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Régóta ismert, hogy főként a hasra lokalizáló-
dóan túlsúlyos betegek egy csoportja (4–24%), 
alvási nehézségekkel küzd. Ezek a be te gek 
éjszaka horkolnak, légzésük hosszabb-rö vi-
debb ideig szünetel (apnoés periódusok). 

Az utóbbi években kiderült, hogy az al-
vási apnoéban (AA) szenvedők fokozottan 
haj lamosak szív-és érrendszeri betegségekre. 
Úgy tűnik, hogy ez a tünetegyüttes kauzálisan 
szorosan kapcsolódik a metabolikus szindró-
mához (MS). (MS – olyan tünetegyüttes, 
amelyre a hasra lokalizálódó elhízás, magas 
vérnyomás, zsír- és cukoranyagcsere-zavar 
jel lemző. A szindróma halmozott kockázatot 
jelent szív- és érrendszeri katasztrófaállapotok 
irányába.) Az AA veszélyessége távolról sem 
csak az „alvó partner idegesítésében” rejlik. 
Ezekre a betegekre külsőleg jellemző a ple-
thorás (szederjes színű) arc, a jobb szívfél 
elégtelensége miatti fokozott vénás nyomás, 
a nyaki vénák kidudorodása, vizenyőképző-
dés. Az éjszakai alvást apnoés periódusok 
sza kítják meg, s ha ezek tíz másodpercnél 
hosszabbak, életveszélyes állapotról beszélünk. 
Az alveoláris hipoventilláció (nem megfelelő 
légcsere a léghólyagocskákban) következté-
ben oxidatív stressz, a szisztémás vérnyomás 
emelkedése, endotheliális diszfunkció (a kis-
erek belső hártyájának kóros működése), 

szív  ritmuszavarok, gyakran bradyarritmiával 
(alacsony frekvenciájú szabálytalan ritmicitású 
szívműködés) járó esetleges szívmegállás kö-
vetkezik be. Apnoés periódusok után előfor-
dul, hogy a szisztolés vérnyomás eléri a 300 
Hgmm értéket is olyan betegekben, akiknek 
nappali tenziója normális. A sűrűn megsza-
kított éjszakai alvás során a vérnyomás jelen-
tősen ingadozik. Ez terheli a szív bal kamrai 
pumpafunkcióját, ami további működési 
za varokhoz vezet (például stroke). Kóros bio-
kémiai paraméterek közül kiemelendők az 
angiotenzin-II és aldosteron (erős érösszehú-
zódást és vérnyomásemelkedést okozó anya-
gok) fokozott termelése. Mindezek alapján, 
ha az MS AA-val párosul, az életveszélyes kar-
 diovaszkuláris szövődmények fellépése hat-
ványozódik. Úgy tűnik, a szívritmuszavarok 
fellépése AA-ban elsősorban a paraszim pa-
tikus idegrendszer aktivitásával függ össze. A 
vagustonus (n. vagus = legfontosabb paraszim-
patikus ingerületátvivő ideg, mely életfontos 
szerveinket, zsigereinket idegzi be) ext rém 
fokozódása magyarázza a bradyarrit miával 
járó szívmegállást is. Ez az észlelés némileg 
ellentmond annak a gyakori megfigyelésnek, 
hogy AA-ban és MS-ben egyaránt a szimpato-
aderenális rendszer túlműködése a domináns. 
Ezt az ellentmondást úgy lehet feloldani, 
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hogy az éjszakai hosszantartó apnoés perió-
dusok során átmenetileg a para szimpatikus 
idegrendszer túlműködése dominál. Görög 
szerzők szerint az MS előfordu lási gyakorisá-
ga AA-betegek között a 40%-ot is eléri. 

Hasonlóság, de bizonyos különbség is van 
a légzési rendellenességek két formája között, 
nevezetesen a légutak szűkületével járó idült 
hörgőbetegség (COPD: Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease) és az ún. hipoventilláció 
között, melyhez nem csatlakozik a légutak 
szűkülete. Ez a „tiszta” hipoventilláció csök-
kent mennyiségű belélegzett levegőt jelent. 
Ez a forma kizárólag jelentősen elhízott egyé-
neken fordul elő. Ezek azok a betegek, akik 
napközben sűrűn elalszanak. Ha a hipoven-
tilláció a légutak szűkületével jár együtt, ez a 
kevert forma, egyébként a tipikus megjele-
nési alakja a légzési apnoénak. Nincs tisztáz-
va, hogy a légzési apnoe, vagy az MS az el-
sődleges kóros állapot. A kutatók többsége 
úgy véli, hogy inkább a légzési apnoe vezet 
MS-re, bár nem ritka, hogy az MS hosszabb 
fennállás után légzési apnoéval jár együtt. 

