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2003. óta a Magyar Atherosclerosis Társaság kezdeményezésére orvosi tudományos 
társaságok a kardiovaszkuláris betegségek megelızésére kétévente konszenzus konferenciát 
tartanak. A legutóbbi 2009. november 6-ai IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus 
Konferencián résztvevı 15 társaság közremőködésével a lipidek vonatkozásban is történtek 
változások, melyek alapján ajánlás aktualizálása történt. 
 
 
I. Alapvetı megfontolások  
 
1. A tevékenység alkalmazási / érvényességi területe  
A tevékenység alkalmazási területe a megelızı és gyógyító orvostudomány jelentıs része, 
mivel a dyslipidaemia az atherosclerosis felgyorsítása útján nagymértékben növeli a magyar 
halálozási statisztikát vezetı cardio- és cerebrovascularis betegségek, valamint a perifériás 
artériás érbetegségek kialakulásának kockázatát, egyúttal súlyosbítja a kórlefolyást, azaz 
nyilvánvaló veszélye az érszövıdmények, a célszervkárosodások (ISZB, szívinfarktus, 
ischaemiás stroke, a végtagok megtarthatóságát veszélyeztetı perifériás érszőkület) 
kialakulása. Mindez nagymértékben rontja az életkilátásokat, az életminıséget és igen nagy 
anyagi terhet ró mind az egyénre, mind az egészségügyre.  
 
2. Az irányelv bevezetésének alapfeltétele  
Az irányelv bevezetésének alapfeltétele a különbözı szakmai kollégiumok – esetünkben a 
Belgyógyászati Szakmai Kollégium – állásfoglalása, és az Egészségügyi Minisztérium 
(Nemzeti Erıforrás Minisztérium) döntése alapján az alapellátási és a szakellátási 
tevékenység szabályozása.  
 
3. Definíció 
Az irányelv a zsíranyagcsere olyan primer vagy szekunder formáit tárgyalja, amelyek az 
atherosclerosis folyamatának felgyorsítása révén nagymértékben növelik a cardio- és 
cerebrovascularis betegségek, valamint a perifériás artériás érbetegségek kialakulásának 
kockázatát. 
 
4. Panaszok / Tünetek / Általános jellemzık  
Többnyire tünetmentes, a fizikális vizsgálat során kisebb, szemmel látható eltérések lehetnek 
(lásd részletesen a Fizikális vizsgálatoknál), gyakran véletlenül, vagy szőrıvizsgálat során 
végzett vérvétel során, vagy már a célszervkárosodások kialakulása esetén ismerhetı fel a 
dyslipidaemia.  
 
5. A betegség leírása  
a) Érintett szervrendszer(ek):  
Artériás érrendszer (koszorúerek, agyi artériák, mesenteriális artériák, végtagi artériák), 
pancreas, máj, lép, vékonybél, bır, kötıszövet, inak.  
b) Genetikai háttér  



1. Primer hypercholesterinaemia: 
– familiáris hypercholesterinaemia (homozigóta, illetve heterozigóta formája) 
– poligénes hypercholesterinaemia (pl. apoE-polimorfizmus) 
– familiáris hyper-alfalipoproteinaemia 
– familiáris defektív apoB-100 syndroma 
– koleszterin-észter raktározási betegség  
2. Primer hypertriglyceridaemia: 
– familiáris lipoprotein lipáz hiány  
– familiáris lipoprotein lipáz inhibitor hiány  
– familiáris apoC-II hiány  
– familiáris hepatikus lipáz hiány  
– familiáris hypertriglyceridaemia IV. és V. típusa 
– familiaris hypertriglyceridaemia chylomicronaemiával 
3. Primer kevert hyperlipidaemia: 
– familiaris dysbetalipoproteinaemia  
– familiáris kombinált (kevert típusú) hyperlipidaemia  
– familiáris LCAT-hiány  
– halszem betegség  
c) Incidencia / Prevalencia / Morbiditás / Mortalitás Magyarországon  
A szív-, érrendszeri betegségek hazánkban a vezetı halálokot adják. Ezek kialakulásában 
jelentıs szerepe van a lipidabnormalitásnak. A korábbi tanulmányok igazolták azt, hogy a 
koleszterin szintjének csökkentése mind a primer, mind a szekunder prevenció során képes az 
összhalálozást és a cardiovascularis halálozást is csökkenteni. Más tanulmányok arra hívták 
fel a figyelmet, hogy a koleszterinen kívül más lipidfrakcióknak is szerepük van az 
érelmeszesedés kialakulásában. A Helsinki Heart Study az elsık között hívta fel a figyelmet 
arra, hogy a HDL emelkedése jelentıs mértékben hozzájárult a betegek cardiovascularis 
eseményeinek csökkenéséhez. Késıbb a VAHIT tanulmányban definitív érbetegekben is 
igazolták a HDL emelés cardiovascularis eseményekre gyakorolt kedvezı hatását. Az elızı 
tanulmányokban a HDL gyógyszeres emelésén kívül a triglicerid szint csökkenés is 
hozzájárult a kardiovaszkuláris események csökkenéséhez. Hokanson és Austin 17 nagy 
tanulmány metaanalízisét elvégezve azt mutatta ki, hogy a triglicerid szintjének csökkentése 
mind nıknél, mind férfiaknál jelentıs cardiovascularis rizikócsökkenést eredményez. Ezen 
kívül a magas triglicerid szint (>10 mmol/l) nagymértékben hozzájárulhat az életet rövid 
távon is veszélyeztetı akut pancreatitis kialakulásához.  
A dyslipidaemiák leggyakoribb, legjelentısebb képviselıje a hypercholesterinaemia. Többek 
között 9000 emberen végzett felmérés szerint a hazai felnıtt lakosság 66%-ának a normális 
felsı határnak tekintett 5,2 mmol/l fölött van a koleszterin szintje, úgy, hogy ezen belül 25%-
nak 6,5, 7-8%-nak 7,8 mmol/l fölötti értéket mértek. A magyarországi átlagos koleszterin 
szint 5,7 mmol/l. A triglicerid szint a lakosság 18%-ában volt emelkedett a 2,3 mmol/l-es 
határérték felett. Újabban azonban 1,7 mmol/l a határérték, így a hypertriglyceridaemia 
aránya a fenti kétszeresének, mintegy 40%-nak tekinthetı. 
A felnıtt magyar lakosságnak mintegy 40%-a túlsúlyos és kb. 20%-a az elhízott (BMI>30 
kg/m2), sıt Halmy újabb adatai szerint 43,2% a túlsúly és 25% az elhízás aránya, míg a nagy 
kockázatot jelentı haskörfogat (>102 cm) aránya a férfiak körében 24%-os volt.  
A fentiek alapján mintegy 5 millió hypercholesterinaemiás és legalább 2 millió – orvosi 
értelemben is – elhízott személlyel számolhatunk hazánkban (a két betegség közt erıs átfedés 
van).  
Az irodalmi adatok alapján a primer hyperlipoproteinaemiák közül a familiáris 
hypercholesterinaemia homozigóta formájának gyakorisága 1:1.000.000, a heterozigóta forma 
gyakorisága 1:500, a defektív apoB syndroma gyakorisága 1:600, a familiáris kombinált 



hyperlipidaemia gyakorisága 1:100, míg a familiáris hypertriglyceridaemia elıfordulási arány 
kb. 1:300.  
Hazánkban a halálozási statisztikát a szív-érrendszeri betegségek vezetik, de az agyi 
érbetegségek is nagy arányban felelısek a morbiditásért és mortalitásért, nagymértékben 
rontják az életminıséget, valamint hatalmas terhet rónak az egészségügyi ellátásra. A fenti 
érszövıdmények kialakulásában a hypertonia és a 2-es típusú diabetes mellitus mellett döntı 
szerepe van a kezeletlen, vagy a nem hatékonyan kezelt dyslipidaemiának. Pozitív eredmény, 
hogy hozzávetılegesen egy évtizede a kardiovaszkuláris mortalitás növekedése megállt, sıt az 
akut myocardialis infarctusok okozta halálozás számottevıen csökkent.  
Jelenleg kb. 600 ezer személy kap lipidcsökkentı kezelést hazánkban, 2/3 részben statinokat, 
jóllehet az irányelvek szerint legalább 2 millió egyén szorulna lipidcsökkentı kezelésre.  
 
