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IDŐSKORI ZAVARAI
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Életkorfüggő anyagcsere változások
(Témavázlat)

Esendőség
Fogyatkozó zsírmentes testtömeg (fehérje anyagcsere) és
csonttömeg gyengeséghez, sérülékenységhez, patológiás
törésekhez vezet.
Multimetabolikus szindróma
visceralis elhízás (derék/csípő arány 0.9 felett férfiakban, 0.85 felett
nőkben)
inzulin rezisztencia, károsodott glükóz tolerancia (impaired glucose
tolerance, IGT), 2-es típusú diabetes mellitus (DM) – szénhidrát
anyagcsere
diszlipidémia (triglycerid > 1.7 mmol/lL, HDL cholesterin 0.9-1.0
mmol/l alatt férfiakban, 1.0-1.1 mmol/l alatt nőkben) – lipid
anyagcsere
magas vérnyomás (hipertónia)

Idősekben gyakran előforduló
endokrin eltérések
Menopausa
Andro“pausa”
Ösztrogén  FSH Tesztoszterone 
(Progeszteron?) LH
DHT
csökkenő libido
depresszió
osteoporosis
Életminőség

Somatopausa
GH 
Sarcopenia zsírmentes
testtömeg
(étvágy: CCK)

Immuno-neuroendokrin
összefüggések
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Adreno“pausa”
DHEA 
DHEAS 
Kortizol 
ACTH

Anyagcsere
“Synchropausa”
eltérések
Melatonin
Inzulin rezisztencia,
Alvás (?)
Életminőség
Egyes autoimmun
IGT
folyamatok 
(inflammaging)
Metabolikus
szindróma
(Karcinogenezis)
Nem része a “normális” öregedésnek, de gyakran előfordul: szubklinikai hipo- és
hipertireózis az idősekben
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Korfüggő endokrin eltérések, amelyek
elősegítik az esendőség kialakulását
• Somatopausa: a GH és IGF-I fogyatkozása fehérje
katabolizmushoz, a zsírmentes testtömeg csökkenéséhez, zsír
felhalmozódásához vezet
• Adrenopausa: a mellékvesekéreg által termelt DHEA, DHEAS
csökkenése hozzájárul fehérje katabolizmus, zsírmentes
testtömeg-csökkenés és adipozitás kialakulásához
• Andro/Menopausa: a nemi hormonok fogyatkozása fehérje
katabolizmust, zsírmentes testtömeg csökkenést, csökkenő
anyagcserét, zsír felhalmozódást eredményez
• A perifériás anorexigén katabolikus cholecystokinin fokozott
termelődése és hatékonysága elősegíti az elégtelen táplálék
felvételt (pl. fehérje hiányt eredményez) és a zsírmentes
testtömeg csökkenését.
• Az inzulin rezisztencia és hiperinzulinémia károsodott fehérje
felépüléshez és fokozott zsír felhalmozódáshoz vezet.
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Az esendőség kialakulásához vezető
faktorok
Öregedés
Gyulladásos
állapot

kardio-pulmonális
hematológiai
muszkuloszkeletális
neurológiai

Genetikus
tényezők

Esendősé
g

Hormonális
változások

Kóros
változások

Fontos muszkuloszkeletális tényezők az
esendőségben:
Sarcopenia
Osteoporosis
Izületi betegség
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A hormonpótlás lehetséges szerepe az
esendőség megelőzésében
• Számos vizsgálat igazolta a GH/IGF-I és nemi
hormon tengelyek interaktív hatásait.
• A kombinált GH és szexuálszteroid kezelés
növelheti, illetve javíthatja:
- a fehérje felépülést, a vázizom tömeget és erőt;
- csökkentheti a teljes és hasi zsírtömeg
mennyiségét;
- javíthatja az aerob kapacitást és kardiovaszkuláris
funkciót;
- javíthat számos endokrin, anyagcsere és egyéb
következményt (pl. sarcopenia, osteoporosis)
• Veszélyes mellékhatások között szerepelhet
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A kalória-restrikció szerepe az anyagcsere és
endokrin károsodások megelőzésében
• A kalória restrikció csökkenti a zsír felhalmozódást, az
inzulin- és leptin-rezisztenciát, a szabadgyök képzést, a
gyulladást.
• A kalória restrikció (amely a gének befolyásolása
mellett szabályozza ezeket a folyamatokat) a legjobb
módszer az öregedés és tumor képződés
késleltetésére.
• Az öregedést késleltető antioxidánsok (pl. rezveratrol),
egyes hormonok (DHEA), peptidek és gyógyszerek
bizonyos fokig a kalória restrikció előnyös hatásait
utánozzák.
• Így, a kalória restrikció megfelelő és biztonságos
módszer az egészséges öregedés biztosítására és a
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A kalóriabevitel hatásspektruma: az elégtelentől
a túlzott mértékűig
 Élettartam
 Daganat
 Autoimmun
betegség
 Oxidatív stressz

