
Németországban a népességnek 
mintegy egyötöde elhízott. A 
túlsúlyos népesség körében a 
halálozási arány 1,8-szor kedve-
zõtlenebb. A rosszabb halálozási 
ráta elsõdleges oka a diabetes 
mellitus (cukorbetegség), de 
bizonyos rákfajták is szerepet 
játszanak.

A betegségekkel kapcsolatos 
összkiadásoknak máris hét 
százalékát  mintegy 35 millió 
márkát  az elhízás okozza. A 
túlsúlyos betegek kezelésre szorul-
nak, amint BMI értékük (test-

2tömegindexük) eléri a 30kg/m -t.
 A kezelés életmód-kontrollt 
magában foglaló terápiából áll, 
miközben a betegnek saját 
akaratából kell alávetnie magát a 
kezelésnek, és el kell fogadnia 
annak céljait.

A többletkilókkal folytatott küzdelem egyre nagyobb jelentõséget nyer. Tanulmányok mutatják, hogy az 

elhízottság terjedõben van Németországban. A legriasztóbb pedig az, hogy egyre több serdülõkorú és 

fiatal felnõtt túlsúlyos. A Cefamadar hatékony és alacsony kockázatú gyógyszer, amely természetes 

módon csökkenti az testsúlyt és az étvágyat, és ideális hosszú távú terápiához.

A Cefamadar természetes módon 
és kíméletesen csökkenti a testsúlyt

A ma kalóriái jelentik a holnap problémáit

Calotropis gigantea

Melléklet az Ärztliche Praxis 
47. számához (1998 Június 12.)

Elhízás  alapvetõ egészségi probléma

2
A 30 kg/m  feletti BMI 

érték már terápiát igényel

Az intézkedések középpontjában a 
kalóriabevitel csökkentése kell, 
hogy álljon. Érdemes ezen kívül 
további gyógyszeres kezeléssel 
mérsékelni az étrendi korlátozások 
pszichoreaktív mellékhatásait, és 
közben elõsegíteni a megfelelõ 
étkezési szokások kialakítását.

A Cefamadar törzskönyvezett 
homeopátiás gyógyszer. Egyedüli 
hatóanyaga a szárított madar 
(Calotropis gigantea) kérgébõl 
készített  preparátum D4-es 
potenciálban.
A madar gyökerének kérgét 
emberemlékezet óta használta az 
ázsiai népi gyógyászat különbözõ 
betegségek kezelésére.
Ma pedig sikeresen alkalmazzák a 
madart túlsúlyos betegek gyógyí-
tására. 

Ígéretes módszer a 
Cefamadarral

A homeopátia filozófiájával össz-
hangban a madar valószínûleg 
szabályozó hatással van a köztiagy 
jóllakottság-, illetve éhségérzetért 
felelõs központjára, ezáltal kímé-
letesen és természetes módon 
csökkenti az ét-vágyat.
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Az elhízást kezelõ terápiának 
alapvetõen három pilléren kell 
nyugodnia:

Kiegyensúlyozott étrend
Elegendõ testmozgás
Gyógyszeres támogatás

Súlycsökkentõ gyógyszerekbõl 
bõséges a választék, azonban az 
elfogadhatatlan mellékhatások 
miatt  gyakran kétséges az 
elõnyök/hátrányok aránya. Ezért 
az utóbbi idõben számos szinte-
tikus elhízásellenes gyógyszert 

!

!

!

