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időtávon fogyást, és ezeknek a termé-
keknek a jelentős része gyógyszertári 
forgalomban is elérhető.

A korszerű nemzetközi irányelvek és 
a gyakorlati tapasztalatok nem zárják 
ki az étrend-kiegészítők és étrend-he-
lyettesítők alkalmazását az obesitas 
kezelésében, ám ezek csak mankóként 
szolgálnak, önmagukban nem jelen-
tenek végleges megoldást. A legtöbb 
bevizsgált készítmény kapcsán legfel-
jebb kétéves időtartamú tudományos 
vizsgálat eredményeivel rendelkezünk, 
továbbá azt is fontos tudni, hogy az 
obezitológiai gyakorlatban a külön-
féle típusú kezelések abbahagyásakor 
a visszacsapás veszélye is fennáll. 
Kiemelendő továbbá, hogy az esetek 
jelentős százalékában a megfelelő mi-
nőségű étrend-helyettesítők sem ered-
ményesek akkor, ha a fogyni vágyó 
rendszeres kontrollja nem biztosított.

A testsúly kívánt irányú, lassú módo-
sítására a hosszú távú életmódprogra-
mok jelenthetnek megoldást. Ennek 
módszerét komplex testsúlycsökkentő, 
testsúlytartó programokban alakítot-
tuk ki, és vizsgálatainkban a metódus 
hatásosságát is igazoltuk. A komplex 
programok alapját a táplálkozás össz-
kalória-felvételének a megszorítása, a 
napi életvitelbe fokozatosan beépíten-
dő, növelt dózisú fizikai aktivitás, va-
lamint a rendszeres műszeres kontroll 
és lelki megerősítés, tanácsadás, edu-
káció képezi. A testsúlyprogramokban 
– egyéni megfontolás alapján, rendsze-
res kontroll biztosításával – étrend-ki-
egészítők és étrend-helyettesítők adása 
is javasolható.

a gyógyszerész szakmai felkészültsé-
gére lehet alapozni, míg utóbbiban a 
Magyar Elhízástudományi Társaság és 
a MOSZ együttműködése révén meg-
születő, közös szakmai kiadványok je-
lenthetnek megoldást. 

Segítség a patikában

A túlsúly ugyan már első ránézés-
re megállapítható, ám szerencsés, ha 
igény esetén ez a gyógyszertárban meg 
is megmérhető, és az aktuális testsúly 
mellett lehetőség szerint a testzsír tö-
mege és aránya is kimutatható. Erre a 
célra egyre kedvezőbb árú és egysze-
rűen kezelhető bioimpedancia-műsze-
rek szerezhetők be. A testzsírtartalom 
normális és kóros tartományait a WHO 
nemek és életkorcsoportok szerint rög-
zíti. Önmagában kevésbé nyújt megfe-
lelő támpontot a gyakorlatban elterjedt 
testtömeg-index (BMI) számítás, mivel 
ez a mutató a nemet és az életkort nem 
veszi figyelembe. Ezért – amennyiben 
nincs mód a testösszetétel vizsgálatára 
– a BMI mellett legalább a haskörfogat 
mérése javasolt. A kardiovaszkuláris 
kockázat megítélésében újabban a has-
körfogat/testmagasság arány figyelem-
be vétele került előtérbe, amelyre Hal-
my László és Paksy András az elsők 
között, már 2007-ben, nagy elemszámú 
vizsgálata alapján hívta fel a figyelmet. 
A testsúly és a testösszetétel mérésének 
gyakorlata az utóbbi években a gyógy-
szertári gyakorlatban is kialakult. 

Az elhízás (obesitas), mint ismere-
tes, krónikus recidiváló népbetegség, 
amelyre a zsírszövet genetikai és kör-
nyezeti hatásokra történő, enormis mér-
tékű felszaporodása jellemző. Az elhízás 
következményes és kísérőbetegségei 
szinte minden szervrendszerre hatással 
vannak, ezért az egészségmegőrzésben, 

egészségfejlesztésben alapvető feladat a 
testsúlyt az életkori, valamint az alkati 
sajátosságoknak megfelelő, normál tar-
tományban tartani, vagy szükség esetén 
lassú ütemben, fokozatosan csökken-
teni. Tekintettel arra, hogy jelenlegi 
tapasztalataink szerint a különféle ke-
zelések hosszú távú eredményessége 
egyformán csekély, különös figyelmet 
igényel az elhízás kialakulásának, va-
lamint, ha már kialakult, a további test-
súlygyarapodásnak a megelőzése.

