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Csikai Enikő

Neurokognitív funkciók vizsgálata frissen felfedezett hipertóniás 
betegeken és három hónapos antihipertenzív kezelést követően 

Témavezető: Dr. Andrejkovics Mónika
Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet 

A kutatás háttere: A kardiovaszkuláris megbetegedéseket vezető halálozási okként tartjuk számon 
a fejlett országokban. A magasvérnyomás betegség Magyarországon kb. 2,5 millió főt érint. A keze-
letlen hipertónia (HT) súlyos célszerv károsodásokhoz, kardiovaszkuláris vagy cerebrovaszkuláris 
eseményekhez és komplikációkhoz vezethet. A végrehajtó funkciók, a pszichomotoros tempó és a me-
mória a károsodásra legérzékenyebb neurokognitív funkciók. 

Célja: Interdiszciplináris kutatásunk első célja a frissen diagnosztizált, primer hipertóniás betegek 
esetében a neurokognitív eltérések reverzibilitását (korai) megvizsgálni antihipertenzív gyógyszeres 
kezelésre. Ezt követően arra keressük a választ, hogy az antihipertenzív szerek pusztán a vérnyomás 
normalizálásán keresztül hatnak a neurokognitív funkciókra vagy direktebb módon.

Módszerek: 30 fő (átlag életkor: 43,60±11,34 év; férfi–nő arány 2:1; dominánsan középfokú iskolai 
végzettség: 67%) átfogó orvosi és neuropszichológiai vizsgálatban részesült mind a 3 hónapos ACE- 
gátló (angiotenzin-konvertáló enzimet gátló, hatóanyagok: lisinopril vagy enalapril) terápiát megelő-
zően, mind pedig azt követően. A diagnózis felállítását 24 órás vérnyomásmérés segítette. A vizsgá-
latot befolyásoló komorbid betegségek, a koponya CT vizsgálaton talált kórós eltérések, a depresszió 
és a szorongás kizárási kritériumként szerepeltek.

Eredmények és összefoglalás: Az első és a kontroll vizit eredményeit az eloszlás típusától függően 
Wilcoxon-próbával vagy páros t-próbával vetettük össze. Már 30 betegnél sikerült szignifikáns javu-
lást találni 3 hónapos ACE-gátló kezelést követően a végrehajtó funkciókban (p= 0,001), azon belül 
a gátlás és vizuális fluencia esetén. 

A neurokognitív funkciókban észlelt nagyon enyhe eltérések reverzibilitását igazolni tudtuk az an-
tihipertenzív kezelés korai szakaszában. További kérdéseink megválaszolása céljából pedig mérjük az 
aktuális hatóanyag-koncentrációt a vérben a kontroll vizit során, illetve összevetjük a vér–agy gáton 
áthaladó és nem áthaladó gyógyszerrel kezelt csoportokat. 

Az adatgyűjtés és azok feldolgozása folyamatban van Eddig 87 főt vontunk be első vizitre, melyből 
48 fő teljesítette a kontrollvizsgálatokat. Az utánkövetés tervezett elemszáma 60 fő.

Támogatás: A lisinopril és enalapril terápiának a kognitív funkcióra valamint az érfal morfológiai 
és funkcionális jellemzőire kifejtett hatása tünetmentes hipertóniás betegekben c. Richter témapályá-
zat támogatásával.


