény súlycsökkentő hatásáról. Je-
lenleg is számos – testtömegcsökkentő indikációval ren-
delkező – phentermint tartalmazó készítmény kapható 
az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a szereket 
azonban csak rövid távon – diétával és mozgásterápiával 
együtt – szabad alkalmazni (maximum 12 hétig). A gya-
korlatban azonban ennél hosszabban alkalmazzák, mi-
vel  minden 12 hetes gyógyszerszedés után négyhetes 
szünetet iktatnak be (pulzáló terápia).

Ehhez hasonlóan csak rövid távon alkalmazható 
testtömegcsökkentő készítmények a phendimetrazin, 
a  benzfetamin, a dietilpropion és a fenilpropanolamin. 
Hatásuk alapja a szimpatikus idegvégződésekben a no-
radrenalin újrafelvételének a gátlása, amely így fokozza 
a  szimpatikus idegrendszer aktivitását. Szimpatomime-
tikus hatásuk miatt számos mellékhatással rendelkez-

nek: aritmia, vérnyomás-emelkedés, alvászavarok, hány-
inger, székrekedés. Addikciót okozó mellékhatásukról 
számos mendemonda terjedt, azonban erre vonat-
kozó, dokumentált esetet még nem írtak le. Adásuk el-
lenjavallt cardiovascularis betegségben, mérsékelt-súlyos 
hypertoniában, pulmonalis hypertoniában, hyperthy-
reosisban, illetve az előzményben szereplő drogabúzus 
esetén. A fenilpropanolamint 2000-ben kivonták a for-
galomból, mert nőkben növelte a haemorrhagiás stroke 
kockázatát [9].

A korábban hazánkban is alkalmazott mazindol a 
preszinaptikus neuronokban gátolta a noradrenalin 
 újrafelvételét, és a béta-2 adrenerg aktivitás fokozása 
 útján csökkentette az étvágyat.

Az efedrin és az efedrinalkaloidok szintén étvágy-
csökkentők, emellett növelik a termogenezist [10]. Kof-
feinnel vagy xantintartalmú készítményekkel kombi-
nálva hatásuk fokozódik. Az efedrin és származékainak 
alkalmazása viszont fokozza a cardiovascularis esemé-
nyek számát, ezért testtömegcsökkentő szerként tör-
ténő alkalmazását megtiltották [11].
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2. ábra A STORM vizsgálat során a sibutramint szedők esetében tartós testtömegcsökkenés alakult ki a placebocsoporthoz képest
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Fenfluramin és dexfenluramin
A szerotoninerg rendszerre ható gyógyszerek az ideg-
végződéseknél fokozzák a szerotoninkiáramlást, illetve 
gátolják a szerotoninreuptake-et, amely így a posztszi-
naptikus végződéseken fokozott szerotoninszintet ered-
ményez.

A fenfluramin fokozza a jóllakottságérzést, csökkenti 
az éhséget, a szénhidrátok, illetve a nagy mennyiségű 
étel fogyasztását. Először Pondimin néven került for-
galomban (dextro- és levofenfluramin keveréke), majd 
ezt követően fejlesztették ki a dexfenfluramint (Isolipan).

A népszerű „phen-fen diéta” (phentermin-fenfluramin 
kombináció) hatásosan csökkentette a testtömeget, fo-
lyamatos alkalmazása során akár 3,5 éven keresztül is 
[12], a kezelés abbahagyásakor azonban a testtömeg 
 ismét növekedésnek indult. Az 1990-es években nagy 
népszerűségnek örvendő fenfluramint azután 1997-ben 
visszavonták a piacról, mert valvulopathiás szövőd-
ményeket, illetve 30%-ban észleltek echokardiográfiás 
vizsgálat során tünetmentes eltéréseket. A fenfluramin 
és  a dexfenfluramin esetében előfordultak pulmonalis 
hypertoniával járó szövődményes esetek [13], illetve a 
dexfenluramint összefüggésbe hozták a valvulopathiá-
val,  ezért a dexfenfluramin forgalmazását is megszűn-
tették.

