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I. Bevezetés 
 

Az utóbbi egy-két évtizedben a fejlett és fejlődő országok egyik komoly egészségügyi 

problémáját az elhízás járványszerű terjedésével összefüggésben a 2-es típusú 

cukorbetegek számának rohamos növekedése és az ezzel párhuzamosan emelkedő 

kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás jelenti. Az Egészségügyi Világszervezet 

2007-es adatai szerint a halálesetek közel 1/3-a szív- és érrendszeri betegség 

következménye, vagyis 2005-ben 17,4 millió ember halt meg keringési betegség 

következtében. A kardiovaszkuláris mortalitás csaknem fele (46%) a 70 év alattiakat 

érintette. Magyarországon a kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás adatai 

aggasztóak, a felmérések szerint az Európai Unió tagállamai körében a legmagasabbak 

között vannak (1). 

 

Cukorbetegségben -1-es és 2-es típusú diabetesben egyaránt- a szív- és érrendszeri 

szövődmények kockázata jelentősen fokozott, a kardiovaszkuláris mortalitás a 

cukorbetegek halálozásának vezető oka (2, 3, 4). A randomizált klinikai vizsgálatok 

eredményei alapján a mikrovaszkuláris szövődmények a normoglykaemiára törekvő 

anyagcserevezetéssel 1-es és 2-es típusú diabetesben is jelentősen visszaszoríthatók (5, 

6). Ezzel szemben a makrovaszkulásris szövődmények vonatkozásában a glykaemiás 

kontroll szerepe nem ilyen egyértelmű. Bár több epidemiológiai tanulmány és meta-

analízis összefüggést talált a glykaemiás kontroll és a szív- és érrendszeri események 

között, mind 1-es, mind 2-es típusú cukorbetegek esetében (7), a randomizált, 

kontrollált vizsgálatok nem igazoltak szignifikáns kockázatcsökkenést a 

kardiovaszkuláris végpontok tekintetében az intenzív vércukorcsökkentő terápia 

eredményeként. 

 

Az 1-es típusú cukorbetegek körében végzett legnagyobb esetszámú vizsgálat, a DCCT 

során az összes kardiovaszkuláris esemény értékelése kapcsán 41%-os, statisztikailag 

nem szignifikáns relatívkockázat-csökkenést figyeltek meg az intenzív csoportban a 

konvencionálisan kezelt csoporthoz képest (5). Az 1-es típusú cukorbetegek körében 

végzett egyéb prospektív vizsgálatok (Steno Diabetes Center Study of Adults with Type 

1 Diabetes Mellitus, Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study, 

EURODIAB, WESDR) sem igazoltak meggyőző összefüggést a hyperglykaemia és 
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kardiovaszkuláris események között (8, 9, 10, 11, 12). Ugyanakkor a DCCT lezárását 

követő, összesen 11 éves utánkövetés során a korábbi intenzív inzulinkezelés 

biztosította jobb anyagcserehelyzet a bármely, előre meghatározott kardiovaszkuláris 

esemény kockázatát 42 %-kal (p=0,02), a nem fatális szívinfarktus, a stroke vagy a 

keringési eredetű halálozás rizikóját 57%-kal  (p=0,02) csökkentette (13).  

A tanulmányok eredményeiben mutatkozó különbség hátterében a vizsgált 

betegpopulációk közötti különbségek (elsősorban a nephropathiában szenvedő betegek 

különböző aránya) állhatnak (14), hiszen a nephropathia és a kardiovaszkuláris 

megbetegedés közötti összefüggés régóta dokumentált (15). 

 

A 2-es típusú cukorbetegek körében végzett UKPDS során a kardiovaszkuláris 

eseményeket tekintve az intenzív versus konvencionális csoport között tendenciaszerű, 

nem szignifikáns különbség mutatkozott (6). Az antihyperglykaemiás kezelés és a 

makrovaszkuláris szövődmények közötti összefüggés tisztázására az utóbbi évtizedben 

több, nagy betegszámú, randomizált, kontrollált vizsgálatot végeztek fokozott 

kardiovaszkuláris kockázatú, 2-es típusú cukorbetegek körében. A vizsgálatok közül az 

ADVANCE és a VADT nem igazolt szignifikáns kockázatcsökkenést a 

kardiovaszkuláris végpontok tekintetében az intenzíven kezelt csoportban a 

konvencionálisan kezelt betegekhez képest (16, 17), az ACCORD (18) vizsgálat során 

pedig az intenzív kezelési ágon a mortalitás növekedését figyelték meg. 

Ugyanakkor az előző három vizsgálat (ADVANCE, ACCORD, VADT) alcsoport 

analízisei az intenzív anyagcserevezetés kardiovaszkuláris eseményekre gyakorolt 

kedvező hatását mutatták a rövidebb diabetestartamú, bevonáskor alacsonyabb HbA1c-

értékkel rendelkező, korábbi keringési betegségtől mentes csoportok esetében (19). A 

fenti vizsgálatok valamint a PROACTIVE (20) tanulmány adatainak meta-analízise 

alapján az intenzív antihyperglykaemiás kezelés értékelhetően csökkentette a coronaria 

események relatív kockázatát a standard terápiához képest, míg a stroke és az 

összhalálozás tekintetében nem mutatkozott előny (21). 

A UKPDS betegeinek 10 éves utánkövetése során a korábban intenzíven kezelt betegek 

esetében a myocardialis infarctus és az összhalálozás szignifikáns csökkenését találták a 

standard csoport betegeihez képest (22). 
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A DCCT és az UKPDS betegeinek utánkövetésével nyert eredmények, illetve az utóbbi 

évek randomizált vizsgálatainak alcsoport analízisei alapján a diabetes felismerése után 

korán, keringési szövődményektől mentes betegeknél megkezdett intenzív 

vércukorcsökkentő kezelés segíthet a makrovaszkuláris szövődmények megelőzésében, 

késleltetésében. Ugyanakkor a megfelelő glykaemiás kontroll a cukorbetegek 

kardiovaszkuláris kockázatcsökkentésének csak egyik összetevője. Az egyéb 

rizikófaktorok felismerése, célérték-orientált, kitartó kezelése döntő jelentőségű a 

diabeteshez társult makrovaszkuláris szövődmények kialakulásának megelőzésében.  

Ezért látszik – többek között - fontosnak a diabetest megelőző, ill. a kardiovaszkuláris 

szövődményekhez vezető kórállapotok, köztük a metabolikus szindróma klinikai 

jellegzetességeinek vizsgálata.  

 

 

I. 1. A metabolikus szindróma koncepciója 

 

A kardiovaszkuláris kockázati tényezők azonosítása, a fokozott kockázatú egyének 

kiszűrése régóta az érdeklődés középpontjában áll. A kockázati tényezők megismerése 

során arra is fény derült, hogy egyes rizikófaktorok a betegeknél halmozottan fordulnak 

elő, gyakrabban, hogy azt véletlen egybeesésnek tulajdoníthatnánk. 

 

A hypertonia, a hyperuricaemia és a hyperglykaemia gyakori együttes előfordulását 

Kylin már 1923-ban leírta. Számos más, korai megfigyelést követően a metabolikus 

szindróma történetének fordulópontjaként 1988-at tartjuk számon, amikor Reaven a 

korábban is ismert, de egymástól függetlennek tartott kardiovaszkuláris kockázati 

tényezőket megpróbálta oki egységbe tömöríteni. Az általa x-szindrómának nevezett 

tünetegyüttes (glukóz-intolerancia, dyslipidaemia, hypertonia) hátterében feltételezése 

szerint inzulinrezisztencia és következményes hyperinsulinaemia áll (23, 24). Az 

ezredforduló tájára az x-szindróma helyett a metabolikus szindróma elnevezés vált 

elfogadottá, jelezvén ismereteink bővülését (25). A metabolikus szindróma szemlélete 

és definíciója ugyanis folyamatosan bővült, változott. Az abdominalis obesitast 1989-

ben Kaplan tette a tünetegyüttest részévé és a „halálos négyes”elnevezést használta. Az 

ismeretanyag bővülésével párhuzamosan jelentős külföldi tudományos társaságok és 
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nemzetközi szervezetek 1998 és 2005 között összesen nyolc diagnosztikai 

kritériumrendszert publikáltak (26), amelyek közül a WHO, az ATP III (Adult 

Treatment Panel III) és az IDF (International Diabetes Federation) javaslatai váltak 

széles körben elfogadottá (1. táblázat). A WHO 1999-ben megfogalmazott ajánlásában a 

glukóz-intolerancia és/vagy az inzulinrezisztencia jelenléte a metabolikus szindróma 

megállapításának alapvető feltétele (27). A 2001-ben megjelent ATP III diagnosztikai 

kritériumrendszerben az inzulinrezisztencia közvetlen bizonyítása már nem szükséges a 

diagnózis felállításához (28). Részben érzékelték, hogy az inzulinrezisztencia mérése 

időigényes, nem standardizált, nem része a klinikai gyakorlatnak, másrészt nem voltak 

meggyőződve arról, hogy az inzulinrezisztencia az egyetlen ok, ami a kockázati 

tényezők halmozódásának hátterében áll. Egyszerű használhatósága miatt az ATP III 

kritériumrendszere a klinikai gyakorlatban gyorsan elterjedt. Az IDF 2005-ben közzétett 

ajánlásában a haskörfogattal jellemzett elhízást a metabolikus szindróma 

megállapításának alapvető feltételévé tették. A haskörfogat tekintetében nemi és etnikai 

különbségeket is meghatároztak. A kóros haskörfogat értéken kívül az ATP III 

diagnózisából ismert tényezők közül még kettőnek kell teljesülnie, azzal a 

különbséggel, hogy az éhgyomri vércukorszint normális-kóros határértékét 5,5 mmol/l-

re csökkentették (29). 
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1. táblázat: A metabolikus szindróma meghatározása a WHO, az ATP III és az 

IDF kritériumrendszere alapján 

 

Kritériumok  WHO (1999) ATP III (2001) IDF (2005) 
Glukóz-
intolerancia 

szénhidrátanyagcsere- 
zavar (IFG, IGT, 
diabetes mellitus) 
és/vagy inzulinrezisz-
tencia (hyperinsulin-
aemiás euglykaemiás 
clamp vizsgálattal a 
glukózfelvétel alacso-
nyabb, mint a vizsgált 
népesség alsó negye-
débe tartozó érték) 

éhomi vércukor 
≥ 6,1 mmol/l 

éhomi vércukor 
≥5,6 mmol/l,  
vagy korábban 
diagnosztizált 2-es típusú 
diabetes mellitus 

Hypertonia vérnyomás  
≥160/90 Hgmm 

vérnyomás 
≥130/≥85 Hgmm 

vérnyomás 
≥130/≥85 Hgmm,  
vagy korábban diagnosz-
tizált hypertonia miatti 
kezelés 

Centrális 
obesitas 

derék-csípő hányados  
>0,90 (férfi),  
>0,85 (nők)  
és/vagy 
BMI >30 kg/m2 

haskörfogat  
>102 cm férfiak) 
>88 cm (nők) 

haskörfogat  
≥94 cm (europid férfiak)  
≥80 cm (europid nők),  
más etnikai csoportokban 
számára a határértékek 
különbözőek 

Emelkedett 
trigliceridszint 

≥ 1,7 mmol/l  ≥1,69 mmol/l ≥1,7 mmol/l, 
vagy e kóros 
lipidparaméter miatt 
folytatott kezelés 

Csökkent 
HDL-
koleszterinszint 

<0,9 mmol/l (férfiak) 
<1,0 mmol/l (nők) 

<1,04 mmol/l 
(férfiak) 
<1,29 mmol/l 
(nők) 

<1,03 mmol/l (férfiak) 
<1,29 mmol/l (nők), vagy 
e kóros lipidparaméter 
miatt folytatott kezelés 

Micro-
albuminuria 

albuminürítés 
≥20 µg/min, vagy 
albumin/kreatinin 
hányados ≥30 mg/g 

nem szerepel a 
kritérium-
rendszerben  

nem szerepel a 
kritériumrendszerben  

Metabolikus 
szindróma 
diagnózisának 
feltétele 

glukóz-intolerancia 
és/vagy inzulinrezisz-
tencia 
+ 
 további két kritérium  

bármely három 
kritérium 
együttes jelenléte

centrális obesitas  
+  
további két kritérium 
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A szindróma definíciójának változásai jól tükrözik az elméleti koncepcióban végbement 

hangsúlyeltolódást. A hyperinsulinaemia elsődleges kóroki szerepét a koncepció 

ismertetése után támadások érték. Legtöbben a hypertonia és hyperinsulinaemia 

kapcsolatát kérdőjelezték meg (30). Az inzulinrezisztencia kóroki szerepe azonban mind 

a mai napig megmaradt, igaz, hogy nem kizárólagos tényezőként (31). Az inzulinhatás 

gyengülésének pontos mechanizmusa nem ismert, feltételezhető, hogy a sejtfelszíni 

inzulinreceptorok és/vagy az intracelluláris jelátviteli rendszer működésének zavara áll 

a háttérben (32). Az inzulinérzékenység csökkenése a vázizomzatban, a zsírszövetben és 

a májban is észlelhető, ennek következménye a glukóz-intolerancia, a dyslipidaemia és 

a fokozott szabadzsírsav-kiáramlás (33). Ugyanakkor több tanulmányban igazolták, 

hogy a metabolikus szindrómás betegeknek csak mintegy 50-70%-a inzulinrezisztens és 

számos esetben a kimutatható inzulinrezisztencia ellenére sem fedezhető fel a 

metabolikus szindróma klinikai képe (34, 35).  

 

Az inzulinrezisztencia/hyperinsulinaemia mellett az utóbbi években egyre inkább 

előtérbe került a visceralis obesitas kóroki szerepe. Jelentős szemléletváltozást 

eredményezett annak felismerése, hogy a hasi zsírszövet nem csupán raktár, hanem 

aktív endokrin szerv, amely gyulladásos mediátorok (C-reaktív-protein, tumor-nekrózis 

faktor-alfa, interleukin-6), hemosztázist befolyásoló anyagok (VII-es, VIII-as alvadási 

faktor, plazminogénaktivátor inhibitor-1), zsírszöveti hormonok (leptin, rezisztin, 

adiponektin, viszfatin) termelésével fontos szerepet játszik az inzulinrezisztencia és az 

ateroszklerózis kialakulásában (32, 36). Keresztmetszeti tanulmányok eredményei 

alapján az abdominalis elhízás összefüggést mutat számos kardiovaszkuláris kockázati 

tényezővel (alacsony HDL-koleszterinszint, magas triglicerid-, LDL-koleszterinszint, 

emelkedett vérnyomás) (37) és az inzulinrezisztenciával (38), szerepét a metabolikus 

szindróma, a 2-es típusú diabetes és az ischaemias szívbetegség kialakulásában 

követéses vizsgálatok igazolták (39, 40, 41, 42).  

