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Azt írja az újság�
Evidence Based Journal Club

…címmel állandó szakmai rovatot szeret-
nénk indítani a Hírvivôben, amelyben egy-
egy rövid összefoglalót olvashatnak a ked-
ves kollégák arról, hogy azokban az orszá-
gokban, ahol a gyermekek egészsége még 
érték, mivel is foglalkoznak gyermekorvo-
sok, amikor éppen nem gyógyítanak. 

Például klinikai vizsgálatokat végez nek, 
amelyekbôl a gyermekek egészsége és a 
tudomány fejlôdése szempontjából egy-
aránt fontos összefüggésekre következ-
tetnek, és mindezért még fizetést is kap-
nak. 

Az „Evidence Based Journal Club” egy, 
a fejlett országokban széles körben elter-
jedt továbbképzési forma, amely egy-egy 
klinikai tanulmány, tudományos vizsgálat 
bemutatása során nemcsak az adott tanul-
mány aktuális eredményeit, hanem magát 
a vizsgálati módszert is részletes kritikus 
elemzésnek veti alá. Így nemcsak magával 
egy számszerû eredménnyel, és az ebbôl 
közvetlenül levonható praktikus konzek-
venciával, hanem egy kicsit a klinikai kuta-
tások metodikájával, az egyes vizsgálatok 
értékével, a vizsgálatok során felmerülô 
bizonytalanságok kritikus megítélésével is 
megismerkedhetünk. Mindezzel az elér-
hetô legjobb bizonyítékok megtalálásának 
technikáját gyakorolhatjuk. 

Fizetséget ugyan nem tudunk felajánla-
ni, de angol nyelvû közleményeket igen, 
azoknak az elkötelezett és erre idôt szánó 
kollégáknak, akik részt vennének ennek a 
rovatnak a szerkesztésében. 

Várjuk jelentkezésüket! 

Kovács Ákos, szakmai bizottság

AZ ISMÉTELT CSECSEMÔKORI 
ANTIBIOTIKUM-KEZELÉS  

NÖVELI A KÉSÔBBI ELHÍZÁS 
KOCKÁZATÁT

Egy összesen 64 580, ötévesnél fiatalabb 
gyermek adatait elemzô kohorsz vizsgá-
lat eredményei arra mutatnak, hogy a két-
éves életkor elôtt több alkalommal, is-
métel ten kapott széles spektrumú an ti-
biotikum-kezelés emeli a késôbbi, de még 
a korai gyermekkorban kialakuló elhízás 
kockázatát. (1)

A vizsgálat célja az Egyesült Államokban 
is népbetegségnek számító obesitas (min-
den harmadik gyermek túlsúlyos vagy kö-

vér) korai, az élet elsô ezer napján már 
észlelhetô rizikótényezôinek részletesebb 
megismerése volt. 

A tanulmány szerzôi egy, az USA keleti 
partján a Children’s Hospital of Philadelphia 
területéhez tartozó elsôdleges (ambuláns) 
gyermekellátó hálózat elektronikus adat-
bázisát felhasználva felmérték az össze-
függést az élet elsô 24 hónapjában felírt 
gyógy szerek, és az ezeket a gyógyszerfel-
írásokat indokoló diagnózisok, valamint 
ugyanebben a betegcsoportban a követke-
zô három évben a BMI alapján számított 
elhízás elôfordulásának gyakoriságát.  

A számítógépes adatok tanúsága szerint 
a leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek 
az antibiotikumok voltak, amelyeket elsô-
sorban torokgyulladás, vagy középfülgyul-
ladás kezelésére alkalmaztak (a gyermekek 
69%-ánál). Az elsô két életévben minden 
gyermeknek átlagosan két olyan betegsé-
ge zajlott le, amely során antibiotikum-ke-
zelésben részesült. Ezek közül 41%-ban a 
gyerekek széles spektrumú antibiotikumot 
kaptak. 

A széles spektrumú antibiotikumokat 
kapott gyermekek csoportjában egyértel-
mûen (azaz statisztikailag szignifikánsan) 
mintegy 1,1-szeresére emelkedett az el-
hízás gyakorisága (Rate Ratio: 1,11). Az 
emelkedés még kifejezettebb volt azok 
között, akik 4 vagy több alkalommal kap-
tak ilyen kezelést (RR: 1,16). Ennél a hatal-
mas esetszámnál már az ilyen mértékû 
változás is szignifikáns. A szûk spektrumú 
antibiotiumok alkalmazása esetében (pe-
nicillin, amoxicillin) azonban még több is-
mételt dózis esetén sem találtak az elhízás-
sal semmilyen összefüggést. 

