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$ OHJW|EE IHMOHWW RUV]iJEDQ PD PiU MiUYiQ\V]HUĦ PpUHWHNHW |OWĘ HOKt]iV MHOHQWĘVHQ Q|YHOL D PHJEHWHJHGpVHN pV D
halálozás kockázatát. Ismert, hogy az elhízás számos betegséggel és metabolikus eltéréssel – úgymint hyperinsulinaemia, inzulinrezisztencia, 2-es típusú diabetes mellitus, dyslipidaemia, kardiovaszkuláris-, illetve daganatos megbeWHJHGpVHN ± |VV]HIJJ HPHOOHWW NO|QE|]Ę OpJ]ĘV]HUYL HQGRNULQROyJLDL pV LPPXQUHQGV]HUL HOWpUpVHN NLDODNXOiViUD
LVKDMODPRVtWKDW$6$56&R9LQIHNFLyDWQHWPHQWHVYDJ\HQ\KHOpJ]ĘV]HUYLPHJEHWHJHGpVWĘONH]GYHDV~O\RV
pOHWHWYHV]pO\H]WHWĘWGĘJ\XOODGiVLJWHUMHGKHW0HJ¿J\HOWpNKRJ\D&29,'IHUWĘ]pVHOKt]RWWHJ\pQHNQpOJ\DNUDEEDQWiUVXOURVV]SURJQy]LVVDO(OKt]iVEDQJ\DNRULEEYROWDOpJ]pVLHOpJWHOHQVpJHOĘIRUGXOiVDQDJ\REEDUiQ\EDQYiOW
V]NVpJHVVpJpSLOpOHJH]WHWpVpVMHOHQWĘVHQHPHONHGHWWDPRUWDOLWiV(QQHNDMHOHQVpJQHND]RNiWYL]VJiOYDV]iPRV
WDQXOPiQ\ IHOYHWHWWH KRJ\ D] HOKt]iVEDQ W~OPĦN|GĘ 5$$6UHQGV]HU LOOHWYH D 6$56&R9 YtUXV VHMWEH MXWiViKR]
V]NVpJHVDQJLRWHQ]LQNRQYHUWiOyHQ]LP $&( UHFHSWRUiQDNIRNR]RWWPpUWpNĦH[SUHVV]LyMDIRQWRVNyURNLWpQ\H]Ę
OHKHW7RYiEEiD]HOKt]iVKR]WiUVXOyHQGRWKHOGLV]IXQNFLyIRNR]RWWYpUDOYDGiVLNpV]VpJpVDNUyQLNXVDODFVRQ\V]LQWĦ
J\XOODGiVV]LQWpQKR]]iMiUXOKDWQDND&29,'IHUWĘ]pVV~O\RVDEEOHIRO\iViKR].|]OHPpQ\QNEHQD&29,'IHUWĘ]pVpVD]HOKt]iVNDSFVRODWiWYL]VJiOyWDQXOPiQ\RNHGGLJLHUHGPpQ\HLUĘOV]HUHWQpQNHJ\U|YLGiWWHNLQWpVWQ\~MWDQL
.XOFVV]DYDN elhízás, COVID-19-infekció, ACE2, immundiszfunkció, társbetegségek

2EHVLW\DQG&29,'LQIHFWLRQ
2EHVLW\WKDWKDVUHDFKHGDQHSLGHPLFVFDOHE\QRZLQPRVWGHYHORSHGFRXQWULHVVLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHVWKHULVNRI
morbidity and mortality. It is known that obesity is associated with several diseases and metabolic abnormalities – such
as hyperinsulinemia, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, cardiovascular diseases and cancer –
and may predispose to various respiratory, endocrine and immune disorders. SARS-CoV-2 infection can range from
asymptomatic or mild respiratory disease to severe, life-threatening pneumonia. It has been observed that COVID-19
infection is more often associated with poor prognosis in obese individuals. Respiratory failure was more common, meFKDQLFDOYHQWLODWLRQZDVUHTXLUHGDWDKLJKHUUDWHDQGPRUWDOLW\LQFUHDVHGVLJQL¿FDQWO\LQREHVLW\$IWHUH[DPLQLQJWKH
cause of this phenomenon, several studies have suggested that the overexpression of the RAAS system and the angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) receptor in the obese, that is required for SARS-CoV-2 virus to enter the cell, may
be an important pathogenic factor. Furthermore, the endothelial dysfunction, the hypercoagulability and the chronic
ORZJUDGHLQÀDPPDWLRQDVVRFLDWHGZLWKREHVLW\PD\DOVRFRQWULEXWHWRDPRUHVHYHUHSURJQRVLVRI&29,'LQIHFWLRQ
In our article, we provide a brief overview of studies on the association between COVID-19 infection and obesity.