 

A metabolikus szindróma koncepciójának folyamatos változását mutatja, hogy az IDF 

kritériumrendszer megjelenése után néhányan - döntően ázsiai populációban végzett 

vizsgálatok alapján - megkérdőjelezték a haskörfogattal jellemzett centrális obesitas 

alapvető szerepét a metabolikus szindróma diagnosztikai kritériumrendszerében (43, 

44). Japán szerzők kardiovaszkuláris betegségben nem szenvedő 7219 személy 9,6 éves 
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követésével azt találták, hogy a kardiovaszkuláris mortalitás szorosabb összefüggést 

mutat a csökkent glukóztoleranciával, mint az elhízással. Rámutattak, hogy a vizsgált 

populációban a normál súlyú, több kardiovaszkuláris rizikófaktorral rendelkező 

személyek száma jelentős volt. Ezen személyek kizárása a metabolikus szindróma 

diagnózisából a kardiovaszkuláris kockázat elnézésével járhat (45).  

 

 

I. 2. Az obesitas jellemzésre használt antropometriai paraméterek  

 

Az elhízás pontos klinikai megítélése nagy jelentőségű. Az obesitas mértékének 

jellemzésére sokáig a testtömeg-indexet (BMI) használták. A 20 éves követési idejű, 

15402 egyén adatait feldolgozó Renfrew-Paisley vizsgálat meggyőző erővel 

bizonyította, hogy a BMI értékével jellemzett obesitas a kardiovaszkuláris morbiditás, 

mortalitás önálló kockázati tényezője (46). 

 

Az obesitas jellemzésére használt BMI mellett az abdominalis elhízás jelentőségének 

felismerésével a derék/csípő hányados, majd a haskörfogat mérése terjedt el. Janssen és 

mtsai 14924 személy adatainak elemzésével igazolták, hogy azonos BMI-kategóriába 

tartozó személyeknél a hypertonia, a diabetes és a dyslipidaemia előfordulása gyakoribb 

az emelkedett haskörfogatú egyéneknél a normál haskörfogatúakhoz képest, míg az 

azonos haskörfogatú, de BMI szerint különböző kategóriába tartozó egyének 

morbiditási kockázata hasonló (47). Biggard és mtsai 27178 férfi és 29875 nő átlagosan 

4,8 évig tartó követésével arra hívta fel a figyelmet, hogy azonos BMI értékű egyének 

összmortalitása a haskörfogat emelkedésével nő (48).  

Lapice és mtsai eredményei alapján már kisfokú abdominalis obesitas (emelkedett 

haskörfogat és derék/csípő hányados normális BMI érték mellett) is a kardiovaszkuláris 

kockázati tényezők kedvezőtlen alakulásával és a C-reaktív protein szint szignifikáns 

emelkedésével jár (49).  

 

Az INTERHEART vizsgálatban a különböző antropometriai paraméterek és az acut 

myocardialis infarctus előfordulása közötti összefüggést is vizsgálták 52 országból 

származó 27098 résztvevő (12461 beteg és 14637 kontroll személy) bevonásával. 

Adataik alapján a BMI és a myocardialis infarctus előfordulása között gyenge 
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összefüggés igazolható, amely a többi kockázati tényező figyelembevétele után elvész. 

A derék/csípő hányados és a haskörfogat esetében azonban az összefüggés a kockázati 

tényezők figyelembevétele után is megmaradt (50). 

 

Az EPIC-Norfolk tanulmányban 24508 beteg átlagosan 9,1 éves követésével arra az 

eredményre jutottak, hogy a derék/csípő hányados és a haskörfogat a BMI-nél jobb 

prediktorai az ischaemias szívbetegség kialakulásának. Ebben a vizsgálatban az 

ischaemiás szívbetegség legerősebb előrejelzője a vizsgált antropometriai paraméterek 

közül a derék/csípő hányados volt (51).  

 

Más szerzők a haskörfogatot a derék/csípő hányadosnál jobb prediktornak találták a 

kardiovaszkuláris kockázati tényezők (emelkedett triglicerid-, éhgyomri és terheléses 

glukóz-, inzulinszint, csökkent HDL-koleszterinszint) és a 2-es típusú diabetes 

kialakulása szempontjából (52, 53). A haskörfogat összefügg a metabolikus eltérésekkel 

idős férfiakban (54) és gyermekekben (55, 56, 57) is. A haskörfogat mérése mellett szól 

a vizsgálat egyszerűsége, mellyel hatékonyan kiemelhetőek azok az egyének, akiknél a 

testsúly fokozott morbiditási kockázatot jelent (58), míg a derék/csípő hányados értékét 

a két körfogat mérése pontatlanabbá teheti. A betegek által mért haskörfogat-értékeket 

populációszintű vizsgálatra elfogadhatónak találták (59). 

 

A metabolikus szindróma WHO kritériumrendszerében az abdominalis obesitas 

jellemzésére a BMI és a derék/csípő hányados, az újabb ajánlásokban (ATP III, IDF, 

AHA/NHLBI) pedig a haskörfogat mérése szerepel.  

 

 

I. 3. A metabolikus szindróma prevalenciája 

 

A metabolikus szindrómára jellemző kardiovaszkuláris kockázati tényezők a fejlett 

országok felnőtt korú lakosai között igen gyakran fordulnak elő és az utóbbi években 

jelentősen növekvő tendenciát mutatnak.  

Az Amerikai Egyesült Államokban 1988-1994 között gyűjtött adatok alapján 

metabolikus szindróma (ATP III kritériumrendszer) a lakosság 20-25 %-ában volt 

igazolható (60), míg az 1999-2002 között végzett felmérés során a metabolikus 
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szindróma prevalenciája 34,5 %-ra  (ATP III kritériumrendszer),  illetve 39%-ra (IDF 

kritériumrendszer) nőtt (61). Kínai középkorú felnőttek körében napjainkban végzett 

felmérés alapján a metabolikus szindróma (módosított ATP III kritériumrendszer) 

prevalenciáját 30,5 %-nak találták (62). 

Az Európában az 1990-es években végzett, kilenc felmérés adatait felhasználó 

DECODE tanulmányban a metabolikus szindróma prevalanciája a WHO, az ATP III, és 

az IDF kritériumrendszere alapján férfiakban 27%, 25,9% és 35,9 %, míg nőknél      

19,7 %, 23,4 % és 34,1 %  volt (63).  

Magyarországon is hasonló eredményeket kaptak a 2006-ban végzett reprezentatív 

felmérés során (a metabolikus szindróma prevalenciája az ATP III és IDF 

kritériumrendszere alapján férfiaknál 26%, ill. 36,1%, nőknél 24,1%, ill. 30,1 % volt) 

(64). 

 

A metabolikus szindróma előfordulása a 2-es típusú cukorbetegek körében 

értelemszerűen még magasabb. A UKPDS adatait elemezve a metabolikus szindróma 

előfordulása a WHO, az ATP III és az IDF kritériumrendszere alapján 38,4%, 60,8% és 

54,1% volt (65). Kínai 2-es típusú cukorbetegek körében (n=4535) a metabolikus 

szindróma prevalenciáját az ATP III és az IDF kritériumok alapján 55,5% és 47,8%-nak 

találták (66). Magyarországon hypertoniás és/vagy obes betegek körében a metabolikus 

szindróma előfordulási gyakorisága az ATP III kritériumrendszer alapján 68,5%, míg az 

IDF kritériumrendszer alapján 76,7% volt (67). 

 

Kevés, döntően külföldi adat áll rendelkezésre a metabolikus szindróma 

prevalenciájáról felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek körében. A FinnDiane tanulmányban 

(n=2415, átlagéletkor: 37 év, átlagos diabetes-tartam: 22 év) a metabolikus szindróma 

(ATP III) prevalenciája 38 % volt a férfiak és 40 % a nők körében (68). Az 

Olaszországban végzett felmérés (n=638, átlagéletkor: 48 év, átlagos diabetes-tartam: 

16 év) alapján a metabolikus szindróma (AHA/NHLBI kritériumok) előfordulási 

gyakorisága 33,7% volt (69), míg az Ausztráliában végzett Fremantle Diabetes Study 

(n=127, átlagéletkor: 42 év, ATP III kritériumok) során magasabb prevalenciáról 

(42,1%) számoltak be (70). Alacsonyabb előfordulást találtak Németországban 

(prevalencia: 12%, n=1241, specifikus diagnosztikus kritériumok) (71) és Pittsburgh-

ben (prevalencia: 12% ; n=514, ATP III kritériumrendszer) (72). 
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Az 5 európai város (London, Belfast, Lyon, Barcelona, Roma) betegeinek részvételével 

végzett keresztmetszeti vizsgálatban (n=2011, 1652 cukorbeteg, 359 kontroll személy) a 

metabolikus szindróma (ATP III kritériumrendszer) prevalenciája 1-es típusú 

cukorbetegek esetében 31,9%, LADA betegek esetében 41,9%, 2-es típusú 

cukorbetegek esetében 88,8%, míg a kontroll csoportban 26,5% volt. Miután a 

hyperglykaemiát kizárták változók közül a metabolikus szindróma prevalenciája az 1-es 

típusú cukorbetegek körében alacsonyabb (16,9%) lett, mint a LADA (25,0%) vagy a 

kontroll csoport betegeinek (23,7%) esetében, míg a 2-es típusú cukorbetegek között a 

szindróma előfordulása továbbra is szignifikánsan magasabb (47,8%) maradt a kontroll 

csoporthoz képest (73).  

 

Aggasztó adat, hogy az obesitas, a 2-es típusú cukorbetegség és a metabolikus 

szindrómára jellemző kardiovaszkuláris kockázati tényezők előfordulása egyre 

növekszik a gyermekek és a serdülők körében is (74, 75, 76). 

 

 

I. 4. A metabolikus szindróma elmélete körül kibontakozó szakmai vita 

 

A metabolikus szindróma koncepcióját 2005-2006 táján erőteljes szakmai kritikák 

érték. E vita kiterjedt a szindróma egyes komponenseinek jelentőségére, a szindróma 

kardiovaszkuláris kockázatot előrejelző szerepére és klinikai hasznosságára 

vonatkozóan. Az Amerikai és az Európai Diabetes Társaság (ADA/EASD) közösen 

kiadott közleményben megkérdőjelezte a metabolikus szindróma létjogosultságát (77).  

 

A publikálást követően rengeteg cikk jelent meg a metabolikus szindróma ellen és 

mellett, számos tanulmány vizsgálta a metabolikus szindróma klinikai hasznosságát, 

szerepét a kardiovaszkuláris morbiditás és a diabetes előrejelzésében. 

 

A vizsgálatok adatai szerint a metabolikus szindróma jelenléte szignifikáns összefüggést 

mutat a 2-es típusú diabetes kialakulásával, míg előrejelző szerepe gyengébb a 

kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás tekintetében. A metabolikus szindrómát a 

chronicus renalis insuffitientia (GFR <60 ml/min/1,73 m2) és a microalbuminuria 

független kockázati tényezőjének találták (78, 79). 
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A tanulmányok eredménye szerint a metabolikus szindróma a WHO (63, 80, 81, 82, 

86), az ATP III (63, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86), illetve az IDF kritériumrendszere (63, 

83, 86) alapján a 2-es típusú diabetes kialakulásának kockázatát 4,5-8,8-szorosára (81, 

82, 83), a kardiovaszkuláris megbetegedés kockázatát 1,6-1,9-szeresére (82), az 

ischaemiás stoke kockázatát 1,2-2,6-szorosára (86, 87), a kardiovaszkuláris mortalitást 

1,5-2,6-szorosára (63, 80, 84, 85), míg az összmortalitást 1,2-2,1 szeresére  (80, 82, 84, 

85) növeli.  

 

Az előző adatokkal lényegében megegyező eredményt találtak az utóbbi években 

publikált meta-analízisekben is. 

Gami és mtsai a 2007-ben megjelent meta-analízisükben a metabolikus szindróma és az 

újonnan kialakuló kardiovaszkuláris események kapcsolatát vizsgálták, 37 tanulmány 

(összesen 172573 beteg) adatait összegezték (88). A metabolikus szindróma a 

kardiovaszkuláris megbetegedés kockázatát 2,18-szorosára, a kardiovaszkuláris 

halálozást 1,9-szeresére, az összmortalitást 1,6-szorosára növelte. Az összesített elemzés 

során a metabolikus szindrómás betegek relatív kockázata (RR) a kardiovaszkuláris 

események és halálozás szempontjából 1,78 (95% CI: 1,58-2,00) volt. A 

kockázatnövekedés kifejezettebb volt a nők, az alacsonyabb kockázatú betegek 

beválasztása és a WHO kritériumrendszere (versus ATP III) esetén. A metabolikus 

szindróma és a kardiovaszkuláris mortalitás közötti összefüggés a hagyományos 

kockázati tényezők figyelembevétele után is megmaradt (RR: 1,54; 95% CI: 1,32-1,79).  

 

Ford és mtsai a 2008-ban megjelent meta-analízisükben a metabolikus szindróma és az 

újonnan felfedezett diabetes közötti kapcsolatot vizsgálták. A 1998 és 2008 között 

megjelent prospektív vizsgálatok (16 kohorsz, összesen 42419 beteg) eredménye 

alapján azt találták, hogy a metabolikus szindróma jelenléte a diabetes kialakulásának 

kockázatát 3,5-5,2-szeresére növeli (89). 

 

Ugyanakkor a metabolikus szindróma prediktív értékét sem a kardivaszkuláris 

morbiditás, sem a diabetes kialakulása tekintetében nem találták jobbnak a 

leggyakrabban használt kockázatfelmérő modelleknél (Framigham Risc Score, Diabetes 

Risk Score) (90, 91). Koskinen és mtsai napjainkban publikált eredményei alapján fiatal 
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felnőttek (n=1809, életkor: 32±5 év) esetében az artéria carotis intima-media 

vastagságának progressziója összefüggést mutatott a metabolikus szindróma (módosított 

ATP III, IDF) jelenlétével, de a szindróma prediktív értéke egyik esetben sem volt jobb, 

mint a definicióban szereplő kockázati tényezők összessége (92). 

 

I. 5. A kardiometabolikus kockázat fogalma 

 

A metabolikus szindróma létét, jelentőségét vitató kutatók sem kérdőjelezik meg a 

kardiovaszkuláris kockázati tényezők halmozott előfordulásának tényét. E 

körülménynek az a klinikai jelentősége, hogy egy adott betegnél az egyik kockázati 

tényező azonosítása után a többi rizikófaktort is keresni, kezelni kell (93).  

 

A mai értelmezés szerint a metabolikus szindróma diagnosztikai kritériumrendszere és 

kockázatjelző szerepe egymástól elválik. Az egységes kritériumrendszer 

elengedhetetlen a tudományos vizsgálatokhoz, az eredmények 

összehasonlíthatóságához, epidemiológiai adatok, tendenciák megállapításához. A 

kardiovaszkuláris kockázati tényezők halmozott előfordulásának okát tisztázó további 

vizsgálatok az ateroszklerózis patomechanizmusának pontosabb megértését, 

eredményesebb terápiáját szolgálhatják. 