Az egészségügyi rendszereknek vi-
lágszerte hiányosságuk az obesitas el-
látásának elégtelensége. Az állami és 
a magánszféra az egyes országokban 
különböző arányban van jelen az ellá-
tásban. Az európai nemzeteket tekintve 

Étrend-helyettesítők a gyakorlatban

A kiegyensúlyozott táplálkozás bizto-
sítására az étrend megfelelő mennyi-
ségű és összetételű átalakítása lenne a 
legjobb megoldás, ezt azonban a kalo-
rikus túltápláláshoz szokott, elhízott 
emberek nehezen képesek megvalósí-
tani. Ezért a megfelelő napi étrend ki-
alakításában nem a megszokott étrend 
redukciója, hanem egy új típusú diéta 
beállítása ígérkezik a kedvezőbb lehe-
tőségnek. Ez – a hagyományos ételek 
redukciója mellett, a megfelelő tápér-
ték biztosítása érdekében – étrend-he-
lyettesítő adását is indokolhatja. Az 
elhízás kezelésében jelenleg a fokozott 
aminosav-felvételt biztosító étrend-he-
lyettesítők adása nyert teret. Tolerálha-
tóságukhoz jelentősen hozzájárulhat a 
rendezett étkezési időpontok előírása, 
valamint a naponta egyszer beiktatha-
tó, hagyományos, változatos étkezés.

Vizsgálatunk szerint ez a típusú test-
súlycsökkentő kezelés könnyen követ-
hető és hatékony. A testtömeg átlag 10 
százalékos redukciója 3-6 hónap alatt 
elérhető. A program során a jelentős 
testtömegcsökkenésen belül figyelem-
re méltó a zsírtömeg speciálisan nagy-
arányú redukciója, a has- és csípőkör-
fogat, az intraabdominális zsírterület 
és a testzsírszázalék jelentős csökke-
nése. Ezzel a módszerrel a vázizomzat 
tömege a zsírszövet mennyiségének 
csökkenése és a jelentős kalóriadeficit 
ellenére sem változik jelentős mérték-
ben. Ebben feltehetően a fokozott ami-
nosav-bevitel játszik szerepet.

A gyógyszerészek helye a praxis-
közösségben

Számos krónikus betegség, így az el-
hízás kezelése során is hosszú távú 
igény mutatkozik a szakszerű tanács-
adásra és a betegedukációra. Ki tudja 
a jelenlegi ellátórendszerben kielégí-
teni ezt a szükségletet? Az alapellátás-
ban, az orvos-beteg találkozások so-
rán csekély idő jut egy-egy páciensre, 
ami nem nyújt elegendő lehetőséget 
az elhízás kezelésére, a compliance 
kialakítására, a rendszeres, műszeres 

jelenleg egy ellentétes folyamat zajlik 
az északnyugati, valamint a délkeleti 
országokban. Míg előbbiekben a ko-
rábban jelentős arányú magán-egész-
ségügyi ellátás mellett a kormányzati/
önkormányzati keretek között történő 
ellátás fejlődik, utóbbiakban (hazánkat 
is beleértve) az elmúlt évtizedben visz-
szafogottabb lett a társadalombiztosítá-
si finanszírozás, és ezzel párhuzamosan 
egyre inkább teret nyer a magánszek-
torban történő ellátás. Ez a tendencia 
a Magyar Elhízástudományi Társaság 
által megrendezett 5. Közép-európai 
Elhízástudományi Kongresszuson is 
kifejezésre jutott (www.cecon2015.
org), ahol az előadók a legújabb nem-
zetközi elméleti és klinikai kutatásokat, 
valamint a megelőzés lehetőségeit és 
közösségi színtereit is ismertették. (A 
kongresszusi absztraktkötet a http://el-
hizastudomany.hu/obesitologia-hunga-
rica-2015-14-supplementum-2-s1-s92/ 
oldalon érhető el.)