A tanulmány 870 dokumentációs 
lap adatain alapult (a vizsgálat fõbb 
adatait lásd a keretezett részben: 
Több centrumos gyakorlati tanul-
mány).
A kezelés idõtartama, dó-
zis és hatásosság
A betegek átlagosan mintegy öt 
kilogrammal szerették volna 
csökkenteni testsúlyukat a kezelés 
ideje során. A minimálisan tervezett 
fogyás 0.5 kg volt, a maximális 25 
kg.
700 beteg jelentette ki, hogy a 
tesztelt készítménnyel folytatott 
terápiát ki kívánja egészíteni 
megemelt fizikai, illetve sport-
tevékenységgel (507 hivatkozás), 
pszichoterápiával (540 hivat-
kozás), további gyógyszerrel (316 
hivatkozás), illetve más módszerrel 
(131 hivatkozás). 
Elhízottságuk kezeléséhez a 
legtöbb beteg (70,2 százalék) a 

BMI=
testtömeg kg-ban

2(testmagasság méterben)

Az elhízottság osztályozása a „Deutsche Adipositas Gesellschaft” 
(Német Adipozitás Társaság) irányelvei szerint

2Normális súly: BMI 20.0  24.9 kg/m
2Túlsúlyosság: BMI 25.0  29.9 kg/m

2Elhízottság: BMI 30.0  39.9 kg/m

A sikeres fogyás ABC-je

A szintetikus készítmények 
valódi alternatívája

vontak ki a piacról a súlyos 
mellékhatások miatt.
A gyakorlatban kellõen bizonyított 
hatása, kiváló tolerálhatósága és 
mellékhatásoktól való mentessége 
miatt a Cefamadar a súlyprob-
lémák kíméletes kezelésének 
megbízható gyógyszere.

A gyógyszer vizsgálata

Sikeres terápia a Cefamadarral
Cefamadar tablettát választotta, 
25,2% a cseppeket, 3,7% pedig 
mindkét típusú alkalmazást. Napi 
minimális dózisként 1x1 tablettát, 
illetve 30 cseppet, maximális 
adagként pedig kilenc tablettát, 
illetve 90 cseppet írtak fel.
A homeopátiás gyógy-
szer alkalmazásának már 
a negyedik hete után a 
betegek 89,6 százaléka 
veszített testsúlyából. 

Az eseteknek csak 4,4%-ában 
maradt a súly változatlan, és hat 
száza lékná l  tovább i  h ízás  
következett  be.  Az összes 
résztvevõt tekintve az átlagos 
fogyás 2,8 kg volt négy hét alatt, és 
nyolc hét után már 4,9 kg.
·Ezen a ponton az összes beteg 
91,8%-a már egyértelmûen 
vesztett testsúlyából  akár 26 
kilogrammot  és csupán 2,3%-ban 

!

A kezelést követõen a betegek 
túlsúlyuknak mintegy 30 száza-
lékát adták le átlagosan. Végül is 
ez a teljesen szigorúan korlátozott 
táplálkozással elérhetõ fogyás 
egyharmadát jelenti. Az eredmény 
megfelelt a betegek várako-
zásainak.
Figyelemreméltó, hogy a betegek 
összefüggést láttak a Cefamadar 
nagyon jó vagy jó hatásossága és 
az étvágycsökkenés és/vagy a 
fogyásra irányuló intézkedésekkel 
kapcsolatos kitartásuk megnö-
vekedése  közö t t .  M ive l  a  
Cefamadart kevéssel az étkezések 
elõtt kellett bevenniük, hatásos-
sága  a holisztikus orvoslás 
szemlélete szerint  nem csupán a 
gyógyszer t iszta hatásának 
tudható be, hanem pszichológiai 
tényezõknek is (ld. 2. Ábra)

Jelentõs testsúlycsökkenés 
a betegek több mint 90 

százalékánál

Több centrumos 
gyakorlati tanulmány

A tanulmány fõbb adatai:
Központok: 292 orvosi praxis
Indikáció: elhízottság
Átlagos testsúly: 88 kg
Tesztelés idõtartama: 8 hét
Átlagéletkor: 45 év
Betegek összetétele: 870 
túlsúlyos beteg mindkét 
nembõl
Átlagos magasság: 168 cm
Átlagos BMI férfiaknál: 31,5 

2kg/m
Átlagos BMI nõknél: 31,2 

2kg/m
Gyógyszeres kezelés: Az 
átlagos dózis napi 3 tabletta, 
illetve 30 csepp Cefamadar 
volt

!

