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AJÁNLÁS

Mottó:

... szorgalmatoskodni kinek-kinek az egészséget 
megtartó jó diétáról, vagy életének módjáról...

(Mátyus István 1762)

Az elhízás nagymérvű elterjedésére az USA-ban figyeltek fel elő
ször. A járvány később Európára is átterjedt. Előfordulása orszá
gonként igen változó.

Az ember testsúlya a fogamzástól kezdve folyamatosan emel
kedik, de ez nem elhízás, csupán testsúlynövekedés, amelyben 
a fehérjebevitel dominál. Elhízásról csak akkor beszélünk, ha a 
zsírszövet mennyisége nő meg.

Az elhízást a WHO betegségként deklarálta. Gyermekkorban 
nem feltétlenül betegség még. Nem is minden kövér gyermekből 
lesz kövér felnőtt, de gyakran kezdődik a gyermekkorban. A kö
vérség a vele járó kóros jelenségek mellett további betegségek ki
alakulásának veszélyét is magában hordja. Nem fertőző beteg
ségként terjed a világon. Jobb megismerése nyújthat majd alapot 
e tömeges betegség széleskörű megelőzéséhez.

Ezt a betegséget is epidemiológiai módszerekkel kutatjuk, 
mert megfelel a járványosság feltételeinek. A rendszeres iskolai 
szűrővizsgálatokból megállapítható, hogy hazánkban is emelke
dő tendenciájú az obezitás.

Már korán megfigyelték, hogy a kövér gyermekek száma a 
felnőttekéitől is gyorsabban emelkedik. Az utóbbi időben köz
lemények jelentek meg arról, hogy az alacsony születési súly 5 
éves kor körül az ún. utolérő testtömeg növekedés révén gyakran
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kövérségbe torkollik, de a magas születési súly is az elhízás koc
kázatával jár. A gyermek- és serdülőkor folyamán veszélyes idő
szakok váltogatják egymást (első életév, 5-6 éves kor, kisiskolás 
kor, pubertás időszaka).

A jelentős egészségügyi, szociális és gazdasági teher ellenére 
kevés európai országnak van átfogó nemzeti programja a kövér
ség megelőzésére, vagy a már testsúlyfelesleggel élők kezelésére.

A gyermekkorban még reverzibilisek az eltérések, ezért a 
prevencióban a hangsúlyt a gyermekekre és serdülőkre kell he
lyeznünk. Rendszeres, megfelelő étkezésre és testmozgásra kell 
biztatnunk és szoktatnunk; motiválnunk is kell a gyermeket, de 
a környezetét is. Népszerűsítenünk kell az anyatejes táplálást. Ez
zel érhetjük el, hogy csökkenjenek a kövérségből eredő ún. meg
előzhető betegségek, a korai halálozás.

A Szerző nem lankadó figyelemmel követi a szakirodalomban 
a kövérséggel kapcsolatos tudósításokat, ez a könyv már a máso
dik összefoglalója.

Újszerű a könyv második részében található bibliográfia, 
amely a korábban megjelent Gyermek- és serdülőkori kövér- 
(beteg)ség c. (tan)könyve szakirodalmi hivatkozásait és a fel 
nem dolgozott közleményeket is magában foglalja, ezzel segítve 
a téma iránt érdeklődők tájékozódását.

Dr. Pintér Attila
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I. RÉSZ

Mottó:
„Másokat a jóra bírni példa és tett által”

(Brunszwik Mária Terézia)

Előzmények

Az elhízással foglalkozó magyar nyelvű és külföldi szak- és egyéb 
irodalom a betegség multidiszciplináris természetének megfele
lően egyre szerteágazóbb. Különböző, nem egészségügyi sajtó
termékek is bő teret szentelnek a kérdés egyes vonatkozásainak. 
Szerte a világon ezrével jelennek meg a legkülönbözőbb újságok
ban és folyóiratokban cikkek és tanulmányok, amelyek a kövér
séghez kapcsolódó, többnyire részproblémákkal foglalkoznak.

Rodé Magdolna

A gyermek- és serdülőkori 
kövér(beteg)ség

Okok, kísérőbetegségek, diagnózis, 
megelőzési és kezelési lehetőségek

1. ábra. A könyvek címlapjai
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1998-ban a Golden Book kiadásában megjelent A gyermek-és 
serdülőkori kövér(beteg)ség c. (tan)könyv, amely a magyar és a 
nemzetközi szakirodalom alapján az alapokból kiindulva össze
foglalta, amit akkor erről az új tudományágról tudni lehetett, ill. 
kellett az elhízás jelentősége miatt.

2008-ban megjelent a Kairosz Kiadó gondozásában A kövérség 
és kísérő betegségei c. könyvem, amelynek a címe önmagáért beszél.

Jelen munka a trilógia harmadik tagja, a hangsúly most az 
azóta eltelt idő kutatási és gyakorlati eredményeivel foglalkozó 
szakirodalmának ismertetésére került rá. A kérdés óriási jelen
tőségét minősíti e rövid idő alatt világszerte keletkezett hatalmas 
ismeretanyag.

Az ismétlések elkerülésére a Függelékben olvasható mindkét 
könyv tartalomjegyzéke.

Definíció

Az elhízás anyagcsere-folyamatok genetikai, központi idegrend
szeri, endokrin és környezeti hatásokra létrejövő zavara, amely 
az energia háztartás egyensúlyának módosulását okozza. A be
tegség folyamatosan, lassú ütemben, a zsírszövet tömegének nö
vekedésével alakul ki. Testsúlycsökkentő kezelés után a testsúly 
a rendellenes szabályozás miatt az eredeti, vagy annál nagyobb 
értékre nőhet, és időskorig megmaradhat. A kóros szabályozás
ban a genetikai tényezők is jelentős szerepet játszanak, azonban 
messze kisebb százalékban (1%), mint azt a közhiedelem tartja, a 
többi 99%-ban az energia egyensúly pozitív.

Krónikus, recidiváló betegség, amely tartós kezelést igényel 
testsúlycsökkentés, majd súlytartás céljából. Magában hordja 
kísérő betegségek kialakulásának esélyét, ekkor azokra jellemző 
tünetekkel egészül ki.

Az obezitológia multi-interdiszciplináris tudomány.
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Az elhízástudománynak a hagyományos klinikumok mellett 
számos tudományággal sokrétű összefüggései vannak mint pl. a 
genetika, élettan, kórélettan, biokémia, kardiológia, diabetologia, 
sportorvostan, pszichológia, szociálmedicina, egészségneve
lés, népegészségügy, ifjúsági orvostan, rehabilitáció, dietetika, 
fizioterápia. A különböző tudományágak elhízással foglalko
zó határterületei az utóbbi években lassan új tudományágat: az 
elhízástudományt (obezitológiát) hozták létre,amely az elhízás 
kialakulásának, klinikumának gazdasági és társadalmi kihatá
sainak tudományága lett.

Az egészséget négy tényező határozza meg:
• az öröklött tulajdonságok (20%),
• az életmód (35%),
• a környezeti hatások, beleértve a természeti, a mesterséges 

és a társadalmi környezetet (30%),
• az egészségügyi ellátás (15%).
A helytelen életmód, táplálkozás mellett rossz egészségi hely

zetünknek társadalmi, lélektani okai is vannak. Egészségünk 
helyreállításához nemcsak szűrővizsgálat, gyógyszer, egészséges 
életmód szükséges, hanem megvalósítható célok, reális jövőkép, 
látható eredmények.

Természetesen sok erőfeszítésről láthatunk-hallhatunk, ennek 
ellenére az elhízás frekvenciája 5-7 évente megduplázódik.

A 2000. évi iskolaorvosi konferencián ismertették a legújabb 
francia-magyar összehasonlító vizsgálatot, amely szerint a ma
gyar fiúk és lányok 7 éves koruk után (kisiskolás kortól) egyaránt 
a felső percentilis tartományokban vannak, kövérebbek a fran
cia gyerekeknél. Azt már tudjuk, hogy a gyermekkori kövérség 
áthúzódik a felnőttkorra, a következményes, kísérő betegségek 
akkor manifesztálódnak - mint az időzített bomba - és a gyer
mekkori elhízás a későbbiekben már önmagában is fokozza a 
morbiditást, a mortalitást, sőt a szélsőségesen kövér serdülőké a 
későbbi életkorban a vártnál is nagyobb.
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Valamikor az embereknek lelki, szellemi, hitből eredő erkölcsi 
felfogásuk, céljaik voltak és ezt a többség elfogadta. Platon szerint a 
szegénység nem a kevés tulajdont, hanem a nagy vágyakat jelenti. 
Évtizedeken át csalódások, kiábrándulások, hiábavaló erőfeszíté
sek sora sújtotta nemzetünket. Az emberek fogyasztani akarnak, 
utazásaik közben megfertőződtek Nyugaton. Filmen, TV-n ezt 
látják, hitelekkel ez lehetővé is vált, de éppen most fizetjük meg az 
árát. Azt hitték, ha többet dolgoznak, többet tudnak fogyasztani. 
Kialakult az ördögi kör, az emberek megfáradtak, elveszítették esz
ményeiket és egy beteg társadalom hitüket vesztett emberei nem is 
lehetnek egészségesek. A rossz minta értékvesztést, tudathasadást 
okozott, az emberek tanácstalanok lettek, főleg a képernyőre szá
mítanak. A kór, a lelki betegségek távközlés útján terjednek, ki
szolgáltatottak vagyunk (elsősorban a gyerekek, ld. később).

Napjainkban az internet is információk forrásává vált, segítsé
gével egyre többen szereznek tudást. Az így nyert adatokat azon
ban óvatosan, igen kritikusan kell kezelni, mert ellenőrizetlenek 
és sokszor félrevezetők. Kiberchondriának nevezik, ha a mai hi- 
pochonderek a számítógép képernyőjéről tanulják a tüneteket és 
a weboldalakon böngészik a gyógymódokat. Sokan azért igye
keznek a számítógépről tanulni, hogy orvosukkal felkészülteb
ben tárgyalhassanak, erre az orvosoknak fel kell készülniük.

A szakirodalomban a kövérséget általában elhízásnak nevezik, 
a mindennapokban a kövérség szóval felváltva használjuk.

Testsúly, egészség, morbiditás, mortalitás

Az egészséghez bizonyos testsúly tartozik. A biztosító társasá
gok hosszú évtizedek alatt adatokat gyűjtöttek össze, hogy egy 
adott életkorban az illető nemében, alkatával, csontozatával, fizi
kai aktivitása mellett, foglalkozásával, szellemi igénybevételével,



Fo
rrá

s:
 K

SH

Testsúly, egészség, morbiditás, mortalitás 17

Férfiak

2. ábra. Várható élettartam

50 éves korban
60 éves korban

Születéskor 
40 éves korban
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életkorával, testsúlyával általában mennyi a várható életkor és ez 
után kötnek életbiztosítást. Ideális az a testsúly, amely a leghosz- 
szabb életkilátáshoz tartozik.

A biztosító társaságok azonban túloznak. Az úgynevezett ide
ál, amit a reklámokon látunk, a vékony nő elegáns ruhákban, el
érhetetlen.

Sokféle ideális testsúly van, az emberek ugyanis nagyon kü
lönbözőek. A kóros testsúlyt hagyományosan a mortalitással 
való összefüggésében állapítják meg. Az értékeléskor azonban 
figyelembe kell venni a dohányzást, az alkoholizmust, a rossz
indulatú betegségeket, depressziót, krónikus tüdőbetegségeket, 
étkezési szokásokat, BMI-t (body mass index-testtömeg index) 
és egyes kóros állapotokat, mint a hipertónia, NIDDM (non 
inzulin-dependens diabetes mellitus), ISZB (ischémiás szívbe
tegség), fizikai aktivitási gyakorlatot, mert ezek a testsúly és a 
mortalitás összefüggését eltorzítják.

Az elhízás és a társadalom

A kövérség a köztudatban még nem jelent feltétlenül beteg
séget, de nem is csak variáns, vagy szépséghiba - habár igen 
sok embert érint: Magyarországon jószerével átlagban minden 
másodikat, az USA-ban minden harmadikat. Az elhízás a bőr
színnél is súlyosabb bélyeg, az élet számos területét is negatívan 
érinti. A társadalom azt hiszi, hogy nyugodtan sértegetheti a 
kövéreket. A túlsúlyos ember a társadalom kirekesztésére két
ségbeeséssel reagál. Mozgalom indult a kövérség elfogadtatásá
ért. A világban az a trend, hogy fogadjuk el magunkat olyan
nak, amilyenek vagyunk, mert a harc a saját testünkkel nagyon 
helytelen. A szülők pl. Amerikában tiltakoznak az ellen, hogy 
a gyerekek testsúlyát iskolakezdéskor megmérjék és rögzítsék. 
Az emberi jogokra és arra is hivatkoznak, hogy ezzel kihang-
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súlyoznák a testsúly különleges fontosságát és a gyerekekben 
szorongást váltana ki.

Egyszer csak a kövér lett a divat a játékiparban. Londonban 
bemutatták egy játékcég meghizlalt babáját, mert új dolgot akar
tak piacra dobni, vagy úgy érzékelték, hogy az emberek megun
ták a lesoványodott nők látványát, az eddig reklámozott 36-38-as 
méretet. Újabban helyenként már a divatbemutatókról is szám
űzik az anorexiás kinézetű manökeneket.

A divatszakma, a média, a reklám a hibás, hogy a nők eny- 
nyit foglalkoznak a súlyukkal. Amerikában megfigyelték, hogy 
a Miss Amerika verseny győztesei 1922-től 2%-kai magasabbak 
lettek, de a súlyuk 12%-kal csökkent.Ma még általában ez az ide
ál elérhetetlen, örülhetünk, ha tartani tudjuk a súlyunkat, hiszen 
25-30 éves kortól normálisan is nő a testsúly évente 30 dkg-t, ez 
10 év alatt már számottevő.

Szakemberek véleménye szerint a kövérség az AIDS után ko
runk legnagyobb (nemcsak orvosi) problémája.

Noha a túlsúly önmagában nem betegség, súlyos és komoly 
egészségügyi probléma. Az orvosi gyakorlatban az egyik leg
gyakoribb, legnehezebben kezelhető és a legtöbb kudarccal járó 
betegség, az egyik legnagyobb kihívás, elsőrendű, önálló rizikó
faktor. A WHO szerint a 10 legsúlyosabb betegség egyike, a do
hányzás után a második legfontosabb megelőzhető tényező, amely 
a lakosság mortalitását fokozza. Régóta ismert, hogy a kövérség a 
hipertónia, diabetes mellitus és a dyslipidaemia rizikófaktora és 
ezáltal indirekten a koszorúér betegség kockázati tényezője is. Az 
obezitást az összes leggyakoribb betegség hatodik legjelentősebb 
oki tényezőjének is tartják (az első 5: a gyermekkori/anyai súly
hiány, a nem biztonságos nemi élet, a magasvérnyomás betegség, 
a dohányzás és az alkoholfüggőség).

Maga az elhízottság mégsem érdekli igazán az embereket, 
nem normális a viszonyuk az elhízottsághoz. Úgy értékelik, 
hogy az egészség jele mert a szervezetük jól hasznosítja a bevitt
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táplálékot. Gyermekkorban ráadásul, mivel a már gyermekkor
ban elhízottak magasabbak is, érettebbnek is tartják, és mint 
örömteli tényt fogják fel. Ezért orvoshoz sem fordulnak, csak 
ha már panaszokat okoz, kísérő betegség jelentkezik. Akkor is 
az a fő kérdésük, hogy az elhízásuk öröklődés, vagy hormoná
lis betegség következménye-e? Nem ivódott a köztudatba, hogy 
igen ritka a kövérség hormonális okból. Hormonális problémá
kat okoz ugyan, de csak másodlagosan. Eredeti értelemben vett 
hormonbetegségre akkor kell gondolnunk, ha a kövér gyermek 
alacsony termetű.

A veszélyeztetettség már a méhen belül kezdődik, 3 éves kor
ban felerősödik. 14-15 éves kor körül a mellékvesekéreg aktivi
zálódásakor a fiúk lesoványodnak, a lányok meghíznak. A ter
hesség és a szoptatás is súlygyarapodással jár/hat. 25-30 éves kor 
körül a családalapítás, a korábbiakkal szembeni megállapodott 
életmód veszélyes a férfiakra. A gyermekvárás idején az apaság 
érzése a férfiakból együttműködést vált ki és mivel a nők ilyen
kor többet esznek is a férfiak ebben is társaik.

Az elhízás kialakulásában 
szereplő tényezők

A táplálkozásról és edzettségről (fitness) Athénban rendezett III. 
nemzetközi konferencián arra az álláspontra jutottak, hogy a ge
netika határozza meg. az egyéni hajlamot az egészség megőrzésé
re, a betegségek kialakulására. Előrelépést jelenthet a kezelésben 
és prevencióban, ha megértjük a genetikai hajlam és a megvál
toztatható faktorok kölcsönhatását. Nem könnyű azonban a mai 
világban a családokkal dolgozni, mert eléggé szétszórtak, gyenge 
az összetartás, a családi anamnézis ismeretlen lehet, a szekuláris 
trend elmossa a generációk közötti hasonlóságot.
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Embernél a táplálékfelvételt kulturális tényezők, a látással, 
szaglással, ízleléssel kapcsolatos múltbéli tapasztalatok és a pszi
chés működések erősen befolyásolják.

A paleolitikum idoljai és barlangrajzai feltűnően kövér nőket 
mutatnak. A termékenység istennőit is duzzadt mellel és dom
ború hassal ábrázolták, ami azt a tapasztalatot fejezte ki hogy a 
reprodukciót a zsírszövettel hozták összefüggésbe. Nigériában 
a házasság előtt még ma is hizlaló kamrákba kényszerítik a lá
nyokat, hogy meghízva szimbolizálják termékenységüket. Lehet, 
hogy a kövér szobrok, amik az őskorból ránk maradtak, nemcsak 
a termékenység, hanem az éhség elkerülése iránti vágyat és kö
nyörgést is kifejezték.

Ősidőkben a táplálkozás feladata a szervezet fenntartása volt. 
A táplálék energiája fedezi a napi munkához, mozgáshoz, gon
dolkodáshoz, izgalmakhoz, a szervezet fejlesztéséhez szükséges 
mennyiséget. Ma a megváltozott viszonyok következtében las
sú túltáplálkozás folyik, ami nemcsak kozmetikai hibára vezet, 
hanem betegségek csírája, de amíg nincsen kóros tünet (ha csak 
nem keressük), akkor nem veszik komolyan a kövérséget. Az pe
dig - a pima tanulmány szerint esetleg csak 10-15 év múlva rob
ban, mint az időzített bomba: a 2. típusú diabetes mellitus a súly 
túlzott növekedését (BML 28, illetve 30 fölé emelkedése) 15-20 
évvel követi, további 5-15 év múlva válik szükségessé a renális 
dialízis, következik be a vakság és amputáció.

A szervezet a hideg/éhezés ellen tárolja az energiát, ez túlélé
si reflex. A gyűjtögető élet során a szervezet nem jutott zsírhoz. 
Ma már hozzájut, de az anyagcsere az evolúció során nem követ
te a civilizáció okozta változást. Az agy a zsírt, fehérjét, cukrot 
felismeri, a szervezet túlélési célból felhalmozza. A zsír érzéki 
élményt nyújt, elhomályosítja az érzékeinket, ami a fehérjére 
és szénhidrátra nem vonatkozik. A zsíros étel az agyba hamis 
jeleket küld, ezért nem hagyjuk abba az evést. A kövérség ellen 
nincsen természetes védekező reakció.
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Természeti körülmények között a (vad)állatvilágban ismeretlen 
az elhízás, a testsúlyszabályozás nagyon pontos folyamat, amelyet 
a táplálékfelvétel kormányoz. Ha éheztetnek egy állatot és újra 
enni kap, csak annyit eszik, hogy az eredeti súlyát visszanyerje, és 
ha túletetik majd ezután ad libitum ehet, visszanyeri a súlyát.

Az elmúlt 30 évben, amióta a kövérség epidémiává vált, nem 
változott a világon a génállomány, nem magyarázhatjuk ezzel ezt 
a járványt. 20-30 ezer évvel ezelőtt a kövérség előnytelen hatásai 
(mint a szénhidrát, vagy a zsíranyagcsere zavarok) nem mani
fesztálódhattak a rövid élettartam miatt. Ma azonban, mivel az 
ember ősi (takarékos) génjei és modern környezete nem felelnek 
meg egymásnak, az elhízás főleg környezeti okból kifejlődött 
epidémiává vált.

A testmagasságról és más testi jellemzőkről tudjuk, hogy ge
netikailag determináltak és nincs módunk, hogy jelentősen befo
lyásoljuk. A koragyermekkorban, még a növekedés stádiumában 
elhízott gyermekek magasak is lesznek.

Bizonyos fokig a testsúly is determinált genetikailag (mutatják 
a család és ikerkutatások), de nagy, illetve nagyobb a szerepe a 
környezeti tényezőknek. Bizonyított, hogy a zsíreloszlást geneti
kai tényezők határozzák meg, de abdominális obezitás kizárólag 
pozitív energia egyensúly esetén alakul ki.

Újabban beszámolnak olyan ikervizsgálatokról, amelyek a 
zsírtömeg öröklődését, az energia egyensúly zavarainak geneti
kus defektusát mutatták ki.

A méhen belüli környezet, a korai táplálás módja is szerepel
het az elhízás kialakulásában (ld. később).

Tekintetbe kell venni a változó demográfiai és társadalmi té
nyezők szerepét is, a szocioökonómiai statust, a család életmód
ját, a szabadidő eltöltésének módját, a fizikai aktivitás szerepét. 
A kamaszokra különösen jellemző a mozgáshiány, sokat ülnek 
a tv, videó, számítógép (internet) előtt, majszolnak és keveset
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mozognak. Úgyszólván a szabadidejük eltöltése határozza meg a 
gyerekek - emberek testsúlyát!

A mindennapok gyakorlata felől kellene egyre inkább fog
lalkoznunk a kövérséggel, egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a 
környezeti faktorok felfedezésére (TV reklámok, lustaság, lelki, 
szociális, gazdasági stb.), a helyes ellen-nevelésre, hiszen a min
dennapokban, napról-napra hízunk is el.

Az emberek azt sem gondolják át, hogy nem lenne jobb a hely
zetük akkor sem, ha akár egyik, akár másik ok lenne a háttérben, 
hiszen „géntérkép” ide, vagy hormonális ok oda, a kezelés akkor 
sem lenne sikeresebb.

Nem várhatunk azonban a kutatási eredményekre. Ha a test
magasságra viszonyított súly 95 percentilnél nagyobb, vagy ha 
a súlyindex (aktuális súly/ideális súly) 1,2-nél nagyobb, be kell 
avatkoznunk.

1. táblázat. Az obezitás kezelésének lehetőségei

• Diéta - Energiahiányos étrend
- Fehérjemegőrző módosított

koplalás (PSMF)
- Teljes koplalás

• Mozgásprogram
• Viselkedésterápia
• Műtéti módszerek

(gyermekeknek 
nem javasoltak)

- Gastroplastica
- Gyomor bypass
- Jejuno-ilealis bypass
- Zsírleszívás

• Gyógyszeres kezelés 
(gyermekeknek nem javasolt)
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Egy amerikai szakértői bizottság alakult, amely javaslatokat 
készített orvosok, dietetikusok számára a túlsúlyos gyermekek és 
serdülőkkel való foglalkozáshoz. Azt javasolják:

„ha a gyerek BMI-je (body mass index, testtömeg index) 85 
percentik vagy annál több és kövér is, vagy a BMI 95 percentil, 
vagy több és kísérő tünetek, vagy betegség is kimutatható, akkor 
foglalkozni kell vele.

A klinikusnak ismernie kell az exogén kövérség ritka okait, 
beleértve a genetikai szindrómákat, endokrin betegségeket és 
pszichológiai rendellenességeket.

2. táblázat. Kövérséggel járó ritka szindrómák és tüneteik

1. CUSHING szindróma

2. LAURENCE-MOON-
BIEDL szindróma

3. H-H-H-O szindróma

4. FRÖLICH szindróma
5. PICKWICK szindróma

6. KALLMAN szindróma

7. BIEMOND szindróma

8. CARPENTER szindróma

9. ALSTROM szindróma

alacsony növés, hypertonia, jellegzetes 
endokrin status
imbecilitas, polydactilia, retinitis 
pigmentosa
hypogenitalismus, hypomentia, 
hypotoniás izomzat, obesitas 
dystrophia adipogenitalis 
hypoxia, hypercapnia, polycythaemia, 
somnolentia
anosmia, színvakság, szájpadhasadék, 
vese agenesia
iris coloboma, polydactilia, mentális 
retardáció
acrocephalosyndactilia, mentális 
retardáció
retina degeneratio, süketség, diabetes 
mellitus, acanthosis migricans
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3.

• Pszichológiai problémák

• Légzési elégtelenség
• Alvási apnoe
• Csontrendszeri 

rendellenességek

• Anyagcsere-betegségek

• Májbetegségek

• Kardiovaszkuláris betegségek

• Rosszindulatú daganatok

táblázat. Az obezitás szövődményei

- Depresszió
- Az önbecsülés hiánya

- A csípő asepticus necrosisa
- Varus vagy valgus irányú 

deformitások
- Hyperlipidaemia
- Diabetes
- Steatosis
- Steatohepatitis
- Hypertonia
- Atherosclerosis
- Emlőrák

Keresniük, szűrniük kell a kövérség komplikációit, mint a 
hipertenzió, diszlipidémia stb. ortopédiai rendellenességek, al
vási rendellenességek, epehólyag betegségek, inzulin rezisztencia 
daganatos betegségek. Gyermekgyógyásszal kell konzultálnia 
pseudotumor cerebri, kövérséghez társuló alvás zavarok, ortopé
diai problémák, masszív kövérség és 2 éves koron aluli kövérség 
esetén.

A család szerepe

A családnak nagy a jelentősége mind az életmód, mind orvosi 
szempontból. Életmódi és egészségi rizikó faktorok összegződ
nek benne és így olyan kutatások alanya, mint a diszlipidémia,
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hipertenzió, kövérség, diabetes mellitus, dohányzás, étkezési 
minta, alkoholfogyasztás, fizikális aktivitás, szocioökonómiai 
státusz.

Fel kell mérni, hogy van-e a családban készség a súly-kezelő 
program iránt és diétás, fizikai aktivitási szokások átalakításá
ra („family based program”). Az elsődleges cél az egészséges ét
kezés és aktivitás. A fenti bizottság olyan kezelést ajánl, amely 
korán kezdődik, kis lépésekben folyik és a családot is magában 
foglalja. A család folyamatos támogatása a biztosítéka az új vi
selkedés fennmaradásának. Ez az ajánlás gyakorlati vezérfonal a 
gyermekkori kövérség megállapításához és kezeléséhez.

Reklámok szerepe az életmód, 
a kövérség kialakulásában

A médiumok igen erős szocializációs tényezővé váltak. Életün
ket áthatja az üzlet: a reklámok egyrészt fogyasztásra, vásárlásra 
ösztönöznek (játékok, gyakran egészségtelen élelmiszerek), más
részt elérhetetlen szépségideált népszerűsítenek, ami feloldhatat
lan feszültséget idéz elő.

Sok szakértő szerint a reklámipar egyszerre reklámozza - üz
leti érdekeinek megfelelően - az egymásnak ellentmondó dolgo
kat. A média, az üzleti cél érdekében, félrevezető információkkal 
a gyerekek realitásérzékének összezavarására törekszik a való vi
lág valamilyen szempontból történő (ezért torzított) tükrözésé
vel. Irreális, nem is valódi szükségletek iránti vágyakat keltenek.

A gyerekek mielőtt tudatában lennének a reklám befolyásoló 
szándékának és különbséget tudnának tenni a hirdetések varázs
latos, csillogó világa és a valóság között, már annyira a média 
sugallta mítoszok hatása alatt állnak, hogy nem szereznek im-



A TV-zés szerepe TI

munitást a befolyásolással szemben, így ki vannak szolgáltatva a 
reklámoknak.

Ez az immunitás felnőttekben sem működik, hiszen a reklám 
a tudat megkerülésével közvetlenül a védtelen tudatalattira, az 
ösztönökre hat, ráadásul nem is valódi szükségletek kielégítése 
iránti vágyat kelt. Egy mozifilm kockái közé a másodperc háro
mezred részéig a következő üzeneteket vágták: Egyél pattogatott 
kukoricát! Igyál colát! - a film után az eladott kukorica 57,7%- 
kal, a kóláé 18,1%-kal nőtt.

Az iskolás lányok elképzeléseit a saját súlyukról, alakjukról a 
magazinok képei erősen befolyásolják. Többnyire elégedetlensé
get szülnek bennük - minél többet olvassák ezeket, annál inkább. 
Irreális vágyakat keltenek és felelősek az étkezési zavarokért, 
amelyek végül is elhízásba torkollhatnak (a sok fogyókúrázás a 
jojó effektus révén meghizlalja őket). Kövér lányok esetén lehet 
csak pozitív szerepük, ha a szigorú diéta hátrányait és a fizikai 
aktivitás szerepét kihangsúlyozzák.

A TV-zés szerepe

Számos tanulmány szerint a gyerekek aktív életükből több, mint 
3 évet ülnek tv előtt és úgy tűnik, hogy a szabadidő eltöltése a 
leginkább befolyásolható faktora az elhízásnak mind gyermek, 
mind felnőtt korban. A gyermekkori elhízás pedig áthúzódik a 
felnőttkorra és a kövérség kockázatai is nagyobbak azokban a 
felnőttekben, akik már gyermekkoruktól kövérek. A 6 éves kori 
kövérség 25%-ban eredményez felnőttkorit, a 12 éves kori kb. 
75%-ban.

A magyar gyerekek hétköznap átlag 2,2 órát, hét végén 3,6 órát 
töltenek a tv előtt. Az USA gyerek (2-11 éves) heti 20 órát tölt a tv 
előtt, ez alatt átlag (gyerekműsorban!) ezer hirdetést lát, melyek kö-
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zül nem kevés kifejezetten az ő korcsoportjának szól. Egy felmérés 
szerint egy alig 3 éves gyerek már 100 cég emblémáját ismeri fel.

A gyermekkori aktív életmódnak fontos szerepe van a növe
kedésben és fejlődésben és egész életre szóló életmódot plántál. 
Felmérést végeztek az USA-ban gyerekek között, hogy a tv nézés 
és BMI, testzsír százalék, bőrredő vastagság hogyan aránylanak 
egymáshoz. Azoknak voltak a legrosszabb értékeik, aki 4 óránál 
több tv-t néztek naponta.

A gyerekeknek a rájuk zúduló információ özönnel egyedül 
kell megbirkózniuk, mert a szülők a tv nézést többnyire csak 
időben korlátozzák; sokan a tv-t gyerekpásztorként használják, 
pedig a televízión nevelkedett gyermekek csak szajkózzák a szá
mukra érthetetlen szavakat, gondolatokat. Képesek megjegyezni 
adatokat, szavakat, a tv reklámokból vett mondatokat, azonban 
később a saját céljaik elérésében nem fogják tudni felhasználni. 
A rendszeres, tartós tv nézés - nem szólva a műsorok káros hatá
sáról- a kezdeti „siker” után a nyelvi fejlődés beszűkülését, a kép
zelőerő, az alkotókészség, az aktivitás csökkenését eredményezi 
és szellemi, testi kényelmességre szoktat. így a gyerekek minden
féle rendező elv, nézőpont, irányultság és élettapasztalat nélkül 
dolgozzák fel az új élményeket.

Egy bizonyos életkor alatt még teljesen azonosulnak is a me
sék hőseivel. Ördögien tökéletes reklámfogás, hogy a nekik szánt 
filmek szüneteiben kedvenc rajzfilm hőseik reklámozzák a nekik 
szánt termékeket. Legtöbbször a még esetleg velük levő szüle
iknek sincs tiszta képük a valóságról. A reklámszakemberek a 
termékek mögé aztán mélyebb üzeneteket, kívánatos, megbe
csült, fontos értékeket sorakoztatnak, mint pl. család, fiatalság, 
egészséges életmód, tradíció, kényelem. így lesz azután pl. a ben
ne levő tej miatt (ami „élet, erő, egészség”) az agyoncukrozott, 
egészségtelen mogyorókrém a „csupa erő, egészség” megtestesí
tője és így tovább.
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A pubertás előtti és tinédzser korban talán még kiszolgáltatot
tabbak a gyerekek. A dohányzásra és alkoholra először a tv hív
ja fel a figyelmüket. Sajnálatos módon az ilyen terméket gyártó, 
vagy forgalmazó cégek hirdetései-, reklámhadjáratai Magyaror
szágon voltak a legsikeresebbek, mert aljas módon mind pozitív 
üzenetet hordoztak, a felnőtt társadalomhoz való tartozás elen
gedhetetlen kellékének állítva be a sört és cigarettát. A hirdetések 
hősei a közösséghez tartozás, a tömegbe simulás, az egyformaság 
megnyugtató esélyét kínálják.

