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Köszöntő

Jubileumi évfordulóhoz érkeztünk,
15 év nem éppen könnyű munkája
után érdemes néhány pillanatra
megállni és visszapillantani.

Az 1960-as évektől 1992-ig tartott azoknak az
ismereteknek felhalmozódása, amelyek alap-
ján arra az elhatározásra jutottam, hogy egy-
befogjam azokat az orvosokat, akik
szakterületükön az elhízással is foglalkoznak.
Az elnöki funkcióra dr. Salamon Ferencet a
János Kórház kiemelkedő gyógyító és szervező
orvosát kértem fel, - aki egyébként a „Pick-
wick Klub” társasági nevet javasolta – de ő át-
engedte részemre az elnöki funkciót. Végül
egy tettre kész tíztagú társaságot a Magyar El-
hízásellenes Alapítvány néven jegyzett be a
Cégbíróság. A tudományos ambíciók ellenére
gazdálkodási szempontból az alapítványi for-
ma látszott célszerűnek. Anyagi támogatás hi-
ányában az elnök kórháza, a Belügyminisz-
térium Központi Kórháza biztosította térítés-
mentesen a működési feltételeket (irodahe-
lyiség, adminisztráció, előadóterem, stb.).
Ebben szerepet játszhatott az is, hogy 1972
óta gyógyító, majd epidemiológiai tevékeny-
séget folytattam a belügyi alkalmazottak kö-
rében.

Az alapítvány 1999-ben megalapította jo-
gutódját, a Magyar Elhíztástudományi Társa-
ságot. Változatlanul évente egy kongresszust
és egy vagy két konferenciát (eddig 53) szer-
veztünk. Kongresszusainkon a hazai tudomá-
nyos élet vezető szakemberei, európai és
tengerentúli reprezentánsai, a hazai állam-
igazgatás vezető személyiségei is megjelen-
tek. Részt vettünk több hazai tudományos
társaság, majd az Európai-, illetve a Nemzet-
közi Elhízástudományi Társaság kongresszu-
sain.

Bekapcsolódtunk az európai obezitológiai
oktatási rendszerbe (SCOPE). Diagnosztikus és
terápiás útmutatót készítettünk, amelyeket
az Egészségügyi Minisztérium irányelvként el-
fogadott. Több éven át országos epidemioló-
giai vizsgálatot végeztünk a belügyi állomány
körében, amely az utolsó évben mintegy
27.000 fő vizsgálatát jelentette.

Országszerte nagyszámú ismeretterjesztő
előadást tartottunk, és az elhízott betegek
speciális ellátása céljából obezitológiai cent-
rumokat szerveztünk. Megalapítottuk az Obe-
sitologia Hungarica című szaklapot. A Szív és

érrendszeri betegségek megelőzésének és ke-
zelésének nemzeti programjában „Obezitoló-
giai” alprogramot alakítottunk ki.

2007-re elnyertük az Európai Elhízástudo-
mányi Társaság 15. Kongresszusának rende-
zési jogát, amelyen 84 országból mintegy
2.700 fő vett részt. A kongresszushoz 3 csat-
lakozó szatellita konferenciát rendeztünk
nemzetközi részvétellel. Kiadtuk a Magyar
Obesitologia Bibliográfiája I. kötetét és a Ma-
gyar Elhízástudományi Társaság Jubileumi Év-
könyvét.

Az elhízás területén kiemelkedően dolgozó
tagjaink, illetve jeles támogatóink részére a
Társaság Kibédi Mátyus István és Mosonyi
László emlékérmeket, illetve négy életműdí-
jat adtunk át.

15. Jubileumi Kongresszusunk idején már
készülünk a II. Közép-, és Kelet-európai Elhí-
zástudományi Kongresszus 2009. évi megren-
dezésére.

Hálás köszönetet mondok társaságunk
mindazon vezetőinek, tagjainak, adminisztra-
tív munkatársaimnak, akik 15 éves munkám-
ban segítséget nyújtottak. Különös köszönet-
tel tartozom családomnak, feleségemnek
Halmy Eszternek, fiaimnak, dr. Halmy Csaba
főorvosnak, Halmy László Gyula és Halmy
Zsolt egyetemistáknak, akik mindennapos ál-
dozatkész tevékenységükkel tették elérhe-
tővé célkitűzéseimet.

Bízom benne, hogy jubileumi kongresszu-
sunk tudományos anyaga elismerést vált ki
résztvevőinkből és társasági programjaink fe-
ledtetik az előadóterem komoly hangulatát.

Jó egészséget és munkát kívánok kongresz-
szusunkra és a következő 15 évre!

Őszinte tisztelettel:

Budapest, 2008. május 23.

prof. Dr. Halmy László
a MET és a IX. kongresszus elnöke

az MTA doktora
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2008. május 23. (péntek)

8.00 Regisztráció

8.30 Ünnepélyes megnyitó - Díjátadások

9.00 Nyitóreferátumok
Elnök: Dr. Jákó Péter

9.00 A Szív és érrendszeri betegségek
megelőzésének és kezelésének nemzeti
programja - Obezitás a kormányprogramban
Dr. habil. Kiss István
a MOTESZ leendő elnöke

9.15 Az elhízás és a depresszió kapcsolatai
prof. Dr. Rihmer Zoltán
Semmelweis Egyetem

9.30 A vese rosszindulatú daganatai és az
elhízás kapcsolatai
Dr. habil. Kiss István
Főv. Szent Imre Kórház, Budapest

9.45 Biológiai életszínvonal – biológiai
jólét és az elhízás
prof. Dr. Gyenis Gyula1, Dr. Joubert Kálmán2

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ter-
mészettudományi Kar, Embertani Tanszék,
Budapest,
2 Központi Statisztikai Hivatal, Népesség-
tudományi Kutató Intézet, Budapest

10.00 Diszkusszió

11.10 Lipidológia az elhízásban
Elnök: prof. Dr. Halmy László

10.10 A lipidológia és az elhízás összefüggései
prof. Dr. Halmy László
Magyar Elhízástudományi Társaság

10.20 A koleszterin célérték és elérésének
alternatívái
Dr. Pados Gyula
Főv. Szent Imre Kórház KMC Lipid Részleg,
Budapest

10.30 A triglicerid és hCRP szintek speci-
ális összefüggései morbid elhízásban
Halmy László Gyula1, Halmy László2

1 orvostanhallgató,
2 Magyar Elhízástudományi Társaság

10.40 Diszkusszió

10.45 KÁVÉSZÜNET

11.00 Obemedica Szimpózium
A morbid elhízás jelentősége és bariat-
rikus sebészeti kezelése
Elnök: prof. Dr. Perner Ferenc

11.00 A morbid elhízás jelentősége
prof. Dr. Halmy László
Magyar Elhízástudományi Társaság

11.15 Világtendenciák az elhízás sebészi
kezelésében
Dr. Nagy Péter
Obemedica Kft., Privát Sebészet

11.35 A testorientált pszichoterápiák sze-
repe a morbid obéz betegek pszichés ve-
zetésében
Fehér Pálma Virág
Főv. Szt. János Kórház PHK Pszichiátria

11.50 Diszkusszió

12.00 Aneszteziológiai tapasztalatok kó-
rosan kövér betegek műtéteinél
Dr. Tamási Péter
Péterfy S. utcai Kórház és Baleseti Köz-
pont, Központi Aneszteziológiai és Inten-
zív Terápiás Osztály

12.15 Életminőség változások a gyomor-
gyűrű beültetett betegeken
(bejelentett előadás)
Dr. Bende János
Péterfy S. utcai Kórház és Baleseti Köz-
pont, Sebészeti Osztály

12.25 Diszkusszió

12.30-13.00 EBÉD
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Obekon Konzorcium

13.00 Obekon szimpózium: „Moleku-
láris célpontok és biomarkerek azonosí-
tása kóros elhízás mechanizmusában
és gyógyításában” - I. Előadások
Elnök: Dr. Urbányi Zoltán

13.00 Az OBEKON és céljainak bemuta-
tása: Molekuláris célpontok és biomarke-
rek azonosítása kóros elhízás mecha-
nizmusában és gyógyításában
Dr Pázmány Tamás
Richter Gedeon Nyrt.

13.20 Ellenanyag proteomika az elhízás
kutatásában
prof. Dr. Takács László
BioSystems International
Evry, Franciaország) és Debrecen

13.40 A zsíron túl-avagy a PPAR-gamma,
egy lipid-aktivált transzkripciós faktor ko-
ordináló szerepe a zsírsejtképződésben,
anyagcsere- és immunfolyamatokban
prof. Dr. Nagy László
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtu-
dományi Centrum, Biokémia és Molekulá-
ris Biológia Intézet

14:00 Diszkusszió

14:10 Obekon szimpózium: „Molekulá-
ris célpontok és biomarkerek azonosí-
tása kóros elhízás mechanizmusában és
gyógyításában” - II. Posztermegbeszélés
Elnök: Dr. Urbányi Zoltán

P-1 Obekon Projekt Informatikai Háttere
Budinszky András, Vezsenyi József
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, QSX
Quality Software eXpert Kft

P-2 Ellenanyag proteomikai platform
Kádas János1, Élesné Tóth Katalin1, Tajcs
Veronika1, Pál Angéla1, Takács László1, Ma-
riana Kuras2, William Hempel2, Nadege
Tardieu2, Anne Jullien2, Carole Malderez2,
Yan Kiefert2, Paco Samb2, Guttman András2

1 BioSystems International Kft, Debrecen,
Magyarország,
2 BioSystems International SAS, Evry, Fran-
ciaország

P-3 Zsírsavprofil meghatározása HPLC-
MS módszerrel
Kiss András, Pollreisz Ferenc*, Vékey Károly
MTA Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Ké-
miai Intézet Tömegspektrometriai Osztály

P-4 Molekuláris célpontok és biomarkerek
azonosítása kóros elhízás mechanizmusában és
gyógyításában - A klinikai adatgyűjtés kérdései.
Nagy Krisztián1, Palik Éva2, Karádi István2,
Falus András3

1 Richter Gedeon NyRt., Orvostudományi Fő-
osztály,
2 Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyá-
szati Klinika,
3 Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és
Immunbiológiai Intézet

P-5 Hisztamin szerepe az elhízásban:
génexpressziós vizsgálatok vad és hiszta-
min hiányos egereken
Tamási Viola, Éder Katalin, Tölgyesi Gergely,
Wiener Zoltán, Molnár Viktor, Falus András
Genetikai-, Sejt- és Immunbiológiai Inté-
zet, Semmelweis Egyetem

P-6 Fág display rendszer validálása obe-
zitás specifikus monoklonális
ellenanyagok epitóp térképezéséhez
Varga János, Nagy Zsuzsanna, Hajdú István,
Lőrincz Zsolt, Cseh Sándor
TargetEx Kft.

14.40 Szünet

15.00 MBT Szekció - Az egészséges
járás szerepe elhízottak mozgásszervi
állapotának javításában
Elnök: Dr. Kovács Ferenc

15.00 Expozé: A mozgásszervek károso-
dása elhízásban
Dr. Kovács Ferenc
Állami Egészségügyi Központ, Hévízi Sza-
natórium

15.05 A civilizáció árnyoldala, mozgász-
szervi szempontból
prof. Dr. Bellyei Árpád
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Ortopé-
diai Klinika
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15.20 3D mérőplató egyes adatainak ösz-
szefüggése az alkati adatokkal és az MBT
lábbeli viselése által bekövetkezett válto-
zásokkal
Katus Tamás, Petrekanits Máté
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és
Sporttudományi Kar

15.35 Az MBT, mint terápiás lábbeli, a
boka instabilitás kezelésére
Dr. Saslics Ivett, Dr. Szabó-Kocsis Krisztina
MBT Magyarország Kft.

15.50Diszkusszió

16.00 KÁVÉSZÜNET

16.30 ABBOTT Szimpózium – Az elhí-
zás gyógyszeres kezelésének háttere
Elnök: prof. Dr. Halmy László

16.30 Expozé
prof. Dr. Halmy László

16.40 Az elhízás, mint kockázati tényező
prof. Dr. Paragh György
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtu-
dományi Centrum, Belgyógyászati Intézet,
I. sz. Belgyógyászati Klinika, Anyagcsere
Betegségek Tanszék

17.00 A tudatos fogyás aktív programjának
megvalósítása családorvosi praxisokban
Dr. Torzsa Péter, Dr. Kalabay László
Semmelweis Egyetem, ÁOK Családorvosi
Tanszék

17.15 A túlsúly és elhízás lelki háttere
Dr. Ágoston Gabriella
Forrás magánrendelés, Budapest

17.30 Diszkusszió

17.45 Szünet

18.00 Bejelentett előadások I.
Elnök: Dr. med. habil. Barna István

18.00 Pajzsmirigyelváltozások prevalenci-
ája és összefüggései az elhízás rizikóté-
nyezőivel
prof. Dr. Szebeni Ágnes,
prof. Dr. Halmy László

18.15 A policisztás ovárium szindróma
(PCOS)
Dr. Szendei György PhD
Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika

18.30 Milyen pontosan mérhető a testösz-
szetétel?
Bódis B., *Csíky B., **Figler M., Kenyeres
P., Keszthelyi Zs., Mezősi E., Nagy Zs.,
Bajnok L.
PTE OEKK KK I.sz. Belgyógyászati Klinika,
Pécs, *Fresenius MC Dialízis Központ, Pécs,
**PTE OEKK KK II. sz. Belgyógyászati Kli-
nika, Pécs

18.40 Súlykontroll Program
Béres Alexandra

18.50Diszkusszió

19.00 Közgyűlés

19.30 FOGADÁS ÉS MŰSOR
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2008. május 24. (szombat)

8.30 Regisztráció

9.00 A gyermekkori elhízás
Elnök: prof. Dr. Czinner Antal

9.00 A testzsírszázalék alakulása a szüle-
téskori tápláltság szerint az országos lon-
gitudinális gyermeknövekedés-vizsgálat
adatai alapján
Joubert Kálmán1, Gyenis Gyula2

1 KSH Népességtudományi Kutatóintézet,
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Em-
bertani Tanszék

9.15 A gyermekkori obezitás és az obstruk-
tív alvási apnoe összefüggéseinek vizsgálata
Benedek P., Bognár Zs., Czinner A., Katona G.
CT Labor, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

9.25 Szénhidrátanyagcsere zavarok gyer-
mekkori obesitasban
Lásztity N, Almássy Zs, Németh É, Czinner A.
Belgyógyászat, Heim Pál Gyermekkórház, Bu-
dapest

9.35 Egyetemi hallgatók tápláltsági állapo-
tára és a tápláltsággal összefüggő néhány élet-
módbeli tényezőre irányuló vizsgálat
Dr. Aszmann Anna

9.45 Az angiotenzin konvertáló enzim
(ACE) gátlók szerepe gyermekkori obezitás-
hoz társult hipertónia (OHT) terápiájában
Kovács N.1 2, Bereczki Cs.2, Kiss J.2,
Földesi I.2, Baráth Á.2, Nyakas Cs.1

1 SOTE Testnevelési és Sporttudományi Kar
Budapest,
2 SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Szülé-
szeti Nőgyógyászati Klinika Labor

9.55 KÁVÉSZÜNET

10.10 Elhízás – fizikai aktivitás
Elnök: prof. Dr. Tihanyi József,
prof. Dr. Nyakas Csaba

10.10 A humánkineziológia-felsőoktatás
szerepe az elhízás megelőzésében
Nyakas Csaba
SE TSK Sporttudományi Kutató Intézet

10.20 Rendszeres fizikai aktivitás hatása
hétéves obez fiúknál
Szmodis Márta, Zsidegh Miklós, Uvacsek
Martina, Pampakas Polydoros,
Mészáros Zsófia és Mészáros János
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és
Sporttudományi Kar, Egészségtudományi
és Sportorvosi Tanszék

10.30 Az elhízás gyógytestnevelése-moz-
gásterápiája
Gunda András
Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar Egészségtudományi és
Sportorvosi Tanszék

10.40 A tempós gyaloglás és a futás alsó
végtagot terhelő hatásának összehasonlító
vizsgálata elhízott és normális súlyú sze-
mélyeken
Rácz Levente1, Halmy Lászlóné2, Halmy
László3
1 Semmelweis Egyetem Testnevelés és
Sporttudományi Kar,
2Euro-Obez Egyesület,
3Magyar Elhízástudományi Társaság

10.50 Kockázati tényezők csökkenése lé-
pésmérővel ellenőrzött testsúlycsökkentő
programban
Halmy Lászlóné1, Halmy László2

1 Euro-Obez Egyesület a Túlsúlyosakért,
2 Magyar Elhízástudományi Társaság

11.00 Testzsír csökkentő mozgásprogra-
mok optimális intenzitásmutatóinak meg-
határozása és alkalmazása
Dr. Kovács Péter
General Personal Training KFT, Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem,
Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar

11.10 Fizikai aktivitás szerepe a mozgász-
szervi panaszok kezelésében túlsúly és el-
hízás esetén
Koroknai Gabriella 1, Kránicz J. 1,2

1 PTE ETK PKK Fizioterápiás és Táplálko-
zástudományi Intézet,
2 PTE Orvostudományi és Egészségtudomá-
nyi Centrum Általános Orvostudományi
Kar Orthopaediai Klinika
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11.20 „Labdát minden elhízott gyermek
kezébe!”
Ihász Ferenc1, Halmy Lászlóné2

1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai
Kar Rekreáció-szervező és Egészségfej-
lesztő szak, Győr,
2 Euro-Obez Egyesület

11.30Diszkusszió

11.40 Bejelentett előadások II.
Elnök: Dr. Pados Gyula, prof.
Dr. Pucsok József

11.40 Túlsúlyos hypertoniás betegek opti-
mális kezelése
Dr. med. habil. Barna István
Semmelweis Egyetem, I. Belklinika, Budapest

11.55 Fogyókúra vagy testsúlymened-
zsment?
Rurik Imre 1,2

1 Háziorvosi Központ, Bp XX.,
2 Semmelweis Egyetem, ÁOK, Családorvosi
Tanszék

12.05 A Thr715Pro P-selectin gén polimor-
fizmus hatása a thrombocyta
aktivációra obesitasban
Csongrádi Éva1, Káplár Miklós1, Nagy Béla2,
Varga Zsuzsa1,Seres Ildikó1, Juhász Attila1,
Bajnok László3, Karányi Zsolt1,Kappel-
mayer János2, Paragh György
1 DE OEC, I. sz. Belgyógyászati Klinika,
2 Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patho-
lógiai Intézet,
3 PTE ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika

12.15 Apnograph szerepe az alvási apnoe
diagnosztikájában
Kiss Attila, Nagy András, Szakács Zoltán*
Megyei Kórház Kecskemét Hypertonia Am-
bulancia (I.Belgyógyászat-Kardiológia),
*Állami Egészségügyi Központ, Alvásdiag-
nosztikai Centrum

12.25 Új lehetőség a gerinc funkcionális
diagnosztikájában
Téglásy György, Horák Edina
Országos Sportegészségügyi Intézet, Bel-
gyógyászat

12.35 400 kg testsúlyú nőbeteg 282 kg-os
testsúlycsökkenése komplex konzervatív
kezeléssel és sebészeti rekonstrukcióval
Halmy Csaba1, Tóth Barbara2, Halmy
László3

1 ÁEK Baleseti Sebészeti Osztály Plasztikai
és Égési Sebészeti Részleg,
2 Herbalife Hungaria Kft.,
3 Magyar Elhízástudományi Társaság

12.45 2008 „Az elhízás éve”
prof. Dr. Halmy László
Magyar Elhízástudományi Társaság

12.55 A kongresszus zárása

13.00 EBÉD
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Az elhízás és a depresszió kapcsolatai

prof. Dr. Rihmer Zoltán
Semmelweis Egyetem, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály, Budapest

Régóta ismert, hogy a túlsúlyosak és
elhízottak gyakrabban fordulnak elő a
depressziós (és különösen a mániás-dep-
ressziós) betegek között, mint az „át-
lagpopulációban”. A testsúly (és az
étvágy) markáns megváltozása a major
depressziós epizód 9 tünete közül az
egyik leggyakoribb: az esetek kb. 70
százalékában étvágy- és testsúlycsökke-
nés, kb. 15 százalékában étvágy és test-
súlynövekedés észlelhető, míg a dep-
ressziós betegek csak kb. 15 százaléká-
ban nem változik az étvágy és a testsúly,
és ezen tünetek az ismétlődő depresz-
sziós epizódok során igen nagy konzek-
venciával jelentkeznek. A felnőtt popu-
lációban, reprezentatív mintán végzett
vizsgálatok szerint obezitás esetén (BMI:
30 felett) szignifikánsan (kb. 20-45 %-al)
gyakrabban észlelhető unipoláris major
depresszió vagy bipoláris betegség.
Mivel a depressziós betegek döntő több-
ségénél az akut epizód alatt étvágy-és
testsúlycsökkenés észlelhető, könnyű
belátni, hogy a depressziós betegek gya-
koribb elhízása nem (elsősorban) a dep-
ressziós epizódokkal, hanem az élet-
móddal, a depressziós betegeknél gyak-
rabban előforduló diabetes mellitussal,
a szintén nem ritka komorbid bulimiával
és valószínűleg speciális genetikai-bio-
lógiai tényezőkkel, (és gyógyszeresen
kezelt betegeknél nagyrészt a farmako-

terápiával) függ össze. Unipoláris és bi-
poláris depressziós betegeken végzett
vizsgálatok szerint a páciensek 57-68
százaléka túlsúlyos vagy elhízott (McEl-
roy et al, 2002; Fagiolini et al, 2002),
bipoláris betegeknél pedig a metaboli-
kus szindróma gyakoriságát 25 és 49 szá-
zalék közöttinek találták (Cardenas et
al, 2008; Kim et al, 2008); a metaboli-
kus szindróma előfordulási gyakoriságát
az alkalmazott farmakoterápia pedig to-
vább fokozza (Kim et al, 2008). A leg-
gyakrabban metabolikus szindrómát
„okozó” gyógyszerek az atípusos an-
tipszichotikumok (clozapin, olanzapin,
quetiapin, risperidon) de ettől a nem kí-
vánatos hatástól az SSRI antidepresszí-
vumok sem mentesek. A helyzetet
tovább bonyolítja, hogy az alacsony össz
(és HDL) koleszterin hajlamosít dep-
resszióra és szuicidiumra és újabb vizs-
gálatok szerint az omega-3-zsírsav
antidepresszív hatással is rendelkezik
(Huang, 2005; Parker et al, 2006). A szi-
butramin és rimonabant depressziót ill.
esetlegesen szuicidiumot provokáló ha-
tása az utóbbi évek egyik legnagyobb ki-
hívását jelenti mind a szakemberek
mind pedig a betegek számára. Az elő-
adás utolsó részében ezen komplex, ma
még nem teljesen tisztázott probléma-
kör kerül megtárgyalásra.
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A vese rosszindulatú daganatai és az elhízás kapcsolatai

Dr. habil. Kiss István1, prof. Dr. Halmy László2

1 Főv. Szent Imre Kórház, Budapest; 2 Magyar Elhízástudományi Társaság

Az elhízás és a vesekarcinoma kap-
csolata az egyik legerősebb összefüg-
gést képezi az elhízás és a karcinoma
között.