Lorcaserin
A centrálisan elhelyezkedő szerotonin 2C (5-HT2C) 
 receptorra ható vegyületek (szerotonin és agonistái) te-
lítettségérzést okozva csökkentik a táplálékfelvételt. 
A  lorcaserin szelektív szerotonin 2C-receptor-agonista. 
Testsúlycsökkentő hatását több vizsgálatban tanulmá-
nyozták. Egy 12 hetes placebokontrollált, randomizált 
fázis III vizsgálatba 333 elhízott beteget vontak be. 
A  lorcaserin adagja 1×10 mg/nap, 1×15 mg/nap, il-
letve 2×10 mg/nap volt. Az aktív csoportban dózisde-

pendens testtömegcsökkenést figyeltek meg (–1,8 kg, 
–2,6 kg, –3,6 kg), míg a placebónál csak –0,3 kg-os fo-
gyást találtak. A lorcaserinnel kezelt betegeknél csök-
kent  az összkoleszterinszint, a haskörfogat, az éhomi 
vércukor- és a húgysavszint is. Tekintettel a lorcaserin 
szelektivitására, az alkalmazott adagok nem okoztak az 
5HT2A-receptor-aktivációra jellemző neuropszichiát-
riai mellékhatásokat [14].

A noradrenerg és a szerotoninerg rendszerre 
egyaránt ható készítmények

Sibutramin
A sibutramint eredetileg antidepresszánsnak fejlesztet-
ték, de kiderült, hogy ilyen hatása nincs, viszont alkal-
mazása során jelentős súlycsökkenést észleltek. A sibut-
ramin centrálisan gátolja a szerotonin és a noradrenalin 
szinaptikus újrafelvételét, emellett kismértékben gátolja 
a dopaminfelszabadulást is. Étvágycsökkentő hatását az 
agyban emelkedő neurotranszmitterszint eredményezi. 
A sibutramin a táplálékfelvétel csökkentésével, a telt-
ségérzet fokozásával és a termogenezist fokozó hatásá-
val  eredményezi a testsúly csökkenését. Sibutraminnal 
5–10%-os testtömegcsökkentést lehetett elérni és a be-
tegek legnagyobb része jól tolerálta a kezelést. A sibut-
ramin átlagos dózisa 10 mg (5–15 mg) volt, és egészen 
két évig tartó folyamatos gyógyszerszedést is lehetett 
folytatni. A fenfluraminnal és a dexfenluraminnal szem-
ben valvulopathiát nem okozott, azonban a vérnyomás 
emelkedhetett, illetve fokozta a pulzusszámot. Tekin-
tettel arra, hogy a citochrom P-450–3A4 úton metaboli-
zálódik, ezért bizonyos gyógyszerek (például verapamil, 
clarythromycin) megemelhetik a vérszintjét, míg mások 
(például phenytoin, carbamazepin) viszont csökkent-
hetik [15].

A sibutraminnal végzett STORM vizsgálat eredmé-
nyeit (2. ábra) 2000-ben publikálták [16]. Az első fél 
évben a betegek 10 mg sibutramint kaptak és 600 kcal 
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3. ábra Az orlistat hosszú távú hatásai (XENDOS Study)
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energiadeficittel járó diétát írtak elő. A betegek 77%-a 
több mint 5%-ot fogyott, amely átlagosan 11,3 kg 
testtömegvesztést jelentett. Ezután a jól kooperáló be-
tegeket további 18 hónapra sibutramin- és placebocso-
portokra randomizálták. A sibutramint szedők a másfél 
éves kezelés során megtartották az elért 12 kg-os súly-
vesztést, ezzel szemben a placebót szedőknél 6 kg-os 
visszahízást tapasztaltak. A STORM vizsgálat alcsoport-
jában, a sibutramint szedőknél – a placebóhoz képest – 
CT-vel a visceralis zsír kétszeres mennyiségű csökkené-
sét  igazolták. 11 kg-os testtömegcsökkenés során az 
össztestzsír 11%-kal, míg a visceralis zsír 20%-kal mér-
séklődött. A sibutramin kontraindikált volt pszichiát-
riai  betegségekben, MAO-inhibitorokkal vagy más, 
 centrálisan ható – pszichiátriai betegségekben – adott 
gyógyszerekkel, továbbá ischaemiás szívbetegségben, 
kardiális dekompenzációban és nem megfelelően kezelt 
(>145/90 Hgmm) hypertoniában.

2003-tól 2009-ig tartott a SCOUT vizsgálat, amely-
ben 10  742 cardiovascularis és/vagy diabeteses be-
tegben  a kemény végpontok jelentkezését, illetve a 
sibutramin biztonságosságát tanulmányozták [17]. Az 
elsődleges végpontok, azaz a nem fatális myocardialis 
infarctus, illetve a nem fatális stroke vonatkozásában a 
placebocsoport szerepelt jobban, míg az összhalálozás, 
illetve a cardiovascularis halál tekintetében nem volt 
 különbség a placebo- és a sibutramincsoport között. 
A  testtömegcsökkenésben nem találtak szignifikáns 
 különbséget a sibutramin- és a placebocsoport között. 
Ezt követően 2010 októberétől a gyártó cég önkénte-
sen visszavonta a sibutramint [18]. A SCOUT vizsgálat 
egyik tanulsága lehet, hogy a súlycsökkentő gyógysze-
rek esetében is szükséges lehet kemény végpontú vizs-
gálatokat végezni egy adott készítmény hosszú távú 
hasznosságának eldöntése céljából.