Igen kifejező a magyar nyelv, amikor hadjáratnak nevezi az 
akciót.

Egyre nyilvánvalóbbá válik a divat és a reklámok káros hatá
sa a gyermekekre. A Római Europediatrics 2000 Konferencián 
elhangzott, hogy a reklámipar a TV-n keresztül negatív hatással 
van a gyerekekre, akik ettől agresszívabbak lesznek, a testi-lelki 
fájdalmakkal szemben érzéketlenek, meginog a bizalmuk a fel
nőttek társadalmában.

Éppen ezekben a napokban olvashattunk arról,hogy egy gye
rek megsebesítette a társát, mert annyira beleélte magát a látott 
történetbe!

A kövérség a redukált energia és zsírbevitel ellenére Angliában 
is az utóbbi 10 évben a duplájára nőtt. Okául a tv-t, videót, számí
tógépet (internet) gondolják.

Fijin évek óta tanulmányozzák az étkezési szokásokat. Tele
vízió csatornájuk az USA, ausztrál és brit programokat terjeszti. 
3 évvel a tv bevezetése után a 15-19 éves lányok 15%-a vallotta, 
hogy valaha hányással próbálta súlyát egyensúlyban tartani, míg 
3 évvel korábban csak 3%. Az étkezési zavarok tünetei ötszörösre 
nőttek a tinédzserek között, amióta a tv-t bevezették ott, pedig 
ebben a társadalomban hagyományosan mindkét nemben a kö
vér a szép, amióta világ a világ. A lányok vágya a karcsúságra an
nak e jele, hogy hasonlóakká akarnak válni a nyugati kulturális 
átlaghoz, amit a tv-n látnak.
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Internetes fogyókúra

Egész iparágak épülnek az emberek becsapására, kihasználásá
ra. Ilyenek voltak pl. az egy időben bálványozott Demis Roussos 
típusú hirdetések a közkeletű Rádióújság utolsó borítóoldalán, 
vagy az országos fogyókúraverseny hirdetése, ami bújtatott 
gyógyszerhirdetésnek minősülhet.

Mind gyakrabban kerül kapcsolatba a reklámszakma az 
egészséggel összefüggő hirdetésekkel, elsősorban recept nélkül 
kapható gyógyszerek, gyógyhatású- és természetgyógyászati ter
mékeket ismertető hirdetések révén. Sok kövér, vagy aki annak 
hiszi magát keres nem-orvosi segítséget. Az USA-ban 1990-ben 
33 milliárd dollárt fordítottak súlycsökkentő termékekre és szol
gáltatásokra, ez a tendencia azóta is.

Az internet hatása óriási. A világon internetezők száma évente 
megduplázódik. Ennek 45%-a: 90 millió ember érdeklődik egész
ség téma iránt. 50%-ukat betegségek érdeklik, ennek fő oka, hogy 
a beteg nem kap orvosától elegendő tájékoztatást, vagy nem mert 
kérdezni, ill. nem áll otthon rendelkezésre hagyományos forrás.

A lefogyasztással foglalkozó hatalmas ipar is természetesen 
igénybe veszi hirdetéseihez, de az itt elérhető információk mi
nősége, biztonságossága súlyosan aggályos. Tízezrével találhatók 
egészségügyi site-ok. Egészségportálok szólnak betegségekről, 
életmódról, gyógyszerekről, tesztekről, értékelésekről, források
ról, betegközösségekről.

Egy elemzés pl. a „súlycsökkentő diétádhoz található 1 millió 
kapcsolatból megvizsgálta az első ötvenet. Ebből 48-at az USA- 
ban alapítottak. Az elemzés célja az volt, hogy összevessék a kö
vérség kezelésére érvényes hivatalos irányvonalakat az interne
ten található ajánlatokkal.

A meglátogatott helyek harmada vitaminokat ajánl, ásványi és 
növényi kiegészítőket a diéta mellett várhatóan kialakuló hiány-
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tünetek ellensúlyozására (drága pénzen: 10-80 angol font közötti 
áron). Sokan tanácsokat nyújtanak a kiegyensúlyozott diétához, 
ajánlanak protein italokat, alacsony kalóriájú, teltségérzést oko
zó süteményeket - mellé brossúrákat is. Ugyancsak videókat a 
táplálkozásról - testgyakorlásról könyvecskékkel, egyébként is a 
könyvek bőséges választékát.

Jelentésnélküli fogalmak hemzsegnek, exotikus növényi ne
vekkel igyekszenek érdeklődést kelteni, melyekről utóbb kiderül, 
hogy károsak. Szennyezettek lehetnek gombákkal, nehézfémek
kel, szteroidokkal stb. Kölcsönhatásba léphetnek a szedett gyógy
szerekkel, esetleg életveszélyes mellékhatásokat okozhatnak.

4/a. táblázat1.
Gyermekeknél biztonságosan használható gyógynövények

* A kamillatea kivételével a belsőleges orvosságok 3 év alatti gyermeknek 
nem ajánlottak. Még orvosi előírás esetén is előfordulhatnak súlyos kóros 
reakciók a gyógynövények alkalmazásánál. A fenti orvosságok egyikét sem 
értékelték ki gyermekekben jól kontrollált klinikai tanulmányok során. 
Ezeket a készítményeket mindig csak szakképzett egészségügyi személyzet 
ellenőrzése mellett lehet használni.

** Orvosi ellenőrzés mellett.

Helyi használatra Belsőleg*
Aloe égésre Kamillatea kólikára vagy gyo
Szegfűszeg olaj fogfájásra morfájdalomra
Útifű kenőcs pruritusra Gyermekláncfű 

gyökér szirup v. tea
hashajtásra

Piros kasvirág meghűlésre
Gyömbértea enyhe hányingerre
Citromfűtea hashajtásra
Vörös lóhere tea hashajtásra
Szilfakéreg tea torokfájásra
Szent János szava depresszió ellen**

1 Forrás: Buck és Michel után
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4/b. táblázat2.
Növényi készítmények potenciális toxikus hatásai

* Szalicilt tartalmaz, amely gyermekekben a Reye-szindróma potenciális 
oka.

Hányinger és 
hányás

Fekete égerfa
Áldott bogáncs

Varjútövis kéreg 
Alkörmös

Kardiotoxikus 
hatás

Sisakvirág
Keserűgyökér
Tyúkhúr
Ginseng
Galagonya (nagy adag)

Édesgyökér
Lobelia
Ma Huang (ephedra)
Alkörmös
Yohimbin

Hepatotoxikus 
hatás

Borágófű
Törpe örökzöld tölgy 
Martilapu
Fekete nadálytő
Gamandor
Kerti vanília
Kombucha

Édesgyökér
Lobelia 
Csombormenta
Mandragora gyanta 
Kerti ruta 
Vízmelléki csukóka

Neurotoxikus 
hatás

Sisakvirág 
Ördöggyökér 
Medveszőlő 
Nyírfakéreg* 
Káva-bors
Lobelia

Ma Huang (ephedra) 
Csombormenta 
Alkörmös 
Gyöngyakác 
Fűzfakéreg 
Yohimbin

Nephrotoxikus 
hatás

Kontyvirág
Germanium
Ma Huang (ephedra)

Csombormenta 
Mandragora gyanta

2 Forrás: Buck és Michel után
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4/c. táblázat3.
Gyógyszer-növény interakciók

Növény Gyógyszer Interakció
lucerna warfarin INR-csökkenés
aloe (belsőleg) digoxin, diuretikum hipokalémia
borscserje teofillin fokozott teofillin- 

metabolizmus
cayenne bors antikoaguláns vérzésveszély
őszi margitvirág antikoaguláns vérzésveszély
fokhagyma antikoaguláns vérzésveszély
gyömbér antikoaguláns vérzésveszély
páfrányfenyő 
(gingko biloba)

antikoaguláns vérzésveszély

ginseng digoxin megemelkedett digoxin 
serum koncentráció

fu rosem id csökkent diuretikus 
hatás

warfarin csökkent INR
káva-bors cserje sedativum központi idegrendszer 

depressziója
igazi édesgyökér digoxin hipokalémia (digoxin- 

toxicitás)
Ma Huang bétablokkoló csökkent bétablokkoló

hatás
metilxantin toxikus hatás veszélye
decongestans toxikus hatás veszélye

Szent János szava antidepresszáns serotonin-szindróma
szimpatikomimetikum hipertenzió
litium litiumtoxicitás veszélye
ACE-gátló hipertenzió

macskagyökérfü központi idegrendszeri 
depresszáns

fokozott szedálás

yohimbin antidepresszáns csökkent antidepresz- 
száns hatás

antidepresszáns csökkent hipertenzív 
hatás

3 Forrás: Buck és Michel után
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Kevés említés olvasható a potenciális veszélyekről, az élettani 
elvekről semmi, sokat kísér azonban fogyasztóik lelkendező di
csérete („olvasóink írják” típusúak). Egyes ajánlatokról azt állít
ják, hogy méregteleníti a szervezetet, aktiválja a termogenetikus 
sejtek működését. „Használd az ész hatalmát étvágyad legyőzé
sével súlyod csökkentésére” - hívnak fel.

Az internet veszélyes áldás a fogyni kívánóknak! Veszélyeket 
is rejthet, ha pl. a beteg rosszul méri fel a helyzetét, nem orvosra 
bízza a diagnózist.

Ugyanakkor az interneten elérhető betegtájékoztatókkal, 
gyógyszermarketinggel nő a beteg felelősségvállalása (az üzleti 
világ bezzeg nem törődik azzal, hogy ki ne alakítson betegség
tudatot az internetezőben, sokszor megint csak a gyerekekben!), 
felelősségtudata (az egészség = érték!).

A veszélyek kikerülésének útja a minőségbiztosítás, amire 
nagy is a szükség, hogy az orvosi gyakorlat hasznosíthassa az 
internetes információkat, mert még egy olyan célzott terület is, 
mint a testsúlyszabályozás az információk ármádiáját szállítja a 
helyestől a félrevezetőn át a károsig. Nem volt elég a média, most 
még az internet is!

Étrend-kiegészítők

Az étrend-kiegészítők olyan élelmiszerek,amelyek a hagyomá
nyos étrend kiegészítésére koncentráltan tápanyagokat (vitami
nokat, ásványi anyagokat), vagy egyéb élettani hatású anyagokat 
tartalmaznak. Utóbbiak lehetnek növények, gyógynövények, nö
vényi kivonatok, állatokból, mikroorganizmusokból, stb. nyert 
kivonatok. Céljuk az étrendből hiányzó anyagok pótlása pl.

• igazolt hiányállapotok,
• egyes krónikus, nem-fertőző betegségek megelőzése
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• betegség utáni lábadozás
• téli hónapok egysíkúbb táplálkozása
• speciális étrend(fogyókúra) idején,
ha az adott termékre vonatkozóan tudományos bizonyítékok 

állnak rendelkezésre.
Szükségesek ugyanis információk arra nézve, hogy milyen 

indikáció alapján fogyaszthatok, alkalmazhatók-e várandósság, 
szoptatás alatt, gyermekkorban, mi a biztonságos alkalmazás 
időtartama, milyen mellékhatások és interakciók lehetségesek. 
Szükségesek-e egyáltalán?

Az étrend-kiegészítők piacra bocsátása az Európai Unióhoz 
való csatlakozásunk óta a szabályok liberalizációjának követ
keztében korlátlan, csak bejelentési kötelezettség létezik és csak 
a gyártó és forgalmazó felelősségérzetére számíthatunk. Munka
naponként átlagosan 5 új terméket jelentenek be, de az interne
ten rendelhető (adott esetben be sem jelentett) termékek száma 
és biztonságossága ellenőrizhetetlen. Ehhez járulnak még a vény 
nélkül kapható gyógyszerek és gyógyhatású készítmények. Saj
nos a laikus közönség hinni akar a termékben - sokszor ultimum 
refugiumként fogyasztva és az információk szűkössége miatt ál
dozattá válik. Az OÉTI 2009-es felmérése szerint a hazai lakos
ság mintegy 42%-a él ilyen szerekkel. Az információs versenyben 
(ha lenne ilyen) a média fizetett hirdetései előnyben vannak.
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Kimutatás (BMI, D/Cs4-hányados, 
BIA-bioimpedancia analízis)

A túlsúly még nem betegség, de a kövérség már igen, ezért fontos 
tudni, hogy ki kövér, ki beteg, kit kell kezelni, kit a prevenciós 
programokba bevonni.

3. ábra. Ajánlások az egészséges testsúlyra

A WHO által létrehozott „International Obesity Tark Force” 
a következő, BMI alapján definiált osztályokat állította fel:

egészséges testsúly: 18,5-24,9,
enyhe túlsúly: 25,0-29,9
obezitás 1: 30,0-34,9
obezitás II: 35,0-39,9
obezitás III. 40,0-

A BMI 18,5 alatt soványságot, 
18,5-24,99 normális súlyt, 
25-29,99 túlsúlyt, 
30-34,99 elhízást, 
35-39,99 súlyos elhízást,
40 felett igen súlyos elhízást jelent.

A kövérséggel együtt járó anyagcsere rendellenességek már 
gyermekkorban észlelhetők, ezért a prevenciót igen korán, már 
nem is gyermekkorban, hanem prenatalisan kell kezdeni. Hi
ányzik azonban még a megegyezés a különböző tanulmányok és

4 derék-csípő
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szerzők között a gyermek-és serdülőkori kövérség klasszifikáci- 
ójáról.

A kövérség kimutatására a gyermekgyógyászati gyakorlatban 
a BMI, bőrredő mérés és ebből tapasztalati képlet alapján a test
zsír kiszámítása használatos, valamint a BIA , mert ezek nem 
invazívak, nem járnak sugárterheléssel.

A BMI nem elégséges, mert lehetséges, hogy a gyerek a nagy 
LBM (lean body mass - zsírmentes testtömeg) miatt túlsúlyos.

4. ábra. Testösszetétel alakulása

ideális testtömeg %
k

túlsúlyos - nem kövér túlsúlyos - kövér

100 normál nem túlsúlyos - kövér

25-30% BF%
body fett % - testzsír%

A brit gyermekorvosok minden 4 betegük közül (az USA-ban 
minden ötödiket) egyet találnak kövérnek. Ök azt értik túlsú
lyon, ha a percentilis 85 feletti, kövérségen, ha 95 feletti. A bőrre
dő-mérést és a zsírszázalék mérését jobbnak tartják a szekuláris 
trend követésére. A bőrredő-mérést mások értelmetlennek tart
ják, mert kövér embereknél nagy a mérés hibaszázaléka.

Angliában egy felmérés során csaknem minden korcsoport
ban eltért a kövérség gyakorisága a várttól. Minél idősebbek vol
tak a gyerekek, annál magasabb volt az előfordulás. Megfigyelé
sük szerint a gyakoriság az egész gyermekkoron át emelkedik.
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Okaként az inaktivitást gondolják, mert még a leukémiás gyer
mekek is meghíznak az alacsonyabb habituális aktivitással járó 
életmódváltozás miatt és a 60-as évek óta a 4-15 éves gyermekek 
tv előtt töltött ideje is megduplázódott. Ott a túlsúly a 6 éves kori 
22%-ról 15 éves korra 31%-ra, a kövérség 10%-ról 17%-ra emel
kedett.

Általánosan a BMI használatos (definíció: a testtömeg kg-ban 
elosztva a magasság négyzetével méterben kifejezve), amelynek 
az az elve, hogy azonos magasságú egyének testsúlykülönbsége
it az eltérő zsírtartalom okozza. Ezt azonban nehéz közvetlenül 
mérni.

Az értékelésnél figyelembe kell venni a kort, a nemet, a fajtát, 
a szexuális érettséget és a zsíreloszlást is (a nemi hormonok dön
tően befolyásolják). A BMI nem tesz különbséget a zsírszövet és 
a zsírmentes szövet között és gyermekkorban csak kor és nem 
szerinti referencia görbékkel együtt használható.

Korábban felnőttekben a BMI értéket a kövérség megbízható 
jelének tartották. Újabban kiderült, hogy az abdominális obezitás 
markerei (haskörfogat, vagy derék-csípő arány) jobb előrejelzői a 
koronáriabetegségnek, diabetesnek, metabolikus szindrómának, 
mint a BMI, ami nem tájékoztat az intraabdominális zsír kiterje
déséről sem. Márpedig a viscerális zsírszövet nagysága a testsúlytól 
függetlenül összefügg a metabolikus szindróma, a zsíranyagcsere 
zavarok, a koronáriabetegség gyakoriságával. Mivel a haskörfogat 
és trigliceridszint együttese a kiindulási ok: az inzulinrezisztencia 
fennállásával jól korrelál, ezért manapság már az obezitás mérését 
a BMI-vel elavultnak tartják. Utóbbi módszer még a túlsúlyosság 
következményeinek alulbecslését is eredményezi.

A BMI gyermekekben jelentősen változik, ezért életkorra vonat
koztatott táblázatok szükségesek az értékeléséhez (ld. Függelékben). 
Ugyanakkor a testtömeg index jelentősen függ a testmagasságtól. 
Alacsony gyereknek kisebb a BMI-je, ezért ha szűrővizsgálaton
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csak a BMI-t használjuk a testmagassághoz viszonyított normá
lis testsúly megállapítására, akkor a túlsúlyos magas gyermekeket 
ki tudjuk szűrni, de az alacsony kövéreket nem. Ezért szükséges a 
BMI mellett a testsúly és a testmagasság monitorozása is, hogy az 
átlagostól eltérő testmagasságú gyermekeket idejében kiszűrjük, 
mielőtt a BMI-jük eléri a kritikusnak tartott értéket.

Gyermekkorban a testtömeg index a korral változik, a fejlődés 
során ugyanis változnak a testarányok, ráadásul mindenki más
más ütemben fejlődik.

Az átlag BMI: születéskor 13 kg/m2
1 éves korban 17 kg/m2,
6 éves korban 15,5 kg/m2,
20 éves korban 21 kg/m2.

Figyelembe kell venni az akceleráció hatását is, amely módo
sítja a BMI használatát, ezért gyermekkorban nem elégséges a 
BMI a szekuláris növekedés monitorizálására, ugyanis a számlá
ló (testsúly kg-ban) változása csak a nevező (testmagasság méter
ben) változásával együtt értékelhető.

Mindenképpen hosszabb ideig kell a gyermeket megfigyel
nünk és adatait rögzítenünk.

Mivel az átlagpopuláció egyre súlyosabb, ezért a referencia
értékek egyre feljebb tolódnak, így az elhízás gyakorisága alábe
csülhető. Aki tehát a BMI-vel dolgozik, az várhatóan alábecsüli 
a prevalenciát és miután a gyermekkori kövérség jelentősen hoz
zájárul a felnőttkori morbiditáshoz, ezért az eddigieknél hatáso
sabb közegészségügyi erőfeszítések szükségesek.

A BMI jól használható fiatal felnőtt és középkorban, kivéve 
a nagyon alacsony, vagy a nagyon magas embereket, és kevés
bé pontos időskorban, amikor a testösszetétel újra megváltozik a 
szervek zsíros degenerációja miatt.

A BMI mellett a kockázat mértékéről a derék és a csípőkörfogat 
is információt nyújt. 5 cm derék (has) körfogat növekedés már
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nagy figyelmet érdemel (gyermekkorban nem használható az 
életkoronként eltérő testalkat miatt), 4-5 kg-os testsúlytöbblet 
úgyszintén.

Ha a derékkörfogat férfiban 94 cm-nél, nőnél 80 cm-nél na
gyobb, akkor az elhízás intraabdominális típusú lehet és fokozott 
kockázatot jelent, de ha kevesebb ennél és a vizsgált egyénnek 
van már egy kockázati faktora (pl. magasabb triglicerid szint), az 
is fokozott kockázatot jelent. Ez a fajta ún. intraabdominális elhí
zás nemcsak férfiakat érint, ma már tudjuk, hogy felnőtt nőkben 
közel ugyanolyan arányú.

A dohányzóknak pl. átlagban alacsonyabb lehet a BMI-jük, de 
gyakoribb közöttük az abdominális obezitás, ami összefüggés
ben lehet a dohányzás káros metabolikus következményeivel.

Napjaink problémája tehát a normális meghatározása, mivel a 
test zsírtartalma igen eltérő normális testtömegű egyénekben is: 
12-30% között változhat.

A Nemzetközi Élettudományok Intézete (ILSI) 1997-ben ki
adott egy gyermekek és serdülők számára ajánlott Fizikai ak
tivitás és táplálkozás című programot. A szervezésében tartott 
brüsszeli minikonferencián szó volt a gyermekkori elhízás korai 
következményeiről (pszichológiai problémák, ortopédiai eltéré
sek, anyagcserezavarok, magas vérnyomás), és a késői problé
mákról, mint az elhízás átvitele felnőttkorra a betegségekkel és 
betegségekre való hajlammal együtt: metabolikus-szindróma, 
diabetes mellitus, szív-érrendszeri betegségek. A Konferencia 
egyik fő problémája az volt, hogy sürgősen egyezségre kell jut
ni a gyermekkori elhízás definíciójában, a szekuláris növekedés 
monitorizálására nem elégséges a BMI figyelembe vétele, a refe
rencia értékeket rendszeresen frissíteni kell.
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5. ábra. BMIgyermekkorban (Rolland-Cachera)5

Életkor Testtömegindex felső normál határa
Fiú Leány

0 év (születéskor) 15,7 15,1
0,5 év 19,8 19,2
1,0 év 20,4 20,0
2,0 év 19,2 19,1
5,0 év 17,9 17,7

10,0 év 20,0 19,9
12,0 év 21,4 22,0
14,0 év 23,2 24,2
16,0 év 24,9 25,7
18,0 év 26,0 26,3

5. táblázat. A gyermekkori obezitás definíciója
Antropometria Testmagasságra vonatkoztatott testtömeg

Mért testtömeg x 100 
Magasság alapján várt testtömeg

> 110% = túlsúlyos
> 120% = obes

Bőrredő vagy a karközép körfogata
95 percentil felett = obes (Frisancho)

Testtömegindex Testsúly (kg)
Testmagasság (m)2

Normális tartomány felnőttek esetében 19-28
Testösszetétel (normális értékek jelenleg kialakulóban)

A test összzsírtartalmának normális tartomá
nya = 12-30%-a

5 Forrás: Rolland-Cachera és mtsai: Eur. J. Clin. Nutr. 45: 13-21, 1990.
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Egy javaslat szerint a pontosabb elkülönítésre a BMI-t a derék- 
körfogattal kellene szorozni: waist-hip-weight (derék-csípő-súly) 
lenne ennek az indexnek a neve (WH W), vagy body-mass-weight 
(BMW), emlékeztetőül a jólét és a testzsír összefüggésére.

Michael Jordan (a Chicago Bulls világhíres kosárlabda feno- 
ménje) BMI-je 24, míg testzsír százaléka 10%, így éppen az egész
séges súlyú csoport felső végére esik. Vele szemben Shaquille 
O’Neal testzsír-százaléka 5%, BMI-je 29,7! Az ötlet atyja azt 
ajánlja, hogy akit vizsgálunk, arra nem árt rá is néznünk.

A BMI felső határa revízióra szorul, már csak azért is, mert az 
adatok nem feltétlenül érvényesek a kaukázusin kívül más rasz- 
szokra, etnikumokra. PL Kínában az obezitás még relatíve ritka, 
bár a szabadabb gazdaság, a születésszabályozás bevezetése óta 
(az „egykéket” ők is túletetéssel kényeztetik) a városi gyerekek 
között 10%-os lett. Hong Kong-ban a populáció 6%-ának van 
csak 30-as, vagy nagyobb BMI-je és 1/3-ának 25-ös, vagy több. 
Ennek ellenére a metabolikus szindróma ott járványos szintet ér 
el már.

A fehéreknél szokásos értékek tehát az ázsiaiak számára ma
gasak.

2000-ben megjelent egy nemzetközi BMI adatokon (Brazília, 
Nagy-Britannia, Hong Kong, Hollandia, Szingapúr és Egyesült 
Államok) alapuló ajánlat a gyermekkori (2-18 évig) túlsúly és 
kövérség küszöbértékeire nemek szerint, ill. hazánkban elkészült 
az „Útmutató és táblázatok a gyermekkori tápláltság megítélésé
hez’ ’az Országos Gyermekegészségügyi Intézet gondozásában és 
a Magyar Védőnők Egyesülete kiadásában.
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6. táblázat. A túlsúly és kövérség nemzetközi határértékei nemek 
szerint 2-18 év között a 18 éves kori 25-ös és 30-as BMI-re 

vonatkoztatva a brazil, nagy-britanniai, hong-kongi, hollandiai, 
singapore-i és egyesült államokbeli adatok átlagolásából 

(Cole,T, Bellizzi, M., Flegal, K, Dietz, W.)

Kor (év)
Testtömegindex 25 kg/m2 Testtömegindex 30 kg/m2

Fiú Lány Fiú Lány
2 18,4 18,0 20,1 20,1
2,5 18,1 17,8 19,8 19,5
3 17,9 17,6 19,5 19,4
3,5 17,7 17,4 19,4 19,2
4 17,6 17,3 19,3 19,1
4,5 17,5 ‘ 17,2 19,3 19,1
5 17,4 17,1 19,3 19,2
5,5 17,5 17,2 19,5 19,3
6 17,6 17,3 19,8 19,7
6,5 17,7 17,5 20,2 20,1
7 17,9 17,8 20,6 20,5
7,5 18,2 18,0 21,1 21,0
8 18,4 18,3 21,6 21,6
8,5 18,8 18,7 22,2 22,2
9 19,1 19,1 22,8 22,8
9,5 19,5 19,5 23,4 23,5
10 19,8 19,9 24,0 24,1
10,5 20,2 20,3 24,6 24,8
11 20,6 20,7 25,1 25,4
11,5 20,9 21,2 25,6 26,1
12 21,2 21,7 26,0 26,7
12,5 21,6 22,1 26,4 27,2
13 21,9 22,6 26,8 27,8
13,5 22,3 23,0 27,2 28,2
14 22,6 23,3 27,6 28,6
14,5 23,0 23,7 28,0 28,9
15 23,3 23,9 28,3 29,1
15,5 23,6 24,2 28,6 29,3
16 23,9 24,4 28,9 29,4
16,5 24,2 24,5 29,1 29,6
17 24,5 24,7 29,4 29,7
17,5 24,7 24,8 29,7 29,8
18 25,0 25,0 30,0 30,0
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A BMI-t mégis fontos ismerni, mert az elhízás a morbiditás és 
a mortalitás jelentős emelkedésével jár, a testtömeg növekedésé
vel a mortalitás exponenciálisan nő.

Legalacsonyabb a halandóság 21-25 közötti BMI-nél. A mor
biditás 25-30-as BMI-től, a mortalitás 20-27-től kezd emelked
ni. 27 feletti BMI esetén 3-4-szeres a morbiditás, azaz az agyi 
vaszkuláris történések, CHD (koronária betegség), diabetes 
mellitus, hipertónia 3x gyakoribb. A koronáriabetegség rizikó
ja 26-os BMI-nél kétszer több mint 21-nél (szoros összefüggést 
is találtak a BMI és a zsírcsíkok és fibrotikus plakkok között a 
koronáriákban).

Ugyanebben a sávban a diabetes mellitusé férfiban négyszer 
több, nőben nyolcszor, a hipertónia 2-3-szoros. 29-es BMI felett 
nagymértékben nő tovább, 35 felett a diabetes rizikója 40 szeres.

A legkisebb halálozással járó BMI mindkét nemben 19-21,9, 
mások szerint nőknél 22-23.4, férfiaknál 23,5-24,9. A 25-30 kö
zötti BMI a halálozás 10-25%-os emelkedésével jár, 27-30 közötti 
35%-os emelkedésével, 30-nál nagyobb BMI a 25-ös BMI-jűek 
halálozásához képest 50-100%-kal nagyobb mortalitással jár, 
míg 35-40 között több mint kétszeres emelkedésével és 40 felett 
ez 40-szeres is lehet, mert exponenciális az emelkedés.

Táplálkozási szokások

A táplálkozás és a prevenció kapcsolata már a születéstől, sőt 
intrauterin is működik és meghatározó. A gyermekek, serdülők, 
ifjak táplálkozási szokásairól készült felmérések adatai azonban 
egyértelműen bizonyítják,hogy az étkezési szokások helytelenek.

A szoptatás helyett adott tápszernek nagy szerepe van az el
hízásban. A csecsemőtáplálást illetően a 47. számú Módszertani 
levélben foglaltak az irányadók.
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6. ábra. A női tej és a tehéntej összetétele

Alkotórészek Női tej g/100 ml Tehéntej g/100 ml
Fehérje Kazein 0,4 2,8

Savó fehérje 0,8 0,2
Ossz, fehérje 1,2 3,0

Zsír Ossz, zsír 3,5 3,5
Telítetlen zsírsav 0,35 0,1

Szénhidrát Laktóz 6,2 4,5
Oligoszacharid 1,3 -
Összesen 7,5 4,5

Ásványi anyag 0,2 0,8
1 Energiaérték 70 65

7. táblázat. Ajánlott napi energia bevitel 1 éves kor alatt
Kor (hó) Ajánlott napi 

energiabevitel 
(kcal)

120% 150%

0-3 530 636 795
3-6 720 864 1080
6-9 880 1056 1320
9-12 1200 1440 1800

8. táblázat. Ajánlott napi energia bevitel 1 éves kor felett
Életkor

(év)
Ajánlott napi 
energiabevitel 

(kcal)

120% 150%

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
1-3 1230 1165 1476 1398 1845 1747
4-6 1715 1545 2058 1854 2572 2317
7-10 1970 1740 2364 2088 2955 2610
11-14 2220 1845 2664 2214 3330 2767
15-18 2755 2110 3306 2532 4132 3165
19-49 2550 1940 3060 2328 3825 2910
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Az 1 éves kor minőségi ugrást jelent. Később a különböző 
korú gyermekek energia- és tápanyagszükségletének biztosítása 
nem oldható meg csupán az adagok nagyságának a változtatásá
val, ebben a korban történik az ízlésformálás is.

Az USA-ban felmérték 1965 és 1996 között a serdülők táplál
kozási szokásait. Csökkent az összes energia bevitel, beleértve az 
összes zsír- és telítettzsír fogyasztást is. Emelkedett azonban a 
- nagy zsírtartalmú - pommes frites-burgonya, pizza, sajtos ma
karóni fogyasztás, a „zsírfogyasztás csökkentése jegyében”

Az emberek ugyan elolvassák már az élelmiszerek összetételét, 
sőt: napjainkban (jó esetben) a telített és telítetlen zsírtartalmat 
is számolják, de a kalóriát már nem. Tudják, hogy 1 mérföldfutás 
100 kalóriát éget el és 1 BigMac 5,5 mérföldfutást jelent, de nem 
tudják, hogy van-e és mi a különbség az állati zsiradék és a nö
vényi olajok között, azt sem tudják, hogy kalóriaértékük azonos. 
Zsírszegény, ill. zsírmentes ételeket vesznek, fogyasztanak, de 
egy egész dobozzal, hiszen egészséges terméket vettek.

9. táblázat. Néhány zsiradék zsírsavösszetétele (%) (Barna, M.)
zsírsav/zsiradék telített telítetlen

egyszeresen többszörösen
sertészsír 41 49 10
vaj 55 8 37
napraforgó olaj 12 20 68
csészés margarinok 15-25 40-65 12-35

Alacsony zsírtartalmú tejet fogyasztanak ugyan a zsírosabb 
helyett, de ezzel párhuzamosan jócskán (36%-kal) csökkent az 
összes tejfogyasztásuk. Ez azért káros, mert a gyerekek fő kal
cium forrása a tej. Ezzel szintén párhuzamosan nőtt az „üdítő” 
ital és non-citrus dzsúszok fogyasztása. Mint főzelékféléé nőtt a 
burgonyáé (nagy zsírtartalommal, nyilván a pommes frites-ről 
van szó), de a többi főzelékféléé és gyümölcsé csökkent a kívána-
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tos napi ötszöri étkezésnél kevesebbre. Lányok vas, folát és kalci
um fogyasztása továbbra is kevesebb az ajánlatosnál. Mindezek 
pedig kedvezőtlen hatással járnak az Egyesült Államok jövendő 
felnőtt populációjára nézve.