Proximális nephron proximális gyűjtő
csatornák karcinómája (Convencional
RCC).

A RCC felelős a daganatos halálozás
2%-áért és az összes vesedaganat 80-
85%-a RCC.

Általában 40 év feletti betegeken
fordul elő, kétszer gyakoribb férfiakon
és előfordulása gyakoribb városi lako-
sokon, a szocio-ökonómiai helyzettel
nincs összefüggés, dohányzókon kétszer
gyakoribb.

Obesitasban az RCC incidenciáját és
a prognózisát meghatározó tényezők:

Ösztrogének ↑,
Inzulin ↑,
Növekedési faktorok a zsírszövetben ↑,
Hypertonia ↑,
Koleszterin anyagcsere zavarok ↑,
Immun malformációk ↑,
Dohányzás ↑
Genetikai prediszpozíció ↑ (3p kromo-
soma szupresszor gén),
D vitamin szint↓,
fizikai aktivitás ↓

Relatív rizikó (RR):
4x ha a BMI: > 30 vs. 22 kg/m2

hypertonia
OR: 2,2; 95% (CI 1,8-2,6)

nem hypertonia miatt kapott diuretikum
OR: 1,2; 95% (CI 0,7-2,2)

amfetamin
OR: 2,0; 95% (CI 1,4-2,8)

RCC relatív rizikója Németországban
(277, kontroll 286 eset)
kenhető zsiradék

1,90 (95% CI 1,08-3,32)
hús

1,71 (95% CI 0,96-3,04)

energia
1,64 (95% CI 0,95-2,83)

gyümölcs
0,40 (95% CI 0,23-0,69)

C-vitamin
0,62 (95% CI 0,37-1,05)

Dániában RCC:
(351, kontroll 340 eset)
energia felvétel a legnagyobb kvartilisben
szemben a legkisebb kvartilissel

1,7 (95% CI 1,0-3,0) férfiakban
3,5 (95% CI 1,6-6,5) nőkben

szénhidrát a legnagyobb kvartilisben
szemben a legkisebb kvartilissel

3,2 (95% CI 1,5-6,8) nőkben
3,5% zsírtartalmú egy pohár
tejfogyasztás

naponta szemben a tejet nem ivókkal
3,7 (95% CI 1,2-11)

Los Angeles Study:
(RCC eset 1204 vs. kontroll 1204 eset)
a keresztvirágú és a sötétzöld zöldsé-
gek inverz asszociációt mutatnak a ve-
sekarcinómával
a lineáris trendek értéke:

α karotin p< 0,001
β karotin p= 0,004
β kryptoxantin p= 0,001
lutein p= 0,005

KÖVETKEZTETÉS

1. elhízott betegek vesefunkciójának
vizsgálata szükséges
2. kóros adatok esetén hasi ultrahang
vizsgálat végzendő
3. a konvencionális vesekarcinoma pre-
venciója szempontjából egészséges
életstílus kialakítása szükséges
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Biológiai életszínvonal – biológiai jólét és az elhízás

prof. Dr. Gyenis Gyula1, Dr. Joubert Kálmán2

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Embertani Tanszék, Budapest
2 Központi Statisztikai Hivatal, Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest

Bevezetés
Az „életminőség” és „jólét” kifeje-

zés gyakran nem felelnek meg egymás-
nak, mert az anyagi jólétben élők
életminősége is lehet nagyon rossz.
Maga az „életminőség” egy olyan fogal-
mat takar, amelynek számos és nagyon
különböző összetevője van, ezek azon-
ban alapvetően két nagy csoportba so-
rolhatók be: a biológiai és a gazdasági
hátterűekre. Ezért került bevezetésre
1989-ben a „biological standard of li-
ving” (biológiai életszínvonal) fogalma,
amely magában foglalja az emberi lé-
tezés pszichológiai és biológiai össze-
tevőit is és, amely egyúttal kifejezi az
” élet minőségét” is.

Az antropometrikus történelem
A humánbiológia az egyik ága, az ant-

ropometria révén kapcsolódik össze a
gazdaságtörténet bizonyos ágaival, il-
letve az u.n. kliometriával. Ezek sze-
rint a testmagasság korszakonkénti
biológiai, orvosi és humánbiológi-
ai/antropológiai kifejeződését, illetve
változásait a táplálkozási szint hatá-
rozza meg. Manapság pedig már más
testméretekre, például a testtömegre
is kiterjesztették ezeket a vizsgálato-
kat. Ennek, az u.n. antropometrikus
történelemnek a kutatását a 20. század
közepétől először Franciaországban,
majd ettől függetlenül az Egyesült Ál-
lamokban kezdték meg. A vizsgálatok
egyik eredménye „az emberi fejlődés
jelzőszáma” (Human Developmental

Index: HDI, Human Development Re-
port, 1990) kidolgozása volt. Ez egy
olyan 0 és 1 közötti értékeket tartal-
mazó jelzőszám, amely egy-egy ország
népességének a biológiai, egészségi,
társadalmi és gazdasági állapotát fejezi
ki. Az ENSZ minden évben nyilvános-
ságra hozza az országok index szerinti
sorrendjét. A 2007/2008. évi „lista”
177 országot sorol fel három csoport-
ban: 1. a „magas emberi fejlettségű”
országok (70); 2. a „közepes emberi
fejlettségű” országok (85); 3. az „ala-
csony emberi fejlettségű országok”
(22). Hazánk az 1. csoportban a 36. he-
lyet foglalja el, a Cseh Köztársaság (32)
után és Lengyelország (37), Szlovákia
(42), Litvánia (43), Észtország (44),
Lettország (45), Bulgária (53), Románia
(60), valamint Oroszország (67) előtt.
Az obesitas, mint az életminőség legsú-
lyosabb „kártevője”

A 20. század második felében az obe-
sitas még „csak” epidemia volt, a 21.
század elején már viszont, mint pande-
mia jelentkezik a fejlődő és a fejlett
országokban egyaránt. Ennek köszön-
hető például, hogy az USA népessége a
20. században a legmagasabból a leg-
kövérebbé változott és, hogy a kövérek
életminősége nemcsak az obesitas ko-
morbiditásai, hanem a kisebb jövede-
lem, kevesebb megtakarítás és a
magasabb kiadások miatt is romlik. Ezt
más példák is igazolják.
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A lipidológia és az elhízás összefüggései

prof. Dr. Halmy László
Magyar Elhízástudományi Társaság

Elhízottak lipidológiai státusának vizs-
gálata a gyakran észlelhető közel normá-
lis összkoleszterin szint miatt olykor nem
folytatódik megfelelő terápiával. Ajánlá-
saink ellenére lipid státus értékelésében
az LDL koleszterin és a triglicerid szint
módosítása gyakran nem következik be.
Az aterogén dislipidemiára jellemző szé-
rum triglicerid szint és HDL koleszterin
szint módosítása mellett nem foglalko-
zunk elég következetesen az LDL szint
megfelelő vizsgálatával és módosításá-
val. Hangsúlyozva a diéta fontosságát tu-
domásul kell vennünk, hogy határai

végesek, és a gyakran csak 20 %-nyi ér-
tékcsökkenés gyógyszeres kiegészítést
igényel. Kevés szó esik arról, hogy elhí-
zásban a koleszterin szekréció fokozott.
Ezzel összefüggésben van az individuális
epesavak anyagcseréje is. A megfelelő li-
pidológiai státus létrehozásával számos
kísérő betegség kialakulása megelőzhető
vagy csökkenthető. Különösen fontosnak
látszik a rendszeres gondozás kialakí-
tása, amelyre a havonta végzett receptí-
rás is módod ad. Megfelelő eredményt
csak komplex kezeléssel (diéta,fizikai
aktivitás, gyógyszer) érhetünk el.
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A koleszterin célérték és elérésének alternatívái

Dr. Pados Gyula
Fővárosi Szent Imre Kórház KMC Lipid Részleg, Budapest

A III. Magyar Kardiovaszkuláris preven-
ciós Konszenzus Konferencia 15 társaság
közreműködésével nagy kockázat esetén
4,5, igen nagy kockázatban 3,0, közepes
kockázatban 5,2, kis kockázatban 6,5
mmol/l alatti koleszterin /Ch/ célértéke-
ket állapított meg, a megfelelő LDL-Ch
értékekkel /2,5, 1,8, 3,4, 4,1 mmol/l/. A
magyarországi CÈL Program adatai szerint
a nagykockázatúak 2004-ben 12, 2005-ben
22, 2006-ban 30 %-ban voltak célértéken,
melyet intervencióval 23, 28 %-ra lehetett
növelni, ill. 30 %-on fenntartani. Sajnos a
kezeltek aránya csak 30-40 % körül volt,
de az insufficiens kezelés nem volt meg-
felelő hatású. A nagy vizsgálatok bizonyí-
tották, hogy célértéken belül kisebb a
kockázat, sőt regresszió is bekövetkezhet,
ha legalább 50 %-os LDL-Ch csökkenés ér-
hető el, s az LDL-Ch szint 2,0 mmo/l alá
kerül.

A célérték elérésére 2 alternatíva adó-
dik:
1. A statin dózis titrálása. Sajnos a dózis
duplázásával csak további 6 - 6 - 6 % LDL-

Ch szint csökkenés következik be, részben
azért, mert a Ch bélből felszívódása kom-
penzatorikusan növekszik, statin kezelés
mellett. A dózis emelés javítja a célérték
elérését, sőt a primer kemény végpon-
tokra is hasznos lehet, de a mellékhatá-
sok 2-3 szoros mértékben nőnek, mint a
hatások. Erős hatású statin kezdő dózisá-
val ez moderálható,45 %-os LDL-Ch csök-
kenéssel.
2. Az ezetimib belépésével új lehetőség
nyílt. Statinhoz adva plusz 25 %-os, össze-
sen - pl. fix kombinációval - akár 60-70 %-
os LDL-Ch csökkenés érhető el a duális
hatással, a szintézis és felszívódás együt-
tes befolyásolásával, miközben a mellék-
hatások egyáltalán nem fokozódnak. Ez
újabb lehetőséget teremt arra, hogy a 30
%-os célérték elérés fokozódjon, annál is
inkább, mert a főleg statinnal kezelt be-
tegek 50 %-ának még 3,o mmol/l felett
van az LDL-Ch szintje, így a további 20-25
%-os csökkentéshez hatékony terápiás to-
vábblépésre van szükség.
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A triglicerid és hCRP szintek speciális összefüggései morbid
elhízásban

Halmy László Gyula1, Halmy László2

1 orvostanhallgató; 2 Magyar Elhízástudományi Társaság

Bevezetés:
Morbid elhízott betegek vizsgálata

során esetenként normális triglicerid szint
észlelhető. Így felvetődött annak a kér-
dése, hogy a testtömeg-index változásá-
nak megfelel-e a szérum triglicerid szint
értéke, továbbá a zsírtömeg és a testzsír-
százalék alakulása kihat-e a fokozott ér-
zékenységű C-reaktív protein (hCRP)
szérum szintjére.

Anyag és módszer:
Vizsgálatunkat 259 elhízott kórházi be-

tegen végeztük. Életkoruk átlaga 46 év
(szé. 18-81 év) volt. A testtömeg-indexet
és a testzsír adatait InBody 720 bioimpe-
dancia mérőműszerrel mértük. A szérum
triglicerid szint és a hCRP meghatározás
rutin laboratóriumi módszerekkel történt.
A statisztikai értékelés GraphPad Prism
segítségével történt.

Eredmények:
A szérum triglicerid szint a testtömeg-

indexszel nem mutatott összefüggést a
következő kategóriákban BMI<30,
30≤BMI<35, 35≤BMI<40. Ezekkel az ada-

tokkal szemben a 40< testtömeg-indexű
csoportban meglepő módon negatív kor-
reláció jelent meg (r= -0,1742, p=0,0184).

A szérum hCRP az egyes és a kettes fo-
kozatú elhízási csoportokban szignifikán-
san kisebb értéket mutatott, mint a
morbid kategóriában ( 1= 5.726 ± 0.9588
N=46, 2= 11.81 ± 1.191 N=55, p< 0.0001).

Nem észleltünk összefüggést a
30≤BMI<40 között levő betegek hCRP ér-
tékei és a testtömeg-index között. Ezzel
szemben a >40 BMI értékű csoportban
erős pozitív korrelációt állapíthattunk
meg (r=0,4610, p=0,0003).

Következtetés:
Morbid elhízásban a szérum triglicerid

és hCRP szint a testtömeg-indexszel ösz-
szefüggést mutatott, de míg a hCRP a nö-
vekvő zsírtömegnek megfelelően pozitív
irányú volt, a szérum triglicerid szint ne-
gatív korrelációja volt bizonyítható. Ada-
taink alátámasztják azt a feltételezést,
hogy a morbid elhízás nem csak mennyi-
ségi viszonyaiban különbözik az I. és II.
kategóriájú elhízástól.
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A morbid elhízás jelentősége

prof. Dr. Halmy László
Magyar Elhízástudományi Társaság

A 40 kg/m2 értékű, vagy azt meghaladó
testtömegindex (BMI) esetén a beteg III.
fokozatú, vagy morbid elhízás csoportba
tartozik a WHO kritériuma alapján. Az iro-
dalomban az excesszív vagy súlyos fokú
(severe) szinonimák is szerepelnek, to-
vábbá az 50 kg/m2 értéket meghaladó
testtömegindex esetén szuperobez elhí-
zást is említenek. A kóros elhízás fogalma
szintén előfordul, de ez azért helytelen
jelző, mert az elhízást a WHO 1998-ban
30 kg/m2 értéktől betegségnek – tehát kó-
rosnak – deklarálta. A hazai orvosi szak-
nyelvben még nincs általánosan használt
magyar kifejezés a morbid elhízásra. Te-
kintettel következményeire, a vészes el-
hízás kifejezés ajánlható a vészes
vérszegénység analógiájára – mielőtt még
az idegen kifejezés a BMI rövidítéshez ha-
sonlóan az általános használatba nem
megy át. Véleményem szerint a kóros el-
hízás nemcsak a zsír mennyisége, hanem
az elhízás jellege miatt is eltér az alatta
levő két csoporttól. A morbid elhízás 1,5
- 6,9 %-os prevalenciája első megközelí-
tésre a világ 310 millió elhízott ember-
éhez képest csekélynek tűnik, de
epidemiológiai vizsgálatok és becslések
szerint még Magyarországon is legalább
100.000 morbid obéz beteggel számolha-
tunk.

Miért tartható nagy jelentőségűnek a
vészes elhízás?

Mindenekelőtt figyelembe veendő a
prevalencia világszerte észlelt rohamos
növekedése. A jelenség kialakulásában ge-
netikai és környezeti tényezők egyaránt
szerepet játszanak. A monogén típusú el-
hízás gyakran a morbid elhízás klinikai ké-
pében jelentkezik, de a polygén eredet is
bizonyított. Több kromoszóma, pl. 18.
mutációja mellett legjelentősebb az
MRC4 gén mutációja, amely elhízásban
mintegy 5 %-os előfordulású.

A környezeti tényezők közül az energi-
agazdag táplálkozás és a mozgásszegény
életmód mind a gyermek-, mind a fel-
nőttkori morbid elhízás kialakulásában je-
lentős szerepet játszik. Nem hagyhatók
figyelmen kívül sem a kémiai környezet
károsító hatásai, sem a vírusfertőzés le-
hetősége sem. Az endokrin eredetű elhí-
zás is gyakran vészes elhízásba torkollik.

A morbid elhízás jelentőségét az elhí-
zott személy szempontjából a kísérő be-
tegségek, az életminőség romlása és a
társadalmi beilleszkedés nehézségei
adják meg. A kardiális halálozás 12-szeres
esélye mellett a hirtelen szívhalál esélye
40-szeresre nőhet. A cukorbetegség, hi-
pertónia, szélütés, mozgásszervi zavarok,
zsírmáj, alvadási zavarok, cholelithiasis,
GEA, mentális zavarok és pszichiátriai
kórképek, menstruációs zavarok, sterili-
tás, a szexuális élet zavarai, a bőrbeteg-
ségek, az aneszteziológiai problémák, a
műtéti és posztoperatív szövődmények
nemcsak kísérő betegségek, hanem ért-
hetően rontják a betegséghez kapcsolódó
életminőséget.

A társadalmi beilleszkedés nehézségein
túl a korai rokkantság az egyéni életszín-
vonal romlását is okozhatja. A munkavál-
lalás problémáin kívül a társadalom
válasza az elhízásra környezeti értetlen-
ség, közöny, megvetés vagy csak a sajná-
lat. Közlekedési gondok számos formában
jelentkeznek, a részvétel a tömegközle-
kedésben nehezített, az autó vagy repü-
lőgép székeinek, vagy a mozi, a színház,
hangversenyterem, illetve magánlakások
WC-inek mérete mind megannyi nehézsé-
get jelentenek.

Az egészségügyi ellátás – járóbeteg-
rendelésen vagy kórházban – számos üt-
közést tartalmaz, mert a berendezés
alkalmatlansága, az egészségügyi sze-
mélyzet ápolói, vérvételi nehézségei, a
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beteg gyógyszer-, kötszerellátása, mentő-
szállítása egyenként is gondot okoz, de
összességében szinte elviselhetetlen.

A morbid obezitás kezelése különös ne-
hézséget jelent. 200 kg-os testsúly esetén
a gyógyszerkezelések alkalmazásakor meg-
szokott maximális 5 kg csökkenés csak 2,5
%-ot, vagyis alig látható különbséget je-
lent.

Komplex kezelés szükséges. Halmy Esz-
ter és jómagam módszerével gyógyszer-
mentesen, vízitorna, gimnasztika és
lépésmérővel ellenőrzött gyaloglóprog-
ramban 40-50 kg-nyi fogyás is elérhető
volt. A munka folytatása a hazai egész-
ségügyi átszervezés miatt lehetetlenné
vált. A gyógyszeres kezeléssel is jelentős
testsúlycsökkenés érhető el, amennyiben
ez magatartási terápiával és a fizikai akti-

vitás növelésével jár együtt. Szibutramin
adásával 9 kg-os csökkenést értünk el. Né-
hány esetben rimonabant is eredményes
volt, de korábbi megelőző, vagy fennálló
depresszió esetén a gyógyszer kontraindi-
kált, sőt a kezelés a gyógyszer elhagyása
után, előzetes panaszok nélkül is pszichi-
átriai problémák jelentkezhetnek. Ez to-
vábbi értékelést tesz szükségessé.

A műtéti kezelés hosszú-távú, jó ered-
ménye biztató. Létrejöttében az energia-
szegény étrend, a zsiradékfelszívódás
csökkenése és a gasztrointesztinális hor-
monok szekréciójának változása (ghrelin
csökkenése, GLP-1, PYY növekedése) ját-
szik szerepet. Mindez magyarázattal szol-
gál a konzervatív kezelésekkel szemben
nagy arányban előforduló és tartós test-
súlycsökkenésre, továbbá a kísérő beteg-
ségek javulására.