.H\ZRUGV obesity, COVID-19 infection, ACE2, immune disorder, comorbidities

$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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Bevezetés
Egy 2015-ben készült felmérés alapján a túlsúly és elhízás prevalenciája a világon megduplázódott 1980 óta,
ami azt jelenti, hogy a világ lakosságának közel harmaGDW~OV~O\RVYDJ\HOKt]RWW  $]HOKt]iVNHGYH]ĘWOHQO
befolyásolja a szervezet élettani folyamatait és jelenWĘVQpSHJpV]VpJJ\LSUREOpPiWMHOHQW1|YHOLV]iPRV
kórkép kialakulásának az esélyét, elhízott betegekben
lényegesen gyakoribb a diabetes mellitus (2), a kardiovaszkuláris betegségek (3), a daganatos (4), a vázL]RPUHQGV]HULPHJEHWHJHGpVHNHOĘIRUGXOiVD  pV
a mentális egészség romlása (7), amelyek mind hozzáMiUXOQDND]pOHWPLQĘVpJpVPXQNDNpSHVVpJFV|NNHQpséhez (8). Az elhízás szintén összefüggést mutat olyan
WiUVEHWHJVpJHNPLQWDNUyQLNXVWGĘEHWHJVpJD]DV]WPD  pVDNUyQLNXVV]LV]WpPiVJ\XOODGiVHOĘIRUGXOisával (10).
$ YLOiJPpUHWĦ HJpV]VpJJ\L YiOViJKHO\]HWHW HUHGPpQ\H]Ę EHQ NLW|UW NRURQDYtUXV &OVID-19)-járYiQ\NyURNR]yMDD]516JHQRPPDOUHQGHONH]Ę6$56
CoV-2 (angolul severe acute respiratory syndrome
FRURQDYLUXV EpWDNRURQDYtUXV$&29,'IHUWĘ]pV
klinikai megjelenése széles spektrumon mozoghat, a
tünetmentes lefolyástól kezdve a súlyos, halálos légúti
betegségig (11–14). Az elhízás és a diabetes mellitus
MHOHQWĘVUL]LNyIDNWRUWMHOHQWDIHUWĘ]ĘEHWHJVpJHNUHYDOy
fogékonyság tekintetében, valamint hajlamosít poszt-inIHNFLyV V]|YĘGPpQ\HN NLDODNXOiViUD   $] HOKt]iV
NHGYH]ĘWOHQO EHIRO\iVROMD D OpJ]ĘUHQGV]HU IXQNFLyMiW
H]iOWDOD]HOKt]RWWEHWHJHNQpOJ\DNRULEEDNDOpJ]ĘV]HUvi tünetek és betegségek (16). A COVID-19-világjárvány
kapcsán történt felmérések kimutatták, hogy a kórházi
NH]HOpVUHV]RUXOy&29,'IHUWĘ]|WWHNW|EEPLQWIHOH
egyéb társbetegségben is szenved, amelyek közül a
leggyakoribb a magas vérnyomás, ezt követi a diabetes
mellitus és a koszorúér-betegség (12–14, 17, 18, 19). A
WiUVXOyEHWHJVpJHNN|]ONLHPHOHQGĘPpJD]HOKt]iV
ami bizonyítottan emeli a légzési- és sokszervi elégtelenség, illetve a halálozás kockázatát (20). KimutatWiN KRJ\ D]RNQDN D &29,'IHUWĘ]|WW EHWHJHNQHN
akiknek a testtömegindexe (BMI) nagyobb, mint 35 kg/
m2, hétszer nagyobb az esélye arra, hogy invazív gépi
lélegeztetésre kerüljenek, mint azoknak a betegeknek,
akiknek a BMI-je kevesebb, mint 25 kg/m². Az intenzív
RV]WiO\UDNHUOĘ&29,'EHWHJHNiEDQPDJDsabbnak találták a BMI-t 30 kg/m²-nél, 13,7%-ának 35
és 39 kg/m² közötti, 14,5%-ának 40 kg/m² vagy afeletti
volt a BMI-je (21).