!

!

!

!

!

!

!

!

maradt változatlan a súly. A 
betegek 5,9%-a hízott valamelyest  
különbözõ okokból (ld. 1. Ábra).
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A Cefamadarról 
röviden
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Botanika
Az Asclepiadaceae családba 
tartozó faszerû cserje, mely 
elsõsorban Kelet-Indiában és 
Délkelet-Ázsiában, Malajzia 
szárazföldi részén és 
Délkelet-Kínában õshonos. 
Hatóanyag
A Cefamadar egyedüli 
hatóanyaga a HAB 
(Németországi Homeopátiás 
Gyógyszerkönyv) szerint a 
Calotropis gigantea (madar) 
gyökerének kérgébõl 
készített preparátum D4-es 
potenciálban
Alkalmazási területek
A terápia homeopátiás 
alapelve szerint: Többek 
között:  Adipozitás 
(elhízottság)
Terápiás hatás
Csökkenti az étvágyat, erõsíti 
az akaraterõt és a kitartást
Ellenjavallatok, 
mellékhatások, 
kölcsönhatások
Nem ismertek
Alkalmazás módja
Tabletták, cseppek

A Cefamadar nagyon jó, illetve jó 
minõsítést kapott tolerálhatóságát 
illetõen a terapeuták és a betegek 
több mint 93 százalékától (ld. 3. 
ábra).
555 esetben (63,8 százalék) a 
te rapeuták  a  homeopát iás  
készítmény tolerálhatóságát 
„nagyon jónak” minõsítették 
csakúgy, mint a betegek 563 
esetben (64.7 százalék). Az esetek 
29,4%-ában, illetve 28,9%-ában a 
minõsítés „jó” volt, és az esetek 
3,3, illetve 3,9 százalékában 
„közepes”. A betegek csupán 0,8 
száza lékáva l  kapcso la tban  
számoltak be a terapeuták „gyenge 
tolerálhatóságról”; a betegek 1,6 
százalékának volt ez a véleménye.

Kiváló hatásosság és 
tolerálhatóság
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1. ábra: Súlyváltozás1. ábra: Súlyváltozás
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A testsúly változása nyolchetes Cefamadar kezelést követõen
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Az étvágy csökkenése a Cefamadar mellett

2. ábra: Étvágy2. ábra: Étvágy

egyértelmû csökkenés                nincs csökkenés

!A terápia folytatása
A betegek 34,4 százaléka a 
tanulmány végeztével befejezte a 
tesztelt gyógyszerrel történõ 
kezelést, míg 557 beteg (64 
százalék) folytatta. A kezelés 
befejezésének okait illetõen ezen 
betegek 42,5%-a szerint ez „saját 
döntésbõl” történt, illetve „mert a 
panaszok megszûntek”.

Az  ese teknek  csupán  0 ,9  
százalékában jelentettek nem-
kívánatos hatásokat. Így megálla-
pítható, hogy a Cefamadar olyan 
homeopátiás készítménynek 

bizonyult, amely gyakorlatilag 
mentes a mellékhatásoktól.  
A lka lmazható a  k lassz ikus 
sú lycsökkentõ gyógyszerek 
helyettesítésére, mivel hosszabb 
ideig szedhetõ fenntartások nélkül. 
A hosszú távú a lkalmazás 
többnyire elengedhetetlen az 
elhízásra irányuló kezelés tartós 
sikeréhez.
Ahogy az várható volt, a betegek 
legnagyobb csoportját a 40 év 
felettiek alkották, többnyire ülõ 
munkakör re l ;  az  ö rök le tes  
elhízásban szenvedõ betegek 
kisebbségben voltak.
Az e lh ízot tság legnagyobb 
arányban az 50 és 60 év közötti 
korosztályban tapasztalható.