 
 
d) Jellemzı életkor  
A familiáris hypercholesterinaemia homozigóta formája jellegzetesen már a 20. életév elıtt 
szívinfarktussal járhat, a heterozigóta formában a szívinfarktus – kezelés nélkül – 30-50 éves 
életkorban jelentkezik. A szekunder kórformák általában a 45-65 éves életkorban vezetnek 
célszervkárosodáshoz (ennek hátterében a 2-es típusú diabetes mellitusnak, a hypertoniának 
és az életkor elırehaladtával növekvı gyakoriságú visceralis elhízásnak is jelentıs szerepe 
van).  
e) Jellemzı nem  
A primer hyperlipoproteinaemiákat illetıen nincsenek számottevı nemi különbségek, 
azonban férfiakban általában 10-15 évvel korábban alakulnak ki a dyslipidaemia 
szövıdményeként az atherosclerosis eredető érbetegségek. A menopausában a nık addigi 
elınye a férfiakkal szemben elvész.  
 
6. Kiváltó tényezık  
Alapvetı a primer és szekunder hyperlipoproteinaemiák elkülönítése. A másodlagos 
hyperlipoproteinaemiák felismerésében a gyógyszerszedési, alkoholfogyasztási egyéni 
anamnézis, valamint az alábbiakban részletezett társbetegségek igazolása nyújthat segítséget. 
A primer hyperlipoproteinaemiák kórisméjében a családi anamnézis fontos (korai 
szívinfarktus gyakori elıfordulása egyenes ági rokonok között, öröklött pancreatitisek családi 
halmozódása stb.). Genetikai vizsgálatok igazolhatják a háttérben álló konkrét genetikai 
eltérést.  
 
7. Kockázati tényezık  
Rizikó becslése: 
Magyar Konszenzus Konferenciák ajánlásai alapján a következı rizikófaktorok ismerete 
szükséges: 
– életkor (>45 év férfi, menopausában levı nı) 
– egyéni anamnézis cardiovascularis betegségre 
– dohányzás 
– vérnyomás 
– koleszterin, LDL koleszterin, triglicerid szint  
– diabetes mellitus 
– családi anamnézis korai cardiovascularis betegségre (férfi <55 év, nı <65 év)  
– 1, illetve 1,3 mmol/l alatti HDL szint (férfiakban, illetve nıkben)  
– abdominális (viscerális) obesitas (haskörfogat: férfiaknál >94 cm, nıknél >80 cm, illetve 
nagy kockázatban 102, illetve 88 cm/ illetve BMI  



– a kockázatbesorolást egyéb – reziduális – rizikófaktorok is befolyásolhatják  
 
 
II. Diagnózis 
 
1. Anamnézis 
– Perifériás érbetegségre, vagy cerebrovaszkuláris kórképre, angina pectorisra vagy 
szívinfarktusra utaló panasz van-e?  
– Ismert-e hypertonia, diabetes mellitus, megtalálhatók-e az IDF 2005. évi diagnosztikai 
kritériumainak megfelelı metabolikus syndroma komponensei?  
– A családban a közvetlen hozzátartozók között volt-e ischaemiás szívbetegség, korai 
szívinfarktus (férfiakban 55 év, nıkben 65 év alatt), stroke, perifériás érbetegség, 
lipidabnormalitás, hypertonia, cukorbetegség, elhízás?  
– Nephrosis szindrómára, krónikus veseelégtelenségre, hypothyreosisra, Cushing szindrómára 
utaló tünete, adata, laborlelete van-e a betegnek?  
– Szed-e olyan gyógyszert, mely lipidabnormalitást okozhat (pl. thiazid, steroid, hormonpótló 
kezelés, retinoid, β-blokkoló, immunszupresszív szerek stb.)? 
 
2. Fizikális vizsgálatok  
– Testsúly, testmagasság mérése  
– BMI kiszámítás (normál: 18,5-24,9 kg/m2).  
– Haskörfogat mérése (férfiaknál: <94 cm, nıknél <80 cm a normál érték)  
– Testzsírmérés: (férfiaknál < 20%, nıknél 30% a normál érték)  
– Vérnyomás mérése (<140/90 Hgmm, kardiovaszkuláris betegségekben, diabéteszben, chr. 
veseelégtelenségben, metabolikus szindrómában <130/80 Hgmm, napi 1 g fölötti 
macroproteinuria esetén <125/70 Hgmm a célérték)  
– Az érelmeszesedésre utaló fizikális jelek (perifériás erek érintettsége esetén a végtag distalis 
része hővösebb tapintatú, Doppler index, boka/kar index csökken (≤0,9), vérellátási zavar 
miatt végtag-elszínezıdés, esetleg nekrotikus elváltozások (gangraena), a perifériás erek nem 
tapinthatók, a carotisok fölött, az artéria renalis és abdominalis szakasza fölött hallgatózva 
surranás észlelhetı) 
Lipidabnormalitást jelzı fizikális eltérések: 
– Arcus corneae, cornea homály  
– Lipaemia retinalis  
– Xanthelasma palpebrarum  
– Xanthoma (eruptiva, tuberosum, tendinosum)  
– Hepatosplenomegalia  
– Recidív pancreatitisek  
– Perifériás neuropathia tünetei 
 
3. Kötelezı diagnosztikai vizsgálatok  
a) Laboratóriumi vizsgálatok  
Totál koleszterin, LDL koleszterin (lehetıleg közvetlenül mért, ha erre nincs lehetıség, akkor 
a Friedewald-formula szerint számítva, mely legújabb állásfoglalásunk szerint 2,7 mmol/l-es 
triglicerid szint alatt számolható, felette direkt meghatározás javasolt), HDL koleszterin, 
triglicerid, Lp(a), kreatinin, urea, GFR (a Cockroft-Gault formula vagy az MDRD alapján 
számítva), CK, glükóz, alkalikus foszfatáz, GOT, GPT, GGT, kreatin kináz, sTSH, FT4, FT3, 
homocystein, CRP, apoB, apoA, fibrinogén, vizelet általános + üledék.  
– Gyógyszerek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket: 
Ösztrogén, kortikoszteroidok, β-receptor blokkolók, thiazid diuretikumok közepes és nagyobb 



napi adagjai, retinoidok, cyclosporin stb.  
– Betegségek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket:  
Pajzsmirigy-, vese- és májkárosodás, alkoholfogyasztás kizárása.  
b) Képalkotó vizsgálatok:  
Hasi ultrahang segítséget nyújthat a steatosis hepatis, valamint az acut pancreatitis 
diagnosztikájában.  
Carotis duplex scan az erek állapotára vonatkozóan szolgáltat adatokat. 
c) Egyéb  
Nyugalmi, terheléses EKG, a mozgásprogram megtervezése elıtt echokardiográfia.  
 
4. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok  
A hypertriglyceridaemiához társuló neuropathia igazolása Semmes-Weinstein-
monofilamentumal, 128 Hz-es, kalibrált Rydel–Seiffer-féle hangvillával, ENG-vel vagy 
Neurometerrel. A dyslipidaemia szövıdményei, célszervkárosodások kialakulása esetén 
invazív kardiológiai, angiológiai vagy koponya CT vizsgálatra is gyakran szükség lehet.  
 
5. Differenciál diagnosztika  
Alapvetı a primer és szekunder hyperlipoproteinaemiák elkülönítése. Ebben az egyéni és 
családi anamnézis adatai, a gyógyszerszedési, alkoholfogyasztási és a társbetegségekre (pl. 
diabetes mellitus, metabolikus syndroma, elhízás, hypertonia, májbetegségek, 
veseelégtelenség, nephrosis syndroma, hypothyreosis stb.) utaló adatok, valamint indokolt 
esetekben genetikai vizsgálatok nyújtanak segítséget.  
 
 
III. Kezelés  
 
A) Nem gyógyszeres kezelés  
 
1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje  
A dyslipidaemiás betegekkel foglalkozó ellátó helyek: alapellátás, szakrendelések, kórházi és 
klinikai osztályok, továbbá országos és regionális Lipid Központok kiépített hálózata (a 
Magyar Atherosclerosis Társaság által akkreditált helyek, minısített lipidológus orvosokkal), 
mind a felnıtt-, mind a gyermekellátás területén. 
 
2. Általános intézkedések  
Betegségspecifikus intézkedések bevezetése az ellátó helyeken.  
 