A kezelés és a megelőzés  
lehetséges irányai

Bár az elhízás létrejöttében számos ki-
váltó tényező játszik szerepet, a keze-
lésben és a megelőzésben alapvetően 
az életmód megváltoztatásán alapuló, 
kiegyensúlyozott táplálkozás biztosí-
tásával és fokozott fizikai aktivitással 
érhetünk el hosszú távú eredményt. Ki-
mondhatjuk, hogy ezen a téren jelenleg 
nem rendelkezünk hatásos gyógyszer-
rel, viszont számos étrend-kiegészítő 
és étrend-helyettesítő van forgalom-
ban, több mint százféle különböző ké-
szítmény ígér hosszabb vagy rövidebb 

mérésen alapuló kontrollra, a táplál-
kozási és testedzési/fizikai aktivitási 
naplók alapján történő konzultációkra, 
a mentális megerősítésre. A háziorvosi 
praxisok csekély hányada rendelkezik 
dietetikai, mozgásterápiás, pszicho-
lógiai vagy pszichiátriai háttérrel. Az 
orvosnak a kezelés során úgynevezett 
kis pszichoterápiát kell folytatnia az 
elhízott beteggel, emellett pedig pszi-
chológiai-pszichiátriai, továbbá más 
szakorvosi, így például reumatológiai, 
kardiológiai szakorvosi konzílium igé-
nye is felmerülhet.

A szakorvosi ellátás jelenleg csak egy-
egy anyagcsereprofillal rendelkező, 
kitüntetett helyen, általában nem obe-
zitológiai szakrendelésként nevesítve, 
diabetológiai, endokrinológiai profil 
mellett vagy a magánpraxisokban ér-
hető el. Az elhízottak jelentős része 
ezekkel a lehetőségekkel sem él, in-
kább az ismerősei, szomszédai vagy a 
reklámok által javasolt módszerekhez 
folyamodik, önállóan téve kísérletet 
testsúlya csökkentésére. Jobb esetben 
a patikában kér tanácsot; ilyenkor kap 
kiemelt szerepet a gyógyszerésznek a 
testsúlycsökkentés szakmailag alátá-
masztott módszereivel kapcsolatos fel-
készültsége.

A gyógyszerész-beteg találkozások so-
rán a felkészült verbális kommunikáci-
óra és az írásos útmutatók biztosítására 
egyaránt igény mutatkozhat. Előbbiben 

Együttes erővel
A gyógyszerészek szerepe az elhízás megelőzésében és 
kezelésében

Az elhízás kezelésében jelenleg nem rendelkezünk hatásos gyógyszerrel, és az  
étrend-kiegészítők, étrend-helyettesítők is csupán mankóként szolgálnak a terápia 
során. Hosszú távú eredményt a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálkozás 
biztosításával és fokozott fizikai aktivitással érhetünk el. Az ezekkel kapcsolatos 
tanácsadásban a gyógyszerészeknek is kiemelt szerep jut.  
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kuláris rizikó, magasabb inzulinérzé-
kenység, a mozgásszervek állapotának 
jobb megtartása jellemzi azt az egyént, 
aki rendszeresen végez testedzést.

Összefoglalás, javaslatok

Az elhízás megelőzésében és kezelé-
sében jelentős szerepet vállalhatnak a 
gyógyszerészek, amennyiben a túlsú-
lyos vagy elhízott személyek már a pa-
tikában megkaphatják a testsúlycsök-
kentésre, testsúlytartásra vonatkozó 
releváns információkat és tanácsadást. 
A betegeket a normális testsúly előnye-
iről, a túlsúly veszélyeiről, valamint az 
egészségfejlesztés érdekében megtehe-
tő első lépésekről is célszerű felvilágo-
sítani. A tanácsadás arra is kiterjedhet, 

hogy az egyén egészsége 
érdekében miként kezdje 
átalakítani az életmód-
ját, milyen táplálkozási 
vagy fizikai aktivitási 
szokásait kell megvál-
toztatnia, illetve hová 
forduljon, ha szakember 

segítségére van szüksége. 
Ugyancsak a patikákban lehetne ter-
jeszteni azokat a könnyen kezelhető 
útmutatókat, amelyek az aktív élet-
mód-változtatás egyénileg elsajátítható 
lépéseit mutatják be.