 

Ugyanakkor a kardiovaszkuláris kockázat a változók számának és számszerű értékének 

előnytelen alakulásával összefüggésben folyamatosan nő, így ezek figyelembevétele 

minden esetben indokolt a globális kardiovaszkuláris veszélyeztetettség megítéléséhez. 

A metabolikus szindróma komponensein túl a többi kardiovaszkuláris kockázati tényező 

(összkoleszterinszint, dohányzás, életkor, családi anamnézis) szerepe is vitathatatlan, a 

prognózis megítéléséhez ezeket is számításba kell venni. Ez a szemléletváltozás vezetett 

el a kardiometabolikus kockázat fogalmának térnyeréséhez (94). A kardiometabolikus 

kockázat így magába foglalja a klasszikus kockázati tényezőket (hypertonia, 

dyslipidaemia, glukóz-intolerancia, dohányzás, életkor, pozitív családi anamnézis, 

fizikai inaktivitás), az újabban felismert rizikófaktorokat (abdominalis obesitas, 

inzulinrezisztencia szindróma), továbbá a gyulladást és a prothrombotikus állapotot 

jelző kockázati tényezőket is. 
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Az elméleti viták ellenére a gyakorlati teendők egyértelműek. Nem feledkezhetünk meg 

a hypertonia, dyslipidaemia és glukóz-intolerancia gyakori együttes előfordulásáról, 

amelyre elsősorban centrális obesitasban szenvedő betegek esetén kell számítani. Az 

egyik kockázati tényező azonosítása után, a többi ismert és egyre szélesebb körben 

értelmezett rizikófaktort is keresni és kezelni kell. A holisztikus szemléletű terápia, 

vagyis az összes felismert kardiovaszkuláris kockázati tényező intenzív, célérték-

orientált kezelésének eredményességét a kardiovaszkuláris morbiditás/mortalitás 

csökkentésben prospektív vizsgálat is igazolta (95). Ugyanakkor a randomizált, 

kontrollált vizsgálatok lezárását követő obszervációs, nyílt adatgyűjtésekből kiderült az 

is, hogy az intenzíven és a konvencionálisan kezelt csoportok közötti, a 

kardiovaszkuláris események tekintetében megfigyelt különbség a tanulmány zárását 

követő periódusban is megmarad, vagyis a metabolikus és a kardiovaszkuláris kockázati 

tényezők erélyes kezelésének nemcsak aktuális, hanem késői kedvező hatásával is 

számolni lehet (96, 97, 98). 
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II. Célkitűzések 
 

Jelen vizsgálataink során a hazai lakosság különböző csoportjaiban végeztünk 

megfigyeléseket a metabolikus szindróma klinikai vonatkozásaival kapcsolatban. 

Célunk volt:  

 

1. Felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek körében 

 

a. a metabolikus szindrómára jellemző kardiovaszkuláris kockázati tényezők 

előfordulási gyakoriságának vizsgálata; 

 

b. a metabolikus szindróma prevalenciájának összehasonlítása a hazai 

átlagpopulációban talált gyakorisággal; 

 

c. a metabolikus szindróma prevalenciája és a betegek klinikai, laboratóriumi 

paraméterei, iskolázottsága közötti összefüggés vizsgálata;  

 

d. a kardiovaszkuláris kockázati tényezők vonatkozásában a célérték-orientált 

kezelés eredményességének felmérése;  

 

 

2. Az abdominális elhízás jellemzésére napjainkban széles körben használt 

haskörfogatmérés megbízhatóságának elemzése a klinikai gyakorlatban; 

 

3. A háziorvosi praxisokban a haskörfogat és BMI értékével jellemzett obesitas 

előfordulási gyakoriságának vizsgálata és néhány ismert kardiovaszkuláris kockázati 

tényezővel való összefüggésének elemzése; 

 

4. A hazai lakosság metabolikus szindrómával kapcsolatos ismereteinek vizsgálata. 
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III. Vizsgált betegcsoportok és vizsgáló módszerek 
 

 

III. 1. Felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek körében végzett vizsgálatok 

 

A vizsgálatba diabetes-szakrendelésen ellenőrzés céljából megjelenő, felnőtt (életkor ≥18 

év), 1-es típusú cukorbetegeket vontunk be. Fél év alatt az ország 11 diabetes-

centrumában egymást követően megjelent, 533 (256 férfi, 277 nő) 1-es típusú cukorbeteg 

adatát dolgoztuk fel.  

 

A kórelőzményi adatok, az aktuális kezelés, a diabetes-tartam és a diabeteszes késői 

szövődmények rögzítésén kívül adatok gyűjtöttünk a betegek életmódbeli szokásairól 

(étkezés, alkoholfogyasztás, dohányzás, fizikai aktivitás) és iskolázottsági szintjéről. A 

betegek iskolázottsági szintjének felmérésénél alapfokú (általános iskola), középfokú 

(középiskola), felsőfokú (főiskola, egyetem) végzettséget különböztettünk meg. 

 

Három hónapnál nem régebbi laboratóriumi adatokat, aktuálisan mért antropometriai 

adatokat (testsúly, testmagasság, BMI, haskörfogat) és standard körülmények között, 

higanyos vérnyomásmérővel mért vérnyomást rögzítettünk. Az adatgyűjtéshez használt 

kérdőívet a beteg ellenőrzésekor a kezelő orvos töltötte ki. 

 

A szérum lipideket, a szérum kreatinin- és a HbA1c-értéket éhomi állapotban vett 

vérmintából határoztuk meg. A mérések akkreditált kórházi laboratóriumokban, 

standard módszerekkel, helyileg történtek. A kreatinin-clearance értékét a Cockroft-

Gault képlettel (99), az LDL-koleszterin értékét pedig a Friedewald-formulával (100) 

számítottuk ki. Az albuminuria mértékét 24 órás gyűjtött vizeletmintát használva, 

nefelometriás módszerrel mértük, a stádium-besoroláshoz az előzmények között 

szereplő három mérés két egybehangzó adatát használtuk (normoalbuminuria           

<30 mg/nap, microalbuminuria: 30-299 mg/nap, macroalbuminuria ≥300 mg/nap). 

 

A diabetes típusának meghatározása klinikai körülmények figyelembevételével történt. 

1-es típusú diabetesben szenvedőnek tekintettük azokat, akiknek cukorbetegsége a 30. 
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életév előtt kezdődött, és egy éven belül permanens inzulinkezelésre volt szükségük. 

Immunmarker-vizsgálatra a betegek igen kis hányadában került csak sor.  

A metabolikus szindróma diagnózisát az ATP III (28) és az IDF kritériumrendszere (29) 

alapján állapítottuk meg. A vércukorértéket minden beteg esetében kórosnak 

tekintettük. 

 

A cukorbetegek körében talált metabolikus szindróma gyakoriságát a hazánkban 2006-

ban készült reprezentatív felmérés adataival vetettük össze. A háziorvosok bevonásával 

végzett felmérés során a metabolikus szindróma előfordulási gyakoriságát 2000 (20-69 

év közötti) résztvevő adatainak elemzésével vizsgálták (64).  

 

Az 1-es típusú cukorbetegek csoportjából (n=533) a 25 év felettiek körében vizsgáltuk a 

kardiometabolikus kockázati tényezők és az iskolázottsági szint közötti összefüggést, 

feltételezve, hogy a felsőfokú végzettség 24 éves korra szerezhető meg. Így 437 beteg 

(209 férfi, 228 nő) adatát elemeztük ebből a szempontból. 

 

A kardiovaszkuláris kockázati tényezők kezelésének eredményességét a III. Magyar 

Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencián elfogadottak alapján vizsgáltuk (101). Az 

ajánlás a kardiovaszkuláris kockázat-besorolás kapcsán a nagy kockázatú kategóriában 

külön alcsoportként tünteti fel az 1-es típusú diabetest micro- vagy 

macroalbuminuriával és a 2-es típusú diabetest. A teendőket illetően, a célértékek 

meghatározásakor azonban már csak diabetes szerepel, 1-es típusú diabetes esetén az 

albuminuria fokától függő további kategorizálás feltüntetése nélkül. A jelenlegi 

vizsgálatunkat ez utóbbi elv alapján végeztük, s a célértéket elérők arányát a teljes 

betegcsoportra vonatkoztattuk. 

A kezelési célértékeket az alábbiak szerint állapítottuk meg: HbA1c <6,5 %, 

összkoleszterin <4,5 mmol/l, LDL-koleszterin <2,5 mmol/l (igen nagy kockázatú beteg 

esetében összkoleszterin <3,5 mmol/l, LDL-koleszterin <1,8 mmol/l), szérum 

triglicerid <1,7 mmol/l, HDL-koleszterin >1,03 mmol/l (férfiak), >1,29 mmol/l (nők), 

vérnyomás <130/80 Hgmm. A BMI terén a <25 kg/m2 értéket, a haskörfogatot tekintve 

pedig a <80 cm-t (nők), ill. a <94 cm-t (férfiak) tekintettük kívánatosnak.  
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A statisztikai elemzéshez a SAS PROC MIXED csomagot használtuk. Az elemzés 

során a folyamatos változók esetén ANOVA, a kategorikus változók esetén pedig χ2 

tesztet alkalmaztunk és többváltozós lépcsőzetes logisztikai regressziós analízist is 

végeztünk. A számadatokat x±SD, ill. esetszám (%) értékben tüntettük fel. A 

szignifikancia határának a p <0,05 értéket tekintettük. 

 

 

III. 2. A haskörfogatmérés megbízhatóságának vizsgálata 

 

A haskörfogatmérés klinikai megbízhatóságának elemzésénél a Bajcsy-Zilinszky 

Kórház III. Belgyógyászati Osztályának nappali kórházi részlegén megjelent 150 felnőtt 

egyént vizsgáltunk. 

 

A méréseket két diabetológiai-szakápoló egymástól függetlenül, két egymást követő 

napon végezte. A testsúlyt hitelesített digitalis mérleggel (SECA 701), a testmagasságot 

a mérleghez tartozó magasságmérővel (SECA 220) mértük. A haskörfogatot a 

subcostalis vonal és a spina iliaca anterior superior közötti távolság felénél, horizontális 

helyzetben tartott mérőszalaggal határoztuk meg. 

 

Az intraobserver különbséget az azonos szakápoló két mérésének összehasonlításával, 

az interobserver különbséget a két szakápoló méréseinek összehasonlításával 

állapítottuk meg, mindkét esetben 300 méréspár analízise történt. Minden vizsgált 

paraméter esetében (magasság, testsúly, BMI, haskörfogat) meghatároztuk a két 

különböző napon, illetve a két szakápoló által mért átlagértékek különbségét () és az 

egyedi mérések különbségeinek átlagát (abszolút ). Mindkét paraméternél (, abszolút 

) feltüntettük, hogy a talált különbség a megfelelő két középérték átlagának hány 

százaléka (%, illetve % absz ). 

 

 

 

 

 

 21



III. 3. A háziorvosi praxisokban végzett vizsgálatok  

 

Az IDEA (International Day for Evaluation of Abdominal Obesity) vizsgálatot azért 

tervezték, hogy világméretekben ráirányítsák a figyelmet a haskörfogat mérésének 

klinikai jelentőségére, s terjesszék a mérés standardizált módját (102). A vizsgálatban 

Magyarországon 41 háziorvosi praxis 1234 betege vett részt, a hazai adatokat külön 

elemeztük. 

 

Minden betegről egy egyszerű adatlapot kellett kitöltetni. A háziorvosi rendelőben a 

betegdokumentáció alapján alapvető klinikai adatokat (életkor, nem, dohányzási szokás, 

ismert kardiovaszkuláris betegség, ismert diabetes mellitus, hypertonia, lipideltérések) 

regisztráltak, megmérték a beteg testsúlyát és testmagasságát (a BMI értékét ez alapján 

kalkulálták), s standardizált módon (a subcostalis vonal és a spina iliaca anterior 

superior közötti távolság felénél, horizontális helyzetben tartott mérőszalaggal) 

megmérték a haskörfogatot is. Kardiovaszkuláris betegségként az alábbiakat 

regisztrálták: ischaemiás szívbetegség, lezajlott myocardialis infarctus, szívelégtelenség, 

stroke, tranzitorikus ischaemiás attack, perifériás artériás érbetegség, invazív 

kardiovaszkuláris intervenció. 

 

A diabetes típusa között (1-es és 2-es típus) nem tettünk különbséget. Hypertoniásnak 

minősítettük azt a beteget, akinek kórelőzményében hypertonia, ill. antihypertensiv 

kezelés szerepelt. Lipideltérésként értékeltük az antilipaemiás kezelés tényét, ill. ennek 

hiányában a betegdokumentációban szereplő, kezelési célérték feletti összkoleszterin-, 

HDL-koleszterin- vagy trigliceridértéket. A haskörfogat kóros értékét az ATP III 

(>102/88 cm; férfi/nő) és az IDF kritériumrendszere alapján (≥94/80; férfi/nő) 

állapítottuk meg. A BMI-kategóriák az alábbiak voltak: normális <25,0 kg/m2, 

túlsúlyosság 25,0 – 29,9 kg/m2, elhízás ≥30,0 kg/m2. 

 

A teljes IDEA vizsgálat és az egyes országokban zajló felmérés az illetékes Etikai 

Bizottságok jóváhagyásával történt, a betegek a vizsgálatban - megfelelő felvilágosítás 

után - önkéntesen vettek részt, hozzájárulásukat írásban adták. 

 

 22



A vizsgált populációt leíró statisztikai adatokkal jellemeztük. Az átlagérték mellett a 

szórást (x±SD) adtuk meg. A BMI, illetve a haskörfogat kvartilis értékei és a klinikai 

események gyakorisága közötti összefüggést Fisher exakt teszttel állapítottuk meg. A 

statisztikai analízis a SAS 8.2 software segítségével történt. A p<0,05 értéket tekintettük 

statisztikailag szignifikánsnak.  

 

 

III. 4. A lakosság körében végzett felmérés körülményei 

 

A hazai lakosság metabolikus szindrómával kapcsolatos ismereteinek felmérését 

kérdőíves módszerrel, a 35 éven felüliek körében, egy kommunikációs tanácsadó iroda 

munkatársainak segítségével, hazánk 20 városában végeztük. 

 

A felméréshez egy könnyen kezelhető és egyszerű kérdéseket tartalmazó kérdőívet 

használtunk. A metabolikus szindrómával kapcsolatban 10 kérdést tettünk fel, a 

válaszadó nemét, életkorát, lakóhelyét (főváros-vidék), foglalkozását további 4 kérdés 

volt hivatott tisztázni. A metabolikus szindróma összetevői között a magas vérnyomást, 

az elhízást, a 2-es típusú cukorbetegséget és a lipideltéréseket vizsgáltuk, utóbbit a 

könnyebb érthetőség kedvéért magas koleszterinszint elnevezéssel tüntettük fel a 

kérdőíven.  A metabolikus szindrómával kapcsolatos ismereteken túl adatokat 

gyűjtöttünk az orvosi tájékoztatás, az egészségnevelés megítéléséről és az 

egészségmegőrzés módjáról is. 