3. Fizikai aktivitás  
A fizikai aktivitás növelésével elsısorban a triglicerid szintet, hosszabb távon a HDL-C 
szintet, kevésbé az összkoleszterinszintet befolyásolhatjuk. Ajánlott fizikai aktivitás: heti 
legalább 3-4 alkalommal 30-45 percig tartó dinamikus típusú testmozgás (tempósabb séta, 
kocogás, kerékpározás, úszás, labdajátékok, természetjárás, kertészkedés, nagytakarítás stb.). 
A pulzusszám lehetıleg érje el a 120/min értéket, a fizikai terhelés megizzadással járjon. 
Fontos a fokozatosság a terhelés elkezdésekor, valamint 40 éves kor fölött elızetes 
kardiológiai vizsgálat indokolt (terheléses EKG, echokardiográfia) a hirtelen szívhalál 
esélyének csökkentése, megelızése érdekében.  
 
4. Életmódbeli változtatás, diéta  
A magas koleszterinszint étrendi kezelésében elsıdleges a telített zsírsav bevitel csökkentése 
(melynek hatékonysága kétszeres, mint a táplálékban levı koleszterin mennyiségének 



csökkentése). A telített savakat tartalmazó zsírokat fıleg egyszeresen telítetlen zsírsavakra, 
vagy lassan felszívódó alacsony glikémiás indexő szénhidrátokra ajánlatos cserélni.  
Amennyiben a hypercholesterinaemia mellett túlsúly–elhízás is fennáll, úgy elsıdleges az 
energiabevitel csökkentése, az összzsírbevitel korlátozása és a magas glikémiás indexő 
szénhidrátok fogyasztásának mérséklése.  
Atherogen dyslipidaemia (hypertriglyceridaemia, alacsony HDL-C szint, small dense LDL-C 
felszaporodása, határértékő koleszterinszintek) esetén a hyperinzulinaemia mérséklése 
érdekében az összenergia, illetve telített zsír- és koleszterinbevitel csökkentése mellett 
nagyobb hangsúlyt kap a gyorsan felszívódó szénhidrátok bevitelének mérséklése is, annál is 
inkább, mert a hypertriglyceridaemiák egy része szénhidrátbevitel indukált. IV-es típusú, V-ös 
típusú hyperlipoproteinaeimában az alkohol fogyasztás korlátozása is javasolt, annak 
hypertriglyceridaemiát okozó hatása miatt.  
 
5. Betegoktatás  
A betegoktatásnak a diéta és a rendszeres testmozgás elveit és konkrét megvalósításának 
módjait kell tudatosítania, a preventív szemléletet hangsúlyozva a lipid célértékek elérésének 
fontosságát kell tudatosítania. Túlsúly/elhízás esetén a testsúly csökkentésének és elsısorban 
a haskörfogat mérséklésével jellemzett visceralis obesitas kezelésének van nagy jelentısége. 
Mind egyéni (dietetikus, gyógytornász és orvos által végzett), mind a betegklubokban történı 
csoportos oktatásnak komoly szerepe van a fentiek megvalósításában.  
 
 
B) Gyógyszeres kezelés 
 
1. Ajánlott gyógyszeres kezelés  
a) Az LDL-koleszterinszint emelkedéssel járó állapotokban az elsı választandó szerek a 
statinok. A primér terápiás cél, az LDL-koleszterin befolyásolásában és a kardiovaszkuláris és 
összmortalitás csökkentésében számos vizsgálat igazolta szignifikáns kedvezı hatásukat. A 
mellékhatás elkerülése és minimalizálása céljából a statint a legkisebb dózisban kell 
alkalmazni. Ha a minimális dózisban nem érjük el a kívánt hatást, akkor kétféleképpen 
járhatunk el:  
1. A dózist duplázzuk a statin maximális dózisára mindaddig, míg a kívánt célértéket elérjük.  
2. A statinokhoz a koleszterin felszívódását szelektíven gátló ezetimibet (10 mg) adunk, mely 
más hatásmechanizmussal további újabb 25%-os LDL-C szint csökkenést hozhat létre, mely 
nem növeli a mellékhatásokat, míg a statinok duplázása csak 6-6% többlethatást biztosít, a 
mellékhatások kockázatának növekedésével. A statin-ezetimib kombináció az endogén 
szintézis és a koleszterinfelszívódás kettıs gátlásával eredményes. A statinok kombinálhatók 
még ioncserélı gyantával, vagy fibráttal, vagy niacinnal. Fibráttal történı statinkombináció 
akkor jön szóba, ha II/b típusú hyperlipoproteinaemiában statinkezelés során a 
koleszterinszint normalizálódik, de a trigliceridszint magas marad. Ekkor a fibrát óvatos 
hozzáadása a statinhoz jelenthet kombinációs terápiát.  
b) Ha a triglicerid szaporulat dominál, elsısorban a kifejezettebb triglicerid csökkentı 
hatással rendelkezı fibrátok és nikotinsav a választandó szer. V. típusú 
hyperlipoproteinaemiában fibrát + nikotinsav vagy fibrát + ω-3 zsírsav kombináció is szóba 
jön. A flush-gátló anyaggal kombinált nagy dózisú nikotinsav alkalmazása a triglicerid, HDL 
koleszterin és összkoleszterinszintet is együttesen befolyásolhatja.  
 
a) Mellékhatások:  
A gyógyszeres kezelés mellékhatása hasi fájdalom, májenzim emelkedés és izomfájdalom 
lehet. Súlyos esetben rhabdomyolysis alakulhat ki. Az ioncserélı gyanták fémes szájízt, a 



zsírban oldódó vitaminok felszívódásának gátlását, hasi puffadást, hasmenést vagy 
székrekedést válthatnak ki.  
b) A gyógyszerválasztás szempontjai beszőkült vesefunkció esetén:  
A beszőkült vesefunkció esetén a statinokat a következı dózisban kell alkalmazni: az 
atorvastatin dózisát nem kell csökkenteni, míg a simvastatin és fluvastatin dózisát 50%-kal 
kell csökkenteni, ha a GFR 30 ml/perc/1,73 m2-nél kisebb. Amennyiben a GFR 30 
ml/perc/1,73 m2-nél nagyobb, atorvastatinból az ajánlott dózisa 10-80 mg, fluvastatinból, 
lovastatinból, simvastatinból 20-80 mg, rosuvastatinból 10-40 mg. Dialízisre szoruló 
vesebetegségben az atorvastatin dózisa változatlan – 10-80 mg –, míg a fluvastatin és 
simvastatin dózisát a felére – 10-40 mg-ra – kell csökkenteni, a pravastatin dózisa is 
változatlan. A fenti készítményeket hasonló dózisban kell alkalmazni a cyclosporinnal történı 
együttes alkalmazáskor is. A rosuvastatin plazma szintjét is jelentısen emelheti a cyclosporin, 
és ez az adag módosítását igényelheti. Kis és közepes veseelégtelenségben a rosuvastatin 
farmakodinamikája nem változik, az adag változtatása nem szükséges. A fibrátok 
vesefunkciót rontó hatása, valamint a vesén keresztül történı kiválasztása miatt krónikus 
vesebetegségben csökkentett dózisban alkalmazandók. 90 ml/perc/1,73 m2-nél nagyobb GFR 
esetén bezafibrátból 3x200, ciprofibrátból 200, fenofibrátból 200, gemfibrozilból 2x600 mg 
alkalmazható, míg 60-90 ml/perc/1,73 m2 közötti GFR mellett bezafibrátból 2x200, 
fenofibrátból 134, gemfibrozilból 2x600 mg alkalmazható, 15-59 ml/perc/1,73 m2 közötti 
GFR esetén bezafibrátból 200, fenofibrátból 67, gemfibrozilból 2x600 mg adható, 15 
ml/perc/1,73 m2-nél kisebb GFR esetén a gemfibrozilon kívül lehetıleg kerülni kell egyéb 
fibrátok alkalmazását. A gemfibrozil statinnal történı kombinációja nem javasolt, myopathia, 
rhabdomyolysis nagyobb veszélye miatt.  
c) Lehetséges jelentıs interakciók:  
A statin + fibrát, statin + nikotinsav kombinációs kezelés jelentısen növelheti a 
mellékhatásokat (myopathia, rhabdomyolysis, akut veseelégtelenség veszélye, 
májenzimszintek emelkedése). A lipidcsökkentık dózisának növelése szintén mellékhatások 
fokozódásával járhat. A statin + ezetimib kombináció ideálisnak tőnik, mivel jelentıs 
mellékhatás növekedésrıl ebben a kombinációban nem számoltak be, ugyanakkor a 
lipidcsökkentı hatás jelentısen nı. A statin monoterápia, vagy a statin és fibrát kombináció 
során a myopathia kialakulását elısegíti az idıs kor, a nem kezelt hypothyreosis, a 
veseelégtelenség, az alkoholfogyasztás. Kombinációban a fibrátok közül gemfibrozil helyett a 
fenofibrát részesítendı elınyben. Ennek oka, hogy a statinok metabolizmusát a gemfibrozil 
gátolja a májban, minthogy a CYP450 rendszer 1A1 és 1A3 glükuronidáció során a statinok 
kötıhelyeiért verseng a gemfibrozil. Ezzel szemben a fenofibrát másképpen vesz részt a 
glükuronidációs folyamatban (1A9 és 2B7), ezért nincs jelentıs hatással a statinok szintjére. 
A kombinált statin + fibrát kezelésre ezért elsısorban fenofibrát ajánlott.  
 