Alacsony kockázatú terápia 
a Cefamadarral

4



 

A tolerálhatóság és hatásosság értékelése terapeuták és 
870 beteg (=100%) részérõl

3. ábra: Tolerálhatóság és hatásosság3. ábra: Tolerálhatóság és hatásosság

A terápia tolerálhatósága                      A terápia hatásossága
A terapeuták megítélése szerint                                      A betegek megítélése szerint

nagyon jó 63,8%

jó 29,4%
nagyon jó

29,5%

egyéb

16,9%

közepes 3,3%
Közepes
17,2%

jó 36,4%

A tartós, zsírban gazdag étrend a 
testmozgás hiányával és a napi 
energiaigény korral járó csök-
kenésével kombinálva elhízáshoz 
vezet.

 Elégtelen testmozgás esetén 
idõsebb betegek esetében az 
elhízást ma általában a tartós, 
zsírban gazdag étrend és a napi 
energia igény korral járó csök-
kenésének együttes hatásával, 
illetve a túlságosan alacsony 
energia/munka aránnyal magya-
rázzák. Ez pozit ív kalór ia-
egyenleghez vezet, ami azután a 
vércukorszint folyamatos növeke-

Központi feladat a 
zsírszövetek csökkentése

Cefamadar
!

!

!

!

!

!

sikerrel próbálták és tesztelték 
100.000 alkalommal az elmúlt 
két év alatt
alacsony kockázatú gyógyszer 
gyakorlatilag mellékhatások 
nélkül
rendkívül jól tolerálható
kiválóan alkalmas hosszú távú 
terápiához
alacsony a költsége kúraszerû 
alkalmazáshoz
a természetes és kíméletes 
alternatíva

dését jelenti, relatív hyper-
insulinaemiával. Azonban az 
inzulin elnyomja a zsírsejtek 
hormonfüggõ triacilglicerol lipáz 
aktivitását, amely zsírtartalmukat 
határozza meg.
A lipázaktivitásban bekövetkezõ 
bármely csökkenés mérsékli a 
lipolízist, miközben megnöveli a 
zsírsav-szintézist és zsírtartalékok 
felhalmozódásához vezet. Hosszú 
távon az ilyen anyagcsere-
állapotok a megnagyobbodott 
zsírsejtek viszonylagos inzulin-
rezisztenciájához vezetnek, ami 
végül rögzíti a hiperglikémiás 
a n y a g c s e r e - á l l a p o t o k a t .  A  
triacilglicerol-lipáz korlátozott 
inzulin-szenzitivitása miatt ezek a 
zsírtartalékok kevésbé lesznek 
hozzáférhetõk energiaforrásként 
testmozgás vagy az étkezések 
közö t t i  nagyobb  szüne tek  
alkalmával jelentkezõ relatív 
glukózhiány (glikopénia) esetén, 
ami miatt az ilyen betegek 
gyakrabban és (kissé) többet 
esznek. Másrészrõl a poszt-
prandiálisan a véráram által 
szállított zsír, illetve glukóz csak 
némi késéssel tárolható ezekben a 
zsírsejtekben.
Ebbõl kifolyólag az ilyen betegek 
esetében posztprandiá l isan 
megemelkedett vércukorszint 

f i g y e l h e t õ  m e g  
h y p e r i n s u l i n a e m i á v a l  é s  
megemelkedett VLDL (nagyon 
alacsony sûrûségû lipoprotein) 
koncentrációval, valamint csökkent 
HDL (nagyon magas sûrûségû 
lipoprotein) koncentrációval.
Az elhízással összefüggésbe 
hozott, és abból következõ 
betegségek, mint például az 
érelmeszesedés és a magas 
vérnyomás e lõfordulásának 
kockázati tényezõi jól ismertek. 
Ezek a krónikus elváltozások csak 
akkor szüntethetõk meg, ha a 
vércukorszintet hosszú távon 
c s ö k k e n t e n i  l e h e t .  E h h e z  
szükséges  a  zs í r szöve tek  
csökkentésének nehéz és hosszan 
tartó folyamata.
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