WGĘDOYHROiULVKiPVHMWMHLEHQD]HQGRWKHOVHMWHNEHQD
vékonybél hámsejtjeiben, a cardiomyocytákban és az
DGLSRF\WiNEDQ0HJOHSĘPyGRQD]$&(H[SUHVV]Ly
]VtUV]|YHWEHQ PDJDVDEE PLQW D &29,'IHUWĘ]pV
iOWDOOHJLQNiEEpULQWHWWWGĘV]|YHWHLEHQ  (]DODSján felmerült a kérdés, és kutatások indultak arra vonatkozóan, hogy vajon elhízott betegekben a zsírszövet
betölthet-e vírus-reservoir funkciót, illetve a zsírsejtek
PHJIHUWĘ]ĘGpVHHOĘVHJtWKHWLHD6$56&R9YtUXVWRvaterjedését egyéb szövetekbe is (23, 24).
$]VtUVHMWHNDODSYHWĘHQKR]]iMiUXOQDNDNHULQJĘDQJLRWHQ]LQRJpQWHUPHOpVpKH]DPLEĘODUHQLQPDMGD]DQgiotenzinkonvertáló enzim angiotenzin-II-t (Ang II) hoz
létre (25), így az elhízás a renin-angiotenzin-aldoszteURQUHQGV]HU 5$$6 W~OPĦN|GpVpKH]YH]HWKHW
Tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy az inzulinUH]LV]WHQFLD pV D 5$$6 W~OPĦN|GpVH |VV]HIJJpVEH
KR]KDWy D &29,'IHUWĘ]pV NHGYH]ĘWOHQ NLPHQHWHlével elhízott betegekben (26, 27). /LXpVPXQNDWiUVDL
az artériás vér parciális oxigén nyomásának és a belélegzett oxigén koncentrációjának arányát vizsgálva
COVID-19-betegeknél azt találták, hogy Ang II-szint
HJ\pUWHOPĦ |VV]HIJJpVW PXWDWRWW D WGĘVpUOpV V~O\RVViJiYDO   $ PDJDV $QJ ,,V]LQW D WGĘEHQ YDzokonstrikciót vált ki, ami a ventiláció-perfúziós arány
NHGYH]ĘWOHQPHJYiOWR]iViKR]K\SR[DHPLiKR]J\XOODdásos válasz és oxidatív stressz kialakulásához vezetKHWWRYiEEURQWYDDWGĘNiURVRGiViW  .LPXWDWWiN
hogy elhízott 2-es típusú diabetes mellitusban szenveGĘEHWHJHNQpODNHULQJĘ$QJ,,V]LQWMHSR]LWtY|VV]HIJgést mutat a testsúllyal, ugyanakkor a testsúlycsökkenWpV D] $QJ ,, V]LQWMpW LV FV|NNHQWL   1HP PHJOHSĘ
eredmény, és részben a fenti mechanizmusok is szerepet játszhatnak abban, hogy az étrendi változtatások,
valamint a rendszeres fizikai aktivitás ellensúlyozhatják
D] HOKt]iV NHGYH]ĘWOHQ KDWiVDLW &29,' EHWHJVpJben (31).

Csökkent tüdőkapacitás elhízásban és
a COVID-19-infekció

,VPHUWWpQ\KRJ\D]HOKt]iVV]iPRVOpJ]ĘV]HUYLHOWpréssel társulhat, csökken a kilégzési rezervtérfogat, a
IXQNFLRQiOLV NDSDFLWiV pV D WGĘ FRPSOLDQFH $ NyURV
KDVLHOKt]iVIHNYĘKHO\]HWĦEHWHJEHQJiWROMDDOpJ]pVWD
rekeszizom mozgásának akadályozása révén, emellett
FV|NNHQWLDED]iOLVWGĘWHUOHWHNYHQWLOiFLyMiWpVDYpU
oxigénszaturációját.