Lipázinhibitorok

Orlistat és cetilistat
Az orlistat a gastrointestinalis (gastricus és pancreas) 
lipázok specifikus és tartós inhibitora. Az orlistat ko-

valens kötést hoz létre a gyomorban és a pancreas-
nedvben lévő lipázzal. Az így inaktivált enzim már nem 
tudja a táplálék trigliceridjében megtalálható zsírokat 
felszívódásra képes szabad zsírsavakra és monogliceri-
dekre hidrolizálni.

Az orlistat 3×120 mg-os adagban a táplálékban jelen 
lévő zsírmennyiség körülbelül 30%-ának a felszívódá-
sát  gátolja, míg a 3×60 mg-os adag ennek körülbelül 
25%-át. A gyógyszert közvetlenül étkezés előtt, az ét-
kezés folyamán vagy ezt követően egy órán belül kell 
 bevenni. Amennyiben egy étkezés kimarad vagy nem 
 tartalmaz zsírt, nem kell bevenni az orlistatkapszulát. 
Orlistat hatására a fel nem szívódó zsírok miatt megnő 
a székletzsírtartalom, ezért a fő mellékhatások is ennek 
következményei. Ezek a flatulentia, a steatorrhoea, a ma-
labsorptio, urgens defaecatiós inger, faecalis inconti-
nentia, hasi fájdalom, illetve a zsírban oldódó vitaminok 
(A-, D-, E- és K-vitaminok) felszívódásának csökkenése, 
ezért ezek pótlása javasolt. Orlistattal végzett fogyókúra 
során csökkent a vérnyomás, a vércukorszint, javult a 
lipidprofil és az inzulinszenzitivitás [19]. Számos vizs-
gálatban igazolták az orlistat hatékonyságát [20, 21]. 
Átlagosan egyéves kezelés során 6-10%-os testsúlycsök-
kenést értek el.

Sjöström és munkatársai 1998-ban publikálták az 
orlistat kezelésével szerzett tapasztalataikat [22]. 600 
kcal/nap energiadeficittel és orlistat adásával – egy év 
alatt – 10,2%-os (10,3 kg) testsúlycsökkenés alakult ki. 
Két év alatt az orlistatot szedőknél – a placebocsoport-
hoz  képest – visszahízás csak fele olyan gyakorisággal 
 jelentkezett. A vérnyomás, az LDL-koleszterin-szint és 
a  plazma szabadzsírsav-szintje szignifikánsan csökkent. 
Audikovszky és munkatársai az orlistat kedvező hatá-
sát  mutatták ki az antioxidáns folyamatokban fontos 
 szerepet játszó paraoxanos befolyásolásával [23].

Az orlistat diabetesprevencióban játszott szerepét a 
XENDOS vizsgálatban igazolták [24]. Orlistatot sze-
dőknél – a placebóhoz képest – kifejezettebb testtö-
megcsökkentés jött létre (3. ábra), és – a vizsgálatban 
végig részt vevő betegeknél – a placebóhoz képest – 
37%-kal kevesebb diabetes alakult ki. A fentiek alapján 
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megállapíthatjuk, hogy az orlistat támogatja a diétás 
 testsúlycsökkentő erőfeszítéseket. Mivel az orlistat gya-
korlatilag nem szívódik fel, ezért nincs szisztémás mel-
lékhatása sem. Fontos, hogy – a gyakori gastrointesti-
nalis  mellékhatások elkerülése miatt – csak mérsékelt 
zsírfogyasztás mellett célszerű alkalmazni. A 120 mg-ot 
tartalmazó originális orlistat fele adagját (60 mg-ot) 
 tartalmazó kapszula OTC-s (recept nélküli) gyógyszer-
ként is elérhető. A 60 mg-os (fél adag) testtömegcsök-
kentő  hatásait vizsgálva igazolták, hogy már 60 mg 
orlistat is szignifikánsan nagyobb testtömegcsökkentést 
eredményezett, mint a placebo, azonban a súlycsök-
kenés  mértéke mérsékeltebb volt a teljes adagú (120 
 mg-os) készítményhez képest. Napi 3×60 mg-os adag-
ban hat hónapig adható.