A magyar 12-13 évesek táplálkozásában kimutathatók azok a 
kockázati tényezők, amelyek a táplálkozással összefüggő beteg
ségek kialakulásáért felelőssé tehetők. Másfelől kimutatható a 
malnutrició is. Magyarországon az Országos Élelmezésbizton
sági és Táplálkozástudományi Intézet reprezentatív felmérést 
indított a fővárosban a 7-18 évesek egészségi állapotáról és élet
viteli jellemzőiről. Megállapították, hogy a fiúk mintegy 18%-a 
túlsúlyos, 7%-a kövér, lányoknál 20% túlsúlyos, 6%-nál is több az 
elhízott. Ugyanekkor arra is fény derült, hogy 6%-nyira tehető a 
normálisnál soványabbak aránya.

A felső tagozatosak táplálkozásában jelen vannak már a felnőtt
korra jellemző szokások: nem fogyasztanak elég tejet és tejtermé
ket, zöldséget és gyümölcsöt, rostot, vasat, kalciumot és vitamint, 
utóbbiak azután egész életükre kihatással lesznek. Az élelmi ros
tok hiánya számos betegség kialakulásában kockázati tényező 
(divertikulózis, kólón karcinóma, irritábilis kólón szindróma, 
obezitás, metabolikus szindróma, hipertónia, diabetes mellitus, 
hiperlipoproteinémia, arterioszklerózis, ischémiás szívbetegségek).

Ugyanakkor túl sok állati fehérjét, zsiradékot, sót és cukrot fo
gyasztanak, ráadásul szívesen esznek tésztaféléket és isznak cuk
rozott üdítőitalokat (luxus kalória). Kedvező változás viszont, 
hogy a barna kenyerek, gyümölcs- és zöldséglevek emelkedő 
arányban szerepelnek az iskolások étrendjében.

A felmérés szerint az életkorral együtt nő a lakásban a kép
ernyő előtt eltöltött idő, párhuzamosan egyre kevesebb időt for
dítanak sétára és sportra. A 7-14 éves tanulók fele elégedetlen a 
saját testével, fogyni szeretne, mi több 20-30% már túl van az 
első fogyókúráján is. Erre a veszélyes, divatból fakadó tendenciá
ra mindenképpen fel kell figyelni.
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Ebben az életkorban a napi ötszöri étkezés lenne ideális, mégis 
gyakran még a háromszori főétkezés követelménye sem teljesül, 
negyedük nem reggelizik, minden tizedik az ebédet is elhagyja, 
néhány soha nem vacsorázik.

A cigarettát már all évesek több, mint a tizede kipróbálta, a 
S.osztályosok fele. A serdülő fiúk több, mint 5%-a cigarettázik 
napi rendszerességgel, a rendszeresen dohányzó lányok aránya 
már 10% felett van!

Mostanában egyre gyakrabban reklámozzák az ún. e-cigaret- 
tát. Szakértők szerint a WHO nem tekinti legitim eszköznek a 
dohányzásról való leszokásra, gyógyszertárakban vény nélkül 
többféle alkalmas eszközhöz lehet hozzájutni. Másrészt olvashat
tuk a sajtóban, hogy nem biztonságos.

Legújabban közösségi helyeken tilos a dohányzás és a kezdeti 
kételyek után a rendelkezés széles egyetértésre talált.

Soha ennyi gyermek nem szenvedett táplálkozási zavarban, 
vélhetőleg a reklámok összezavaró hatására. Az anorexia és 
obezitás egy tőről fakad, kóros az ételhez való viszony.

7. ábra. Az evészavarok kontimiuma (Túry, F.)

anorexia hyperorexia
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Ezeknek a gyerekeknek alacsony az önértékelése és ezt tovább 
rontja, hogy a reklámok azt sugallják, hogy a testsúly karbantar
tása akarat kérdése, akinek sikerül az máshol is sikeres lesz.

Több értékes felmérés is készült az országban a hazai népesség 
életmódi szokásairól. A vizsgálat eredményei azt igazolták, hogy 
a magyar népesség rossz egészségi állapota szorosan összefügg 
a társadalom egészét jellemző életmódbeli szokásokkal és ma
gatartásmintákkal. A lakosság körében a megelőzési igény hi
ányzik, mindennapjaikban a testükkel való törődés másodlagos, 
csekély a fizikai erőkifejtést életmódjukba rendszeresen beépítők 
száma. Magas az egészségi állapotukhoz képest az egészségükkel 
elégedettek aránya, ezért késik el már a gyógyítás. Paradox mó
don ismerik ugyan a betegségek okait és a kockázati tényezőket, 
de nem törődnek vele, gyermekeiket sem tanítják meg rájuk. Az 
emberek mindennapi gondjaik miatt nem törődnek magukkal. 
Nem egyértelmű,, hogy az egészségügyi ellátás színvonalának 
emelése javítana-e a szív-érrendszeri betegségek előfordulási 
gyakoriságán.

A háziorvosi gyakorlatban egyaránt probléma a túlsúlyosság 
és az alultápláltság (mind mennyiségi, mind minőségi). A nega
tív tendenciák megfigyelhetők már fiatal korban is. Nagy fele
lősséget tanúsítanak a háziorvosok és mind az általános iskolai, 
mind a középiskolai tanárok. Az orvosok a kevés idő ellenére 
rendszeresen beszélgetnek az egészségmegőrző életmódról, a ta
nárok is a gyerekekkel, de a szülők az ilyen nevelést inkább eluta
sítják, mint támogatnák.

Az emberek sokat költenek táplálkozásra, de az átlagos anya
gi helyzet a táplálkozási szokások megtartására ösztönöz, csak 
arra elég. Az emberek viszonylag rendszeresen és sokféle ételt 
fogyasztanak, de a kevésbé egészséges ételeket. Sok állati zsírt 
használnak, a növényi olaj nem helyettesíti, hanem csak kiegé
szíti azt. A szegények több zsírt fogyasztanak, ugyanakkor tud-
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ják, hogy káros, de (ha állatot tartanak) valamit kezdeni kell vele. 
Nem vonatkozik ugyanez a zöldség-gyümölcsre!

Az étkezési trendek pedig átöröklődnek a következő generá
ciókra.

Inkább a fiatalabb, magasabban képzett és magas státuszú 
csoportok és a városiak változtattak táplálkozási szokásaikon. 
A főzési szokásokban a legfontosabb változás a zsír szerepének a 
csökkenése, a só használat azonban változatlan.

A felvilágosító-oktató munka során néha ellentmondások
ba keveredhetünk, jó példája ennek a koleszterin (tojás) tiltása, 
amely azonban gyermekkorban az idegrendszer fejlődésében 
egyértelműen „alapanyagának számít.

A vegetáriánus táplálkozás felnőttkorban nem káros (bár 
leírtak vakságot vegetáriánusokban) de az emberi szervezet a 
„mindenevésre” van berendezkedve és gyermekkorban nagy kö
rültekintést kíván (ld. később és a Függelékben). Az alternatív 
táplálkozás purinban gazdag és így köszvényre és vesekőre is haj
lamosít.

Ami a szemi-vegetáriánus, illetve lakto-ovo-vegetáriánus ét
rendet illeti: szakszerű tervezést feltételezve kielégítheti a kis
gyermek igényeit. Ugyanakkor a szigorú vegetáriánus, vagy 
makrobiotikus étkezés nem fogadható el ebben a korban, mert 
hiánytüneteket okoz, de sajnos csak később, amikor már késő 
korrigálni. Közösségben csak az országos tisztifőorvos engedé
lyével nyújtható. Az alternatív táplálkozásokról ld. a Függelékben.

Ilyen alternatív táplálások igénye esetén sem helyes lemondani 
a magyar konyhaművészeti sajátosságokról.

Vannak pozitív (növényi rost és tejfogyasztás növekedése) és 
negatív (édességek, snackek fogyasztásának nagyarányú térhó
dítása, rendszeresen reggeliző és ebédelő gyerekek arányának 
csökkenése) tendenciák.
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10. táblázat. A szemi-vegetáriánus étrend energia- és tápanyagtartalma 
(Mramurácz, É., MOTESZ Magazin)

Az első 10 
nap átlaga

Szükséglet
1 fő/nap

Összehasonlítás 
a szükségleti ér
tékkel a fogyasz

tott étkezések 
arányában %

Energia kj (kai) 4830 (1155) 6435 107
Fehérje (g) 39 55 102
Állati fehérje (g) 22,6 33 98
Növényi fehérje (g) 16,5 22 107
Fehérjeenergia % 14 14 100
Zsír (g) 43,6 55 113
Zsírenergia % 34 32 106
Szénhidrát (g) 149 206 104
Szénhidrát-energia % 52 54 96
H. cukorenergia % 11,8 10 118
Élelmi rost (g) 17,6
Koleszterin (mg) 129 300 61
P/S 0,72 0,6 -
Zn (mg) 4,2 5 121
Cu (mg) 0,5 0,6 125
Mg (mg) 217 150 207
Fe (mg) 5,2 8 92
Ca (mg) 671 800 120
K(mg) 1934 1000 277
P (mg) 7843 620 181
Retinol ekv. (mg) 1 0,4 364
Tokoferol (mg) 7,5 5 213
Tiamin (mg) 0,49 0,7 101
Riboflavin (mg) 0,80 0,8 144
Piridoxin (mg) 0,99 0,9 158
Kobalamin (*g) 1,3 0,7 258
Niacin ekv. (mg) 14 9 222
Folsav (*g) 95 50 271
Aszkorbinsav (mg) 66 45 211
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A felmérésekből az is kiderül, hogy a serdülők helyes, vagy 
helytelen táplálkozási szokásai tipikusan együtt járnak más élet
módbeli tényezőkkel (dohányzás!), valamint más szociokulturá- 
lis tényezőkkel.

Az éhezésre, élelmiszerhiányra a szervezet válasza a takarékos 
üzemmód (thrifty gén), a hízás. Az a kérdés, hogy ezt mi alakít
hatta át jelenkori társadalmunk súlyos tehertételévé? A számba 
jövő lehetőségek a több idő az étkezésre, a gyakoribb lehetőség 
rá (bár az is igaz, hogy aki jól tud táplálkozni, az hagy időt arra, 
amíg a falat kiváltotta ingerület lejátszódik), a választékos és nagy 
kalória tartalmú ételek kínálata a gyorsétkeztető láncoktól, de a 
káros ételek mindenütt jelen vannak (benzinkútnál, iskolában).

Ezzel egy időben a mindennapi életben korlátozódtak az 
energia felhasználás lehetőségei: több tv nézés, iskolai testneve
lés csökkenése, biztonságos gyalogsétányok hiánya, munkahe- 
lyek-háztartások gépesítése, a legrövidebb úton is autón járunk. 
(Egy felmérés szerint az összes megtett autóút 25%-a rövidebb 1 
mérföldnél, ezek 75%-át mégis autón teszik meg). Biciklizés és 
sétálás helyett, étkezési szokásaink is iparosítva vannak (autós 
McDonald’s) és még hány és hány ötlet, amik mind ellenünk dol
goznak.

Gyorsétkezés

A lányok és a fiatalabb gyerekek általában egészségesebben táp
lálkoznak - ez a legtöbb (WHO programban) vizsgált országban 
hasonló. Snack fogyasztás szerint a középmezőnyben vagyunk. 
Az amerikai stílusú gyorsétkezőbe főleg 14-19 évesek járnak, őket 
inkább a modern étkezési kultúra csalogatja oda.
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11. táblázat. Magas energiatartalmú, tápanyagban szegény ételek 
fogyasztásának gyakorisága (%) az 1-17 éves magyar fiatalok körében6 

(MOTESZ Magazin)

Fiúk

6. oszt. 8. oszt.
Ki.

2. oszt.
Szmk.
2. oszt.

Ki.
4. oszt.

Kóla, üdítők N 46,4 53,5 56,0 63,6 51,5
R 28,8 22,5 23,8 11,6 21,1

Édességek N 60,5 63,3 57,7 51,0 51,9
R 17,0 12,7 15,7 17,6 19,5

Chips N 22,7 17,7 11,4 11,8 6,5
R 47,9 47,6 56,7 53,7 63,9

Hasábburgonya N 24,3 17,9 14,4 17,1 9,3
R 27,3 27,9 28,7 26,1 33,7

Hamburger, N 14,0 10,4 12,1 12,9 7,1
hot-dog R 1 58,9 54,4 47,7 51,6 53,7

Lányok

6. oszt. 8. oszt.
Ki.

2. oszt.
Szmk.
2. oszt.

Ki.
4. oszt.

Kóla, üdítők N 37,4 45,6 44,2 57,4 38,2
R 37,8 33,1 30,9 23,5 36,0

Édességek N 60,1 62,6 62,7 64,1 52,1
R 15,6 13,9 14,9 18,2 17,2

Chips N 17,2 13,6 9,1 18,2 3,9
R 53,8 53,8 59,5 46,8 63,3

Hasábburgonya N 20,0 15,7 8,4 22,0 6,6
R 28,9 29,3 33,4 22,9 37,4

Hamburger, N 6,4 5,3 3,9 8,3 2,0
hot-dog R 68,4 65,0 61,9 52,6 70,0

Ki.: Középiskolák; Szmk.: Szakmunkásképzők és szakiskolák 
N: naponta; R: ritkán

6 Az „Iskolás korú gyermekek egészségmagatartása” EVSZ kollaboratív 
nemzetközi kutatás 1997-es országosan reprezentatív adatai (OCSGYI- 
NEVI)
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A gyorsétkeket általában egészségtelennek tartják, pedig helyes 
választás esetén alapvetően nem rosszak, ami az igen széles vá
laszték miatt nem könnyű. Egy hamburgerben még helyes kalória 
mennyiség van, de ennyivel a fiatalok ritkán elégszenek meg és ha 
hasábburgonyát és kólát is vesznek mellé, akkor az már valóságos 
kalóriabomba. Ha tehát a gyorsétkek építőköveit helyesen kombi
náljuk és csak egyszer-egyszer fogyasztjuk, nem kell aggódnunk.

12. táblázat. Gyorsételek összehasonlító táblázata
Kcal F Zs Sz Értékelés Kiegészítő 

javaslat
Hamburger 255 13 9 31 kedvező tápanyag

tartalom, vasat 
szállít

hasábburgonya 
helyett narancslé 
és nyers saláták

Sajtburger 305 16 13 31 egy nagy szelet 
ömlesztett sajtban 
bőven van kalci
um, de zsír is

hasábburgonya 
helyett narancslé 
és nyers saláták

Dupla ham
burger

505 26 26 42 túl sok fehérje, zsír, 
kalória

ásványvíz, könnyű 
saláta, gyümölcs

Halburger 385 14 20 37 eléggé zsíros, de 
jódot is szállít

narancslé, könnyű 
saláta, gyümölcs

Zöldségburger 485 9 25 56 vegetáriánus, de 
túl zsíros

ásványvíz, gyü
mölcs, joghurt

Hasábburgonya 
(közepes adag)

345 3 16 45 zsírban gazdag, 
majonézzel még 
kiadósabb, gyak
ran nagyon sós

ásványvíz, kis 
steak, saláta, 
gyümölcs

Currys kolbász 
ketchuppal

560 19 49 8 zsír- és kalória
bomba, lehetőleg 
kerülni kell

ásványvíz, teljes 
őrlésű lisztből 
készült zsemle, ké
sőbb nyers saláták 
és narancslé

Sült kolbász, 
zsemle, mustár

690 25 51 27 zsír- és kalória
bomba, majdnem 
fedezi a napi 
zsírszükségletet, 
sok só

ásványvíz, később 
nyers koszt, gyü
mölcslé és sovány 
joghurt

Szalámis pizza 
(20 dkg)

455 18 25 38 köztes étkezésre 
túl zsíros, de a sajt 
kalciumot szállít, 
gyakran túl sós

könnyű saláták, 
ásványvíz, később 
gyümölcs
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Kcal F Zs Sz Értékelés Kiegészítő 
javaslat

Gyros- 
szendvics nyers 
salátával

700 31 32 68 zsíros, néha túl sós 
tápanyagtarta
lommal

ásványvíz vagy 
narancslé

Szójafasírozott 190 17 10 7 teljes kiőrlésű 
lisztből készült 
zsemlével alkalmas 
harapnivaló

paradicsom, saláta, 
narancslé

Grillcsirke
(25 dkg)

400 50 24 0 fedezi a napi fehér
jeszükségletet, túl 
egyoldalú főétel

könnyű saláta, tel
jes kiőrlésű lisztből 
készült zsemle, 
ásványvíz vagy 
narancslé

Tavaszi tekercs 225 12 2 38 kedvező tápanyag
tartalom

ásványvíz, na
rancslé

Rántott halfiié 
(15 dkg)

220 14 11 15 mérsékelt zsírtarta
lom, alkalmas köztes 
étkezésre, jódszállí- 
tó, töltelékkel gyak
ran túl kiadós

nyers koszt vagy 
burgonyasaláta 
majonéz nélkül, 
ásványvíz

Sült párizsi, 
zsemle, mustár

605 21 47 17 zsír- és kalória
bomba, túl sós

ásványvíz, később 
nyers koszt, gyü
mölcslé, sovány 
joghurt

Halas szendvics 
(hering, 
hagyma)

240 12 9 27 kedvező tápanyag
tartalomjó 
köztes étkezésre, 
jódszállító

paradicsom, saláta, 
narancslé, alma

A gyorsétkezés sietsége kedvez a gyomor-bélpanaszok kiala
kulásának, helytelen étkezési szokásainkat erősíti és így felelős 
túlsúlyunkért és a táplálkozással összefüggő betegségekért, (ld. 
később:hipertóniássá lett filippinók).

Másik vélemény szerint a gyorsétel valójában egy szelet ál
lati fehérje 2 fehérlisztből készült zsemleszelet között kiegé
szítve pommes frites-tel és cukros itallal. Ez ideális módszer a 
postprandiális maximális inzulin válasz kiváltására. Az USA- 
ban egyébként is általános, hogy magas glikémiás indexű kemé
nyítőt esznek az állati fehérje mellé. A búzalisztből készült pro
duktumok kövérségre vezethetnek, a rájuk adott inzulin válasz (a 
pastát kivéve) éppen olyan, mintha tiszta glukózt adtunk volna.
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Manapság elterjedt a glikémiás index fogalma, mert ez most 
a legújabb divatos fogyókúrák alapja. A glikémiás index (GI) fo
galmának a kifejlesztése annak a felismerésnek köszönhető, hogy 
az élelmiszerek jó megválasztásával befolyásolható az étkezés 
utáni vércukorszint.

30 évvel ezelőtt még kémiai szerkezetük alapján (cukor, kemé
nyítő, rost) és a tápanyagtáblázatban található szénhidráttartal
muk alapján rangsorolták a szénhidrátokat. Felismerve, hogy a 
szénhidrátok vércukorra gyakorolt hatása számos más tényező
től is függ, kifejlesztették a glikémiás index (GI) fogalmát.

A GI azt fejezi ki százalékban, hogy a vizsgált/bevitt szénhid
rát a szőlőcukor vércukoremelő hatásához képest milyen mér
tékben emeli étkezés után a vércukrot.

Ez a hatás másként érvényesül egészségeseken, mint cukorbe
tegeken és több tényezőtől függ:

a táplálék kémiai szerkezete, konzisztenciája, a táplálkozás 
gyakorisága, ételkészítési eljárások, a táplálékban lévő antinut- 
ritív anyagok (pl. flavonoidok), az élelmi rosttartalom, a táplálék 
fehérje tartalma, zsírtartalma, az előző táplálék szénhidrátjainak 
Gl-je. Szemléltetésül néhány adat:

pürésített ételek pl. jobban emelik a vércukrot, mint a magas 
rosttartalmúak. Gyümölcsök, szárazfőzelékek, tészta, rizs kevés
bé emelik, mint a burgonya, vagy a kenyérféleségek, ezért nem 
ajánlatos fehér lisztből készült ételek fogyasztása, helyette a teljes 
kiőrlésű lisztből készült, magas rosttartalmú kenyér és péksüte
mények fogyasztása ajánlott. Érdemes durum tésztákra átállni, 
mivel ezeknek a vércukoremelő hatása 40-45%-os szemben a fe
hérkenyérrel, ami egészségesek vércukrát 70%-ban emeli, cukor
betegekét 102%-ban.

Az élelmiszerek szénhidráttartalmának, de a vércukoremelő 
hatásának ismerete a legkorszerűbb inzulin kezelésnél is elen
gedhetetlen.
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13. táblázat. Néhány élelmiszer glikémi ás indexe (GI) 
(fehér kenyér GI = 100) Antal, M. Orvosi Hetilap, 2002., 143, 28.

Élelmiszerek GI Élelmiszerek GI
Pékáruk Gyümölcsök

sütemény 87 alma 52
édes keksz 90 alma juice 58
sós keksz 90 ananász 92
vajas sütemény 88 banán 83

Lisztáruk kiwi 75
árpaliszt 95 narancs 62
rozsliszt 92 narancs juice 74
teljes kiőrlésű körte 54
búzaliszt 99 dinnyefélék 92

Reggeli cereáliák Magok
korpa 60 édes kukorica 78
cornflakes 119 barna rizs 79
müzli 80 instant rizs 128
puffasztott rizs 123 előgőzölt rizs 68

Tej és tejtermékek Burgonya
fagylalt 84 instant 118
tehéntej 39 sült (olajban) 107
joghurt (cukorral) 48 sült (olaj nélkül) 121
joghurt újburgonya 81
(édesítőszerrel) 27 burgonyapüré 100

Hüvelyesek Cukrok
vesebab 42 méz 104
limabab 46 fruktóz 32
lencse 38 glukóz 138
zöldborsó 68 répacukor 87
szójabab 23 tejcukor 65

Tésztafélék Snack
makaróni 64 kukoricaszirom 105
spagetti (fehér) 59 burgonyaszirom 77
spagetti (durum) 78 csokoládé 84

földimogyoró 21
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A hazai mozikban is vetített Super Size Me című film sokkolta 
a hazai gyorsétteremlánc híveit. Egy amerikai filmes önkísérlet 
során vállalta, hogy 1 hónapig csak McDonalds gyorsétterem
ben fog étkezni.12 kilót hízott, májfunkciós értékei aggasztóvá 
váltak, függőségbe került, depresszióba zuhant.

Ez a film felhívta a figyelmet a helytelen táplálkozás (és a rek
lámok szerinti életvitel) egészségkárosító hatására.

Előfordulás: nemzetközi adatok

Az előzőekben már álltak erről adatok.
Az előző évszázadok fertőző epidémiáit a 20. században egy új 
váltotta fel: a krónikus, nem- fertőző betegségek epidémiája, 
amely mind a fejlett, mind a fejlődő országokban egyre terjed.

Az elmúlt néhány évben minden megállítási kísérlet ellenére 
riasztóbbak lettek az adatok, világjelenséggé vált az elhízás, mi
közben az emberiség jó része éhezik. Felmérések szerint a sötét- 
bőrűek és a nők, valamint a szegények hajlamosabbak az elhízás
ra, mint a fehér nők és a gazdagok.

A WHO a kövérséget a világ 10 legjelentősebb egészségügyi 
problémái közé sorolta. Míg 1995-ben 200 millió felnőtt volt 
túlsúlyos vagy kövér világszerte, 2000-re ez a szám mintegy 
300 millióra nőtt. Az elhízás nemcsak a fejlett, hanem a fejlődő 
országokban is komoly egészségügyi problémát jelent, ez utób
biakban az elhízottak számát 115 millióra becsülik. Amennyi
ben a jelenlegi tendencia tovább folytatódik, akkor 2030-ra vár
hatóan 2,16 milliárd túlsúlyos és 1,12 milliárd elhízott felnőtt 
lesz a világon. A túlsúly és az elhízás együttes előfordulása az 
egyes európai országokban 30-80% között változik. Az EU-27 
tagállamokban mintegy 200 millió felnőttet érint a túlsúly és 
az elhízás együttesen, melynek több, mint a fele férfi. Feltűnő,
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hogy 60 év feletti nőknél az előfordulási arány jelentősen meg
haladja a férfiakét.

Európában a 30 feletti BMI prevalenciája nőkben 22%, férfiak
ban 15%. Itt feltűnő területi különbségek vannak: Skandináviá
ban, Hollandiában az utóbbi évtizedekben megállt a növekedés. 
Évtizedek óta ismert, hogy 5-10-szeres különbség van a kardio- 
vaszkuláris mortalitásban a kelet, vagy észak-európai és a dél
európai - mediterrán - országok és Japán között az utóbbi kettő 
javára.

A fejlett országokban 1980-94 között az elhízott emberek 
száma 30%-kai emelkedett. A volt DDR-ben is nőtt, különösen 
a nők körében. Kanadában a felnőtt lakosság 30,5%-ának 1994- 
95-ben 30-nál nagyobb volt a BMI-je.

Kínában is gyorsan szaporodik a túlsúlyos, ill. kövér emberek 
száma az utóbbi években és ott is különösen jelentős az, hogy a 
gyermekek körében is többszörösére emelkedett.

Kínai tudósok szerint erre az ázsiai népre nem jól alkalmaz
hatók a WHO által megjelölt, a fehér populációra érvényes BMI 
értékek. Azt ajánlják, ill. Kínában a következő értékeket használ
ják felnőttek esetén: a BMI 18,5-23,9-ig tartják optimálisnak, 24- 
27,9- ig a túlsúlynak és 28 felett a kövérnek. Megállapítják, hogy 
a derék/csípő arány sokkal jobban korrelál a kardiovaszkuláris 
veszélyeztetettséggel és az ázsiai populáció esetén alkalmasabb 
mutató, mert az ázsiai népeknél a hasi adipozitás (amit a D/CS 
arány mutat meg jól) már alacsonyabb BMI-nél is kóros.

A gyorsan fokozódó elhízás magyarázata ugyanaz, mint más 
népeknél: a hagyományos diéta megváltozása, a fizikai aktivitás 
csökkenése és az ülő életmód az utóbbi 20 évben. Ráadásul Kíná
ban is a kövérség az egészség és a jómód jele. Ennek magyarázata 
az 50 -es évek éhezéseiben rejlik. A shanghaji olimpiáról készült 
tudósítások képei jól mutatják a Kína életében bekövetkezett vál
tozást.
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A zsírfogyasztás csökkentése ellenére az USA-ban, Angliá
ban, Németországban, Franciaországban az utóbbi években 10- 
15%-kai nőtt a gyakoriság, mert ugyanakkor és ezzel szemben 
emelkedett a szénhidrát fogyasztás, ami jelentős kalória bevitelt 
jelent, ráadásul tovább csökkent a fizikai aktivitás. Az UK-ban 9 
millió a túlsúlyos.

Az USA-ban (különösen az afrikai, mexikói nőkben: 40%) 
nőkben: 25%, férfiakban: 20%. Valószínű, hogy a világon szin
te járványként végigsöprő obezitásért az ízletes, zsírdús ételek 
könnyű elérhetősége és a csökkent fizikai aktivitás a felelős. Az 
USA-ban 3 kg-mal nőtt az átlagsúly, amióta a (ez esetben helyes) 
propaganda hatására zsírszegény ételeket esznek, mert az adalé
kokban rengeteg a kalória (és mert sokat is esznek).

Az USA-ban 91 millió túlsúlyos él, az Egyesült Államokbeli 
a nemzet egészségéről és táplálkozásáról készült két felmérés, a 
NHANES 11.(1976) és 111.(1988) között, 12 év alatt 25%-ról 35%- 
re nőtt minden nemben és korcsoportban. Évente 300000-en 
halnak meg kövérség miatt, vagy azzal kapcsolatos kísérő beteg
ség miatt.

Az USA-ban sok milliárd dollárt költenek lefogyásra, diétás 
ételekre (paradox módon ugyanaz a vállalat gyárt hizlaló ter
mékeket is, amelyik fogyókúrás-diétás termékeket is hirdet). Az 
egészségügyi költségvetésből kb. 8%-ot költenek a kövérség és kí
sérő betegségeire, többet, mint az AIDS-sel, rákkal kapcsolatban. 
Ma már mindennapos nehézségeket okoz az élet majd minden 
területén: a közlekedési eszközökön, a vizsgálóasztalokon, stb.: 
nem férnek el a hagyományos bútorokon a betegek.

Kanadában 1997-ben ez az összeg az egészségügyi költségek
ből 2,4%-ra rúgott (1,8 milliárd dollár),az NSZK-ban 120 milli
árd márka, Magyarországon 11 milliárd forint.

Megfigyelték, hogy az USA bevándorlók 2., 3. generációjában 
nő az adolescens korúak kövérsége. Az USA-ban született hispán
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és ázsiai-amerikaiak kétszeres valószínűséggel lesznek kövérek, 
mint azok, akik kint születtek.

Az életmód a rizikó faktorokra és a kardiovaszkuláris esemé
nyekre jelentős hatással bír, a bevándorlók átveszik a befogadók 
szokásait. A gének is megváltoztathatják az egyes etnikumok fo
gékonyságát a betegségekre. A Seven Countries Studyban kimu
tatták, hogy a relatív rizikó (vérnyomás, koleszterin szint) a kü
lönböző populációkban hasonló, míg az abszolút rizikó jelentősen 
különböző. A magyarázatot nemcsak az egészségügyi ellátás kü
lönbségeiben vélik, hanem az életmódban és a genetikában is.

A pima tanulmány tapasztalatai szerint a pima indiánokat 
Arizonában 1984 óta kaszinóik gazdaggá tették, úgy élnek, mint 
az USA egyéb polgárai és az USA-ban ők a legkövérebbek. Ari
zonában kísérleti kórház van számukra. 800 km-re él tőlük Me
xikóban eredeti természeti körülmények között egy másik pima 
törzs, nehéz fizikai munkát végeznek heti 22 órában, míg az ari
zonaiak 2 órát hetente. A mexikói pima indiánoknak jobb zsír
tároló génjük van, így míg az USA-ban élők kövérek és ma már a 
felnőtt pimák 60%-a diabeteses, náluk ez ismeretlen. A két törzs 
között a modern életfeltételekben áll a különbség. A pima törté
net példa az időzített bomba fogalmára is (60%-uk diabeteses).

A túlsúly és elhízás gyakoriságában jelentős társadalmi egyen
lőtlenségek tapasztalhatók. A kórkép és szövődményei gyakorib
bak az alacsonyabb társadalmi-gazdasági helyzetű csoportoknál 
a fejlett országokban. Ez az összefüggés erőteljesebb nőknél és 
gyermekeknél, mint férfiaknál. Számos európai országban meg
figyelték, hogy az elhízás gyakorisága gyorsabban emelkedik az 
alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű csoportokban, ami to
vább mélyíti a társadalmi egyenlőtlenségeket.
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Gyermekkorban

Mivel a gyermek- és serdülőkori kövérség klasszifikációjáról 
nincs megegyezés a különböző tanulmányok között, ezért nem 
lehetséges megadni az egyetemes előfordulást, de valamennyi 
megfigyelés növekedésről számol be. Egyre többen hangoztatják 
és elfogadják, hogy a kövérség egyes kísérő betegségei már gyer
mekkorban elkezdődnek, így pl. az arterioszklerózis.

A gyermekkori vonatkozásokról viszonylag gyér az irodalom, 
pedig Japánban, Angliában, USA-ban, Kínában, stb. nőttön-nő 
a gyermekkori kövérség előfordulása. Világszerte leírják, hogy 
már 0-1 év között is fokozódik az incidencia, de főleg 5-6 évesek 
között (veszélyeztetett időszak). A jelek arra mutatnak, hogy az 
amerikai gyerekek jelenlegi generációja az USA történetének leg
kövérebb felnőtt generációjává válik.

1963-65-ben az USA gyermeklakossága 15,2%-a volt túlsú
lyos, ez 1988-89-re 22,3%-ra nőtt. Az utóbbi évtizedben felnőtt
ben-, gyermekben egyaránt 8-10%-kal nőtt, s ez utóbbi áthúzó
dik a felnőttkorra. Egy másik adat szerint az USA-ban az utóbbi 
20 évben az elhízottak aránya 50%-kal nőtt, a túlsúlyos gyerme
kek száma megkétszereződött. 1998-as adat szerint a 12-17 éve
sekben az elhízás 16%-ról 22%-ra emelkedett.