 

A felmérés során a munkatársak a járókelőket (testalkattól függetlenül, ránézésre 35 

éven felülieket) közterületen, véletlenszerűen szólították meg. A válaszadás 

értelemszerűen önkéntes és névtelen volt, a statisztikai értékelésben azonban csak a 

ténylegesen 35 éven felüli válaszadók adatai szerepelnek. 

A fővárosban 178, az egyes vidéki városokban átlagosan 30–50 fő válaszát értékeltük. 

Összesen 1001 kérdőív adatát dolgoztuk fel.  
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IV. Eredmények 
 

 

IV. 1. A felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek fontosabb klinikai és laboratóriumi 
jellemzői 

 

A vizsgált 533 beteg (256 férfi, 277 nő) átlagéletkora 35,6±11,6 év, diabetes-tartama 

18,0±11,1 év (x±SD) volt. Valamennyi beteg inzulinkezelésben részesült, 22 (4,1 %) 

beteg kiegészítésképpen metformint, 9 (1,7 %) beteg akarbózt is kapott. A kórelőzményi 

adatok között hypertonia a betegek 32,5 %-ában (n=173), átvészelt kardiovaszkuláris 

betegség pedig a betegek 6,0 %-ában (n=32) szerepelt. Az albuminuria mértéke nem 

volt ismert a betegek 17,5 %-ában (n=93), a betegek 61,4 %-a (n=326) 

normoalbuminuriás, 16,8 %-a (n=89) microalbuminuriás volt, míg a betegek 4,3 %-

ában (n=23) macroalbuminuria vagy dialízis/transzplantáció szerepelt az előzményi 

adatok között. A fontosabb klinikai laboratóriumi adatokat a 2. táblázatban tüntettük fel. 
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2. táblázat: A felnőtt, 1-es típusú diabetesben szenvedő betegek (n=533) fontosabb 

klinikai és laboratóriumi adatai  

 

 x±SD 95 %-os 
megbízható-

sági tartomány 

minimum 
érték 

p25 p50 p75 maximum 
érték 

Életkor (év) 35,6±11,6 34,6 – 36,6 18 27 34 42 78 
Diabetes-tartam 
(év) 

18,0±11,1 17,1 – 19,0 1 10 17 25 73 

Haskörfogat (cm) 
 
férfiak (n=256) 
nők (n=277) 

85,6±13,0 
 

89,9±11,7 
81,6±12,8 

84,5-86,7 
 

88,4-91,4 
80,1-83,2 

51 
 

51 
58 

76 
 

81 
73 

84 
 

89 
79 

94 
 

97 
89 

142 
 

142 
139 

Testsúly (kg) 73,9±14,9 72,6 – 75,2 45 63 72 83 138 
Testmagasság 
(cm) 

170,7±9,6 170-172 146 164 170 177 202 

BMI (kg/m2) 25,3±4,35 24,9-25,7 16,5 22,4 24,4 27,6 46,9 
Szisztolés 
vérnyomás 
(Hgmm) 

126±16 125-128 90 115 121 137 200 

Diasztolés 
vérnyomás 
(Hgmm) 

78±9 77-79 54 70 80 81 110 

HbA1c (%) 8,29±1,59 8,16-8,43 4,0 7,1 8,0 9,2 13,5 
Szérum triglicerid 
(mmol/l) 

1,29±0,91 1,21-1,37 0,40 0,70 1,02 1,60 10,11 

Szérum HDL-
koleszterin 
(mmol/l) 
 
férfiak (n=256) 
nők (n=277) 

1,49±0,40 
 
 
 

1,39±0,37 
1,60±0,41 

1,46-1,53 
 
 
 

1,34-1,43 
1,55-1,65 

0,80 
 
 
 

0,80 
0,80 

1,20 
 
 
 

1,14 
1,3 

1,46 
 
 
 

1,31 
1,57 

1,74 
 
 
 

1,6 
1,9 

3,43 
 
 
 

3,43 
2,8 

Szérum össz-
koleszterin 
(mmol/l) 

4,94±0,99 4,85-5,02 3,00 4,20 4,80 5,50 8,81 

Szérum LDL-
koleszterin 
(mmol/l) 

2,86±0,83 2,79-2,93 1,21 2,24 2,78 3,30 6,56 

Szérum kreatinin 
(μmol/l) 

82,8±34,6 79,8-85,8 40 68 78 92 461 

Becsült GFR 
(ml/min) 

112±33 109-115 13 89 111 132 219 

Napi inzulindózis 
(NE) 

51±19 49-53 11 37 48 62 160 

p25, p50, p75:  25%, 50 %, 75 % kvartilis határértékek 
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1. a. A metabolikus szindrómára jellemző kardiovaszkuláris kockázati tényezők 

előfordulási gyakorisága felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek körében 

 

Az ATP III kritériumrendszerében szereplő paraméterek közül a hyperglykaemia után a 

leggyakrabban előforduló kóros paraméter a hypertonia volt (55,5%), amelyet az 

emelkedett trigliceridszint (22,3%), a kóros haskörfogat (19,3%) és az alacsony HDL-

koleszterinszint (18,0 %) követett (3. táblázat). 

 

3. táblázat: Az ATP III diagnosztikai kritériumrendszerében szereplő kóros 

paraméterek előfordulási gyakorisága felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek körében 

(n=533) 

 

 Férfiak (n=256) Nők (n=277) Összesen (n=533) 

Kóros éhomi 
vércukor 

256 (100,0 %) 277 (100,0 %) 533 (100,0%) 

Kóros 
vérnyomásérték 

151 (59,0%) 145 (52,3%) 296 (55,5%)* 

Kóros szérum 
triglicerid 

63 (24,6%) 56 (20,2%) 119 (22,3%) 

Kóros haskörfogat 32 (12,5%) 71 (25,6%) 103 (19,3%) 

Kóros szérum HDL-
koleszterin 

33 (12,9%) 63 (22,7%) 96 (18,0%) 

 
*A 296 betegből (55,5%) 173 beteg (32,5 %) esetében a hypertonia a kórelőzményi 
adatok alapján dokumentált és kezelt volt  
 

 

Az 533 beteg közül az ATP III kritériumrendszere alapján 167 (31,3%) betegnél 

állapítottuk meg a metabolikus szindróma diagnózisát (4.táblázat). A nemek között nem 

mutatkozott különbség (férfiak: 29,7%, nők: 32,9%; p>0,05). Az IDF kritérium alapján 

a metabolikus szindróma prevalenciája magasabb (36,2 %) volt, a nemek között itt sem 

volt szignifikáns különbség igazolható (nők: 39,4%, férfiak: 32,8%; p>0,05). 
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4. táblázat: Az ATP III kritériumrendszer kóros paramétereinek 

együttes előfordulása a felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek körében 

 

Kóros 
paraméterek 
száma 

Férfiak (n=256) Nők (n=277) Összesen (n=533) 

≥1 256 (100%) 277 (100%) 533 (100,0 %) 

≥2 183 (71,5%) 185 (66,8%) 368 (69,0%) 

≥3 76 (29,7%) 91 (32,9%) 167 (31,1%) 

≥4 18 (7,0%) 39 (14,1%) 57 (10,7%) 

  5  2 (0,8%) 20 (7,2%) 22 (4,1%) 

 

 

1. b. A metabolikus szindróma előfordulási gyakoriságának összehasonlítása a 

hazai átlagpopulációban talált prevalenciával 

 

Az 1-es típusú cukorbetegek adatait a Magyarországon végzett reprezentatív felmérés 

eredményeihez viszonyítva azt találtuk, hogy az ATP III kritériumrendszere alapján 

meghatározott metabolikus szindróma előfordulása az 1-es típusú cukorbetegek 

esetében minden korcsoportban magasabbnak bizonyult az átlagpopulációhoz képest  

(1. ábra).  
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1. ábra: A metabolikus szindróma prevalenciája (ATP III kritériumok) a felnőtt, 

1-es típusú cukorbetegek körében és a magyarországi átlagpopulációban 

 

 

1. c. A metabolikus szindróma előfordulásának összefüggése a betegek klinikai, 

laboratóriumi paramétereivel és iskolázottságával 

 

A metabolikus szindróma előfordulási gyakorisága szignifikáns összefüggést mutatott 

az életkorral, a szisztolés és diasztolés vérnyomással, a szérum triglicerid-, 

összkoleszterin- és kreatininszint emelkedő értékével, a növekvő haskörfogattal és BMI 

értékkel. A metabolikus szindróma előfordulása és a HbA1c értéke közötti összefüggés a 

szignifikancia határán volt, míg a GFR esetében nem találtunk összefüggést  

(5. táblázat).  
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5. táblázat: Az ATP III kritérium szerinti metabolikus szindróma előfordulása  

[esetszám (%)] a metabolikus szindróma jellegzetességeivel rendelkező betegek  

(n=167; 100 %) kvartilis alcsoportjaiban, felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek 

körében 

(A kvartilis tartományok növekvő érték-sorrendben szerepelnek, a kvartilisek határ-

számértékeit a 2. táblázat tünteti fel) 

 
 Kvartilis 1 Kvartilis 2 Kvartilis 3 Kvartilis 4 chi-négyzet 

próba 
p értéke 

Életkor 19 (11,4 %) 33 (19,8 %) 45 (26,9 %) 70 (41,9 %) <0,001 
Diabetes-
tartam 

29 (17,4 %) 41 (24,6 %) 46 (27,5 %) 51 (30,5 %) =0,09 

Haskörfogat 
férfiak 

8 (10,5 %) 3 (3,9 %) 21 (27,6 %) 44 (57,9 %) <0,001 

Haskörfogat 
nők 

4 (4,4 %) 7 (7,7 %) 16 (17,6 %) 64 (70,3 %) <0,001 

Haskörfogat 
összes 

9 (5,4 %) 20 (12 %) 42 (25,1 %) 96 (57,5 %) <0,001 

BMI 11 (6,6 %) 22 (13,2 %) 39 (23,4 %) 95 (56,9 %) <0,001 
Szisztolés 
vérnyomás* 

14 (8,4 %) 27 (16,2 %) 51 (30,5 %) 75 (44,9 %) <0,001 

Diasztolés 
vérnyomás* 

9 (5,4 %) 31 (18,6 %) 56 (33,5 %) 71 (42,5 %) <0,001 

HbA1c 33 (19,8 %) 41 (24,6 %) 35 (21,0 %) 58 (34,7 %) =0,05 
Szérum 
triglicerid* 

8 (4,8 %) 31 (18,6 %) 21 (12,6 %) 107 (64,1%) <0,001 

Szérum 
össz-
koleszterin* 

29 (17,4 %) 27 (16,2 %) 41 (24,6 %) 70 (41,9 %) <0,001  

Szérum 
LDL-
koleszterin* 

31 (19,1 %) 30 (18,5 %) 42 (25,9 %) 59 (36,4 %) <0,001 

HDL-
koleszterin 

73 (43,7 %) 38 (22,8 %) 32 (19,2 %) 24 (14,4 %) <0,001 

Szérum 
kreatinin 

30 (18,0 %) 35 (21,0 %) 44 (26,3 %) 58 (34,7 %) <0,001 

GFR 41 (24,6 %) 42 (25,1 %) 33 (19,8 %) 51 (30,5 %) =0,15 
 

* A hypertonia, ill. lipideltérések miatt kezelt és kezeletlen betegek együtt szerepelnek. 
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Szignifikáns pozitív összefüggést találtunk az albuminuria mértéke és a metabolikus 

szindróma előfordulási gyakorisága között (6. táblázat).  

 

6. táblázat: Az albuminuria összefüggése az ATP III kritériumrendszer szerint 

megállapított metabolikus szindróma előfordulásával felnőtt, 1-es típusú 

cukorbetegek körében 

 

  Diabeteszes 

veseszövődmény 

A metabolikus 

szindróma előfordulása 

  n % n % 

Nincs adat 93 17,5%   

Normoalbuminuria 326 61,4% 99 30,4% 

Microalbuminuria 89 16,8% 35 39,3% 

Macroalbuminuria/dialízis 23 4,3% 18 78,3% 

                                                                                                                     p<0,001 

 

A metabolikus szindróma jellegzetességeit hordozó és az azoktól mentes csoport 

összehasonlításakor kiderült, hogy a két csoport - a definícióban szereplő 

paraméterekben értelemszerűen tapasztalt eltéréseken túl - néhány laboratóriumi és 

klinikai jellegzetességben különbözött egymástól (7. táblázat). Így a metabolikus 

szindrómában szenvedő csoport életkora magasabb, diabetes-tartama hosszabb, BMI-

értéke nagyobb, szérum összkoleszterin-, LDL-koleszterin-, valamint kreatininszintje 

magasabb, napi inzulindózisa nagyobb volt a szindrómától mentes csoporthoz képest. 

Az anamnézisben szereplő kardiovaszkuláris megbetegedés gyakoribb volt a 

metabolikus szindrómával rendelkező betegcsoportban a másik csoporthoz képest. A 

rendszeresen vagy alkalomszerűen fizikai aktivitást végzők aránya nagyobb volt a 

metabolikus szindrómától mentes betegcsoportban. A HbA1c és a becsült glomeruláris 

filtrációs ráta tekintetében nem volt különbség a két csoport között. 
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7. táblázat: Felnőtt, 1-es típusú diabetesben szenvedők ATP III kritériumrendszer 

alapján a metabolikus szindróma jellegzetességeit mutató és az azoktól mentes 

alcsoportjának fontosabb klinikai, laboratóriumi adatai [x±SD; ill. esetszám (%)] 

 

 Metabolikus 
szindróma  
igen 
(n=167; 31,3 %) 

Metabolikus 
szindróma  
nem 
(n=366; 68,7 %) 

Szignifikancia 
p értéke  

Életkor (év) 40,2±11,8 33,6±10,9 <0,001 
Diabetes-tartam (év) 19,9±10,8 17,2±11,2 =0,01 
Haskörfogat (cm) 95,8±13,4 80,9±9,8 <0,001 
Testsúly (kg) 83,4±15,8 69,6±12,4 <0,001 
Testmagasság (cm) 170,3±9,3 170,9±9,8 NS 
BMI (kg/m2) 28,7±4,8 23,7±3,0 <0,001 
Szisztolés vérnyomás 
(Hgmm) 

135±16 122±14 <0,001 

Diasztolés vérnyomás 
(Hgmm) 

83±9 76±8 <0,001 

HbA1c (%) 8,49±1,46 8,21±165 NS 
Szérum triglicerid (mmol/l) 1,93±1,25 0,99±0,47 <0,001 
Szérum HDL-koleszterin 
(mmol/l) 

1,34±0,43 1,57±0,37 <0,001 

Szérum összkoleszterin 
(mmol/l) 

5,29±1,12 4,77±0,88 <0,001 

Szérum LDL-koleszterin 
(mmol/l) 

3,11±0,92 2,75±0,77 <0,001 

Szérum kreatinin (μmol/l) 90,9±53,5 79,1±19,9 <0,001 
GFR (ml/min) 115±39 111±29 NS 
Napi inzulindózis (NE) 59,9±22,6 46,9±15,8 <0,001 
Antihypertensiv kezelés 
[esetszám (%)] 

104 (62%) 69 (18,5%) <0,001 

Antilipaemiás kezelés 
[esetszám (%)] 

85 (50,9%) 45 (12,3%) <0,001 

Kardiovaszkuláris betegség 
[esetszám (%)] 

22 (13,2%) 10 (2,7%) <0,001 

Jelenleg dohányzók 
[esetszám (%)] 

32 (19,2%) 62 (16,9%) NS 

Sportolók 
[esetszám (%)] 

66 (39,5%) 200 (54,6%)) <0,01 

 

NS: nem szignifikáns 
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A többváltozós regressziós logisztikai analízis eredménye szerint az ATP III 

kritériumrendszere alapján diagnosztizált metabolikus szindróma előfordulása a 

legszorosabb összefüggést a haskörfogat növekvő értékével mutatta. Ezt követte - 

csökkenő fontossági sorrendben - a szérum trigliceridszint, a női nem, az 

antihypertensiv kezelés és a HDL-koleszterinszint [fordított összefüggés] (p<0,0001 

mindegyik paraméter esetében) valamint a diasztolés vérnyomás (p=0,0005) és a 

szérum kreatininszint (p=0,0016). A metabolikus szindróma előfordulása és a szisztolés 

vérnyomás, a diabetes-tartam valamint az albuminuria közötti összefüggés a 

szignifikancia határán volt (8. táblázat). A többi vizsgált paraméter esetén (BMI, 

összkoleszterin-, LDL-koleszterinszint, HbA1c-érték) szignifikáns összefüggés nem 

mutatkozott.  