pathomechanizmusok 

Obezitás (elhízás)

Jóllehet már régen megfigyelték, hogy az 
AA-ban szenvedők általában jelentősen túl-
súlyosak, sokáig a kórképet lokális légzőszer-
vi betegségnek tartották. Kétségtelen, hogy a 
hátsó garatfalnak és izmoknak bizonyos ana-
tómiai és élettani rendellenességei általában 
kimutathatók, mégis az AA szélesebb optiká-
jú vizsgálata egyéb összefüggésekre is rámu-
tatott. A betegek külseje alapján elsősorban 
a (hasi) elhízást kísérelték meg kapcsolatba 
hozni az AA patomechanizmusával. Alexand
ros N. Vgontzas számos gyulladásos citokin 
(gyulladásra jellemző fehérje természetű anya-

gok) és az AA közötti összefüggés vizsgálata 
során arra a következtetésre jutott, hogy az 
elhízás ezen – a zsírszövet által termelt – anya-
gok közvetítésével, az inzulinrezisztencia és a 
szimpatikus idegrendszer aktivációja révén 
kauzálisan kapcsolódik az AA-szindrómához. 
A hypothalamus (az agyalapon elhelyezkedő 
nagyon fontos agyi struktúra, mely többek 
között az agyfüggeléki mirigy szabályozását 
határozza meg) hipofunkciója, a corticotrop 
releasing faktor (az agyfüggeléki mirigyben 
termelődő, a mellékvesék működését serken-
tő hormon) csökkent szekréciója is hozzájárul 
a szindróma kiteljesedéséhez. 

Irodalmi érdekesség, hogy a Charles 
Dickens Pickwick Clubjában szereplő urak 
– elsősorban „Joe” figurája antropometriai 
sajátosságai révén (nagy pocak, alacsony ter-
met, rövid nyak, valamint a nappali gyakori 
elalvás) – emlékeztetnek az alvási apnoe tünet-
együt tesére. Innen származott a „Pickwick-
szind róma”, majd ebből eredt, némi módosí-
tással, az obstruktív légzési apnoe elnevezés.

Inzulinrezisztencia (IR)

Nem minden kutató gondolja az obezitást 
meghatározó pathogenetikai kapocsnak. 
Antónia Barcelo és munkatársai negyvennégy 
egyént vizsgáltak, huszonkettőnek AA-szind-
rómája volt, huszonkettő kontrollszemély 
volt. Ők az IR-t találták meghatározó para-
méternek, a testsúlytól függetlenül. Az IR 
feltételezett patogén szerepét a terápia oldalá-
ról is megközelítették. A folyamatos pozitív 
légúti nyomás (CPAP: continous positive 
air  way pressure) alkalmazása nemcsak a be-
tegek éjszakai alvási apnoéját javította, hanem 
számos egyéb biokémiai paramétert is kedve-
zően befolyásolt, köztük az IR-t és a következ-
ményes inzulin-túltermelést, a hiperinzuliniz-
must (HI) is. Érdemes ebből az összefüggés-

ből kiemelni, hogy a CPAP-kezelés a leptin- 
(nemrégen felfedezett hormon, melynek 
sok rétű anyagcserehatásai vannak, befolyá-
solja az étvágyat, a táplálékbevitelt, az elhízást 
stb.) szintet is szignifikánsan csökkentette. A 
szérumleptin-érték szoros kapcsolatban volt 
az IR/HI mértékével. 

Hiperglikémia (növekedett vércukorszint) 
szerepe

Az AA-ban szenvedők között a 2-es típusú 
diabétesz gyakrabban fordul elő, de ez inkább 
az obezitás, valamint az IR és a diszlipidémia 
következményének tekinthető. Az AA dia-
béteszt kiváltó szerepe nincs bizonyítva.