A cetilistat – amely az orlistathoz hasonló lipázinhibi-
tor – a fázis II–III vizsgálatok során az orlistathoz ha-
sonlóan hatásosnak bizonyult, de sokkal kedvezőbb volt 
a mellékhatásprofilja [25], ezért engedélyezése esetén 
szélesebb körű alkalmazása várható.

Akarbóz, miglitol és metformin

Az akarbóz, a miglitol és a metformin nem diabeteses 
betegek esetében nem elfogadott testtömegcsökkentő 
készítmények [26, 27].

Szelektív kannabinoid-1-receptor- (CB1-) 
antagonisták

Rimonabant és taranabant
A rimonabant szelektív kannabinoid-1-receptor- (CB1-) 
antagonista, amely gátolja a kannabinoidagonisták ha-
tásait. Az endokannabinoidrendszer az agyban és a kör-
nyéki szövetekben (beleértve a zsírsejteket) található 
meg, amely befolyásolja az energia-háztartást, a glü-
kóz-  és lipidanyagcserét, a testtömeget, valamint a 
mesolimbicus rendszer idegsejtjein keresztül módosítja 
(gátolja) a nagymértékben ízletes, édes, illetve zsíros 
 táplálékok bevitelét. Elhízott és túlsúlyos, számos 
nagy  kockázattal rendelkező betegen történő alkalma-
zása során – a rimonabant testtömegcsökkentő hatása 
mellett – javultak a metabolikus kockázati tényezők is 
– beleértve az atherogen dyslipidaemiát [28, 29]. Napi 
adagja 1×20 mg volt. Az FDA már kezdetben is fenn-
tartásait hangoztatta a gyakori depresszió és suicid mel-
lékhatások miatt, ezért forgalmazását az Amerikai Egye-
sült Államokban 2007-ben nem is engedélyezték [30]. 
2006 júniusában viszont törzskönyvezték az Európai 
Unióban.

Eközben egy másik endokannabinoidreceptor-anta-
gonistával, a taranabanttal III-as fázisú vizsgálatokat 
 végeztek. A taranabant szignifikáns testtömegcsök-
kentő  hatása mellett viszont 45%-os gyakoriságú gast-
rointestinalis, illetve 40%-os előfordulású pszichiátriai 
mellékhatásokat (depresszió, anxietas) észleltek, ezért 

2008. októberben le is állították a készítmény további 
vizsgálatait. Ezt követően az illetékes Európai Bizott-
ság  felfüggesztette a rimonabant forgalmazását [31].

Antidepresszánsok

Az antidepresszánsok egy része (például amitriptylin, 
imipramin, doxepin, tranylcypromin, isocarboxazid, 
phenelzin, paroxetin, mirtazapin, trazodon) sajnos test-
tömeg-gyarapodást okoz. Ezzel szemben a szelektív 
szerotoninreuptake-gátlók közül a fluoxetin egyik is-
mert mellékhatása a testtömegcsökkentés. A testtömeg-
csökkentő hatás azonban átlagosan csak hat hónapig 
tart, ez után – a gyógyszer folyamatos szedése ellenére – 
visszahízás következik be.

Más antidepresszívumok is csökkenthetik az étvágyat, 
például a sertalin és a bupropion. A bupropion anti-
depresszív hatása mellett a dohányzás elhagyását elősegí-
tő indikációval is rendelkezik. Ebben a vonatkozásban 
kedvező lehet, mivel megakadályozhatja a dohányzás 
abbahagyását követő súlynövekedést. Emellett előnyös, 
hogy a testtömegcsökkentés főleg a zsírtömegből jön 
létre. Megjegyzendő, hogy az antidepresszívumok test-
tömegcsökkentő hatását ki lehet használni elhízott de-
pressziósok kezelésében, azonban önálló, súlycsökkentő 
indikációval nem rendelkeznek [32].

Epilepsziaellenes készítmények

Közismert, hogy egyes epilepszia elleni készítmények 
növelik a testtömeget (valproinsav, gabapentin, prega-
balin és a carbamazepin). A topiramat – antiepileptogén 
és migrénellenes hatása mellett – szedése során észre-
vették, hogy – egy éven túl is – csökkenti a testtömeget. 
Bray és munkatársai hat hónapos vizsgálatukban a pla-
cebóhoz képest szignifikáns testtömegcsökkenést iga-
zoltak [33]. A jelentkező mellékhatások dózisdepen-
dens  módon (érzészavarok, szédülés, álmosságérzés, 
koncentrációs nehézségek), a gyógyszerszedés kezdeti 
időszakában jelentkeztek, de a későbbiekben enyhültek 
vagy megszűntek. 50–70 mg/nap adagban hatásosan 
csökkenti a testtömeget. Amennyiben ebben a dózis-
tartományban hatástalan, akkor – a mellékhatások ve-
szélye miatt – nem javasolt az adag további emelése.