Szintén a gyógyszertárak feladatai közé 
sorolnánk a testsúly csökkentését célzó 
termékek szakmai ajánlások alapján 
történő szűrését; a patikák vonzáskör-
zetében működő, a testsúlyprogramo-
kat biztosító alapellátó, szakellátó vagy 
magánpraxisokkal történő kapcsolatfel-
vételt; megfelelő kompetenciák birto-
kában a szűrés és a gondozás közvetlen 
biztosítását; valamint kapcsolt szolgál-
tatásként, saját szakembergárdával cso-
portpraxis szervezését. Hiszem, hogy a 
Magángyógyszerészek Országos Szö-
vetsége és a Magyar Elhízástudomá-
nyi Társaság szakmai együttműködése 
révén hatékony lépéseket tehetünk az 
elhízás növekvő trendjének megfékezé-
sében és kezelésében.

Dr. Halmy Lászlóné Eszter,
a Magyar Elhízástudományi Társaság

ügyvezető elnöke

Amennyiben a gyógyszerész egyszerű 
elhízással, érzékelhetően mozgássze-
gény életmód, ülőfoglalkozás és/vagy 
kalóriatöbblet miatt kialakult túlsúly-
lyal találkozik, a betegnek életmódja 
megváltoztatására irányulóan adhat 
tanácsot. Amennyiben viszont nem 
egyszerű súlytöbbletről, hanem kóros 
mértékű elhízásról van szó, vagy a 
súlytöbblet mellett szövődményes be-
tegség is jelen van, a pácienst szakor-
voshoz kell irányítani. 

Táplálkozáskontroll

A táplálkozást illetően elsődleges fel-
adat a napi összkalória felvételének 
csökkentése. Ez természetesen a BMI, 
a testsúlytöbblet mérté-
ke és a szokásos napi 
kalóriafelvétel függ-
vényében egyénileg 
eltérő mértékű lehet, 
de általánosságban el-
mondható, hogy napi 
500-600 kcal-val ke-
vesebb táplálékfelvétel 
már elegendő a testsúlycsökkenés elin-
dításához. Különböző vizsgálatok iga-
zolták továbbá, hogy az eredményes-
ség tekintetében hosszú távon egyik 
makro tápanyag megszorításának 
előnyben részesítése sem eredményez 
jelentős eltérést, így általánosságban 
elmondható, hogy a lecsökkentett ösz-
szkalória-felvétel mellett a kiegyensú-
lyozott, korszerű táplálkozás irányel-
vei követendők.

Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy az el-
hízottak táplálkozásában a tápanyaghi-
ány és a tápanyagtöbblet egyszerre van 
jelen: a nagyobb zsiradék- és egyszerű 
szénhidrátbevitel mellett különösen a 
D-vitamin, a kalcium, a diétás rostok 
és az n-3 zsírsavak csökkent felvéte-
le, valamint a normálisnál nagyobb 
n-6/n-3 zsírsavarány jellemző rá. Ét-
rend-kiegészítők adására a lehetőség 
szerint mért laborparaméterek (példá-
ul a D-vitaminszint meghatározása), 
de legalább a táplálékfelvétel meny-
nyiségének meghatározása alapján le-
het szükség. A legelőnyösebb egyéni 
étrend és az arra vonatkozó javaslat 

összeállításában az elhízás dietoterápi-
ájában jól képzett dietetikusok jelentős 
számban állnak rendelkezésre.