Világtendenciák az elhízás sebészi kezelésében

Dr. Nagy Péter
Obemedica Kft., Privát Sebészet

Az obesitas a világon könyörtelenül növe-
kedik. Ezt a tényt az egészségügyi világ-
szervezetek felismerték és közös szakmai
fellépést serkentenek. A krónikus beteg-
ség érinti az összes társadalmi réteget és
kort, valamint az élet tartamát és minő-
ségét és komoly gazdasági gondot okoz
az ellátásnak. Jelenleg a morbid obesitas
leghatékonyabb tartós súlycsökkentő ke-
zelését a bariatrikus sebészet kínálja . De
honnan indultunk? Az ötvenes évek elején
Henriksson (1952), Kremen, Linner és R.
Varco (1954) sikeres állat kísérletek után
bevezették az első malabsorptios műtétet
a jejunoilealis bypass-t, mely számos szö-
vődménye végett ma már nem alkalmaz-
zák. A súlycsökkentési törekvések nem
szűntek meg és Mason és Ito bevezették a
gyomor bypass-t. Ennek a műtétnek kom-
binált jellege sikeres megoldásnak minő-
sült és a mai napig a legnépszerűbb
elfogadott sebészi eljárás. A minimal in-
vazív laparoszkópos sebészet bevezetése
a kilencvenes évek elején , gyors iramban
kezdte felváltani a hagyományos nyitott
műtéti technikákat. Tehát hol tartunk ma?
2004-ben az akkori American Society of
Bariatric Surgery (ASBS) és 2005-ben az
Európai Endoszkópos Sebészeti társaság a
morbid obesitas kezelésére öt műtéti op-
ciót ajánlott: laparoszkópos gyomor
bypass, laparoszkópos gyomorszűkítő be-
állítható gyűrű, gyűrűzött vertikális gyo-
morplasztika, biliopankreatikus áthidalás
és ennek változata a duodenum váltás.
2007 óta idesorolhatjuk a tubuláris gast-
rectomiat is az ASMBS nyilatkozata után .
Az elfogadott általános műtéti indikáció
bármely súlycsökkentő műtét alkalmazá-
sára eddig változatlanul a 35 kg/m² TTI
plusz comorbiditas és 40 kg/m² TTI. Merre
haladunk? Talán a legizgalmasabb szakasz
most következik, amelyben három tényező
emelkedik ki: a robotika a gyomor stimu-
láció (gastric pacing) és a metabolikus se-
bészet. Néhány évvel ezelőtt a robotika
alkalmazása a sebészetben az USA-ban és
Európában új kihívást jelentett a sebészek

számára. A távirányított karok finomított
mozdulatokat idéznek elő a sebészek ke-
zéből. Az anyagi lehetőségek szerint ter-
jed a laparoszkópos robot sebészet,
természetesen a bariatrikus sebészetben
is. Catherine J. Mohr publikált a DaVinci®
robot által végzett 10 gyomor bypass sike-
res műtétet. Cigaina és Hirschberg által
fejlesztett „gastric pacemaker” mely a
gyomorfalba helyezett elektródák során a
betegek telitettség érzetét, csökkentett
tápanyag bevitelt és súlyvesztést okoz egy
ígéretes kezdés után a súlycsökkentés
hosszútávon nem váltotta ki az elvárt
eredményeket. Jelen pillanatban kutatás
alatt áll az USA-ban és korlátozottan hasz-
nálják néhány Európái országban. Követ-
kezik a Metabolikus Sebészet, amelyben a
gyomor bypass-nak fontos szerepe van. Az
ASBS 2007. augusztus 22-i gyülésén kije-
lentette neve változtatását „American So-
ciety for Metabolic and Bariatric Surgery”.
Az indok, az egyre halmozódó bizonyíték
a metabolikus betegségek hatásos sebészi
kezelése mint a 2 típusú diabetes melli-
tus, hypertonia, magas koleszterin, nem
alkoholos zsírmáj és az alvási apnoe.
Ugyanakkor javul az insulin rezisztencia a
szekréció függetlenül a súlyvesztéstől, va-
lamint befolyásolva a neuro és a bél hor-
monok működését . Ezekre a tényekre
Walter Pories hívta fel a figyelmet 1992-
ben amennyiben a gyomor bypass műtéten
átesett betegeken a 2 típusú diabetes je-
lentősen javul/gyógyul és hormonszint
változások megfigyelhetők. A kialakított
szűk gyomor és az áthidaló Roux kacs nem
csak anatómiai változásokat idéznek elő,
hanem a hormon szintekben valószínű a
tápanyag megváltoztatott útja miatt ki-
marad az ingerlő effektus a hormonter-
melő sejtekből. Például a ghrelin csökken
az oxyntomodulin 150% növekedik és így
tovább. A gyomor bypass megalapozza a
metabolikus sebészetet és nyitja a kaput
további kutatásra, hogy ezt a krónikus be-
tegségek a jövőben gyógyszeresen gyó-
gyíthassuk.
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A testorientált pszichoterápiák szerepe a morbid obéz betegek
pszichés vezetésében

Fehér Pálma Virág
Főv. Szt. János Kórház PHK Pszichiátria

Az evészavarok, amelyek alapvetően vi-
selkedésvonatkozású, metabolikus, en-
dokrin és neurokémiai változásokkal bíró
komplex szindrómával rendelkező pszi-
choszomatikus megbetegedések, kezelé-
sében egyre nagyobb szerepet kapnak a
testorientált terápiák, mint alkalmazott
módszerek.

A nem-sebészeti eljárások alkalmazása
a morbid obes (40 feletti BMI) páciensek
esetében eddig nem hozott előremutató
eredményt sem a testsúly, sem a komor-
biditás csökkentésében, ugyanakkor a se-
bészeti intervenciók eredményei azt
mutatják, hogy nem csak az organikus ko-
morbiditás, hanem a pszichés vulnerabili-
tás és az életminőség egyaránt javítható,
éppen ezért szükségszerű a súlyosan elhí-
zott páciensek sebészeti kezelését pszi-
chológiai nézőpontból is megtámogatni.

A pszichés vezetés alatt minden páci-
ens egy személyre szabott felkészítést és
utógondozást kap, különös tekintettel a
mentális zavarban szenvedő páciensekre.
(Morbid obéz páciensek esetében az af-
fektív élet zavara, valamint a borderline
személyiségzavar és testképzavar előfor-
dulása szignifikánsan magasabb, mint BMI
35 alatti pácienseknél (Mühlhans, 2007),
akik a sebészeti kezelésen túlmenően
pszichoterápiás figyelemben részesülnek,
hogy életminőségük javuljon és az étrendi
előírásoknak megfeleljenek.)

A preoperatív pszichológiai gondozás
(pszichodiagnosztika, szűrés, felkészítés)
mellett, nagyobb hangsúlyt kap a poszt-
operatív pszichés vezetés.

Tapasztalatok szerint (Ardelt-Gatten,
2006) a posztoperatív vezetés elmaradása
esetén az életminőség és a pszichoszociá-
lis helyzet (interperszonális kapcsolatok)
javulása ellenére a megtapasztalt válto-
zás hosszútávon pszichés problémákhoz
vezethet, mert a változást előidéző inva-
zív sebészeti intervenció önmagában nem
képes feloldani a súlyfelesleggel együtt
járó problémákat.

A posztoperatív szakaszban éppen ezért
kiemelkedő jelentőségű a testorientált
terápiáknak a betegvezetésben betöltött
szerepe, mert a módszer fókuszába el-
sődlegesen a testpercepció, a testemlé-
kezetben archivált saját
testtapasztalatok és a kognitív folyama-
tok edukatív szabályozása kerül.

Mivel a morbid elhízottak sebészeti ke-
zelése szignifikánsan eltér a normál páci-
ensek sebészeti beavatkozásaitól, ezért
ezek a páciensek interdiszciplináris taná-
csadásban és terápiás ellátásban kell ré-
szesüljenek.
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Aneszteziológiai tapasztalatok kórosan kövér betegek műtéteinél

Dr. Tamási Péter
Péterfy S. utcai Kórház és Baleseti Központ,

Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

A kövérség, napjaink egyik „világjárvá-
nya”, az aneszteziológiai gyakorlatban
speciális feladat elé állítja a szakembere-
ket.

A kövérség, főleg a morbid obezitás jel-
legzetes patofiziológiai állapotot jelent,
az altatás szempontjából elsősorban a ke-
ringési- és légzőrendszer elváltozásai fon-
tosak. Az aneszteziológiai tevékenység a
beteg állapotának műtét előtti megítélé-
sével, a teherbíró képesség, kockázat fel-
mérésével kezdődik. Különös jelentősége
van az obezitással rendszerint együtt járó
kísérő betegségeknek, a keringés szem-
pontjából a hipertónia, az ischémiás szív-
betegség és az esetleges dekompenzáció
bír jelentőséggel. A légzést érintő legfon-
tosabb kóros állapotok az obezitással
együttjáró hipoventilláció tünetegyüttese
és az obstruktív alvási apnoe szindróma,
illetve a velük társuló gázcsere zavarok. A
kövérséghez társuló metabolikus zavarok
közül közismert a diabétesz, ennek meg-
ítélése és megfelelő perioperatív kezelése
is rendszerint az aneszteziológus fel-
adata.

A morbid obezitáshoz társul, különösen
a műtétek körüli időszakban, a vénás
tromboemboliák fokozott kockázata, en-

nek csökkentése is igen jelentős a peri-
operatív morbiditás-mortalitás mérsék-
lése céljából.

Az altatás biztonságos végzéséhez kellő
elméleti ismeretek – beleértve az obezi-
tás következtében kialakuló farmakokine-
tikai és farmakodinamikai jellegzetes-
ségeket – szükségesek. Döntő azonban a
műtétek során szerzett speciális gyakor-
lat. Meg kell tanulni a beteg kellő elhe-
lyezését, kiemelkedő jártasságot kell
szerezni a szabad légutak biztosításában
(maszkos lélegeztetés, intubálás) A meg-
felelő narkózisvezetés, az alkalmazott
szerek körültekintő kiválasztása nem csak
a műtét biztonságos elvégzését biztosítja,
hanem a posztoperatív szövődmények elő-
fordulásának kockázatát is csökkenti.
Mindezen feltételek figyelembe vételével
saját gyakorlatunkban igen jó tapasztala-
tokat szereztünk a desflurane alkalmazá-
sával, ennek előnyeit ismertetjük. A
megfelelő narkózisvezetés garantálja a
beteg gyors ébredését, ami a mobilitás
korai visszanyerésével megkönnyíti az
ápoló személyzet munkáját és a beteg
biztonságát is szolgálja.

S18 MET IX. KONGRESSZUS

Obesitologia Hungarica 2008; (9) Supplementum 1; S1–S56



Életminőség változások a gyomorgyűrű beültetett betegeken

Dr. Bende János
Péterfy S. utcai Kórház és Baleseti Központ, Sebészeti Osztály

Az elmúlt 10 évben a Péterfy Sándor
utcai kórházban 1300 betegen végeztünk
súlyos elhízás miatt műtétet. A beavatko-
zások zöme az állítható gyomorgyűrű be-
ültetése volt.

A retrospectív vizsgálatokat a műtét
után 2 évvel végeztük. A kérdőíveket a
kontrollvizsgálatok alkalmával személye-
sen töltötték ki a paciensek, illetve akit
lehetett interneten értünk el kérdéseink-
kel és kaptuk meg a válaszokat. 100 beteg
adatait dolgoztuk fel. A vizsgálatok a
magas vérnyomás betegségre, a cukorbe-
tegségre, a reproductív állapotra, és a
Moorhead-Arhelt életminőség kérdőív 6
kérdésére terjedtek ki.

Eredmények:
55 beteg szorult műtét előtt tartós an-

tihypertensív kezelésre. Műtét után az
érintett betegek 51 % gyógyszert nem
kényszerül szedni. 38 % az eredeti gyógy-
szermennyiség felét szedi, 11 % változat-
lanul szedi a gyógyszereit.

32 beteg oralis antidiabeticummal ke-
zelt II tip. diabéteszes volt. Insulinnal ke-
zelt diabeteszes a csoportban nem volt. A
műtét után, ha legalább a plusz testsúly
50%-át a beteg lefogyta 78% elhagyta a di-
abétesz kezelésre alkalmazott gyógy-
szert. 12% az előzetes gyógyszermeny-
nyiség felét kapta, 10 % változatlan meny-
nyiségű gyógyszert kap.

Reproductív állapot: 73 nő volt a cso-
portban akik közül 61 (84%) még termé-
keny korban volt. Közülük 42 (69%)
mestruatiós zavarral küzdött. A műtét
után a menstruációs ciklus 100%-ban ren-
deződött és 16 (38%) teherbe tudott esni.

Moorhead-Arhelt kérdőiv kérdései:
1.Hogy van? Hogy érzi magát? Műtét

előtt: 66% levert, elégedetlen, elege van
magából 25% átlagos állapot 9% kifogásta-
lanul. Műtét után: 4% levert.. stb. 19% át-

lagos, 77% nagyon jó
2. A mozgás szeretete: műtét előtt: 85%

nem tudok, nem akarok nem szeretek mo-
zogni 10 % szeretek mozogni, 5% minde-
nem a mozgás. Műtét után : 12% nem
szeretek mozogni 47% jól esik a mozgás,
szeretem 39% élvezem a mozgást soha
többet nem akarom elhagyni.

3. Szeretek társaságba járni, mert sike-
rem van. Műtét előtt: 53% menekülök a
társaságból 21% átlagos társasági ember
vagyok. 26% kimondottan társasági ember.
Műtét után: 6% menekül 46% átlagos 48%
élvezem a sikert

4. Munkahelyi közérzet: előtte: 41% ne-
hezen bírom a munkát 43% átlagos a ter-
helhetőségem 16% nincs gond a munka-
bírással Utána: 0% !! nehezen bírom a
munkát 30% átlagos 70% újra élvezek dol-
gozni

5. Párkapcsolat, sex: előtte: 23% nem
jön össze 60% átlagos 17% „habzsolja az
életet” Utána: 16% negatívan értékel 45%
átlagos 39% kifejezetten pozitív változás

6. Étkezési szokások: Előtte 87% min-
den gondolat az étkezéssel függ össze 13%
megszokásból eszik? Utána: 30% egyálta-
lán nem éhes, eszik mert szükséges. 41%
átlagos az étkezéshez a viszonya. 19%
sokat gondol az ételre de, nem tud gyor-
san enni 10% szenved és próbálja kiját-
szani a gyűrűt.

Előadásunkban adatokkal és érvekkel
szeretnénk bizonyítani a gyomorgyűrű he-
lyét a súlyos elhízás kezelési módszerei
között. Megítélésünk szerint a betegesen
elhízott személyek életminőségének egyik
leghatékonyabb módszere az állítható
gyomorgyűrű felhelyezése.
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Az OBEKON és céljainak bemutatása: Molekuláris célpontok és
biomarkerek azonosítása kóros elhízás mechanizmusában és
gyógyításában

Dr. Pázmány Tamás
A konzorcium projektvezetője, Richter Gedeon Nyrt.

Az utóbbi években lendületesen fejlődő
gén és fehérjeszintű vizsgálati, valamint
informatikai módszereknek köszönhetően
az ezredfordulót követően új korszak kö-
szöntött be a gyógyszerkutatásban is. A
fejlesztések célja világszerte az egyes be-
tegségek és tünetegyüttesek mögött meg-
húzódó genetikailag meghatározott és a
környezeti hatások által befolyásolt mo-
lekuláris útvonalak hálózatának feltérké-
pezése, új terápiás célpontok
azonosítása.

Konzorciumunk (OBEKON) 2006 –ban az
NKTH Jedlik Ányos program pályázatán el-
nyert 630 millió Ft támogatással, valamint
közel 400 millió Ft saját forrással, abból a
célból jött létre, hogy napjaink új, rend-
szer szemléletű biológiai megközelítésé-
nek módszereinek, - genomika,
proteomika bioinformatika -, felhaszná-
lásával a népesség jelentős részét érintő
kóros elhízás mechanizmusában és gyógy-
szeres kezelésében alkalmazható új me-
chanizmusokat és gyógyszerhatástani
célpontokat határozzon meg.

Magyarországon a felnőttek 40 %-a túl-
súlyos, 20 %-a elhízott, 200.000-re tehető
az extrém fokúan elhízottak száma és a
gyerekek 15 %-a is kórosan túlsúlyos.
Ezért a kóros elhízás kezelése napjaink
egyik fontos népegészségügyi kérdésévé
vált.

Ezeket a szempontokat szem előtt
tartva a konzorcium a három éves projekt
során a kóros elhízás molekuláris szintű
eseményeit a gének, a génexpresszió, il-
letve a fehérjék hálózatainak szintjén,
egyidejűleg sok ezer lehetséges eltérést
meghatározva vizsgálja. A konzorciumve-
zető Richter Gedeon NyRt. mellett részt
vesz a Semmelweis Egyetem, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, az MTA Kémiai
Kutatóközpontja továbbá hazai, valamint
nemzetközi kisvállalkozások; a Biosystems
International, a TargetEx és a QSX Kft.
Konzorciumunk összetétele biztosítja,
hogy a program sikerre viteléhez rendel-
kezésünkre álljon a kellő tudás és tapasz-
talat a korszerű rendszerszemléletű
biomarker kutatás minden területén, hi-
szen a program megvalósításában három
akadémikus, nyolc akadémia doktori és
nyolc PhD fokozattal rendelkező kutató
vesz részt.

Tervezett gyógyszerkutatási eredmé-
nyeink között új, hatékony eszközrend-
szert hozunk létre a kóros elhízással
veszélyeztetett csoportok szűréséhez, kli-
nikai diagnosztikájukhoz, továbbá új
gyógyszerhatástani célpontok meghatáro-
zásával egy új, korszerű gyógyszerfejlesz-
tési programot alapozunk meg.
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Ellenanyag proteomika az elhízás kutatásában

prof. Dr. Takács László
BioSystems International, Evry (Franciaország) és Debrecen (Magyarország)

Az elhízás betegségcsoport molekuláris
szintű vizsgálata előfeltétele a korai és
specifikus diagnózisnak és a hatékony ke-
zelésnek. Irodalmi adatok alapján is evi-
dens, hogy a testmorfológia alapján be-
sorolt elhízottak más és más kezelést igé-
nyelnek és eltérő cardiovasculáris rizikót
hordoznak. Valószínűnek látszik, hogy a
betegség heterogenitása az eddig ismert-
nél még nagyobb, és az is valószínű, hogy
a hazai populáció sajátos jegyekkel bír.

Az OBEKON konzorcium céljai között
szerepel a hazai elhízott populáció mole-
kuláris szintű karakterizálása. A BioSys-

tems International kutatóinak részfel-
adata a plazmafehérjék ellenanyag pro-
teomikai feltérképezése. Előadásomban
bemutatom a cégünk által alkalmazott el-
lenanyag proteomikai módszert, és ered-
ményeinket más betegségterületekről.
Röviden ismertetek néhány korábbi ered-
ményt is, melyek a II-es típusú diabetes
kezelésének új módszereihez járultak
hozzá.
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A zsíron túl-avagy a PPAR-gamma, egy lipid-aktivált transzkrip-
ciós factor koordináló szerepe a zsírsejtképződésben, anyag-
csere- és immunfolyamatokban

prof. Dr. Nagy László
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Biokémia és Molekuláris Biológia Intézet

A magreceptorok családjába tartozó,
zsírsavak által szabályozott transzkripciós
faktor a Peroxiszoma Proliferátor-aktivált
receptor gamma, számos fontos élettani
folyamat szabályozója. Eredetileg a re-
ceptort, mint a zsírsejtképződés kulcs
szabályozó faktorát írták le. A receptor
ligandjai természetes zsírsavak és a thia-
zolidinedione (TZD) osztályba tartozó an-
tidiabetikus szerek. A PPARg aktiválása
javítja az inzulinérzékenységet rágcsáló
modellekben és emberekben is anyag-

csere változások indukálásával és adipo-
kinek szabályozása által. A receptornak
fontos szerepei vannak ezek mellett a sej-
tek differenciálódásának, az érelmesze-
sedés egyes folyamatainak, makrofágok
és dendritikus sejtek folyamatainak és az
immunitás szabályozásában. Az előadás-
ban ezeket a folyamatokat és ezek közötti
összefüggéseket fogjuk áttekinteni, a re-
ceptornak mint terápiás célpontnak a
szemszögéből.
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Obekon Projekt Informatikai Háttere

Budinszky András, Vezsenyi József
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, QSX Quality Software eXpert Kft

A projekt során igen nagy méretű és
komplex bioinformatikai adatbázist kell
létrehoznunk. Ebben tároljuk egyrészt a
nagyszámú beteg, valamint kontrol
egyedtől vett vér-, illetve zsírszövet min-
ta feldolgozása során nyert adatokat,
másrészt az egyedek körében begyűjtött
szocio-, öko-, demográfiai-, valamint táp-
lálkozási szokásaikra és fizikai aktivitá-
sukra vonatkozó információkat. Ez a
bioinformatikai adatbázis teszi lehetővé a
különféle típusú adatok együttes kezelé-
sét, megőrzését, és a későbbiekben a fel-
dolgozását, elemzését is.

A várható adatmennyiség nagyságának,
valamint a gyakori és jelentős számítási
kapacitást igénylő feldolgozásának kielé-
gítésére két adatbázis-szerver konfigurá-
ciót hoztunk létre; egyiket a Richter
Gedeon Nyrt-ben, a másikat pedig a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Informa-
tika Karán.

Jelentős feladat volt az adatok külön-
böző forrásokból (klinikák, vér- és szövet-
mintákat feldolgozó laborok, betegek
által szolgáltatott táplálkozási szokása-
ikra és fizikai aktivitásukra vonatkozó in-
formációk) történő begyűjtésének logisz-

tikáját megszervezni. Az adatok gyűjtése
és tárolása során külön figyelemmel kel-
lett lenni a személyiségvédelmi szempon-
tokra. Az Oracle adatbáziskezelőjén ke-
resztül az adatbázishoz és az adat- bázis-
ban található objektumok eléréséhez, va-
lamint a velük kapcsolatos műveletek
végrehajtásához jogosultságokat rende-
lünk. Így csak azok a személyek juthatnak
az egyes adatokhoz, akiknek az adatbázis
adminisztrátor megfelelő jogot adott.

Természetesen a projekt informatikai
hátterének lényeges része a genomikai,
protemikai, klinikai és farmakológiai
adat- bázis megtervezése és létrehozása.
A poster bemutat majd néhány adatbázis
objektum struktúrát.

A projekt utolsó fázisában az össze-
gyűjtött adatok segítséget nyújtanak,
hogy a kutatók könnyedén hozzáférhesse-
nek a meglévő információkhoz, és az ada-
tok elemzésével, új módszerek kifej-
lesztésével és alkalmazásával elérjék a
végső célkitűzést, a molekuláris célpon-
tok és biomarkerek azonosítását kóros el-
hízás mechanizmusában és gyógyításában.
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P-2 Ellenanyag proteomikai platform

Kádas János1, Élesné Tóth Katalin1, Tajcs Veronika1, Pál Angéla1, Takács László1,
Mariana Kuras2, William Hempel2, Nadege Tardieu2, Anne Jullien2,

Carole Malderez2, Yan Kiefert2, Paco Samb2, Guttman András2

1 BioSystems International Kft, Debrecen, Magyarország
2 BioSystems International SAS, Evry, Franciaország

Az elhízás betegség-csoport molekulá-
ris szintű vizsgálata előfeltétele a korai és
specifikus diagnózisnak, és a hatékony ke-
zelésnek. Irodalmi adatok alapján is evi-
dens, hogy a testmorfológia alapján be-
sorolt elhízottak más és más kezelést igé-
nyelnek, és eltérő cardiovascularis rizikót
hordoznak. Valószínűnek látszik, hogy a
betegség heterogenitása az eddig ismert-
nél még nagyobb, és az is valószínű, hogy
a hazai populáció sajátos jegyekkel bír.