Pozitív
hatások

Regulált diéta
↑ Kalória

Negatív
hatások
Energia
hiány

 Parenchymasejtek
száma
Funkcióvesztés
Éhezés
Halál

Energia
többlet

 Élettartam
 Daganat
 Autoimmun
betegség
 Oxidatív stressz

Az elégtelentől a
túlzott mértékűig
terjedő kalóriabevitel
hatásspektruma U
alakú görbével írható
le, amelyben a
szélsőségek negatív,
míg a normál (regulált)
diéta pozitív vagy
hormetikus élettani
hatásokkal bírnak.
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A szénhidrát anyagcsere korfüggő
eltérései 1.

• Éhgyomri vércukor (fasting glucose, FG) mérsékelt bár
szignifikáns növekedést mutat kora felnőtt kortól közép korig,
majd jellemzően állandó marad. [Normál érték: 3.8-6.0 mmol/l,
károsodott éhgyomri vércukor (impaired FG): 6.1-6.9 mmol/l,
diabetes mellitus: 7.0 mmol/l-től.]
• Ezzel szemben, orális glükóz tolerancia teszt (oral glucose
tolerance test, OGTT) során a 2 órás érték a felnőtt életévek
során mindvégig szembeszökő mértékben nő.
Az OGTT során a 2 órás érték jellemzői: normális 7.8 mmol/l
alatt, károsodott glükóz tolerancia (impaired glucose tolerance
IGT): 7.8-11.0 mmol/l, diabetes mellitus 11.0 mmol/l felett.
• A károsodott glükóz tolerancia százalékos aránya és így a 2-es
típusú diabetes mellitus-ban szenvedők aránya (relatív inzulin
elégtelenség hiperinzulinémiával és progresszív inzulin
rezisztenciával) számottevően nő az életkorral.
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A szénhidrát anyagcsere korfüggő
eltérései 2.