Mozgásprogram

A fokozott fizikai aktivitásra vonatko-
zóan ugyanígy az egyéni sajátságok, 
többek között az életkor, az egészségi 
állapot és a terhelhetőség figyelembe 
vétele alapján készült, egyéni aján-
lás volna az ideális. A mozgás meny-
nyiségét és minőségét (gyakoriságát, 
időtartamát és intenzitását) ugyan-
csak szakember segítségével célszerű 
meghatározni. Általánosságban el-
mondható, hogy elhízásban a legegy-
szerűbb és a legkönnyebben kivitelez-
hető mozgásforma a gyaloglás, amely 

a teljes testet megmozgatja, ráadásul 
nincsenek időbeli és anyagi korlátai, 
sőt sporttársigénye sem. Általános 
alapelvként az egészség megtartása 
érdekében napi 30 perc, a testsúly 
csökkentése érdekében napi 60 perc, 
a testsúlycsökkentést követően pedig, 
az ideális testsúly megőrzése érdeké-
ben napi 90 perc közepes intenzitású 
gyaloglást vagy ezzel egyenértékű 
testmozgást ajánlunk.

A fizikai aktivitás is legyen egyénre 
szabott, fokozatos, a napirendbe hosz-
szú távon beilleszthető. A tízperces 
időtartamokban végzett fizikai aktivitás 
kalóriadeficitje napi szinten ugyanúgy 
összeadódik, és értékelhető eredményt 
ad, mint az egyhuzamban végzett test-
mozgás. Amennyiben nincs mód a napi 
rendszeres, mérsékelt intenzitású test-
mozgás végzésére, a heti két alkalom-
mal történő, magasabb intenzitású tes-
tedzéssel is azonos eredmény érhető el. 
A testmozgás jelentőségét hangsúlyo-
zandó elmondhatjuk, hogy azonos test-
tömeg-index mellett bizonyítottan jobb 
életminőség, alacsonyabb kardiovasz-

„A testsúlyprogramokban – egyéni 
megfontolás alapján, rendszeres kontroll 

biztosításával – étrend-kiegészítők és étrend-
helyettesítők adása is javasolható.”

biológiai gyógyszer lesz/lett. Ma már 
szinte valamennyi terápiás területen 
megjelennek a biológiai eredetű ható-
anyagot tartalmazó készítmények. A 
csontritkulás és az asztma kezelésére 
is létezik ilyen gyógyszer, és hamaro-
san a magas koleszterinszint terápiájá-
ban is bevethetők lesznek ilyen típusú 
készítmények. 

Hagyományos gyógyszerek kontra 
biologikumok

A biologikumok makromolekulák, a 
méretük lényegesen nagyobb, mint 
hagyományos gyógyszereké: míg pél-
dául a kémiai szintézissel előállítha-
tó acetilszalicilsav összesen 21 ato-
mot tartalmaz, az inzulin 788-at, egy 

Az újonnan piacra kerülő gyógysze-
reknek ma már egyre nagyobb hánya-
da biológiai eredetű készítmény. A 
definíció szerint biológiai gyógyszerek 
(más néven biologikumok) mindazok a 

molekulák, amelyeket élő sejtekkel ter-
meltetnek, vagyis nem kémiai szinté-
zissel jönnek létre. Ilyen jellegű készít-
ményeket már nagyon régóta haszná-
lunk: ide tartoznak egyes oltóanyagok 
és vérkészítmények, a növekedési hor-
mon és az inzulin, valamint a jelen és 
a közeljövő „slágerei”, a monoklonális 
antitestek is. Utóbbiak sok esetben egy 
jól meghatározott célponthoz kötődni 
képes molekulák, amelyeket elsőként 
a daganatos és az autoimmun gyulla-
dásos betegségek kezelésében kezdtek 
alkalmazni.

Már 2011-ben is 350 millió beteget 
kezeltek ilyen típusú gyógyszerekkel 
világszerte, és 650 olyan készítmény 
állt fejlesztés, kipróbálás alatt, ame-
lyekből várhatóan új hatóanyag, új 

Előnyök és kockázatok
Tájékozódási pontok a biológiai terápiák változó világában

A biológiai gyógyszerek élő sejtekben vagy szervezetekben termeltetett nagyméretű és igen összetett molekulák, amelyek számos súlyos be-
tegség, köztük a rák és az immunológiai eredetű kórképek terápiáját is átformálták. Mivel ezek egyedi szerkezetű óriásfehérjék, amelyekre a 
szervezet igen érzékenyen reagál, gyártásukat, alkalmazásukat és az egyikről a másikra történő váltást is fokozott figyelemmel kell kísérni.   
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