A NHANES Ill-ban (1988-1994) kimutatták, hogy BMI már 
6-9 éves kortól szignifikánsan magasabb a fekete és mexikói 
gyermekekben, mint a fehérekben és ez csak nő a későbbiekben. 
A zsírfogyasztás ezzel párhuzamos. Sajnos a kövér gyerekek alul
értékelik az elfogyasztott táplálékot. Az elhízás oka a soványak
hoz képest nem az energiafelhasználás különbsége, hanem a na
gyobb energia bevitel és a termodinamika törvényei szerint a fel 
nem használt energia zsír formájában raktározódik.

Az 1972-1990 közötti nemzeti tanulmány az egészségről és 
növekedésről kétszeres emelkedést mutatott ki angol és skót
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gyermekek között a magassághoz viszonyított testtömeg érték
ben minden nemben és korcsoportban. Hasonló trend volt az 
USA-ban és az európai országokban is.

Egy brit vizsgálat megpróbálta kideríteni a túlsúlyosság és a 
kövérség előfordulását 12, 24, 37, 49 és 61 hónapos korban. Lá
nyokban minden életkorban több volt a várhatónál, mint fiúk
ban, fiúkban pedig 12, 37, 49 és 61 hónapos korban.

Magyarországi adatok

A felnőtt magyar lakosság közel kétharmada (61,8%) a testtömeg 
index alapján túlsúlyos vagy elhízott.

A BMI átlaga a felnőtt lakosságnál 27,3 kg/m2, melynek alap
ján a lakosság a túlsúlyos kategóriába tartozik. Minden har
madik felnőtt túlsúlyos és további 28,5% elhízott. Soványnak a 
felnőtt lakosság mindössze 1,8%-a mondható. Férfiaknál (63%) 
és nőknél (61%) közel azonos volt a túlsúly és elhízás együttes 
előfordulási aránya.

Hozzávetőlegesen jelenleg Magyarországon 2 millió kövér és 
4 millió túlsúlyos ember van, ami az ország egészségügyi hely
zetét meghatározza. Magyarországon nőkben: 23%, férfiakban: 
27% az aránya. A populáció kb. 20% a gyermekkorú (0-18 év) 
és köztük az elhízottak aránya évről-évre nő. A prevalencia Ma
gyarországon is attól függ, hogy milyen módszert használnak a 
meghatározásra. A BMI segítségével (19 felett) jól használhatók a 
hazai referencia értékeket tartalmazó testtömeg percentilisek. Jó 
a bőrredő-mérés is, a segítségével becsült zsírszázalék alapján jó 
korreláció található.

A felmérések szerint nálunk a gyermeklakosság 10-15%-át 
érinti. Az iskolások körében 12-16%-ra tehető, és az elhízás év
ről-évre fokozódó járvány. 1983-84-ben a pécsi iskolások kövér-
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sége 12% volt, ez 10 év alatt 16%-ra nőtt. Hasonló prevalenciát 
adnak meg budapesti iskolásokra is.

A szűrővizsgálatok szerint az obezitás frekvenciája az egész 
gyermekkoron át emelkedik. A legmagasabb értékek all évesek 
körében találhatók.

A különböző mérési és számítási módszerek - mint korábban 
szó volt már róla - eltérő értékeket adnak. Annyi bizonyos, hogy 
az átfogó, évente ismételt járványügyi vizsgálatok a fiatalkorúak
nál is a testtömeg növekedési irányzatáról számolnak be. A szak
irodalom szerint egyetlen mérési módszer sem abszolút értékű. 
A testtömeg index alapján a fiúk, a zsírszázalék alapján a lányok 
tűnnek súlyosabbnak. Mindenesetre a túlsúlyosság nagyon gya
kori és egyre gyakoribb az ifjúság körében.

A táplálékforgalom szabályozása

Az élettani és genetikai vizsgálatok egyre közelebb visznek az étvá
gyat és az energiafelhasználást szabályozó komplex mechanizmu
sok megértéséhez. Az új ismeretek a kezelést is megváltoztathatják.

A leptin felfedezése további ígéretes eredményekkel járhat, 
olyan faktorok megismerésével, amelyek vagy az energia felvétel, 
vagy a leadás folyamatát befolyásolják és farmakoterápiás követ
kezményekkel járnak.

A testsúly stabilitásának záloga az energia egyensúly. E szabá
lyozás komplex neurohormonális és pszichés tényezők eredője, 
de működését genetikai és környezeti tényezők egyaránt befo
lyásolják. A hideg pl. serkenti a táplálékfelvételt, a meleg gátolja. 
Genetikai tényezők érvényesülhetnek mind az energia felvétel, 
mind a felhasználás hatásosságának befolyásolása révén. Felbo
rulása adódhat fokozott bevitelből, csökkent felhasználásból, in- 
adekvát szabályozásból.
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Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lelki tényezők hatá
sát sem abban az esetben, ha a gyerekek kövérek, sem ha sová
nyak. Közismertek a bánatevés, a szeretetéhség esetei és amikor 
az anya gyermeke (túl)táplálásával éri el (jó) anyai szerepének 
megerősítését.

Az energiaforgalom idegrendszeri központja a hipotalamusz. 
Összegyűjti a szervezetből származó idegi, hormonális, táplál
kozási információkat és a felsőbb központba éhségérzetet, vagy 
jóllakottságot kiváltó ingerületet küld. A vegetatív idegrendszer 
révén részt vesz az energiafelhasználás szabályozásában is.

A táplálékfelvétel alapvető szabályozása a hipotalamuszban 
történik, amely összetett struktúra. Több magból áll, amelyek 
egymással és más agyi területekkel állnak kapcsolatban. Meg
különböztetjük benne a laterális éhségi és a mediális jóllakottsági 
központot.

A hipotalamusz olyan sérülése, amely mindkét területet érin
ti anorexiát okoz, ami azt mutatja, hogy a jóllakottsági központ 
az éhségi központ gátlásával fejti ki a hatását. Az éhség központ 
működése tehát folyamatos, a jóllakottsági központ ezt a táplálék 
felvétele után időlegesen gátolja.

A jóllakottsági központ léziói túlzott táplálékfelvételhez, el
hízáshoz vezetnek. A jóllakottsági központ aktivitását főként 
a központ sejtjeinek glukóz felhasználása szabja meg, ezeket a 
sejteket glukosztatikus sejteknek nevezzük. Éhezéskor a vércu- 
korszint alacsony, a sejtek glukóz felhasználása kicsi, ekkor a 
glukosztatikus sejtek aktivitása csökkent, mire a táplálkozási 
központ éhségérzetet jelez.

Részt vesz az étvágy idegi szabályozásában a n.amygdalae is. 
Sérülése pszichés vakságot okoz, a beteg mindenevővé válik.

Az étvágyat egyéb tényezők is befolyásolják (kulturális té
nyezők, a látással, szaglással, ízleléssel kapcsolatos múltbéli ta
pasztalatok, pszichés működések), de csak az előbbi hipotézissel



66 dr. Rodé Magdolna: Gyermekkori kövérség

magyarázható meg a diabetes mellhúsban tapasztalható foko
zott étvágy: a glukosztatikus mag glukózfelhasználása az inzulin 
szinttől függően változik, inzulin hiányban éhséget jelez.

A rövid távú szabályozás a glukosztat mechanizmus révén a 
folyamatosan változó vércukor szinttől függ. A hosszú távú sza
bályozás, a testsúly hosszú távú állandósága a liposztat mecha
nizmushoz kötött. A visszajelzés a zsírraktárak felől érkezik és 
feltehetően a szérum szabad zsírsav tartalmától függ.

A szabad zsírsav a lipolízisból származik, legfőbb regulátora 
az inzulin. A portális keringésen át a májba juttatott felesleges 
szabad zsírsav mennyiségről feltételezik, hogy kapcsolatot je
lent az obezitásban fellépő lipolízis, az inzulin rezisztencia és a 
dislipidaemia között. A szabad zsírsavak rontják az inzulintól 
eredő jelátvitelt és a postprandiálisan magas inzulin koncent
ráció ellenére az intraabdominálisan obez egyénekben a szabad 
zsírsav felszabadulás kb. háromszor nagyobb.

Az étvágyszabályozás kutatása során leírtak különböző neuro- 
transzmittereket. A hipotalamusz magjaiban több, mint 40 féle 
transzmittert mutattak ki.

A test energiaállapotáról több közvetítő anyag is nyújthat in
formációt a hipotalamusznak annak érdekében, hogy az energia 
bevitel és -felhasználás mértéke pontosan szabályozható legyen, 
pl. orexin A és B, inzulin, tápanyagok, de a fő szabályozó a leptin 
lehet. Ez a hipotalamuszban gátolja a táplálékbevitelt és növeli 
az energiafelhasználást. Az izomsejtekben fokozza a szabad zsír
sav oxidációját. Irányítja a zsírmegoszlást. Emberi kövérségben 
a szintje és a receptoraié is emelkedett; másfelől leptin hiányos 
egerek súlya normális, ami arra utal, hogy a kóros eltérések még 
ezen a szinten túl találhatók, a szabályozásban több rendszer vesz 
részt, több szintű, ami érthető a túlélés érdekében, (ld. már ko
rábban is).
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14. táblázat. A táplálékfelvételt és energialeadást központi idegrendszeri 
szinten szabályozó anyagok (Halmy, L.)

táplálékfelvétel +
+

neuropeptid Y leptin
-

galanin szerotonin, dopamin
opiátok CRF
GHRH inzulin
norepinefrin glukagon, GLP-1
GABA CCK

Az energialeadás általában 
csökken

enterosztatin
calcitonin CGRP
amilin 
neurotenzin 
bombezin 
szomatosztatin
TRH
MSH 
cytokinek
Az energialeadás általában nő

A táplálék/e/véfe/t különböző neurotranszmitterek befolyá
solják, amelyek egymással komplex interakcióban vannak. Ore- 
xigén és anorexigén peptidekre különíthetők el.
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15. táblázat. Peptides decreasing or increasing energy intake 
(Mertens, Van Gaal)

Az energiafelvételt csökkentő 
peptidek

Az energiafelvételt fokozó 
peptidek

• glukagon-szerű peptid-1 
(GLP-1)

• alfa melanocyta-stimuláló 
hormon (alfa-MSH)

• corticotropin releasing hor
mon (CRH)

• cocaine és amphetamin 
regulated transcript (CART)

• cholecystokinin (CCK)
• bombesin
• glucagon
• amylin
• enterostatin
• anorectin

• neuropeptid Y (NPY)
• melanin koncentráló hormon
• agouti related hormon (AGRP)
• orexinek/hypocretinek
• galanin
• béta-endorphin

16. táblázat. A táplálékfelvételt befolyásoló fontosabb 
neurotranszmitterek és neuropeptidek

A táplálékfelvételt fokozza A táplálékfelvételt gátolja
• noradrenalin (a2-receptor)
• y-amino-vajsav (GABA)
• ß-endorfinok
• neuropeptid-Y (NPY)
. peptid-YY (PYY)
• galanin
• növekedési hormon releasing 

hormonja (GHRH)

• szerotonin
• dopamin (D2-receptor)
• noradrenalin (al-receptor)
• bombezin
• kolecisztokinin (CCK)
• CRH (corticotrop releasing 

hormon)
• leptin
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17. táblázat. Az étvágyszabályozás tényezői (Ilyés, L)

_____A táplálékfelvételt fokozza________
Monoamin neurotranszmitterek 

noradrenalin (NA) 
serotonin (5-HT) 
dopamin (DA)

Aminosav neurotranszmitterek pl. GABA 
Neuropeptidek

opiátok 
neuropeptid Y 
peptid YY 
egyéb neuropeptidek (CRF, TRH stb.) 
inhibitor peptidek (CCK)

Hormonok

Egyeseket centrálisán lehet kimutatni (NPY, alfa-melanocita 
stimuláló hormon, melanin concentráló hormon, agouti-related 
protein, kokain és amfetamin-reguláló transzkript (CART) pep
tidek, orexin A és B) vagy hypocretin I., II. (galanin, corticorelin, 
urocortin).

Másokat a periféria termel (leptin, kolecisztokinin, GLP-1),
A leptin anorexigen peptid, a CART expresszióját is stimu

lálhatja, amely a GnRH pulzusok közti intervallumot csökkenti, 
de ez a leptin - CART út az NPY-tóI független - mutatva, hogy 
a szervezet a túlélés érdekében többszörös biztosítással dolgozik.
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8. ábra. A táplálkozást szabályozó periférián elválasztott peptidek 
sémás ábrázolása (Mertens, Van Gaal)

A neuropeptid Y (NPY) a legerősebb étvágyserkentő anyag. 
Gátolja a szimpatikus idegrendszert, így az energiafelhasználást 
is, és ezáltal a hőképzést. A szerotonin és noradrenalin viszont el
lenkező hatású. Ilyen még a kolecisztokinin, dopamin, glukagon, 
glukagonszerű peptid-1, melanocortin.

Az energia leadást befolyásoló faktorok: a béta-3 adrenore
ceptor és a szétkapcsoló fehérjék (UCP).

Egyes neurotranszmitterek nemcsak az étvágyszabályozásban 
vesznek részt, hanem a gonadotrop releasing hormon (GnRH) 
kiáramlás szabályozásában is, így a pubertás kezdetének be
folyásolásában. Ilyen pl. a NPY (orexigén és GnRH szekréció 
regulátor),amelyet úgy tartanak számon, mint ami a leptin ét
vágyra való centrális hatásának mediátora.

A NPYhatása a GnRH-ra Janus arcú, serkentő és gátló is lehet 
a kísérleti modell korától és tápláltság! állapotától függően. Alul
tápláltságban gátolja a GnRH neuronokat, miközben a leptin 
szint alacsony lesz, csökkentve a gátlást a NPY neuronokon. Ek-
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kor az NPY szint emelkedik és akadályozza a GnRH elválasz
tást. Még nem ismeretes, hogy az NPY ilyen ellentétes befolyása 
a GnRH-ra hogyan megy végbe. Mindazonáltal az biztos, hogy 
míg a leptin a táplálkozás és a reprodukció közti kapcsolatot pe
rifériásán, addig a NPY centrálisán tölti be.

Molekuláris defektus a PPAR-gamma-2 mutációja. Ez az en
zim a zsírsejtek fejlődése folyamán működik. Ha a preadipociták, 
melyekben nincs még zsír, tartalmazzák az ezt az enzimet akti
váló receptort, akkor érett adipociták fejlődnek belőlük Mutáci
ója esetén a receptorok jelátvitele irányíthatatlanná válik és ez 
serkenti a preadipociták zsírsejtté alakulását (több alakul át).

A táplálék ízével és választékával szembeni reakciót központi 
idegrendszeri folyamatok szabályozzák, habár az ízlésbeli pre
ferenciák tanulás útján jönnek létre. Az elhízottak érzékenyeb
bek az ízekre, finom falatokat nehezen utasítanak vissza, míg az 
ízetlen ételt igen. Aki jól tud enni, az lassan eszik, hogy a falat 
keltette ingerület végig lejátszódhasson, különben ha gyorsan 
eszünk, valójában csak az első falat ízét érezzük/élvezzük csak. 
Ezt a fiziológiai tényt veszik figyelembe a bírák a borkóstolásnál 
is és vesszük semmibe mindennapjainkban, amikor gyorsan be
kapunk „valamit”.

A szervezet mindig egyensúlyra törekszik, megpróbálja a 
szükséges, helyes testsúlyát fenntartani. Úgy látszik, hogy egy 
magasabb szinten őrzi a túléléshez szükséges energiáit, mert ha 
stabil a szabályozórendszere akkor sem tartja meg az eredményt, 
ha lefogyott. Ha nem stabil, akkor még plusz hízik is.

Hőtermelés

Kövérekben a nagyobb testfelszín és a nagyobb testtömeg moz
gatása megnöveli a hőveszteséget, ami többletenergia vesztéssel
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jár. Ugyanakkor a kövérek kevésbé aktívak és így a mozgás ál
tal kiváltott termikus válasz is csekélyebb, mivel a hőtermelést 
szolgáló mechanizmusok általában a szimpatikus idegrendszer 
ellenőrzése alatt állnak és ez a testmozgással kiváltott reakció a 
kövérekben csökkent.

A vegetatív idegrendszer mind a vázizomzat, mind a zsírszö
vet energia leadására hatással van. E hatását valószínűleg részben 
az UCP-2 és UCP-3, az úgynevezett szétkapcsoló fehérjék (UCP: 
uncoupling protein) útján fejti ki. Ezek felfedezése új út az elhí
zás megértésében.

A mitokondriumokban gazdag barna zsírszövet emberben is 
számottevően hozzájárulhat a hőtermeléshez, ami a súlygyara
podást korlátozza. Ügynevezett „ineffektiv” metabolikus úton: a 
mitokondriális oxidativ foszforiláció során keletkezett protono
kat a mitokondriális ATP szintézistől eltéríti és ezért az energia, 
mivel sem felhasználódni, sem tárolódni nem tud, hő alakjában 
elvész (fogyás). Sajnos egyelőre ez még farmakoterápiásan nem 
hasznosítható felfedezés.

A hőtermelést az adrenalin, noradrenalin, glukagon, gluko- 
kortikoidok fokozzák, a béta-blokkolók csökkentik. A béta-3 
receptornak elsődleges szerepe van a barna zsírszövet termikus 
aktivitásában, ezért a béta-3 agonisták hasznosak lehetnének az 
elhízás kezelésében, mert fokozzák az energiafelhasználást, saj
nos azonban mellékhatásaik miatt nem használhatók.

A visceralis zsírszövet megszaporodásával nő a béta-3-receptor 
aktivitás és a lipolízis. A feleslegben termelődő zsírsavak azután 
inzulin rezisztenciára hajlamosítanak, ami a metabolikus szind
róma központi tényezője.

Okolják a béta-adrenerg receptorok gyenge aktivitását is az 
obezitás kialakulásának elősegítéséért, mert ez a mutáció lassítja 
a lipolízist és így zsírretenciót okoz a zsírsejtekben.
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Genetikai vonatkozások

Az elhízást az ülő életmód és a folyamatos, túlzott kalória be
vitel következményének tartjuk, de úgy tűnik, hogy a testsúly, 
ahogy a magasság is, egy adott egyedre nézve genetikailag meg
határozott. Nem ismert a genetikai hatás mechanizmusa, de va
lószínűleg az étvágyszabályozás és energiafelhasználás genetikai 
determináltságán keresztül érvényesül. A gének negatív, vagy 
pozitív hatásukat csak környezetükben fejthetik ki és ennek a 
környezetnek fontos jellemzője az anyagcsere, amely függ a táp
lálék mennyiségétől és minőségétől.

Az elhízott emberek túlnyomó hányadában nem mutatható 
ki hipotalamus maifunkció, ezért feltételezik, hogy ezekben az 
egyedekben a hipotalamus ezt a magas testsúlyt tartja állandó 
szinten, talán a liposztat mechanizmuson keresztül.

Ahogy volt már szó róla a kövér emberek nem fordulnak emi
att orvoshoz, csak ha valamilyen kísérő betegség jelentkezik és 
akkor is két dolog érdekli őket, hogy nem genetikai-e (ez alatt azt 
értik, hogy „ilyen alkatúak”), vagy nem hormonális eredetű-e a 
kövérségük, nem tudva, hogy ez milyen szerencsétlenség lenne 
rájuk nézve. Ezen nem segítene, hogy elháríthatnák magukról a 
felelősséget és folytatnák tovább előbbi életmódjukat, mert „saj
nos nincs mit tenni”

Ki kell deríteni természetesen, hogy nincs-e ilyen ok, bár 
ez ritka (1% körüli). Ha a gyermek magasabb a várhatónál, ez 
inkább exogén kövérségre mutat, mert az exogén obezitás ser
kenti a növekedést. Ha a vártnál alacsonyabb, akkor genetikai 
és endokrin vizsgálatok szükségesek, mert a kövérség valóban 
jár hormonális elváltozásokkal, de azok a sui generis endokrin 
betegségekhez társuló kövérségektől eltekintve másodlagosak 
(megzavart cukoranyagcsere stb.).
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9. ábra. Kövér gyermekek kivizsgálási sémája

Név/becenév/kor, születési súly

Anamnézis: életkor az elhízás kezdetekor (fényképek) 
családi (szociális, anyagi helyzet) 
táplálási, fejlődési adatok, folyadékforgalom 
átvészelt betegségek, műtétek 
az elhízás kóros eredetére utaló tünetek 
az elhízás szövődményeire utaló tünetek 
fizikai aktivitás

sz. e. kiegészítő vizsgálatok: vulva kenet
hormon meghatározások

Fizikális vizsaálatok: súlymérés 
testmagasság 
végtag vastagság 
derék-csípő körfogat 
bőrredők 
zsíreloszlás

megtekintés: bőr
orthopédiai problémák 
serdülés foka

Eszközös vizsaálatok: vérnyomás 
képalkotó vizsgálatok

Labor vizsaálatok: vizelet: rutin, bakteriológia, 17-ketosteroid 
vérkép
vércukor vizsgálatok
vérzsírok
elektrolitok

Konzíliumok: szemészet 
orthopédia 
kardiológia 
gyermeknőgyógyász 
fizikoterapeuta 
pszichológus 
dietetikus

Számítások: az elhízás megítélésére
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Egy vizsgálatban nagyszámú testvér és család adataiból igye
keztek az obezitás kifejlődésében és a zsíreloszlás meghatározá
sában szerepet játszó genetikai és környezeti tényezők szerepét 
kideríteni.

A testzsírtartalom öröklődésének valószínűsége 50%, azon
ban ez fele-fele arányban genetikai és környezeti tényezők inter
akciójának a következménye, tehát a testarányok öröklődéséért a 
genetikai faktorok kb. 25%-ban felelősek.

Sok tudósításból tudjuk, ha mindkét szülő kövér 80%, ha 
csak egyik kövér 50%, ha egyik sem kövér, akkor 10% az esély a 
gyermekek elhízására. Egypetéjű ikrek között nincs különbség 
akkor sem, ha nem együtt nőnek fel, nem egypetéjűeknél fel
nőttkorban, több mint 6 kg is lehet a különbség. Örökbe adott 
gyermekek a hízásra való hajlam szempontjából a biológiai szü
lőkre hasonlítanak, de ekkor is számításba kell venni a környeze
ti tényezők működését, ha elhíznak. Példa erre a pima indiánok 
esete, akiknek két, különböző körülmények között élő törzsének 
azonos a genetikai állománya, mégis az USA-ban élőkben a taka
rékos (thrifty) gén expressziója kövérséget - és kísérő betegségeit 
- okoz.

Obezitás gének

Noha egyes elhízás formákban okolható csupán egyetlen gén a 
kialakulásért, többségében azonban több, de a bonyolult öröklő
désben még egyéb tényezőket is figyelembe kell venni.

Az obezitás gének (ob, thrifty, db, fat, agouti, tub) különböző 
kombinációi emberben valószínűleg túlélési előnyt szolgálnak. 
Példa erre a pima indiánok esete. Érdekes lehet a tub gén, amely
nek lehetséges terméke az UCP, ami megzavarja az elfogyasztott 
kalóriák zsír formájában történő raktározását és a hőtermelés 
felé tereli (ld. ott).
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18. táblázat. Humán lokuszok és géntermékek

„ob” gén
• Géntermék - „leptin”
- 16 kd fehérje
- Csökkenti az étvágyat
- Fokozza az anyagcsere sebességét
- Növeli a zsíroxidációt
• A gén mutációja csökkent leptin-termelést eredményez
• Emberben ritka az ob gén izolált defektusa
„db” gén
• Valószínűleg a leptinkötő helyet szabályozza
• Géntermék - „leptin”
„fát” gén
• Karboxipeptidáz E-t (CPE) termel
• Az inzulin és más neuroendokrin peptidek képzésének zavarát 

okozza
• Az inzulin és a leptin versengenek a kötőhelyekért _______
»tub” gén
. Terméke nem ismert, de lehetséges, hogy egy mitokondriális 

szétkapcsoló fehérje______________
„agouti” gén
• Agouti-szignál fehérjét termel (melanocyta = stimuláló hormon) 
. A neuropeptid Y-nal ellentétesen hat
• Szupprimálja az étvágyat súlynövekedés alatt

A leptin

A leptin felfedezése ígéretes eredményekkel kecsegtetett, olyan 
faktorok megismerésével, amelyek vagy az energia felvétel, vagy 
a leadás folyamatát befolyásolják és farmakoterápiás következ
ményekkel járnak. A zsírszövet termelte szignál protein, a leptin 
az ob gén terméke, az adipociták termelik.
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Számos a zsírszövetben termelődő bioaktiv tényező tölt be 
auto-, para-, vagy endokrin funkciót. Ilyen a leptin, azonban a 
kutatási eredményei ellentmondóak. A leptin felfedezése nagy 
várakozásokat, majd csalódást keltett. A vizsgálatok túlnyomó 
többsége rágcsálókon történt és az állatkísérletek nem illeszked
tek humán viszonyokhoz.

A leptin receptorok (agyban, hemopoetikus őssejtekben, foetalis 
máj és placenta szövetben sikerült kimutatni) szerepét számos vizs
gálat igyekezett tisztázni. Kiderült, hogy a leptin mRNA expressziója 
kifejezettebb elhízottakban, mint normális testsúlyúakban, ennek 
megfelelően elhízottakban magasabb a leptin szint.

A vérrel a hipotalamusban a jóllakottsági központba jutva a 
szervezet táplálkozási állapotáról állandó visszajelzéseket küld. 
Az adipociták érzékelik a zsírszövet felesleget, visszacsatolás ré
vén csökkentik a neuropeptid Y (NPY) koncentrációt (ami az 
étvágyat fokozná), csökken a táplálékfelvétel, fokozódik a NPY 
központi idegrendszeri aktivitása, amely az UCP transzkrip
cióját szabályozza, és ettől fokozódik a hőtermelés és elvész az 
energia. Ha kevesebb a zsírszövet csökken az alapanyagcsere, a 
hőtermelés és nő a táplálék felvétel.

A leptin élettani funkciói: teltségérzés, energia leadás előse
gítése, vagy megtartás, jelzés a szaporodási szerveknek, hema- 
topoezis. Nemcsak a testsúlyt és az étvágyat szabályozza, de a 
szaporító és immunrendszerre is hatást gyakorol. A leptin el
választása fertőzés és gyulladás során fokozódik, ami arra utal, 
hogy része lehet annak a citokin válasznak, amely a gyulladásos 
és immunválaszt irányítja. Obez betegekben is emelkedett a szé
rumbeli szintje, ami szerepet játszhat az ún. enyhe fokú szisz
témás gyulladás fenntartásában és abban, hogy obez betegek 
esetében magasabb a kardiovaszkuláris betegségek, a 2-es típusú 
cukorbetegség, valamint a gyulladásos izületi degeneratív beteg
ségek kialakulásának kockázata.
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10. ábra. Az energiaforgalom szabályozása rövid távon, hosszú távon 
(BMJ Magyar kiadás 1998. 2. szám 101. oldal)

Kifejtheti a hatását az érzelmekért felelős agyközpontban is. 
Számos depressziós beteg lefogy és elveszíti érdeklődését az evés 
iránt, ebből arra a következtetésre jutottak, hogy kapcsolat van 
az étvágy és a hangulat között, tehát a leptin alkalmas lehet a de
presszió enyhítésére. Ehhez azonban jól kontrollált bizonyítékok 
szükségesek, hiszen ismeretes, hogy a klinikai kísérletek alapján 
füstbe ment az a remény, hogy leptin adásával fogyásra lehet bír
ni a szervezetet.Kiderült ugyanis, hogy az elhízott embereknek 
nem hogy hiányuk lenne, de igen magas a leptinszintje.

A hormonok elválasztását diurnális és ultradiurnális oszcil
láció jellemzi. A leptinre nycthemeralis ritmus jellemző, ami a 
legmagasabb éjfél körül. Ez egyéb hormonokra emlékeztet, mint
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pl. a prolaktin, stb. Még nem tudjuk, hogyan viszonylik ez a bi
ológiai aktivitáshoz, valószínűleg az ételek emésztéséből szár
mazó kumulatív hiperinzulinémiával korrelál az egész ébrenléti 
periódusban.

A leptin kiáramlás pulzáló és fordítottan viszonylik a plazma 
kortizolhoz és ACTH-hoz. A pulzatilitás döntő a különböző en
dokrin szervezetek biológiai hatásának eléréséhez (pl. növekedé
si hormon, vagy luteinizáló hormon releasing hormon).

Terápiás alkalmazása még megoldatlan (gyorsan elbomlik). 
A legnagyobb súlycsökkentő hatást kisdózisú, subkután implan- 
tált konstans infúzióval érték el. Azért kell subkután adni, mert 
peptid, így azonban helyi reakciót okozhat. Mások szerint leghe
lyesebb lenne minipumpával este adni.

Újszülöttekben a leptin koncentráció mind a gesztációs korral, 
mind az intrauterin növekedés ütemével arányos, ezért fontos 
intrauterin növekedési faktornak tekinthető. Megszületés után 
a placentáris ellátás elmaradása miatt a leptin szint leesik, de a 
táplálás, a súlygyarapodás megindulásával fokozatosan nő.

Hosszabb távon is befolyásolja a növekedés ütemét. A köldök
vér leptin koncentrációja és pl. 2 éves kori súly között negatív 
korreláció van, ami arra mutat, hogy míg a leptin intrauterin a 
növekedést serkenti, postnatalisan a növekedést gátló hormon
nak tekinthető.

A prepubertas éveiben a szintje mindkét nemben fokozato
san emelkedik, de lányokban magasabb. Míg fiúkban Tanner 
2-3 stádiumban tetőzik (a Tanner score-t ld. a fizikai aktivitás
nál), lányokban tovább emelkedik a pubertás során, különösen a 
menarche után. Fiúkban a Tanner 5 stádiumban a testis növeke
désével párhuzamosan visszacsökken a kora gyermekkori szint
re, azaz a testosteron a leptin elválasztásra gátló hatású.

A leptin szint korrelál a BMI-vel és a testzsír százalékkal, ami 
az elhízás mértékével párhuzamos leptin rezisztenciára utal.
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Elhízásban a leptin rezisztencia mellett inzulin rezisztencia is 
fennáll és mértékük diabetes mellhúsban és elhízásban azonos 
módon változik. Elhízottakban azonban nem sikerült genetikai 
defektust (leptin, illetve leptin receptor gének mutációja követ
keztében fellépett inaktíválódást) fellelni.

Mivel az érpályában keringő leptin koncentrációja a zsírrak
tárak nagyságával arányosan nagyobb mértékű, ezért azt feltéte
lezik, hogy nem az elhízás elleni védelem a feladata, hanem talán 
azt jelzi, hogy az energia bevitel valami miatt nem megfelelő.

Jelezheti azt is, hogy a szervezetben elég energia tartalék van 
ahhoz, hogy megindulhasson a pubertáskori fejlődés.

Ezekből a megfigyelésekből az is következik, hogy a zsírtömeg 
mellett az életkornak, az érettségi foknak is meghatározó szerepe 
van a leptin szintben.

Kórosan alacsony leptin érték található amenorrhoea esetén, 
vagy tartós éhezésben, amely leptin kezeléssel helyreállítható. 
Ezért tekintik olyan anyagcsere szignálnak, amely tájékoztatja a 
reprodukciós rendszert, hogy energetikailag felkészült-e.

Egyéb hormonális rendszerre való hatása is van: míg az inzu
lin fokozza a leptin szintézist, a leptin negatív feed-back révén 
csökkenti azt, sőt a perifériás inzulinhatást is és így hozzájárul
hat az obezitásban megfigyelhető inzulin rezisztencia kialakulá
sához. Hiperinzulinémia és hiperleptinémia szoros összefüggése 
felveti az inzulin szerepét az ob gén expressziójában.

A leptin tachykardiát okozó hatásáról ld. a hipertóniánál.
Korábban a leptinnek alapvető szerepet tulajdonítottak az el

hízásban létrejövő hipertónia kialakulásában. Megfontolandó 
azonban, hogy a leptin főleg a szubkután zsírszövetben keletke
zik, ugyanekkor az elhízottak hipertóniája a hasi típusú elhízás
ban gyakoribb.
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A zsírszövet hormontermelő szerv

Az ember genetikai kódja révén az energia megtartását és nem a 
leadást részesíti előnyben. A zsírszövet azonban nemcsak ener
giaraktár, így az elhízás nemcsak raktározási betegség.