A gyulladás szerepe

Az AA-szindróma szív- és érrendszeri szövőd-
ményeinek kialakulásában számos adat alap-
ján kiemelt szerepe van a gyulladásos folya-
matnak. Ezek a gyulladásos markerek (jelzők), 
melyek fehérjemolekulák – jelenlétük és szé-
rumban mért koncentrációjuk jelzi a gyulla-
dásos folyamat mértékét –, a keringő vérből 
kórjelző mennyiségben mutathatók ki.(Ryan 

– McNicholas, 2009). Japán szerzők a klasszi-
kus gyulladásos markerek szintjét AA-ban is 
magasabbnak találták, míg az adiponektin 
szérum szintjét szignifikánsan alacsonyabb-
nak találták. Az adiponektin az egyetlen ci-
tokin, melynek vérszintje a lobos folyamatok 
mértékével fordítottan arányos. Ezért az adi-
ponektint szokás „jó” markernek is nevezni. 
Lehetséges, hogy nemcsak marker, hanem a 
lobos folyamatokban tevőleges jótékony sze-
repe is van, ezért kísérletek folynak, hogy 
gyógyszert is lehetne-e belőle készíteni. 

A zsírszövet hipoxiája

Elhízott állatokon végzett vizsgálatok kimu-
tatták, hogy a zsírszöveti hipoxia kedvez szá-

mos idült gyulladásos folyamatnak, növeli a 
keringő leptin szintjét, csökkenti az adiponek-
tin-koncentrációt, elősegíti a zsírsejtek apo-
ptó zisát (sejthalál). Ugyanakkor a hipoxia 
gátolja az adipogenezist (zsírok felépítését), a 
triglicerid- (semleges zsiradék) szintézist, nö-
veli a szabad zsírsav szintet, ezzel fokozza az 
IR-t. Ezen új elképzelést alátámasztják azok 
a megfigyelések, hogy kalóriamegszorítás, 
fokozott fizikai munka és az angiotenzin-II 
gátlása jótékony hatású, egyebek mellett 
csökkentve az IR-t is. (Ye, 2009).

Policisztás ovárium szindróma (POS).

Menst ruáló nőknél ez a leggyakoribb endok-
rin kórkép. Jellemzői: krónikus hi perandro-
genizmus (férfias jellegzetességek), oligoano-
vuláció (csökkent peteérés), hasi elhízás, in-
zulinrezisztencia. Ezek között a be tegek között 
meglepően magas az AA preva lenciája. A 
jellemző eltérések a nemihormon-szekréció-
ban (magas androgén- és alacsony ösztrogén-
szint) és a hasi zsírszövet megszaporodása 
feltehetően hozzájárul az AA magas gyakori-
ságához. Lehetséges, hogy az IR és hiperinzuli-
nizmus is meghatározó szerephez jut eb ben 
az összefüggésben (Tasali et al., 2008). 

Endotheliális progenitor sejtek szerepe?

Páduai szerzők több munkájukban felvetették 
az endoteliális progenitor (őssejtek) sejtek 
szerepét a különböző diabéteszes szövődmé-
nyek kialakulásában. Hangsúlyozzák a gyul-
ladás meghatározó szerepét, de egyúttal fel-
vetik a progenitor sejtek csökkent termelődé-
sének kóroki szerepét AA-ban (Tiengo et al., 
2008).

A nyakkörfogat diagnosztikus szerepe

Az AA-ban szenvedő betegek jellemző külső 
jegye a rövid, tömzsi nyak, megnagyobbodott 
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nyaki körfogattal. Török szerzők ezt a para-
métert jellemzőbb diagnosztikus eszköznek 
ítélték, mint a testtömegindexet vagy a test-
súlyt (Onat et al., 2009). A szépirodalomból 
is tudjuk, hogy a plethorás külső, a rövid 
tömzsi nyak általában magas vérnyomással, 
hasi elhízással jár. Ezek az egyének hirtelen 
haragúak, vérmes emberek, hajlamosak a 
he veny agyi keringési katasztrófaállapotokra 
(gutaütés). Antropometriai jellemzőkből jó 
megfigyeléssel sokat megtudhatunk az egyé-
nek pszichoszomatikus állapotáról, sőt, kis 
túlzással, megsejthetjük a jövőjüket is.

Oxidatív stressz

Általános az a vélekedés, hogy az ezen betegek 
között kimutatott ROS (reaktív oxygen spe-
cies – szabad gyökök, peroxidase szabaddá 
válása), számos betegség kialakulásához hoz-
zájárul, így a szívinfarktushoz, az érelmesze-
sedéshez, a diabéteszes szövődményekhez stb. 
Elősegíti a sejthalált, fokozott mértékű kép-
ződése aktiválja a gyulladásos folyamatokat, 
endothel károsodást okoz, hozzájárul a diszli-
pidémiához, de a hasi elhízást is tovább fo-
kozza. Mindezek felgyorsítják az atheroszklero-
tikus folyamatokat (Lavie, 2009). 