Az OBEKON konzorcium céljai között
szerepel a hazai elhízott populáció mole-
kuláris szintű karakterizálása. A BioSys-
tems International kutatóinak részfel-
adata a plazmafehérjék ellenanyag pro-

teomikai feltérképezése. Célunk, az elhí-
zottak II-es típusú diabetesének korai fel-
ismerésére szolgáló plazmafehérje
specifikus diagnosztikum felfedezése, fej-
lesz- tése és forgalmazása.

Poszterünkön az ellenanyag proteomi-
kai platformot mutatjuk be. A platform
betegség specifikus ellenanyag könyvtárat
állít elő, majd egy nagy áteresztő képes-
ségű ELISA módszerrel szűri a betegek és
egészséges önkéntesek plazma mintáit. A
következő lépésekben az ellenanyagok
által felismert fehérjéket azonosítjuk, és
a betegség-típusra jellemző fehérjemin-
tázat klinikai vizsgálatára alkalmas mikro-
tesztet állítunk elő.

P-3 Zsírsavprofil meghatározása HPLC-MS módszerrel

Kiss András, Pollreisz Ferenc*, Vékey Károly
MTA Kémiai Kutatóközpont, Szerkezeti Kémiai Intézet Tömegspektrometriai Osztály, Budapest

A zsírsavak megtalálhatóak élelmisze-
rekben, növényi olajokban és élő szerve-
zetekben is, így analízisük nagy jelen-
tőséggel bír. A telített és telítetlen zsír-
savak az élő szervezet metabolitjainak
különösen fontos családját al- kotják, mi-
vel a sejtek energiatermelésének egyik fő
forrását jelentik. A zsírsavprofil meghatá-
rozása várakozásunk szerint egyes patofi-
ziológiai folyamatokat, így például az
obezitást is jól jellemezheti.

Jelen munkánkban egy új nagyhaté-
konyságú folyadékkromatográfiával csa-
tolt tömegspektrometriás (HPLC-MS) mód-
szert dolgoztunk ki zsírsavak analízisére

és a zsírsavprofil meghatározására. A
módszer gyors, szelektív és rövid mintae-
lőkészítést igényel, jól használható kü-
lönböző minták zsírsavösszetételének a
vizsgálatára. A módszert standard zsírsa-
vat tartalmazó keveréken (C8-C26) vali-
dáltuk. A zsírsavprofilt példaképp külön-
böző vér, plazma illetve szövetminták
(szalonna) esetén határoztuk meg. A vizs-
gálatok alapján a módszer alkalmas, így
például az elhízás és a vér zsírsavprofilja
közötti esetleges kapcsolatok felderíté-
sére is.
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P-4 Molekuláris célpontok és biomarkerek azonosítása kóros
elhízás mechanizmusában és gyógyításában - A klinikai adat-
gyűjtés kérdései.

Nagy Krisztián1, Palik Éva2, Karádi István2, Falus András3

1 Richter Gedeon NyRt., Orvostudományi Főosztály
2 Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika

3 Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Bevezetés: Az obesitas a fejlett világ
egyik legnagyobb népegészségügyi prob-
lémája. Az Egyesült Államok világelső az
elhízottak (BMI>30 kg/m2) 30%-ot megha-
ladó népességen belüli arányával, a pre-
valencia 1982 és 2004 között felnőttekben
megduplázódott, gyermekekben meghá-
romszorozódott. A fejlődő országokban a
prevalencia jelentős emelkedése várható
a közeljövőben. Magyarországon a felnőt-
tek körében a prevalencia kb. 20%. Az el-
hízás a metabolikus szindróma és a
cardiovascularis megbetegedések rizikó-
faktora, ezért a fejlett országok egész-
ségügyi ráfordításainak egyik megha-
tározó tényezője.

Módszer: Az OBEKON konzorcium aka-
démiai, gyógyszeripari és a kutatás-fej-
lesztésben érdekelt szféra együttműkö-
désével jött létre, állami támogatással
kutatási projektet indított az elhízás hát-
terében meghúzódó DNS-, transzkripciós
és fehérje szintű változások vizsgálatára,
korai molekuláris biomarkerek, lehetsé-
ges új terápiás targetek azonosítására.

A projekt alapja a több mint 1000
beteg, és megfelelő számú kontroll egyén
vér, ill. zsírszövet mintáiból létrehozandó

biobank, mely perifériás limfociták izolált
DNS és mRNS mintáit, vérplazmát és – ki-
sebb számban – zsírszövet mRNS mintát
tartalmaz. A mintagyűjtés több klinikai
központban történik. Az endokrin, illetve
más azonosítható alapbetegség okozta
obesitas kizárási tényező. A donorok kli-
nikai adataiból felépítendő adatbázis tar-
talmazza az egyének kórtörténetének, a
családi anamnézisének, fizikális státuszá-
nak lényeges elemeit, az aktuálisan sze-
dett gyógyszereket, valamint az aktuális
laboratóriumi vizsgálati eredményeket.
Az adatgyűjtés Excel alapú elektronikus
adatlappal történik, melyből az adatok
egy központi Oracle adatbázisba kerül-
nek. Az elhízás multifaktoriális eredetére
való tekintettel az adatgyűjtés kiterjed a
bevont személyek gazdasági-szociális
helyzetére, életmódjára, fizikai aktivitá-
sára, táplálkozási szokásaira is, kiegészítő
önkitöltős kérdőívek, valamint dietetikus
által értékelt táplálkozási napló segítsé-
gével.



MET IX. KONGRESSZUS S25

Obesitologia Hungarica 2008; (9) Supplementum 1; S1–S56

P-5 Hisztamin szerepe az elhízásban: génexpressziós vizsgála-
tok vad és hisztamin hiányos egereken

Tamási Viola, Éder Katalin, Tölgyesi Gergely, Wiener Zoltán, Molnár Viktor, Falus András
Genetikai-, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Nagyvárad tér 4., Budapest

Bevezetés: A kóros elhízás korunk egyik
legismertebb betegségre hajlamosító té-
nyezője (pl. II. típusú diabetes, vérnyo-
más, érrendszeri megbetegedések, egyes
daganatok). A hízósejtekben termelődő
hisztamin egy olyan endogén amin, mely-
nek nagyfokú szerepe van az obezitás sza-
bályzásában; a központi idegrendszerben
étvágytalanságot idéz elő, valamint a lep-
tin szabályzásában is részt vesz, a zsír-
szövetben pedig lipolízist hoz létre.

Anyag, módszer: Vizsgálatainkat vad tí-
pusú Balb/c és HDC KO (hisztamin dekar-
boxiláz génkiütött) egereken végezzük.
Kísérleteink során az egereket 0, 1, 3 és 6
hónapig a következő 4 féle tápon tartjuk:
normál kalória tartalmú hisztaminos táp;
kalóriadús, hisztaminos táp; normál kaló-
ria tartalmú, hisztamin mentes táp; kaló-
riadús hisztamin mentes táp.

A génexpressziós mintázatot egy színű
microarray technikával vizsgáltuk. A mic-
roarray szkennelés Agilent DNA Microarray
Scanner, a normalizáció pedig Feature
Extraction szoftver segítségével történt.
A statisztikai analízist GeneSpring és In-
genuity Pathway Analysis szoftverrel vé-
geztük.

Eredmények: Eddigi vizsgálataink során
csupán a 0 időpontos vad és HDC KO ege-
rek (1), valamint az 1 hónapig kalóriadús
diétán tartott, vad egerek (2) kerültek
összehasonlításra. Mindkét esetben az
array ~500 génben mutatott szignifikáns
változást (Benjamini and Hochberg több-
szörös hipotézis vizsgálat, 2x változás fil-
ter, p <0, 05).

Ezek közül jelentős:
Az elhízás szabályzásában fontos leptin
receptor, IL-1beta és PPARalpha, lipin-1,
nur77, adipophilin és apolipoproteinek.
A zsíranyagcserében fontos: szteroil-ko-
enzim A deszaturáz 2, 3-hidroxi-3-
metilglutaril-koenzim A szintáz,
1-acilglicerol-3-foszfát O-aciltranszferáz
2.

Következtetés: Előkísérletteinkkel iga-
zoltuk a hisztamin szerepét az elhízás fo-
lyamatában, valamint megállapítottuk a
hisztamin független, elhízás során változó
géneket.
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P-6 Fág display rendszer validálása obezitás specifikus mo-
noklonális ellenanyagok epitóp térképezéséhez

Varga János, Nagy Zsuzsanna, Hajdú István, Lőrincz Zsolt, Cseh Sándor
TargetEx Kft. Dunakeszi

Munkánk célja az volt, hogy olyan mód-
szert állítsunk be és validáljunk, amely-
nek segítségével ismeretlen specificitású
antitestek által felismert epitópokat tu-
dunk azonosítani. Ehhez a fág display
módszert használtuk. Kísérleteink során
12 aminosav hosszúságú random peptid-
könyvtárat megjelenítő bakteriofággal
dolgoztunk. Három kör szelekciót hajtot-
tunk végre, amelyek során a vizsgált anti-
testhez kötődő fágokat választottuk ki
majd szaporítottuk. A szelekciót követően
ELISA-val ellenőriztük a kiválasztott fág
klónok által megjelenített peptidek kötő-
dését az antitesthez. Az ELISA által pozi-
tívnak talált klónok DNS-ének szekve-
nálásával meghatároztuk a megjelenített
peptid szekvenciáját. Az így kapott szek-
venciák ismeretében lehetőségünk nyílik
annak a peptidmotívumnak a meghatáro-
zására, amelyet a vizsgált antitest felis-
mer.

A módszer validálásához két kontroll kí-
sérletet végeztünk. Az elsőben a vizsgált
target a sztreptavidin fehérje volt. A leírt
módon szelektált klónok tartalmazták a
sztreptavidin által felismert HPQ (hiszti-
din-prolin-glutamin) aminosav szekven-
ciát. Ez az eredmény megmutatta, hogy a

rendszer megfelelően működik. A második
validálási kísérletben egy ismert specifi-
citású antitesttel, az anti-hSA-IgG-vel
(humán szérum albumin elleni antitest),
végeztük el a szelekciót. A pozitív ELISA
jelet adó klónok vizsgálata, a várt módon,
egy világos konszenszus szekvenciát ered-
ményezett. Ennek a szekvenciának az al-
buminéval való összehasonlítása arra
mutatott, hogy nem szekvenciális, hanem
konformációs epitópot ismer fel a vizsgált
antitest. A kapott motívum egyes részle-
tei az albuminban szekvenciálisan is meg-
találhatók voltak.

Kísérleteinkkel beállítottuk és validál-
tuk a fág display módszert monoklonális
antitestek epitóp térképezésének az el-
végzéséhez. A továbbiakban ezen a mó-
don az OBEKON projekt keretében létre-
hozott, a kóros elhízás kialakulásában
szerepet játszó, illetve azt jelző marker
fehérjéket felismerő, antitestek epitóp
térképezését fogjuk végezni. A diagnosz-
tikai célra használható epitóp meghatáro-
zása mellett az epitóp szekvenciája
alapján mód nyílhat fehérje adatbázisok-
ban végzett kereséssel az ismeretlen mar-
ker fehérjék meghatározására.
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A civilizáció árnyoldala, mozgásszervi szempontból

prof. Dr. Bellyei Árpád
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika

A civilizáció árnyoldala, mozgásszervi
szempontból.

Az emberré válás folyamatában (filoge-
nezis), valamint az egyedfejlődés során
(ontogenezis) a természetes életmódtól
való eltávolodásnak vagyunk tanui, me-
lyek a felnőttkorban olyan jelentős kö-
vetkezményes statikai alsóvégtag-defor-
mításhoz vezetnek, mint: lúdtalp, előláb-
deformítások, genu valgum.

A filogenezis során a gyors két lábra
való állással a calcaneus, mint a láb leg-
főbb támasza, folyamatos túlterhelés
alatt áll, melyet csak a láb kisizmainak
folyamatos működése tud kompenzálni.
Ez a folyamatos működés azonban a civi-
lizáció következtében alig érvényesül:

Eltűntek a természetes talajok, he-
lyette beton és egyenes, művi talaj az ál-
talános.

A gyermekkortól kezdve a tanulás és a
televízió-számítógép térhódítása miatt
csaknem az egész napos ülés vált általá-
nossá.

Bizonyos foglalkozásoknál a napi 8-12
órás statikai állás a jellemző (pincér, se-
bész, stb.), amely a láb amúgyis gyengébb
izomzatának kifáradásához vezet.
A mozgásszegény életmód miatt a túlsúly
gyakoribbá válása szintén az alsóvégtag
túlterheléséhez vezet.

A mindennapi iskolai torna, valamint a
sportaktivitás jelentősen csökkenti a fenti
tendenciákat, de a népesség csak egy tö-
redékét érinti.

Az elmúlt 40 évben 2 olyan lábbeli-in-
nováció történt, mely a fenti tendenciák
kivédését célozza. A Siesta-típusú gyer-
mekcipő, mely a túlterhelt saroknak nyújt
védelmet anélkül,hogy a talpbetét passzív
tartóhatását érvényesítené. Valamint az
MTB-cipőrendszer kidolgozása, amely álló
és járó körülmények között folyamatos al-
sóvégtag és indukált lumbális gerinc
igénybevételt és mozgást eredményez. Ez
utóbbi vizsgálatokkal kimutatott hatása
az energia-leadás növelése.
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3D mérőplató egyes adatainak összefüggése az alkati adatokkal
és az MBT lábbeli viselése által bekövetkezett változásokkal

Katus Tamás, Petrekanits Máté
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar

A 3Dmérőplató segítségével képesek va-
gyunk a talp nyomásképét vizuálisan meg-
jeleníteni.

A vizsgált paraméterek:
- a jobb és a bal láb nyomásterhelésének
%-os eloszlása
- a nyomásterhelések előre és hátra eső
részének %-os eloszlása
- a talp elülső részének és a sarok nyo-
másterhelésének eloszlása
- a jobb és a bal láb nyomásterhelés át-
laga
- a jobb és a bal láb talajjal érintkező fe-
lületének nagysága
- a jobb és a bal láb súlypontjának a test
súlypontjától mért távolsága

A mérőplató által kapott adatokat ösz-
szevetettük a genetikusan meghatározott
alkati adatokkal:
- metrikus index (MIX)
- lábméret

és a testmozgás által változtatható tes-
tösszetevőkkel:
- izomtömeg kg-ban (BI kg)
- izomtömeg %-ban (BI %)
- zsírtömeg kg-ban (BZSR kg)
- zsírtömeg %-ban (BZSR %)

Az izom és a zsír arányának megváltoz-
tatását tudjuk a rendszeres testmozgás
hatására előidézni.

A fenti paraméterek esetében kerestük
a szignifikáns korrelációkat.

A statisztikai számítások alapján antro-
pometriai adatok összefüggéseit mutatjuk
be a mérőplató által szolgáltatott ada-
tokkal.

Egyedi esetek alapján mutatjuk be az
MBT lábbeli viselése által történt változá-
sokat:
- Az MBT lábbeli vizsgálataink alapján a
civilizációs ártalmak csökkentésére alkal-
mas.
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Az MBT, mint terápiás lábbeli, a boka instabilitás kezelésére

Dr. Saslics Ivett, Dr. Szabó-Kocsis Krisztina
MBT Magyarország Kft.

A krónikus boka instabilitás kezelésé-
ben elsődleges a bokaízületet körülvevő
izmok optimális erősítése, kezdetben fi-
zioterápiával, majd napi gyakorlatokkal,
hogy az ínszalagok sérült működését funk-
cionálisan újra stabilizáljuk. Korábbi ta-
nulmányok szerint az MBT jelentős poten-
ciállal bír a bokaízületet körülvevő izmok
edzésében, ezért a jelen tanulmány an-
nak a vizsgálatát célozza meg, hogy az
MBT, mint terápiás tréning eszköz haszná-
lata a krónikus bokaízületi instabilitás
esetében jobb közép- és hosszú távú di-
namikus stabilitást eredményez-e a ha-
gyományos terápiával összehasonlítva.

30 krónikus boka instabilitással diag-
nosztizált alanyt véletlenszerűen szétosz-
tottak egy MBT terápiás és egy kontroll
csoportba, akik nem használtak MBT-t. Az
MBT terápiás csoport egymást követő ki-
lenc fizikoterápiás kezelésben részesült,
melyek mindegyike 30 percig tartott. A
terápia alatt MBT-ben végeztek különféle
gyakorlatokat. Ehhez hasonlóan a kontroll
csoport is kilenc 30 perces fizikoterápiás
kezelést kapott, ezeket a kezeléseket ha-
gyományos módon puha talajon, MBT nél-
kül végezték. A terápiát követően az MBT
terápiás csoport három hónapon keresztül
MBT-t viselt mindennapi tevékenysége
során amikor csak lehetett. A kontroll cso-
port ezidő alatt a Praxisklinik Rennbahn
által szokásosan felírt otthoni tréning
programját végezte. A két csoportot bio-
mechanikailag és működésbelileg is vizs-
gálták és mérték több alkalommal: a)
közvetlenül a fizikoterápia megkezdése
előtt, b) közvetlenül a kilenc fizikoterá-
piás alkalom után és c) három hónappal a
fizikoterápiás beavatkozás után. A követ-
kező biomechanikailag paramétereket
mérték:

Izokinetikai módszerekkel a lábfej ma-
ximális erőkifejtését hátraforgatás/kifor-
gatás közben, valamint a lábfej maximális
erőkifejtését hajlítás/feszítés közben.

A lábfej hanyíntó és borintó mozdula-
tának terjedelmét mezítlábas járás köz-

ben puha, bizonytalan talajon (2D kine-
matika.
Egylábas állás során az erő támadáspont-
jának változását. A vizsgálatot mezítláb
kemény talajon végezték nyomásmérő
rendszer segítségével. (FootScan, a mé-
rési pontok és egyéb paraméterek 50%-át
lefedő elipszis alakú területlefedés)
Maximális nyomási koefficiens (középső és
laterális) külön- külön az elül lévő és a
hátsó láb alatt kemény talajon járás köz-
ben.

Az eredmények szerint közvetlenül a fi-
zioterápiás kezelések előtt és után nem
mértek jelentős különbséget az MBT cso-
port és a kontroll csoport között. Három
hónappal azonban a fizikoterápiás keze-
lések után az MBT csoportnál a maximális
erőkifejtés kimondottan nagyobb volt
mind a lábfej lefelé fordításában (pero-
neális izmok) mind pedig a vádli izmokban
(triceps surae). Következésképpen jelen-
tősen kisebb hanyintó mozdulatot tapasz-
taltak a talajra érkezés első felében és
jelentősen magasabb közép-oldalsó nyo-
máshatást (nagyobb középrészi nyomás)
mind a sarok, mind a lábfej elülső része
alatt.

Tehát három egymástól független mé-
rés azt mutatta, hogy a fizioterápiás ke-
zelés után három hónapos MBT használat
a bokaízületek nagyobb hatásfokú stabili-
zálódásához vezetett, mint a hagyo- má-
nyos terápia. Ebből kifolyólag az MBT-t
könnyen be lehet építeni a komplett fizi-
oterápiás kezelésekbe. Szükséges azon-
ban, hogy az MBT használatát szakember
oktassa. Az MBT viselésének meggyőző
ered ményei csak a fizikoterápiás keze-
lési fázis után váltak nyilvánvalóvá, ami-
kor is a páciensek naponta több órán
keresztül viselhették az MBT-t. Ilyen
módon az MBT-vel maximálisan hatékony,
és sokkal jobb tréning valósítható meg
összehasonlítva a hagyományos otthoni
tréning programokkal.
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Az elhízás, mint kockázati tényező

prof. Dr. Paragh György
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati Intézet, I.

sz. Belgyógyászati Klinika, Anyagcsere Betegségek Tanszék

A kardiovaszkuláris betegségek a fejlett
nyugati országokban a halálozás vezető
okai. Ezen betegségek kialakulásában az
úgynevezett kockázati tényezőknek (rizi-
kófaktoroknak) jelentős szerepük van.

Ezen rizikótényezők közül az elhízás, a
magas vérnyomás, a lipidanyagcsere-za-
varok, valamint a diabetes mellitus és a
dohányzás meghatározó jelentőségű. Az
elhízás során csökken a sejtek inzulinér-
zékenysége és inzulinrezisztencia alakul
ki, ezért jóval gyakrabban jön létre
hyperglycaemia és következményes 2-es
típusú cukorbetegség. Ezen kívül elhízás-
ban megfigyelhető a szimpatikus ideg-
rendszeri aktivitás fokozódása, mely hoz-
zájárul a perifériás vaszkuláris reziszten-
cia növekedésén keresztül a hypertonia
kialakulásához. Az inzulinrezisztencia
hyperglycaemiát, hyperinsulinaemiát és a
szabad zsírsavak szintjének fokozódását
eredményezi, mely elősegíti az endogén
trigliceridben gazdag VLDL képződését.
Ezek az adatok is azt mutatják, hogy el-
hízásban gyakran a rizikótényezők együt-

tesen jelennek meg és egymás hatását
erősítik. Ezzel magyarázható az, hogy
mind férfiaknál, mind nőknél a BMI-vel
arányosan növekszik a kardiovaszkuláris
halálozás. Ezen betegségeken kívül elhí-
zásban nő a mozgásszervi betegségek (kü-
lönösen a térdarthrosisok, gerincbeteg-
ségek és az osteoporosis) gyakorisága. A
daganatos betegségek közül elsősorban az
emlő-, petefészek-, colorectalis és pros-
tatarákra való hajlam nő. A gastrointesti-
nalis betegségek közül a nem-alkoholos
zsírmáj, az epekövesség, a hiatus hernia
és a reflux-betegség gyakoribb előfordu-
lása észlelhető. Ezen kívül gyakrabban for-
dulnak elő a légzőszervi megbetegedések
is. Az elhízott betegek életminőségét és
életkilátásait is jelentős mértékben csök-
kenti az alvási apnoe. Az előbb felsoroltak
is azt mutatják, hogy az elhízás az egész
szervezetet érintő anyagcsere-változás,
melynek eredményeként szinte minden
szervünk érintettsége megfigyelhető,
melynek eredményeként fokozódik a halá-
lozás és romlik a betegek életminősége.
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A tudatos fogyás aktív programjának megvalósítása családorvosi
praxisokban

Dr. Torzsa Péter, Dr. Kalabay László
Semmelweis Egyetem, ÁOK Családorvosi Tanszék

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
adatai szerint a koszorúér betegségek ki-
alakulásában a dohányzás után a túlsúly
és az elhízás a második legfontosabb meg-
előzhető rizikófaktor. Az elhízás Magyar-
országon is népegészségügyi probléma,
hiszen jelenleg 2 millióra tehető az elhí-
zottak száma és 4 millióan túlsúlyosak. A
fejlett országokban a túlsúlyos és elhízott
emberek aránya 5 évente megduplázódik.