Az úgynevezett semleges, nem szerkezeti zsírok a depókban 
raktározódnak, kb. a testtömeg 10%-át alkotják. Ezek aktív, dina
mikus szövetek, melyekben folyamatos a bontás és újraképződés. 
A fölös tápanyagok trigliceriddé alakulnak át és az adipocitákban 
raktározódnak, ezt a folyamatot a lipoprotein lipáz szabályozza.

11. ábra. Az emberi testsúly szabályozásának egyszerűsített modellje
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Ennek aktivitása a különböző szövetekben más és más, pl. a hasi 
zsírszövetben igen magas és éppen ez az, ami szívbetegségre haj
lamosít - függetlenül a szervezet teljes zsírtartalmától. A stressz 
pl. szintén hasi zsírlerakódást idéz elő.

Korábban a zsírszövetet subcutan és intraabdominális zsír
ra osztották fel, újabban megkülönböztetik az epicardiális és 
mediastinalis zsírt is. További „ectopiás” zsír a májban, a has
nyálmirigyben, a harántcsíkolt izomzatban lerakodó zsír.

A zsírszövet aktív endokrin szerv, a szabad zsírsav, az adipo- 
kinek és a citokinek termelése révén fontos szerepet jártszik az 
inzulinrezisztencia és az ateroszklerózis kialakulásában. A zsír
eloszlásnak kiemelt jelentősége van, mivel az inzulinrezisztencia 
elsősorban intraabdominális elhízáshoz kötődik.

A zsírszöveti differenciálódás megindulásának döntő tényező
je az angiotenzin-II, vagy a TNF-alfa nevű citokin, ami az inzu
linrezisztencia fenntartásának, vagy fokozódásának egyik ténye
zője. A TNF-alfa termelődésének genetikai eltérései obezitáshoz 
vezetnek, ugyanakkor kachexiával járó állapotokban is magas
nak találták a szintjét. Ellentmondásos szerepe kutatások tárgya 
az onkológiában, az endothel sejtek működésének szabályozásá
ban, a hemopoezisben, a kötőszövet működésében.

Az élet kezdetén a zsírsejtek kialakulásának üteme a zsírbe
viteltől függ. Serdülőkor után a zsírsejtek száma már nem vál
tozik, csupán a kapacitása. Ez terápiára még jól válaszol. Egye
sek szerint az élet korai szakaszában történt elhízás élethosszig 
tartó zsírsejtszaporodást eredményez, amely viszont terápia 
rezisztens.

Az életkor előrehaladásával azután a test zsírtartalma a zsír
mentes testtömeg fogyásával párhuzamosan nő, férfiakban a 
harmadik évtizedtől, nőkben az ötödiktől. Elhízásra vezet ha a 
táplálékfelvétel nem csökken. Ezt az alapanyagcsere korral járó 
csökkenése is segíti. Az életkorral együtt járó testsúlynövekedés
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azonban (szemben az egyszerű elhízással) nem jár a halálozás 
növekedésével.

Kétféle zsírszövet van: a fehér és a barna.
Emberben is megtalálható a barna zsír (a lapockák között, a 

tarkón, a mellkasi és hasi környékén és szétszórtan a test egyéb 
részein). A barna zsírraktárakban a zsírsejteknek is bő szimpati
kus idegi ellátásuk van. A hagyományos ATP-t termelő tápanyag 
lebontási folyamatok mellett itt olyan folyamatok is zajlanak, 
amelyek nem termelnek ATP-t, csupán hőt. Ezt a rövidre zárt 
lebontást nevezik szétkapcsolásnak, amely tehát az anyagcserét és 
az ATP termelést, mint egy sínváltó szétkapcsolja és ezáltal keve
sebb energia és több hő keletkezik (ld. a hőtermelésnél). Szimpa
tikus ingerre noradrenalin szabadul fel, amely a béta- adrenerg 
receptorokra hatva fokozza a lipolízist és növeli a hőtermelést. 
A táplálék tehát inkább hőként hasznosul, mint energiaként. Ez 
a mechanizmus étkezés után zajlik (Fressfieber) a hideghez is al
kalmazkodott szervezetben. Elhízottakban viszont valószínűleg 
nem működik megfelelően.

Különös érdeklődésre tarthat számot a fehér zsírszövet hormo
nális működése: a leptin felfedezése óta megváltozott a felfogás 
a zsírszövet szerepéről, felismerték, hogy aktívabb a részvétele az 
energiaszabályozásban egy endokrin, parakrin és autokrin háló
zaton keresztül. Ennek révén befolyásolja az anyagcserét egyéb 
helyszíneken, mint az izomzat, máj és az agy.

A zsírszövet a leptin mellett számos egyéb szignált termel, 
mint citokin szignálok (TNF-alfa, IL-6), solubilis receptoraik 
(sR), nem - észterifikált zsírsavak (NEFA), acilációt stimuláló 
protein (ASP), a lipoprotein anyagcsere szabályozói: lipoprotein 
lipáz (LPL), koleszterin észter transzfer protein (CETP) és 
apolipoprotein E.

Emellett a zsírszövetből még további szignálok áramlanak ki, 
mint plazminogen aktivátor inhibitor-l (PAI-1), transzformáló
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GF-béta, (TGF-béta), angiotenzinogén, esetleg IGF-1. Az energia 
metabolizmus akut szabályozása mellett a szteroid konverziót és 
a szexuális érést is befolyásolja.

Az adiponektin: vérszintje negatív korrelációban áll az elhí
zás mértékével, az inzulinrezisztenciával, a dyslipidaemiával, a 
koszorúér-meszesedéssel. Az inzulin érzékenység markerének is 
tekinthető.

A zsírszövet tehát aktív endokrin szerv, amely az energia me
tabolizmus számos aspektusát befolyásolja helyi és szisztémás 
szignálokkal együtt működve. A zsírszövet már ismert más 
neuroendokrin regulátoraival, így pl. az inzulin, katekolaminok, 
hipofízis elülső tengely is együtt működik sokszoros szinten a 
citokinekkel és a leptinnel, tehát egy auto-para-és endokrin há
lózat közepében helyezkedik el.

12. ábra. A zsírszövet fö afferens és efferens szignáljai 
(Mohamed-Ali, V. et al.)
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A zsírszövet fő afferens és efferens szignáljai
Afferens szignálok:
Az adipocita metabolizmus fő afferens szabályozói a zsírszöveten 
kívüliek: inzulin, katekolaminok, hipofízis elülső lebeny axonok. 
Ezt lokálisan a zsírszövetben termelődő parakrin és autokrin befo
lyások egészítik ki, mint a TNF alfa és az ASP (acylation stimulating 
factor)
Efferens szignálok:
A zsírszövetben mind a zsírsejtek, mind a stromovaszkuláris szö
vet számos jelzőmolekulát termel (leptin, TNF-alfa: tumor nekrózis 
faktor-alfa, LPL: lipoprotein lipáz, HSL: hormonszenzitív lipáz, IL: 
interleukin, NEFA: non-észterifikált zsírsavak, sR: solubilis recep
tor, VLDL: very low density lipoprotein, TAG: triaglycerol)

Lehetséges, hogy mindez hierarchikus rendszerbe szervező
dött és metabolikus repertoirt alkot, amelynek a segítségével a 
szervezetnek választási lehetősége van arra, hogy egy sor, külön
böző nehéz kihíváshoz alkalmazkodjék, azoknak megfeleljen, 
mint pl. az éhezés, reprodukció, fizikai igénybevétel, stressz, fer
tőzés, rövid idejű túlzott energia bevitel.

Ugyanakkor tartós fölösleges energia bevitel - evolúciós érte
lemben - szokatlan helyzet és ez a rendszer csak gyengén alkal
mazkodik hozzá, ezért ez maladaptív válaszhoz: elhízáshoz vezet 
és metabolikus betegség alapját képezi.

Ezek szerint a kövérség maladaptív (rossz adaptációs) követ
kezményei ezen endokrin hálózat diszfunkciójának tekinthetők: 
a zsírszövet, amely normális körülmények között, mint endok
rin szerv adiposztatikusan működik, folyamatos pozitív energia 
egyensúly esetén maladaptívvá válik.
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Csecsemőkori kövérség

A kövérség világszerte problémát okoz. Magyarországon is nép
betegségnek tekinthető, a lakosság 60%-át érinti. Már a gyerme
kek körében is 5-15% körüli és egyre gyakoribb. Ez az arány a 
pubertásban 15% fölé emelkedik és csaknem kétharmaduk kövér 
felnőtté is válik.

Kialakulásában az öröklött hajlamon kívül elsősorban az ún. 
környezeti tényezők közé sorolható helytelen táplálkozás és a 
mozgásszegény életmód játszik szerepet. Ezek ugyanis pozitív 
energiamérleget eredményeznek, ami azt jelenti, hogy a szervezet 
hosszú időn keresztül több energiához jut, mint amire szüksége 
van. A felesleg napról-napra gyűlik, elraktározódik és az évek 
során lassanként elformátlanítja a testünket. A zsír nemcsak a 
bőrünk alatt rakódik le, hanem egyéb szöveteinkben is.

A szervezetnek ez az energiát megmentő reakciója, egy ún. ta
karékos gén segítségével, az ősidők folyamán alakult ki, amikor 
még az éhezéssel fenyegető vadászó-gyűjtögető életmód idején 
szükség volt erre a túlélés érdekében.

Az egészségünket és életkilátásainkat elsősorban az ún. alma
típusú kövérség veszélyezteti. Ez arról ismerszik meg, hogy a de
rék, a has körfogata nőtt meg, rövidebb lett a szoknyánk, nem 
tudjuk begombolni a nadrágunkat.

A hormonális okból létrejött elhízás részaránya csak töredé
ke ennek a betegségre vezető állapotnak. Ezer kövér gyermek 
közül csak egy-kettőt érint és míg a már gyermekkoruktól kö
vér gyermekek általában magasabbak is a kortársaiknál, ők in
kább alacsonyak, egyeseknél szellemi elmaradás is lehetséges. 
A kövérség következtében vannak hormonális eltérések, de ezek 
másodlagosak, és nem a köztudatban élő elváltozások. Kiderült 
ugyanis, hogy a zsírszövet hormontermelő szerv és igen bonyo
lult rendszert képez, sok, csak részben, vagy még nem is ismert 
úttal-móddal és következménnyel.
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A kövérség az esztétikai hibán túl tehát, sajnos, számos, az életet 
veszélyeztető betegség csíráját is magában hordja, amelyek, mint 
az időzített bomba, megnyilvánulnak majd - sok év múlva. Talán 
emiatt nem tudatosult a köztudatban a kövérség és ezen betegsé
gek (érelmeszesedés, magas vérnyomás, szívinfarktus, agyvérzés, 
cukorbetegség, rosszindulatú daganatok, mozgásszervi betegsé
gek, stb.) szoros összefüggése és ezért tekintenek rá elnézően és 
- helytelenül - sokszor éppenséggel mint az egészség jelére!

A túlsúly nem mindig jelent kövérséget, hiszen a kisportolt 
gyerek jól fejlett izomzata miatt is lehet súlyosabb kortársainál. 
A kövérséget tehát a test magas zsírtartalma jelenti.

A különböző életkorokra jellemző átlagos zsírtartalom:
• születéskor a testsúly 12%-a
• 6 hónapos korban 30%
• 2 éves korban 20-25%
• 5 éves korban 12,5-15%
• 10 éves korban 18%
• 18 éves korban
. fiúkban 15-18%
• lányokban 20-25%
• majd évente 1% a gyarapodás.

Az emberi élet során veszélyeztetett időszakok vannak, ilyen
• a születéskor már magas súly,
• az élet első 12 hónapja (csecsemőkor)
• 5-6 éves kor
• kisiskoláskor
• pubertás előtti kor
• első terhesség, a szoptatás, a változás kora
• férfiaknál 30 éves kor (családalapítás) körül
• egyes műtétek után: mandula kivétele, vakbél műtét
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• nagy megrázkódtatások („bánatzsír”)
• egyes gyógyszeres kezelések.

A zsírszövet a magzati élet 25-30. hetében alakul ki. A zsír
szövet tömege egyrészt úgy gyarapszik, hogy a zsírsejtek száma 
szaporodik, vagy úgy, hogy a meglevő zsírsejtekben több zsír 
tárolódik. A zsírsejtek számának szaporodása és növekedése 
szorosan összefügg a várandós szénhidrát és zsír fogyasztásával. 
A magas születési súly azután magában hordja az elhízás koc
kázatát. Ezért a csecsemőtáplálás tulajdonképpen már a méhen 
belül kezdetét veszi.

A várandós

Energiaszükségletét egyénileg kell megszabni. Ez a terhességet 
megelőző tápláltsági állapottól és a fizikai aktivitás mértékétől 
függ. A terhesség minősége, majd a magzat nagysága és életké
pessége, életkilátásai szoros kapcsolatban állnak az anya előzetes 
egészségi és tápláltsági állapotával. A rosszul táplált anyának ki
sebb az újszülöttje, megbetegedési, elhalálozási hajlama nagyobb 
fokú. A rossz szociális körülmények között élő, rosszul táplált, 
elégtelen tápanyagraktárakkal rendelkező nő nem tudja a hátrá
nyát a terhesség folyamán behozni. A születési súly pedig szoros 
összefüggésben áll a megszületett gyermek életkilátásaival: mind 
az alacsony, mind a magas születési súlynak lehetnek kedvezőt
len következményei.

Kettőjük helyett kettőjükért kell táplálkoznia, mert a túlzott 
súlynövekedés növeli a komplikációk veszélyét. A várandós 
anyának a terhesség első három hónapjában 0,6MJ/nap, a követ
kező 6 hónapban 0,6-1,2 MJ/ nap többlet energia fogyasztása ja
vasolt, testtömeg gyarapodása ne haladja meg a 9-12 kg-ot.
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A szoptatás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásával egybehang
zóan úgy véljük, hogy az anya a csecsemőjét lehetőleg 6 hónapos 
koráig (5-7 kg testtömeg elérése) kizárólag szoptassa, 6 és 12 hó
napos kora között (tehén-, kecske-, stb.) tej helyett tápszert adjon. 
Az ez után javasolt elválasztási tápszer fehérjében gazdagabb, 
vasban dúsabb, vitamin, ásványi anyag, nyomelem tartalma is az 
életkornak megfelelő.

A szoptatás idején az anyának 2-2,3MJ/nap többlet energia be
vitele ajánlott, csak így lehetséges a terhesség alatt raktározott 
súlyfelesleg felhasználása, a kívánatos testtömeg visszaállítása. 
Ez nem lefogyasztást jelent, a terhesség és szoptatás idején erre 
nem gondolhatunk.

Csecsemőkori fejlődés

Egy gyermek életében különböző fejlődési szakaszok váltják egy
mást. Hosszabb ideig kell figyelemmel kísérnünk egy gyerek fej
lődését ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani róla, igazán kövér-e.

Szerencsére a csecsemőkori kövérség ritkán vezet később kö
vérséghez. A csecsemőkori elhízás 4-5 éves korra többnyire meg
szűnik, mintegy 3%-uk marad csak kövér. Más adat szerint a 6 
hónapos korukban elhízott csecsemők 14%-ából lesz kövér fel
nőtt 20-30 éves korukra.

A 2 éves kor körüli kövérség már figyelmet érdemel. A kövér
ség leggyakrabban 4-11 éves kor körül kezdődik és ekkor már 
élethosszig tartó kövérséggel fenyeget. Ráadásul minél fiatalabb 
korban kezdődik, annál rosszabb a kilátása az említett kísérő be
tegségek miatt.
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A fejlődés üteme mindenkinél más és más. Az élet első hó
napjaiban a legnagyobb, majd kissé csökken, az energiaigénnyel 
együtt. Újabb adatok azt mutatják, hogy a csecsemőknek keve
sebb táplálékra van szükségük, mint korábban gondoltuk. 6 hó
napos korig ez kb. 600 kcal naponta. A nagy energiaigény fél éves 
kor körül csökken, majd miután a csecsemő aktivitása folyama
tosan nő, az energiaszükséglet a 6-7. hónaptól ismét emelkedik.

Az első életévben a csecsemő megháromszorozza a születé
si súlyát, testfelszínét megduplázza. Az anyatejes csecsemőket 
a tápszerrel tápláltakkal összehasonlítva az első 2-3 hónapban 
a növekedési ütemük megegyező, de azután kissé lassúbb. így 
van ez a súlyfejlődésükkel is az első életévben. A szoptatott cse
csemők növekedési üteme két éves kor után már megegyezik a 
tápszerrel tápláltakéval. Súlyfejlődésük azonban mindig kis
sé alacsonyabb marad, ami kedvezőnek tekinthető. Tápszerrel, 
üvegből könnyebb túltáplálni a csecsemőt és a szülő persze örül, 
ha gyermeke gyorsan fejlődik. Hallottunk már olyat is, hogy a 
3 hónapos szoptatott csecsemő nagyszülei arról panaszkodtak, 
hogy „csak” szopik, az étrendje nem elég változatos.

Mindenesetre a szoptatott csecsemők között a későbbiekben 
sokkal ritkább a kövérség.

Anyatejes csecsemő is elszenvedhet túltáplálást. Különösen az 
első napokban-hetekben gyakori a túltáplálás nem sokkal a szü
lészetről való hazajövetel után, amikor a család nem ismeri még 
egymást - különösen az első gyermeknél - és az újszülöttet min
den hangadására megszoptatják, mert azt hiszik, hogy éhes. Nem 
tudván olyan gyorsan megemészteni a táplálékot, ahogy kapja, 
az újszülött azért sír, mert feszül a hasa a sok evéstől.

Természetesen fontos a csecsemő súlyfejlődése, hiszen ha nem 
szabályszerűen gyarapszik a súlya, „ha nem tudja a könyvet” ak
kor megbújó betegségre kell gondolnunk. Nem régen állnak ren
delkezésre a csecsemők, ill. 0-3 éves korúak fejlődését nyomon
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követő új táblázatok, amelyek a testhossz, a testtömeg, a testtömeg 
index, a fej-és felkar körfogat adatait tartalmazzák. Ne feledjük 
azonban, hogy ugyanilyen jelentős a gyerek szellemi, értelmi fej
lődése is valamint a mozgásfejlődése - amit a túlsúly gátolhat (ld. 
az ide vonatkozó táblázatokat a Függelékben).

Kisdedkorban

A védőnők családlátogatásainak tapasztalatai szerint - szemben a 
csecsemőkorral - bizonyos türelmetlenség, elvárás, követelmény, 
következetlenség jelentkezik a táplálásban a gyerekkel szemben 
és hamarabb kapja a korának még nem megfelelő ételeket. Az 
idő előtti elválasztásnak több veszélye is van. Ilyen a túletetésből 
fakadó kövérség és majdani következményei, a tehéntej allergia, 
de a hiányos (alul)táplálás is többek között.

Nem a táplálék mennyiségével, hanem a minőségével van első
sorban a baj. A gyerekek nem kapnak elég zöldfőzeléket és gyü
mölcsöt, tiszta vizet is alig, viszont gyümölcslevet, szörpöt, „üdí
tőt”, szénsavas „üdítőt”, kólát annál többet. Szomorú látvány az 
„önkiszolgáló” csecsemő, akinek az egész nap folyamán lóg a szá
jában a (cukros) innivaló. Ez okozza a „cumisüveg szindrómát”, 
ami a felső metsző fogak teljes tönkremenésével jár. Egy felmérés 
szerint a 2-4 éves gyerekek 70%-a nem ivott még vizet. Sokuknak 
van azonban „gyümölcsléivó szindrómája”, ami étvágytalanság
gal, hasmenéssel, a súlygyarapodás meglassulásával jár. Igen el
terjedt az édességek, ropogtatósok fogyasztása (mint a felnőttek
nél a nassolás). Ezzel megszakad az éhség-jóllakottság ciklusa, a 
rendszertelenül össze-vissza étkező gyerekek nyűgösek, nehezen 
kezelhetők, a hangulat zűrzavaros a gyerek körül. A helyzet felis
merésére és hozzáértő, tapintatos, türelmes nevelésre van szükség 
(a szülőket is!). További veszélye a túl sok szénhidrát adásának,
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hogy a szervezetben zsírféleség lesz belőle, ami nem csak kövér
ség kialakulása szempontjából kedvezőtlen, de szerepet játszik az 
érelmeszesedésre vezető faktorok képződésében is.

A táplálkozástól függő veszélyek közé tartozik még a fogszu
vasodás is (ld. cumisüveg szindrómát), amelyben szintén szerepe 
van többek között a szénhidrátoknak, különösen a fogakra tapa
dó édességeknek, ropogtatósoknak stb.

A vegetáriánus étrend

A vegetáriánus étrend világszerte terjed. Csecsemő-és kisded 
korban ez nem engedhető meg, mert az egészséges testi-lelki 
fejlődéshez szükséges anyagokat nem biztosítja. Nagy veszélye, 
hogy a (behozhatatlan) elmaradás nem is válik rögtön nyilván
valóvá. Ha a szülők nem hajlanak az okos szóra, legalább a tejet 
- tojást (gyümölcsöt) is tartalmazó változatra (lakto-ovo-vege- 
tariánus) kell őket rábeszélni.

Megelőzés

Újabban a kövérséget is a káros szenvedélyek, a viselkedési devi
anciák körébe sorolják. Ez nagy társadalmi jelentőségű problé
ma, a megelőzés is tehát nemcsak az egyén, hanem mindenkinek 
az érdeke.

A megelőzést már az igen korai gyermekkorban el kell kezde
ni, amikor kialakítjuk az életre szóló szokásokat. A serdülőkor 
viharai idején majd tapintatos neveléssel meg kell erősítenünk 
ezeket a szokásokat.

A megelőzéshez fontos annak az ismerete, hogy a gyermek
várás idején a szülők, a család a születendő gyermek érdekében
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a jóra is könnyen befolyásolhatók. Ennek ellenére igen nehéz az 
étkezési szokások megváltoztatása. A gyakorlatban ez a legna
gyobb ellenállásba ütközik. Nehéz elfogadtatni, hogy a család 
öröklődő betegségei a helytelen táplálkozás következményei (cu
korbetegség, magas vérnyomás stb.). Pedig a kövér gyermek sike
res kezelése a család részvétele nélkül kilátástalan.

Az anyatejes táplálásnak különös jelentősége van a későbbi 
betegségek megelőzésében is, mint pl. a cukorbetegség, de a kö
vér gyermekek fele nem kapott, vagy csak rövid ideig anyatejet. 
A mesterségesen tápláltaknál a bevitelt az anya szabja meg és ez 
könnyen vezet túltápláláshoz.

A gyerek, már az újszülött is „tudja”, hogy mennyi táplálékra 
van szüksége. Ha keveset eszik (de jól hasznosítja) az nem jelent 
feltétlenül betegséget. Ahogy a felnőtteké, úgy a gyerekek táp
lálékigénye is egyénenként változik. Ezért sose hasonlítsuk ösz- 
sze a szomszéd gyerekkel. Erőltetni sem szabad az evést, mert 
az étkezés örömétől fogjuk megfosztani, kellemetlen élményeket 
szerzünk neki. Ha egy kisgyerek nem tanulja meg, hogy belső 
késztetéseire hallgasson, csak akkor egyen - és annyit - amikor 
éhes, akkor felnőttkorára fogékonnyá válik a gyorsétkezdék, 
cukrászdák csábításaira. Aki viszont gyermekkorában megszok
ja, hogy igényei szerint táplálkozhat később is tudni fogja, hogy 
mennyi elég. Tapasztalat szerint sok elhízott felnőtt rosszul evő 
kisgyerek volt.

A csecsemőtáplálás művészet, biztosítania kell a növekedés és 
fejlődés igényeit, az egészséges testi és lelki fejlődés feltételeit. Ez 
a gyermek későbbi kiegyensúlyozottságának, elégedettségének, 
egészségének, boldogságának alapja is.
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Gyermekkori kövérség

Hazánkban a tápláltsági állapotot, ill. a kövérséget az alábbiak 
szerint minősítjük:

• veszélyeztetett: 70-85 percentil
• túlsúlyos: 85-97 percentil
• kövér: >97.
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben vezetik a hazai 

gyermekkori betegségek statisztikáit. Évente elemzik az óvodai, 
iskolai, középiskolai szűrővizsgálatok eredményeit, tehát ké
pet alkothatnak az óvodától az érettségiig a magyar gyermekek 
egészségi állapotáról. Ezek szerint a hazai gyermeklakosságban 
a kövérség, a magas vérnyomás és a cukorbetegség előfordulása 
egyre nő.

Gyakrabban válnak túlsúlyossá azok a serdülők, akiknek a 
szülei is kövérek.

Napi 50-100 pluszkalória, átlagosan 4 óra üldögélés tv nézés
sel és nassolással egybekötve azt eredményezi, hogy a gyerekek 
között is járványként terjed a kövérség. A tv-ből áradnak a főleg 
egészségtelen ételek - italok fogyasztására buzdító reklámok.

Sokszor áll lelki ok a háttérben: elégedetlenség, magány, az 
őreá figyelés hiánya, unalom, szorongás, teljesítménykényszer és 
az iskolai stressz, a család helytelen étkezési szokásai, túl szigo
rú nevelés. Az ilyen gyerek az evésben próbál vigasztalást keres
ni. E pótcselekvés azután beindít egy ördögi kört: a súlyfelesleg 
miatt lustává is válik, keveset mozog, nincs kedve a többiekkel 
szaladgálni, mert csúfolják, szégyenlős is lesz, visszahúzódik a 
magányba, ami védelmet nyújt ugyan, de el is szigeteli. A ma
gány ellen ismét az evésben keres gyógyírt és egyre kövérebb és 
boldogtalanabb lesz.

Fokozottan ki vannak téve az elhízás veszélyének azok a gye
rekek, akiknek nagyon nagy volt csecsemőkorában a súlygyara-
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podása. Ezen felül gyakrabban híznak el az agyonféltett, nehezen 
világra jött, egyke, első (fiú), volt koraszülött, esetleg mozgáskor
látozott gyerekek.

A gondok már a várandósság alatt elkezdődnek. A terhesség 
folyamán a zsírban, szénhidrátban gazdag étrendet fogyasztó, 
túlsúlyos, esetleg (terhességi, vagy már korábbi) cukorbeteg vá
randósok újszülöttje (megfelelő gondozás nélkül) nagyobb súly- 
lyal születik. Ez már alapot adhat a csecsemőkori elhízáshoz.

A születés utáni időszakban ugyancsak fontos a csecsemő ete
tésének módja. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szoptatás fon
tosságát. Már számos betegségről (kövérség, tehéntej allergia, 
csecsemőkori ekcéma, asztma, gyermekkori cukorbetegség) ki
derült, hogy megelőzésében alapvető az anyatej adása. Sajnos a 
kövér gyermekek fele nem kapott, vagy csak rövid ideig anyatejet.

További meghatározó életszakasz a pubertás előtti. Manapság 
mindkét nemben már korábbra tolódik: fiúknál 12-14 éves, lá
nyoknál 9-12 éves kor körül, az első menstruáció előtt. Ez az ún. 
telődési periódus, amikor a mindkét nemű gyerekek meghíznak, 
majd az ezt követő nyúlási szakaszban a testmagasságuk megnő, 
a testtömegük pedig megmarad.

Gyermekkorban az egyszerű, hétköznapi elhízásra az egyen
letes kövérség és magas növés jellemzők. A hason, farpofákon, 
combokon gyakran csíkok láthatók. Általában felgyorsul a bio
lógiai érés: növekedési ütem, csontfejlődés, nemi érés.

Az alsó végtagjaikat terhelő súly miatt kialakulhatnak orto
pédiai szövődmények is (csípő aszeptikus elhalása, X-láb, vagy 
O-láb stb.).

A kövérség legtöbb szövődménye felnőttkorban jelentkezik, 
de számos negatív következmény megmutatkozik már gyermek- 
korban-ilyenek a tartós pszichoszociális zavarok, a rendellenes 
glukóztolerancia (megzavart cukoranyagcsere), a hipertónia, a 
hiperlipidémia, az alvási apnoe. Mindez a felnőttkorra kiegészül
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rosszindulatú megbetegedésekkel, diabetes mellitussal, kardio- 
vaszkuláris betegségekkel, ortopédiai problémákkal.

Az irodalmi adatok szerint az elhízott gyermekek 58%-ának 
van már egy ún. társult kockázati tényezője (magas vérzsír szint, 
magasabb vérnyomás, vagy inzulin rezisztencia).

A sokszoros rizikó faktorokra a korai életkorban nagyobb fi
gyelemmel kell lenni, mert ahogy a kardiovaszkuláris rizikó fak
torok szaporodnak úgy nő az ifjakban a tünetmentes koszorúér 
elmeszesedés súlyossága.

A túlsúlyosság mérésére az életkor és a nem figyelembe vé
telével kialakított BMI percentil táblázatok mellett helyes lenne 
gyermek-és serdülőkorra is kidolgozni specifikus referencia táb
lázatokat, ill. a meglévő külföldieket hazai viszonyokra adaptálni.

2-es típusú cukorbetegség gyermekkorban

A Földön diabetes epidémia zajlik. A cukorbetegek túlnyomó 
többsége 2-es típusú betegségben szenved.

Gyermekkorban a megzavart cukoranyagcsere, zsíranyagcse
re zavarai (magas koleszterin szint) nem okoznak még feltétlenül 
tüneteket. Egyre gyakoribb azonban a szénhidrát anyagcsere za
varának súlyosbodása és 2-es típusú cukorbetegséggé alakulása.

A feltételezés szerint a méhen belüli hiányos táplálás az izom-és 
zsírszövet (inzulinreceptorok), az érrendszer és a vese fejlődésének 
a zavarához vezet, és ennek következménye lenne a későbbiekben 
az inzulin rezisztencia, a szénhidrát és lipid anyagcsere zavara, va
lamint a hipertónia és a kardiovaszkuláris elváltozások kialakulása.

A betegség serdülőkori gyakoriságának növekedése párhuza
mos az elhízás elterjedésével. Az elhízás mellett felteszik a kis 
születési súly és a születést követő első 2 év során észlelt fokozott 
ütemű súlygyarapodás (catch up) kórokozó szerepét is.
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A korai fokozott súlygyarapodás a glukóz tolerancia romlásá
nak fokozott kockázatát rejti magában. Pubertásban azután az 
elhízással összefüggő inzulinrezisztenciát súlyosbítva a növeke
dési hormon serdülőkori fokozott szekréciója talaján kialakuló 
fiziológiás átmeneti inzulinrezisztencia elősegítheti a betegség 
manifesztációját, különösen, ha genetikai hajlam is van.

A tünetek az esetek zömében nem mutatkoznak és csak egy is
kolaorvosi vizsgálat, időszakos állapotfelmérés, vagy intercurrens 
betegség kapcsán derül ki a betegség.

Jellemzői:
• lassú kezdet
• közel normális inzulin szint a vérben
• acanthosis nigricans
• magas vércukorszint
• autoszomális domináns öröklődés 2-3 nemzedéken át
• betegség elején nincs súlyos ketózis
• a cukorbetegség családi, vagy és népcsoporbéli halmozódása.
• inzulin rezisztencia, vagy inzulin rezisztenciával járó be

tegség

Szűrése (éhgyomri plazma glukóz teszt) indokolt:
• ha a BMI > 85 percentilis, vagy a testhosszra vonatkoztatott 

testsúly > 85 percentilis, vagy a tényleges testsúly > 120%
• (fokozott figyelmet igényelnek azok a gyermekek, akiknek 

a BMI-je gyors ütemben nő, még akkor is, ha nem haladja 
meg a 85, vagy 97 percentilist).

A szűrés ideje a pubertás kezdete, vagy legkorábban 10 éves 
korban.
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19. táblázat. Az Amerikai Diabetes Association szűrési irányelvei 
serdülőkori 2-es típusú cukorbetegség gyanújakor (Laurencin, M. G. 

Orvostovábbképző Szemle XIII. 6. 2006. 84. o.)

A szűrés fő kritériuma:
Az életkor és a nem alapján számított 85 percentilis feletti BMI vagy 
A 85 percentilisnél nagyobb testmagasság szerinti testtömeg vagy
A testmagasság alapján ideálisnak tekintett érték (50 percentilis) 

120%-át meghaladó testtömeg
A szűrés mellékkritériumai (legalább kettőnek kell teljesülnie): 
Kettes típusú diabetes az első- vagy másodfokú rokonok körében 
Fekete bőrű amerikai, mexikói származású amerikai, amerikai ős

lakos, illetve ázsiai vagy csendes-óceáni népcsoportba tartozás
Inzulinrezisztenciára vagy ahhoz társuló állapotra utaló jelek (pl. 

acanthosis nigricans, magas vérnyomás, vérzsíreltérések, polycys- 
tás ovarium szindróma)

A szűrés kezdési időpontja a 10. születésnap vagy a pubertás kezdete 
(ha ez előbb bekövetkezik). Ezután kétévenként kell szűrővizsgá
latra sort keríteni.