Gyermekkori, serdülőkori AA

Különböző adatok szerint serdülőkori elhízás 
esetén az MS prevalenciája eléri a 30%-ot. Az 
utóbbi időben szaporodtak az észlelések a 
gyermekkori, serdülőkori AA-t illetően. Ezek 
feltehetően a korai életkorban rohamosan 
terjedő elhízással kapcsolatosak. Ezek a meg-
figyelések rámutatnak az elhízás elleni küz-
delem fontosságára, lehetőleg minél korábbi 
életkorban (Spicuzza et al. 2008). Nincs 
tisztázva, vajon a légzési apnoe gyermek- és 
ser dülőkorban szorosan kapcsolódik-e az MS-
hez. Kétségtelen, hogy hasonló komponen-

sek találhatók mindkét szindrómában, még-
is többen kétlik, vajon a serdülőkori AA fel-
nőttkorban feltétlenül átmegy-e MS-be (Fei 
Ho, 2009). Tény, hogy a gyermek- és serdülő-
kori elhízás súlyos kardiovaszuláris kockázat-
nak minősül. Ebben a hasi elhízás, az inzulin-
rezisztencia, a gyulladásos folyamat, a szim-
patikus idegrendszer, az angiotenzin II-aldo-
szteron tengely túlműködése játszik megha-
tározó szerepet (Wolk–Somers, 2006 ). 

Az MS és az AA közötti összefüggés 
komplexitása 

Bizonyított a kapcsolat MS és AA között, 
jóllehet a pontos, egyértelmű patomechaniz-
mus, főleg annak iránya még mindig kevéssé 
tisztázott. Kétségtelen, hogy hasonló kóros 
jellemzők mutathatók ki mind az MS-ben, 
mind az AA-ban, így a viscerális obezitás a 
hipertónia, a gyorsult véralvadásra jellemző 
paraméterek, például a fibrinogénszint növe-
kedése, károsodott cukoranyagcsere, diszlipi-
démia, endotél diszfunkció. Mindezen kóros 
elváltozások hátterében inzulinrezisztencia, 
gyulladásos folyamat valószínűsíthető (Scha-
fer et al., 2002 ). AA-ban szenvedő egyének 
vérében a leptinszint magasabb, mint nor-
mális anyagcseréjűekben. Eredményes keze-
lés CPAP-eljárással, egyebek mellett a lep-
tinszintet is szignifikánsan csökkentette. Nem 
világos, hogy a leptinkoncentráció önmagá-
ban is káros, vagy csak markere az AA-szind-
rómának? (Vgontzas, 2008). 

Angol szerzők harmincnyolc AA-ban 
szenvedő egyént hasonlítottak össze negyven-
egy kontrollszeméllyel. Anamnesztikus, ant-
ropometriai és kiterjedt biokémiai vizsgálatok 
alapján megbízható biostatisztikai módsze-
rekkel arra a konklúzióra jutottak, hogy a 
legvalószínűbb összekötő kapocs a két szind-
róma között a krónikus hipoxia. 
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Más szerzők nem találtak összefüggést az 
inzulinrezisztencia és az AA kialakulása kö-
zött. Angela Gruber és munkatársai az MS 
szá mos komponensével szoros kapcsolatot 
írtak le egy angol populációban, de az IR-t 
nem találták meghatározó patogenetikai té-
nyezőnek (Gruber et al., 2006). Klinikai 
megfigyelések alapján azt a véleményüket 
fejtik ki, hogy az MS-nek része az AA-szind-
róma. A két tünetegyüttes között az összekö-
tő híd inkább az MS összessége, semmint az 
IR. Jóllehet az AA-ban észlelt hipoxia gátolja 
az inzulin szekrécióját, ilyen értelemben a 
hi po inzulinémia szintén részét képezheti a 
szindróma patomechanizmusának. 