Vizsgálatok bizonyítják, hogy az elhízás megváltoztatja a légzés mechanikáját és kóros folyamatokat indít
Túlműködő RAAS obesitasban és
EH (OKt]iV KDWiViUD HJ\HV WGĘWHUOHWHN YHQWLOiFLyMD
a COVID-19-fertőzés
PHJYiOWR]LNFV|NNHQQHNDOpJ]pVLWpUIRJDWRNpVDWGĘ
compliance, kórossá válik a ventiláció-perfúzió arány,
A SARS-CoV-2 vírus a sejtfelszíni angiotenzinkonver- HPHOOHWW OpJ]ĘL]RPGLV]IXQNFLy LV PHJILJ\HOKHWĘ $
WiOy HQ]LP $&( UHFHSWRUKR] N|]YHWOHQO N|WĘGYH csökkent funkcionális reziduális kapacitás és kilégzéjut be az emberi sejtbe. ACE2-receptor megtalálható a si tartaléktérfogat eredményeként az elhízott betegek337
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nél a teljes oxigénfogyasztás és légzési munka aránya
LV NHGYH]ĘWOHQO HOWROyGLN (]HN D] HOWpUpVHN DV]WPiW
fulladást, illetve ziháló légzést okozhatnak. A ventilációs-perfúziós eltérések és a légzési rezerv csökkenése
elhízásban növelik a légzési elégtelenség kialakulásáQDNHVpO\pW  $]HOKt]iVH]HQIHOODWGĘHPEyOLDHUĘVpVIJJHWOHQUL]LNyIDNWRUDLV  $]HOKt]iVEDQ
megemelkedett légúti ellenállás, a károsodott gázcsere, a krónikus légúti gyulladás és a magas trombembóOLiVUL]LNyHJ\WWNHGYH]ĘWOHQOEHIRO\iVROKDWMiND]DOVy
légúti infekció kimenetelét, és megnövelhetik az akut
légzési-, illetve sokszervi elégtelenség kialakulásának
YDOyV]tQĦVpJpW&29,'EHWHJHNEHQ  

elhízásban összetett kölcsönhatások játszódnak le
az immun- és a metabolikus sejtek között. A zsírsejWHNEĘO V]iUPD]y OHSWLQ V]DEiO\R]KDWMD D YpUNpS]pVW D
FVRQWYHOĘEHQ D 7VHMWHN NpS]ĘGpVpW pV IHMOĘGpVpW D
FVHFVHPĘPLULJ\EHQpVPHJKDWiUR]KDWMDD7VHMWHNDOcsoportjait a nyirokcsomókban (40). A leptin jelátvitele
szintén kiemelt fontosságú a veleszületett immunválasz
szinte minden területén, beleértve az antivirális citoNLQHN ,)1Įȕ DSURLQIODPPDWRULNXV,/pVD71)Į
expresszióját, valamint a monociták, makrofágok és a
dendritikus sejtek aktiválását és stimulálását (19). Elhízásban az immunsejtek leptinrezisztenciája, negatívan
befolyásolja a T-sejtek keletkezését és aktiválását, valamint károsítja az immunválaszokat (19). Továbbá az
adiponektin, egy másik, elhízáshoz szorosan kapcsoKrónikus, alacsony szintű gyulladás
lódó adipokin, szintén befolyásolja az immunitást. Míg
elhízásban és a COVID-19-infekció
a leptin fontosabb szerepet játszik az immunválaszok
HOĘNpV]tWpVpEHQpVHOLQGtWiViEDQDGGLJD]DGLSRQHNWLQ
$ NUyQLNXV J\XOODGiV D] HOKt]iV iOWDOiQRV MHOOHP]ĘMH elengedhetetlen a gyulladás csökkentéséhez, az antiDPHO\IĘNpQWDV~O\Q|YHNHGpVpV]VtUV]|YHWLGLV]IXQN- LQIODPPDWRULNXVpVD]LQ]XOLQpU]pNHQ\tWĘWXODMGRQViJDL
FLy iOWDO NLYiOWRWW PHWDEROLNXV V]|YHWL VWUHVV]EĘO HUHG miatt (41).