 

 

8. táblázat: Felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek körében a metabolikus szindróma 

(ATP III kritériumrendszer) előfordulásával összefüggő paraméterek a lépcsőzetes 

logisztikai regressziós analízis eredményei alapján 

 

  Paraméter Score khi-négyzet p értéke 

1. Haskörfogat 144,902 <0,0001 
2. Szérum triglicerid     93,9926 <0,0001 
3. Női nem     45,8441 <0,0001 
4. Antihypertensiv kezelés     34,4307 <0,0001 
5. HDL-koleszterinszint     17,8098 <0,0001 
6. Diasztolés vérnyomás     12,2764   0,0005 
7. Szérum kreatinin       9,9171   0,0016 
8. Szisztolés vérnyomás       3,8084 0,051 
9. Diabetes-tartam       3,8209    0,0506 
10.  Albuminuria mértéke       3,2038    0,0735 
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Az 1-es típusú cukorbetegek csoportjából (n=533) a 25 év felettiek körében elemeztük a 

kardiometabolikus kockázati tényezők és az iskolázottsági szint közötti összefüggést. A 

vizsgált 437 beteg (209 férfi, 228 nő) átlagéletkora 38,0±10,4 év, diabetes-tartama 19,2 

±11,0 év (x±SD) volt. A betegek közül 56 volt alapfokú, 251 középfokú és 130 

felsőfokú végzettségű. Az iskolázottsági szint szerint képzett csoportok között a nemi 

megoszlás, az életkor és a diabetes-tartam tekintetében nem volt különbség. 

Az antihypertensiv terápia és az anamnézisben szereplő kardiovaszkuláris 

megbetegedés gyakoribb volt a legalacsonyabb, mint a legmagasabb iskolai 

végzettségűek között. Bár a BMI és a haskörfogat magasabb volt az alapfokú 

végzettségűekben a felsőfokú végzettségűekhez képest, statisztikailag szignifikáns 

különbség csak a nők esetében mutatkozott. A magasabb inzulindózis ellenére az 

alacsonyabb iskolai végzettségű betegeknél rosszabb szénhidrátanyagcsere-helyzetet 

(magasabb HbA1c-szintet) találtunk a felsőfokú végzettségű csoporthoz képest. A 

szérum kreatininszint tekintetében nem mutatkozott különbség a csoportok között, de a 

micro/macroalbuminuria gyakoribb volt az alapfokú végzettségűek között. A napi 

rendszerességű alkoholfogyasztás és a dohányzás a legalacsonyabb iskolázottságú 

betegek között volt a leggyakoribb, míg a rendszeresen végzett fizikai aktivitás ebben 

csoportban volt a legritkább. A metabolikus szindróma előfordulási gyakorisága az 

iskolázottsági szint növekedésével párhuzamosan csökkent, a fordított összefüggés a 

férfiak esetében statisztikailag szignifikáns, míg a nőknél a szignifikancia határán volt 

(9. táblázat). 
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9. táblázat: Az iskolázottsági szint szerint képzett csoportok fontosabb klinikai, 

laboratóriumi paraméterei és kardiovaszkuláris kockázati tényezői felnőtt, 1-es  

típusú cukorbetegek (n=437) körében  

 Iskolázottság 
Alapfokú        Középfokú         Felsőfokú 
(n=56)                (n=251)              (n=130) 

Szigni-
fikancia
p érték 

Férfi/Nő 27/29 123/128 59/71 0,7983 
Életkor (év) 40,3±11,2 37,9±10,2 37,2±10,4 0,0861 
Diabetes-tartam (év) 21,1±10,1 19,0±11,2 18,9±11,3 0,3228 
Napi inzulindózis (NE) 58±21 51±19 46±17 0,0002 
Antihypertensiv kezelés n (%) 26 (46,4 %) 97 (38,6 %) 34 (26,2 %) 0,0116 
Lipidcsökkentő kezelés n (%) 17 (30,4 %) 76 (30,3 %) 28 (21,5 %) 0,1750 
Korábbi kardiovaszkuláris 
megbetegedés n (%) 

7 (12,5 %) 19 (7,6 %) 3 (2,3 %) 0,0245 

Test-tömegindex (kg/m2) 

            férfiak 
            nők 

26,5±4,6 

25,5±3,3 
27,6±5,5 

25,9±4,3 

26,4±3,7 
25,4±4,7 

24,6±4,0 

25,6±3,1 
23,7±4,4 

0,0010 

0,7090 
0,0002 

Haskörfogat (cm) 

            férfiak 
            nők 

88,1±13,1 

89,2±11,0 
87,1±14,9 

87,6±12,8 

92,2±12,4 
83,1±11,5 

84,1±12,7 

90,0±9,7 
79,2±12,9 

0,0148 

0,8566 
0,0025 

Összkoleszterin (mmol/l) 5,01±0,86 5,10±1,04 4,81±0,93 0,0485 
HDL-koleszterin (mmol/l) 

            férfiak 
            nők 

1,43±0,43 

1,35±0,44 
1,52±0,41 

1,49±0,40 

1,40±0,40 
1,58±0,39 

1,52±0,36 

1,42±0,30 
1,61±0,39 

0,1673 

0,3989 
0,3271 

Szérum triglicerid (mmol/l) 1,42±0,96 1,36±1,01 1,21±0,87 0,1285 
HbA1c (%) 8,8±1,6 8,3±1,6 7,9±1,4 0,0006 
Szérum kreatinin (µmol/l) 87,2±53,6 84,0±40,5 82,9±16,9 0,5074 
Albuminuria (n=364) 
    normoalbuminuria 
    microalbuminuria 
    macroalbuminuria 

 
26 (46,4 %) 
17 (30,4 %) 
  5 (  8,9 %) 

 
147 (58,6%) 
 41 (16,3 %) 
 14  ( 5,6 %) 

 
93 (71,5 %) 
18 (13,8 %) 
  3 (  2,3 %) 

0,0377 

Szisztolés vérnyomás 
    (Hgmm) 

129±17 128±15 126±18 0,2350 

Diasztolés vérnyomás  
    (Hgmm) 

79±10 79±9 77±10 0,0545 

Rendszeres (napi) 
alkoholfogyasztás n (%) 

12 (21,4 %) 17 (6,8 %) 14 (10,8 %) 0,0036 

Dohányzók n (%) 16 (28,6 %) 44 (17,5 %) 15 (11,6 %) 0,0139 
Rendszeres (napi) fizikai 
aktivitás n (%) 

3 (5,4 %) 37 (14,7 %) 43 (33,1 %) 0,0001 

Metabolikus szindróma  
(ATP III) n (%) 
              férfiak 
              nők 

24 (42.9 %) 
 
11 (40,7%) 
13 (44,8%) 

99 (39,4 %) 
 
46 (37,4%) 
53 (41,4%) 

28 (21,5 %) 
 
10 (16,9%) 
18 (25.4%) 

0,0008 
 
0,0123 
0,0506 
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1. d. A kardiovaszkuláris kockázati tényezők célérték orientált kezelésének 

eredményessége 

 

A megkívánt BMI kezelési célértéket (<25,0 kg/m2) betegek 55,3 %-a (n=295) érte el. 

A betegek 31,3 %-a (n=167) túlsúlyosnak, 13,3 %-uk (n=71) pedig elhízottnak minősült 

(10. táblázat). 

 

10. táblázat: Az 1-es típusú cukorbetegek (n=533) BMI szerinti megoszlása 
 
 

 Férfi Nő Együtt 

BMI 

(kg/m2) n % n % n % 

<25 117 45,7% 178 64,3% 295 55,3%

25-29,9 106 41,4% 61 22,0% 167 31,3%

30-34,9 29 11,3% 27 9,7% 56 10,5%

>=35 4 1,6% 11 4,0% 15 2,8%

Összesen 256 100% 277 100% 533 100%

 

 

A megkívánt haskörfogatot (<80 cm nők, <94 cm férfiak) a nők 50,5 %-ában (n=140), a 

férfiak 64,5 %-ában (n=165) lehetett regisztrálni. 

 

A HbA1c-célértéket (<6,5 %) a betegek 8,4 %-a (n=45), a szerényebb célértéket  

(HbA1c <7,0 %) a betegek 20,5 %-a (n=109) érte el. 

 

Antihypertensiv kezelésben részesült 173 beteg (32,5 %). Ezen alcsoportban a 

megkívánt kezelési célértéket (<130/80 Hgmm) az aktuális vérnyomásmérés alapján a 

betegek 17,3 %-a (n=30) érte el, a szisztolés vérnyomás célértékét valamelyest nagyobb 

arányban érték el a betegek, mint a diasztolés célértéket. Az antihypertensiv kezelésben 

nem részesülő 360 beteg közül 151 beteg (41,9 %) esetében volt a vérnyomás <130/80 

Hgmm. Összességében véve <130/80 Hgmm-es aktuális vérnyomást a betegcsoport    

34 %-ában (n=181) találtunk.  
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Lipidcsökkentő kezelésben (statin, fibrát, ezetimib) 130 beteg (24,4 %) részesült. Ezen 

alcsoportban a kezelési célértéket elérő betegek száma az alábbi volt: szérum triglicerid 

69 beteg (53,1 %), HDL-koleszterin 93 beteg (71,5 %), az összkoleszterin 28 beteg 

(21,5 %), LDL-koleszterin 35 beteg (27,8 %), triglycerid/HDL-/LDL-koleszterin együtt 

13 beteg (17,7 %). Figyelembe véve a lipidcsökkentő kezelésben nem részesülő 

betegeket is, a teljes betegcsoportban (n=533) a kezelési célértéket elérő betege száma 

az alábbi volt: szérum triglicerid 414 beteg (77,8 %), HDL-koleszterin 437 beteg    

(82,0 %), az összkoleszterin 174 beteg (32,6 %), LDL-koleszterin 179 beteg (33,6 %), 

triglicerid/HDL-/LDL-koleszterin együtt 129 beteg (24,2 %) (11. táblázat). 

 

11. táblázat: Az 1-es típusú cukorbetegek (n=533) megoszlása a kezelési lipid-

célértékek szerint [n (%)] 

 
 
Szérum lipidérték 

Lipidcsökkentő 
kezelésben  
részesülők  
(n=130) 

Lipidcsökkentő 
kezelésben  
nem részesülők  
(n=403) 

Összes beteg 
(n=533) 

Triglicerid  
<1,7 mmol/l 

69 (53,1 %) 345 (85,6 %) 414 (77,8 %) 

HDL-koleszterin 
≥1,03 mmol/l (férfiak) 
≥1,29 mmol/l (nők) 

93 (71,5 %) 344 (85,4 %) 437 (82,0 %) 

Összkoleszterin 
<4,5 mmol/l  
(CV betegség esetén 
<3,5 mmol/l) 

28 (21,5 %) 146 (36,2 %) 174 (32,6 %) 

LDL-koleszterin 
<2,5 mmol/l  
(CV betegség esetén 
<1,8 mmol/l) 

35 (27,8 %) 144 (35,8 %) 179 (33,6 %) 

Triglicerid, HDL- és LDL-
koleszterin célérték-
tartományban 

13 (17,7 %) 116 (28,8 %) 129 (24,2 %) 

 
CV: kardiovaszkuláris  
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A teljes betegcsoportban 74 beteg (13,9 %) részesült thrombocytaaggregáció-gátló 

(aszpirin/ticlopidin/clopidogrel) kezelésben.  

A betegek 8,3 %-a (n=44) számolt be rendszeres (naponkénti) alkoholfogyasztásról. 

Dohányzónak vallotta magát 94 beteg (17,7 %), sohasem dohányzott 336 (63,2 %), 

leszokott a dohányzásról 102 (19,2 %) beteg. 

Rendszeres sportolónak vallotta magát 110 (20,7 %) beteg, alkalomszerűen sportolt 156 

(29,4 %), egyáltalán nem sportolt 265 (49,9 %) beteg. 

 

 

IV. 2. A haskörfogatmérés megbízhatósága 

 

A haskörfogatmérés megbízhatóságának elemzése céljából végzett felmérés során a 

vizsgált betegek testmagassága 140,5-183,0 cm, testsúlya 45,3-146,1 kg, testtömeg-

indexe 18,9-61,6 kg/m2, haskörfogata 65,0-154,0 cm között változott. 

 

A vizsgálat paraméterek korrelációs együtthatói - mind a két szakápoló, mind a két nap 

mérési eredménye alapján >0,99 voltak. A két nap mérési eredményei között 

(intraobserver különbség) minimális eltérés mutatkozott. A különböző napokon mért 

haskörfogat átlaga között 0,17 cm különbség volt, ami a két átlag számtani közepének 

0,17 %-a (%). 

 

A két szakápoló mérési eredményeit összehasonlítva (interobserver különbségek) a 

különbségek szignifikánsnak bizonyultak a testmagasság (162,81 cm vs. 162,67 cm; 

p=0,017) és a haskörfogat (96,23 cm vs. 97,08 cm; p<0,0001) tekintetében. A két 

szakápoló által mért haskörfogat átlagok között 0,85 cm volt a különbség (%= 0,87). 

 

Az egyedi mérések különbségeinek átlaga a haskörfogat esetében a két nap méréseit 

összehasonlítva 1,51 cm (% absz = 1,56), a két szakápoló méréseit összehasonlítva 

2,15 cm (% absz = 2,22) volt.  