2. Terápiás algoritmusok  
A kezelés során elsıdleges cél az LDL-C csökkentése, másodlagos cél a HDL szintjének 
emelése és harmadlagos cél a trigliceridszint csökkentése. 
A 2003. november 3-án a cardiovascularis betegségek megelızésérıl és preventív kezelésérıl 
megtartott I. Magyar Terápiás Konszenzus Konferencia a nagy kockázatú betegcsoportot 
három alcsoportra osztotta be, melyet a 2005-ös, 2007-es és 2009-es kardiovaszkuláris 
konferenciák alapelvként fenntartottak. 
– I/I. Manifeszt, klinikailag igazolt érbetegek (coronariabetegek, cerebrovascularis betegek, 
illetve perifériás artériás betegek).  
– I/II. Diabetes mellitus 2-es típusa és a micro-, vagy macroalbuminuriával (nephropathiával) 
társult 1-es típusú cukorbetegség.  
Korábban az NCEP ATP-III., majd az IDF 2005. évi definiciója szerint meghatározott 



metabolikus syndromát is idesoroltuk. Ez utóbbi besorolás a jelenlegi nemzetközi 
ajánlásokban nem szerepel. 2005-tıl a Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencián 
is a tünetmentes csoportba áthelyeztük, helyére a chr. veseelégtelenség került.  
– I/III. Tünetmentes, nagy kockázatú csoport: 
Tünetmentes egyéneknek is lehet nagy kockázata. Ennek felderítésére és besorolására a 2007-
es és 2009-es konszenzus konferencián 4 nagy kockázatot jelzı csoport került elfogadásra, 
melybıl bármelyik megléte már önmagában nagy kockázatot jelent.  
Az alábbiakban a 2009-ben elfogadott, a kockázatbecslı táblázatban közölt 4 
kritériumrendszert soroljuk fel. Lásd a IV. Kardiovaszkularis Konszenzus Konferencia 
kockázatbesorolásról szóló 1. sz. táblázatát, valamint a SCORE Chartot és a 40 év alattiak 
számára a Relativ rizikóról szóló 3. és. 4. sz. táblázatokat.  
 
A fentiek szerinti I/I. és I/II. rizikócsoportú, nagy kockázatú betegek számára elérendı lipid 
célértékek:  
– Össz koleszterin-szint ≤4,5 mmol/l  
– LDL-C ≤2,5 mmol/l  
– Triglicerid-szint ≤1,7 mmol/l  
– HDL-C szint férfiakban ≥1,0 mmol/l, nıkben ≥1,3 mmol/l 
Ha életmódváltoztatással ebben a betegcsoportban az össz koleszterin-szint 4,5 mmol/l fölött, 
az LDL-C szint 2,5 mmol/l fölött marad (primer terápiás cél az LDL koleszterin), akkor 
lipidcsökkentı gyógyszerek (statin sz.e. ezetimib, fibrát nikotinsav) adása indokolt. 
Részletesen lásd a IV. Konszenzus Konferencia 8. sz., a lipidekrıl szóló táblázatában. 
A II. Magyar Terápiás Konszenzus Konferencia 2005 novemberében opcionálisan létrehozott 
– az ATP III 2004-es verziója szerint – egy “igen nagy kockázatú” kategóriát. Azokat soroljuk 
ide, akiknek együtt van cardiovascularis betegségük plusz vagy diabeteszük, vagy 
metabolikus szindrómájuk, vagy erıs dohányosok, vagy akut coronaria szindrómájuk van. 
Ebben a kategóriában a koleszterin célértékük 3,5 mmol/l, az LDL-C-é 1,8 mmol/l.  
A tünetmentes, nagy kockázatú állapotúak (I/III.) számára cél az összkoleszterin ≤5,0 mmol/l, 
az LDL-C szint ≤3,0 mmol/l alatti értékek elérése, és ha életmódváltoztatás után a fenti 
értékek elérése nem sikerül, vagy a halálos kimenetelő kardiovaszkuláris esemény kockázata 
≥5%/10 év, akkor gyógyszeres lipidcsökkentı kezelés (statin, fibrát, ezetimib, nikotinsav, ω-3 
zsírsav) javasolt. 
A 2007. évi európai, a cardiovascularis betegségek megelızésére szolgáló ajánlások az 
egészséges népesség számára az 5,0 mmol/l-es szérum koleszterinszint elérését javasolták. 
Az ischaemiás szívbetegség gyakran alakul ki olyan egyéneknél, akiknek a lipidszintjei közel 
normális értéket mutatnak. Ezen kórképek hátterében az esetek mintegy 20-30%-ában 
gyakran inzulinrezisztencia talaján kialakuló metabolikus szindróma állhat, melynek 
jellegzetes eltérése az atherogén dyslipidaemia. Erre jellemzı a triglicerid szint emelkedése, a 
HDL csökkenése és mérsékelten emelkedett koleszterin érték, melyet a kismérető, nagy 
sőrőségő, ún. small, dense LDL felhalmozódása kísér. Ez oxidációra hajlamos. Ezen 
szindrómában gyakran megfigyelhetı a postprandialis hypertriglyceridaemia. A 
hypertriglyceridaemiával járó állapotokban a kívánatos triglicerid célérték <1,7 mmol/l. 
Az 1,7 mmol/l feletti triglicerid értéknél jelentısen nı a kismérető, nagy sőrőségő (small, 
dense) LDL aránya és így az érelmeszesedés esélye is. A hypertriglyceridaemia étrendi úton 
jobban befolyásolható, mint az LDL-koleszterinszint. Azonban 2,3 mmol/l fölötti 
trigliceridszint esetén az atherogén VLDL-t és LDL-t együttesen tartalmazó non-HDL-
koleszterin (összkoleszterin―HDL-C szint) értékének <3,3 mmol/l alatt tartása (az LDL-C 
célérték elérését követıen) válik másodlagos terápiás céllá. A triglicerid szintjének 1,7 mmol/l 
alatt tartása a cél. 
A diabeteses dyslipidaemia kezelését illetıen az LDL-C, HDL-C, összkoleszterin-, triglicerid-



