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„A négy közellenség” 

 

• Szív-érrendszeri betegségek 

 

• Daganatos kórképek 

 

• Idült légzőszervi betegségek 

 

• Cukorbetegség 

Járványos, nem fertőző betegségek 

Non communicable diseases: NCD 

“Before you go to 

war recognize the 

enemy” 



• 25 %-os csökkenés a CVD, daganatos, idült légzőszervi és diabetes 

okozta halálozásban 

• 10%-os csökkenés az ártalmas mennyiségű alkohol fogyasztás terén 

• A sófogyasztás 30%-os csökkentése 

• A fizikai aktivitási ráta 10%-os növelése 

• A dohányzás 30%-os csökkentése 

• A magas vérnyomásértékkel élők számának 25%-kal csökkentése 

• Az obesitas növekedésnek megállítása 

• A  rászoruló NCD-s személyek  50 %-a kapjon  gyógyszert és megfelelő  

edukációt 

A WHO globális céljai az NCD prevenciójára 2025-ig 

(NCD: non-communicable diseases) 



• systRR 

• dohányzás 

• diéta 

• LDL-koleszterin 

• rendszeres testmozgás 

• BMI 

Egészséges életmód, a rizikófaktorok kontrollja és a túlélés a COURAGE vizsgálatban 

 (Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation) 

n=2.287 



Estimated life expectancy at age 50 years with and without cancer, cardiovascular disease (CVD), 
and/or type 2 diabetes among participants of Nurses’ Health Study (women) and Health 
Professionals Follow-up Study (men) according to number of low risk lifestyle factors.  

Yanping Li et al. BMJ 2020;368:bmj.l6669 

©2020 by British Medical Journal Publishing Group 

Low risk lifestyle factors: 

 

• never smoking body 

• mass index 18.5-24.9 

• moderate to vigorous physical 

• activity (≥30 minutes/day) 

• moderate alcohol intake  

(women: 5-15 g/day; men 5-30 g/day) 

• higher diet quality score (upper 40%). 

NHS: n= 73.196 (1980 és 2014) 

 

HPFS: n= 38.366 (1986 -2014) 



Estimated life expectancy at age 50 years with and without cancer, cardiovascular disease (CVD), 
and/or type 2 diabetes among participants of Nurses’ Health Study (women) and Health 

Professionals Follow-up Study (men) according to levels of individual lifestyle risk factors.  

Yanping Li et al. BMJ 2020;368:bmj.l6669 

©2020 by British Medical Journal Publishing Group 

A leginkább egészséges életmódot élő résztvevők 10.0 illetve 8.6 betegségmentes életévet 

nyertek (nők vs férfiak) a kardiovaszkuláris (CV) betegségek vonatkozásában, míg a 2-es 

típusú diabetes mellitus még később (12.3 ill. 10.3 év; nők vs férfiak) alakult ki náluk. 



A túlsúly és obesitas világméretű járványa - "globesity" - az 
egyik legjelentősebb egészségügyi probléma 

Az egész világ koplal! 

 

Az egyik fele fogyókúrázik,  

a másik fele éhezik! 
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A túlsúly és obesitas prevalenciája 
Magyarországon 

 

n=104.462   

I. Kiss, G. Dankovics, I. Barna, E. Kekes, T. Daiki: The comprehensive health screening programme 2010-2020.  
USA 2009-12 
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Az obesitas globális prevalenciája 
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A 45 év fölötti férfiak későbbi kardiovaszkuláris kockázata  

fordított arányban áll testük tiszta izomtömegével. 

• ATTICA: prospektív vizsgálat 1019, CVD-vel nem érintett, 45 évnél idősebb személy (485 nő, 534 férfi), 

10 éves követés 

 

• a nagyobb izomtömegűeknél ritkább volt az obesitas, a diabetes, a magas vérnyomás, mint az 

alacsonyabb izomtömegű résztvevőknél 

• középkorú férfiak zsírmentes (lean) izomzatának nagyobb tömege arra utal, hogy esetükben az 

elkövetkező 10 évben alacsonyabb lesz a kardiovaszkuláris megbetegedések (CVD) kockázata - 

függetlenül a táplálkozástól, az anyagi helyzettől, a dohányzástól, a diabetestől, az obesitástól, a 

magas vérnyomástól és normálistól eltérő koleszterin-szinttől. 

Tyrovolas S et al: Skeletal muscle mass in relation to 10 year cardiovascular disease incidence among middle aged and older adults: the ATTICA study. 

J Epidemiol Community Health 2020;74:26–31  



Wear Red Day: 2020.febr.9. 





JAMA Cardiol. 2019;4(10):1043-1044. doi:10.1001/jamacardio.2019.2604 



Research shows that just a half-hour of moderately intense exercise a day can improve your health and extend your life. 



* * * * 

 * p < 0.05 
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Vaszkuláris funkció paramétereinek  eloszlása a BMI-
kategóriák szerint 

 
(n=9073) 



Potenciális kapcsolatok az obesitas és az 
arteriás stiffness között 

A testsúly-gyarapodásnak, különösen a centrális típusú elhízásnak fontos szerepe van a 
cardiovascularis betegeségek etiológiájában 

Az obesitas kedvezőtlen hatást fejt ki az érrendszerre, elsősorban az artériás 
stiffness fokozása révén, ezáltal hajlamossá téve az egyént a hypertoniára és a korai 
vascularis öregedésre (EVA) 

A centrális (dysfunctionalis) zsírszövet jelentős mennyiségben termel adipocytokineket 
 
 
 
   
 
 
   
   
 

inzulinrezisztencia   gyulladás        dyslipidemia              thrombogenitás 

hyperinzulinaemia     fokozott Na-visszaszívódás.   symp. aktiváció     sejtproliferáció 

károsodott vascularis struktúra és funkció 



„… a man is as old as his arteries…” 



Köszönöm a figyelmet! 