Egy hazai felmérésben 500, korábban
már fogyókúrázó személy nyilatkozott
testsúlycsökkentő módszereiről. A meg-
kérdezettek csak 4%-ának sikerült tartó-
san megváltoztatni az életmódját a
fogyókúra során. A sikertelenség egyik té-
nyezője a gyors fogyókúra volt (a válasza-
dók 95%-a) és 51%-uk szívesebben válasz-
totta az ismerős, barát által javasolt
mód- szereket. Családorvostól 12%-uk
kért segítséget, szakorvoshoz pedig csak
a fogyni vágyók 7%-a fordult. Ennek elle-
nére a fogyni vágyók 65%-a vélte úgy,
hogy az orvosnak tanácsadó, felvilágosító
szerepe van a sikeres testsúlycsökkentés-
ben.

A testsúlycsökkentésben fontos szerepe
van a családorvosoknak, hiszen a betegek
leggyakrabban őket keresik fel különböző
panaszokkal a rendelőben. A családorvos

prevenciós munkájának részét kell képez-
nie a túlsúlyos betegek időben történő ki-
szűrésének és a testsúlycsökkentő progra-
mokba történő bevonásának. A program
kezdetén rögzíteni kell az elhízás mérté-
két, fel kell térképezni rizikóállapotot és
értékelni kell a páciens motivációs szint-
jét. Egyénre szabottan kell megtervezni a
stratégiát a motiváltság fokozására. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy csak a testsúly fo-
kozatos, hosszú távú csökkentésével ér-
hetünk el sikert és ehhez feltétlenül szük-
séges a páciens életmódjának megváltoz-
tatása is. A fogyókúra során felmerülő
nehézségek megoldásában a háziorvos és
a dietetikus mellett sokat segíthet a szak-
orvosok bevonása is, különösen kóros el-
hízáskor vagy szövődmények megjelené-
sekor.

A súlyproblémával küzdők segítésére,
valamint a társadalmi szervezetek közti
párbeszéd megindítása céljából alakult
meg a Tudatos Fogyás Fóruma, amelynek
tagja belgyógyász-lipidológus, pszichiáter,
családorvos, dietetikus. A Fórum munká-
ját a Magyar Nők Szövetsége is támogatja.
Egy tájékoztató csomag és egy weboldal
is megkönnyíti a családorvosok munkáját,
konkrét tanácsokat nyújt a túlsúlyos páci-
enseknek az életmód-változtatáshoz.
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A túlsúly és elhízás lelki háttere

Dr. Ágoston Gabriella
Pszichiáter, klinikai farmakológus, Forrás magánrendelés, Budapest

Az obezitáshoz vezető számtalan té-
nyező között pszichés faktorok is szere-
pelnek. Ezeknek nemcsak a túlsúly és
elhízás kialakulásában, de megmaradásá-
ban, sőt a sikertelen testsúlycsökkentő
próbálkozásokban is meghatározó szerepe
lehet. Figyelembe vételükkel az elhízás
folyamata kivédhető, a már kialakult túl-
súly leadható.

Az evés a jóléti társadalmakban nem-
csak az önfenntartás eszköze, hanem fe-
szültségoldó, önjutalmazó örömforrás is
egyben. Az egyre gyarapodó túlsúly nem
csupán a testi egyensúly (energia bevitel
és energia leadás) felborulását, hanem a
lelki egyensúly megbillenését is tükrözi
gyakran. A lelki tényezők között megha-
tározó a stresszkezelő, ún. coping me-
chaniznusok elégtelensége és az egyén
önmagával való elégedettségének, belső
harmóniájának hiánya. Mindkét faktor
erőteljesen jelen van az átlagember min-
dennapjaiban.

A teljesítmény centrikus társadalmak-
ban a mindennapi élethez elválaszthatat-
lanul egyre több stresszforrás társul. A
megfelelni akarás, kiszolgáltatottság ér-
zés, alárendeltség, anyagi biztonság hiá-
nya, kudarcérzések folyamatos, krónikus
stresszállapotot alakítanak ki, mely krí-
zisszituációkban, dekompenzálódáskor a
lelki tűrőképesség határáig is emelked-
het. A stresszkezelő stratégiák általában
elégtelenek, sem az oktatás, sem az
egyéni lelki fejlődés nem kezeli prioritás-

ként a feszültségoldó mechanizmusok tu-
datos fejlesztését, állandó karbantartá-
sát. Szintén kellő tudatosság lenne
szükséges a belső harmónia, elégedettség
eléréséhez is, mely megfelelő énerőt, ön-
bizalmat eredményezne. Ennek hiányában
előtérbe kerülnek olyan stressz csökkentő
stratégiák, melyek könnyen, gyorsan meg-
könnyebbülést hoznak, mint például az
evés. Ráadásul a környezetünk bővelkedik
a csábításban, erről a reklám és marke-
ting ipar kellőképpen gondoskodik.

A fenti két meghatározó tényező nem
csak az átlagpopulációban hozható össze-
függésbe az elhízással. A lelki betegségek
közül a szorongásos zavarok és a depresz-
szió mutat szoros összefüggést az obezi-
tás magasabb rizikójával. A szorongásos
zavarok és a depresszió kialakulásában
szintén az elégtelen (túlérzékeny) stresz-
szkezelés játszik szerepet. A szorongásos
zavarok/depresszió és elhízás kapcsolata
komplex, számos prospektív vizsgálat
mutat rá egyértelmű korrelációkra. Ezek
mögött közös neurobiológiai mechaniz-
musok érintettsége, sebezhetősége felté-
telezhető.

Az elhízás elleni harcban a diéta, a
testmozgás mellett a lelki tényezők fi-
gyelembe vétele, az egészséges stressz-
kezelő stratégiák elsajátítása, működte-
tése elengedhetetlen. Ez sikeresen csak
az érintett szakmák összefogásával,
együttműködésével valósítható meg.
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Pajzsmirigyelváltozások prevalenciája és összefüggései az el-
hízás rizikótényezőivel

prof. Dr. Szebeni Ágnes, prof. Dr. Halmy László

Bevezetés:
A pajzsmirigymegnagyobbodás „gold stan-
dard”-je világszerte az ultrahang (UH)
vizsgálattal történő térfogatmeghatáro-
zás. Ennek segítségével kimutatták, hogy
a pajzsmirigy megnagyobbodása és göbös-
sége gyakran észlelhető az átlag népes-
ségben, sokszor funkciózavar nélkül is.
Kevés adattal rendelkezünk azonban a
pajzsmirigyelváltozások előfordulási gya-
koriságáról elhízott betegekben.

Célkitűzés:
Pajzsmirigyelváltozások prevalenciájának
vizsgálata obezitásban és összefüggés ke-
resése az elhízás egyéb paramétereivel.

Beteganyag és módszer:
202 egészséges, normális testsúlyú egyén
és 205 elhízott beteg pajzsmirigytérfoga-
tának (PMT) UH mérését végeztük el. To-
vábbi vizsgált paraméterek a következők
voltak: BMI, has/csípő hányados, a máj
attenuációjának mérése, a bőralatti zsír-
szövet vastagságának (SCF) mérése, mint
a zsírmájra utaló jelek, továbbá az intra-
abdominális zsírvastagság (VFT), intraab-
dominális zsírterület (VFA), az art. carotis
communis intima-media-vastagság (CCA
IMT), lipidparaméterek, stb. meghatáro-
zása, melyek a kardiovaszkuláris kocká-
zatra utaló jelek. Az UH vizsgálatokat B-K
Medical Hawk EXL 2102 típusú UH készü-
lékkel, a testösszetétel analízist Biospace
InBody 720 típusú bioimpedancia készü-
lékkel végeztük.A pajzsmirigy-elváltozá-
sok prevalenciáját és összefüggéseit
egyéb paraméterekkel elemeztük.

Eredmények:
A 202 egészséges egyén adatai alapján 17
ml alatt a PMT-t normálisnak, felette

megnagyobbodottnak ítéltük. A pajzsmi-
rigymegnagyobbodás prevalenciája elhí-
zottakban 44,8%-os volt (97/205 beteg),
ami jóval nagyobb, mint a normál lakos-
ság 7-10%-os átlagos értéke. Pajzsmirigy-
göböket 188/205 betegben észleltünk
(91,7%), közülük 44,8%-ban (91/188) nor-
mális nagyságú pajzsmirigyben. Homogén
szerkezetű, normális nagyságú pajzsmiri-
gyet mindössze 17 esetben találtunk a túl-
súlyos (25 <BMI < 30) csoportban. A pajzs-
mirigy göbei akár normális, akár megna-
gyobbodott pajzsmirigyben fordultak elő,
multiplexek és többségükben szolid jelle-
gűek voltak. 7 esetben azonban kevert
forma is előfordult. A korrelációkat vizs-
gálva, szoros volt az összefüggés a PMT és
a VFT, VFA, BMI valamint a has/csípő há-
nyados között (p < 0,001), míg nem talál-
tunk összefüggést a PMT és a máj UH
attenuációja, ill. az SCF között.

Következtetések:
Megállapíthatjuk, hogy elhízottakban a
pajzsmirigy megnagyobbodásának, de kü-
lönösen pajzsmirigygöbök előfordulásának
gyakorisága lényegesen nagyobb elhízot-
takban, mint az átlag lakosságban. A ta-
lált göbök multiplexek, és döntően szolid
jellegűek, de néhány kevert típus is elő-
fordul. Összefüggést keresve a pajzsmiri-
gyelváltozások és az elhízás következ-
ményes szövődményeit jelző paraméterek
között, megállapíthatjuk, hogy a pajzsmi-
rigy-elváltozások inkább a kardiovaszku-
láris rizikót növelik, mint a zsírmájét.
Célszerű lenne e nagy prevalenciájú el-
változások hátterének további vizsgálata.
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A PCOS – policisztás ovárium szindróma – nem azonos a PCO-A
polycystás ovariummal !

Dr. Szendei György
Semmelweis Egyetem, I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A betegséget először Stein és Leventhal
1935-ben ismertette először. A hét beteg
kapcsán készült összefoglaló alapján a
közös vonás a megnagyobbodott polycys-
tás ovárium és az amenorrhoe volt.

A tudomány és a betegségről szerzett
ismeretanyag bővülése során a megbete-
gedést a krónikus anovuláció és a hype-
randrogenizmus jellemzi a krónikus ano-
vuláció más okainak kizárása után.
Az elváltozás a reproduktív korban élő
nők 10-15%-át érinti .Az egységes szemlé-
let kialakítására 1990-ben került sor a
National Institutes of Health ( NIH) útmu-
tatása alapján.

A tudományos adatok gyűjtése és kiér-
tékelése azonban újabb konszenzus meg-
alapítását kényszeríttette ki. Ez a „ A The
Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS
Consensus Workshop Group – munkája
alapján 2003-ban került megfogalma-
zásra. A kórkép fontosságát hangsúlyozza,
hogy napjainkban, a reproduktív korban
élők túlsúlyossága emelkedő tendenciát
mutat.
1990-es kritériumok ( NIH)

1.Krónikus anovuláció
2.Hyperandrogenizmus biokémiai, vagy

klinikai jelei más okok kizárása után.
Mindkét kritéium jelenléte együttesen
igazolta a PCOS-t
Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS
Consensus Workshop Group(2003)

1.Oligo anovuláció
2.Hyperandrogenizmus biokémiai, vagy

klinikai jelei
3.Polycystás ovárium, más okok kizá-

rása után.
Más okok kizárása:

Congenitális adrenális hyperplásia ( CAH),
Late onset CAH,
Cushing szindróma,
Nem klasszikus adrenális hyperplásia,
Pajzsmirigy alul vagy túlműködés,
Hyperprolactinaemia,
Szénhidrátanyagcsre zavarok:

Insulin resistencia,
Acathosis nigricans,
HAIRAN szindroma, stb.

Hyperandrogenizmus klinikai jelei:
Acne, seborrhoea, allopecia és ahirsutis-
mus.
Hyperandrogenizmus biokémiai jelei:

Sexual hormon binding globulin (SHBG).
Májban termelődő fehérje, amelynek az
ösztrogén fokozza míg az androgének és
thjryroxin csökkentik a szintjét.
Perifériás transzformáció: Ovarialis (
androstendion) és mellékvese eredetű
androgének konverziója ösztrogénné a pe-
rifériás zsírzsövetben
Ultrahang: 12 darab 2-9mm-es folliculus
jelenléte.

Az ovárium legyen 10cm3-nél nagyobb
volumenű.
Megvastagodott kéreg

Fokozott stroma echogenitas
Insulin rezisztencia: Insulin resistencia
a reproduktív korú lakosság 10-25%-ban
állapítható meg.
A PCOS betegeknél ez az arány akár az
50%-ot is elérheti.

A 2003-as konszenzus konferencia alap-
ján nincs kötelezően előírva az insulin re-
sistencia szűrése.

Túlsúlyos, vagy kövér PCOS betegeknél
azonban ajánlott a metabolikus zavar szű-
rése.

A 2003-as konszenzus konferencia a
nem túlsúlyos betegeknél csak speciális
esetben (pl. családi halmozódás) java-
solja az insulin resistencia szűrését.
Egyéb metabolikus kritériumok
1. hasi elhízás ( haskörfogat )>88cm
2.Triglicerid vérszint >150mg/dl
3.HDL-C <50mg/dl
4.vérnyomás >130/85
5. A két órás postprandiális vércukor érték

199mg/ml alatt legyen
A felsorolt ötből három megléte elegendő
a diagnózishoz.
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Luteinizáló hormon( LH)
A PCOS betegekre a meg növekedett frek-
venciájú és amplitúdójú LH secretio miatt
a PCOS betegek 95% -ban emelkedett LH/
FSH arány észlelhető. LH/FSH>2 ( FSH fol-
liculus stimuláló hormon.) A magas LH szint
magyarázhatja a csökkent oocyta maturá-
ciót, és az alacsonyabb fertilisatiót. A ren-
delkezésre álló adatok azonban ellent-
mondásosak. Az emelkedett LH az ovariális
adnrogén termelést növeli.
A PCOS mint hósszútávú rizikó tényező
A PCOS betegeknél gyakoribb az ovárium
hyperstimulació lehetősége meddőségi ke-
zelés során.
A PCOS betegek terhessége során szignifi-
kánsan gyakoribb a praeeclampsia, és a
gestaciós diabetes
A PCOS betegek 3-7 –X gyakrabban beteg-
szenek meg II típusú diabetesben
A PCOS betegeknek fokozott a cardiovas-
culáris rizikójuk
A PCOS betegeknek a krónikus anovuláció
miatt fokozott az esélyük az endometrium
carcinomára.

Kezelés lehetőségei:
Más okok- célzott kezelése
Testsúlycsökkentés
Insulin receptor érzékenyítők, más mód-
szerek.

A beteg kívánsága a döntő:!!!!
1.Nem kíván terhességet:
Kiegyensúlyozott hormonális állapot bizto-
sítása (A Nemzetközi Szülész Nőgyógyász
Endokrin Társaság javaslata alapján 2002).
Antiandrogen tartalmú orális anticoncipi-
ens, vagy más formában.
2.Terhességet kíván:
A PCOS során alkalmazott, nemzetközileg
elfogadottan alkalmazott petefészek sti-
mulációs sémák, melyek kitérnek a foko-
zott túlstimuláció veszélyének
elkerülésére is.
Legutolsó lehetőségként a sebészi megol-
dás.

Összefoglaló:
A PCOS nőgyógyászati megbetegedés.

Természetesen számos belgyógyászati en-
dokrinológia vonzata is van, mint pl. a ter-
hességi cukorbetegség.

A fokozott rizikó alapján nagyobb fi-
gyelmet és együttműködést igényel a társ-
szakmák endokrinológiában jártas sza-
kemberi között.
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Milyen pontosan mérhető a testösszetétel?

Bódis B., *Csíky B., **Figler M., Kenyeres P., Keszthelyi Zs., Mezősi E., Nagy Zs., Bajnok L.
PTE OEKK KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs, *Fresenius MC Dialízis Központ, Pécs, **

PTE OEKK KK II.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Bevezetés: A testösszetétel mérésére
számos, a bioimpedancia mérésén alapuló
készülék áll rendelkezésre. Vizsgálatunk
célja az volt, hogy a különböző készülé-
kekkel mért adatok összehasonlításával
meghatározzuk a kapott eredmények pon-
tosságát.

Betegek és módszerek: Tanulmányunk-
ban 56 páciens (14 férfi és 42 nő) adatait
dolgoztuk fel, átlagos BMI értékük 32.95
kg/m2, átlagéletkor 49.9 év volt. A tes-
tösszetétel vizsgálathoz alkalmazott ké-
szülékek az alábbiak voltak: Biospace
InBody 8.0 analizátor, Bodystat Quad 400
bioimpedancia készülék, Omron BF 300
kézi testösszetétel-mérő készülék, Korona
KFW 4021 mérleg. A kapott eredményeket
gold standardként az InBody 8.0 adatai-
hoz hasonlítottuk. A statisztikai feldolgo-
zás SPSS15.0 program segítségével,
Pearson-féle korreláció és Bland-Altmann
analízis felhasználásával történt.

Eredmények: 1) A testzsírszázalékot te-
kintve mindhárom vizsgált készülék szig-
nifikáns korrelációt mutatott az InBody
8.0 készülék adataival. 2) Az adatok szó-
rása a Korona mérleg tekintetében min-
den súlytartományban egyenletes volt, a
Bodystat készülék inkább az alacsonyabb,
míg az Omron kézi készülék a magasabb
BMI értékek esetén adott pontosabb ered-
ményeket. 3) Az InBody 8.0 által megha-
tározott derék-csípő hányados szignifi-
kánsan korrelált a direkt körfogat-mérés
adataival

Következtetések: A testzsír-százalék
becslésére, oedemamentes állapotban va-
lamennyi összehasonlított készülék alkal-
masnak bizonyult, de a viszcerális zsír-
arány vizsgálatára csak a jobb készülékek
alkalmasak.
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Súlykontroll Program

Béres Alexandra

A Béres Alexandra Súlykontroll Program
egyedi és átfogó életmód program, mely-
ben szerepet kap a táplálkozás, a pszi-
chológia és természetesen a mozgás. A
program táplálkozási rendszere külön fi-
gyelmet fordít a fogyókúrára és az egész-
séges súlymegtartásra. Tévedés ne essék:
ez nem egy újabb csodamódszer!

A Program alapjai:
Egyedi Súlykontroll Index
Mozgás / pszichológia / táplálkozás (3
szakasz) egyben
Javasolt adagok
Kompenzáció

A Súlykontroll Programban az élelmi-
szereket a GI, az energia-, szénhidrát- és
zsiradéktartalom figyelembe vételével sa-
ját rendszerbe foglaltuk és egy 1-től 100-
ig terjedő skálán indexáltuk. Így született
meg az, ún. súlykontroll index táblázat.
1-30 között alacsony, 31-60 között köze-
pes, 60 felett pedig magas súlykontroll in-
dexű élelmiszerekről beszélhetünk.

A Program 2 fogyókúrás és 1 súlytartó
szakaszra osztható.

I. szakasz: Előkészítő szakasz
Az első szakasz egy szigorúbb, de rövid
ideig tartó szakasz, ami alatt viszonylag
gyors súlycsökkenésre számíthatunk. Lea-
dandó súlyfeleslegünktől függően 7, leg-
feljebb 10 napig tartható! Ebben a
szakaszban csak a 30 alatti súlykontroll
indexű élelmiszerek fogyasztása ajánlott,

kivételt képez a zabpehely, a zabkorpa, a
korpás keksz, ropogós-vagy extrudált ke-
nyér

II. szakasz: Lassú, tartós fogyás szaka-
sza
A második szakasz a lassú, de tartós fo-
gyás szakasza. Hetente kb. 0,5-1 kg súly-
vesztésre számíthatunk. Az induló testtö-
megünk függvényében néhány héttől több
hónapig tarthat. Ebben a szakaszban az
étrend összeállításánál mindössze arra
kell odafigyelni, hogy 2 alacsony súly-
kontroll indexű élelmiszer mellé már ehe-
tünk 1 közepes súlykontroll indexű élel-
miszert is.

III. szakasz: Egészséges súlymegtartás
szakasza, azaz súlykontroll szakasz
A legfontosabb szakasz, mely az elért
testsúlyt megtartását célozza. Ebben a
szakaszban marad a második szakaszban
alkalmazott arány, de bővül 3 naponta 1
adag magas súlykontroll indexű (60 fe-
letti) élelmiszerrel.

A Súlykontroll Program konkrétan java-
sol adag mennyiségeket az egyes élelmi-
szerekhez, külön férfiakra és nőkre
lebontva.

A programnak továbbá fontos különle-
gessége az egyedi kompenzációs rendszer,
melynél az esetleges „botlás” miatt el-
vesztett egyensúlyt állíthatjuk vissza.
A Súlykontroll Program 4 ponton is indivi-
duális.
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A testzsírszázalék alakulása a születéskori tápláltság szerint az
országos longitudinális gyermeknövekedés-vizsgálat adatai
alapján

Joubert Kálmán1, Gyenis Gyula2

1 KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Embertani Tanszék, Budapest

A bemutató célja annak vizsgálata,
hogy miképpen alakul a testzsír-százalék
alapján meghatározható tápláltság 7 és
18 év között, a születéskori tápláltsági
csoportokban (SGA, AGA és LGA).
Anyag és módszer

Az Országos Longitudinális Gyermeknö-
vekedés-vizsgálat kutatási programjában
a 2%-os országos reprezentatív mintaterü-
leten 1980., 1981., 1982. és 1983. évben
született gyermekek részletes antropo-
metriai és szocio-demográfiai jellegeinek
követéses vizsgálatára került sor, szüle-
téstől 18 éves korig. Jelen munkában az
ún. referencia-állományba tartozók tri-
ceps, biceps, subscapula és suprailiaca tá-
jéki bőrredő-méretek feldolgozására
került sor. A "referencia állományba" a
Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium
kérésének megfelelően, csak azok a gyer-
mekek kerültek a teljes mintából, akik
2500-4500 g közötti testtömeggel szület-
tek, és akik, a növekedést, fejlődést be-
folyásoló betegségben, vagy egyéb
hosszantartó betegségben nem szenved-
tek.