• A korral fokozatosan erősödő inzulin rezisztencia alakul
ki különösen elhízott (a kóros zsírszövet rezisztin,
gyulladásos citokin termelése csökkenti az inzulin
hatást) betegekben.
• A sejtanyagcsere csökken (sem az oxigént, sem a
glükózt nem tudja a szervezet normálisan hasznosítani).
• Az izomsorvadás és inaktivitás következtében az
inzulintól független glükóz hasznosítás korlátozott.
Enyhe korfüggő hiperglikémiát (inzulin-rezisztenciát) nem
kell gyógyszeresen kezelni. A kezelés által kiváltott
hipoglikémia kockázata sokkal magasabb a páciens
számára.
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A szénhidrát anyagcsere korfüggő
zavarainak következményei
• Az akut szövődmények közé tartozik a hiperglikémiás
hiperozmoláris szindróma, amely olyan cerebrovaszkuláris és
anyagcsere következményekkel jár, amelyek az idegsejt funkciók
súlyos károsodásához, végül akár magas mortalitású kómához
vezethetnek.
• A hosszú távú következmények sorában megkülönböztetünk nemspecifikus következményeket, pl. progresszív érelmeszesedést és
hipertóniát (AMI, stroke, perifériás artériás betegség /érszűkület/).
• A DM specifikus hosszú távú szövődményei a mikrocirkulációt
(először vazodilatációt és fokozott permeabilitást, majd
elzáródásokat és szöveti ischemiát hozva létre), illetve a neuronokat
érintik. A krónikus DM diabeteszes retinopátiát (vakság),
diabéteszes nefropátiát (a kezdeti mikroalbuminúria után
glomeruloszklerózis, intersticiális fibrózis, papilla nekrózis és végül
krónikus veseelégtelenség alakul ki) és diabéteszes neuropátiát
idéz elő. Ez utóbbi kialakulhat nagyobb idegek mikrocirkulációs
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A szénhidrát anyagcsere korfüggő
zavarainak megelőzése és kezelése
• Az egészséges BMI megőrzése vagy visszaállítása (az elhízás
megelőzése) alacsony kalória tartalmú diéta (a finomított cukrok és zsír
kerülése) és fizikai aktivitás (ez utóbbi csökkenti az inzulin igényt az
aktív izmok inzulintól független glükóz felvételének fokozásával)
segítségével.
• A gasztrointesztinális glükóz felszívódás gátlása
• A glükoneogenezis gátlása (biguanidok)
• Az inzulin elválasztás fokozása sulfanil-urea származékokkal, amelyek
mellékhatásként hiperinzulinémiát és a pancreas béta-sejtek
progresszív pusztulását (burn-out) idézik elő
• Az inzulin érzékenység fokozása a PPAR-g receptorok stimulációján
keresztül (thiazolidindionok, mellékhatásként elhízást okoznak, vagy
angiotenzin II receptor gátlók, melyek metabolitjai szintén aktiválják a
PPAR-g rendszert).
• A glukagon-szerű peptid-1 (GLP-1) stimulációja és/vagy lebomlásának
gátlása a dipeptidil peptidáz IV (DPP-4) gátlók segítségével
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A zsír anyagcsere korfüggő eltérései
Visceralis elhízás: Az öregedés során a multimetabolikus vagy
metabolikus X szindróma előfordulása nő.
Ektópiás zsír akkumuláció – lipotoxicitás: Fokozott zsír lerakódás
különböző szövetekben (izom, máj, miokardium, pancreas). Ennek
eredményeként a szöveti funkciók csökkennek: alacsonyabb inzulin
hatékonyság, károsodott kontraktilitás, a vércukor szint
növekedésére adott csökkent inzulin elválasztás.
Diszlipidémia – atherosclerosis: A magas szérum koleszterin szint
és a diszlipidémia fokozza az érelmeszesedés kockázatát.
Csökkent lipid felhasználás/zsír égetés a csökkent mitochondriális
funkció és a csökkent általános energia felhasználás
eredményeként.
A prevenció hatásos módszere az alacsony zsír- és kalória tartalmú
diéta, a fizikai aktivitás, omega-3 többszörösen telítetlen zsírok
megfelelő fogyasztása, koleszterin szintézis gátló statinok

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Köszvény
Definíció
A köszvény a húgysav (urát) kristályok szöveti kicsapódásával járó
betegség.
A húgysav a purin bázisok metabolitja, a xanthin-oxidáz (XO)
enzim terméke.
A szérum húgysav szint a kor és nem alapján eltéréseket mutat.
• Gyermekek: szérum húgysav koncentráció 3.0-4.0 mg/dl
(178-238mmol/l).
• A szint a pubertás során emelkedik, nőkben a menopausa-ig
alacsony szinten marad.
• Felnőtt férfiakban: 6.8 mg/dl (404 mmol/l) , premenopausalis
nőkben: 6 mg/dl (357 mmol/l)
• Felnőtt korban: A koncentráció a korral fokozatosan nő, a
testmagasság, testtömeg, vérnyomás, vese funkciók, alkohol
fogyasztás alapján változik.
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Hiperurikémia 1.
A fokozott húgysav szint okai :
• Primer hiperurikémia : az ok veleszületett
• Szekunder hiperurikémia : szerzett rendellenesség
eredménye
1 Fokozott termelődés (húgysav termelésünk 40%-a
külső forrásból, 60%-a a szervezetből származik)
2 Csökkent kiválasztás
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Hiperurikémia 2.
• A normális szérum húgysav szint 6.4 mg/dl (375
mmol/l).
• Ezen a szinten igen ritka a köszvény megjelenése
(0.5%).
• 7 mg/dl (416 mmol/l) felett a betegség incidenciája
fokozódik, 9 mg/dl (535 mmol/l) felett a köszvény
kockázata 90%.
• A húgysav oldékonysága csökken hidegben és
acidémiában. → Tűhegyes Na-urát kristályok
formájában kicsapódik.
A fokozott húgysav szint eredete:
1 Fokozott termelődés
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1 Fokozott húgysav termelődés
Külső (táplálék) purin források
• Olajos magvak (mogyoró, földi mogyoró, dió),
• hús és máj (magas sejt mag tartalom).
• Alkohol fogyasztás, túlsúly, magas vérnyomás, hajlam 2-es
típusú diabetes mellitusra, férfi nem és életkor→  a
köszvény kockázatát.
Belső húgysav termelés:
• Masszív sejt nekrózis, sejt proliferáció
• hipoxia (xantin-dehidrogenáz → XO )
• alkohol ( XO), savi anyagcsere termékek → urát
kicsapódás
• A salvage útvonal károsodása
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A hiperurikémia jelentősége
• A hiperurikémia nem jelent szükségképpen
betegséget, és nem is kell feltétlenül kezelni.
• A kezelés szükségessége minden egyén esetében
függ a hiperurikémia okától és lehetséges
következményeitől.
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2 Csökkent húgysav kiválasztás
A húgysav 90%-a a veséken keresztül választódik ki.
A vesékben a proximális tubulusok visszaszívják a húgysav
97%-át, majd a disztális tubulusokban húgysav szekréció
valósul meg. Összességében a húgysav 6-7%-a kerül
kiválasztásra.
A szekréciót a szerves savak gátolják (laktát, keton testek–
DM!, éhezés, szalicilát mérgezés), alkohol, tiazid diuretikumok,
illetve vese károsodás (ólom mérgezés), genetikai
rendellenességek vagy stressz is csökkentheti.
A húgysav 10%-a a gasztrointesztinális rendszeren keresztül
választódik ki.
A szérum lipid szint csökkentésére adott nikotinsav
csökkentheti az intesztinális kiválasztást.