BMI (body mass index): testtömegindex 
American Diabetes Association, 2004 nyomán, a jogtulajdonos engedélyével

Tekintettel a gyakoriság fokozódására legalább az elhízott ti
zenéveseket szűrni kellene, mivel gyakran a kórismézés időpont
jában már az érintett serdülők mintegy felénél kardiovaszkuláris 
betegségre hajlamosító tényező is kimutatható (magas vérnyo
más, szérum lipid eltérés), amely már a felnőttkor kezdetén me
tabolikus szindróma és kardiovaszkuláris események veszélyét 
rejti magában és több éves késést jelent.
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20. táblázat. A serdülök 1-es és 2-es típusú cukorbetegségének 
elkülönítésére alkalmas jellegzetességek (Laurencin, M. G. 

Orvostovábbképzö Szemle XIII. 6. 2006. 85. o.)
Jellemző Egyes típusú diabetes Kettes típusú diabetes
Etnikai dominancia Kaukázusi Fekete bőrű amerikai, 

mexikói származású 
amerikai, amerikai 
őslakos

Elhízás Ritka Gyakori
Nem Több leány, mint fiú Ugyanannyi leány és fiú
Autoantitestek jelenléte Gyakori Ritka
Pozitív családi 
kórelőzmény

Ritka Gyakori

Inzulinfüggőség Egész életre szóló Epizodikus
Életkor a kórismézés 
időpontjában

Gyermekkor/serdülőkor Serdülőkor

21. táblázat. 1-es és 2-es típusú cukorbetegség elkülönítése 
gyermekkorban (Dr. Madácsy L.)

1-es típus 2-es típus
Életkor Gyermekkorban bármikor Serdülőkorban
Kezdet Akut, súlyos Enyhe vagy súlyos
Inzulinelválasztás Minimális Változó
Inzulinérzékenység Normális Csökkent
Inzulinfüggőség Permanens Nincs
Öröklődés Poligénes Poligénes
Gyakoriság 80-90% 10-20%
Társulás
elhízással nem igen
acanthosis nigricansszal nem igen
autoimmunitással igen nem
c-peptid-szint nagyfokban csökkent megtartott
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A 2-es típusú cukorbetegség kezelésének első és legfontosabb 
lépése a testsúly csökkentése, mint a cukorbetegségben nem 
szenvedő, de elhízott tizenévesek esetében is. A siker feltétele a 
különféle módszerek párhuzamos igénybevétele, a kis lépések 
stratégiája. Minden cukorbeteg serdülőt bele kell vonni az étrend 
és a fizikai aktivitás módosítását célzó programba.

Az elektronikus sajtó által közvetített ismeretekre a tizenéve
sek különösen fogékonyak, ugyanakkor az ismeretszerzésnek ez 
a formája félrevezető is lehet, valamint ismét csak a számítógép 
elé ül a fiatal és amit nyerünk a vámon, elveszíthetjük a réven.

Az elhízás talaján kialakuló pszichés zavarok, függőségi álla
potok, viselkedési zavarok esetén mentálhigiénés szakember, a 
cukorbetegséggel gyakran együtt járó depresszió esetén pszichi
áter segítségét is igénybe kell venni.

Minden beavatkozás nagyobb sikerrel kecsegtet, ha a csalá
dot is sikerül bevonni a kivizsgálás, majd a kezelés folyamatába. 
A családban szokásos egészségtelen életvezetési szokások megis
merése sokat segíthet a kezelésben.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a 2-es típusú cukorbetegség 
magas kockázatú egyénekben (pl. megzavart cukor anyagcseréjű 
egyénekben) az életmód megváltoztatásával megelőzhető. Min
den egyes leadott kilogramm 3-4 hónapos élettartam emelkedést 
eredményez majd.

Már heti egy mozgás program is csökkenti a betegség megjele
nésének esélyét, még ha a túlsúlyt ez nem is befolyásolja.

Ismerve azt a tényt, hogy a diagnózis pillanatában gyakran 
már szövődmények mutathatók ki, ezért már ekkor is kutatni 
kell utánuk és a későbbiekben is rendszeresen keresni kell.
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13. ábra. Fizikai aktivitás piramis

/ Kevés \
/ PC-zés \
/ TV-nézés \

/ Rezisztencia- \ 
/ sportok \ 

/ 2-3x hetente \
/ Séta, kerékpározás, \ 
/ úszás, tenisz, labdajátékok \ 
/ 3-5x hetente \

'Aerob gyakorlatok, 
megizzasztó tevékenységek bevezetése 

a napi gyakorlatba, 
legalább 30 perc/nap

Intrauterin környezet 
(intrauterin disztrófia) szerepe

Emberben a születési súly a méhen belüli környezet markere.
A 80-as években egy angliai kutatás felfedte, hogy az alacsony 

súllyal születettek között kétszer gyakoribb a szív-és érrendszeri 
betegségek okozta halál, mint a normál súllyal születettek köré
ben. A kóros magas vérnyomás is szoros összefüggésben állt a 
születési súllyal.

A csecsemő születési súlyának ismeretében következtetni le
het a felnőttkori civilizációs betegségek esetleges kialakulásának 
kockázatára. Az alacsony születési súly nemcsak csecsemő-és 
gyermekkorban tesz hajlamossá különböző betegségekre, de idős 
korban is jelentősen befolyásolja az egyén egészségi állapotát. Az 
alacsony születési súly később gyermek-és felnőttkorban emel-
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kedett vérnyomással is társulhat, fokozza a szív-és érrendszeri 
betegségek, dyslipidaemia, hipertónia, metabolikus szindróma, 
véralvadási zavarok, obezitás, diabetes mellitus, illetve krónikus 
légúti betegségek, kialakulásának kockázatát.

Gyűlnek a bizonyítékok arra is, hogy intrauterin körülmények 
befolyásolják a magzat „programiját és ezzel a születés után az 
élettani folyamatokat, a megbetegedési kockázatot. Kétségtelen, 
hogy az intrauterin környezet befolyásolásának akár az anya ét
rendjének változtatásával, akár egyéb módon hosszú távon jelen
tős strukturális és funkcionális hatásai vannak. Ikervizsgálatok 
hozhatnak közelebb ezen kérdések megválaszolásához.

Az anya terhességét megelőző testsúlya és az újszülött születé
si súlya között szoros az összefüggés. Ha az anya terhesség előtti 
testtömege kisebb a kívánatosnál (20-22 közötti BMI tekinthető 
ideálisnak), akkor nagyobb az esély arra, hogy az újszülött szü
letési súlya alacsony lesz. A túlsúly, ill. az elhízás viszont növeli 
a terhességi cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szülési komp
likációk fellépésének kockázatát. A méhen belül megzavart nö
vekedés okozhat koraszülést, komplikációkat a születés után,oka 
lehet a csecsemőkori emelkedett morbiditásnak és mortalitás
nak, de hatással lehet a felnőttkor betegségeire és jóllétre is.

Nem ismert ez idő szerint, hogy milyen élettani folyamatok 
befolyásolják a kövér anyák magzatjainak szomatikus fejlődését. 
A tapasztalatok szerint a kövér nők magzata és placentája nagyobb. 
Elhízott anyák gyakrabban hoznak világra nagysúlyú újszülöttet, 
mint a terhesség előtt normál súlyúak, vagy mérsékelten elhízot
tak. A kövér anyák újszülöttjeinek nagyobb a bőrredő vastagsága, 
de fejkörfogata és testhossza nem mutat jelentős eltérést.

Feltételezik, hogy az anyai obezitásban megfigyelhető maga
sabb vércukorszint következtében több glukóz jut át a placen- 
tán, ami stimulálja a magzat inzulin termelését. Megállapítot
ták ugyanis, hogy szülés előtt 1 héttel amniocentézissel nyert
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magzatvíz C-peptid szintje szoros összefüggést mutat az újszü
lött zsírtömegével. Ennek ellentmond, hogy nem találtak kövér 
anyák újszülöttjeiben hiperinzulinémiát.

Az anyai obezitásban megfigyelhető hiperlipémia is hozzájá
rulhat a magzat súlynövekedéséhez.

Érdekes megfigyelés, hogy a magzat fejlődésének egyik felté
telezett markere, a zsírsejtek által termelt leptin koncentrációja a 
köldökzsinórban független az anyai obezitástól.

Az anya táplálkozása, terhesség előtti testsúlya, a terhesség 
alatti testsúlynövekedése befolyásolja a magzati növekedés üte
mét. Nem ismert kellően sem az anya rosszul tápláltsága, sem 
az obezitás hatása a terhesség élettanára, a magzat fejlődésére. 
Annyit tudunk, hogy a kimenetel függ attól, hogy a magzatot a 
fejlődésének melyik stádiumában érte a kedvezőtlen behatás

A Barker hipotézis (1995) szerint a tápanyaghiány miatt a 
gestatio közepétől a végéig tartó időszak alatt lelassult magza
ti fejlődés (pl. háborús időszakban) a szervezet anyagcseréjének 
olyan áthangolódását idézi elő, ami később kedvez az elhízás ki
alakulásának és a különböző kardiovaszkuláris rizikótényezők 
megjelenésének.

Újabb leletek arra mutatnak, hogy a koszorúér betegség, a 
non-inzulin dependens diabetes mellitus (NIDDM), a hipertónia 
a magzati és csecsemőkori kóros fejlődéssel kapcsolatban állhat 
(„fuel-mediated teratogenesis”). Ezek egy az élet korai szakaszá
ban történt programozás következményei lehetnek, amikor egy 
inzultus majd hosszú távú változásokat eredményez az élettani 
folyamatokban, vagy az anyagcserében.

A leginkább elfogadott elmélet szerint a méhen belül tartó
san kialakult stresszállapot átprogramozza a hypothalamus- 
mellékvese együttműködést, amire az sokkal aktívabb lesz, sok
kal több kortizolt termel. Ez a magas fok azután fennmarad a 
későbbi életkorban is.
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A 2500 g alatti születési súly eredete a méhen belüli elégtelen 
tápanyag ellátottságra, ill. az inzulin érzékenység csökkenésére 
(inzulin rezisztenciára) vezethető vissza. Bizonyítékok vannak 
arra is, hogy az intrauterin retardált magzatban perifériás inzulin 
rezisztencia fejlődik ki. Ez és a kompenzációs hiperinzulinaemia 
ugyanakkor a majd felnőttkorban bekövetkező fenti betegségek 
primer pathogenetikai alapja.

A méhen belüli növekedés a méhen belüli környezeten kívül 
a szülői génektől is függ. Az anya kövérsége a gének átvitelével 
befolyásolja a magzat súlyát mind a méhen belüli, mind a további 
életében.

A visszamaradt magzati súly valószínűleg fehérje hiánnyal 
magyarázható. Anyagcsere és endokrin változások következ
nek be feltehetőleg a szervezet alkalmazkodási igyekezete miatt. 
Ha később a táplálkozás bőséges, akkor a korai gyermekkorban 
lassú, majd felgyorsult növekedéssel nemcsak beérik (catch up) 
a népességi átlagot, hanem meghíznak és sérül a szénhidrát 
anyagcseréjük. A csecsemőkori növekedés üteme befolyásolja 
mind a gyermekkori, mind a felnőttkori obezitás előfordulását: 
a túlsúlyos csecsemők nagyobb eséllyel lesznek kövérek gyer
mekkorukban, serdülőkorukban, ill. felnőttként. A csecsemők 
egyébként jobb hatásfokkal alakítják át a tápanyagokat zsírrá és 
a tárolást is hatékonyabban oldják meg. Lucas és Singhal szerint 
a magasabb energiatartalmú táplálékkal táplált csecsemők kez
detben fokozott növekedési üteme (a catch up growth) terem
ti meg a kardiovaszkuláris betegségekre való későbbi fokozott 
hajlamot.

Nemcsak génhiba szerepelhet az elhízásban, hanem a korai 
táplálás módja is. A korai élet táplálkozási helyzete, a táplálék 
minősége (anyatej!), ill. a postnatalis súlygyarapodás üteme (a 
gyors súlygyarapodás az élet első 2 évében) ugyancsak befolyá
solhatja a későbbi nem fertőző, ráadásul meg is előzhető króni-
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kus betegségek (elhízás, kardiovaszkuláris betegségek, metaboli- 
kus szindróma) kialakulását.

Egyesek tápszerrel táplált újszülöttekkel nyert tapasztalata
ik alapján pontosan körülhatárolják, hogy az élet első hetében 
programozódik be élettanilag a szervezet arra, hogy később kró
nikus betegség alakuljon ki. A kutatásból az is kiderült, hogy az 
anyatejes csecsemők lassabban híznak, ezért kisebb a kockázata 
a későbbi elhízásnak is.

Gyakran lettek koszorúér betegek megzavart cukor toleranci
ával, hipertóniával, hiperkoleszterinémiával a születésükkor ki
csi, vékony újszülöttek és azok, akiknek placentája relatíve nagy 
volt, akiknek kicsi volt a hosszuk a születéskor és csecsemőko
rukban gyengén gyarapodtak.

Egy tanulmányban koraszülöttekről ugyanezt állapították 
meg akár retardáltak voltak intrauterin, akár nem. Az is kiderült, 
hogy az élet első éveiben lemaradásukat behozzák (catch up).

A retardált magzati fejlődés és a felnőttkori kóros állapotok 
kutatásában a figyelem az insulin-like growth factor-l-re (IGF-1) 
irányul.

A legnagyobb eséllyel azok betegszenek meg szív-és érrend
szeri betegségekben, akik kis súllyal születtek és utána túlsúlyo
sakká lettek gyermekkorukban. Nem fenyegeti ez a veszély azo
kat, akik normál súlyúak maradnak az életük során.

Epidemiológiai tanulmányok mutatják, hogy a születési súly 
és/vagy a placenta súlya előre vetíti a felnőttkori egészséget, vagy 
betegséget. Egészséges terhesség esetén a magzat és a placenta vi
szonya terminusban 5:1-hez. Intrauterin fejlődési zavar gyakran 
kisebb súlyú placentát eredményez. A placenta alacsony súlya 
kockázati tényező felnőttkori kardiovaszkuláris betegségekre. 
Nem világos még azonban, hogy a kis súlyú placenta-e az oka a 
placenta éretlenségének és/vagy a placenta dysfunkciójának, és ez 
érinti a small for gestational age gyermekek somatotrop tengelyét.
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Hydropsos újszülött placentája ödémás, diabeteses anya új
szülöttje és placentája is súlyosabb.

Vannak olyan adatok is, amelyek szerint vitatható az anya 
energia felvétele és a magzat és a placenta születési súlya közötti 
szignifikáns összefüggés és nemcsak a terhesség kora számíthat, 
hanem az is, hogy mekkora volt (milyen kevés) az anya energia 
bevitele, sőt még az is előfordulhat, hogy a bevitel időpontja és a 
bevitel mennyiségének függvényében nem is párhuzamosan vál
toznak. Erre példákat az 1944-es dániai éhínség ideje alatt szüle
tettek mutatnak.

Legutóbb olyan közlés jelent meg, ami szerint a foetalis prog
ramozást nem sikerült bizonyítani. Ebben a tanulmányban a 
gyermekek élete során ható faktorok révén aktuálisan elért sú
lyával tudták csak összefüggésbe hozni a metabolikus kockáza
tot. Ezt fontosabbnak tartják, mint a méhen belüli, ill. kora cse
csemőkori „örökséget”.

Kísérő betegségek

Az obezitás genetikai prediszpozició, környezeti hatások, társadal
mi és egyéni pszichológiai faktorok eredője, amelynek eredménye
ként az energia felvétel hosszú időn keresztül meghaladja a leadást, 
ami végül a fölösleges energiának a zsírszövetben való akkumulá
ciójához vezet. Ez kedvezőtlen metabolikus hatásokat eredményez, 
a testsúlygyarapodás pedig többek között krónikus mozgásszervi 
betegségek, vaszkuláris károsodások, alvási apnoe szindróma, ill. 
pszichológiai következmények (pl.depresszió) kialakulására vezet.

A zsírsejtekben termelt különböző jellegű biológiailag aktív 
anyagok jelentős mértékben hozzájárulnak a kísérő betegségek 
kialakulásához. A hasi zsírszövet aktív endokrin szerv, számos 
fehérjemolekulát, ill. hormonszerű hatást kifejtő anyagot termel.
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A nagy mennyiségben termelődő citokinek fokozzák az oxi
géngyök képződést, állandó gyulladásos állapotot tartanak fent.

Az angiotenzinogén, angiotenzin-II, a leptin, a plazminogen 
aktivátor inhibitor-1 (PAI-1), az adepszin, a tumor nekrózis alfa, 
az interleukin-6 elősegítik a hipertónia, az aterogen dyslipid- 
aemia, trombózis, az ateroszklerózis és a 2-es típusú cukorbeteg
ség kialakulását, míg az adiponektin ellentétes, kedvező hatású.

Az obezitás rontja a légzés mechanikáját, alveoláris hipoven- 
tilációt okoz. Gyakran társul obstruktiv alvási apnoe szindró
mával. Az apnoek artériás hipoxémiához vezetnek, ami fokoz
za a kisvérköri ellenállást, utóbbi hosszú fennállás esetén cor 
pulmonalet okoz.

Az alváshoz társuló légzési zavarok a hipertónia független 
rizikófaktorai. Több, mint fele az ilyen betegeknek hipertóniás 
és a hipertóniások 25%-ának van obstruktiv alvási apnoeja. Ez 
valószínűleg az intermittáló hipoxia és hiperkapnia, a felriadás, 
az alvás alatt megnövekedett szimpatikus tónus és megváltozott 
baroreflex szabályozás kombinációjának az eredménye.

Már gyermekkorban kimutatható a kardiorespiratórikus rend
szer funkciójának csökkenése. Főleg a hiperinzulinémiás kövér 
gyermekek fizikai terhelhetősége marad el messze normális súlyú 
kortársaikétól, valamint jelentős nyugalmi tachykardia is megfi
gyelhető. Az elhízott gyermekek 40-45%-a hiperinzulinémiás, 
ami fokozza a szimpatikus idegrendszer tónusát, növeli a kerin
gési rendszer reaktivitását, só-víz retenciót okoz, stb. (hipertó
nia, ld. később).

A kövérség a tartó-mozgató rendszerre nagy terhet ró, káro
sodásokat okoz. Ezek világszerte egyre nagyobb terhet jelente
nek. Az USA-ban a legtöbben mozgásszervi betegségek miatt 
fordulnak orvoshoz, Kanadában az egy millió ízületi betegre 
fordított kiadások nagysága eléri az összes többi betegre költött 
összeget.



108 dr. Rodé Magdolna: Gyermekkori kövérség

A WHO 1980-ban deklarálta, hogy a tizenéves lányok az 
úgynevezett magas rizikójú csoportba tartoznak, mert ebben 
az életkorban a szomatikus, pszichés és hormonális változások 
rendkívül felgyorsulnak, új egészségügyi, szociális és higiénés 
problémák jelennek meg, ugyanakkor e változásokkal kapcsola
tos ismereteik rendkívül hiányosak.

A testsúly eltérése az ideálistól mind le-, mind felfelé az endok
rin szabályozó rendszer működésének zavarához vezet, amely az 
ovulációs képesség csökkenését eredményezi, és a szaporodási 
rendszer változásával társul (ld. leptinnél). Kövér lányokban a 
menarche fiatalabb korban jelentkezik, amikor a testzsír eléri a 
22%-ot. A korábbi menarche maga után vonja a kövér nőkben a 4 
évvel korábbi menopauzát (szemben a korábbi tapasztalatokkal). 
Kövér tizenévesek között később gyakoribb a meddőség.

Elhízásban a hiperösztrogenizmus is gyakori, aminek a zsír
szövet androgéneket ösztrogénné álalakító nagy konverziós ka
pacitása az oka (aromatáz).

A kövérség jelentősen megemeli a teljes tumor morbiditást, kü
lönösen a colorectalis és prostata carcinomáét, az endometrium, 
méhtest, méhnyak, petefészek, emlőrák daganataiét, ezért eze
ket hormonfüggö daganatoknak nevezik, összességükben pe
dig elhízáshoz társuló daganatoknak. Ezáltal az elhízásnak a 
daganatos kockázat emelésén keresztül jelentős szerepe van az 
összmortalitás emelésében.

Epidemiológiai tanulmányok megerősítették, hogy a rákos 
megbetegedések (különösen a colon, emlő, prostata) legalább 
35%-a helyes táplálkozással megelőzhető lenne. Az antioxidán- 
sok (vitaminok) kiemelkedő szerepet játszhatnak az ilyen beteg
ségek előfordulásának csökkentésében.



Metabolikus (anyagcsere) szindróma 109

Metabolikus (anyagcsere) szindróma 
(multimetabolikus szindróma - MMS),

X-szindróma, deadly quartet(te) - a halálos 
négyes, inzulin rezisztencia szindróma

A metabolikus szindróma civilizációs népbetegség. Geneti
kai prediszpozició, helytelen életmód és táplálkozás hatására 
tünetszegényen, lappangva kialakuló anyagcserezavar, amely 
ateroszklerotikus elváltozásokat okoz és korai kardiovaszkuláris 
halálozással jár.

A folyamat hátterében inzulinrezisztencia áll,amely hiperinzu- 
linémiával, hipertóniával, centrális - hasi - elhízással, aterogén 
diszlipidémiával és glukózintoleranciával társulhat, de együtt 
járhat egyéb anyagcsere és hemostázis zavarral is.

Magyarországon közel 2 millió elhízott és 4 millió túlsúlyos 
ember él. Az elhízás, különösen a hastáji forma, nem csak eszté
tikai probléma. Az elhízottak között igen jelentős mértékben for
dul elő a magas vérnyomás (férfiaknál kb. 50%, nőknél kb.30%), 
jellemző a kóros vérzsír szint, a magas vércukor szint, vagy cu
korbetegség.

A metabolikus szindrómát sokan korunk pestisének titulálják. 
Összetevői közül elsődlegesnek az inzulinrezisztenciát tartják, 
amely a halálos négyes közös oka. Az összetevők az ún. rizikó 
faktorok, amelyek a szívinfarktus, érelmeszesedés, koszorúér be
tegség, trombózis, stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kialaku
lásának esélyét növelik. Márpedig Magyarországon a halálozási 
statisztikát a szív-és érrendszeri betegségek vezetik.

1988-ban Reaven foglalta egységbe az addig egymástól függet
lennek tartott kardiovaszkuláris rizikófaktorokat.

Úgy vélte, hogy számos anyagcsere és érrendszeri elváltozás 
csokorba foglalható, közöttük ok-okozati kapcsolat tételezhető
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fel. A közös okát az inzulinrezisztenciában és a kompenzatórikus 
hiperinzulinémiában látta, összetevőinek a szénhidrát anyagcse
re zavarát, a dyslipidaemiát és a hipertóniát tartotta.

A metabolikus szindróma létjogosultságával, jelentőségével 
kapcsolatban a 2000-es évek végén szakmai vita bontakozott ki. 
Manapság egyetértés kezd kialakulni abban,hogy a 2-es típusú 
diabetes mellitus és a kardiovaszkuláris betegségek kórmegelőző 
állapotaként értelmezhető és egyes összetevőinek jelenléte az összes 
többi kardiovaszkuláris kockázati tényező felderítésére serkent.

A középpontba az abdominális elhízás, a zsírfelszaporodás 
intraabdominális-visceralis eloszlása került. A hasi zsírszövetről 
ma már úgy tartjuk,hogy aktív endokrin szerv, amely gyulladá
sos mediátorok,véralvadást befolyásoló anyagok, zsírszöveti hor
monok termelésével fontos szerepet játszik az inzulinrezisztencia 
és ateroszklerózis kialakulásában.

14. ábra. Kardiometabolikus kockázat összetevői. 
(Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportja, 

Orvosi Hetilap 2011. 152; 36. 1456.)
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A tapasztalatok gazdagodásával együtt időről időre változnak 
diagnosztikus kritériumai, de a mindennapos gyakorlat számá
ra az elhízás kimutatására a haskörfogat mérése a legegyszerűbb 
módszer. Ezzel a veszélyeztetett populáció idejekorán kiszűrhe
tő, kezelésbe/gondozásba vehető.

A szindróma tényezői nem véletlenül társulnak egymással, 
ugyanis egymásra is hajlamosítanak, ezért bármelyik fennállása 
esetén keresni kell a többit is.

A metabolikus szindróma előfordulási gyakorisága hazai 
szórványos felmérések szerint felnőtteknél 17-24% körüli. Gya
koribb az alacsonyabb iskolai végzettségűek, ill. a rosszabb szoci
ális körülmények között élők között, ugyanakkor ezt a fogalmat 
a hazai lakosság kevéssé ismeri. Ez a gyakoriság az életkor előre 
haladtával tovább nő.

A szindróma részei:
• inzulinrezisztencia
• hiperinzulinémia
• kezdetben szénhidrát anyagcsere zavar, amely 2-es típusú 

cukorbetegségbe megy át
• zsíranyagcsere zavar
• hipertónia
• hasi típusú kövérség (a derék/csípő arány 1,0 felett)
olyan gyakran kapcsolódnak egymáshoz, ami a véletlennel 

nem magyarázható.
Mindezek az arterioszklerózis fokozott kockázatával járnak 

együtt.
Újabban további összetevőket is ide sorolnak, mint a
• véralvadás zavarai (gyorsulás),
• fehérje a vizeletben,
• hiperurikémia,
• hiperhomociszteinémia,
• alvási apnoe szindróma,
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• policisztás ovárium szindróma (PCOS),
• prematurus adrenarche stb.
A metabolikus szindrómában szenvedő betegek jelentős részé

ben májkárosodással is számolni kell, amire főleg az emelkedett 
transzamináz szintek hívhatják fel a figyelmet.

Üjabban ismertté vált az is,hogy a metabolikus szindróma, ill. 
a talaján kifejlődő 2-es típusú diabetes mellitus és a daganatos 
kórképek, egyes mentális betegségek, az alvási apnoe szindróma 
és a nem-alkoholos steatohepatitis gyakran együtt fordulnak elő.

A metabolikus szindróma kialakulásának esélyét 3, befolyásol
ható kockázati tényező határozza meg:

• az abdominális elhízás (amely egyszerre a szindróma rizi
kófaktora és összetevője)

• a mozgásszegény életmód
• az aterogén diéta.
A beavatkozásoknak tehát e 3 tényezőre kell összpontosítani.
A tapasztalatok szerint a szindróma összetevői a súlyfelesleg 

leadásával párhuzamosan normalizálódnak (fordítva: az elhízás 
fokozódásával párhuzamosan a szindróma összetevői súlyos
bodnak). Az abdominális elhízás, mint feltételezett kezdeti ok, 
jól befolyásolható az életmód megváltoztatásával: az étel adag- 
jánakl és kalóriatartalmának csökkentése, párhuzamosan a nö
velt napi étkezésszámmal, valamint a dinamikus fizikai terhelés 
egyénre szabott fokozása (nem szükséges futni, elég csak tempó
san sétálni!) együtt egyértelműen csökkenti a testsúlyt. A meta
bolikus szindróma nem gyógyszeres kezelése ilyen értelemben 
egységesnek mondható. Ugyanez áll a megelőzésére is.
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A Nemzetközi Diabetes Szövetség ajánlást dolgozott ki a meg
előzésre, és a finn diabetológiai gyakorlatban már jól bevált FIND- 
RISK kérdőívet ajánlja. Magyar változatát ld. a Függelékben.

Mindezek alapján is szükséges, hogy életmódbeli megelőző te
vékenység már a serdülőkor előtt, a kisgyermekkorban kezdőd
jék el, mert csak ez adhat reményt a későbbi definitiv állapotok 
megelőzésére.

Populációs szinten az ún. kockázatalapú diabetes szűrés elter
jesztése a jövő útja - már gyermekkorban, ugyanis napjainkban 
a gyermek és serdülőkori elhízás gyakoriságának növekedésével 
párhuzamosan egyre gyakrabban és egyre fiatalabb korban is
merhetők fel a kardiovaszkuláris kockázati tényezők. A kövérség 
fokozódásával pedig a szindróma minden eleme romlik is. Ez az 
összefüggés független a kortól, nemtől és a pubertás fokától is.

Magyarországon az elhízott gyermekek és serdülők mintegy 
egyharmadának van fokozott kardiovaszkuláris kockázata.

A vizsgálat menete
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22. táblázat. IDF (Nemzetközi Diabetes Társaság) konszenzus ajánlása 
metabolikus szindróma megállapítására gyermek- és serdülőkorra 
(Zimmet, P. et al., Diabetol. Hungarica XVI. évf. 1. szám 25. o.)

Korcsoport 
(évek)

Obezitás 
(WC)

Triglycerid HDL-C Vérnyomás Glükóz

6- <10* > 90. percen- 
tilis

10-<16 > 90. percen- 
tilis vagy a 
felnőtt határ
érték, ha az 
alacsonyabb

> 1,7 mmol/1 
(>150 mg/dl)

< 1,03 mmol/1 
(< 40 mg/dl)

szisztolés
BP > 130 
vagy diasz- 
tolés BP > 85 
Hgmm

FGP > 5,6 
mmol/1 
(100 mg/ 
dl)*** vagy 
ismert T2DM

16 + (felnőtt
kori kritéri
um)

WC >94 
cm európai 
férfiaknál 
és > 80 cm 
európai nők
nél, a többi 
csoportnál 
etnikum
specifikus**

> 1,7 mmol/1 
(>150 mg/dl) 
vagy magas 
triglycerid- 
szint miatti 
kezelés

< 1,03 mmol/1 
(< 40 mg/dl) 
férfiaknál és
< 1,29 mmol/1 
(< 50 mg/dl) 
nőknél, vagy 
specifikus ke
zelés alacsony 
HDL miatt

szisztolés 
BP > 130 
vagy diasz- 
tolés BP > 85 
Hgmm, vagy 
korábban di
agnosztizált 
hypertonia 
miatti kezelés

FGP > 5,6 
mmol/1 
(100 mg/ 
dl)*** vagy 
ismert T2DM

BP: blood pressure (vérnyomás); HDL-C: high-density lipoprotein cholesterol (magas 
denzitású lipoprotein cholesterin); FGP: fasting plasma glucose (éhomi vércukor); IDF: 
International Diabetes Federation (Nemzetközi Diabetes Szövetség); T2DM: type 2 dia
betes mellitus (2-es típusú diabetes mellitus); WC: waist circumference (derékkörfogat)

* Ebben a korosztályban a metabolikus szindróma nem diagnosztizálható, de továb
bi vizsgálatok szükségesek, ha a családi anamnézis pozitív metabolikus szindróma, 
2-es típusú diabetes, dyslipidaemia, cardiovascularis betegségek, hypertonia és/ 
vagy obezitás irányában.

** A dél-, délkelet-ázsiai, japán, a dél- és közép-amerikai eredetű népcsoportok
nál a derékkörfogat határértéke férfiaknál > 90 cm, és nőknél > 80 cm. Az IDF 
konszenzus munkacsoport megállapította, hogy kor-, nem- és etnikumspecifikus 
különbségek adódnak, de még ez irányban további vizsgálatok szükségesek.

*** A klinikai gyakorlatban, ha az emelkedett éhomi plazma glukóz 5,6-6,9 mmol/1 
(100-125 mg/dl) és nem ismert diabetes OGTT elvégzése ajánlott, de ez nem 
szükséges a szindróma definiálásához. Metabolikus szindróma diagnózisához a 
centrális obezitáson kívül még legalább 2 tényező teljesülése szükséges.

Szűrése, komplex kezelése, gondozása a háziorvosi praxisok
ban oldható meg rendszeres testsúlyméréssel (4-5 kg többlet már 
figyelmeztető jel), haskörfogat, derék/csípő hányados mérésével 
(5 cm növekedés már veszélyt jelez), vérnyomásméréssel, szükség 
esetén a szénhidrát és zsír anyagcsere vizsgálatával.
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Gyermekkori metabolikus szindróma

A metabolikus szindróma korábban nem tartozott a klasszikus 
gyermekgyógyászat körébe. Manapság azonban nyilvánvalóvá 
vált, hogy önálló entitás.