A vizsgált gyermekek születéskori táp-
láltsági csoportjait a terhességtartam sze-
rinti testtömeg 10. és 90. percen-
tilis-határértékei alapján képezték. A szü-
letéskori tápláltság Battaglia és Lub-

chenco (1967) által kidolgozott séma sze-
rint 10. percentilis alatt születéskor alul-
táplált, sorvadt (SGA: small for
gestational age), 10. és 90. percentilis kö-
zött fejlődési korának megfelelően táplált
(AGA: appropriate for gestational age) és
90. percentilis felett túltáplált LGA: large
for gestational age).

Eredmények
A leányok testzsír-százaléka minden kor-
csoportban igen erősen szignifikánsan na-
gyobb, mint a megfelelő korú fiúké. A
legnagyobb testzsír-százalék érték 27,2%
volt, amit leányoknál 15,5 éves korban ta-
láltak. A fiúk legmagasabb testzsír száza-
lékát 12,5 éves korban mérték: 15,5%.
Szignifikáns különbséget találtak a test-
zsír-százalék alakulásában a születéskori
tápláltsági csoportok között. Az LGA cso-
portban volt fiúknál (15,0%) és leányoknál
(25,1%) is a legnagyobb testzsír-százalék
érték. A legkisebb testzsír-százalék érté-
keket a születéskor alultáplált – SGA – cso-
portban mérték: leányoknál: 24,0%,
fiúknál: 12,7%.

Következtetés
A születéskori tápláltság hatása a testzsír-
százalék alakulásában gyermek és ifjúkor-
ban is meghatározó.
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A gyermekkori obezitás és az obstruktív alvási apnoe összefüg-
géseinek vizsgálata

Benedek P., Bognár Zs., Czinner A., Katona G.
CT Labor, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

Cél: A vizsgálat célja a gyermekkori
obstruktív alvási apnoe (OSAS) és az obe-
zitás közötti összefüggés vizsgálata

Terv: Retrospektív vizsgálat a Heim Pál
gyermekkórház alváslaboratóriumának
betegei között. 50 beteget vizsgáltunk. 35
nem obez, 15 obez. (28 fiú és 22 lány).
Átlagéletkor: 8,5 év Átlag BMI:38,5,BF>35

Anyag és módszerek: Minden betegnél
részletes anamnézis felvétel, kérdőív ki-
töltése, multifrekvenciás bioimpedancia
mérés, labor vizsgálat, 8 órás éjszakai po-
liszomnográfiás vizsgálat, fül-orr-gé- gé-
szeti fizikális vizsgálat és laryngo- fibe-
roscopia történt.

Eredmények: A poliszomnográfiás vizs-
gálat eredménye az ugyanolyan korcso-
portú obez és nem obez betegek között
azt mutatta, hogy az obezek AHI (apnoe-
hypapnoe index) értéke és a deszaturáció
mértéke magasabb volt. (AHI nem obez:6,
AHI obez:8) A kezelés minden esetben

tonsillo-adenotomia volt, ami 44 esetben
kuratív volt, 6 obez esetben csökkentette
a betegség súlyosságát. Vizsgáltunkban
obezitás miatt légsín terápiára nem került
sor, a súlycsökkentés és a fül-orr-
gégészeti kezelés minden esetben megol-
dotta a betegséget.

Következtetés: Vizsgálataink alapján az
obezitás gyermekkorban nem játszik köz-
ponti szerepet az OSAS kiváltó okai kö-
zött, mégis fontos tényező a betegség
súlyosságát és a terápia hatékonyságát il-
letően. Az obéz betegek között az OSAS
súlyosabb formában jelenik meg illetve az
obezitás kezelése nélkül a terápia ered-
ményessége megkérdőjelezhető.
Az obezitás miatt orvoshoz forduló gyer-
mekeknél minden esetben rá kell kér-
dezni az alvászavarra, mivel az OSAS
kezelése nélkül az obezitás kezelése is
kevésbé eredményes mind a szomatikus,
mind a pszichés (kialvatlanság, depresz-
szió) tényezők miatt.
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Szénhidrátanyagcsere zavarok gyermekkori obesitasban

Lásztity N, Almássy Zs, Németh É, Czinner A.
Belgyógyászat, Heim Pál Gyermekkórház, Budapest

Az elhízás, mint a kardiovaszkuláris
megbetegedések jelentős morbiditási té-
nyezője már gyermekkorban társulhat a
szénhidrátanyagcsere zavaraival. Korábbi
vizsgálataink során a hyperinzulinizmus
gyakoriságát 70%-osnak, a csökkent glu-
kóztolerancia (IGT) gyakoriságát

25 %-osnak találtuk a vizsgált elhízott
gyermekpopulációban. A gyermekek akti-
vitását vizsgálva igazolódott, hogy a gya-
koribb közepes nehézségű testmozgás
esetén ritkább volt az inzulinrezisztencia,
IGT előfordulása. 2007-ben 237 gyer-
meket (nemek: 109 leány, 128 fiú, kor: 5-
10 év:59, 10-14 év: 116, 15 év feletti:60)
vizsgáltunk elhízás miatt osztályunkon.
Antropometriai (testtömeg index, szeg-
mentális multifrekvenciás impedanciamé-
rés), képalkotó vizsgálatok, 24 órás
ambuláns vérnyomás monitorozás mellett
vizsgáltuk a lipidanygacsere paramétereit
és 3 órás orális glükóztolerancia tesztet
(OGTT) végeztünk. Cukorterhelés kapcsán
52 esetben szérum inzulin meghatározás
is történt a terhelés 0., 30. és 120. per-
cében. Hiperinzulinizmust 33/52 esetben,

csökkent glukóztoleranciát (IGT) 5/52 és
emelkedett éhgyomri vércukor értéket
(IGF) 1/52 esetben találtunk. Metabolikus
syndroma 4/52 esetben igazolódott A fo-
kozott inzulintermelést mutató, de az IGT
csoportjába nem sorolható gyermekeknél
OGTT kapcsán a vércukor érték a 180.
perc végéig sem csökkent vissza a kiindu-
lási értékre, vagy az éhgyomri értékhez
képest csökkent, esetenként hypoglycae-
mias értéket kaptunk. Összehasonlítottuk
a hiperinzulinaemias és a normál inzulin
szintekkel rendelkező gyermekek antro-
pometriai (haskörfogat, testzsír%, derék-
csípő hányados) paramétereit, szérum
lipid és ultraszenzitív C-reaktív protein
szintjeit. A két csoport között ezekben
nem találtunk szignifikáns különbséget.

Eredményeink alapján gyermekkori el-
hízásban a hyperinzulinaemia és a cukor-
anyagcsere zavar jelentős gyakoriságot
mutat. Fontosnak tartjuk a kivizsgálás
kapcsán az orális glukózterhelés elvégzé-
sét, a megfelelő kezelés és diéta időbeni
megkezdését.
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Egyetemi hallgatók tápláltsági állapotára és a tápláltsággal ösz-
szefüggő néhány életmódbeli tényezőre irányuló vizsgálat

Dr. Aszmann Anna

Bevezetés
Az „Egy Csepp Figyelem” Alapítvány –
melynek célkitűzései között a cukorbeteg-
ség megelőzése és korai felfedezése sze-
repel – egy figyelem felhívó kampány
keretében, 2007. évben 5 egyetem másfé-
lezer hallgatója számára biztosított lehe-
tőséget arra, hogy megbízható értékelést
szerezzenek tápláltsági állapotukról, vér-
cukor és vérnyomás értékeikről. Ezek a bi-
ológiai paraméterek összevetésre kerültek
egy anoním módon kitöltött kérdőív élet-
módra vonatkozó adataival (táplálkozási
szokások, fizikai aktivitás, dohányzás, al-
koholfogyasztás), és a hallgatók családjai-
ban előforduló, a hallgatók által ismert
nagy népbetegségekkel.

A vizsgálat mintája
1463 (816 női és 647 férfi) adatait dolgoz-
tuk fel. A hallgatók átlag életkora 22,09 év
(min.: 18, max: 35 év). A vizsgálat körül-
ményei és az alkalmazott vizsgáló eszkö-
zök a lakossági szűrővizsgálatok feltétele-
ihez és eszközeihez voltak hasonlóak . A
méréseket szakápolók végezték. 5,6mmol/l
éhomi és 7,8mmol/l random vércukor érték
esetén, valamint ≥140/90Hgmm vérnyomás
érték esetén a háziorvos felkeresését ta-
nácsolták. Az adatokat a Az SPSS-PC 10
verziója segítségével dolgoztuk fel.

Jól látható, hogy a BMI alapján 20,9%-
kal, az önminősítés szerint 9%-kal több
férfi került a túlsúlyos+kövér kategóriába,
mint a haskörfogat érték szerint. A nők BMI

s haskörfogat szerinti besorolása nem kü-
lönbözött szignifikánsan, az önminősítés
szerint viszont kétszer magasabb volt kö-
zöttük a túlsúlyosak aránya.
Táplálkozási és sportolási szokások

A főétkezések közül legmagasabb arány-
ban (nők 29,9%-a, férfiak 38,4%-a) a reg-
gelit, legkevésbé a vacsorát hagyják ki
(férfiak 2,9%, nők 7,6%). A férfiak 53,8%-a,
a nők 35,1%-a legfeljebb hetente fogyaszt
gyümölcsöt, és a zöldségfélék fogyasztása
is hasonló arányú. A húsfélék fogyasztásá-
ban, heti többszöri gyakorisággal a sertés
és marhahús dominál, a halfogyasztás na-
gyon alacsony arányú (80% ritkábban mint
hetente fogyasztja). Szabadidőben a fér-
fiak 39,8%-a, a nők 51,7%-a legfeljebb heti
gyakorisággal sportol, hetente 4 óránál
többet a férfiak 42%-a, a nők 24,6%-a
mozog.

Vércukor és vérnyomás értékek
A vércukor értékek 12,7%-a (186 fő) te-
kinthető éhominak (≥5 óra éhezés), ezek
közül 2 fő értéke érte el a 6mmol/l-t. A
random értékek (1268 mérés) közül 8 fő
(0,63%) tartozott a kóros tartományba
(>7,8-11,1mmol/l). A célértéknek vett
140/90 Hgmm vérnyomást a férfiak 16,5%-
a, a nők 6,1%-a érte el, vagy haladta meg.
A vércukor értékek, a tápláltsági állapot és

a táplálkozási/ sportolási
szokások között nem talál-
tunk szignifikáns összefüg-
gést. A systolés és dyas-
tolés vérnyomás értékek
BMI és haskörfogat érté-
kekkel való korrelációi,
nemenként különbözően,
0,149-0,272** között vol-
tak (Pearson sign 0,01).
A vércukor mérése: Accu-

Chek Active készülékkel, a
vérnyomás mérése: Viso-
mat Comfort digitális, fel-

karos készülékkel, a magasságmérés: ant-
ropométerrel, a testtömeg mérés: Dimar-
son DM digitális készülékkel történt.

Férfiak BMI Haskörfogat Önminősítés
Kategóriák % Kategóriák % Kategóriák %

N=646 fő <18,4 2 Sovány 24.2
18,5-24,9 65.2 <94cm 88.1 Kb. megfelelő 52.1

25,29,9 27.1 94-101,9cm 9 Kicsit kövér 20.9
≥30 5.7 ≥102 2.9 Nagyon kövér 2.9

Nők Kategóriák % Kategóriák % Kategóriák
<18,4 8 Sovány 11.4

N=813 fő 18,5-24,9 79.5 <80cm 85.4 Kb. megfelelő 58.5
25,29,9 10 80-87,9cm 10.3 Kicsit kövér 28.5

≥30 2.5 >88cm 4.3 Nagyon kövér 1.6
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A humánkineziológia-felsőoktatás szerepe az elhízás
megelőzésében

prof. Dr. Nyakas Csaba
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Sporttudományi Kutató Intézet

A mozgástudomány szerepe primér je-
lentőségű az elhízás megelőzésében. Nem
véletlen, hogy a Nemzeti Népegészség-
ügyi Program 4-ik pontja az aktív test-
mozgás elterjesztését tűzi ki célul. A
minőségi testkultúra elterjesztésétől a
preventív mozgásterápiáig bezáróan olyan
szakemberekre (mozgás-specialistákra) is
szükség van, akik képzése egyetemi szintű
a mozgástudomány és az egészségtudo-

mányok területén, akik a legmagasabb
szintű tudományos kutatási ismeretekkel
is rendelkeznek. A fejlett európai és ten-
gerentúli országokban a mozgástudományi
egyetemi képzés már tradicionális és köl-
csönösen harmonizált a népegészségügyi
prevencióban résztvevő más szakmákkal.
Magyarországon a humánkineziológusok
alkalmazása az egészségügyi prevenció-
ban és különösen a rehabilitációs progra-

Bevezetés: Az obezitás prevalenciája az
utóbbi évtizedekben gyermek- és serdülő-
korban is folyamatosan nő. Ennek követ-
keztében a gyermekkorban gyakoribb
szekunder hipertónia mellett egyre na-
gyobb szerepet kap az obezitás szövődmé-
nyeként kialakuló primer magasvér-
nyomás. Az ACE gátló a renin-angiotenzin
rendszeren keresztül csökkenti a vérnyo-
mást, a zsírszövetben termelődő ACE gát-
lása révén javítja az inzulinrezisztenciát.

Célkitűzés: Célul tűztük ki, hogy meg-
vizsgáljuk az ACE gátló hatékonyságát és
tolerálhatóságát gyermekkori OHT-ban, va-
lamint a kezelés rövidtávú hatását a cu-
korháztartásra.

Módszerek: Száztíz (68 fiú) obez, primer
hipertóniás, 6-17 éves kor közötti gyer-
meket vizsgáltunk. A vizsgált csoportban a
testtömeg-index (body mass index=BMI)
34,72±7,89 kg/m2 volt. A vérnyomás meg-
határozását 24 órás monitorozással (ambu-
latory blood pressure monitoring=ABPM) és
rendelői méréssel is elvégeztük. A cukor-
háztartás változását standard orális glü-
kóztolerancia teszttel (OGTT) követtük
nyomon. Kezelésként reggel egyszeri 0.05-
0.15 mg/tskg dózisban ACE gátlót alkal-
maztunk. A BMI, a vérnyomás és az OGTT

értékeit a kezelés megkezdése előtt, il-
letve 1 és 6 hónapot követően határoztuk
meg.

Eredmények:
A 6. hónap végén 107(97,2%) beteget érté-
keltünk, 8(9,1%) esetben történt gyógy-
szerváltás mellékhatás miatt,11(10%) eset-
ben volt szükség kiegészítő antihiperten-
zív terápiára, 88(80%) betegnél valósult
meg a kezdeti monoterápia. A kezelés ha-
tására a rendelői vérnyomásértékek az 1.
hónapban 7,50%(szisztolés) és 5,52%(diasz-
tolés), a 6. hónapban 11,48%(szisztolés) és
7,32%(disztolés) csökkenést mutattak. Az
ABPM során az 1. hónapban 4,7%(sziszto-
lés) és 6,4%(diasztolés), a 6. hónapban
6,9%(szisztolés) és 8,83%(diasztolés) csök-
kenést mértünk. Az OGTT alapján a vizs-
gálat kezdetén 36(32,7%), a 6. hónapban
31(31,3%) betegnek volt csökkent glükóz-
toleranciája, 1 személynek 2-es típusú di-
abétesz mellitusza a 0. és 6. hónapban. Az
orális glükóztolerancia, a BMI, a vérnyo-
más cirkadián ritmusa szignifikánsan nem
változott.

Konklúzió: Az ACE gátló hatékony és to-
lerálható vérnyomáscsökkentő gyermek-
kori OHT-ban, valamint rövidtávon nem
befolyásolja a glükóz-háztartást.

Az angiotenzin konvertáló enzim (ACE) gátlók szerepe gyer-
mekkori obezitáshoz társult hipertónia (OHT) terápiájában

Kovács N.1 2, Bereczki Cs.2, Kiss J.2, Földesi I.2, Baráth Á.2, Nyakas Cs.1

1 SOTE Testnevelési és Sporttudományi Kar Budapest,
2 SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Szülészeti Nőgyógyászati Klinika Labor
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mokban még nagyrészt nyitott, de képzé-
sük olyan szakirányok mentén is jelent-
kezni fog, mint a prevenció, rehabilitáció
vagy az idősödő korosztályok mozgás és
testkultúrális gondozása.

A felsőoktatásban helyet kapott a mozgás
specialisták (humánkineziológusok) kép-
zése, mely szorosan kapcsolódik a gyógy-
testnevelő tanári képzéshez, és ez az
együttes alapot képez a gyermekkori obe-
zitás társadalmi megelőzésében és kezelé-
sében szorosan együttműködve az iskola
orvosi hálózattal. Mind az elméleti, mind a
humán obezitológiai kutatásoknak is jó ala-
pot szolgál ez a képzési kapacitás és a
hozzá kapcsolódó doktori (PhD) programok.

Ami a prevenciót illeti a szakma le-
hetőséget kapott az elhízás és a metaboli-
kus szindróma kialakulásának kezelésében.
A mozgás előnyös hatásának elérése az el-
hízás kezelésében csak interaktív formá-
ban lehetséges a mozgás táplálkozási és
neuropszichológiai hatásainak figyelembe-
vételével együtt. A mozgásterápia mellett,
pontosabban azzal együtt, jelentkezni fog
a gyakorlatban is a megfelelő táplálkozás-
terápia és a mentális egészség gondozásá-
nak egysége. A mozgásterápia és a
kiegészítő táplálkozás és mentális gondo-
zás csak az evidencia-alapú tudományos is-
meretekre építve lehetséges.

Rendszeres fizikai aktivitás hatása hétéves obez fiúknál

Szmodis Márta, Zsidegh Miklós, Uvacsek Martina, Pampakas Polydoros,
Mészáros Zsófia és Mészáros János

Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi és
Sportorvosi Tanszék

Tanulmányunk célja iskolakezdő, obez
fiúk testtömeg-csökkentő (rendszeres fizi-
kai aktivitás) programjának nyomon köve-
tése és néhány kinanthropometriai muta-
tójának összehasonlítása volt az azonos
korú, de a programban részt nem vevő obez
(kontroll) csoporttal.

Vizsgálatunkban az összes nyíregyházi, 7
éves (N=75) első osztályos obez fiú vett
részt. Az antropometriai adatfelvétel a
Nemzetközi Biológiai Program ajánlása sze-
rint történt (Weiner és Lourie 1963). A táp-
láltsági státuszt a testtömeg-index
(Quetelet-Kaup 1921) és a relatív zsírhá-
nyad alapján Pařízková (1961) módszerével
becsültük. A módszertani hibák csökkentése
érdekében az abszolút bőrredők összegével
vizsgáltuk a testösszetételben bekövetkező
változásokat. A motorikus teljesítmény jel-
lemzésére a 30 méteres futást, a helyből
távolugrást, a kislabda-hajítást és a 400
méteres síkfutást választottuk.

A gyermekek szüleinek felajánlott ingye-
nes, egy tanévre vonatkozó program kere-
tében diéta és heti 3x60 perc szaktanár
vezetésével tartott foglalkozás (úszás-vízi-
játékok, néptánc, futball) szerepelt. A diéta
betartását a szülők visszautasították, a fog-
lalkozásokon való részvételt vállalók (n=32)
alkotják az aktív csoportot. A kontroll cso-

portba (n=43) a programban részt nem vevő
7 éves obez fiúk kerültek. A gyermekeket
ötször vizsgáltuk, az utolsó két mérés a
program befejezése után a következő tan-
évben történt

A fizikailag aktív és nem aktív csoportok
átlagainak különbségeit ismételt mérések
ANOVA-jával hasonlítottuk össze, szignifi-
káns F-próba esetén, Tukey-féle post-hoc
próbával teszteltük a véletlen hiba 5%-os
effektív szintjén.

A két csoport vizsgált kinanthropometriai
mutatói nem különböztek a program kezde-
tén, a program végén a rendszeres fizikai
aktivitású obez fiúk testtömege és bőrredő
összege szignifikánsan kisebb volt, a moto-
ros teszteken szignifikánsan jobb ered-
ményt értek el, mint a kontroll csoport. A
rendszeres fizikai aktivitás abbahagyása
azonban a koordinációs képességeken ala-
puló kislabda-hajítás és a helyből távolugrás
kivételével a statisztikailag szignifikáns,
egészségügyileg kedvezőbb állapotot jelző
különbségek eltűnésével járt.

A bőrredő összegek időbeli változásának
trendvonalai eltérőek voltak, a kontroll cso-
portban szignifikáns lineáris (r=0,62), a ke-
zelt csoportban azonban szignifikáns
másodfokú görbével (r=0,56) írhatjuk le a
bőrredő összegek növekedését.
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Az elhízás gyógytestnevelése-mozgásterápiája

Gunda András
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és

Sportorvosi Tanszék

A gyógytestnevelés a teljes testkultúra
eszközeit felhasználva alapvetően az is-
koláskorú gyermekek mozgatórendszeri
és/vagy belgyógyászati panaszait mérsék-
li, szünteti meg, de megvalósul az élet-
kori sajátosságoknak megfelelő fejlesz-
tés, kondicionálás is. Ez természetesen
egészségtudományi, pedagógiai, pszicho-
lógiai, és sportszakmai feladat, folyamat.

A mozgásterápia az adott elváltozás
karbantartására, gyógyítására szolgáló,
célzott, elsősorban gimnasztikai alapokon
nyugvó, szűkebb mozgásforma, amely fo-
lyamatosan feltételezi a szakember,
gyógytestnevelő tanár jelenlétét.