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Az akut következmények mechanizmusai
• Akut gyulladás lázzal, anorexiával (az érintett izület duzzadt,
vörös, fényesen feszes bőrrel, és extrémen fájdalmas).
• A neutrophil granulocyták szerepe az akut köszvényes rohamban
– A tünetek háttérben feltételezik a neutrophil granulocyták
hiábavaló aktiválódását.
– A Na-urát kristályok fagocitózist követően, a lizoszómális
enzimek, szabad gyökök (oxidative burst), gyulladásos
citokinek kiáramlása gyulladást és szöveti károsodást
idéz elő az urát kristályok károsodása nélkül.
– A neutrophil aktiválódást gátló colchicin hatékonyan
csökkenti az akut tüneteket.
– Az akut roham kezelés nélkül is napokon belül
reverzibilis. A szérum húgysav szint csökkentése nélkül
azonban rendszeresen kiújul.
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A krónikus következmények
mechanizmusai
• Krónikus gyulladás: fibrotikus szövet és makrofágok veszik
körül a kristályokat → idegen test granuloma = TOPHUS
(kezeletlen, elhanyagolt esetekben).
• A perifériás izületek, amelyek hőmérséklete ezért
alacsonyabb, korábban kialakult károsodással (enyhe artrózis)
hajlamosabbak köszvényes izületi gyulladásra.
• PODAGRA: az első metatarso-phalangealis izület gyulladása
(nagy lábujj).
• A periódikus akut visszatérő köszvényes rohamok vezetnek a
krónikus forma kialakulásához, amelyben az izületek
deformáltak, tophus-ok jelennek meg az izületeken. A
húgysav kicsapódhat a vesében (urát kövek, urát nefropátia)
és gyakorlatilag bármely más szövetben, kivéve az agyat
(érelmeszesedés, ischemiás szívbetegség).
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Egyéb következmények
Urát kicsapódás
• vese
- vesekövesség (a hiperurikémia 1.000-szeres
kockázatot jelent)
- Szöveti (parenchymas) károsodás (krónikus
szklerotizáló intersticiális nefritis)
• izületek, artrózishoz vezet
• artériák fala- ateroszklerózis.
• koronáriák- ischémiás szívbetegséget idéz elő
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A hiperurikémia kezelése
• Diéta
Sok zöldséget, kevés húst, kevés olajos magot, semmi
alkoholt tartalmazó diéta segíthet a hiperurikémia
csökkentésében.
• Xantin-oxidáz gátlók
Az allopurinol csökkenti a szérum húgysav szintet.
• Fájdalom csillapítók
Bár a szalicilátok, mint organikus savak hajlamosak gátolni a
húgysav kiválasztást, a klinikai gyakorlatban mégis
alkalmazzák őket köszvényes fájdalom csillapítására.
• Colchicin
A toxikus mellékhatások ellenére a köszvényes tünetek igen
hatékony csillapítása miatt igazolható a használata.