(31). Elhízás esetén a hipertrófiás zsírsejtekben az en- $IHQWLPHJILJ\HOpVHNDODSMiQ~J\WĦQLNKRJ\D]HOKtdoplazmatikus retikulum és a mitokondriumok stressz- ]iVKR]WiUVXOyNUyQLNXVDODFVRQ\V]LQWĦJ\XOODGiVpVD
MHOiWYLWHOL ~WYRQDODLQDN IRNR]RWW DNWLYLWiVD ILJ\HOKHWĘ proinflammatorikus citokinek gyengíthetik az immunvámeg, ami a zsírszövetben egy krónikus, proinflamma- ODV]W EHIRO\iVROKDWMiN D OpJ]ĘUHQGV]HUEHQ OHMiWV]yGy
torikus állapothoz vezet (35). A zsírszöveten belüli tar- gyulladásos folyamatokat, illetve emelhetik a vírusfertós stressz és gyulladás további zsírsejt-apoptózist és WĘ]pV V]|YĘGPpQ\HLQHN pV D YDNFLQiFLy VLNHUWHOHQVpkemotaktikus mediátorfelszabadulást eredményez, ami gének kockázatát, így együttesen hozzájárulhatnak az
gyulladásos fehérvérsejtek infiltrációját és proinflam- emelkedett halálozáshoz elhízott COVID-19-betegekmatorikus citokinek szekrécióját váltja ki, és így tovább ben (19, 31).
rontja a zsírsejt-hipertrófia indukálta kóros folyamatokat (19).
,QIOXHQ]DYtUXVIHUWĘ]pV NDSFViQ PHJILJ\HOWpN KRJ\ Endothel-diszfunkció elhízásban és
az elhízás a betegség súlyosságának fokozódásával, a COVID-19-infekció
DYtUXVUtWpVLLGĘV]DNPHJKRVV]DEERGiViYDOHPHONHdett kilégzési vírustiterekkel és vírusdiverzitással jár. A Régóta bizonyított tény, hogy az elhízás endotheliális
OHJIULVVHEEDGDWRNIHOYHWHWWpNDQQDNOHKHWĘVpJpWKRJ\ diszfunkcióval társul (31) aminek hátterében számos
az obezogén mikrokörnyezet, amit az interferonválasz mechanizmus, mint például a perivaszkuláris zsírszöNiURVRGiVDMHOOHPH]OHKHWĘYpWHV]LDSRWHQFLiOLVDQIR- vet vagy maga az érrendszer által indukált alacsony
NR]RWW UHSOLNiFLyV NpSHVVpJĦ pV YLUXOHQFLiM~ SDWRJpQ V]LQWĦ J\XOODGiV iOOKDW   $ J\XOODGiV KDWiViUD D]
variánsok és diverzebb kvázifajok megjelenését (36). pUWiJtWypVpUV]ĦNtWĘDQ\DJRNWHUPHOĘGpVpQHNHJ\HQEzenkívül az elhízást összefüggésbe hozták a gaz- súlya felborul, ez a vaszkuláris endotheliumot protromdaszervezeten belüli vírusevolúció megváltozásával botikus és proatherogén állapot felé viszi el, amit a
is, ami az elhúzódó infekciókkal, a késleltetett és fo- vérlemezkék hiperaktivációja, fokozott fehérvérsejt-adNR]RWW YtUXVUtWpVVHO SRWHQFLiOLVDQ HOĘVHJtWKHWL D YtUXV hézió, vazokonstrikció, mitogenezis, vaszkuláris gyullatranszmisszióját (37). Influenzavakcináció kapcsán le- dás, károsodott hemosztázis, ateroszklerózis, trombóírták továbbá, hogy az elhízás által fenntartott krónikus ]LVPDMGDNpVĘEELHNEHQNLDODNXOyNRV]RU~pUEHWHJVpJ
gyulladásos állapot negatívan befolyásolja az immun- jellemez (31). 9DUJD pV PXQNDWiUVDL egy vizsgálatban
IXQNFLyNDW pV D JD]GDV]HUYH]HW YpGHNH]Ę PHFKDQL]- NLPXWDWWiN  KRJ\D6$56&R9IHUWĘ]pVV]iPRV
musait, és emeli a vakcináció sikertelenségének koc- szervben kiterjedt endothelgyulladással és -diszfunkcióval jár együtt, amit egyrészt az endothelsejtek közkázatát is (38).