Minél nagyobb a sportkínálat, annál
egyszerűbb az érintettek választása. A kí-
nálatot csupán a jól megtanított sport-
ágak jelenthetik. Választásnál figyelem-
mel kell lenni az érintettek diagnózisára,
életkorára, testalkatára, előképzettsé-
gére, személyes érdeklődésére, és a kör-
nyezet lehetőségeire. Erre az intézmé-
nyesített testedzés utáni időszakban is
nagy szükség van. Fontos, hogy minden
érintett vihessen magával felnőtt korára
az elváltozását karban tartó sport-
ágat/ágakat, és ezzel folyamatosan kar-
ban tarthassa magát, nem elsősorban
egészségügyi meggondolásból, mert túl-
nyomó részt nem jelent kellő motivációt,
hanem azért, mert megszerette, és szíve-
sen műveli választott sportját.

Az elhízás esetében paradox módon
olyan testgyakorlatokat kell választani,
amelyek egyrészt az energia elhasználást
segítve csökkentik a testtömeget, más-
részt átmenetileg, vagy tartósabb ideig
megerősítik a tartó apparátust a megnö-
vekedett terhek elviselésére. Tekintetbe
kell venni azt is, hogy a kövér gyermekek
és felnőttek kisebb-nagyobb mértékben,
a motorikus teljesítményekben is elma-

radnak egészséges társaik eredményeitől.
Ebből a kettősségből következik, hogy a
fizikai képességek közül az állóképesség
és az erő fejlesztésére kell a legnagyobb
hangsúlyt fektetni.

Az állóképességi sportok egy része
éppen azért nehézkes, és azért nem is
nyújt örömöt az elhízottak számára, mert
a nagyobb tömeget nehéz, és balesetve-
szélyes elviselni, ugyanakkor nélkülük
nem születik eredmény. A gyaloglás, a
futás a legalkalmasabb, úgynevezett cik-
likus mozgás, amely mobilizáló hatása
mellett a zsírégetés alapvető fegyvere,
de természetesen a kerékpározás, sífutás,
és az úszás is jól dozírozható, alkalmaz-
ható, légzőgyakorlatokkal egybekötve
pedig hatványozottan eredményes is. Bár
az úszás a többi sportággal összevetve fo-
kozottabb éhségérzetet, étvágyat gene-
rál.
Az erő fejlesztésének módszerei ugyan-
csak változatosak. Hosszabb távon az erő-
állóképesség mutatkozik a leghaszno-
sabbnak, amely kitartó, hosszú távú mun-
kát igényel, de tartós eredményre, na-
gyobb, és hosszabban tartó egyensúlyra
vezet.

Az elhízottak terápiájában komoly ne-
hézséget jelent, hogy az érintettek el sem
jutnak ilyen foglalkozásokra, egyrészt
rossz szülői attitűd, másrészt az érintet-
tek pszichés gátlásai miatt. Ha ezt sikerül
áttörni, még mindig sok a teendő. A
gyógytestnevelő tanár nagyon eredmé-
nyes lehet szakmai felkészültsége, empá-
tiás készsége révén. Feladata az érin-
tettek szeretettel történő meggyőzése, a
fegyelmezett és következetes munkára
való hajlandóságuk kialakítása. Meg kell
kísérelni a szülőket is együttműködésre
bírni saját gyermekük érdekében.
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Előzmények. A megfelelően kiválasztott
fizikai aktivitás az elhízás megelőzésében
és kezelésében lényeges szerepet játszik,
azonban a térdizületi artrózis előfordu-
lása mintegy négyszeres a nők és 4,8-szo-
ros a férfiak esetében. Feltételezésünk
szerint mind elhízásban mind normál test-
tömeg esetén a menetszerű tempós gya-
logláskor az alsó végtagot érő terhelő
hatás jelentősen kisebb, mint futás köz-
ben.

Anyag és módszer. Vizsgálatunkban 14
elhízott (Tm: 168,7±:8,8 cm, Tt
:119,1±25,4 kg, BMI: 41,9± 6,5
kg/m²), és 14 kontroll (Tm:
173,1±9,7cm, Tt: 62,5±11,5kg,
BMI: 20,8±2,4kg/m²) személyt vá-
lasztottunk ki. Gyors járással il-
letve lassú futással tizenkét lépést
tettek, megközelítőleg azonos sebesség-
gel. Kistler Force Plate System (version
1.0.1, mintavételi frekvencia:1000 Hz) se-
gítségével rögzítettük a hatodik lépés tá-
masz fázisának függőleges talajreak-
ció erő-idő görbéit.

Összehasonlításra került tempós
gyaloglás közben a teljes talptámasz
alatti első erőcsúcs (F1), az elrugasz-
kodás alatti második erőcsúcs (F2), a futás
közben mért támaszfázis alatti maximális
vertikális erővel (Fmax). A mért erőválto-
zókat a vizsgálati személyek testsúlyára
normalizáltuk. A test zsírtömegét (FM), a
testzsír%-ot (BFP), és az izomtömeget
több- fázisos bioimpedancia eljárással ha-
tároztuk meg (InBody 720).

Student’s t testet alkalmaztunk a nor-
malizált adatok szignifikáns különbségei-
nek kimutatására (p≤ 0,05). Továbbá
korrelációt és lineáris regressziót használ-
tunk az antropometriai adatok és a vizsgált
vertikális erőváltozók (F1, F2, Fmax) kö-
zötti összefüggések meghatározására.

Eredmények. Az elhízott csoportban a
tempós gyaloglás támasza alatti erőcsú-
csok (F1, F2) kisebbek voltak, mint a futás

alatt mért erőcsúcs (Fmax ) 1. táblázat.
Hasonló különbségeket találtunk a

kontroll csoportnál is (2. táblázat). Az el-
hízott csoportban a jogging alatt mért ab-
szolút Fmax értékek túlterheléshez,
sérüléshez vezethetnek. Szignifikáns kor-
relációt találtunk a testzsír%-ot kivéve
minden vizsgált antropometriai változó és
a mért vertikális erő értékek (F1, F2,
Fmax) között.

Elhízott személyek vertikális erőértékei
járás és futás közben

1. táblázat *p<0,000

Normális súlyú személyek vertikális
erőértékei járás és futás közben

2. táblázat *p<0,000

Vertikális erőértékek a teljes talptámasz
első erőcsúcsa (F1), az elrugaszkodás alatti
második erőcsúcsa (F2 ) gyors járás köz-
ben, és a maximális vertikális erő (Fmax )
támasz fázisa alatt futás közben. Az erő
értékeket testsúlyra normalizáltuk (erőér-
ték/testsúly*100). (N=Newton)

Következtetés. Eredményeink adatsze-
rűen igazolták hipotézisünket, amely sze-
rint elhízott és normális súlyú személye-
ken futás közben lényegesen nagyobb ter-
helés (vertikális stressz) éri az alsó vég-
tag izületeit, mint gyors járás közben, így
testsúlycsökkentés céljából jogging he-
lyett tempós gyaloglás ajánlható.

A tempós gyaloglás és a futás alsó végtagot terhelő hatásának
összehasonlító vizsgálata elhízott és normális súlyú személye-
ken

Rácz Levente1, Halmy Eszter2, Halmy László2

¹ Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest
² Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest

F1 F2 Fmax
x: 112 % SD:9 x: 105,1 % SD:8 x: 175 % SD:23

x:1333,1 (N)* SD:243
medián:1267(N)

x:1248,3 (N)* SD:198
medián:1240,5(N)

x:2065,5 (N)* SD:366
medián:1956,5(N)

F1 F2 Fmax
x: 134 % SD:15 x: 124 % SD:11 x: 236 % SD:30

x:817,8 (N)* SD:146
medián:787,5(N)

x:757,2(N)* SD:141
medián:734,5(N)

x:1429,9(N)* SD:202
medián:1400(N)



S46 MET IX. KONGRESSZUS

Obesitologia Hungarica 2008; (9) Supplementum 1; S1–S56

Kockázati tényezők csökkenése lépésmérővel ellenőrzött test-
súlycsökkentő programban

Halmy Lászlóné1, Halmy László2

1 Euro-Obez Egyesület a Túlsúlyosakért; 2 Magyar Elhízástudományi Társaság²

A testsúlycsökkenés jelentőségét nem
mérhetjük öncélúan kilogrammokban,
hanem a szív- és érrendszeri kockázati té-
nyezők változása mutatja megfelelően a
programok hatékonyságát. Világossá vált,
hogy a diétás kezelés magában nem vált
ki olyan mélyreható egészségjavító válto-
zásokat az elhízott szervezetben, mint a
fokozott fizikai aktivitással egybehangolt
testsúlycsökkentő program. Ennek érde-
kében komplex programot dolgoztunk ki,
amely a hipokalóriás étrenden kívül több-
irányú fizikai aktivitást tartalmazott. A
károsodott izületek működését vízi és tor-
natermi gimnasztikával javítottuk, majd
lépésmérővel kontrollált gyaloglóprogra-
mot írtunk elő. A hét öt napján végzett
kórházi terápiát két kórházi szabadnap
szakította meg, amelyeken a fizikai akti-
vitás nyilvánvalóan csökkent. Morbid elhí-
zásban műtéti kezelés a betegek nagy
részében nem jöhet szóba, ezért szüksé-
gesnek látszik a betegek életmód terápi-
ával történő gyógyításának kialakítása.

Vizsgálatunk célja egyrészt annak ki-
mutatása volt, hogy a program során mi-
lyen mértékben változnak egyes kardio-
vaszkuláris kockázati tényezők, másrészt
morbid obezitásban elérhető-e érdemi
testsúlyváltozás életmód terápia hatá-
sára, továbbá állapotuk alkalmassá te-
hető-e esetleges műtéti beavatkozásra?

Anyag és módszer: 146 elhízott, 17-70
év közötti beteg (férfi:72, nő:74), BMI
41.59 kg/m² (SD:8.28) 28-69, életkor 44.9
év (SD:10.64), kezelési idő 22.66 (SD:
12.55) median 19 nap során vízalatti
torna, gimnasztika, és lépésmérővel el-
lenőrzött (Omron HJ-113-E) tempós gya-
loglás hatását vizsgáltuk egyes kardio-
vaszkuláris kockázati tényezőkre, 800-
1500 kcal/napenergiatartalmú diéta
adása mellett. Bioimpedancia méréseket

InBody720 műszerrel mértük. Külön érté-
keltük 88 morbid obéz beteg adatait (BMI
47,59 kg/m2 (SD:6,59), kor 45,3 év, keze-
lés időtartama 23,5 (SD:14,54), median
18,0.

Eredmények: A jelentős testsúly 119.46
(SD:25.88)- 112.94 (SD:24.23), és zsírtömeg
52.2 (SD:18.23) - 47.87 (SD:18.25) kg-nyi
csökkenés mellett a szisztolés 147.86
(SD:19.69) - 123.5 (SD:11.93), illetve diasz-
tolés vérnyomás 90.43 (SD:12.67) - 76.98
(SD:7.44) Hgmm-nyi, a koleszterin 5.32
(SD:1,14) - 4.34 (SD:1.06), LDL 3.18
(SD:0.96) - 2.66 (SD:0.88), HDL koleszterin
1.32 (SD:0.33) - 1.17 (SD:0.25), triglicerid
2.47 (SD:2.77) - 1.69 (SD:1.14), hCRP 8.80
(SD:8.2) - 4.99 (SD:4.44) mmol/l-nyi szigni-
fikáns csökkenését észleletük. A kezelés
alatt a betegek napi járástávolsága több
mint kétszeresére nőtt 4.5 km/nap (SD:3.2)
- 10.2 km/nap (SD:5.7), mutatva erőnléti
állapotuk változását. A morbid obéz bete-
gek testsúlyának átlaga 138,83-ról (SD:22,3)
131,06 (SD:21,27)-ra, VFA 206,87 cm²-ről
(SD:63,56) 196, 19 (SD:53,6)-re, a sziszto-
lés vérnyomás 151,53-ról (SD:19,5) 126,45
(SD:11,27)-re, a disztolés vérnyomás 90,9-
ről (SD:13,46) 78,59 (SD:7,54) Hgmm-re, a
hCRP 12,32 (SD:9,14)-ről 7,59 (SD:5,16)-re,
a vércukor 6,65 (SD:2,37)-ről 5,3 (SD:1,39)-
ra, az összkoleszterin 5,27-ről (SD:1,07)
4,61 (SD:1,04)-re, az LDL-koleszterin 3,19
(SD:0,90)-ről, 2,69 (SD:0,88)-re, a szérum
triglicerid 2,43 (SD:1,59)-ról 1,76 (SD:0,69)
mmol-ra csökkent.

Következtetés: A lépésmérővel kontrol-
lált gyaloglóprogram, a vízi és tornatermi
torna, valamint energiaszegény étrend
együttes adását alkalmasnak tartjuk az
elhízás mindhárom osztályában a kardio-
vaszkuláris kockázati tényezők csökken-
tésére.
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Testzsír csökkentő mozgásprogramok optimális intenzitásmu-
tatóinak meghatározása és alkalmazása

Dr. Kovács Péter
General Personal Training KFT,

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

Az elhízás korunk egyik civilizációs nép-
betegsége. Kiváltó oka lehet öröklött és
külső környezeti tényezők hatásának
eredménye. Az elhízás a táplálkozás, mint
energia bevitel és a testmozgás, mint
energiafelhasználás egyensúlyi helyzet
felbomlásának eredménye.

Cél: A testzsír mennyiségét csökkentő
mozgásprogramok alkalmazását megelőző
állapotfelmérő vizsgálatok elvégzésének
célja az optimális intenzitásmutatók meg-
határozásához szükséges adatok megis-
merése és azok eredményes alkalmazása.

Módszer: Az életmódprofil és az egész-
ségi rizikóprofil meghatározást követő ál-
lapotfelmérés során a testalkati és
testösszetételi mutatók meghatározása
mellett a kardiorespiratorikum, az anyag-
csere, a mozgás és támasztórendszer
funkcionális állapotának megismerése a
cél. Az objektív állapot-felmérési adatok
ismeretében számított és mért alap- il-
letve munka anyagcsere értékek kerülnek
meghatározásra. A pontos energia beviteli
(mennyiségi és minőségi) mutatók mellett
elengedhetetlen a pontos energia fel-
használási mutatók meghatározása. A
szubjektív (pl. Borg skála) és kevésbé ob-
jektív módszerek (pl. lépésszámlálás)
mellett a munka- és sport-élettanban, va-
lamint a modern fitnessben a metabolikus
ekvivalens és a maximális szívfrekvencia
százalékában megjelölt intenzitászóna
objektív mutatóinak alkalmazása a legel-
fogadottabb. A cél intenzitás zónák meg-
határozása történhet méréssel és
becsléssel. Az életkor, az egészségügyi

státusz és az életvitel ismeretében meg-
választható a javasolt edzésmódszer, a
mozgásforma, az edzésgyakoriság és idő-
tartam, valamint kiszámítható a cél MET
és szívfrekvencia tartomány. A célirányos
teljesítmény-élettani vizsgálatok során a
szükséges intenzitás zónák pontos megha-
tározására van lehetőség. A testzsír csök-
kentő mozgásprogramok eredményességét
a testösszetételi és edzettségi állapotot
jellemző mutatók időszakos ellenőrzése
és folyamatos nyomon követése alapve-
tően befolyásolja.

Eredmény: A tudományosan megalapo-
zott módszerek alkalmazásának eredmé-
nye a testösszetételi mutatók (pl. testzsír
és izom százalék) javulása és az edzett-
ségi állapotot jellemző teljesítméy-élet-
tani mutatók (pl. anaerob küszöbhöz
tartozó teljesítmény, relatív aerob kapa-
citás fejlődése, szívfrekvencia variabilitás
paraméterei stb.).

Következtetés: Testzsír csökkentő moz-
gásprogramok objektív intenzitásmutató-
inak meghatározása és ellenőrzése segíti
az alkalmazási gyakorlat törvényszerűsé-
geinek megismerését, a leghatékonyabb
módszerek széles körű elterjedését. Ezek
fontos szerepet játszanak a komoly nép-
egészségügyi kockázatot jelentő elhízás-
sal kapcsolatos megbetegedések megelő-
zésében és kezelésében.

Az előadás a testzsír csökkentő moz-
gásprogramok terhelési mutatóinak meg-
határozását és alkalmazásuk gyakorlatát
mutatja be.
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Fizikai aktivitás szerepe a mozgásszervi panaszok kezelésében
túlsúly és elhízás esetén

Koroknai Gabriella1, Kránicz J.1,2

1 PTE ETK PKK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet
2 PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

Orthopaediai Klinika

Célkitűzés:
A prezentáció célja a mozgásszervi pana-
szok esetében alkalmazható fizikai aktivi-
tás lehetőségeinek áttekintése a túlsúly
és elhízás kezelése kapcsán.
Az általunk alkalmazott subaqualis tré-
ning kapcsán célunk volt betegek moz-
gásszervi és általános állapot felmérése, a
subaqualis torna hatására bekövetkezett
változások kimutatása, valamint egyéb
pozitív hatásainak feltérképezése.

Vizsgálati anyag és módszer:
Mintánk elemszáma 20 fő, (17 nő, 3 férfi)
átlagéletkoruk 42,5 év, ebből 15 elhízott
beteg rövidtávú (7-10 nap), és 5 fő hosszú
távú (4 hónap) kezelésben vett részt.
A mozgásszervi állapot és az antropomet-
riai paraméterek rögzítését követően a
betegek fájdalomérzetét, hangulatát VAS
skála segítségével mértük fel.
Egyénre adaptált, mérsékelt intenzitású
subaqualis foglalkozások átlagosan 30
percig tartottak, minden rövidtávon ke-
zelt betegünk továbbá dietoterápiában és
életmódi tanácsadásban részesült.
Az antropometriai paraméterek kiértéke-
lését egymintás t-próbával, Statistica for
Windows programmal végeztük.

Eredmények:
Az osztályon kezelt 15 fő esetében, a
testsúly átlaga (125 ± 18,7 vs. 121,46 ±
18,47 kg) szignifikánsan csökkent

(p<0,000000), a BMI átlaga a kiindulási ér-
tékhez képest (43,65 ± 7,02 vs. 42,68 ±
6,75 kg/m2) szintén szignifikáns csökke-
nést (p<0,000899) mutatott, a haskörfo-
gat esetében jelentősebb (131,26 ± 15,46
vs. 129,33 ± 15,55 cm), míg a csípőkörfo-
gat vizsgálata során (137,20 ± 13,05 vs.
136,66 ± 13,05 cm) kisebb mértékű szig-
nifikáns csökkenést tapasztaltunk, a do-
mináns jobb felkar körfogat átlaga nem
változott.

Az ambulánsan kezelt 5 fő a 4 hónap
alatt átlagosan 5,74 kg-ot fogyott a has-
körfogat 6 cm-rel, a csípő- 3,8 cm-rel, a
combkörfogat 2,8 cm-rel, a felkar körfo-
gat 0,9 cm-rel csökkent.
A betegek hangulata és fájdalomérzete a
VAS skála alapján, a mozgásprogram alatt
és után javulást mutatott.

Következtetés:
Az életmód programok részeként alkal-
mazott rendszeresen és helyesen végzett
testmozgás mérsékli a fájdalmat és ja-
vítja a fizikai aktivitást, - teljesítőképes-
séget, társuló mozgásszervi panaszok
esetén is.
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„Labdát minden elhízott gyermek kezébe!”

Ihász Ferenc¹, Halmy Lászlóné²
¹ Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Kar Rekreáció-szervező

és Egészségfejlesztő szak, Győr, ² Euro-Obez Egyesület

A Szív és érrendszeri betegségek meg-
előző programján belül kialakított „Obe-
zitás” alprogram keretében iskoláskorú
gyermekek részére a Magyar Elhízástudo-
mányi Társaság és a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai Kar Rekre-
áció-szervező és Egészségfejlesztő szaká-
nak kezdeményezésére országos akció-
programot szervezünk..

A program Magyarország 9 városában
indul 2008. szeptember 1-én, és decem-
ber közepén zárul Győr, Mosonmagyaró-
vár, Csorna, Kapuvár, Székesfehérvár,
Tatabánya, Tata, Budapest, Sopron váro-
sai, továbbá néhány kistelepülés iskolái
részvételével. Városonként egy-két iskola
lép be. A program két azonos évfolyamot
3-4. osztályos fiúk, lányok érint. Városon-
ként összesen 100-150 gyermeket vonunk
be. Az elhízott gyermekek osztálytársaik-
kal együtt végzik a feladatokat, vagyis
nem diszkrimináljuk őket. Az első lépés-
ben szülői támogatást kérünk, majd „ro-
adshow” formájában minden gyermeket

megmérünk. Antropometriai módszereken
kívül, InBody720, InBody230 műszerekkel
bioimpedancia méréseket is végzünk. A
méréseket a vizsgálat végén megismétel-
jük. Minden testnevelési óra első harma-
dában az elhízott és a normál testsúlyú
gyermekek a már korábban kidolgozott
labdagyakorlatokat végeznek, ill labdajá-
tékokban vesznek részt. A sikeres végre-
hajtást közel 40 hallgató segíti. Minden
hallgató saját településéért felelős. A
hallgatók a programból diplomamunkát ír-
hatnak. Az összesített anyagot központi-
lag dolgozzuk fel.
A labdaprogram előnye az elhízott gyer-
mekek mozgáskészségének és aktivitásá-
nak fejlesztésében az, hogy labdaérzékük
jó, nem idegenkednek a labdától, a játé-
kosság pozitív indítékot ad, és nem hat ki
az eredményre a futásban, ugrásban, kö-
télmászásban megmutatkozó hátrányuk. A
labdaprogram aránylag kis anyagi befek-
tetéssel elvégezhető és széleskörű elter-
jedése várható.
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Túlsúlyos hypertoniás betegek optimális kezelése

Dr. med. habil. Barna István
Semmelweis Egyetem, I. Belklinika, Budapest

A keringési betegségek okozta morbidi-
tás és mortalitás optimális kezelését mind
az európai mind a hazai irányelvek meg-
fogalmazták. Az elhízás és a hypertonia
közti kapcsolat mértékét mi sem igazolja
jobban, hogy a testsúly csökkenésekor a
vérnyomás csökkenése is megfigyelhető.
Az intraabdominális zsír növekedése szá-
mos ponton fokozza a kardiovaszkuláris
mortalitást, nem véletlen, hogy a derék-
körfogat küszöbértékét (ffi alsó küszöb
94, felső 102cm – nő 80 illetve 88 cm cm)
javasoljuk elérni.