Érdekesek Elaine M. Urbina és munka-
társai megfigyelései, akik serdülőkben AA-
ban kiszélesedettnek találták az artéria ka ro-
tisz intima-media (a nyaki ütőerek belhártyá-
jának és izomrétegének vastagsága, mely jel-
lemző az érelmeszesedésre) falvastagságát. Ez 
valószínűleg hozzájárult az ilyen betegekben 
észlelt magas vérnyomáshoz, a felgyorsult 
hemodina mikához, a gyorsabb szívveréshez, 
vagyis a szimpatikus idegrendszer hiperaktivi-
tásához. Urbina és munkatársai úgy gondol-
ják, hogy az IR az összekötő kapocs az MS és 
az AA kö zött, és az IR felelős az intima-media 
falvas tagság-növekedéséért is. Az AA önma-
gában is jelentős hajlamosító tényező halálos 
szív-és érrendszeri szövődményekre. Ezért 
fontos, hogy az AA-ban szenvedőket minél 
hamarabb felderítsék, és ezért elengedhetet-
len a lakosság ilyen irányú felvilágosítása. 

Terápia

Az AA-ban szenvedő betegek kezelésében az 
első teendő a testsúly csökkentése. Ezt meg-
felelő kalóriaszegény, cukormentes étrend és 
rendszeres intenzív testmozgás segítségével 
lehet elérni. A folyamatos pozitív légúti nyo-

máskezelés (CPAP) nagyon jó eredményeket 
mutat. Megszűnteti a légzési apnoés perió-
dusokat, csökkenti a szisztolés hipertóniát, 
mérsékli az IR-t, megakadályozza a szívrit-
muszavarok kialakulását. Az éjszaka rendsze-
resen alkalmazott CPAP-kezelés az AA vala-
mennyi kóros paraméterét megszünteti, vagy 
jelentősen javítja. Az éjszaka alkalmazott egy-
szerű készülék, bár az OEP támogatja, még 
mindig jelentős anyagi megterhelést jelent. 
IR-t csökkentő szerek alkalmazása eddig szé-
les körben nem vált be, de ACE (angiotenzin 
konvertáló enzim)-gátlók, ARB (angiotenzin 
receptor blokkoló) adása megkísérelhető. 
Tesztoszteron (hím nemi hormon) adása az 
AA valamennyi paraméterét rontja, míg öszt-
rogén (női petefészek hormon) alkalmazása 
jótékony hatású. Csökkenti az AA-s perió-
dusok számát, kiegészítő kezelésképpen, sőt 
preventíven is alkalmazható (Yee, 2009). 
Mint fentiekből látható, az AA felismerése 
nem nehéz. A jellegzetes antropometriai sa-
játosságok mellett az anamnézis, még inkább 
a hozzátartozó elmondása alapján el kell vé-
gezni a szükséges keringési és anyagcsere vizs-
gálatokat. A beteget feltétlenül alváslaborató-
riumba kell irányítani, ahonnan a pontos 
kórismét és a megfelelő terápiás javaslatokat 
megkapjuk. A betegek korszerű ellátását en-
nek alapján a háziorvosi szolgálat végzi, ese-
tenként szakorvosi tanácsokkal együtt (kar-
diológus, diabetológus, lipidológus stb). 
Meg felelő holisztikus betegvezetéssel nem-
csak az alvási apnoe, hanem a következtében 
kialakuló szövődmények is kedvezően befo-
lyásolhatók. 

Tapasztalataink szerint nemcsak a lakos-
ság, de az egészségügyi szakemberek többsé-
ge sincs tisztában az AA prediktív jelentősé-
gével. Úgy tűnik, hogy ez a rendellenesség 
egyre gyakoribbá válik, és sajnos már serdü-
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lőkorban sem ritka, ezt támasztják alá az 
Egyesült Államok felmérései is. Egyik kiváltó 
ok feltehetően a világszerte járványszerűen 
el terjedő obezitás. Az elhízás visszaszorítása 
tehát mind az MS, mind az AA előfordulási 
gyakoriságát csökkenti. Érdekes, hogy jólle-
het mindkét tünetegyüttes felismerése egy-
szerű, már a jó szemű hozzátartozó is felfede-
zi, mégis csak kevesen és későn kerülnek 
szakorvos kezébe. Ennek legfőbb oka, hogy 

az ide sorolhatók nagy része sokáig nem érzi 
magát betegnek, ezért nem is fordul orvoshoz. 
Ezért ezen állapotok idejekorán történő felis-
merése és adekvát, holisztikus kezelése általá-
ban későn kezdődik el. Ez ellen tenni az egész 
társadalom feladata (lenne).

Kulcsszavak: alvási apnoe, metabolikus szind
róma, obezitás, gyulladás, szívés érrendszeri 
betegségek
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