 

A haskörfogat és a BMI megbízhatóságát összevetve azt találtuk, hogy noha a 

haskörfogat esetében a % értéke 2,5-szerese (0,176/0,069), illetve 6,3-szorosa 

 37



(0,879/0,139), míg a % absz  értéke 1,5-szerese (1,568/1,013), illetve 2,8-szorosa 

(2,226/0,784) volt a BMI megfelelő értékeinek, az abszolút számértékekben 

megmutatkozó különbségek kicsik voltak (haskörfogat: 0,17 cm és 0,85 cm; illetve   

1,51 cm és 2,15 cm; BMI: 0,02 kg/m2 és 0,04 kg/m2, illetve 0,292 kg/m2 és              

0,226 kg/m2) (12. táblázat).  

 

A haskörfogat és a BMI értékei között (n=150; első szakápoló első mérési sor) szoros 

korrelációt találtunk (r=0,853). Ez az érték gyakorlatilag nem változott, ha az első 

szakápoló második mérési sorát, ill. a második szakápoló első és második mérési sorát 

tekintettük (r=0,858; r=0,844; r=0,848). A BMI értéke szerint kategóriákat felállítva 

azonban a haskörfogat és a BMI értékei közötti korreláció jelentősen eltért egymástól 

(első szakápoló első mérési sora alapján: BMI <25 kg/m2 [n=37]: r=0,616;                

BMI 25-29,9 kg/m2 [n=63]: r=0,497; BMI 30-34,9 kg/m2 [n=33]: r=-0,091;               

BMI >35 kg/m2 [n=17]: r=0,864). Ez a korreláció érdemben nem változott, ha az első 

szakápoló második mérési sorát, ill. a második szakápoló első és második mérési sorát 

tekintettük (adatokat külön nem tüntettük fel).  
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12. táblázat: Az antropometriai jellemzők mérésénél észlelt intra- és interobserver 

különbségek (n=300) 

 
Intraobserver különbségek 
 1. napi 

átlag 
2. napi 
átlag 

 % abszolút  % absz.  

Magasság (cm) 162,77 162,72 0,05 0,031 0,576 0,354 

Testsúly (kg)   76,36   76,38 0,02 0,026 0,452 0,592 

BMI (kg/m2)   28,81   28,83 0,02 0,069 0,292 1,013 

Haskörfogat (cm)   96,74   96,57 0,17 0,176 1,516 1,568 

 
Interobserver különbségek 
 1.szakápoló 

által mért 
átlag 

2. szakápoló 
által mért 

átlag 

 % abszolút  % absz. 

Magasság (cm) 162,81  162,67 0,14 0,086 0,605 0,372 

Testsúly (kg)   76,38   76,37 0,01 0,013 0,104 0,136 

BMI (kg/m2)   28,80   28,84 0,04 0,139 0,226 0,784 

Haskörfogat (cm)   96,23   97,08 0,85 0,879 2,152 2,226 

 
: az átlagértékek különbsége, %: az átlagértékek %-os különbsége, abszolút : az 

egyedi különbségek átlaga, % absz : az egyedi különbségek %-ban megadott értéke. 

 

 

IV. 3. Az obesitas előfordulása és összefüggése néhány kardiovaszkuláris kockázati  

tényezővel a háziorvosi praxisokban végzett vizsgálat alapján 

 

A vizsgálatban 41 háziorvosi praxis 1234 betege vett részt. Vidéki kistelepülésen 15 

praxis 427 betegéről, városban 26 praxis 772 betegéről töltöttek ki értékelhető adatlapot, 

így a statisztikai feldolgozás során 1199 beteg (421 férfi [35 %] és 778 nő [65 %]) 

adatait értékeltük. A betegek életkora 18-80 év között változott, az átlagéletkor 

53,8±15,6 év (x±SD) volt. 
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3. a. A BMI alakulása 

 

A teljes vizsgálati kohorsz (n=1199) BMI átlagértéke 28,3±5,5 kg/m2 (x±SD) volt,        

a BMI-kategóriák szerinti megoszlás a következő volt: <25,0 kg/m2  29,8 %;            

25,0–29,9 kg/m2 33,7 %; ≥30 kg/m2 36,5 %.  

A férfiak (n=421) BMI átlagértéke 28,5±5,2 kg/m2 (x±SD) volt, a BMI-kategóriák 

szerinti megoszlás az alábbi volt: <25,0 kg/m2  25,7 %; 25,0 – 29,9 kg/m2 37,8 %;     

≥30 kg/m2 36,5 %.  

A nők (n=778) BMI átlagértéke 28,2±5,7 kg/m2 (x±SD) volt, a BMI-kategóriák szerinti 

megoszlás az alábbi volt: <25,0 kg/m2 32,0 %; 25,0 – 29,9 kg/m2 31,5 %; ≥30 kg/m2 

36,5 %.  

Mind a férfiak, mind a nők BMI átlagértéke az életkorral együtt, a 70. életévig 

bezárólag növekedett (2. ábra). 
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2. ábra: A háziorvosi praxisokban vizsgált betegek (421 férfi, 778 nő) BMI 

átlagértékei az egyes életkori alcsoportokban 
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3. b. A haskörfogat alakulása 

 

A férfiak (n=421) haskörfogatának átlaga 101,0±14,1 cm (x±SD) volt, 187 beteg     

(44,4 %) haskörfogata volt >102 cm, ill. 304 beteg (72,4 %) haskörfogata volt ≥94 cm.  

A nők (n=778) haskörfogatának átlaga 95,2±14,9 cm (x±SD) volt, 516 beteg (66,3 %) 

haskörfogata volt >88 cm, ill. 648 beteg (83,3 %) haskörfogata volt ≥80 cm. 

Mind a férfiak, mind a nők haskörfogata az életkorral együtt, a 70. életévig bezárólag 

növekedett (3. ábra). 
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3. ábra: A háziorvosi praxisokban vizsgált betegek (421 férfi, 778 nő) 

haskörfogatának átlagértékei az egyes életkori alcsoportokban  

 

 

3. c. A BMI és a haskörfogat kóros értékeinek együttes előfordulása 

 

A vizsgált férfiak körében a kóros haskörfogat (>102 cm) az elhízással (BMI ≥30 

kg/m2) fordult elő leggyakrabban (34,0 %). A 94-102 cm közötti haskörfogat elsősorban 

a túlsúllyal társult (BMI 25-29,9 kg/m2), míg a 94 cm-nél kisebb haskörfogattal 

rendelkezők döntően normális BMI-vel (<25 kg/m2) rendelkeztek (4. ábra).  
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4. ábra: A haskörfogat és a BMI összefüggése a háziorvosi praxisokban vizsgált 

férfiak (n=421) körében 

 

A nők körében a kóros haskörfogat (>88 cm) szintén az elhízással (BMI ≥30 kg/m2) 

fordult elő leggyakoribban (25,0 %), a 80-88 cm közötti haskörfogat közel azonos 

arányban társult elhízással (BMI ≥30 kg/m2) és túlsúlyossággal (BMI 25-29,9 kg/m2), 

míg a 80 cm-nél kisebb haskörfogatúak között legnagyobb arányban a normális BMI-

vel (<25 kg/m2) rendelkezők fordultak elő (5.ábra) 
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5. ábra: A haskörfogat és a BMI összefüggése a háziorvosi praxisokban  

vizsgált nők (n=778) körében 

 

 

3. d. A kardiovaszkuláris betegségek és kockázati tényezők összefüggése a BMI és 

a haskörfogat értékével 

 

A férfiak előzményi adatai között 36,3 %-ban kardiovaszkuláris betegség, 37,3 %-ban 

lipideltérés, 56,3 %-ban hypertonia és 21,4 %-ban diabetes mellitus fordult elő, e 

kórképek előfordulási gyakorisága szignifikáns összefüggést mutatott a haskörfogat 
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növekvő kvartilis értékeivel (13. táblázat), illetve a BMI növekvő kategóriáival (14. 

táblázat).   

 

A nők előzményi adatai között 30,1 %-ban kardiovaszkuláris betegség, 35,2 %-ban 

lipideltérés, 58,7 %-ban hypertonia és 15,7 %-ban diabetes mellitus fordult elő, e 

kórképek előfordulási gyakorisága szignifikáns összefüggést mutatott a haskörfogat 

növekvő kvartilis értékeivel (13. táblázat), illetve a BMI növekvő kategóriáival (14. 

táblázat).  
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13. táblázat: A kardiovaszkuláris betegségek, a lipideltérések, a hypertonia és a 

diabetes előfordulásának összefüggése a haskörfogat növekedésével a háziorvosi 

praxisokban nyilvántartott betegek körében 

 

                   Haskörfogat kvartilis értékei   

Férfiak    

 <87 cm 

(n=62) 

87-97 cm 

(n=99) 

97-107 cm 

(n=119) 

>107 cm 

(n=141) 

Összes beteg 

(n=421) 

p érték 

Kardiovaszkuláris 

betegség 

14  

(22,6 %) 

24 

(24,2 %) 

43 

(36,1 %) 

72 

(51,4 %) 

153 

(36,3 %) 

<0,0001 

Lipideltérések 12 

(19,4 %) 

27 

(27,3 %) 

53 

(44,5 %) 

65 

(46,1 %) 

157 

(37,3 %) 

<0,0001 

Hypertonia 12 

(19,4 %) 

45 

(45,5 %) 

68 

(57,1 %) 

112 

(79,4 %) 

237 

(56,3 %) 

<0,0001 

Diabetes mellitus 3 

(4,8 %) 

13 

(13,1 %) 

29 

(24,4 %) 

45 

(31,9 %) 

90  

21,4 %) 

<0,0001 

Nők       

 <87 cm 

(n=228) 

87-97 cm 

(n=175) 

97-107 cm 

(n=195) 

>107 cm 

(n=180) 

Összes beteg 

(n=778) 

p érték 

Kardiovaszkuláris 

betegség 

37 

(16,2 %) 

58 

(33,1 %) 

62 

(31,8 %) 

77 

(42,8 %) 

234 

(30,1 %) 

<0,0001 

Lipideltérések 40 

(17,5 %) 

62 

(35,4 %) 

82 

(42,1 %) 

90  

(50,0 %) 

274 

(35,2 %) 

<0,0001 

Hypertonia 66 

(28,9 %) 

106 

(60,6 %) 

139 

(71,3 %) 

146 

(81,1 %) 

457 

(58,7 %) 

<0,0001 

Diabetes mellitus 10 

(4,4 %) 

15 

(8,6 %) 

39 

(20,0 %) 

58 

(32,2 %) 

122 

(15,7 %) 

<0,0001 
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14. táblázat: A kardiovaszkuláris betegségek, a lipideltérések, a hypertonia és a 

diabetes előfordulásának összefüggése a BMI növekedésével a háziorvosi 

praxisokban nyilvántartott betegek körében 

 

                   Testtömeg-index (BMI) kg/m2  

Férfiak      

 <25 

(n=108) 

25-29,9 

(n=159) 

≥30 

(n=154) 

Összes beteg 

(n=421) 

p érték 

Kardiovaszkuláris 

betegség 

22 

(20,4 %) 

63 

(39,6 %) 

68 

(44,2 %) 

153 

(36,3 %) 

0,0002 

Lipideltérések 25 

(23,1 %) 

63 

(39,6 %) 

69 

(44,8 %) 

157 

(37,3 %) 

0,0013 

Hypertonia 33 

(30,6 %) 

91 

(57,2 %) 

113 

(73,4 %) 

237 

(56,3 %) 

<0,0001 

Diabetes mellitus 10 

(9,3 %) 

31 

(19,5 %) 

49 

(31,8 %) 

90 

(21,4 %) 

<0,0001 

Nők      

 <25 

(n=249) 

25-29,9 

(n=245) 

≥30 

(n=284) 

Összes beteg 

(n=778) 

p érték 

Kardiovaszkuláris 

betegség 

48 

(19,3 %) 

84 

(34,3 %) 

102 

(35,9 %) 

234 

(30,1 %) 

<0,0001 

Lipideltérések 51 

(20,5 %) 

102 

(41,6 %) 

121 

(42,6 %) 

274  

(35,2 %) 

<0,0001 

Hypertonia 76 

(30,5 %) 

167 

(68,2 %) 

214 

(75,4 %) 

457 

(58,7 %) 

<0,0001 

Diabetes mellitus 13 

(5,2 %) 

42 

(17,1 %) 

67 

(23,6 %) 

122 

(15,7 %) 

<0,0001 

 

 

 

 

 

 46



IV. 4. A metabolikus szindróma ismertsége a hazai lakosság körében  

 
Az 1001 válaszadó között 601 nő és 400 férfi szerepelt, az életkormegoszlás az alábbi 

volt: 35–44 év között 335, 45–54 év között 333, 54 év felett 333 egyén. A válaszadók 

között 178 fő Budapesten, 823 pedig vidéken élt. A válaszadók foglalkozási megoszlása 

az alábbiak szerint alakult: szellemi foglalkozású 199, alkalmazott 278, fizikai dolgozó 

145, vezető beosztású 72, háztartásbeli 39, munkanélküli 53, nyugdíjas 215 fő. 

 

A metabolikus szindróma fogalmát a megkérdezettek közül 286 egyén (29%) ismerte, 

vagy legalább hallott valamit arról. E csoportban (n=286) a metabolikus szindrómával 

kapcsolatos ismereteket az érintettek 40%-a az ismerősétől, 29%-a a médiából, 26%-a 

az orvosától és 5%-a egyéb hírforrásból szerezte.  

 

A válaszadók 48%-a járt rendszeresen orvoshoz, az orvosi ellenőrzésen megjelenők 

aránya az életkor előrehaladtával nőtt. Az orvosi felvilágosítást a megkérdezettek 

többsége nem ítélte kielégítőnek. Az 1-től 5-ig terjedő skálán adott átlagos pontszám 

3,31 volt a 35–44 év közöttiek, 3,50 a 45–54 év közöttiek és 3,66 az 54 év felettiek 

csoportjában.  

 

A hazánkban általánosságban hozzáférhető, egészségneveléssel és egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos lakossági felvilágosítótevékenység minőségét értékelve megállapítható, 

hogy a megkérdezett emberek több mint fele a felvilágosítást elégtelennek és 

felszínesnek tartotta. Az 1-től 5-ig terjedő skálán adott átlagos pontszám 2,97 volt a 35–

44 év közöttiek, 2,90 a 45–54 év közöttiek és 2,92 az 54 év felettiek csoportjában. 

 

A metabolikus szindróma egyes összetevőinek veszélyességével a megkérdezettek 

döntő többsége tisztában volt. Az 1-től 5-ig terjedő skálán a hypertonia súlyosságát 

átlagosan 4,19, a lipideltérésekét 3,92, a cukorbetegségét 4,35 és az elhízásét 3,71 

ponttal jelölték. A metabolikus szindróma veszélyességével a metabolikus szindróma 

fogalmát ismerők döntő többsége – életkortól, nemtől függetlenül – tisztában volt. Ezt 

jelzi, hogy az 1-től 5-ig terjedő skálán a metabolikus szindróma súlyosságát átlag 4,6 

ponttal jelölték.  