A zonisamid szerotoninerg és dopaminerg hatásme-
chanizmusú antiepileptikum, amely csökkenti a testtö-
meget és mellékhatásprofilja – a topiramathoz képest – 
jóval kedvezőbb. Megjegyzendő, hogy jelenleg a fenti 
készítmények egyike sem adható testtömegcsökkentő 
indikációban [34].

Ciliary neurotrop faktor

A ciliary neurotop faktor (CNTF) a neurotranszmitter-
termelődést fokozza a központi idegrendszerben. Az 
amyotopiás lateralsclerosisban alkalmazott készítmény 
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4. ábra A leptin főbb hatásai

zsírszövet 
adipocyta

Leptin receptorok 
a hypothalamusban

leptin

táplálékfelvétel ↓
anyagcsere ↑
inzulin ↓
kortizol ↓
szimpatikus tónus ↑

egyes betegek esetében jelentős testtömegcsökkenést 
eredményezett [35]. A leptinhez hasonló mechaniz-
mussal csökkenti a testtömeget [36], de ezenkívül anti-
inflammatoricus hatása is van. A CNTF hosszú hatás-
tartammal bír és a proopiomelanokortin neuronokon 
keresztül eredményezett egerekben cachexiát [37].

Leptin

A leptint, mint – az ob gén által termelt, 167 amino-
savból álló – a táplálékfelvételt szabályozó peptidet, 
1994-ben fedezték fel. Fő termelődési helye a fehér 
 zsírszövet (adipocyták), de a placentában is megtalál-
ható. A leptin mennyisége arányos az egész szervezet 
zsírtartalmával. A placentalis leptin a terhességi eclamp-
sia  kialakulásában is szerepet játszik. A leptin mint 
anoreticus hormon fontos szerepet játszik a táplálék-
felvétel, az anyagcsere, a szimpatikus idegrendszer által 
mediált termogenezis és az inzulinszekréció szabályo-
zásában. Az adipocyták által termelt leptin főleg a hy-
pothalamusban található leptinreceptorokhoz kötődik. 
Hatására csökken az étvágy, csökken a táplálékfelvétel 
és azáltal a testtömeg is (4. ábra).

A leptin másik fontos hatása, hogy stimulálja a szim-
patikus idegrendszert. Ez növeli az anyagcserét, a barna 
zsírszövet termogenikus aktivitását, továbbá nő a vese 
szimpatikus aktivitása és fokozódik a mellékvese műkö-
dése is. Fontos megemlíteni még, hogy elhízottak nagy 
részében a fennálló leptinrezisztencia miatt hyperlep-
tinaemia alakult ki. Annak ellenére, hogy obes egerek-
nek  leptin adásával jelentős testtömegcsökkenést értek 
el, az elhízott betegek leptinkezelésével végzett pró-
bálkozások nem bizonyultak hasznosnak. Ennek elsőd-
leges oka a leptinrezisztencia, amely arányos az elhízás 
súlyosságával [38, 39]. A leptinanalóg metreleptin és 
a  pramlintid kombinációval [40] viszont szignifikáns 
testtömegcsökkenést értek el (l. később).

Gastrointestinalis peptidek

A gastrointestinalis traktusban számos, az étvágy sza-
bályozásában részt vevő peptid termelődik. Az egyik 
ilyen az amylin, amely a pancreas béta-sejtjeiben, az 
 inzulinnal együtt termelődik és egyúttal ennek szabá-
lyozó hormonja is. Az amylin szerepet játszik a post-
prandialis hyperglykaemia mérséklésében, amelyet a 
prandialis glükagonkiáramlás csökkentésével ér el. Emel-
lett lassítja a gyomor ürülését, illetve centrális étvágy-
csökkentő hatással is rendelkezik.

Az amylinanalóg pramlintid önmagában vagy metre-
leptinnel (leptinanalóg) együttadva csökkenti az elhí-
zottak testtömegét [40, 41]. A leggyakoribb mellékha-
tása a hányinger, illetve az injekció beadásának helyén 
jelentkező irritáció, azonban ezek a mellékhatások a te-
rápia során mérséklődnek. A pramlintid hosszú távú 
testtömegcsökkentő hatásait jelenleg is vizsgálják.