szint mérése évente indokolt. Ha az LDL-C <2,5 mmol/l, a trigliceridszint <1,7 mmol/l alatt 
van és a HDL-C szintje >1,0, illetve >1,3 mmol/l fölötti, akkor a továbbiakban elegendı 2 
évente a vérzsírok meghatározása. A korábbi ajánlásnak megfelelıen LDL célértéknek a <2,6 
mmol/l, triglicerid célértéknek az <1,7 mmol/l alatti értéket, HDL-C célértéknek férfiaknál >1 
mmol/l, nıknél >1,3 mmol/l fölötti célérték javasolt. Azoknál a cukorbetegeknél, akiknél 
cardiovascularis betegség észlelhetı (igen nagy kockázat) a koleszterinszinttıl függetlenül – 
az életmódbeli változtatással együtt – kezdettıl fogva lipidcsökkentı gyógyszeres kezelés is 
indokolt. Ha nincs cardiovascularis betegség, akkor csak 3,4 mmol/l fölötti LDL-C értéknél 
javasolt azonnal lipidcsökkentı gyógyszeres kezelés is. A HPS (Heart Protection Study) 
tanulmány alapján a 40 év fölötti, 3,4 mmol/l-nél magasabb LDL-C értékkel rendelkezı 
egyének számára minden esetben statin adása javasolt.  
A terápia beállításánál elsıdleges célpont az LDL-C szintjének csökkentése. A lipidcsökkentı 
kezelés másodlagos célpontja a HDL-C szintjének növelése. Itt az életmódbeli 
változtatásoknál különösen hangsúlyozni kell a testsúlycsökkentésnek, a fizikai aktivitás 
fokozásának és a dohányzás abbahagyásának jótékony hatását a HDL szintekre. A HDL-C 
szintjét emelı hatások közül kiemelendık a fibrátok és a nikotinsav-származékok. Napi 2 g-
nál kisebb adagban a nikotinsav alkalmazása nem rontja számottevıen a szénhidrátháztartást. 
Harmadlagos cél a triglicerid szintjének csökkentése. Ha a kiindulási triglicerid érték 1,7-4,5 
mmol/l között van, ezen cél elérése érdekében kezdhetünk életmódbeli változtatással. Ha a 
kiindulási triglicerid érték meghaladja a 4,5 mmol/l-t, az életmódbeli változtatás mellett 
kezdettıl fogva gyógyszeres kezelés is ajánlott. A 11,3 mmol/l fölötti triglicerid értékkel 
rendelkezı egyének számára a terápiás cél elérése érdekében fontos az, hogy a zsírbevitel a 
napi energiabevitel 10%-át ne haladja meg. Ezen kívül jelentıs szerepe van a 
szénhidrátháztartás normalizálásának, a magas glikémiás indexő szénhidrátbevitel 
csökkentésének, a normoglycaemia fenntartásának. Ilyenkor a gyógyszerek közül elsısorban 
a fibrátok és a nikotinsav jönnek szóba. Meg kell jegyezni a fenofibrát kedvezıbb hatását, 
mely nagyobb mértékő LDL-C csökkentı hatású, mint a gemfibrozil, és kombinációban 
történı alkalmazásuk is biztonságosabb. Ezért elsıdlegesen ezeket a fibrát készítményeket 
kell választanunk.  
 
 
C) Sebészeti kezelés  
 
1. a) Mőtéti indikáció:  
Homozigóta familiáris hypercholesterinaemiában ismételt LDL-aferezisek (HELP vagy 
DALI-módszerrel), majd májtranszplantáció jelenthet megoldást. Súlyos, illetve akut 
pancreatitisekkel járó hypertriglyceridaemia esetén ismételt plazmaferezisre van szükség.  
b) Az LDL-aferezis indikációi:  
A betegek bizonyos hányadában a kívánatos szérum koleszterinérték-diéta és maximális 
dózisú lipidcsökkentı kezelés mellett sem érhetı el, különösen a homozygota familiáris 
hypercholesterinaemiaban (FH) és a súlyos heterozygota FH-ban szenvedık esetében gyakori 
a gyógyszerrezisztencia. Gyakran lipoprotein (a) (Lp(a)) emelkedés is kíséri az eltéréseket. Az 
elvégzett vizsgálatok alapján az emelkedett szérum Lp(a) pozitív korrelációt mutat a korai 
cardiovascularis és cerebrovascularis betegségekkel, mely az Lp(a) atherogén és thrombogén 
hatásának köszönhetı. Ilyen esetekben az LDL aferezis, vagyis az extrakorporális LDL 
eltávolítás módszere gyógyszerrel kombinált formában – vagy önmagában is – alkalmas a 
lipidstátusz helyreállítására. Biztonságos és jól tolerálható módszer akár hosszú távon 
alkalmazva is, az utóbbi idıben egyre kiszélesedı indikációs területekkel. Az LDL aferetizáló 
módszerek közül a heparin indukálta LDL aferezist írták le legkorábban (1983), és azóta ez 
terjedt el a legszélesebb körben. Bevezetése óta számos klinikai tanulmány bizonyította, hogy 



a terápia eredményeként elért drasztikus LDL-C csökkenés következtében szignifikáns 
csökkenés tapasztalható a teljes és a coronaria betegségek által okozott halálozásában. Az 
LDL-aferezis legfıbb indikációja a homozygota FH, mely extrém hypercholesterinaemia, 
gyerekkorban kialakuló xanthomák, az aorta gyök atherosclerosisa, az aorta billentyő 
stenosisa, korai ISZB, 30 éves kor elıtti szívinfarktus esetén hatékony lipidcsökkentı kezelés 
nélkül. Az 1-2 hetente alkalmazott LDL-aferezis és gyógyszeres lipidcsökkentı terápia 
kombinációjával 68%-os LDL-C csökkenés érhetı el, és a súlyos cardiovascularis 
komplikációk elkerülhetık. Indokolt az aferezist már gyermekkorban, 6-7 éves kor körül 
elkezdeni, mielıtt az aorta atherosclerosisa kifejlıdik. 
Az LDL-aferezisnek továbbá központi szerepe van azokban a coronariabetegekben, akiknek 
súlyos gyógyszerrezisztens hypercholesterinaemiájuk van, vagy nem tolerálják a 
lipidcsökkentı gyógyszereket, ık leginkább a FH heterozygota eseteibıl kerülnek ki.  
Jelenleg a nemzetközi ajánlásokkal megegyezıen (USA-ban: Food and Drug Administration, 
FDA) a következı betegcsoportokban javasolt az LDL-aferezis: 
1. Funkcionális FH homozygota, LDL-C>13 mmol/l  
2. Funkcionális FH heterozygota, LDL-C>7,8 mmol/l  
3. Funkcionális FH heterozygota dokumentált ISZB-vel és LDL-C>5,2 mmol/l 
Minden esetben az LDL-C szintnek 6 hónapon keresztül meg kell haladnia a meghatározott 
küszöbértéket, az ajánlások szerint alkalmazott diéta és maximális tolerálható lipidcsökkentı 
gyógyszeres terápia mellett. Alternatív indikációt jelent, amennyiben heterozygota FH 
betegekben a maximális tolerálható gyógyszeres lipidcsökkentı terápia mellett nem érhetı el 
legalább 40%-os LDL-C csökkenés. További indikációt jelent a dokumentált ISZB mellett 60 
mg/dl-t meghaladó Lp(a) szint, az alkalmazott gyógyszeres terápia ellenére is fennálló 4 
mmol/l fölötti LDL-C szinttel.  
 
 
IV. Rehabilitáció 
 
1. Rehabilitáció  
A dyslipidaemiás betegek rehabilitációjának nincs kialakított és általánosan elfogadott 
módszere, bár célszervkárosodás nélkül rehabilitációra nincs szükség. Azonban 
szövıdmények esetén (stroke, szívinfarktus, alsóvégtagi amputáció perifériás érszőkület 
miatt) mindenképpen (kardiológiai, mozgásszervi vagy neurológiai) rehabilitációra szorulnak, 
az érintett szakmai kollégiumok aktuális irányelveinek megfelelıen.  
 
2. Rendszeres ellenırzés  
A gyógyszeres kezelés megkezdését követıen az elsı idıszakban 4-6 héten belül 
kontrollvizsgálat szükséges a gyógyszer hatékonyságának és a nem kívánt mellékhatásoknak 
a megítélésére. A kontrollvizsgálat során rá kell kérdezni arra, hogy van-e izomfájdalom, 
izomgyengeség. Egyúttal – a lipidértékek meghatározásán kívül – szükséges a CK és a 
májfunkciós enzimek vizsgálata is. Kombinált kezelésnél gyakoribb ellenırzés szükséges. 
Amennyiben mellékhatásra utaló panasz, illetve laboratóriumi eltérés nincs, akkor 3 hónap 
múlva kell ismételten ellenırizni a beteget. Ha az ismételt ellenırzések során 1 éven keresztül 
nem észlelünk mellékhatást, elegendı félévente kontrollvizsgálatot végezni. Fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy a lipidcsökkentı készítmény mellé felírt új gyógyszer növelheti a nem 
kívánt mellékhatást. Ezért ilyenkor az új gyógyszer alkalmazását követı 1 hónap múlva 
javasolt kontrollvizsgálat.  
 