 

 47



Az egészségmegőrzés terén a fiatalabb korosztály inkább a rendszeres testmozgást és a 

megfelelő táplálkozást preferálta, az idősebb korosztály az előbbi két körülmény 

háttérbe szorulása mellett a gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos orvosi utasítás betartását 

részesítette előnyben. A megkérdezettek 19%-a semmilyen aktivitást nem fejtett ki 

egészsége megőrzése érdekében. 

 

 

V. Megbeszélés 
 

V. 1. A metabolikus szindróma előfordulási gyakorisága a felnőtt, 1-es típusú 

cukorbetegek körében 

 

Keresztmetszeti vizsgálatunk eredményei alapján a magyarországi, középkorú, 

viszonylag hosszú diabetes-tartamú, 1-es típusú cukorbetegek körében a metabolikus 

szindrómára jellemző kardiovaszkuláris kockázati tényezők gyakran (ATP III 

kritétriumrendszer: 31,1%, IDF-kritériumrendszer: 36,2%) fordulnak elő. A jelenlegi 

vizsgálatunkhoz hasonló eredményt kaptak Finnországban és Olaszországban (68, 69), 

míg az Ausztráliában végzett Fremantle Diabetes Study során valamivel magasabb 

prevalenciáról számoltak be (70). Alacsonyabb előfordulást találtak Németországban 

(71) és Pittsburgh-ben (72).  

 

A metabolikus szindróma prevalenciája az életkorral növekedett és minden életkorban 

magasabb volt, mint a háttér-populációban talált gyakoriság. A metabolikus szindróma 

prevalenciáját az 1-es típusú cukorbetegek körében a FinnDiane tanulmányban is 

magasabbnak találták az átlagpopulációhoz képest (68). Magyarázatként az 

inzulinkezeléshez társuló súlygyarapodás szóba jön, ezzel összefüggésben említésre 

érdemes, hogy a metabolikus szindrómában szenvedők napi inzulindózisa nagyobb volt, 

mint a szindrómától mentes betegeké. Figyelemre méltó, hogy a DCCT adatai szerint az 

intenzív inzulinkezelés az évek során bekövetkező súlygyarapodással összefüggésben 

volt (103). Tanulmányunkban a metabolikus szindróma diagnózisának megállapításakor 

az éhgyomri vércukorszintet minden beteg esetében kórosnak tekintettük, ez a tény az 

átlagpopulációhoz képest magasabb prevalencia részbeni magyarázatául szolgálhat. 
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Pozitív összefüggést találtunk az albuminuria foka és a metabolikus szindróma 

előfordulási gyakorisága között, hasonlóan a FinnDiane tanulmány eredményeihez (68). 

A nephropathia kialakulásában az inzulinrezisztencia oki szerepét feltételezik (104). A 

genetikai örökség jelentőségére utal az a megfigyelés, hogy nephropathias 1-es típusú 

cukorbetegek szülei körében a 2-es típusú cukorbetgség gyakrabban fordul elő, a nem 

nephropathiás 1-es típusú diabetesesek szüleihez képest (105). 

 

Vizsgálatunkban a metabolikus szindróma prevalenciája a legalacsonyabb iskolai 

végzettségű csoportban volt a legmagasabb, a csoportok közötti különbség szignifikáns 

volt a férfiak, míg a szignifikancia határán volt a nők esetében. 

A metabolikus szindróma és az iskolázottsági szint közötti fordított összefüggést más 

tanulmányokban is igazolták. A metabolikus szindróma prevalenciája magasabb volt az 

alacsonyabb végzettségű betegek esetében középkorú nők (106) és korábban gesztációs 

diabetesben szenvedő, magyar nők (107) csoportját vizsgálva. Szintén hazánkban 

végzett felmérés adatai alapján a metabolikus szindróma egyes összetevői gyakrabban 

fordultak elő az alacsonyabb iskolai végzettségű hypertoniás és/vagy obes betegek 

körében, az összefüggés különösen a nők esetében volt kifejezett (108).  

 

A szénhidrátanyagcsere-helyzet és a betegek iskolázottsági szintje között fordított 

összefüggés mutatkozott, vagyis a legalacsonyabb iskolai végzettségű betegcsoportban 

találtuk a legmagasabb HbA1c-szintet. Megjegyzendő, hogy a napi inzulindózis az 

alapfokú iskolai végzettségű csoportban volt a legmagasabb. Hassan és mtsai hasonló 

eredményeket kaptak gyermek, 1-es típusú cukorbetegek vizsgálatával (109). 

 

A BMI/derékkörfogat és az iskolázottsági szint között szignifikáns fordított összefüggés 

igazolódott a nők körében, míg a férfiaknál nem. Más tanulmányokban is hasonló 

eredményt kaptak (110, 111), mutatva, hogy az obesitas tekintetében megfigyelhető 

nemi különbség országhatároktól független.  

 

A rendszeres alkoholfogyasztás, a dohányzás az alacsony iskolázottságúak között volt a 

leggyakoribb, míg e csoport betegei sportoltak a legritkábban. A genetikai adottságokon 

kívül a környezeti tényezők (egészségtelen étkezési szokások, fizikai aktivitás hiánya) 
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szerepe kétségtelen az obesitas és a metabolikus szindróma kialakulásában, hozzájárul a 

rosszabb anyagcserehelyzet fenntartásához. 

 

A metabolikus szindróma előfordulása vizsgálatunkban elsősorban a haskörfogat 

értékével mutatott összefüggést. Bár Reaven 1988-ban normális testalkatú egyéneken 

írta le a szindrómát (23), a centrális típusú elhízás napjainkban a tünetegyüttes alapvető 

részévé vált (26). Az elhízás világméretű terjedése érinti az 1-es típusú diabetesben 

szenvedőket is. A túlsúly, az elhízás, különösen az abdominalis obesitas megjelenése 

maga után vonja az inzulinrezisztencia kifejlődését, annak minden következményével 

együtt. Bár a patomechanizmus nem teljesen tisztázott, erre az állapotra javasolták a 

„kettős diabetes” (double diabetes) elnevezést (112, 113), amely jelzi azt, hogy a 

klasszikus 1-es típusú diabetes kórfejlődése új irányt vehet akkor, ha abdominalis 

elhízás révén inzulinrezisztencia társul az eredetileg teljesen inzulinhiányos állapothoz.  

 

Bár jelenlegi vizsgálatunkban a metabolikus szindróma elsősorban a növekvő 

haskörfogattal mutatott összefüggést, a FinnDiane tanulmányban a metabolikus 

szindróma előfordulása elsősorban a rosszabb anyagcserehelyzettel (HbA1c) és romló 

vesefunkciós értékekkel (albuminuria, kratinin-clearence) volt összefüggésben (68).  

 

Nem tisztázott, hogy a metabolikus szindróma jelenlegi kritériumrendszerei alkalmasak-

e a fokozott kardiovaszkuláris kockázatú 1-es típusú cukorbetegek azonosítására. A 

kérdésre természetesen a jelenlegi keresztmetszeti vizsgálatunk sem adhatott választ. 

Ebből a szempontból 2007-ben a DCCT adatbázisát tanulmányozták (113), s azt 

találták, hogy a becsült glukózfelhasználás (eGDR) alapján számított inzulinrezisztencia 

hasznos a mikro- és makrovaszkuláris szövődmények szempontjából veszélyeztetett 

egyének kiszűrésében, míg a kiindulási adatokból meghatározott metabolikus szindróma 

és az inzulindózis nem bizonyult a későbbi szövődmények jó előrejelzőjének. Bár a 

vizsgálat ideje alatt az intenzív kezelési csoportban a metabolikus szindróma 

prevalenciája - elsősorban a testsúlynövekedés eredményeképpen- nagyobb mértékben 

nőtt a konvencionális csoporthoz képest, az intenzív inzulinkezeléssel elért jobb 

anyagcserehelyzet ellensúlyozta a metabolikus szindrómához társuló fokozott 

kockázatot.  
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A Fremantle vizsgálatban 127 beteg 11 éves követése alapján a metabolikus szindróma 

jelenlétének a hagyományos kardiovaszkuláris kockázati tényezőkhöz képest nem volt a 

kardiovaszkuláris megbetegedés szempontjából további prediktív értéke (70). A 

Pittsburgh Epidemiológiai tanulmányban (514 1-es típusú cukorbeteg 12 éves 

követésnek adatai) a metabolikus szindróma egyes komponensei jobban előrejelezték a 

kardiovaszkuláris eseményeket, mint a szindróma egésze (72).  

 

A FinnDiane tanulmány 3783 betegének 5,5 éves követése alapján a WHO 

kritériumrendszere szerint meghatározott metabolikus szindróma a hagyományos 

kockázati tényezők és a diabeteses nephropathia figyelembevétele után is fokozta a 

kardiovaszkuláris események kockázatát, a kardiovaszkuláris- és a diabetessel 

összefüggő mortalitást. Az ATP III kritériumrendszere alapján meghatározott 

metabolikus szindróma esetében a kardiovaszkuláris eseményekkel és a mortalitással 

való összefüggés gyengébb volt. A metabolikus szindrómás betegek 

kockázatnövekedése a hagyományos rizikófaktorok figyelembevétele után még 

szignifikáns volt, de a macroalbuminuriával járó diabeteses nephropathia 

figyelembevétele után az összefüggés megszűnt. Az IDF kritériumrendszere alapján 

meghatározott metabolikus szindróma jelenléte és a vizsgált végpontok között nem 

találtak összefüggést (114).  

 

Ausztráliában végzett vizsgálat során a WHO alapján meghatározott metabolikus 

szindróma fokozta a makro- és a mikrovaszkuláris szövődmények kialakulásának 

kockázatát 1-es típusú cukorbetegek (n=427) körében (115). 

 

Adataink arra utalnak, hogy 1-es típusú diabetesben szenvedő, átlag 18 év diabetes-

tartammal rendelkező, felnőtt cukorbetegek körében a kardiometabolikus kockázati 

tényezők napjainkban ajánlott kezelési célértékeit a cukorbeteg-gondozás keretein belül 

nehéz elérni. 

 

A BMI célértékét a betegek 55,3 %-a, a haskörfogat célértékét pedig 57,2 %-a érte el, az 

elhízás ismert terjedésével összefüggésben fontos adat, hogy 1-es típusú cukorbetegeink 

13,3 %-a elhízott (BMI >30,0 kg/m2) volt.  
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Az elhízás kialakulását 1-es típusú diabetesben is a helytelen életmód segíti elő. Ezt 

tekintve figyelemre méltó, hogy a betegeink fele (49,9 %) egyáltalán nem sportolt, s 

rendszeresen csak a betegek 20,7 %-a végzett fizikai aktivitást. A rendszeres fizikai 

aktivitás hangsúlyozása pedig alapvetően fontos (116), hiszen az növeli az 

inzulinérzékenységet, csökkenti a gyulladásos paramétereket (117), s általában jobb 

anyagcsere-helyzettel jár együtt (118). 

 

A betegek 17,7 %-a vallotta magát a vizsgálat időpontjában dohányzónak. A WHO 

adatbázisa (119) szerint Magyarországon a felnőttek (>18 év) körében a dohányzók 

aránya 2002-ben 39,3 % (férfiak) és 29,1 % (nők) volt, s ezek a számok érdemben nem 

csökkentek 2005-ben (39,0 % - férfiak, 29,7 % - nők). Ehhez viszonyítva az 1-es típusú 

cukorbetegek körében detektált 17,7 %-os gyakoriság jónak mondható (kb. fele a felnőtt 

korú átlag-populációban megfigyelt aránynak). Önmagában tekintve ezt az előfordulási 

gyakoriságot azonban a szám mégis magasnak tartható, hiszen az 1-es típusú 

cukorbetegek esetében a megváltoztatható kardiovaszkuláris kockázati tényezők 

radikális eliminálása különösen fontos.  

 

A HbA1c-célértéket a betegek elenyésző aránya (8,4 %) érte el. A megdöbbentően 

alacsony arány arra utal, hogy e téren még sok teendőnk van. Meg kell azonban 

említeni, hogy nagy, prospektív tanulmányokban (DCCT, DCCT/EDIC) sem sikerült 

intenzív inzulinkezeléssel/pumpával az eredetileg kitűzött, normális HbA1c-tartományt 

elérni (5, 13).  

 

Diabetesben az antihypertensiv kezelés célértéke szigorúbb (<130/80 Hgmm), mint 

essentialis hypertoniában (120). Betegeink körében az antihypertensiv kezelésben 

részesültek 17,3 %-a érte el ezt a célt az aktuális vérnyomásmérés alapján, 

megjegyzendő ugyanakkor, hogy a kezelés nélküliek alcsoportjában a kezelési célt 

jelentő értéket csak a betegek 41,9 %-ban lehetett megfigyelni. Ez a körülmény arra 

utal, hogy az ismert hypertoniás cukorbetegek antihypertensiv kezelését erélyesebben 

kell végeznünk, s az antihypertensiv terápia szükségességét az 1-es típusú cukorbetegek 

rendszeres vérnyomás-ellenőrzésével időben fel kell ismernünk. 
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Általános vélekedés szerint kóros lipid-eltérésekre jó anyagcsere-helyzetben lévő, 1-es 

típusú diabetesben szenvedő cukorbetegek körében nem kell érdemben számítani (121). 

Ha mégis detektálhatók kóros lipidértékek, azok általában a rossz anyagcsere-helyzettel 

vagy az albuminuriával, esetleg a metabolikus szindróma jelenlétével összefüggésben 

figyelhetők meg (122). Az antilipaemiás kezelés elsődleges célja a LDL-koleszterinszint 

csökkentése, másodlagos cél a HDL-koleszterin emelése, ill. további célként a 

trigliceridszint csökkentése szerepel (123). A jelenlegi adataink megerősítik azt, hogy az 

1-es típusú cukorbetegek körében is a koleszterin-csökkentést kell az antilipaemiás 

kezelés tengelyébe állítani, hiszen a betegcsoport 33,6 %-ában volt csak az LDL-

koleszterin célértéke megfigyelhető. Jóval kedvezőbb volt a helyzet a HDL-koleszterint 

(célértéken a betegek 82,0 %-a), illetve a trigliceridszintet (célértéken a betegek 77,8 %-

a) tekintve.  

 

A kezelés eredményességének vizsgálatánál a jelenlegihez hasonlóan kevesen érték el a 

célértékeket különböző külföldi és hazai betegcsoportokban. Az EUROASPIRE III 

vizsgálatban, 22 európai ország, 13935 szívbetegségben szenvedő betegének adatait 

elemezve az abdominalis obesitas előfordulása gyakoribb (53%), az összkoleszterinszint 

célértéket elérők aránya magasabb (49%), a vérnyomás célértéket elérők aránya hasonló 

(44%) volt. A diabeteses betegek közül a betegek 35%-a ért el 6,5% alatti HbA1c-szintet 

(124). Magyarországon, döntően háziorvosi praxisokban végzett vizsgálatok során az 

összkoleszterinszint célértéket elérők arányát 12 és 21%-nak találták, mely 3 évvel 

később megismételve a felméréseket 30 és 27%-ra növekedett (125). Metabolikus 

szindrómás betegek gondozási eredményeit vizsgáló hazai tanulmány adatai alapján a 

betegek HbA1c, vérzsír- és vérnyomásértékei a kezelés hatására javultak, míg a BMI 

átlaga változatlan maradt. A betegek compliance a diéta és a testmozgás tekintetében 

sokkal rosszabb volt, mint a gyógyszerszedést illetően (126).  