$] HOKt]iVVDO |VV]HIJJĘ NUyQLNXV J\XOODGiV W|EEIp- YHWOHQ YLUiOLV PHJIHUWĘ]ĘGpVH PiVUpV]W D JD]GDV]HUle mechanizmussal károsíthatja a gazdaszervezet im- YH]HW IHUWĘ]pVUH DGRWW NyURV LPPXQYiODV]D RNR]KDW
munfunkcióit; gátolhatja a makrofágok aktiválását és A kiterjedt endothelgyulladás számos létfontosságú
PLJUiFLyMiWNiURVtWKDWMDDVHPOHJHVtWĘDQWLWHVWHNpVD szerv vérellátását érintheti és magyarázhatja a sziszPHPyULD 7VHMWHN NpS]ĘGpVpW pV FV|NNHQWKHWL D] LP- témás mikrocirkulációs zavart COVID-19-betegekben.
munrendszer effektor sejtjeinek aktiválását (39). Az Még vizsgálják, hogy vajon az endothelsejt-diszfunkció
338
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QDJ\REE YDOyV]tQĦVpJJHO YH]HWKHWH D] HQGRWKHOVHMW
PHJIHUWĘ]ĘGpVpKH]  pVNO|QE|]ĘV]HUYHNNiURVRdásához elhízott COVID-19-betegekben, azonban felWpWHOH]KHWĘ KRJ\ HJ\HV J\XOODGiVFV|NNHQWĘ FLWRNLQHOlenes gyógyszerek, ACE-gátlók és a statinok esetleg
WHUiSLiVOHKHWĘVpJJHOEtUKDWQDND]RNQiODYXOQHUiELOLV
(pl. elhízott, diabéteszes, kardiovaszkuláris) betegeknél, akiknél már korábban is fennállt endothelialis károsodás (31, 44).

Hiperkoagulabilitás, elhízás és
a COVID-19-infekció
Túlsúlyos betegeknél leírták, hogy metabolikus szindUyPD IHQQiOOiVD QpONO LV PHJILJ\HOKHWĘ D IRNR]RWW
véralvadási készség, úgynevezett hiperkoagulabilitás
megjelenése (45). Elhízásban ugyanakkor gyakoribb
a vénás visszaáramlás károsodása is, így nem megOHSĘDGDWKRJ\DW~OV~O\HJ\pUWHOPĦHQ|VV]HIJJpVbe hozható a vénás trombembóliás (VTE) események
kialakulásának fokozott kockázatával (46). Számos
PHFKDQL]PXV NDSFVROyGLN D] HOKt]iVVDO |VV]HIJJĘ
hiperkoagulabilitáshoz, beleértve az adipokinek (pl.
leptin és adiponektin) hatását, a véralvadási faktorok
W~OPĦN|GpVpW ILEULQRJpQ 9,,HV IDNWRU 9,,,DV IDNtor és a von Willebrand-faktor), csökkent fibrinolízist
(plazminogén-aktivátor-inhibitor), fokozott gyulladást
(tumornekrózis-faktor és interleukin-6); emelkedett
angiotenzin-II-szintet (endotheliális diszfunkció és
emelkedett plazminogénaktivátor-inibitor-1), fokozott
oxidatív stresszt és az endotheliális diszfunkciót. COVID-19 betegségben ugyanakkor szintén megfigyelték
a véralvadási mechanizmusok kóros megváltozását.
Igazolódott, hogy a klinikai kép súlyossága szorosan összefügg a hiperkoagulabilis állapottal (48), az
~J\QHYH]HWW Ä&29,' DVV]RFLiOW FRDJXORSDWKLiYDO´
YDJ\ ÄV]HSV]LV LQGXNiOWD FRDJXORSDWKLiYDO´ /HtUWiN
hogy a véralvadás fulmináns aktiválódása és az alYDGiVLIDNWRURNIHOKDV]QiOyGiVDMHOOHP]ĘV~O\RV&29,'IHUWĘ]pVEHQ DPHO\HW PpUVpNHOW YDJ\ V~O\RV
WKURPERF\WRSHQLDDSURWURPELQLGĘpVD]DNWLYiOWSDUFLiOLVWURPERSODV]WLQLGĘPHJQ\~OiVDD'GLPHUV]LQW
emelkedése, és a fibrinogénérték csökkenése tükröz
(31). A hiperkoagulabilis állapot COVID-19-betegekben leggyakrabban vénás trombembóliás kórképekben manifesztálódik, ezt követi a stroke, a miokarGLiOLV LQIDUNWXV pV D SHULIpULiV YHUĘpUHO]iUyGiV  
Kimutatták, hogy a vénás trombembóliás események
több mint kétszeresére emelik a COVID-19-betegek
PRUWDOLWiViW5iDGiVXODV~O\RVNRURQDYtUXVIHUWĘ]pVEHQ V]HQYHGĘ NyUKi]L NH]HOpVUH V]RUXOy EHWHJHNQpO
PHJILJ\HOKHWĘIRNR]RWW97(KDMODPHJ\N|]HOP~OWEDQ
készült tanulmány szerint akkor is magasabb marad,
ha a betegek profilaktikus antikoaguláns kezelésben
részesülnek (48).