3. Megelızés  
A dyslipidaemiák megelızése elsısorban egészséges életmóddal, a rizikófaktorok, 



metabolikus szindróma, diabetes mellitus, hypothyreosis, dyslipidaemiára hajlamosító 
gyógyszeres kezelés felderítésével, illetve figyelembevételével, népesség szintő korai 
szőrıvizsgálatokkal történhet. Ez különösen a veszélyeztetett csoportokban nagy jelentıségő, 
ahol familiaritásra, a családban korai kardiovaszkuláris eseményekre utaló az anamnézis. 
 
4. Az ellátás megfelelıségének indikátorai  
1. Outcome indikátorok  
A betegek rizikóstátuszától függı lipid célértékek elérésének százalékos aránya, az 
atherosclerotikus szövıdmények, célszervkárosodások megelızése.  
2. Minıségi indikátorok  
Az ellátó hely személyi és mőszeres felszereltsége, dietetikai ellátás, lehetıség 
mozgásprogramra, betegklub mőködése, megfelelı tartamú vizitidı. A szakmailag indokolt 
esetekben plazmaferezis vagy LDL-aferezis elvégzésének személyi és eszközös háttere.  
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VII. Melléklet  
 
1. Gyakori társbetegségek  
2-es típusú diabetes mellitus, az IDF 2005. évi ajánlása szerinti metabolikus syndroma egyéb 
komponensei (hypertonia, viscerális obesitas, hyperuricaemia), érszövıdmények megjelenése, 
bırtünetek, neuropathia, pancreatitis, igen rosszul beállított 1-es típusú diabetes mellitus, vagy 
proteinuriával járó diabeteses nephropathia jelenléte, hypothyreosis, krónikus 
veseelégtelenség, alkoholos vagy egyéb májbetegségek, nem alkoholos zsírmáj, epeúti 
obstrukcióval járó kórképek, primer biliaris cirrhosis stb.  
 
2. Érintett társszakmák  
A belgyógyászat szinte minden területe, különös tekintettel a diabetológiára, kardiológiára, 
nephrológiára, gastroenterológiára, endokrinológiára, ezen kívül a bırgyógyászat, neurológia, 
angiológia, érsebészet, invazív radiológia, gyermekgyógyászat, szemészet.  
 
3. Korfüggı tényezık  
a) Gyermekkor  
Gyermekkori hypercholesterinaemiákban elsı választandó szer az ioncserélı gyanta, mivel 
nem szívódik fel és nincs általános hatása.  
b) Idıskor  
A legtöbb, statinnal végzett vizsgálatba középkorúakat (<65 év alattiakat) vontak be, bár a 
HPS-ben elég nagyszámú 75 évnél idısebb személyt vizsgálva a simvastatin hasonlóan 
kedvezı preventív cardiovascularis hatásait észlelték, mint a teljes betegpopulációban. A 
PROSPER (Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk) vizsgálatba közel 6.000, 
70-82 év közötti nıt és férfit (definitív érbetegeket vagy magas rizikójú személyeket) 
beválogatva azt találták, hogy a napi 40 mg pravastatin (placebóval szemben) a 3 éves 
nyomon követés során szignifikánsan csökkentette a coronaria-eredető halálozás, a halálos, 
vagy nem halálos szívinfarktus és a stroke gyakoriságát. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a 
magas rizikójú, idıs betegek számára is hatásos és biztonságos a statinkezelés alkalmazása.  
 
4. Terhesség  
Terhességben gyakori az átmeneti (ösztrogén és még inkább gesztagén hatásra) kialakuló 
hyperlipidaemia, amely lipidcsökkentı gyógyszeres kezelést nem indokol, a diétában a telített 
zsírsavak bevitelének átmeneti csökkentése javasolt. A szülést követıen a testsúly 
normalizálására, a diéta mellett a rendszeres fizikai aktivitás fokozatos, óvatos növelésére van 
szükség, a szoptatás alatt gyógyszeres kezelés továbbra sem szükséges és nem ajánlott. A 
fiatalkori hypertriglyceridaemia terhesség esetén extrém triglycerid szintekhez vezethet, mely 
akut pancreatitis veszélyével jár, veszélyeztetve a magzatot és az anyát is. Kezelésében a natív 
cukorban és neutralis zsírban szegény diéta mellett a napi 2-4 g omega-3 zsírsav 
készítmények alkalmazása ajánlott szoros anyagcsere kontroll mellett.  
 
5. HBCS kódok (BNO): E78.0, E78.1, E78.2, E78.3,E78.4, E78.5, E78.6  



 
Táblázatok: 

1. KOCKÁZATBESOROLÁS: NAGY KOCKÁZATÚ KATEGÓRIA 
 
1. – Koszorúér-betegség vagy 
– Cerebrovascularis betegség vagy 
– Perifériás érbetegség 

2. – Diabetes mellitus – 2-es típus vagy 
– 1-es típus micro- vagy macroalbuminuriával 
 
– Krónikus veseelégtelenség 

3. Cardiovascularis (CV) tünetektıl mentes, nagy kockázatú állapot 

A) Nagy kockázatot mutató score esetén: 
– 10 éves halálozási kockázat ≥5% (lásd 3., 4. táblázat) 
B) Legalább egy súlyos kockázati tényezı jelenléte: 
– összkoleszterin (Ch) >8,0 mmol/l 
– vérnyomásérték (RR) >180/110 Hgmm 
– testtömegindex (BMI) >40 kg/m² 
– becsült glomerulusfiltrációs ráta (GFR) <60 ml/min 
– microalbuminuria 30–300 mg/l 
C) Legalább egy, önmagában nagy kockázatot jelentı tényezı: 
– Szubklinikus atherosclerosis  
– képalkotó vagy más eljárással igazolt plakk  
– boka/kar index ≤0,9 
– Familiaritás (korai CV esemény férfiaknál <55 év, illetve nıknél <65 év) 
– Balkamra-hipertrófia 
D) Metabolikus szindróma (Az IDF 2009. évi kritériumai alapján, lásd 5. táblázat) 

E) Teljes vagy globális kardiometabolikus kockázatot meghatározó tényezık: 
Nagy a kockázat, ha ≥3 hagyományos kockázati tényezı (dohányzás, hasi elhízás, hipertónia, 
hypercholesterinaemia és/vagy magas LDL-Ch, alacsony HDL-Ch) és ≥1 a “reziduális”* 
kockázati elemek közül is jelen van (szénhidrátanyagcsere-zavar [IFG vagy IGT], emelkedett 
éhomi vagy postprandialis TG-szint, kóros húgysavérték, alvási apnoe), abban az esetben is, 
ha az egyénre jellemzı SCORE-érték <5%. 
 
* A “reziduális kockázatok” közé sorolható még: az inzulinrezisztencia (CLAMP, HOMA), a 
gyulladás (hsCRP), a protrombotikus állapot jelzıi (fibrinogén, PAI, homocisztein), az apoB, 
Lp(a) és apoAI, ezek azonban – kellı evidencia, illetve technikai lehetıségek híján – ma még 
nem részei a mindennapos hazai orvosi kockázatfelmérésnek. 

2. A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI ESEMÉNYEK VESZÉLYÉVEL JÁRÓ KOCKÁZATI 
TÉNYEZİK 

 
Biológiailag meghatározott Életmóddal összefüggı Általános: 

nem befolyásolható 



 

– Magas vérnyomás – Dohányzás – Életkor 

– Dyslipidaemia – Étrend – Nem 

– Kóros LDL-Ch-szint – Helytelen zsír- és zsírsavbevitel – Örökölt tényezık 

– Határérték alatti HDL-Ch-szint – Alacsony zöldség-gyümölcs fogyasztás – Etnikum 

– Kóros trigliceridszint – Túlzott alkoholfogyasztás  

– Magas vércukorszint – Mozgásszegény életmód  

 

befolyásolható 

– Iskolázottság 

– Jövedelem 

– Életkörülmények 

– Munkakörülmények 

– Pszichoszociális stressz 
 
 



 
 
 

3. A METABOLIKUS SZINDRÓMA KRITÉRIUMAI 
 
Bármelyik 3 az alábbi 5 rizikófaktorból 
– Emelkedett haskörfogat (népesség-, illetve országspecifikus érték): 
Magyarország: >102 cm (férfi), >88 cm (nı) 
– Emelkedett trigliceridszint: ≥1,7 mmol/l vagy antilipaemiás kezelés 
– Csökkent HDL-Ch-érték: <1,0 mmol/l (férfi), <1,3 mmol/l (nı) vagy kezelés 



