


Bevezetés
A gyermek és serdülõkori elhízás és
túlsúly egyre nagyobb problémát jelent.
Az elhízás prevalenciája az utóbbi 20
évben világszerte megduplázódott és
Németországban is körülbelül 20 %-ra
tehetõ az elhízott vagy túlsúlyos
gyermekek és fiatalkorúak aránya. (10)
Jelentõs súlynövekedés már 5-6 éves
kortól megfigyelhetõ. Ez mindkét nemnél
arányosan nõ 10 éves korukig, míg a
serdülõ lányok esetében 11 éves kortól
aránytalanul és hirtelen megugrik a
túlsúlyosak és elhízottak aránya. (1). A
szerzett túlsúly sajnos gyakran megmarad
egészen a felnõtt korig. Ez számos
betegség, különösen a szív- érrendszeri
problémák forrása lesz, mely jelentõs
hatással van a halálozásra is. (3)
Gyerekek súlynövekedésének hát-
terében leginkább a mértéktelen étkezési
szokások játszanak szerepet. (9) Ennek
megfelelõen a terápia jelentõs részét
képezi, ha ezen táplálkozási szokásokat
megváltoztatjuk (7). Az "túlsúly" a
szervezet egészségesnél nagyobb
zsírszövet tartalmával határozható meg,
mely jelentõs testsúly-növekedéssel is jár.
Ezt legtöbbször a pozitív kalória mérleg
ered-ményezi.

A terápia ennek megfelelõen azon
alapszik, hogy negatív kalória mérleget
érjünk el.
Ennek érdekében a kövér gyerekek a
kövér felnõttekhez hasonlóan többet kell
mozogjanak és kevebbet kell egyenek.
Abban az esetben, ha az életmódváltás
nem elegendõ, a gyógyszeres terápia

vagy sebészi megoldások is szóba
jöhetnek (7).

A fentiek alapján a gyógyszeres terápia
ésszerû alternatíva és/vagy kiegészítõ
lehet, mely megkönnyíti a családon belüli
a táplálkozási szokások megváltoztatását
és segíti a kalóriaszegény táplál-kozást. A
gyermekek és serdülõ-korúak esetében
különösen fontos, hogy a terápiának ne
legyen mellékhatása illetve a gyógyszer
hosszabb idõn át is alkalmazható legyen.
Rendelkezésre álló terápiás szer a Madar
(Calotropis gigantea) (5, 6, 11). Ebben az
esetben ez a Calotropis gigantea szárított
gyökérkérgébõl D4-es potenciállal (2)
elõállított homeopátiás szer, mely hatásos
készítménynek bizonyult felnõttek
esetében, melyet szinte az összes beteg
jól tolerált és szívesen alkalmazott (12). A
homeopátia elveinek megfelelõen a
Cefamadar® feltehetõen a köztiagy
(diencephalon) éhség- és telített-ségi
központjára hat és ez vezet végül az
étvágy csökkenéséhez.

A hatásosságát és
tolerálhatóságát nyí l t , prospektiv
vizsgálatban tesztelték 300 centrumban.
A legtöbb centrumban 2 túlsúlyos vagy
elhízott beteget vontak be a szokásos
kezelési eljárásba. A gyermekek és
serdülõkorúak 18 éves korukig kerülhettek
be a vizsgálatba. A terápiás eredmény
dokumentálása két orvosi vizsgálattal
történt, egy-egy hónapos szünet

Módszerek
A vizsgálat jellemzõi, beteg
bevonások

Cefamadar®

beiktatásával.
A beválasztáskor a kiinduló vizsgálatnál
természetesen rögzítették a betegek
nemét, korát, magasságát, súlyát, rizikó
faktorait és a diagnózist is. Továbbá
dokumentálták a családi anamnézist, az
étkezési, életmódbeli (testmozgás) és
pszicho-szociális szokásokat és a
meghatározott Cefamadar® adagot is.
Ezeket az adatokat végül kiegészítették a
kísérõ betegségek és kezelésük listájával.
Az orvosi ellenõrzések során folyamato-
san dokumentálták a betegek súlyát és az
alkalmazott dózist. Az orvosoknak és a
betegeknek végül értékelniük kellett egy
négyes skálán a terápia hatékonyságát és
tolerálhatóságát. Ezen felül jól megalapo-
zott indoko-kat kellett adni a betegnek
arról is, ha folytatni akarta illetve, abba
akarta hagyni a terápiát a vizsgálatot
követõen.
Végül a vizsgálatban használt gyógyszer
hatását is vizsgálták abban a tekintetben,
hogy milyen mértékben csökkenti az
étvágyat, a hirtelen fellépõ falási rohamok
számát, i l letve megváltoztak-e a
táplálkozási szokások és volt-e változás
az életminõségben.
Az esetlegesen jelentkezõ nem kívánatos
mellékhatásokat is dokumentálni kellett.

tabletta Madar (HAB34)
trit. D4 250 mg tartalmú készítmény. A
vizsgálatban alkalmazott dózist a
résztvevõ orvosok határozták meg az
alábbiak szerint:gyermeknek 12 éves
korig 1 vagy 2 tablettát, gyermeknek és
serdülõknek 12 éves kor fölött 1 - 3
tablettát kellett naponta bevenniük.