Hypertoniás férfiakban közel 70%-ban,
nőkben csaknem 80%-ban kimutatható az
elhízás. A magasvérnyomás betegség
okozta szövődmények kezelési stratégiá-
ját a kockázati tényezők figyelembe vé-
telével kell kialakítani. Az első lépés a
rendszeres fizikai aktivitás növelése és a
túlsúlyos állapot (akár gyógyszeres segít-
séggel is) csökkentése. A terápiás straté-
gia megkezdésekor a súlygyarapodást
előidéző gyógyszereket lehetőség szerint
kerülni kell, vagy más szerrel szükséges
helyettesíteni azokat.

Az antihypertensiv kezelés kialakításá-
ban az ACE-gátlók, ARB-k és kalciumcsa-
torna blokkolók kiemelt szerepet kell,
hogy kapjanak. Az elmúlt évek lezárult
vizsgálatai alapján egyértelművé vált,
hogy a béta-blokkoló, illetve a diuretikus
kezelés során ha a célvérnyomást el is
lehet érni, azonban a magasvérnyomás
következtében kialakuló szövődmények
megelőzésében kevéssé hatékonyak Az
újabb és újabb bizonyítékok alapján me-
tabolikus mellékhatásaik miatt a bétab-
lokkolókat különösen nem tekinthetjük
egységes csoportnak, ezért a nemzetközi
ajánlások is különösen ezen a terülten
módosultak.

A célvérnyomás eléréséhez, a terápia-
hűség fenntartásához a fix-dózisú kombi-
nációs antihypertensiv kezelés egyre
nagyobb szerepet tölt be a mindennapi
terápiás gyakorlatban.

A túlsúlyos hypertoniás betegek komp-
lex kezelésével van csak remény a foko-
zott kardiovaszkuláris kockázat mérsék-
lésére.
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Fogyókúra vagy testsúlymenedzsment?

Rurik Imre 1,2

1 Háziorvosi Központ, Bp XX.,
2 Semmelweis Egyetem, ÁOK, Családorvosi Tanszék

A mindennapi tapasztalatból tudjuk,
hogy a nehezen elért, nem is mindig a kí-
vánt mértékű testsúlycsökkentést gyakran
újabb hízás követi és betegeink között na-
gyok az egyéni különbségek.

A hazai irodalomban több jól megter-
vezett vizsgálatot találunk, többnyire
életmód programokkal vagy gyógyszerrel
kiegészített diétával. Ugyanakkor széles
publicitást kapnak a különböző diétás-fo-
gyókúrás programok, néha szakmai kont-
rol nélkül.

Az előadásban megpróbáljuk összeha-
sonlítani néhány nagyobb esetszámú RCT
adatait elemző meta-analízist, egyetér-
tést keresni a legjobb és a legtartósabb
hatást biztosító módszerekről.

Hosszabb távon, még 3 év után is, a
zsírszegény diéta csökkentette legtartó-
sabban a testsúlyt és eredményesebbnek
bizonyult a metabolikus szövődmények
megelőzésében. A divatosabb diéták ren-
delkezésre álló kevés kontrolált eredmé-
nyét összehasonlítva a rövid távú meta-
bolikus előnyök kedvezőbbek voltak az At-
kins csoportban (-4,7 kg), míg Zone (-
1,6kg), Ornish (-2,2kg), LEARN (-2,6)
diéták mérsékeltebb fogyást eredményez-
tek.

Az 1 évnél hosszabb gyógyszeres után-
követéses vizsgálatok eredményeit össze-
hasonlítva: az orlistat kezelést a csak
diétával összevetve, 24 hónap alatt 3.3
kg-al nagyobb fogyást eredményezett,

csökkentette az összes,- és az LDL-ko-
leszterint, valamint a vérnyomást, javult
a glykaemiás kontroll, de a zsírban oldódó
vitaminok gyakori hiánytünetei és gastro-
intestinális mellékhatások mellett. A dié-
tához 12 hónapon át adott sibutramin 4.2
kg többlet fogyást eredményezett, a HDL-
koleszterin és a trigliceridet szintet elő-
nyösen befolyásolta, de a diastolés vér-
nyomást emelte. A csökkent glukóz tole-
ranciájú betegek metformin kezelése
hosszú távon szintén megtakarítást ered-
ményezett a diabetes költségeiben és az
életminőségben. A psychológiai tanácsa-
dással (cognitiv,- psycho,- relaxációs te-
rápiával) kiegészített testsúlycsökkentő
programok rövidtávon hatásosabbak le-
hetnek, de a hosszú távú eredmények alig
különböznek, akárcsak az egyéni és cso-
portos diétás tanácsadásé. Az elhízott nők
jobban megérzik az életminőség csökke-
nését, nagyobb számban számoltak be si-
kertelen testsúlycsökkentő kúráról, és
erősebben motiváltak a kezelésre.

Összefoglalva: az elhízás kezelése és
megelőzés komplex feladat, a fogyókúrák
általában időszakokat jelentenek, a test-
súlymenedzsment a betegek legnagyobb
részénél élethosszig tartó folyamat, ahol
személyre szabott orvosi irányításra van
szükség.

Szerző bemutatja 1-1 jellemző esetét is.
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A Thr715Pro P-selectin gén polimorfizmus hatása a
thrombocyta aktivációra obesitasban

Csongrádi Éva1, Káplár Miklós1, Nagy Béla2, Varga Zsuzsa1, Seres Ildikó1,
Juhász Attila1, Bajnok László3, Karányi Zsolt1, Kappelmayer János2, Paragh György1

1 DE OEC, I. sz. Belgyógyászati Klinika, 2 Klinikai Biokémiai és Molekuláris
Pathológiai Intézet, 3 PTE ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Előzmények: Elhízással összefüggésben
fokozott thrombocyta aktivációt és a koa-
guláció prothrombotikus irányú eltolódá-
sát észlelték. A thrombocyta aktiváció
egyik szenzitív markere a P-selectin. A
szolubilis P-selectin szint a Thr715Pro po-
limorfizmus szerint egészséges egyének-
ben változik; az alacsonyabb szinttel járó
homo-és heterozigóta formáknak irodalmi
adatok alapján védő hatása feltételez-
hető az atherosclerotikus folyamatokat il-
letően.

Célkitűzés: Thrombocyta aktiváció
meghatározása. Thrombocyta aktivációs
paraméterek vascularis rizikófaktorokkal,
és arteria carotis intima-media vastag-
sággal való kapcsolatának keresése, vala-
mint a P-selectin gén Thr715Pro poli-
morfizmus ezen tényezőkre való hatásá-
nak vizsgálata.
Betegek és módszerek: Vizsgálatunkban
154 obes (életkor: 40.6 ± 11.1 év; BMI:
38.2 ± 7.7 kg/m2) és 62 egészséges kont-
roll személy (életkor: 39.7 ± 10.0 év; BMI:
22.1 ± 1.9 kg/m2) szerepelt. Thrombocyta
felszíni P-selectin vizsgálata monokloná-
lis antitestek felhasználásával áramlási
cytometriai analízissel történt. A szolubi-
lis P-selectin meghatározást ELISA mód-
szerrel végeztük. Genotípus vizsgálathoz
PCR-RFLP analízist alkalmaztunk.

Eredmények: A thrombocyta felszíni és
szolubilis P-selectin szint obesitasban
szignifikánsan (p<0.05) emelkedett volt a

kontroll csoporttal szemben (felszíni P-se-
lectin medián és kvartilis értékei: obesi-
tas: 1.30 (0.69-2.26) %, kontroll: 0.72
(0.39-1.18) %; szolubilis P-selectin: obesi-
tas: 45.2 (38.7-58.0) ng/ml, kontroll: 35.7
(25.1-45.9) ng/ml). Szignifikáns korrelá-
ció volt a felszíni P-selectin és az arteria
carotis intima-media vastagság (r=0.23),
BMI (r=0.25), HOMA index (r=0.32), trigli-
cerid (r=0.26), atherogén index (r=0.23),
PAI-1 (r=0.30) között. A szolubilis P-selec-
tin szignifikáns korrelációt mutatott az
alábbi paraméterekkel: BMI (r=0.25), CRP
(r=0.23), HOMA index (r=0.32), triglicerid
(r=0.23), atherogén index (r=0.28), PAI-1
(r=0.26). A kontroll csoportban a
Thr715Pro polimorfizmus hetero-és homo-
zigóta formáiban a szolubilis P-selectin
szint szignifikánsan alacsonyabb volt a
vad típushoz viszonyítva (25.1(17.9-41.9)
ng/ml vs. 36.6 (27.8-50.0) ng/ml,
p=0.023); ez a különbség obesitasban nem
volt kimutatható (49.7 (40.7-62.3) ng/ml
vs. 44.3 (38.5.-55.1) ng/ml, p=0.16).

Következtetés: Az obesitasban megfi-
gyelhető fokozott thrombocyta aktiváció
intima-media vastagsággal való szoros
kapcsolata az érszövődmények kialakulá-
sának nagyobb kockázatára hívhatja fel a
figyelmet. A szolubilis P-selectin szint P
allél vonatkozásában feltételezett védő
hatása elhízottakban elvész az egészsége-
sekkel szemben.
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Apnograph szerepe az alvási apnoe diagnosztikájában

Kiss Attila, Nagy András, Szakács Zoltán*
Megyei Kórház Kecskemét Hypertonia Ambulancia (I.Belgyógyászat-Kardiológia)

*Állami Egészségügyi Központ, Alvásdiagnosztikai Centrum

Bevezetés: Az obstruktív alvási apnoe
syndroma (Obstructive Sleep Apnea
Syndrome – OSAS) rontja a cardiovascula-
ris morbid-mortalitási kilátásokat, fo-
kozza a myocardialis infarktus, a stroke
kockázatát, növeli a korai mentális defi-
cittünetek megjelenésének, illetve az el-
alvásos balesetek bekövetkezésének esé-
lyét, számos esetben a terápiarezisztens
hypertonia hátterében is igazolható. A
kórkép diagnosztikai aranystandardját je-
lentő alváslaboratóriumi vizsgálat jól fel-
szerelt alvásdiagnosztikai centrumokban
történik.

Módszer: A diagnosztikai szűrővizsgála-
tok új, praktikus módszerét jelenti a Me-
ditech Kft. pulzoxymetriával kibővített,
HRV-analysisre képes, ambuláns vérnyo-
másmonitorozásra és 3-csatornás Holter-
EKG rögzítésére alkalmas card(X)plore
Apnograph készüléke. Jelen vizsgálatba a
Hypertonia Ambulancián megjelenő bete-
gek közül 41 került, akiknél felmerült az
OSAS gyanúja.

Eredmények: 32 férfi (F) és 9 nő (N)
beteg közül 8 bizonyult OSAS-ra negatív-
nak (5F, 3N). 5 férfi betegnél észlelt

enyhe eltérések alapján polysomnograp-
hiát (PSG) egyelőre nem kezdeményez-
tünk. 4 esetben pitvarfibrillációs arritmia
és/vagy szegényes compliance miatt nem
volt értékelhető eredmény. 20 betegnél
(17F, 3N) észlelt szignifikáns eltérések
(repetitív desaturációs epizódok, éjszakai
vérnyomásértékek fokozott variabilitása,
non-dipper status) megerősítették a fel-
merült OSAS gyanúját. Eddigi 8 PSG mind-
egyike súlyos OSAS-t igazolt, CPAP-,
illetve BiPAP terápiát indikálva.

Következtetés: Apnograph több, párhu-
zamosan rögzíthető paraméter vizsgála-
tára alkalmas, a beteg számára külön-
ösebb kényelmetlenséget nem okozó, am-
bulánsan kivitelezhető vizsgálómódszer,
segítségével alvási apnoe syndroma gya-
núja esetén aktív előszűrésre nyílik mód.
Ezáltal a további terápiás döntésekhez el-
engedhetetlenül szükséges alvásdiagnosz-
tikai vizsgálat optimális időben végezhető
el, lehetőség nyílik súlyos esetekben az
urgencia korrekt alátámasztására, illetve
a túlterhelt, hosszú előjegyzési idővel
dolgozó alváslaboratóriumok felesleges
vizsgálatoktól történő megkímélésére.
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Új lehetőség a gerinc funkcionális diagnosztikájában

Téglásy György, Horák Edina
Országos Sportegészségügyi Intézet, Belgyógyászat

A gerinc vizsgálata általában radiológiai
módszerrel történik. A sugárterhelés csök-
kentését és a szorosabb utánkövetés le-
hetőségét szolgálják a nem sugárzásos
elven működő berendezések. A SpinalMo-
use® egy ilyen, elektromechanikus elven
működő, funkcionális gerincvizsgáló mé-
rõrendszer, mely egy a hozzá tartozó
program segítségével méri a gerinc sagit-
tális és frontális síkú görbületeit és a háti
és ágyéki gerincszakaszra vonatkozóan
megjeleníti azokat. Alkalmas a csigolyák
egymással bezárt szögének objektív, nu-
merikus meghatározására is. Statikus
testhelyzetekben a mozgásfolyamatok
végpontján történik a mérés: ülõ, álló
testhelyzetben neutrális, flexiós, exten-
ziós és jobb, bal laterálflexiós pozícióban.

Ezen értékekből számítja ki a program az
egyes szegmentumokra lebontva azok mo-
bilitását, jól értelmezhetően informál a
kóros mozgásokról, instabilitásról, illetve
kórosan fennálló blokkokról. A túlsúlyos és
elhízott személyek mérései során eddig
szerzett tapasztalatok alapján megálla-
pítható: a készülék komoly segítséget
nyújthat ezen betegek gerinc statusának
felderítésében, állapotuk utánkövetésé-
ben, az elhízás következtében kialakuló
elváltozások vizsgálatában, valamint a re-
habilitáció során segíti a kezelés haté-
konyságának ellenőrzését.

Kiválóan alkalmas az érintettek moti-
válására, a terápia elfogadtatására, a te-
rápiás beavatkozás hatékonyságának
dokumentálására.
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400 kg testsúlyú nőbeteg 282 kg-os testsúlycsökkenése komp-
lex konzervatív kezeléssel és sebészeti rekonstrukcióval

Halmy Csaba1, Tóth Barbara2, Halmy László3

1 ÁEK Égési és Plasztikai Sebészeti Osztály,
2 Herbalife Hungaria Kft.; 3 Magyar Elhízástudományi Társaság

Esetismertetés:
400 kg testsúlyú 41 éves nőbeteg szepti-
kus állapotban nagy felületű, kiterjedt
bőrnekrózissal, NYHA IV osztályba tartozó
szívelégtelenség, májelégtelenség, he-
veny vesemedence gyulladás, extrém fokú
hypothyreosis, ascites, generalizált oe-
dema, diabetes mellitus, vashiányos ana-
emia, oszteoporózis és depresszió
kísérőbetegségekkel szállították a tűzol-
tók és mentők kórházi felvételre.

Előzetesen felvétel előtt 2 évvel lakás-
ában elesett, és deréktáji illetve jobbváll
táji fájdalma miatt mozgásképtelen lett.
A 2 év folyamán mintegy 300 kg-ot hízott.
Orvosi kezelést nem kívánt igénybe venni.
Fájdalomcsillapítók okozta allergia miatt
nagy kiterjedésű dermatitis alakult ki,
majd a hám deszkvamálódott és pyogén
illetve gombás felülfertőzés jött létre.
Kardiális dekompenzációja és izomgyen-
gesége miatt végtagjait egyáltalán nem
tudta megmozdítani. Első emeleti lakás-
ának ablakát kibontva építőipari géppel
juttatták a szállító gépjárműbe.

A kísérő betegségek hátterében levő
alapbetegség a szuperobéz elhízás keze-
lése alapvető feladatnak látszott, ezért
1000 kcal/nap + gyümölcs tartalmú ét-
rendet kezdtünk el, amelynek kiegészíté-
sére Shapeworks (Herbalife) kombinált
táplálék-kiegészítőt kapott. Albuminhiá-
nya megállapítása után étrendjét napi 10
gramm Shapeworks személyre szabott fe-
hérjekoncentrátum (Herbalife) egészítet-
tük ki.

Kísérőbetegségei miatt lokális gyulla-
dáscsökkentő kezeléseket, antibiotikumo-
kat, pajzsmirigy hormon készítményt,
Ulsofalk tablettát, antidepresszívumot,
vízhajtókat, spironolaktont, alopéciája
miatt panthenol tablettát adtunk.

A dekubituszok és a kiterjedt bőrnekró-
zis gyógyulása után gyógytornász irányítá-
sával gyógytornát kezdtünk. Izomereje
fokozatosan javult, haskötő használata
mellett ágyában minimális mozgást képes
volt végezni majd segítséggel az ágy szé-
lére kiülni.

Ascitese és perifériás ödémája meg-
szűnt, haja kinőtt, bőre tökéletesen gyó-
gyult. Mentális állapota rendeződött. Szív,
máj, vese, pajzsmirigy és vérképzőszervi
betegségeinek laboratóriumi paraméterei
lényegesen javultak illetve normalizálód-
tak.

További feladatunk a subcután hasi zsír-
szövet és a has lógó bőrlebenyek plaszti-
kai sebészeti eltávolítása volt, amelyek
már a mobilizáció akadályát képezték.
Ezen kívül umbilicalis herniája is sebé-
szeti megoldást igényelt. Előkészítés után
a 10x10x15 cm-es sérv eltávolításra került
és egy 65x55 cm területű bőr és zsírle-
bennyel együtt. Utóbbi súlya 15 kg volt. A
műtét után szepszis és dehiszcencia ala-
kult ki, amelyet MRSA és antibiotikum ke-
zelésben részesítettünk. ezek gyógyulása
után mobilizlását folytattuk és hazabo-
csátottuk. Jelenleg otthonában ágyából
egyedül fölkel, járkál és jelenlegi testsú-
lya 118 kg. Diétáját táplálékkiegészítővel
folytatja, panaszmentes, dolgozik.

Következtetés:
A több szervi diszfunkciós szuperobéz nő-
beteg kísérő betegségeinek kezelése VLCD
és hasfali rekonstrukciót követően testsú-
lyából 282 kg-ot vesztett és életminősége
lényegesen javult.



2008 „Az elhízás éve”

prof. Dr. Halmy László
Magyar Elhízástudományi Társaság

Célkitűzés:
Felhívni a döntéshozók, a szakmai szerve-
zetek és intézmények, valamint a civil
társadalom figyelmét az elhízás hazai elő-
fordulásának veszélyeire, valamint az elő-
fordulás és a következmények társadalmi
szintű fékezésének fontosságára, továbbá
megismertetni és a gyakorlatba átvinni az
elhízás megelőzésének és kezelésének
kérdéseit.

Másodlagos célok:
- a határterületi határterületek szakmai
munkájában megvalósítani az elhízás fi-
gyelembe vételét,
- megváltoztatni a sematikus nézeteket
az elhízás kialakulásáról és kezeléséről,
- kutatási lehetőséget biztosítani az obe-
zitológia elméleti alapjai és a gyakorlati
munka módszerei területein.

Szakmai programok:
1. Együttműködés a Magyar Elhízástudo-
mányi Társaság és az elhízás határterüle-
tén dolgozó más tudományos társaságok-
kal, illetve intézményekkel
a, Magyar Hypertonia Társaság
b, MAOTE
c, Magyar Sportorvos Társaság
d, Magyar Balneológiai Egyesület
e, Magyar Táplálkozástudományi Társaság
f, Diétetikusok Országos Szövetsége
g, OÉTI
h, ÁNTSZ

2. A Magyar Elhízástudományi Társaság
VIII. Kongresszusa 2008. május 23-24, Bu-
dapest
3. Az I. Közép-Kelet-Európai Elhízástudo-
mányi Kongresszus (Karlovy Vary, 2008.
szeptember 25-27.) előkészítése és jelen-
tős magyar részvétel biztosítása
4. A II. Közép-Kelet-Európai Elhízástudo-
mányi Kongresszus (Budapest, 2009. szep-
tember) előkészítése

5. Részvétel a 16. Európai Elhízástudomá-
nyi Kongresszuson (Genf, 2008. május 14-
17.) és előkészítésében
6. További részvétel az európai obezitoló-
gus képzésben „Specialist Certification of
Obesity Professional Education” (SCOPE)

- az akkreditált obezitológus címek fel-
tételeinek ismertetése

- SCOPE oktatás (Debrecen, 2008. már-
cius 21.)
7. A Magyar Elhízástudományi Társaság
lapjának, az Obesitologia Hungarica-nak
újraindítása magyar és angol nyelven
(2008. I. negyedév)
8. A hazai Obezitológiai Centrumok háló-
zatának megerősítése
9. Az elhízás hazai elméleti kutatásainak
támogatása (genetika, neuro-endokrino-
lógia, humán kineziológia)
10. A III. Magyar Kardiovaszkuláris Kon-
szenzus Konferencia (2007) obezitológiai
vonatkozásainak (haskörfogatmérés, BMI,
kockázatkezelés) érvényesítése az orvosi
gyakorlatban
11. Elhízás témakörben tudományos pá-
lyázat kiírása az orvosegyetemek tudomá-
nyos diákköri tagsága részére (2008. I.
negyedév)
12. Balnoeterápiai és hydroterápiai lehe-
tőségek kialakítása az elhízás kezelésében

Társadalmi programok:
- „Sétálj az egészségedért!” országos
program elindítása 2008. május 10-én
„Margitszigeti séta” programmal
- „Labdát minden elhízott gyermek ke-
zébe” program országos szintű kiterjesz-
tése, együttműködésben szakmai, társa-
dalmi és hivatali szervekkel
- Civil szervezetek elhízással kapcsolatos
munkájának szakmai támogatása
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