A fenti eredmények ismeretében nem alaptalan az a

felvetés, hogy a COVID-19-betegek körében észlelKHWĘ NLIHMH]HWW KLSHUNRDJXODELOLWiVW pV WURPEHPEyOLiV
hajlamot az elhízással járó fokozott véralvadási készVpJ WRYiEE URQWKDWMD H]iOWDO Q|YHOYH D NHGYH]ĘWOHQ
kimenetel kockázatát elhízott COVID-19-betegeknél
(31).

Hipertónia, elhízás és a COVID-19-infekció
$W~OV~O\IĘNpQWDYLVFHUDOLVHOKt]iVDPDJDVYpUQ\Rmás egyik legfontosabb etiológiai faktora. Kimutatták,
KRJ\ D KLSHUWyQLD MHOHQWĘVHQ HPHOL &29,'EHWHgekben a súlyosabb lefolyás és a halálos kimenetel
NRFNi]DWiW  0DPpJQHPHJ\pUWHOPĦHQWLV]Wi]RWW
kérdés, hogy a nem kontrollált vérnyomás rizikófaktoUDH D 6$56&R9 YtUXVVDO W|UWpQĘ PHJIHUWĘ]ĘGpVnek vagy, hogy a kontrollált vérnyomás a hipertóniás
EHWHJHNHVHWpQFV|NNHQWLHDPHJIHUWĘ]ĘGpVHVpO\pW
Mindazonáltal több szakmai szervezet hangsúlyozza,
KRJ\DYpUQ\RPiVPHJIHOHOĘNRQWUROOMDNLHPHOWHQIRQtos COVID-19-betegeknél, még akkor is, ha nincs hatással a SARS-CoV-2 vírus iránti fogékonyságra (50).
Az a tény, hogy a magas vérnyomást és a kardiovaszkuláris betegségek más formáit, amik társbetegségNpQWKDOPR]RWWDQIRUGXOQDNHOĘ&29,'EHWHJHNQpO
gyakran kezelik ACE-gátlókkal és angiotenzinreceptor-blokkolókkal (ARB-k), és hogy a SARS-CoV-2
D WGĘEHQ D] $&(UHFHSWRUKR] N|WĘGYH OpS EH D
sejtekbe (51), kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatEDQ KRJ\ H]HN D V]HUHN HOĘQ\|VHN YDJ\ LQNiEE iUtalmasak lehetnek-e a COVID-19 iránti fogékonysáJRW LOOHWYH D NLPHQHWHOW LOOHWĘHQ .LPXWDWWiN KRJ\ D]
ACE-gátlók és az ARB-k emelik az ACE2 expressziyMiWDWGĘEHQ  DPLIRNR]KDWMDDYtUXVVHMWEHYDOy
belépését. Ugyanakkor humán, rekombináns, oldható
ACE2-vel (hrsACE2) végzett in vitro kutatások azt taOiOWiNKRJ\DKUV$&(Gy]LVIJJĘHQJiWROWDD6$56
&R9 IHUWĘ]Ę NpSHVVpJpW pV PHJDNDGiO\R]WD D VHMtekhez való kapcsolódását (53). Továbbá az ACE2 az
DQJLRWHQ]LQ,,EĘODQJLRWHQ]LQ±HWNpSH]pVH]iOWDO
csökkenti az angiotenzin-II proinflammatorikus, protrombotikus, vazokonstriktor és fibrózist fokozó hatását és növeli az angiotenzin (1–7) protektív hatásait.