A vizsgálatot 123 orvos ( zömében
háziorvos illetve 24 gyerekorvos ) végezte
el 274 lány és fiú beteg bevonásával.

A nemek aránya a regisztrált páciensek
csoportjában az alábbiak szerint alakult:
leány 165 (60. 2%), fiú 109 (39. 8%). A
páciensek életkora 4 18 év között volt
12,7 év átlagéletkorral. Az átlagéletkor
leányoknál 13, míg a fiúk esetében 12.3 év
volt. További elemzés céljából a három
korcsoportra lettek osztva (1. táblázat)

Vizsgálati adatok és adagolás
A Cefamadar®

A vizsgálatba bevont betegek demog-
ráfiai adatai:

Eredmények

.

Testsúlycsökkentés Gyermekeknél és Serdülõkorúaknál

Összefoglalás
A hatásosságát és tolerálhatóságát több centrumban, nyílt
vizsgálatban tesztelték gyerekeknél és serdülõkorúaknál hétköznapi
életkörülmények között.
A a Calotropis gigantea (Madar) szárított gyökérkérgébõl
elõállított hatóanyagot tartalmaz, mely a Német Homeopátiás
Gyógyszerkönyv elõírásai szerint készült.
A tabletta szedése az étvágy csökkenését eredményezheti.
A vizsgálat 274 fiú és leány beteg ( 4-18 évesek) bevonásával folyt le, akik
átlagosan 9 héten át szedték a gyógyszert.Avizsgált betegek -ánál
testsúlycsökkenést állapítottak meg.Az átlagos testsúlyvesztés 3, 8 kg volt.
A 12-18 éves korosztályban az átlagos testsúlycsökkenés még ennél is
több, 4, 5 kilogramm volt. Ezen felül a betegek több mint 72%-a az
életminõségének javulásáról számolt be.
A készítmény hatásosságát az orvosok több mint 76%-a értékelte „nagyon
jónak” vagy „jónak”. A betegek és a kezelõorvosok több mint 96%-a találta
nagyon jónak” vagy „jónak” a vizsgált készítmény tolerálhatóságát.
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A betegek átlagsúlya 71.3 kg ( 17,6%)
volt (minimum 22. 3 kg maximum 121
kg).
Annak érdekében, hogy a test-tömeg
indexen (BMI) alapuló diagnózist
lehessen felállítani, a gyermekeknél és
a serdülõknél meglévõ nemi specifikus
változásokat is figyelembe vették a
Német Elhízás Ellenes Társaság
Gyermek és Serdülõkori Elhízás
munkacsoportjának irányelvei alapján.
Ennek alapján a 90. illetve a 97. kor- és
nemi specifikus százalékosztályt
használták mint kritikus értéket a túlsúly
illetve az elhízott kategória meghatá-
rozására.
Az említett meghatározás szerint így a
vizsgált betegek többsége (73,4%) volt
elhízott ( a fiúk 82,6%-a, a lányok
67,3%-a), a betegek egyötöde volt
túlsúlyos ( a fiúk 11%-a, a lányok 26,7%-
a) míg az összes beteg 6,2 %-a csak
jelentéktelen túlsúllyal bírt.

A >6-tól 12 éves korcsoportban jóval
nagyobb volt az elhízottak aránya
(85,5%) mint amit >12 tõl 18 éves
korcsoportban mértek (64,6%).

A családi anamnézis az anyák 59,1%-
ánál, az apák 44,5%-ánál és a testvérek
39,4%-ánál mutatott túlsúlyt vagy
elhízást (többszörös említés lehetséges
volt).

Az adatfelvétel során a legtöbb
gyermek és serdülõkorú táplálkozási
szokásaikat illetõen leggyakrabban a
gyorséttermi ételek (átlag 89%) és az
energiában gazdag italok (átlag 79%)
fogyasztását említette. ( 1. ábra)
A résztvevõk kb. 82%-a semmilyen
testmozgást nem végez, emellett
különbözõ pszicho-szociális hátráltató
tényezõket is gyakran említettek a
résztvevõk. Ez utóbbit leggyakrabban a
lányok jelölték meg, különösen az

önbizalom hiányát említve (70,9%
szemben a fiúk 58,7 % -ával).

Az adatfelvétel a betegek 45,3 %-ánál
mutatott egy - négy közötti járulékos
betegséget és szimptómáit. A betegek
többsége mozgásszervi rendellenes-
séggel ( 23,4%) küzdött, ezt követte a
hyperlipidemia (15%). A betegek
98,6%-ánál egyenként egy és öt közötti
társult betegség kezelése lett dokumen-
tálva.

A betegek által leggyakrabban említett
kifejezés volt az „étkezési szokások
megváltoztatása” (84,7%) mellett a
„diéta/a diéta módosítása” (81,8%) és a
„több fizikai tevékenység/sport” (77%).