EBM-KOMMENTÁR:
A fenti klinikai tanulmány egy jellegzetes 
ún. kohorsz vizsgálat. A kohorsz vizsgála-
tok ugyan nem szolgáltatnak magas szintû 
evidenciákat, hiszen a vizsgált és a kontroll-
csoportba kerülô gyermekek nem vélet len-
szerûen (random módon) lettek kiválaszt-
va, és a vizsgálat kivitelezése nem pros pek-
tív módon (tehát a vizsgálat kezdetétôl a 
jövôben majd jelentkezô betegek adatait 
rögzíti), hanem retrospektív, tehát már a 
múltban dokumentált esetek elemzésére 
vállalkozik. Ezek a vizsgálatok a metodikai 
torzítások nagyobb esélye miatt eleve ki-
sebb bizonyossággal szolgáltak, mint a 

prospektív, randomizált vizsgálatok, mégis 
rendkívül értékesek, ugyanis lehetôséget 
adnak viszonylag nagyobb esetszám fel-
dolgozására. Ebben a kohorszban pl. közel 
65 ezer (!) gyermek adatai kerültek feldol-
gozásra. Ugyanez az adattömeg egy pros-
pektív, randomizált vizsgálat keretei között 
több év alatt volna csak összegyûjthetô, 
míg a számítógépbôl egy erre tervezett 
speciális szoftver segítségével, a megfelelô 
tudományos hipotézis (kérdés) birtokában 
viszonylag hamar kinyerhetô. 

A kohorsz vizsgálatok a leggyakrabban 
bizonyos gyógyszerek, kezelések veszélye-
inek, mellékhatásainak kimutatására hasz-
nálatosak, ezek ugyanis a ritka elôfordu-
lásuk miatt nagy esetszámot igényelnek. 
A kohorsz tanulmányok eredményei alap-
ján aztán könnyebb célzott, prospektív 
vizsgálatokkal magasabb szintû evidenci-
ákat igazolni. A kohorsz tanulmányok te-
hát trendeket képesek igazolni, iránytûként 
szolgálnak, ráirányítják a figyelmet azokra 
a területekre, amelyekkel a jövôben érde-
mes behatóbban foglalkozni.

A tanulmányban használt számítógé-
pes multivariancia analízis egy rendkívül 
hatékony statisztikai elemzô módszer, 
amely képes számos, akár több száz, egy-
mástól lát szólag független adat (pl. nemi 
hovatartozás, gesztációs idô, bôrszín, lezaj-
lott be tegségek stb.) közül kiválasztani 
azokat, amelyek gyakrabban fordulnak elô 
együtt, anélkül, hogy közöttük direkt ok-
okozati összefüggést bizonyíthatnánk. 

Ilyen szemszögbôl érdemes a fenti ta-
nulmány eredményeit is értékelni. Bár a 
statisztikai összefüggés az ismételt széles 
spektrumú antibiotikum szedése és a ké-
sôbbi elhízás gyakorisága között egy-
értelmû, a két dolog közötti direkt ok-oko-
zati összefüggés természetesen nem bizo-
nyítható. Elképzelhetô – sôt valószínû –, 
hogy egy harmadik független tényezô (pl. 
alacsony gazdasági-szociális-edukációs stá-
tusz, vagy valamilyen immunológiai vagy 
genetikai faktor) következtében azok a 
gyermekek, akik késôbb elhíznak (pl. mert 
nincs pénze a családnak minôségi ételeket 
vásárolni, a kisdedekkel sok cukros folya-
dékot itatnak), azok gyakrabban betegsze-
nek meg légúti infekcióban is, gyakrabban 
viszik ôket orvoshoz, tehát a két vizsgált 
tényezô gyakrabban jelentkezik ugyanab-
ban a betegcsoportban, de nincsenek egy-
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mással ok-okozati kapcsolatban. A tanul-
mány adatai is mutatják, hogy hasonlóan 
erôs statisztikai összefüggés mutatható ki 
az antibiotikus kezelések számán kívül szá-
mos olyan egyéb tényezôvel, mint a férfi 
nem, a hispán népcsoporthoz tartozás, az 
állami (tehát alapszintû, nem magán-) biz-
tosítás, a diagnosztizált asztma, valamint 
 bármilyen okú szteroidkezelés az anam-
nézisben.