– Emelkedett vérnyomás: ≥130/85 Hgmm vagy antihipertenzív kezelés 
– Emelkedett éhomi vércukorszint: ≥5,6 mmol/l vagy antidiabetikus kezelés 
 

6. CÉLKITŐZÉS AZ ÉLETMÓD VÁLTOZTATÁSÁBAN 
 
TÁPLÁLKOZÁS 

Fı irányelvek egészségeseknek 
– Változatos táplálkozás. Az energiabevitel és -leadás egyensúlyban tartása, az egészséges 
testtömeg megtartása, illetve visszaszerzése. 
– Bıséges zöldség- és gyümölcsfogyasztás mindennap, legalább 3x (400–600 g). 
– Teljes értékő, élelmi rostokban gazdag gabonatermékek rendszeres fogyasztása. 
– Hetenként legalább 1–2x tengeri hal fogyasztása (pl. makréla, lazac, hering). 
– Telített zsírsavak <7 energia%, transzzsírsav <1 energia%, koleszterin <300 mg/nap, az 
alábbiak szerint: 
= sovány húsok, növényifehérje-alternatívák (szója, hüvelyes fızelékek, dió); 
= sovány, fölözött, 1,5% zsírtartalmú tej, sovány tejtermékek; 
= részlegesen hidrogénezett zsiradékok fogyasztásának minimálisra csökkentése. 
– Hozzáadott cukortartalmú italok, táplálékok fogyasztása ritkán és csak kis mennyiségben. 
– Aki iszik alkoholt, mértékletesen tegye! 
– Az ételkészítés só nélkül vagy igen kevés sóval történjék, kerülni kell a sóban gazdag 
élelmiszereket! 
– Házon kívüli étkezés esetén azonos irányelvek érvényesek! 
 
Irányelvek nagy kockázat esetén 
– Ha a célérték LDL-Ch<2,5 (Ch<4,5), akkor telített + transzzsírsavak aránya <7 energia%; 
koleszterin <200 mg/nap. 
– Atherogen dyslipidaemia, metabolikus szindróma, diabétesz: telített zsírsavak helyettesítése 
telítetlenekkel, szénhidrátok (fıleg cukor) csökkentése. 
– Hipertónia: sóbevitel, alkoholfogyasztás csökkentése, mellızése; DASH-diéta (bıséges 
zöldség-gyümölcs, rendszeres sovány tej, tejtermékfogyasztás, telített zsírsavak csökkentése). 
– Túlsúly/elhízás: energia-, zsír-, cukorbevitel, valamint nagy energiadenzitású és nagy 
glykaemiás terheléső táplálékok csökkentése. 
 

FIZIKAI AKTIVITÁS 

 
A fizikai aktivitás szerepe a cardiovascularis betegségek megelızésében: 
– A rendszeres fizikai aktivitás csökkenti a hipertónia, 2-es típusú cukorbetegség, elhízás, 
dyslipidaemia kialakulásának kockázatát minden életkorban és mindkét nemnél, a 
cardiovascularis betegségek megelızésének egyik eszköze. 
– Ajánlott mozgásforma: dinamikus, aerob jellegő (pl. séta, gyaloglás 4–5 km, úszás, 
kerékpár, labdajátékok stb.), kiegészítve izomerısítéssel hetente 2x (a maximális erı 60–80%-
án). 
– Intenzitás: mérsékelt (4–7 kcal/min, 3–6 MET), mérsékelten erıs (>7 kcal/min, >6 MET), 



illetve az életkorból számított maximális szívfrekvencia (= 220 – életkor években) 60–80%-a, 
fokozatosan növelve. 
– Gyakoriság és idıtartam: heti 5–7x30–60 perc. Edzettségi és klinikai állapottól függıen 
alkalmazható magasabb intenzitás és hosszabb idıtartam, ez fokozza a kedvezı élettani 
hatásokat. 
– Az állapotfelméréshez terheléses EKG-vizsgálat ajánlott: igen nagy kockázatú állapotban, 
panaszok esetén, vagy nagy intenzitású sportolásnál 40 év (férfiak), illetve 50 év (nık) fölött. 
 
Fizikai aktivitás cardiovascularis betegségben és idıskorban: 
– Mozgásszegény életmódban a CV halálozás >2x-es, a terhelhetıség a CV betegségben 
szenvedık túlélésének legjobb elırejelzıje. 1000 kcal/hét terhelési növekmény (kb. 1 MET) 
20% halálozáscsökkenést hoz. 
– Rendszeres fizikai aktivitás javítja az endotheldiszfunkciót, csökkenti az oxidatív stressz 
hatásait, véd a szívizominfarktus, szívelégtelenség ellen. 
– Egészséges idıs-/középkorúak (>65 év), vagy idısek (>75 év): 
hetente 4–5x35–50 perc, a maximális frekvencia >60%-a, és heti 2x10–20 perc kis súlyokkal 
végzett rezisztenciaterhelés (nyújtás, koordináció javítása). 
 

AJÁNLÁSOK A DOHÁNYZÁS ELLEN 

 
– Klinikai, patológiai és epidemiológiai vizsgálatok igazolják, hogy a dohányzás számos 
elterjedt és életet veszélyeztetı CV betegség (ischaemiás szívbetegség, agyérbetegség, 
perifériás érbetegség, aortaaneurysma) független és kiküszöbölhetı kockázati tényezıje.  
– A dohányzás és egyéb kockázati tényezık között együtthatás van. Több százezres 
népességben végzett, hosszú megfigyelési idejő epidemiológiai vizsgálatok igazolják, hogy a 
dohányzás okozta kockázatfokozódás dózisfüggı.  
A környezeti dohányfüst beszívása és a “könnyő” cigaretta is kockázatnövelı hatású. 
– A dohányzás abbahagyása már rövid idı alatt számottevıen csökkenti a CV morbiditást és 
mortalitást.  
– A nemdohányzók hatásos törvényi védelme a környezeti dohányfüsttıl, pl. a myocardialis 
infarktus esélyének 20%-os csökkenését eredményezheti.  
– A dohányzás elhagyására irányuló magatartás-terápiás programok hozzáférhetısége még 
korlátozott. Az orvos és a nıvér eredményesen tud segíteni a cigaretta elhagyásában, ezért a 
leszokáshoz történı segítségnyújtás minden orvos feladata. 
– A nikotinmegvonási tünetek kiküszöbölése legalább kétszeresére növeli a leszokás 
sikerességét, ennek bizonyítottan hatásos eszköze a nikotinpótlás és a parciális nikotin/acetil-
kolin receptor agonista-antagonista hatású vareniklin. 
– A dohányzás abbahagyása depresszió manifesztálódását eredményezheti, ezért depressziós 
kórelızmény esetén fokozott óvatosság szükséges. 
 

7. CÉLÉRTÉKEK ELHÍZÁSBAN 
 
– Koszorúér-betegség, cerebrovascularis vagy – Cardiovascularis tünetektıl mentes 

perifériás érbetegség nagy kockázatú állapot 

– Diabetes mellitus 

– Krónikus veseelégtelenség  



 

Haskörfogat: <94 cm/férfi Haskörfogat: <102 cm/férfi 

<80 cm/nı <88 cm/nı 

BMI <25 kg/m² BMI <27 kg/m² 

 

Amennyiben az életmód-változtatás nem eredményes, orvosi kezelés javasolt akkor, ha a BMI 
és/vagy a haskörfogat a célérték felett marad. 