Az inkretintengelyre ható liraglutid (GLP-1-analóg) 
indikációja jelenleg a 2-es típusú diabetes mellitus ke-
zelésére korlátozódik. Astrup és munkatársai nemrég 
publikálták egy húszhetes vizsgálat eredményeit, ahol 
16–65 év közötti, enyhén vagy mérsékelten elhízott 
(nem diabeteses) betegeknek placebót, orlistatot (3×120 
mg/nap), illetve a liraglutid különböző adagjait (1,2 
mg/nap, 1,8 mg/nap, 2,4 mg/nap, 3,0 mg/nap) adták 
egy bevezető szakasz (ekkor a betegek 500 kcal-s ener-
giadeficitet eredményező diétában és mozgásterápiá-
ban  részesültek) után. Az elsődleges végpont a gyógy-
szeres kezelés során létrejövő testtömegváltozás volt. 
A  betegeket a 20 hetes kezelést követően még 84 
 hétig követték. Az eredmények azt igazolták, hogy – el-
hízott betegek – a liraglutid hatására, a placebóhoz ké-
pest, szignifikánsan többet fogytak. Dózisfüggő volt a 
liraglutiddal kialakult testtömegcsökkenés: –4,8 kg (1,2 
mg/nap), –5,5 kg (1,8 mg/nap), –6,3 kg (2,4 mg/
nap), –7,2 (3,0 mg/nap). Ezzel szemben a betegek pla-
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cebóval átlagosan csak 2,8 kg-ot fogytak, míg orlistattal 
4,1 kg-ot adtak le. 3,0 mg/nap liraglutiddal a bete-
gek 76%-a, orlistattal 44%-a, míg placebóval 30%-a ért 
el  5%-nál nagyobb testtömegcsökkenést. A liraglutid 
 emellett az összes dóziscsoportban csökkentette a vér-
nyomást, illetve a 1,8–3,0 mg/nap dóziscsoportokban 
a  diabetes előfordulását. Hányinger, hányás gyakrab-
ban  jelentkezett, de a kezelés megszakítását nem tette 
szükségessé. Összességében a liraglutid hatásos és jól 
 tolerálhatónak bizonyult a 20 hetes kezelés során [42]. 
Elhízás kezelésére még nincs törzskönyvezve, de a biz-
tató eredmények alapján jóváhagyása ebben az indiká-
cióban is várható.

A GLP-1-agonista exenatid testtömegcsökkentő ha-
tását 152, nem diabeteses elhízottban vizsgálták [43]. 
24  hetes adása során – a placebóhoz képest – szig-
nifikáns (5,1±0,5 kg vs. 1,6±05 kg) testtömegcsökkenést 
eredményezett, a placebóhoz képest viszont a testtö-
megcsökkenés csak –3,3±0,5% volt. Az exenatiddal kezel 
elhízottak 77%-ában, míg a placebocsoport 56%-ában 
normalizálódott a csökkent glükóztolerancia (IGT), 
 illetve az emelkedett éhomi vércukor (IFG). Az exena-
tid  leggyakoribb mellékhatása a hányinger volt, amely 
általában enyhe vagy mérsékelt súlyosságú volt, de a 
 kezelés során intenzitása csökken, és a dózis helyes tit-
rálásával is befolyásolható. A mellékhatás-bejelentő 
 monitorozás során a későbbiekben – súlyos mellékha-
tásként – számos pancreatitises esetet is jelentettek.

Számos inkretinanalóg (albiglutid, taspoglutid, lixi-
senatid) hatását vizsgálják jelenleg is az elhízás kezelé-
sére.

Az oxyntomodulin a colonmucosában megtalálható 
étvágycsökkentő hatású peptid. Strukturálisan a GLP-1-
hez, illetve a glükagonhoz hasonlítható, míg hatásában 
a GLP-1, illetve az YY peptidhez (lásd később) hasonlít. 
Jellegzetessége, hogy termelődése a táplálék kalória-
tartalmával arányos. Négyhetes szubkután alkalmazása 
során – a placebóhoz képest – szignifikáns testtömeg-
csökkenés jött létre [44].

Az YYP a vékonybél L-sejtjeiben termelődik a GLP-1-
gyel együtt. Étkezés hatására emelkedik az YYP-szint, 
és  csökkenti az éhségérzetet [14]. Klinikai alkalmaz-
hatóságával kapcsolatban több vizsgálatot végeztek, de 
eddig átütő eredmény nélkül [45].