A metabolikus szindróma, ill. az inzulinrezisztencia kialaku
lásának legismertebb gyermekkori tényezői a genetikai hajlam 
és mozgásszegény életmód mellett a pre- és postnatalis fejlődés 
eltérései (intrauterin retardáció, ill. korai adipositas rebound) és 
a serdülőkori csökkent inzulinérzékenység.

A metabolikus szindróma legjelentősebb prediktora gyerekek 
esetében is az elhízás. A gyermekkorban kezdődő elhízás gyakori 
előjele a fiatal felnőttkori inzulinrezisztenciának, dyslipidaemiának 
és vérnyomás emelkedésnek. Gyermekeknél durva becslések sze
rint 10-20%-ban fordul elő magas vérnyomás, vagy anyagcsereza
var. Egy finn vizsgálatban megállapítást nyert, hogy az obez gyer
mekek fele obez felnőtté válik, és kifejezetten nagy az esélyük a 
felnőttkori metabolikus szindróma kialakulására.

Egyesek az alacsony (2500 g alatti) születési súly szerepét 
hangsúlyozzák a szindróma keletkezésében (Barker hipotézis).

Kialakulásának középpontjában álló, az elhízás talaján ki
alakuló inzulinrezisztencia már gyermekkorban kimutatható. 
A diagnózisra jelenleg nincsen kialakult konszenzuson alapu
ló kritériumrendszer (hiszen felnőttkorban is viták övezik ezt). 
Mégis: a gyermekkori derékkörfogat jól korrelál a vérnyomás és 
lipid paraméterekkel, továbbá az inzulinrezisztencia mértékével.

A metabolikus szindróma jegyeit hordozó gyermekek között 
nagy számban lehet kimutatni az ér-és az endothelrendszer érin
tettségére utaló morfológiai és funkcionális eltéréseket (surrogate 
markers), amelyek korai kardiovaszkuláris események bekövet
kezésére utalnak.
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Az érelmeszesedés kimutatására új, gyors, szűrővizsgálatként 
alkalmazható non-invazív módszer áll már rendelkezésre (ar- 
teriográf).

A metabolikus szindróma hátterében feltételezhető predisz- 
ponáló, teljességében még nem ismert tényezők: genetikai hajlam, 
az alacsony születési súlyt (intrauterin retardáció) követő első 2 év 
során észlelt excesszív súlynövekedés, a hasi zsírszövetben terme
lődő bioaktív anyagok (rezisztin), citokinek fokozott termelődése. 
Üjabb vizsgálatok szerint a kisdedkorban felgyorsuló testtömeg 
gyarapodás a glukóztolerancia romlásának fokozott kockáza
tához vezet, ami következményesen hiperinzulinémiát okoz. 
A hiperinsulinémia a továbbiakban hipertenziót, hiperlipidémiát, 
2-es típusú diabetes mellitust és növekvő arterioszklerózis kocká
zatot jelent, melyek valamennyien szív-és érrendszeri betegségek 
kialakulására hajlamosítanak.

Terhelő családi anamnézis, egyes klinikai jelek (acanthosis 
nigricans), ill. állapotok (PCOS, korai adrenarche) felhívják a fi
gyelmet.

A diagnózis felállításához ebben az életkorban hosszú követési 
idő szükséges, mégis eredményesen végezhető a kockázatalapú 
szűrés, ill. a testtömegindex nyomon követése.

Ez azt jelenti,hogy validált kérdőív (pl. FINDRISC) kitöltése 
után csak a fokozott kockázatúak OGTT (orális glukóz toleran
cia teszt) vizsgálatát kell elvégezni. Amennyiben ez kórosnak 
bizonyul a beteget gondozásba kell venni. Normális eredményű 
vizsgálat megismétlése javasolt 3 év múlva.
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A metabolikus szindróma megelőzésének lehetőségei:

A prevenció leghatékonyabb eszköze a gyermekkori elhízás meg
előzése.

• fokozatos testsúlycsökkentés (~0,5 kg/hét) rendszeres test
mozgással együtt,

• egészséges táplálkozás.
Ezek sikere esetén nem lesz szükség a magas vérnyomás, ill. az 

anyagcsere zavarok gyógyszeres kezelésére.
Családi halmozódását is leírták már. Régóta fennálló túlsúly

nál gondolni kell rá, keresni kell. Egyéb kockázatok (dohányzás, 
alkohol abúzus) mellett a rizikó tovább nő, ezért ezek kiküszöbö
lésére is gondot kell fordítani.

Diabesity (diabetes mellitus és obesitas)

A diabesity az elhízás, pontosabban a zsigerekben felhalmozódó 
zsír és a cukorbetegség együttesét jelenti. A cukorbetegség több
nyire 10-15 éven át tartó kövérséget követően lép fel. A cukorbe
tegség esélye a testtömeggel párhuzamosan nő, súlyosabb elhízás 
esetén a kockázat akár 40-szeres is lehet. Az ok-okozati össze
függés mellett szól, hogy a testsúly növekedése, ill. csökkenése 
rontja, ill. javítja az inzulin rezisztenciát.

A diabesity összetett anyagcserezavar, amelyet az idő előtti 
érelmeszesedés szempontjából legfontosabb kockázati tényezők 
(magas vércukor, kóros vérzsír értékek, testsúlyfelesleg, csökkent 
fizikai aktivitás, magas vérnyomás és számos esetben dohányzás) 
együttes jelenléte határoz meg.

Okai: az egészségtelen életvitel, a túltáplálkozás, a mozgáshi
ány, mindezek következtében a hasra és a zsigerekre összponto
suló zsírfelszaporodás.
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Arterioszklerózis

Az érelmeszesedés (arterioszklerózis, ateroszklerózis) korunk 
népbetegsége, általános érbetegség. Főleg az idősebb korosztá
lyok betegsége, de bizonyos körülmények között fiatalkorban is 
előfordul.

Az érelmeszesedés a vezető halálok a fejlett országokban és 
hazánkban is. Napjainkban az agyi erek és a szív koszorúserei
nek elmeszesedése felelős azért, hogy az emberek nagy része nem 
él a biológiailag elérhető legfelsőbb korhatárig, hanem agyvér
zés, agytrombózis okozta érelzáródás, infarktus következtében 
idő előtt hal meg.

Tünetei attól függenek, hogy mely érterületekre terjed ki (agy, 
szív, végtagok erei). Az érelmeszesedés lényege, hogy az artériák 
falába zsírszerű anyagikoleszterin ivódik bele.

Az érelmeszesedés kezdetei

Az egészséges életmód alapja a táplálkozás és a testedzés. A ket
tő együttes preventív hatásaként értékelhető az az észlelés, hogy 
élversenyzők erei 20 évvel fiatalabbak kortársaikénál, de a rend
szeresen, csak kedvtelésből sportolóké is 5 évvel.

Több, mint 40 olyan betegség ismeretes, amiknek a kialaku
lásában az elhízás szerepet játszik. A betegségek felnőttkorban 
manifesztálódnak, mint az agyvérzés, szívinfarktus, hipertónia, 
de korábban nem tudták, hogy mikor kezdődnek.

Az elváltozások már egészen fiatal korban kezdődnek: az 
1950-es évek elején a koreai háborúban meghalt fiatal amerikai 
katonák több mint 70%-ának érrendszerében már találtak - tü
neteket még nem okozó koronária szklerózist, sőt kalcifikált 
plakkokat is.
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Okát és létrejöttének mechanizmusát minden részletében 
még ma sem ismerjük. A magas vérnyomás, a kórosan magas 
zsír- és koleszterinértékek, az elhízás fokozzák az érelmeszese
dés veszélyét. Ezek gyakran társulnak az idősebb kori (II. típusú) 
diabétesszel, ezért ezt külön névvel metabolikus szindrómaként 
is emlegetik. A mozgásszegény életmód, valamint a dohányzás 
szintén elősegíti az érelmeszesedés kialakulását vagy fokozódá
sát. Az érbetegség általános, mind a szervezet kis ereiben mind 
a szívközeli föverőérben és a nagyerekben kialakulhat. A kolesz
terinnel átitatott foltok (plakkok) idővel szétesnek és a szétesett 
terület helyébe másodlagosan mész rakódik le. Tehát az érelme
szesedés első lépésben nem is meszesedés, hanem zsírosodás. 
A mészlerakódás csak másodlagos. Az érelmeszesedés következ
tében a verőeres rendszer legváltozatosabb területein jöhet létre 
érszűkület vagy érelzáródás. Ha a verőerek átmérője egy bizo
nyos méret alá csökken, vagy elzáródik, a nyomásviszonyoktól 
függően könnyebb vagy súlyosabb oxigénhiány támad. Az oxi
génhiány következtében lép fel a fájdalom.

A tünetek általában fokozatosan lépnek fel, ahogy a felrakodá
sok lassan beszűkítik az eret. Kezdetben csak terhelésre jelentkezik 
angina, vagy a gyalogláskor fellépő alsó végtagi fájdalom. Az al
sóvégtagi érszűkületben szenvedőknek időnként meg kell állniuk.

Az oxigénhiány felelős a szív koszorúsereinek elmeszesedése- 
kor fellépő fájdalomért is.

A szívkoszorúerek, az agy és az alsó végtag artériái a leggyak
rabban érintettek. Teljes elzáródáskor a vérrel ellátandó területen 
elhalás (infarktus) következhet be. Az érelmeszesedés miatt sé
rülékenyebb érfal megrepedése miatt vérrög (trombus) képződ
het, ami azonnali elzáródást okozhat. A lassan kialakuló agyi 
keringészavar a szellemi teljesítmény csökkenéséhez vezethet. 
A hasi erek szűkülete, a belek vérellátási zavara miatt hasi fájdal
mat, emésztési zavart idézhet elő.
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Amikor egy nagy artéria hirtelen elzáródik, súlyos tünetek 
léphetnek fel, az érelzáródás helyétől függően. A hirtelen agyi 
érelzáródás (stroke) agylágyulást és az ellentétes testfél bénulá
sát okozhatja. Néha azonban nagy verőerek teljes elzáródása sem 
okoz tünetet, mert az adott szerv, pl. az agy az ellenoldali erekből 
is kaphat elegendő vért.

Sajnos ma még nem rendelkezünk a megelőzésre alkalmas 
abszolút biztos terápiával. Ésszerű életmóddal, kiadós mozgás
sal, zsír-, szénhidrát- és koleszterinszegény étrenddel, valamint a 
rizikófaktorként szereplő betegségek (magas vérnyomás, cukor
betegség, elhízás) karbantartásával, megfelelő gyógyszerelésével 
kell megelőznünk az érelmeszesedés kialakulását.

Az érelmeszesedés kialakulási folyamata

Az aterogenezis első lépése az endotel diszfunkció, amelyet szá
mos tényező hozhat létre, pl. idült fertőzések okozta gyulladásos 
folyamatok.

Az áramló vért az endotel felé glikokalix (szénhidrát gazdag és 
plazmaproteinekkel kevert struktúra) határolja.

Az érelmeszesedés I. lassú fázisában az érfal belső rétegé
nek sérülése mechanikai, immunológiai, fertőzéses és toxikus 
hatásokra következhet be, így károsítja, pl. az oxidált LDL- 
koleszterin, amikor ott trombociták tapadnak ki a glikokalixhoz. 
Ezzel immunsejtek felrakodása, a makrofágok lipid felvétele, az 
érfal simaizom sejtjeinek bevándorlása, azaz az úgynevezett fatty 
streak-eknek, korai arterioszklerotikus plakkoknak a kialakulá
sa jár együtt. Eközben csökken az endotel NO képzése és ezért 
megszűnik az ér áramlástól függő kitágulása, romlik a vérellátás.

A II. fázisban, már kialakul a trombus, ezt elzáródás, elhalás 
követi.
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Az I. fázis antioxidánsokkal még felfüggeszthető, de kövér 
gyermekekben a természetes antioxidáns szinteket már alacso
nyabbnak találták, mint nem kövérekben, ami tovább növeli a 
kardiovaszkuláris rizikót.

Az arterioszklerózis feltételezett 
mechanizmusa

Az arterioszklerózis számos betegség általános elnevezése, 
amelyekben az artériák fala megvastagodik és kevésbé rugal
massá válik, egyúttal be is szűkül. Leggyakoribb közülük az 
ateroszklerózis, amikor az artéria falának belső felszínén zsírne
mű anyagok rakódnak le.

1998-ban a túlsúlyt a koronária betegség primer rizikó fakto
rává nyilvánították.

Még nem világos az a mechanizmus, ahogy a kövérség és a 
kardiovaszkuláris események összefüggnek, de a BMI alapján 
túlsúlyosnak még nem minősülő koronária betegek 40%-ában 
is kimutatható a viscerális zsír relatív többlete (pl. dohányosok), 
amely jól korrelál a szénhidrát- és zsíranyagcsere zavarával, ame
lyek köztudottan a kövérség biológiai veszélyei.

Az érelmeszesedés multifaktoriális betegség, kialakulásában 
alapvető az érfal belső felszínét alkotó endothel-sejtréteg szerepe.

Az endothel

Az egészséges endothelium feladatai közé tartozik az erek tónu
sának szabályozása mellett a koaguláció, a fibrinolízis, a gyulla
dásos folyamatok szabályozása, a permeábilitás fenntartása, az
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angiogenezis elősegítése. Az endothel sejtek a sejtmembránban 
lévő receptorok révén érzékelik a hemodinamikai és a metabo
likus változásokat

Az egyes funkciókhoz mediátorok tartoznak pl. a vasoregu- 
lációban a NO, endothelin-1, angiotenzin II, thromboxán 
A2, prosztaglandin 12, a koagulációban a prosztaglandin 12, 
thromboxán A2, fibrinogén, szöveti faktor, a fibrinolízisben a 
plazminogén aktivátor-inhibitor-1 stb.

Endothel diszfunkció

Az endothelt éveken, évtizedeken át károsító patológiás folya
matok sokrétűek: a hemodinamikai tényezőkön kívül a dyslipo- 
proteinaemiák, a hiperglikémia, a hiperurikémia, a homocisztein 
anyagcsere változásai, a thromboxán, prosztacyclin egyensúly el
tolódásai, gyulladásos reakciók és még számos toxikus tényező 
károsíthatja.

Az endothel diszfunkció lehetséges okai (magasabb LDL- 
koleszterin szint, dohányzás, hipertónia betegség, diabetes mel
litus, genetikai eltérések, emelkedett plazma homocisztein szint, 
Herpesvirus, vagy Chlamydia pneumoniae fertőzés) magukba 
foglalják az atheroszklerózis valamennyi ismert rizikó faktorát.

1998-ban a gyermekkori ateroszklerózis prevenciójával fog
lalkozó 2. magyarországi konferencián is szó volt a fertőző 
ágensek szerepéről. Közülük a Chlamydia pneumoniae-re és 
Helicobacter pylorira terelődött a figyelem. A Chlamydiát sike
rült az érelmeszesedéses plakkokban és a keringő monocitákban 
megtalálni, azonban ellentmondó eredmények születtek az 
adekvát kezelésről.

Az ép endothelium NO-t termel, amely kísérletek tanúsága 
szerint meghatározza az erek nyugalmi tónusát, valamint szá-
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mos élettani és kóros folyamatban alapvető szerepet tölt be. Az 
erek nyugalmi tónusát azután további faktorok módosíthatják: az 
érfal feszülése, az endothelin, az angiotenzin II, prosztaciklinek.

A NO a simaizomra hatva vazodilatációt okoz. Az endothelin 
az érfal tónusát az ellenkező irányba befolyásolja. Egészséges 
egyénekben a két faktor között egyensúly áll fenn. Hipertónia 
mellett több egyéb kórállapotban (pl. diabertes mellhúsban, kró
nikus dohányzás esetén) endotheliális diszfunkció alakul ki, en
nek következtében a vazokonstrikció kerül túlsúlyba. Az egyen
súly felborulását a NO képzés zavara, biológiai aktivitásának a 
csökkenése, vagy a lebomlásának fokozódása, vagy a termelését 
befolyásoló egyéb faktorok szerepe magyarázhatja.

Az endothel sejt NO termelését számos anyag kiválthatja, ill. 
gátolhatja.

A vaszkuláris NO termelésének, vagy biológiai elérhetőségé
nek megváltozása egyes betegségek - mint pl. az ateroszklerózis, 
hiperkoleszterinémia, magas vérnyomás, diabetes mellitus, vagy 
szívelégtelenség - kísérőjelenségei. Ilyenkor csökken az endothel 
függő relaxáció, de megemelkedik a vérlemezke adhézió és a fibri- 
nolitikus, trombotikus, proliferatikus egyensúly is megbomlik.

Gyulladásos elmélet

Az ateroszklerózis kialakulásának „sértési válasz” elmélete az 
endothel integritásának elvesztését, ezzel az erek belfelületének 
a normális homeostasis fenntartásában szerepet játszó számos 
folyamata zavaraként fogta fel, amely kóros kompenzációs folya
matokhoz vezet.

Az újabb megfogalmazás az endothel diszfunkcióját helyezi 
előtérbe, azonban a kifejlődő ateroszklerózist mindkettő króni
kus gyulladásként kezeli.
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Ennek értelmében az érfal strukturális és funkcionális átala
kulása (vaszkuláris remodelling) gyulladásos, fibroproliferatív 
válaszreakció.

Egy krónikus gyulladásos folyamat különböző lépéseiről van 
szó. Eszerint az érelmeszesedés az érsérülés helyrehozására el
induló, de elégtelen folyamat végeredménye, melyben citokinek 
és adhéziós molekulák által fenntartott, mitogén tényezők, fe
hérvérsejtek és lipoprotein részecskék részvételével több lépcsős 
gyulladás zajlik. Ez tulajdonképpen az átlagosnál nagyobb fokú 
és elhúzódóbb immunválasz.

A gyulladás beindítása klasszikus rizikótényezőknek (diabe
tes mellitus, hipertónia, dohányzás, dislipidémia, elhízás, ill. pa- 
togén mikroorganizmusok: baktériumok, vírusok) köszönhető.

Az endothelsejtek aktiválódásának (zsíranyagcseréjük módo
sulásának, biológiailag aktív molekulák - eNO - fokozott ter
melődésének) eredményeként megváltozik a felszíni adhéziós 
fehérjéik összetétele, ezért nő az érbelhártya permeábilitása, ami 
miatt a lipoproteinek, monocyták könnyebben átjutnak az érfal 
mélyebb rétegeibe.

Az aktiválódott enzimek oxigén szabadgyököket termelnek, 
állandó gyulladást tartanak fent. Az LDL koleszterinből oxidált 
LDL koleszterint hoznak létre, amely az endothel károsodását 
beindítja, maga után vonva majd a véralvadási rendszer kóros 
folyamatait és a simaizom sejtek proliferációját is.

A makrofággá átalakuló aktiválódó monocyták a bennük fel
halmozódó lipidekkel habos sejtekké, a közben proliferáló és 
vándorló, fokozottan rostképző simaizom sejtekkel és fibro- 
blastokkal zsírcsíkot képeznek.
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Zsírcsíkok

Több ezer 5-34 éves, elsősorban balesetben elhunyt gyermeket 
és fiatal felnőttet vizsgáltak 5 kontinens 18 országában 1986-96 
között és azt találták, hogy az érelmeszesedés kezdetének első fá
zisa, az erek falában kialakuló zsíros csíkok (fatty streaks) 5 éves 
korra már mindig kimutathatók függetlenül az országtól (olyan 
országokban, ahol az arterioszklerózis ritka, de olyanokban is 
ahol gyakori), a klímától, az életmódtól. Ezek azután visszafej
lődhetnek, de kedvező(tlen) körülmények hatására továbbfejlőd
hetnek és 15-24 éves kor között gyorsan szaporodnak.

A zsírcsíkok képződése már magzati korban elkezdődik. 
Feltételezik, hogy a magzat artériáinak fejlődésekor a placen
ta nem-észterifikált zsírsavak, oxidált zsírsavak, vagy natív 
lipoproteinek számára átjárható. Ha az anya a terhesség alatt 
hiperkoleszterinémiás az ő vérében keletkező reaktív metabolitok 
a magzati keringésbe jutva peroxidativ láncreakciót indíthat
nak el, és ezzel megváltoztatnak az artériafalban sejtszignál fo
lyamatokat, gének expresszióját (konstitucionális aterogén gén 
overexpresszióját) és transzkripcióját.

Még akkor is, ha elfogadjuk, hogy a zsírcsíkok előfutárok, 
akkor sincs bizonyíték a magas anyai koleszterin szint, vagy 
aterogén gének kórokozó voltára, habár azt találták, hogy hiper
koleszterinémiás terhesek gyermekeiben magas az arterioszkle
rózis előfordulás. Az okot, pl. környezeti faktorban lehet megta
lálni, amely társul a magas koleszterin szinttel.

Gyermekekben már ritkábban találhatók meg, mint főtusok
ban, ezért felmerült, hogy ha ez korai arterioszklerotikus lézió, 
akkor az arterioszklerózis kifejlődésének a későbbi életben a zsír
csíkokon kívül még mástól is függnie kell.

A zsírcsík az érelmeszesedés kialakulásának első, patológiai- 
lag azonosítható jele.
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Gyulladásos sejtek: az endothel által kibocsájtott vaszkuláris 
sejtadhéziós molekula, az érfalba vándorló monocyta eredetű 
makrofágok és a T-lymphocyták alkotják.

Ezek citokineket termelnek és aktiválják a simaizomsejteket, lo
kális érfali gyulladást okozva. E citokinek, valamint kemokinek, 
növekedési faktorok és további adhéziós molekulák a keringésbe 
jutva a folyamatot szisztémássá terjesztik ki, fokozva a máj CRP 
termelését, amely további fehérvérsejtek érfalhoz tapadását indu
kálja részben önfenntartó folyamattá alakítva az érfali gyulladást.

A lézió lumen felöli oldalán megjelenik a zsírnemű anyagot, 
fehérvérsejteket és nekrotikus törmeléket tartalmazó fibrózus 
sapka.

A plakkok kifejlődése

A monocytákból keletkezett makrofágok által termelt faktorok 
(vazoaktív molekulák, citokinek, növekedési faktorok és egyéb 
hidrolitikus enzimek) valószínűleg meghatározók mind a sejtká
rosodás, mind a reparációs folyamatok, azaz az ateroszklerotikus 
folyamat és plakk fejlődésében.

A folyamat előrehaladása során a plakkba kalcium rakódik le, 
megkeményedik.

A meszes plakkok jellegzetesen az erek oszlásainál találhatók, 
ahol a keringés turbulenssé válik és a nyírófeszültség megnő. 
A megváltozott áramlási viszonyok csökkentik az endothelsejtek 
NO termelését, ami teret ad a gyulladásos folyamat terjedésének.

A makrofágok által termelt metalloproteinázok meggyengí
tik az érelmeszesedéses plakk kötőszövetes sapkáját, ami meg
reped, kitapadnak rá a trombocyták és fali trombus keletkezik. 
Trombocyta aggregáció és prokoaguláns hatások felerősödése 
folytán fibrinháló kialakulása is megfigyelhető.
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Az aktiválódott trombocytákból vazoaktív anyagok szaba
dulnak fel (szerotonin, prosztaglandinok,stb.), amelyek további 
vérlemezkéket aktiválnak, ill. fokozzák az ér permeábilitását is, 
ami tovább könnyíti az LDL-koleszterin bejutását.

Az érfali trombus beszűkíti, ill. elzárja az eret. A mögöttes 
érszakasz vérellátása is zavart szenved. Az ischaemiás területek 
megjelenése számos súlyos, akár végzetes problémát szülhet.

Az inzulin szerepe

Az utóbbi években derült ki, hogy az inzulin fontos szerepet 
játszik a kardiovaszkuláris rendszer védelmében: fokozza a NO 
termelését és felszabadulását, így vazodilatációt okoz. Gátolja a 
programozott sejthalált a szívben és más szövetekben. Gátolja az 
ateroszklerózist, fokozza a fibrinolízist, antitrombotikus hatású, 
gátolja a gyulladásos folyamatokat és az oxigéngyök képződést.

A hasi elhízásban felszaporodó gyulladásos mediátorok mind
ezt megakadályozzák, így hozzájárulnak az inzulin rezisztenciá
hoz. Nem jut elég inzulin a kardiovaszkuláris védelemre, a cukor 
és zsír anyagcsere befolyásolására, ami megmagyarázhatja, hogy 
miért társul gyakran a hasi elhízás 2-es típusú cukorbetegséggel, 
dyslipidémiával, ateroszklerózissal.

Zsírfogyasztás után órákig (3-5 óra) postprandiális lipémia 
következik, amikor a lipoprotein lipáz hatására keletkezett ko
leszterinben gazdag aterogén kilomikron remnantok jönnek lét
re. Ezeknek trombózis hajlamot fokozó hatásuk is van.

A feltételezés szerint a zsigeri zsírszövetből nagy mennyi
ségben képződött szabad zsírsav direkt a májba jut, ahol emiatt 
kórosan fokozott a glukóztermelés. A fokozott glukóz szekréció 
emeli a vércukrot, válaszként erre fokozódik az inzulin szekré
ció. Ha ez állandósul és megfelelő a pancreas funkció akkor át-
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meneti kompenzált állapot: hiperinzulinémia jön létre. Kialakul 
a perifériás szövetek inzulinrezisztenciája, ami fenntartja a ma
gas vércukor szintet. Amikor a pancreas inzulintermelő kapaci
tása már elégtelen, akkor 2-es típusú diabetes jön létre.

A hiperinzulinizmus fokozza a szimpatikus aktivitást, fokoz
za a plazma renin aktivitását, a nátrium és víz reabszorpciót a 
vesében, rontja az endothel-mediált vazodilatációt, az érfal sima- 
izomzata hipertrofizál, csökkenti az elasztikus nagyerek rugal
masságát.

Ez a kóros folyamat csökkenthető fizikai aktivitással, a zsírbe
vitel csökkentésével és n-3 zsírsavakat (EPA, DHA) is tartalmazó 
táplálkozással.

(A nagyon alacsony zsírtartalmú diéta - 10% - gyakran vezet az 
izmok javuló inzulin érzékenységéhez, ami kompenzatórikusan 
okozza az inzulin szekréciójának down regulációját- különösen, 
ha napi tréninggel kombinált.)

CRP

Az arterioszklerózis egy multifaktoriális, fokozatosan előrehala
dó, többlépcsős folyamat, amelyben számos egyéb tényező mel
lett a krónikus gyulladás is központi szerepet játszik. Ezek között 
is kiemelkedő szerepe van a CRP-nek.

A zsírsejtekben gyulladásos faktorok is vannak. A myocardiális 
infarktusok fele olyanokat érint, akiknek normális a plazma lipid 
szintje. A kardiovaszkuláris történésekre magas rizikójú embe
rek feltalálása iránti kutatásba vezették be a CRP és más gyul
ladásos markerek (szérum amiloid A, IL-6) vizsgálatát, amióta 
felismerték, hogy az arterioszklerózis gyulladásos eredetű lehet. 
A CRP a klinikumban a szisztémás gyulladás markere. Miután 
kimutatták az arterioszklerotikus plakkban, ezért manifeszt in-
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fekció nélküli CRP emelkedés a kardiovaszkuláris rizikó növeke
désének jeleként értékelhető.

Az emelkedett, vagy magas CRP előfordulását a D/CS hánya
dos emelkedésével arányosnak találták éspedig a BMI nagyságá
tól függetlenül. Magyarázatul szolgálhat a 25%-ban a zsírszövet
ből származó IL-6 proinflammatórikus citokin megszaporodása, 
amely serkenti a májban az akut fázis proteinek termelését. A ne
mek közti különbséget is a női szervezet magasabb zsírtartalmá
val magyarázzák. Prediktív értékükről nincs még elég adat, de a 
CRP, ha nem találnak a szervezetben krónikus gyulladásra okot, 
postmenopauzális, egyébként egészséges nőkben jó kiegészítő 
vizsgálat lehet.

Újabban az ultraszenzitív CRP tesztek kifejlesztése óta a ka
pott értékek alapján megbecsülhető az egészségesnek tűnő férfi
ak és nők szív-érrendszeri betegségben való későbbi megbetege
désének kockázata.

• Igen magas (több, mint 10 mg/1) szérumszint - más rizikó
tényezőtől függetlenül - igen nagyfokú,

• igen alacsony (1,2 mg/l-nél kisebb) CRP érték nagyon kicsi 
veszélyeztetettséget jelent.

Kiderült, hogy a CRP önmaga nem csupán a kardiovaszku
láris eseményeket előrejelző gyulladásos marker, hanem az ate- 
roszklerózis pathogenezisében és annak alakulásában a folyamat 
minden szintjén tevőleges, aktív résztvevő:

• gátolja az endothelialis NO termelődést és felszabadulást
• serkenti az endothelin-1 és az interleukin-6 felszabadulását
• csökkenti az erősen értágító prosztaciyclin termelődését
• elősegíti az endothel apoptosist és
• a NO produkció csökkentésén keresztül gátolja az angio- 

genezist
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• csökkenti a csontvelőeredetű (a neovaszkularizációban nél
külözhetetlen) endothelialis progenitorsejtek élettartamát 
és differenciálódását

• serkenti az adhéziós molekulák kifejeződését
• előmozdítja a monocyta-endothelsejt kötődést
• a monocyták áramlása az érfalba gyulladásos választ indu

kál, amely elősegíti a lipidperoxidációt, ez utóbbi állandó
sítja az érfal károsodást

• szerepe van az atheroma fibrózus sapkájának destabilizá- 
lásában

• a plazminogénaktivátor-inhibotor-1 (PAI-1) szintézisének 
serkentésével károsítja a szabályos fibrinolysis folyamatát

• részt vesz a trombocyták aktivitás fokozásában is.

23. táblázat. Az aterogenezis lehetséges mechanizmusai infekció során 
(Czuriga, I.)
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A gyulladás egészséges gyermekek intimájára is képes hatni 
károsítva az endothel működését és az intima és media megvas- 
tagodását okozva.

Már 10 éves gyerekeken kimutatható az összefüggés az emel
kedett CRP-érték és az elhízás, az éhezési inzulin szint, a dysli- 
pidémia és a vérnyomás között.

A fizikai aktivitás következtében javuló erőnlét csökkenti a 
CRP szintet és az endothel funkciót.

Az elhízás és az arterioszklerózis kockázati 
tényezőinek megelőzési lehetőségei

Az érelmeszesedés kockázati tényezői mint az öröklődés, életkor 
nem befolyásolhatók, ezért arra kell törekedni, hogy a többi, befo
lyásolható kockázati tényezőt (dohányzás, inaktivitás, stressz, zsír 
dús táplálkozás, elhízás, cukorbetegség, hiperlipidémia, emel
kedett szérum koleszterin szint, magas vérnyomás, homocystein- 
aemia) változtassuk meg.

Újabban a homocystein is az érdeklődés központjába került. 
Az aminosavak lebomlásakor methionin keletkezik, majd ebből 
homocystein. Ez folsav, B2 és B12 vitamin segítségével visszaala
kulhat methioninné, vagy B6 segítségével cysteinné, ami a vize
lettel kiürül. A B vitaminok tehát befolyásolják a homocystein 
vérszintet.

Alacsony homocystein szint csökkenti a kockázatot, magas 
homocystein szint toxikus hatású az endothelre, prothrombotikus 
hatású, hatására nő a simaizomsejtek kollegéntermelése. Megkö
ti az érbelhártya által termelt értágító NO-t, így rontja az ér tágu- 
lékonyságát és mindazon érvédő mechanizmusokat, amik a NO 
jelenlétéhez kötöttek.
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15. ábra. CAD (koronária betegség) rizikó csökkentés

Kockázati faktorok befolyásolása
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Diéta
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SERM: Szelektív ösztrogén receptor modulátorok

Több kockázati tényező együttes jelenléte veszélyesebb, mint 
egyetlen, ha mégolyán specifikus tényezőé is, mint pl. a magas 
szérum koleszterin szinté. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
táplálkozástól függő betegségek nem egyetlen faktorhoz kap
csolódnak, ezért a megelőzés akkor lehet igazán eredményes, ha 
étrendi változtatás mellett egyéb kockázati tényezők kiküszöbö
lésére is törekszünk

Magyarországon a halálesetek több, mint 50%-a az érelme
szesedés következménye, ami mind több szakértő szerint gyer
mekkorban kezdődik, de hosszú időn át tünetmentes, ezért a 
megelőzést is korán, ez alatt az idő alatt kell elkezdeni, amíg a 
szívbetegség kialakulására vezető egész életen át tartó szokások 
(dohányzás, étrend, aktivitási szint), valamint az ateroszklerózis 
folyamata kialakul.

