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• COVID-19-ben a magas mortalitás a gyorsan kialakuló 
súlyos tüdőérintettségnek tudható be

• A betegség súlyossága miatt, fontos a potenciális rizikó 
faktorok felmérése

• Társbetegségek rizikó növelő hatása bizonyított

• Korábbi összefoglaló közlemények kevés vizsgálatot és 
társbetegséget vizsgáltak

Bevezető



Célunk egy szisztematikus összefoglaló 
közlemény és metaanalízis elkészítése volt, 

amelyben értékeljük a társbetegségek potenciális
szerepét a COVID-19 betegség lefolyásában.

Célkitűzés



Klinikai kérdés: Növelik a komorbiditások a COVID-
19 el összefüggő végpontokat?

COVID-19 betegekP
Komorbiditások jelenléte (DM, HTA, májbetegség stb.)I

O Mortalitás, intenzív osztályon való 
kezelés, súlyos COVID-19

Komorbiditások hiányaC

Kérdés



• KETLAK konzorcium adatbázisa „RADAR”

• Adatforrás: MEDLINE, Embase, Web of Science, Scopus,
CENTRAL

• Rendszeres frissítések 3 hetente (utolsó: 2020.05.11.)

• search key: ’COVID-19 OR SARS-COV-2’ ”covid 19” OR 
"Wuhan virus” OR “coronavirus” OR “2019 nCoV” OR 
"SARS-cov-2"

RADAR



PRISMA folyamatábra

Keresés:

2020 május 11.



MORTALITÁS KOCKÁZATA

Ábra 1.

Összefoglaló ábra az

esélyhányadosokról

(OR) 95% konfidencia

intervallummal (95% 

CI) a mortalitásról

különböző

társbetegségek

esetén.



Ábra 2.

Összefoglaló ábra az

esélyhányadosokról

(OR) 95% konfidencia

intervallummal (95% 

CI) az intenzív 

kezelés igényéről 

különböző

társbetegségek

esetén.

ITO KEZELÉS KOCKÁZATA



Ábra 3.

Összefoglaló ábra az

esélyhányadosokról

(OR) 95% konfidencia

intervallummal (95% 

CI) a súlyos COVID-

19-ről különböző

társbetegségek

esetén.

SÚLYOS COVID19 KOCKÁZATA



KOMORBIDITÁSOK EGYÜTTES HATÁSA

FORRÁS: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-underlying-medical-conditions.html



FORRÁS: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html

KOMORBIDITÁSOK ÉS ÉLETKOR



1) Igazolt COVID-19 betegek körében bármely

társbetegség rosszabb klinikai végkimenetellel társul

2) A komorbiditások száma korrelál a betegség

súlyosságával

3) Kórházi felvételkor a társbetegségek alapos felmérése

segíthet a korai rizikóbecslésben COVID-19-ben

ÚTRAVALÓ ÜZENET
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Köszönöm a figyelmet!



• Multidiszciplináris kutató csoport

• Megalakulás: 2020. március 11.

• Célok: Kutatási tevékenység szervezése

Magas színvonalú tudományos bizonyíték 
biztosítása

Segítsen a kormány döntéshozóinak

• 96 kutató, 20 szakterület

• Regiszterek, klinikai vizsgálatok, meta-analízisek

KETLAK