A pajzsmirigyhormon

A hypothyreosis felismerése fontos a testtömegcsök-
kentő kezelés megindítása előtt. 18 000 obes betegből 
kiemelt 1520 fős minta adatainak elemzése szerint 
–   Pados és mtsai – a vizsgált betegek 5%-a szenvedett 
hypothyreosisban. Egy újabb részletes felmérésük 
(n  =  114) azt igazolta, hogy akiknél egyaránt elvé-
gezték  a TSH-, az FT3- és az FT4-vizsgálatokat, 
 21%-ban(!) volt a hypothyreosis kimutatható [46, 47]. 
A  latens hypothyreosis rutinszerű kezelését nem java-
solják az ajánlások [48].

Manifeszt hypothyreosisban viszont a megfelelően 
adagolt pajzsmirigyhormon-szubsztitúció testtömeg-
csökkenést eredményezhet [49, 50].

Nem hypothyreoticus betegnek pajzsmirigyhormon 
csak nagyobb adagok esetében csökkenti a testtömeget. 
Ez azonban már jelentős mellékhatásokkal (a szimpati-
kus tónus fokozódása, illetve a kialakuló hyperthyreosis 
miatt) jár, ezért adásuk – testtömegcsökkentő célból – 
semmiképpen sem javasolható.

Humán rekombináns növekedési hormon

A humán rekombináns növekedési hormon csökkenti a 
zsírtömeget, illetve növeli a zsírmentes testtömeget a 
növekedésihormon-hiányban szenvedő gyermekeken és 
fiatalokon. Elhízottakban alkalmazva azonban nem 
 jelentkeztek a fenti kedvező hatások. Elhízottakon a nö-
vekedési hormon szintetikus fragmentumával jelenleg 
is végeznek különböző vizsgálatokat [51, 52].

A tesztoszteron

A tesztoszteron és az oxandrolon nevű anabolikus 
 szteroid csökkenti a visceralis zsírtömeget, azonban a 
prosztatarák fokozott kockázata miatt elhízás kezelé-
sére nem adhatók [53].

Tesofensin

A tensofensint eredetileg a Parkinson-kór gyógyítására 
fejlesztették ki. A sibutraminhoz hasonlóan szimpa-
tomimetikus hatással rendelkezik. A Parkinson-kór 
 kezelésében kevéssé bizonyult hatásosnak, azonban ki-
próbálása során jelentős étvágycsökkentő hatást tapasz-
taltak, amely fogyást eredményezett. 24 hetes vizsgálat 
során dózis- (0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg) dependens 
 módon –6,7 kg, –11,3 kg és –12,8 kg súlycsökkenés 
jött  létre. Emellett gyakori szájszáradás, hányinger, 
hasfájdalom és hasmenés jelentkezett. Ennél problema-
tikusabb volt, hogy a legmagasabb dóziscsoportban 
mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomást, illetve 
a  szívfrekvenciát (minden dózisban) is szignifikánsan 
emelte [54]. Mindezek – a sibutraminhoz – hasonlóan 
megpecsételték a készítmény jövőjét.

Melanokortin-4-receptor-agonisták

A hypothalamicus melanokortin rendszer növeli az 
 alapanyagcserét, illetve étvágycsökkentő hatású. A pro-
opiomelanokortin fragmentumát tartalmazó, egész-
ségeseknek intranasalisan adott MSH/ACTH4-10 
 hathetes kezelés során 1,7 kg testtömegcsökkenést 
 eredményezett. Egy másik vizsgálatban viszont 23 túl-
súlyosnak adva – a placebóval szemben – nem tapasz-
taltak különbséget a testtömegcsökkenés vonatkozá-
sában [55].
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2. táblázat Az elhízás komplex kezelése

BMI (kg/m2)

Haskörfogat (cm)

Kísérő betegségek mellettférfi<94 férfi≥94

nő<80 nő≥80

25,0–29,9 É É É+Gy

30,0–34,9 É É+Gy É+Gy

35,0–39,9 É+Gy É+Gy É+Gy+S

≥40 É+Gy+S É+Gy+S É+Gy+S

É = életmód-változtatás (étrend és fizikai aktivitás)
Gy = gyógyszeres kezelés
S = sebészeti kezelés

Olestra

Zsírsavakkal észterifikált szukróz az olestra, amely egy 
élelmiszer-ipari adalék. A zsírszerű olestrát a bélcsator-
nában jelen lévő enzimek nem tudják lebontani, ezért 
fel  sem szívódik [56]. Enyhe-mérsékelt gastrointes-
tinalis mellékhatásokkal rendelkezik, ezért korábban az 
FDA elrendelte az olestrát tartalmazó termékek eseté-
ben figyelmeztető szöveg elhelyezését, de ezt a rendel-
kezését később visszavonta. Az élelmiszeriparban más 
(felszívódó és ezért energiát szolgáltató) zsírok kiváltá-
sára használják, ezért csökkentheti a zsírokból származó 
energiabevitelt.