 

Adataink alapján nyilvánvaló, hogy további erőfeszítéseket kell tenni az 1-es típusú 

cukorbetegek kardiometabolikus kockázati tényezőinek hatékonyabb kezelése 

érdekében.  

 

 

 53



V. 2. A haskörfogat mérésének megbízhatósága 

 

Eredményeink alapján a haskörfogat mérése az abdominalis elhízás megítélésére a 

klinikai gyakorlatban megbízhatóan használható paraméter.  

 

A haskörfogatot tanulmányunkban a subcostalis vonal és a spina iliaca anterior superior 

közötti távolság felénél mértük. A haskörfogatmérés helyének jelenleg nincs általánosan 

elfogadott protokollja, a különböző anatómia helyeken végzett mérések az eredményt 

kisebb mértékben befolyásolják (127). 

 

A haskörfogat mérése esetében nagyobb intra- és interobserver különbségeket 

észleltünk, mint a BMI esetében, azonban a különbségek kis abszolút értéke miatt azok 

klinikai jelentősége elhanyagolható. Ugyanakkor meg kell azt is említeni, hogy az 

intraobserver különbség vizsgálatakor, a két egymást követő napon élettani okokból 

eredően nem várható különbség a testtömeg-index terén, a haskörfogat vonatkozásában 

azonban bizonyos különbség könnyebben elképzelhető. 

Chen és mtsai 218 személy esetében hasonlították össze az a derék/csípő hányados és a 

haskörfogat értékében tapasztalt intra- és interobserver mérési különbségeket. Az intra- 

és interobserver korreláció mindkét paraméter esetében nagyfokú volt, de a haskörfogat 

mindkét tekintetben megbízhatóbbnak bizonyult (128).  

 

A haskörfogat és a BMI értékei között a vizsgált teljes populációban szoros korrelációt 

találtunk (r=0,853). A BMI értéke szerinti alcsoportokban azonban a korreláció a 

normális testtömeg-indexű (BMI <25 kg/m2) és a jelentősen elhízott (BMI >35 kg/m2) 

alcsoportokban volt szoros, a középső tartományban (BMI 25-35 kg/m2) a korreláció 

gyenge volt, illetve hiányzott. Ez az adat alátámasztja azt, hogy a leggyakrabban 

előforduló BMI-kategóriában (BMI 25-35 kg/m2) kiemelten fontos a BMI mellett a 

haskörfogatot is megmérni. 
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V. 3. A haskörfogatmérés jelentősége a háziorvosi praxisokban 

 

A háziorvosi praxisokban végzett keresztmetszeti vizsgálat megerősíti, hogy hazánkban 

a BMI értékével jellemzett túlsúlyosság és elhízás meglehetősen gyakran fordul elő a 

felnőtt lakosság körében (férfiak: 74,3 %, nők: 68,0 %). Az abdominalis elhízást jelző 

kóros haskörfogat előfordulása szintén igen gyakori (férfiak: ATP III szerint kóros érték 

44,4 %, IDF szerint kóros érték 72,4 %; nők: ATP III szerint kóros érték 66,3 %, IDF 

szerint kóros érték 83,3 %). A BMI és haskörfogat értéke az életkorral együtt, a 70. 

életévig bezáróan növekszik.  

 

Felmérésünk nem tekinthető reprezentatívnak, a vizsgálat egy világméretű „kampány” 

keretén belül a haskörfogat mérésének fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. Az 

adatok - ennek ellenére - elgondolkoztatók, mert azok az elhízás globális pandémia 

jellegét támasztják alá (36).  

 

Az elhízás egyre növekvő gyakoriságára Európában – többek között - az EUROASPIRE 

I-II-III vizsgálat hívta fel a figyelmet. A tanulmány keretén belül a kardiovaszkuláris 

kockázati tényezők előfordulását analizálták nyolc országban (Magyarország 2 

budapesti centrummal szerepelt a vizsgálatban). A vizsgált populáció kóros BMI- és 

haskörfogat-értékeinek gyakorisága az évek során fokozatosan, statisztikailag 

értékelhetően nőtt (129).  

A túlsúlyosság és az obesitas előfordulását több nyugat-Európai országban 

alacsonyabbnak találták a kelet-Európai országokhoz képest. Franciaországban 2204 

18-74 év közötti egyén adatait elemző 2006-os felmérés során a vizsgált személyek  

16,9 %-a elhízott, 49,3 %-a túlsúlyos vagy elhízott volt (111). Hasonló eredményeket 

kaptak Norvégiában is (az elhízás prevalenciája férfiak körében:15,5%, nőknél 21%), 

megjegyzendő ugyanakkor, hogy a vizsgálat időtartama alatt (1984 és 1997 között) a 70 

évnél fiatalabbak között minden korosztályban nőtt a BMI (130). 

 

Az eddig publikált hazai adatok a jelenlegi felmérésben találtnál kisebb gyakoriságról 

számolnak be. Császár és mtsai háziorvosi praxisokban a metabolikus szindróma 

gyakoriságát mérték fel a 20-90 éves lakosság körében, s a nagyszámú, de nem 

reprezentatív betegcsoportban (n=13383) az abdominalis elhízásra utaló kóros 
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haskörfogat gyakoriságát 38,8 %-nak (ATP III kritérium), illetve 60,0 %-nak (IDF 

kritérium) találták (131). Hazánkban 2006-ban a 20-69 év közötti lakosság körében, a 

háziorvosok bevonásával a metabolikus szindróma gyakoriságának megállapítására 

reprezentatívnak tekinthető felmérés készült. E tanulmányban a kóros haskörfogat 

előfordulása az alábbiak szerint alakult: ATP III alapján férfiak 38 %, nők 57 %, IDF 

alapján férfiak 65 %, nők 79 % (64).  

 

Kóros BMI leggyakrabban kóros haskörfogattal együtt fordult elő, de a leggyakrabban 

előforduló középső tartományban a BMI és a haskörfogat értékének emelkedése nem 

párhuzamos, ezért mindkét antropometriai paraméter rögzítése indokolt. 

 

A vizsgált betegcsoportban is igazoltuk, hogy mind a BMI, mind a haskörfogat növekvő 

értéke összefüggést mutat az átvészelt kardiovaszkuláris betegségekkel és az azonosított 

kardiovaszkuláris kockázati tényezőkkel. A haskörfogat, a BMI és kardiovaszkuláris 

kockázati tényezők közötti összefüggést több vizsgálatban igazolták (39, 49, 52, 53, 

132, 133, 134), a legújabb adatok szerint az összmortalitásban a BMI és a haskörfogat is 

komoly prediktív szereppel rendelkezik (135). 

 

 

V. 4. A metabolikus szindróma ismertsége a hazai lakosság körében 

 

Kérdőíves felmérésünk eredménye alapján megállapítható, hogy a metabolikus 

szindróma fogalmát a hazai lakosság kevéssé ismeri. Az ismeretek forrása között az 

orvosi felvilágosítás nem áll az első helyen, a megkérdezettek az egészségneveléssel és 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos lakossági felvilágosító tevékenységet döntően 

elégtelennek és felszínesnek ítélték. 

Adataink arra utalnak, hogy a metabolikus szindróma népegészségügyi jelentőségének 

tudatosítása terén nemcsak az egészségügy szereplőinek, hanem az írott és az 

elektronikus sajtó munkatársainak is további, kitartó felvilágosító tevékenységet kell 

folytatniuk, így remélhető csak a hazai kedvezőtlen kardiovaszkuláris 

morbiditási/mortalitási mutatók javulása. 
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VI. Következtetések 
 

A magyarországi, felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek körében a metabolikus szindrómára 

jellemző kardiovaszkuláris kockázati tényezők gyakran fordulnak elő. A metabolikus 

szindróma előfordulása a haskörfogat növekvő értékével mutatja a legszorosabb 

összefüggést, ezért az abdominalis elhízás elleni küzdelem, a kardiovaszkuláris 

kockázati tényezők csökkentése érdekében az 1-es típusú cukorbetegek esetében is nagy 

jelentőségű. 

 

A fokozott kardiovaszkuláris kockázatú egyének korai felismerésénél az iskolázottsági 

szintet is figyelembe kell venni. Az alacsony iskolázottsági szinttel rendelkezők 

felvilágosítására, kezelésére különös hangsúlyt kell fektetni. 

 

A felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek kardiometabolikus kockázati tényezőinek 

hatékonyabb, célérték-orientált kezelése érdekében további erőfeszítések szükségesek.  

 

A háziorvosi praxisokban gondozott betegek körében mind a BMI értékével, mind a 

haskörfogattal jellemzett obesitas gyakran fordul elő. Mivel az ismert kardiovaszkuláris 

kockázati tényezők mindkét antropometriai paraméterrel szoros összefüggést mutatnak, 

további teendők szükségesek az obesitas megelőzése érdekében. 

 

A haskörfogat mérése a klinikai gyakorlatban kellően megbízható paraméter, rendszeres 

használatának elterjedése kívánatos lenne. A leggyakrabban előforduló BMI-

kategóriában (BMI 25-35 kg/m2) a BMI és a haskörfogat közötti korreláció gyenge, 

ezért mindkét paraméter követése fontos a fokozott kardiovaszkuláris kockázatú 

egyének kiszűrése érdekében.  

 

A metabolikus szindróma fogalmát a hazai lakosság kevéssé ismeri. Mivel az ismeretek 

forrása között az orvosi felvilágosítás nem áll első helyen, nyilvánvaló, hogy az 

eddiginél hatékonyabb egészségneveléssel kapcsolatos lakossági felvilágosító 

tevékenységre van szükség. 
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VII. Összefoglalás 
 

A metabolikus szindróma léte, klinikai jelentősége az elmúlt években vitatottá vált, 

noha a kardiovaszkuláris kockázati tényezők halmozott előfordulása nem kérdőjelezhető 

meg. Hazánkban elsőként elemeztük a metabolikus szindrómára jellemző 

kardiovaszkuláris kockázati tényezők jellegzetességeit felnőtt, 1-es típusú cukorbetegek 

körében. Adataink alapján a metabolikus szindrómára jellemző kardiovaszkuláris 

kockázati tényezők gyakoriak az 1-es típusú cukorbetegek körében, a szindróma 

prevalenciája magasabb volt a magyarországi átlagpopulációban talált gyakoriságnál. 

Eredményeink alapján a metabolikus szindróma előfordulása elsősorban a haskörfogat 

növekvő értékével állt összefüggésben. A metabolikus szindróma előfordulása és a 

betegek iskolázottsági szintje között fordított összefüggést igazoltunk. A vizsgált 

betegek között a kardiovaszkuláris kockázati tényezők javasolt célértékeit elérők aránya 

igen alacsony volt.  

Napjainkban a centralis obesitas a metabolikus szindróma alapvető kritériumává vált, a 

haskörfogat lett az egyik legfontosabb antropometriai paraméter. Az obesitas 

jellemzésére újabban és a régebben használt antropometriai adatok megbízhatóságát 

összehasonlító tanulmányunkban azt találtuk, hogy a haskörfogat mérése, a BMI 

értékéhez viszonyított nagyobb intra- és interobserver különbségek ellenére, a klinikai 

gyakorlatban jól használható, kellően megbízható paraméter.  

A háziorvosi praxisokban végzett keresztmetszeti vizsgálatunkban megerősítettük, hogy 

hazánkban mind a BMI értékével jellemzett elhízás, mind kóros haskörfogat érték 

meglehetősen gyakori, a vizsgált felnőttek mintegy 2/3-a érintett volt. Mind a BMI, 

mind a haskörfogat növekvő értéke szoros összefüggést mutatott a vizsgált 

kardiovaszkuláris kockázati tényezők előfordulásával. 

A lakosság körében végzett kérdőíves felmérésünk adatai alapján a metabolikus 

szindróma fogalma a hazai lakosság körében kevéssé ismert, az ismeretek forrása között 

az orvosi felvilágosítás nem állt első helyen. 

Adataink arra hívják fel a figyelmet, hogy az abdominalis típusú elhízás megelőzése, a 

veszélyeztetett egyének korai felismerése, a kardiovaszkuláris kockázati tényezők 

erélyesebb kezelése, a hatékonyabb egészségügyi felvilágosító munka együttesen 

segítheti elő a hazai kedvezőtlen kardiovaszkuláris morbiditási, mortalitási mutatók 

javulását.  

 58



Summary 

 

The clinical significance of the metabolic syndrome as a distinct entity has been debated 

in the past years, although the clustering of cardiovascular risk factors is 

unquestionable. For the first time in Hungary we have analysed the characteristics of 

cardiovascular risk factors typical to the metabolic syndrome in adult subjects with type 

1 diabetes. We have found that the occurrence of these risk factors was frequent among 

patients with type 1 diabetes, showing a higher prevalence compared to the general 

population. According to our results the occurrence of metabolic syndrome was linked 

primarily to higher waist circumference. There was an inverse relationship between 

education level and the presence of metabolic syndrome. The rate of patients reaching 

the recommended target levels of cardiovascular risk factors was very low. 

Recently, central obesity has become the central criterion of the metabolic syndrome, 

thus waist circumference has been recognised as one of the most important 

anthropometric parameters. According to our analysis comparing the reliability of 

earlier and more recent anthropometric measures characterising obesity, waist 

circumference is a useful and relevant parameter for the clinical practice, in spite of the 

larger intra- and interobserver variability compared to body mass index (BMI). 

In our cross-sectional study within general practices we have confirmed that obesity 

characterised by BMI and abnormal waist circumference was common, affecting 

approximately 2/3 of the adult population screened. BMI and increasing waist 

circumference were both closely associated with the presence of cardiovascular risk 

factors.  

According to our survey conducted within the general population, the term “metabolic 

syndrome” was not well known and the main source of knowledge was not medical 

information. 

Our results emphasize that the concerted efforts of prevention of abdominal obesity, 

early identification of subjects at risk, more strict target-oriented treatment of 

cardiovascular risk factors and more effective patient education could improve the 

unfavourable cardiovascular morbidity and mortality rates in Hungary. 
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12. Nádas J, Farkas K, Jermendy Gy: Haemoglobin A1c-meghatározás hat perc alatt – 
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23. Jermendy Gy, Nádas J, Putz Zs, Hetyési K, Bíró L, Hidvégi T: Prevalence rate of 

the metabolic syndrome using ATPIII and AHA/NHLBI criteria in hypertensive and/or 

obese subjects (meeting abstract). Diabetes 55 Suppl 1: A234, 2006. 
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A közlemények összesített impakt faktora: 7, 102 

Az értekezés témájához kapcsolódó közlemények impakt faktora: 4,336 

Az értekezés témájától független közlemények impakt faktora: 2,766 

A levelezések impakt faktora: 7,544 

Az absztraktok impakt faktora: 139,641 

Összesített impakt faktor: 154,287 
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