A kezelés hossza, adagolás,
eredményesség

A vizsgálat elején a betegek napi 1-6
tablettát kaptak. A betegek több mint
91%-a napi 2 vagy 3 tablettával volt
kezelve, miközben a 6-tól 12 éves
korcsoportos résztvevõk többsége napi
2 tablettát kapott (58,5%) az idõsebb
betegeket többségükben napi 3
tablettával kezelték (59%). A vizsgálat
ideje alatt az adagolás nem változott a
résztvevõk legtöbbjénél.
A 9 hetes kezelés végén a betegek 93.4
%-a csökkentette a testsúlyát. A 12-18
éves korcsoportból pedig -ánál
regisztráltak súlycsökkenést. Átlagosan
a betegek 3.8 kg ±2,9 kg súlyt adtak le.
Az átlagos testsúly-csökkenés a
gyermekeknél és serdülõ-korúaknál a
testsúly 5, 8%-ának felelt meg a kiinduló
súlyhoz képest (2. ábra), miközben a
betegek 54,7%-a képes volt legalább
5% testsúly csökkenést elérni.
Átlagosan a Test Tömeg Index (BMI)
28.6 kg/m2-rõl 27.1 kg/m2 re csökkent.
A túlsúly illetve az elhízás meghatározá-
sára korábban megállapított módszer
szerint ez az elhízott betegek számának
csökkenését is jelentette 73.4 %-ról
61.7%-ra. (2. táblázat)Avizsgálat alatt a
duplájára nõtt azon gyermekek és
serdülõkorúak száma akik nem
számítottak túlsúlyosnak vagy elhízott-
nak.

99.4 %

A hatékonyság és tolerál-
hatóság végsõ értékelése

Az orvosok közel 77%-a és a betegek
közel 73%-a „nagyon jónak” vagy
„jónak” értékelte a Cefamadar® kezelés
hatékonyságát. Ezért betegek 77 %, a

12-18 éves korosztály pedig több mint
80 %-a folytatni kívánta a terápiát a
vizsgálati idõn túl is. A legtöbbet
említett magyarázat a folytatásra
további súlyleadás célja volt (93,8%)
(többszörös említés lehetséges volt).
A gyógyszer tolerálhatósága szintén
pozitív értékelést kapott. Az orvosok és
a betegek több mint 96%-a „nagyon
jónak” vagy „jónak” értékelte a
tolerálhatóságot.
A betegek körülbelül 3/4-e tapasztalta
hogy „csökkent az étvágya”(78.1%),
„csökkent a hirtelen fellépõ falási
rohamok száma”(76,6%), „megváltoz-
tak a táplálkozási szokásai”(77%) és
„javult az életminõsége”(72.6%).

Az elhízás vagy túlsúly kezelésének
fontos célkitûzése a negatív kalória-
mérleg kialakítása. Különösen azoknak
a magatartásbeli változásoknak a
fontosságát kell hangsúlyozni, amelyek
mérséklik a kontrollálatlan táplálkozási
magatartást. A gyermekek és serdülõ-
korúak terápiája során figyelembe kell
venni az egyéni körülményeket is, és
szükség esetén gyógyszeres kezelés
is mérlegelendõ (7)

Következtetések

A Cefamadar® nagyon hatásos és jól
tolerálható gyógyszerkészítménynek
bizonyult a túlsúly és az elhízás
csökkentésére gyermekeknél és
serdülõkorúaknál, ami átlagban 5, 8%-
os testsúlyvesztéshez vezetett. Ez a
BMI olyan mértékû csökkenésének felel
meg, melyet egyébként csak valamely
nagyszabású és több hónapon át
folytatott programmal lehetne elérni (9).
Ráadásul, más csoportokkal össze-
hasonlítva fokozott testsúly-vesztést
lehetett megfigyelni olyan gyerekeknél
és serdülõkorúaknál 12 éves kor felett,
akik a vizsgálat elején gyakrabban
mutattak kedvezõtlen étkezési szoká-
sokat.

Újabban tárgyalták azt is, hogy az
erõteljesen beavatkozó allopátiás
gyógyszerek kockázati potenciálja
teljes mértékben gyakran csak évek
elteltével regisztrálható. Ez alapvetõ
fontosságú, különösen a gyermekek és
a serdülõkorúak esetében, akiknél
valamely harmadik fél ugyanúgy
felelõsséget vállal akkor, amikor
valamely terápia mellett dönt.
A fenti szempontokon túlmenõen, a
Madar támogathatja egyéb, különösen
a magatartást befolyásoló kezelé-
seknek a hatását. Az étvágy és a
hirtelen falási rohamok csökkenése
révén a táplálkozási magatartás az
olyannyira kívánt pozitív irányba
befolyásolható (7).
A készítménynek tulajdonítható gyógy-
szeres hatás mellett okként nem
elhanyagolható a nagyon is kívánatos
pszichológiai komponens sem: A
kalóriaszegény étkezés elõtt röviddel
bevett tabletták révén további motiváció
alakulhat ki, és a táplálkozási
magatartás a tanulási hatás alapján
hosszú távon befolyásolható.

Összességében ki kell emelni, hogy a
vizsgálat viszonylag rövid idõtartama
ellenére (9 hét) a kezelt betegek több
mint fele tudta testsúlyának több mint
5%-át leadni.
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