A nátrium-glükóz transzporter  
inhibitorok

Az antidiabetikumok egy új hatástani csoportját ké-
pezik  a nátrium-glükóz transzport protein (SGLT2) 
 gátlók. A vizeletből a glükóz a proximalis tubulusok 
luminális felszínén található sejtekben található SGLT2 
segítségével reabszorbeálódik. Az SGPLT2-inhibito-
rokkal a glükóz tubularis reabszorpcióját gátolhatjuk, 
amely viszont következményes glycosuriát okoz. Ez 
 egyrészt csökkenti a vércukrot, másrészt a távozó cukor-
ral a szervezet energiát is veszít (1 gramm glükóz = 
4  kcal), amely testtömegcsökkenést eredményez. Az 
SGPLT2-inhibitorok közé a jelenleg még klinikai vizs-
gálat alatt álló a canagliflozin és a dapagliflozin tartozik 
[57, 58].

Kombinációs kezelés

Jelenleg nincs olyan testtömegcsökkentő szer forga-
lomban, amely monoterápiában 10% körüli súlycsök-
kenést eredményezne. Az 1997-ben forgalomból ki-
vont phentermin-phenfluramin (lásd előbb) kombináció 
testtömegcsökkentő hatása viszont elérte a 15%-ot. 
 Tekintettel arra, hogy az elhízás patofiziológiája a hyper-
toniához hasonlóan összetett, ezért ennek eredményes 
kezelésében is a kombinációs stratégia lehet a legha-
tásosabb. Korábbi vizsgálatok szerint a sibutramin + 

orlistat kombináció nem hozott többletfogyást. Jelen-
leg  számos kombinációt vizsgálnak az elhízás kezelé-
sére.  Ezek egyike a phentemin+topiramat kombináció, 
a másik a naltrexon+bupropion, a harmadik a zonsamid 
+ bupropion (hosszú hatású változat), a negyedik a 
pramlintid + metreleptin (leptinanalóg). A phentermin + 
topiramat kombináció hatásosságát több mint 4500 el-
hízottban vizsgálták, de az eredmények egyelőre nem 
győzték meg az FDA-t. A naltrexon, amelyet alkoholis-
ták kezelésére is használnak, nem okoz testtömegcsök-
kenést, azonban bupropionnal kombinálva – a bup-
ropion-monoterápiához képest – jóval kifejezettebb 
testtömegcsökkenést eredményez. Hasonló eredmé-
nyeket igazoltak az antikonvulzív hatású zonisamid és a 
bupropion kombinációval. Az FDA egyelőre egyik kom-
binációt sem engedélyezte [59, 60].

A pramlintid+metreleptin kombináció 20 hét alatt 
13%-os testtömegcsökkenést eredményezett egy 24 
 hetes kettős vak aktív kontrollos vizsgálatban [40]. A ke-
zelés leggyakoribb mellékhatása az átmeneti enyhe 
vagy mérsékelt hányinger volt.

Következtetések

Az elhízás kezelése többszintű, összetett feladat, mert 
nagy türelmet kíván mind a betegtől, mind a kezelésben 
részt vevő egészségügyi személyzettől. Nagyon fontos a 
betegben tudatosítani, hogy az elhízás eredményes ke-
zelése élethosszig tartó gondozást jelent. A siker sajnos 
sokszor elmarad, mert tudjuk, hogy a betegek csak 
 mintegy 5%-a tartja meg hosszú távon az elért testtö-
meget. Az elhízás komplex kezelésének (2. táblázat) 
egyik eleme, a diéta, a mozgásterápia, a pszichés vezetés 
mellett.

Az elhízás farmakoterápiájára korábban számos 
 gyógyszert alkalmaztak, azonban ezeket a különböző 
kedvezőtlen hatások miatt kivonták a forgalomból. 
 Magyarországon jelenleg csak egy készítmény (orlistat) 
két hatóanyag-tartalmú változata érhető el. Tekintettel 
arra, hogy az elhízás világszerte egyre gyakoribbá válik 
– és számos más betegség önálló kockázati tényezője – 
nagy erőfeszítéseket folytatnak hatásos testtömeg-
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csökkentő vegyületek kifejlesztésére és ezek klinikai 
 kipróbálására. Valószínűleg az inkretintengelyre ható 
GLP-1-analóg liraglutid lesz – hosszú szünet után – 
a következő elhízásellenes készítmény, amelyet más ha-
tásmechanizmusú, esetleg kombinációban alkalmazott 
szerek is követhetnek a jövőben.
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