Rendkívül fontos, hogy egy kohorsz ta-
nulmány esetén a vizsgált és a kontroll-
csoport összehasonlítható legyen, azaz, az 
adott kérdés szempontjából ne különböz-
zék jelentôsen egymástól. Jelen vizsgálati 
eredmény pl. csak abban az esetben érté-
kelhetô, ha azok, akik gyakrabban kaptak 
széles spektrumú antibiotikumot és azok, 
akik nem, az antibiotikum-kezelés elôtti 
BMI-értéküket tekintve nem különböztek 
szignifikánsan egymástól. Amennyiben 
ugyanis azok, akik gyakrabban kaptak an-
tibiotikumot, már eleve túlsúlyosak voltak, 
a késôbb is magasabb BMI-értékük nyilván 
nem meglepô és nincs összefüggésben az 
antibiotikum-kezeléssel. Errôl a szerzôk 
em lítést tesznek a tanulmányban, de konk-
rét számadatot nem közölnek.   

A közlemény egy, az elkövetkezô évek-
ben bizonyosan jelentôssé váló kutatási 

trendre világít rá. A humán microbiom 
össze tételének, megváltozásának jelentô-
sége, ennek kapcsolata nemcsak az elhí-
zással látszik egyértelmûen igazolódni, de 
az érintett kórképek és elváltozások spekt-
ruma a gyulladásos bélbetegségektôl kezd-
ve egyes malignus daganatokon, allergiás 
és autoimmnun kórképeken át a mentá lis 
betegségekig terjed. A bélflóra mint az 
immunrendszer aktív alkotórésze részt vesz 
a korai adaptációs és epigenetikai me-
chanizmusok egy egész sorának irányítá-
sában. 

A környezeti tényezôk alakulása (mint 
pl. az alkalmazott diéta, az anyatejes táp-
lálás, az intestinalis mikroflórát befolyáso-
ló gyógyszerek) a felszívódásban és az 
egyes tápanyagok transzportjában szerep-
lô mechanizmusokért felelôs gének exp-
ressziójának megváltozása révén jelentôs 
epigenetikai faktorként szerepel. Ezért az 
élet elsô ezer napján bekövetkezô, a bél-
flórát érintô változások (mint például az 
ismételt széles spektrumú antibiotikum-
terápia) alapvetôen befolyásolják az im-
munrendszer késôbbi (epi)genetikai prog-
ramozását, fejlôdését, amelynek akár egész 
életünkre kihatása lehet. 

A témával kapcsolatban egy részletes 
összefoglaló közlemény jelent meg 2014 

decemberében a Nature hasábjain, amely 
a mindezzel mélyebben foglalkozni kívá-
nók számára rendkívül izgalmas olvasmány 
lehet. (2) 

Jelen tanulmány rávilágít arra, hogy eb-
ben az életkorban a körültekintôen meg-
választott indikáción alapuló antibiotikus 
kezelés, a megfelelô, lehetôleg szûk spekt-
rumú antibiotikum választása milyen ko-
moly hatással lehet a gyermek egészségé-
nek, ké sôbbi egész életének alakulására, 
a késôbbi cardiovascularis rizikótól kezdve 
egészen az obesitashoz társuló depresszi-
óig. Nem árt tehát, ha néha eszünkbe jut 
Howard Brody, a Michigani Egyetem orvo-
sietika- és filozófiaporfesszorának gyakran 
idézett állítása: „Minden egyes or vosi dön-
tésünk valahol etikai döntés is, vagy leg-
alábbis a probléma tudományos és klinikai 
vonatkozásai mellett mindig tartalmaz 
etikai komponenseket is!”(3)
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Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel nevét! Az összeg beérkezését  
követôen a nyilvántartásunkban szereplô névre és címre juttatjuk el a számlát.

Tájékoztatjuk, hogy a praxisukat ténylegesen feladó kollégákat – kérésük esetén –  
fizetési kötelezettség nélkül is megilletik a HGYE-tagoknak járó kedvezmények. 

A HGYE Tiszteletbeli Tagja kitüntetô címet 2014-ben

DR. KÔRÖSI LÁSZLÓ
az OEP fôosztályvezetô-helyettese kapta,

elismerésül azért a tevékenységért, amelyet a gyermekorvosi 
alapellátás finanszírozási kérdéseinek rendezése érdekében 

hosszú évek óta végez.