 

Cél: 10% fogyás/fél év, majd súlytartás 

8. CÉLÉRTÉKEK LIPIDANYAGCSERÉBEN 

 

Igen nagy kockázatú állapot Nagy kockázatú állapot Cardiovascularis tünetektıl  

mentes nagy kockázatú állapot 

CV betegség plusz: – Cardiovascularis betegségek (lásd 1. táblázat) 

– cukorbetegség, vagy – Diabetes mellitus 

– “erıs” dohányzás, vagy – Krónikus veseelégtelenség 

– metabolikus szindróma 

 

Koleszterin (Ch) <3,5 mmol/l Koleszterin <4,5 mmol/l Koleszterin <5,0 mmol/l 

LDL-Ch <1,8 mmol/l LDL-Ch <2,5 mmol/l LDL-Ch <3,0 mmol/l 

Triglicerid <1,7 mmol/l Triglicerid <1,7 mmol/l 

HDL-Ch >1,0 mmol/l (férfi) HDL-Ch >1,0 mmol/l (férfi) 

>1,3 mmol/l (nı) >1,3 mmol/l (nı) 
 
Ha életmód-változtatás után a lipoprotein/lipid értékek a célérték felett maradnak, vagy a 
cardiovascularis tünetektıl mentes állapotban a kockázat ≥5% (SCORE táblázat), akkor 
gyógyszeres kezeléssel való kiegészítés javasolt. Primer terápiás cél az LDL koleszterin, 
amelynek csökkentésében hypercholesterinaemia esetén a sztatinok, illetve sztatin és ezetimib 
alkalmazása preferálandó. Amennyiben hypertriglyceridaemia észlelhetı, anyagcsere-
állapottól függıen kombinációs antilipidaemiás terápia választandó (sztatin, ezetimib, fibrát, 
nikotinsav, ω-3 zsírsavak). A célérték elérésének prioritása mellett kívánatos az LDL-Ch-szint 
>50%-os és 2 mmol/l alá csökkentése az atherosclerosis regressziójának eléréséhez, intenzív 
sztatin- vagy kombinációs terápiával. 
Igen nagy kockázat, akut coronariaszindróma és stroke esetén a Ch-értéktıl függetlenül 
intenzív, hatékony sztatinkezelés javasolt. 
 

9. CÉLÉRTÉKEK HIPERTÓNIÁBAN 
 
– Cardio-*, cerebrovascularis – Diabetes mellitus – Cardiovascularis tünetektıl 

és perifériás érbetegség – Krónikus veseelégtelenség** mentes nagy kockázat esetén 

– Metabolikus szindróma*** 

 

<130/80 Hgmm <130/80 Hgmm <140/90 Hgmm 



 

* ISZB-ben is 130/80 Hgmm, ** >1 g/nap proteinuria: ***<130/80 Hgmm 

de az alsó határ ≥120/70 Hgmm <125/75 Hgmm 
 
A fentieken kívül: azonnali antihipertenzív gyógyszeres kezelés javasolt akkor, ha a 
vérnyomásérték >180/110 Hgmm. 
Ha életmód-változtatás nem elég a célérték eléréséhez, akkor vérnyomáscsökkentı 
gyógyszeres kezelés javasolt mindig,  
– ha célszervkárosodás van, vagy 
– ha a fatális CV kockázat ≥5%/10 év, vagy 
– ha a vérnyomás 160/100 Hgmm felett marad. 
 
 

10. CÉLÉRTÉKEK DIABETES MELLITUSBAN 
 
– Éhomi vércukor: <6,0 mmol/l 

– Postprandialis vércukor: <7,5 mmol/l* 

– HbAıc: <7,0%** 

– Vérnyomás: <130/80 Hgmm 

– Összkoleszterin: <4,5 mmol/l, LDL-Ch<2,5 mmol/l 
2-es típusú cukorbetegségben, ha életmód-változtatás nem elégséges a vércukor- és/vagy a 
HbAıc-célértékek eléréséhez, akkor antidiabetikus gyógyszeres kezelés javasolt.  
 
* 1,5 órával az étkezést követıen mért érték (várandósok kivételével!) 
** A célérték lehet alacsonyabb (ha az biztonságosan elérhetı), de bizonyos esetekben (idıs, 
többszörös szövıdményő cukorbetegségben szenvedıknél) magasabb is. 
 

11. CARDIOVASCULARIS SZERVVÉDELMET BIZTOSÍTÓ PREVENTÍV 
GYÓGYSZERES KEZELÉS 

 

CARDIO-, CEREBROVASCULARIS, 
ILLETVE PERIFÉRIÁS 
ÉRBETEGSÉGEK 
 
Thrombocytaaggregáció-gátlók: 
acetilszalicilsav (100 mg/nap) tartósan adva; 
clopidogrel + acetilszalicilsav: coronariastent esetén 1 évig, gyógyszerkibocsátó stentnél 
tovább; 
prasugrel + acetilszalicilsav: PCI-vel kezelt akut coronariaszindrómában, az elsı évben; 
dipiridamol retard + acetilszalicilsav (2x25/200 mg): nem kardiogén stroke-ban; 
clopidogrel vagy acetilszalicilsav + dipiridamol retard (2x25/200 mg), esetleg triflusal: nem 



kardiogén stroke-ban. 
 
Antikoaguláns kezelés – K-vitamin-antagonista (VKA): 
kardiogén stroke elsıdleges és másodlagos megelızésére (INR: 2–3); 
ha ellenjavallt: acetilszalicilsav + dipiridamol. Speciális indikációval VKA + vérlemezkegátló 
is szóba jön. 
 
Béta-blokkolók: 
coronariabetegségben, illetve balkamra-diszfunkció esetén. 
 
ACE-gátlók/ARB-k: 
minden cardiovascularis betegnek. 
 
Szelektív aldoszteronantagonista: 
posztinfarktusos szívelégtelenségben. 
 
Lipidcsökkentık: 
nagy dózisú sztatin- vagy sztatinalapú kombinált kezelés (lásd 8. táblázatot). Akut 
coronariaszindrómában minden betegnél nagy dózisú és hatékonynak minısített 
sztatinkezelés megkezdése szükséges. 
 
Influenza-védıoltás: 
minden cardiovascularis betegnek javasolható. 

DIABETES MELLITUS KRÓNIKUS VESEELÉGTELENSÉG 

 

Acetilszalicilsav: ACE-gátló/ARB: 

Primer prevenció: >40 év + 1 minden krónikus veseelégtelenségben szenvedı 

kockázati tényezı betegnek. 

Szekunder prevenció: minden 

cukorbeteg Acetilszalicilsav nem javasolt! 
 
 
ACE-gátló/ARB: 
diabéteszben hipertónia, albuminuria/nephropathia esetén jön szóba. 
 
 
TÜNETMENTES, DE NAGY CARDIOVASCULARIS KOCKÁZATÚ ÁLLAPOT 
 
Acetilszalicilsav: 
több kockázati tényezıvel rendelkezı férfiak esetén, ellenjavallat híján, ha a SCORE ≥10% és 
magasvérnyomás-betegségük jól ellenırzött. 
 
A GYÓGYSZERES KEZELÉS RÉSZLETEIT ILLETİEN LÁSD A METABOLIZMUS 
2010. SUPPLEMENTUM KÜLÖNSZÁMÁBAN KÖZÖLT HÁTTÉRANYAGOT 
 
 
A IV. MAGYAR KARDIOVASZKULÁRIS KONSZENZUS KONFERENCIA AJÁNLÁSA 2009. 
 



A IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciát a MOTESZ Interdiszciplináris 
Fóruma keretében 2009. november 6-án rendezték meg az alább felsorolt társaságok és 
szervezetek közremőködésével. 
A cardiovascularis betegségek kockázatának becslését, a megelızés lehetıségeit és a 
betegségek kezelésének irányelveit összefoglaló, közmegegyezésen alapuló, a mindennapi 
gyakorlat számára szolgáló ajánlást adunk közre, amely minden orvoslásban tevékenykedı 
szakember számára vezérfonal lehet. 
 
A konszenzus kialakításában részt vett: 
a Magyar Atherosclerosis Társaság 
a Magyar Kardiológusok Társaság 
a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság 
a Magyar Elhízástudományi Társaság 
a Magyar Belgyógyász Társaság 
a Magyar Hypertonia Társaság 
a Magyar Diabetes Társaság 
a Magyar Stroke Társaság 
a Magyar Élettani Társaság 
a Magyar Népegészségügyi Tudományos Társaság 
a Magyar Kísérletes és Farmakológiai Társaság 
a Magyar Táplálkozástudományi Társaság 
a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság  
a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság 
a Magyar Sportorvos Társaság 
a Belgyógyászati Szakmai Kollégium 
a Kardiológiai Szakmai Kollégium 
az Országos Alapellátási Intézet 
Szakmai támogatók:  
Magyar Nemzetközi Szívalapítvány, Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége,  
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Szív- és Érrendszeri Nemzeti Program. 
 
 
www.kardiovaszkulariskonszenzus.hu  