Hasonlóan, az ACE-gátlók és az ARB-k az angioten]LQ,, KDWiVDLQDN FV|NNHQWpVpYHO HOĘQ\|VHN OHKHWQHN
COVID-19-infekcióban (54). Mindezen feltételezések
HOOHQpUHDNyUKi]EDQNH]HOWPDMGDNpVĘEELHNEHQHOhunyt, illetve a meggyógyult betegeket összehasonlítva nem találtak bizonyítékot arra, hogy az ACE-gátlók
vagy az ARB-k alkalmazása befolyásolta volna a klinikai kimenetelt. Összességében a kardiológiai ajánlások jelenleg a már megkezdett ACEI- vagy ARB-kezelés folytatását javasolják COVID-19-infekcióban, a
normotenzió fenntartása és a prognózis szempontjáEyONHGYH]ĘWOHQDNXWKLSHUWHQ]tYiOODSRWRNPHJHOĘ]pse céljából (49).
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Diabetes mellitus, elhízás és
a COVID-19-infekció
Mindhárom ismert emberi patogén koronavírus-ferWĘ]pVEHQ EHOHpUWYH D .|]HONHOHWL /pJ~WL 6]LQGUyPiW
0(56  D 6$56&R9 pV D 6$56&R9IHUWĘ]pVW
is, megfigyelték, hogy a 2-es típusú diabetes mellitus
súlyosabb betegséglefolyással és magasabb haláOR]iVVDO WiUVXO   )|OGUDM]L UpJLyWyO IJJĘHQ D &29,'EHQV]HQYHGĘEHWHJHNDFXNRUEHWHJ
A diabéteszes betegek fokozott kockázatúak az olyan
V~O\RV V]|YĘGPpQ\HN WHNLQWHWpEHQ PLQW D] $5'6 D
többszervi elégtelenség, és gyakrabban szükséges
légzési elégtelenség miatt a gépi lélegeztetés is. EseWNEHQ DNiU V]HUHVUH LV QĘKHW D KDOiORV NLPHQHtel kockázata (49). Számos kóros mechanizmus maJ\DUi]KDWMDD&29,'IHUWĘ]pVV~O\RVDEEOHIRO\iViW
cukorbetegeknél, beleértve a veleszületett immunitás
károsodását (fagocitózis, neutrofil kemotaxis, és a
sejtközvetített immunitás), valamint az akut és a króniNXVK\SHUJO\NDHPLDNHGYH]ĘWOHQKDWiVDLW$GLSHSWLGLO
peptidáz-4 enzim, amely a MERS-t okozó vírus funkcionális receptora, szintén fokozhatja a gyulladást a 2-es
típusú diabetes mellitusban (49). Ezenkívül a cukorbeWHJHNQpO IHQQiOOy RO\DQ NHGYH]ĘWOHQ NyUpOHWWDQL IRO\Dmatok, mint a krónikus gyulladás, a fokozott véralvadási készség és a SARS-CoV-2 által okozott esetleges
direkt hasnyálmirigy-károsodás szintén hozzájárulhatQDN D &29,'IHUWĘ]pV NHGYH]ĘWOHQ NLPHQHWHOpKH]
(49).

Következtetések
$]HOKt]iVNHGYH]ĘWOHQOEHIRO\iVROMDD&29,'EHWHJVpJOHIRO\iViW$PHJYiOWR]RWWWGĘIL]LROyJLDDPHJnövekedett számú vírusinváziós receptorok, az emelkedett vírusdiverzitás és titerek, a meghosszabbodott
vírusürítés, a fokozott gyulladás, a komorbiditások,
az endothel-diszfunkció, a hiperkoagulabilitás valamint a hiperaktív RAAS együttesen hozzájárulhatnak
D6$56&R9IHUWĘ]pVURVV]DEESURJQy]LViKR]HOKtzott betegekben. Elmondhatjuk, hogy az elhízás megHOĘ]pVH LOOHWYH D] RSWLPiOLV WHVWV~O\ HOpUpVH QHPFVDN
a kardiovaszkuláris prevenció szempontjából fontos,
KDQHP D &29,'IHUWĘ]pV NLPHQHWHOpUH LV HOĘQ\|V
hatással lehet.
1\LODWNR]DW
$ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] |VV]HIRJODOy N|]OHPpQ\
PHJtUiViYDONDSFVRODWEDQQHPiOOIHQQYHOHV]HPEHQ
SpQ]J\LYDJ\HJ\pEOpQ\HJHV|VV]HWN|]pV|VV]HIpU
KHWHWOHQVpJLRNDPHO\EHIRO\iVROKDWMDDN|]OHPpQ\EHQ
EHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNHWD]DEEyOOHYRQWN|YHWNH]WH
téseket vagy azok értelmezését.
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