Az irodalmi adatok szerint (Bogalusa Heart Study) az 5-10 
éves gyermekek 60%-ának van már egy társult kockázati ténye-
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zője, mint a hiperlipidémia, magasabb vérnyomás, vagy emelke
dett inzulin szint, 25%-ának pedig kettő, vagy több. A gyerekek 
kockázati tényezői azután krónikus betegségekhez vezetnek.

16. ábra. Kardiovaszkuláris kockázati tényezők kövér gyermekekben
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Dohányzás

Az USA-ban a halálozási arány kialakításában az obezitást csak 
a dohányzás előzi meg. A dohányzás emeli az intima fibrotikus 
plakkjai számát az aortában és a zsírcsíkokét a koronáriákban.

Dohányzás növeli a lipoprotein lipáz aktivitását, stimulálja a 
kortizol szekréciót. Talán - miközben a dohányosok nem elhí
zottak általában - ez a hasi zsírlerakódásukért felelős mechaniz
mus, amely majd a szívbetegség szálláscsinálója.

A dohányzás a szervezet energia felhasználását kb. 10%-kal 
növeli, ezért hízik meg az, aki leszokik róla de a kalóriabevitele
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nem változik meg. Sajnos sok gyermek (!) a súlyát úgy kívánja tar
tani, hogy dohányzik, pedig akik veszélyeztetettek arterioszkle- 
rózisra, azokra különösen káros a dohányzás.

Koleszterin

A koleszterin a szervezet valamennyi sejtjének lényeges építő
anyaga, a sejtmembránok alkotórésze, nélkülözhetetlen az emb
rió zavartalan fejlődéséhez. A koleszterin a szervezetbe részben 
kívülről jut be a táplálékkal, részben a szervezet maga szinteti
zálja a májban.

Az exogén és endogén koleszterin szintet több tényező (beteg
ségek, elhízás, étrend állati eredetű zsírjai) befolyásolja, lehetsé
ges, hogy a zsírok minden egyes típusa külön-külön.

Az obezitás gyakran társul magasabb LDL-koleszterin (és tri- 
glicerid) szinttel és alacsonyabb HDL-koleszterin szinttel. A ko
leszterin szintézis korrelál a jelentős testtömeggel.

A gyermekkori koleszterin vér szinteket az USA vizsgálatok 
alapján állapították meg, a gyakorlatban ezeket használják ve
zérfonalként.

A gyermekek szérum koleszterin szintje az életkorral változik, 
a felnőttekre jellemző értéket a tinédzser korra éri el. Ebben az 
életkorban egyébként egyéb kockázati tényezők megszaporodása 
is észlelhető, mint dohányzás, alkoholfogyasztás. Ezért sokan úgy 
vélik, hogy a 16-18 évesek vizsgálata adhatja a legtöbb információt.

1998-ban a gyermekkori arterioszklerózis prevenciójával fog
lalkozó 2. magyarországi konferencián is elhangzott, hogy a 
gyermekek 25-30%-ának 1, vagy több kockázati tényezője van. 
Magyarországon a 14-19 évesek táplálkozási szokásaiban, élet
módjában már fellelhetők a felnőttek táplálkozására jellemző ri
zikótényezők.
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24. táblázat. Ossz- és LDL-koleszterin szintek

Kategória Összkoleszterin
Mg/dl

LDL koleszterin 
Mg/dl

Normális < 170 < 110
Határérték 170-199 110-129
Magas >200 > 130

A Bogalusa Heart Study (1973-1991), amelyet egy félfalusi 
kétetnikumú közösségben végeztek, azt mutatja, hogy magas az 
USA-ban a kövér gyermekek száma, és akiknek kóros a szérum 
lipid, vércukor és inzulin szintjük, valamint hipertóniásak is 
(részleges metabolikus szindróma). A szüleik korai (premature) 
koronária betegsége (CAD) és kockázati faktoraik rájuk is kiha
tással vannak. A szülök is kövérek voltak már gyermekkorukban 
is és felnőttkorukra a koronária betegséget előre jelző kardio
vaszkuláris profil fejlődött ki bennük, amelyet azután követett 
is a betegség.

A szérum koleszterin minden 1%-os emelkedése fiatal em
berekben, ha kövérek, a CAD 4-5%-os emelkedését vetíti előre 
minden nemben, életkorban, etnikai csoportban, különösen az 
alacsonyabb társadalmi-gazdasági rétegekben. Kevés ezen kívül 
a hosszú távú gyermek-és serdülőkori kövérséggel foglalkozó ta
nulmány, de mégis bizonyos, hogy a primer prevenció a helyes és 
szükséges, beleértve már gyermekkortól a táplálék (főleg telített) 
zsírjának csökkentését, a fizikai aktivitás fokozását és a dohány
zás elkerülését. Fontos tehát ezen veszélyeztetett gyerekek felku
tatása és az intervenció.

Magyar vizsgálatok szerint a veszélyeztetett gyermekeknek 
már szemfenéki eltéréseik is vannak, ezért szükséges ezek kere
sése is.
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Koleszterin-szűrés

Az irodalomban a szűrést olyan 2 évnél idősebb gyermekekben 
javasolják, akik szüleinek, vagy nagyszüleinek kardiovaszkuláris 
betegsége (CVD) volt 55 éves koruk előtt, vagy a szülő koleszte
rin szintje magas, és/vagy a gyereknél egyéb rizikótényező is van 
(elhízás, hipertónia). Magyarországon megvalósíthatónak tűnik 
az egész országra való rutinszerűen kiterjesztése, tekintettel a 
cost/benefit arányra.

Igen részletes anamnézist kell felvenni, a fizikális állapoton 
(xanthoma keresés), előzetes (pl. szekunder hiperkoleszterinémiát 
okozó) betegségeken kívül ki kell terjednie a gyógyszerek (kont- 
raceptívumok, görcsellenes szerek, izotretinoidok, anabolikus 
szteroidok, etanol!), étkezési szokások (tojás, tej, tejtermék, mar
hahús, csirke, margarin, vaj, olaj, zsír) kikérdezésére.

25. táblázat. A secunder hypercholesterinaemia okai

Endokrin betegségek Diabetes mellitus
Hypothyreosis

Vesebetegségek Nephrosis
Veseelégtelenség

Gyógyszerek Mellékvese hormonok
Isotretinoin
Thiazidok
Anticonvulsiv szerek
Oralis fogamzásgátlás 
Alkohol

Májbetegségek Obstruktiv májbetegség 
Hepatitis

Raktározási betegségek Gaucher kór
Gierke kór

Egyéb betegségek Akut intermittáló porphyria
Anorexia nervosa
SLE
Obesitás
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Többszörös kockázat

A kövér felnőttek csaknem 80%-ának van diabétesze, magas ko
leszterin szintje, magas vérnyomása, szív-és érrendszeri beteg
sége, epeköve, vagy osteoarthritise és csaknem 40%-ának kettő, 
vagy több is van ezekből.

A Framingham Study kimutatta, hogy a középkorúakban a 
többszörös kockázatnak később a morbiditásra és mortalitásra 
szinergista hatása van. Arra a következtetésre is jutottak, hogy 
az arterioszklerózis hagyományos kockázati tényezőinek (mint 
hipertónia, alacsony HDL-C szint) fennállása mellett elhízásban 
fokozott véralvadékonyság és kóros fibrinolizis is található, ami 
trombózisra hajlamosít és a hemosztázis zavara a szív-érrendsze
ri betegségek kockázatát megnöveli.

A sok rizikófaktor gyakran együtt található gyermekekben és 
fiatal felnőttekben, ezért felvetődött a közös patomechanizmus - 
mint az inzulin rezisztencia - lehetősége.

A sokszoros rizikó faktorokra a korai életkorban nagyobb 
figyelemmel kell lenni, mert ahogy a kardiovaszkuláris rizikó 
faktorok szaporodnak, úgy nő ifjakban a tünetmentes koronária 
és aorta szklerózis súlyossága. A megváltoztatható faktorokat 
befolyásolni kell, mert a kardiovaszkuláris rizikófaktorok, mint 
a BMI, a szisztolés és diasztolés vérnyomás, az összkoleszterin 
szint, az LDL koleszterin szint, trigliceridek szintje szorosan ösz- 
szefüggnek az aorta és a koronáriák arterioszklerotikus lézióival.

Hipertónia

Hipertóniáról akkor beszélünk, ha a vérnyomás meghaladja 
a 140/90 Hgmm-t. A modern társadalmakban a hipertónia az 
egyik leggyakoribb és legsúlyosabb kimenetelű betegség. Ma-
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gyarországon a felnőtt lakosság közel 30%-a hipertóniás és a be
tegek alig több, mint 10%-a részesül csak a lehetőségek szerinti 
optimális kezelésben. A hipertónia az esetek közel 90%-ában 
ismeretlen eredetű (esszenciális hipertónia), a fennmaradó kb. 
10%-ban ún. szekunder hipertóniáról van szó.

Az esszenciális hipertónia multifaktoriális eredetű betegség, 
amely poligén hajlam és provokáló környezeti tényezők eredmé
nyeként alakul ki. A hajlamos egyénekben a különböző, úgyne
vezett civilizációs ártalmak a szervezet vérnyomást szabályozó 
rendszereiben kezdetben csak talán nem is mérhető eltolódáso
kat okoznak, melyek hosszas (észrevétlen) fennállás esetén idővel 
a vérnyomás emelkedéséhez vezetnek.

Az elhízás és a magas vérnyomás

A szív-és érrendszeri betegségek, a szívizominfarktus, az érelme
szesedés egyik legfontosabb kockázati tényezője a magas vérnyo
más. A hipertónia kardiovaszkuláris önálló rizikó faktor.

Kialakulásában mind az öröklött, mind az ún. környezeti té
nyezők fontosak. Feltehetően azt a hajlamot örököljük, ahogyan 
a magas vérnyomást előidéző környezeti hatásokra reagálunk.

Ma a világon mintegy egy milliárd túlsúlyos, ill. elhízott 
ember él, az előfordulás rohamosan fokozódik. Hasonló mó
don egyre gyakoribb a hipertónia is. Korábban a két betegség 
izolált, járványszerű előfordulását regisztrálták, mára már bi
zonyítottnak látszik a két betegség közös járványa, ugyanis a 
nagy tanulmányok szerint az újonnan felfedezett hipertónia 
70%-ban elhízással társul és az elhízottak 50%-a hipertóniás. 
Különösen igaz ez az ún. alma típusú elhízottakra. Ez idő sze
rint még nem ismert a két betegség közötti kapcsolat pontos 
mechanizmusa.
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A magas vérnyomást előidéző tényezők

Magas vérnyomást előidéző környezeti tényezők közül első he
lyen áll a dohányzás, a magyarok pedig vezető helyen állnak a 
dohányosok számát tekintve. Ehhez adódik azoknak a száma, 
akik maguk nem dohányoznak, csak kénytelenek mások do
hányzását elviselni (passzív dohányosok).

Egy tudósítás szerint a rapid gazdasági fejlődés hatására duplájá
ra (22%) emelkedett a magas vérnyomású filippinók száma. Sokan 
kénytelenek voltak elhagyni falusi életüket és szerencséjüket Mani
lában keresni. Az itteni körülmények között többet dohányoznak, 
isznak és több zsíros, sós gyorsételt fogyasztanak, ezért ezt a típusú 
vérnyomás emelkedéstfast-food hipertenziónak nevezik.

Szoros az összefüggés a túlzott energiabevitel és a magas vér
nyomás között, különösen ha a bevitel nagy zsírtartalmú, állati 
eredetű, sok telített zsírsavat tartalmazó étrend.

Nagy mértékű alkoholfogyasztás is emeli a vérnyomást (szem
ben a napi 1,5 dl vörösbor fogyasztásának jótékony hatásával). 
Az alkoholfogyasztás és a vérnyomás közötti pozitív összefüggés 
bizonyított.

Nincs ilyen bizonyíték a dohányzás és a hipertónia kapcsolatá
ban, azonban az bizonyos, hogy a dohányzás jelentősen fokozza a 
hipertónia kardio-és cerebrovaszkuláris következményeit.

A túlzott kávéfogyasztás is kockázati tényező.
A konyhasó vérnyomást emelő hatása csak a sóérzékeny egyé

neknél mutatkozik; sómegszorítás is csak náluk hasznos.
Ugyanakkor amikor hazánkban magas a konyhasó bevitel, a 

kálium fogyasztás az elégtelen mennyiségű zöldség és gyümölcs 
fogyasztás folytán alacsony. Ráadásul a Na és a K aránya is ked
vezőtlen: 0,7 helyett 2 fölött van.

A tej és a tejtermékek fogyasztásának kedvezőtlen alakulása 
nemcsak a csontritkulás kockázatával jár, de a magas vérnyomás 
kialakulásában is szerepet játszik.
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A rendszeres fizikai aktivitás kifejtése is alacsony hazánkban, 
ami pedig jelentős kockázatcsökkentő tényező lenne.

Az utóbbi években a genetika három területe indult fejlődés
nek: a nutrigenomika, ami a géntechnológia és a táplálkozás, az 
aktigenetika, ami a gének és a fizikai aktivitás, valamint a far- 
makogenetika, amely a gének és a gyógyszerek összefüggéseivel 
foglalkozik.

A géneknek a diétás kezelésben betöltött szerepével foglal
kozik a nutrigenomika, vagy nutrigenetika: számos betegséggel 
kapcsolatban genetikailag csak a hajlamunk meghatározott, raj
tunk is múlik, a viselkedésünkön, hogy életmódunk, táplálkozá
sunk révén hozzáigazodunk-e genetikailag megszabott szükség
leteinkhez, ill. egyben hatással lehetünk génjeink működésére is 
abban, hogy ez a hajlam megnyilvánul-e? Genetikai sokszínűsé
günknek megfelelően egyazon étrendre különbözőképpen rea
gálhatunk: pl. az ételeinkkel elfogyasztott nátrium (konyhasó) a 
lakosság egy részénél emelheti a vérnyomást, míg másokra nincs 
ilyen hatással. Vagy akad olyan, aki akár naponta reggelizhet 
tojásrántottát, mégis megfelelő marad a vérzsír szintje („olyan 
alkat”), míg más a legszigorúbban betartott étrendi előírások be
tartása ellenére is magas koleszterin szinttel küzd.

Az irodalom élénken foglalkozik a születési súly és a későbbi 
vérnyomás, ill. az intrauterin környezet (anya táplálkozása, táp
láltsága) kapcsolatával.

A kialakulás mechanizmusa

A megnövekedett testtömeghez társuló adaptáció következté
ben az elhízás korai szakaszára jellemző paraszimpatikus tónus 
átalakul és a szimpatikus idegrendszer dominanciája alakul ki. 
Ezzel összhangban van a zsírszövetben termelődő nagyszámú 
katekolamin receptor is.
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1,0 BMI növekedés a hipertónia kockázatát 12%-kal növelhe
ti, míg 5 kg testsúlycsökkenés 4,5 Hgmm vérnyomás csökkenést 
von maga után (Framingham Study).

A viscerális típusú obezitás következményeképpen kialaku
ló hipertónia mechanizmusa: az adipozitásban gyakori hiper- 
inzulinémia nemcsak inzulinrezisztenciát okoz, hanem a renális 
Na visszaszívódást is növeli, ami a volumen expanzió oka.

A vérvolumen fokozódása a plazma és sejtes részecskék mennyi
ségének megnövekedésével is jár, ez fokozott metabolikus igénnyel 
jár. Ugyanezzel a zsír-és izomszövet metabolikus szükséglete is nő.

Adipozitásban az edzetlen szervezet nyugalmi szív frekven
cia-fokozódással biztosítja a metabolikus szükségletet. Ez növeli 
a szív volumen terhelését, de a periféria fokozott ellenállása miatt 
az átáramlás mégsem nő, amit leptin hatásra a fokozott szimpa
tikus tónus okozott. A leptin tehát tachykardizál is.

A magas vérnyomás gyakran társul anyagcsere rendellenes
ségekkel, ez lehet a magyarázata annak, hogy önmagában a 
vérnyomás rendezése nem előzi meg a koszorúér eredetű szív
betegséget. Ilyen anyagcsere anomáliák lehetnek: a metabolikus 
tünetcsoport, az inzulin rezisztencia, pajzsmirigy működési za
var, hiperkoleszterinémia.

A magas vérnyomás és a hiperkoleszterinémia együtt hatva 
fokozza egymás káros hatását (szinergizmus). A hiperkoleszte
rinémia és a hipertóniára való hajlam genetikai társulása rendel
lenes állapotokat hozhat létre, mint pl. az endothel diszfunkció, 
valamint a korai koronáriabetegség.

A hiperkoleszterinémia önmagában is hajlamosít a magas vér
nyomást kiváltó ingerekre való fokozott vérnyomás emelkedésre 
(hiperreaktivitás). A hiperkoleszterinémia csökkenti az NO bio
lógiai hozzáférhetőségét, mivel fokozza az NO-t inaktiváló sza
badgyökök képződését. Utóbbi növeli az oxidált LDL-C koleszte
rin mennyiségét, ami csökkenti az eNO transzkripció sebességét 
és az eNO szintetáz messenger-RNS stabilitását.
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A hiperkoleszterinémia továbbá fokozza az érszűkítő moleku
lák biológiai kiválasztását, serkenti a szövetek és a plazma renin 
aktivitását, nő a nefronokból a nátrium kiáramlás, ami nátrium 
retenciót idézhet elő. A vaszkuláris simaizom sejtek koleszterin 
tartalmának fokozódása növeli a kalcium beáramlást ezekbe a 
sejtekbe, ami kisér összehúzódáshoz vezet. Mindezek vérnyomás 
emelkedést hoznak létre.

Végül hipertóniában megnő az atherogén lipoproteinek be
áramlása az intima-mediába.

Mivel a hiperkoleszterinémia jelentősen hozzájárul a magas 
vérnyomás progressziójához és a hipertónia viszont a hiperko
leszterinémia atherogén hatását fokozza (hátrányos szinergizmus), 
ezért egyidejűleg mind a hipertónia, mind a hiperkoleszterinémia 
normalizálására kell törekedni.

Gyermek-és serdülőkori hipertónia
26. táblázat. A gyermekkori hipertónia okai (Reusz, Gy.)

Renalis összesen 80%
ebből
vesefibrózis 35%

krónikus pyelonephritis 18%
obstruktiv uropathia 17%

glomerulonephritis 23%
renovaszkuláris ok 10%
polycystás vese 6%
haemolyticus uraemiás szindróma 4%
vesetumor 2%

További okok összesen 20%
ebből
coarctatio aortae 10%
esszenciális 4%
katecholamin túlprodukció 3%
egyéb okok 3%
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Az érelmeszesedésre veszélyeztető tényezők (hipertónia, obe
zitás, vérzsír eltérések) közül gondos kereséssel a hipertónia már 
gyermek- és serdülőkorban is megtalálható. Ez azért fontos, mert 
már ekkor károsíthatja az agyi ereket.

A gyermekkori, serdülőkor előtti hipertónia gyakorisága 1% a 
gyermeklakosságban. Az esetek 80%-ában renális eredetű. Ezt kö
vetően kerül előtérbe az esszenciális hipertónia, ill. az obezitás gya
koriságának növekedésével az elhízással kapcsolatos tünetcsoport.

A 15-18 éves fiatalok hipertóniájának az előfordulásáról közölt 
irodalmi adatok jelentősen különböznek, ennek az az oka, hogy a 
diagnózis felállításához nem egységes kritériumrendszert alkal
maznak a különböző vizsgálók.

Ebben az életkorban az esszenciális hipertónia a leggyakoribb 
és a szekunder csak 10-20% körüli ellentétben a gyermekkorral, 
amikor 80% és a gyermek minél fiatalabb, annál nagyobb a gya
nú a szekunder, legtöbbnyire renális eredetű hipertóniára.

Serdülőkorban gyakori az izolált szisztolés hipertónia, ami elő
jele a felnőttkori hipertóniának és tartós fennállása esetén célszerv 
károsodások alakulhatnak ki. Az epidemiológiai vizsgálatok ki
mutatták, hogy bár a kardiovaszkuláris betegségek klinikailag 
felnőttkorban jelentkeznek a koronáriabetegség és az esszenciális 
hipertónia gyakran serdülőkorban kezdődik. A serdülők vérnyo
mása korrelál fiatal felnőttkori vérnyomásukkal, amiből követ
keztetni lehet az évtizedekkel későbbi vérnyomásukra (tracking). 
Azt azonban nem lehet biztonsággal megmondani, hogy melyik 
esszenciális hipertóniás gyerekből lesz hipertóniás felnőtt. Azok 
veszélyeztetettek, akiknek a családjában esszenciális hipertónia és 
elhízás, vagy hipertónia és diszlipidémia fordult elő.
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Diagnózis

A diagnózis felállításához megfelelő, gyermekekre adaptált mérő
eszköz és korfüggő normálértékek használata szükséges. A man
dzsettának a felkar 2/-3-át kell fednie ahhoz, hogy megfelelő érté
ket mérhessünk. Ha a mandzsetta szélesebb, akkor alacsonyabb, 
ha keskenyebb a szükségesnél, akkor magasabb értéket kapunk.

A vérnyomás rendkívül változékony élettani jellemző, legjob
ban a pszichés tényezők befolyásolják, ezért elsősorban ezeket 
kell kiküszöbölni. Ne mérjük étkezés, testi megerőltetés, do
hányzás, kávé, koffein tartalmú ital fogyasztása után. Befolyásol
ja még fájdalom, vizelési inger, hideg, nagy zaj, gyógyszerhatás.

Azért kell kutatni, mert gyakran tünetmentes, csak vérnyo
másméréssel ismerhető fel, ezért ennek az orvosi vizsgálat részé
vé kell válnia (az alapellátás feladata):

• korhoz kötött kötelező, ill. óvodai és iskolai osztályvizsgá
latok alkalmával,

• ha a fizikális vizsgálat,
• vagy ha a panaszok hipertónia gyanúját keltik.
A kórelőzményben különös figyelmet kell fordítani a perina

talis eseményekre (adaptáció, újszülöttkori szepsis,stb.), részlete
sen ki kell kérdezni a vizeléssel kapcsolatos panaszokat, belgyó
gyászati (vese)betegségeket.

A serdülőkori vérnyomást leginkább a testméretek: a magas
ság és a testsúly határozzák meg. Ismert, hogy a testsúlytöbblet 
oki szerepet játszik a magasabb vérnyomás kialakulásában.

Hiperkinetikus keringés esetén nappal magasabb pulzusszá
mot és vérnyomást észlelünk, alvás közben mindkettő normális.

Normális a vérnyomás akkor, ha sem a szisztolés, sem a di- 
asztolés érték nem haladja meg a korra, nemre és testmagasság
ra jellemző alcsoport 90 percentilis értékét. Egészséges, izmos, 
serdültebb, magas gyerek vérnyomása normálisan is magasabb. 
Fiúk határértékei is magasabbak serdülőkor táján a lányokéinál.
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Magas normális értékről van szó, ha a szisztolés és/vagy diasz- 
tolés érték 90-95 percentil fölött van.

Hipertóniának tekinthető ebben az életkorban, ha a legalább 3 
különböző időpontban észlelt 3-3 vérnyomásmérés átlagos ered
ménye meghaladja a 95 percentil (átlag + 2SD) feletti vérnyomás 
értéket. Amennyiben a szisztolés és diasztolés vérnyomás két kü
lönböző csoportba tartozik, akkor a súlyosabb kategóriába kell 
sorolni a teendő meghatározásához.

95-99 percentil között szignifikáns, 99 percentil felett a hiper
tónia súlyos minősítésű.

A diagnózis felállításához korfüggő normálértékek használata 
szükséges, de a zavaró tényezők kizárása is, erre szolgál az ABPM 
(Ambuláns Blood Pressure Measure), amely a testmagasságot is 
figyelembe veszi, mert ettől jobban függ, mint az életkortól (pl. 
növekedési zavarban).

27. táblázat. A hipertónia korspecifikus jellemzése (Reusz, Gy.)
Korcsoport Hypertonia 

(Hgmm) 
(95-ös percentil)

Újszülött Systolés RR 96
7 nap Systolés > 104
8-30 nap Systolés >112
Csecsemő (2 év) Diastolés > 74
Gyermekek (3-5 év) Systolés > 116

Diastolés > 76
Gyermekek (6-9 év) Systolés > 122

Diastolés > 78
Gyermekek (10-12 év) Systolés > 126

Diastolés > 82
Serdülők (13-15 év) Systolés > 134

Diastolés > 84
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28. táblázat. A gyermekkori normotónia/hipertónia határértékei 
(Módsz. levél 1988. és Rascher 1998 alapján)

systolés diastolés
vérnyomás (Hgmm)

Újszülött
kor:

96 +

1 hó - 2 év 112 -
2-6 év 116 70
7-9 év 120 75
10-12 év 125 80
13-15 év 135 85
16-18 év 140 90

enyhe hypertonia:
határérték +1-10 Hgmm és/vagy 
+ 1-5 Hgmm
közepes hypertonia:
határérték +11-20 Hgmm és/vagy 
+6-10 Hgmm
enyhe hypertonia:
határérték +21- Hgmm és/vagy
+ 11- Hgmm

29. táblázat. Normálértékek a gyermekkori ABPM mérésekhez, 1999.
Magasság 24 órás nappali

(8-20 óra)
éjszakai 
(0-6 óra)

50 pc. 95 Pc-(cm) (n) 50 pc. 95 Pc- 50 pc. 95 pc.

FIÚK

120 (33) 105/65 113/72 112/73 123/85 95/55 104/63
130 (62) 105/65 117/75 113/73 125/85 96/55 107/65
140 (102) 105/65 121/77 114/73 127/85 97/55 110/67
150 (108) 109/66 124/78 115/73 129/85 99/55 113/67
160 (115) 112/66 126/78 118/73 132/85 102/56 116/67
170 (83) 115/67 128/77 121/73 135/85 104/56 119/67
180 (69) 120/67 130/77 124/73 137/85 107/56 122/67

LÁNYOK
120 (40) 103/65 113/73 111/72 120/84 96/55 107/66
130 (58) 106/66 117/75 112/72 124/84 97/55 109/66
140 (70) 108/66 120/75 114/72 127/84 98/55 111/66
150 (Hl) 110/66 122/76 115/73 129/84 99/55 112/66
160 (156) 111/66 124/76 116/73 131/84 100/55 113/66
170 (109) 112/66 124/76 118/74 131/84 101/55 113/66
180 (25) 113/66 124/76 120/74 131/84 103/55 114/66
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30. táblázat. Az ABPM helye a hipertónia diagnosztikájában (1999)

• Vérnyomásmérés 3x nyugodt környezetben
• Alsó végtag vérnyomása!
• ABPM monitorozás
• Vizeletvizsgálat, hasi ultrahang
• Szérum elektrolit (K+), KN, Kreat.
. Vizelet VMA
• Captopril terhelés mellett vese izotóp scan
• Angiográfia

A hipertónia diagnózis felállítása felelősségteljes feladat. Ismé
telt mérések szükségesek: legalább 3 különböző alkalommal vég
zett 3-3 mérés. Ha végül is a kapott vérnyomás értékek szisztolés, 
vagy diasztolés átlaga meghaladja a kor, a nem és a testmagasság 
alapján képzett alcsoport 95 percentil értékét, akkor véleményez
hető hipertónia.

Kezelés

A cél a vérnyomást a korfüggő 90 percentilis érték alá csökken
teni, mert évtizedekig való fennállás során egy csekély érték is 
káros hatást fejthet ki, ha az erek még rugalmasak is. Ügyelni 
kell a vérnyomás napszaki ritmusának fennmaradására, tehát az 
éjszakai vérnyomás csökkenés legalább 10%-os legyen.

Serdülőkor utáni határérték hipertóniában a nem-gyógyszeres 
kezelés (diéta - só! -, sport, életmódváltás, fogyás) a követendő 
teendő.

Idejében kell keresni a szemfenéki eltéréseket, amelyek a hi
pertóniás gyermekek felénél már megtalálhatók (tág vénák, szűk 
és kanyargós artériák, ritkábban kereszteződési tünetek), de ek
kor még autentikus gondozással megszüntethetők.

Ezen hipertóniás serdülők gondozásba vétele, részletes kivizs
gálása, amely a kockázati faktorok felkutatására, társbetegségek
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felismerésére irányul, igen fontos feladat. Tudott másfelől, hogy 
már serdülőkorban halmozottan fordulhatnak elő a kardiovasz
kuláris rizikótényezők, ezek felismerése, szanálása megelőzheti a 
felnőttkori hipertóniát és következményeit.

31. táblázat. Könnyen érthető és megvalósítható diétás tanácsok (Szamosi, T.)

Az ételek túlsózásának kerülése

Tanács Megjegyzés
Húsválaszték változtatása Több hal, csirke, pulyka, kevesebb sertés, 

marha, kacsa, liba
Zöldségkínálat növelése Minden falat ételhez egy-egy falat nyers 

v. párolt zöldség, gyümölcs, hozzáadott 
mártás nélkül

Rántás elhagyása
Folyadék megválasztása

Főzelék, leves készítésekor
Több víz, rostos gyümölcslé, kevesebb 
cukrozott ital

Tejtermék megválasztása Több joghurt, kefir, kevesebb zsír a tejben

A hipertónia kezelésének, gondozásának végső célja a hiper
tónia szervkárosító hatásainak, a felnőttkori szív-és érrendszeri 
szövődmények hosszú távú megelőzése.

17. ábra. Vizsgálati terv hipertónia esetén
Minden betegnél: Anamnesis és status függvényében, 

ill. a labor-eredmények alapján:
vizeletvizsgálat 
vérsejtsüllyedés 
vérkép 
szérum kreatinin, UN 
szérum összfehérje 
szérum Na, K 
szérum összkoleszterin

HDL-koleszterin 
triglicerid

endokrinológiai vizsgálat 
nephrológiai vizsgálat 
genetikai vizsgálat 
hasi ultrahang vizsgálat

számított LDL-koleszterin*
testtömegindex**
cardiológiai vizsgálat

Megjegyzés: * Friedewald formula: összkoleszterin - (HDL-koleszterin + triglicerid/5) 
= LDL-koleszterin (a Friedewald formula 4 mmol/l szérum trigliceridszint alatt hasz
nálható); ** Testtömegindex: testsúly/(testhossz)2
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II. RÉSZ
Tennivalók

Táplálkozás

Az étrend jelentős hatással van az emberi megbetegedések kiala
kulására, ezekben ún. megelőzhető tényező. Ma már vizsgálni 
lehet a táplálék hatását a sejt legelemibb szintjén, ezzel foglalko
zik a nutrigenomika.

Nehéz kérdés a diéta (ami társulhat betegségtudat kialakulá
sával), vagy a rizikó vállalása. Nincsenek még olyan hosszú távú 
vizsgálatok, amelyek ebben segíthetnének. Minden esetre a terá
piás tervnek a kövérség mellett a többi rizikó faktor csökkentésé
re is irányulnia kell.

A kövérekkel foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, 
hogy ezt a betegséget meg kell előzni, mert a kezelés sokkal ne
hezebb feladat, főleg a beteg számára.

Azok a próbálkozások, amelyek a kalória bevitel drasztikus 
megszorításával járnak azért nem lehetnek eredményesek, mert 
7-10 nap múlva a szervezet védekezni kezd. Csökkenti az alap
anyagcseréjét (hogy minél több energiát megtakaríthasson) és 
hiába eszünk kevesebbet, abból több hasznosul és kialakul a jojó 
folyamat. Lelassul a fogyás, sőt a fogyókúrázó visszahízik.

Lassú, fokozatos súlycsökkentésre kell törekedni az enni-in- 
nivalók megfelelő kiválasztásával és adagolásával (meghízni is 
lassan, fokozatosan híztunk meg).
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Már a várandósnak egészségesen kell táplálkoznia, mert a 
zsírsejt szám a magzati életben alakul ki.

A terhesség első harmadában az energiaszükséglet a normális 
2000-2500 kcal-hoz képest 6-7%-kal nő, ami napi 150 kcal több
let bevitelt jelent (pl. 1 zsemle, vagy 3 dl 3,5%-os tej, vagy 150 g 
banán, vagy 3 dl 100%-os gyümölcslé). Később a szükséglet napi 
300 kcal-val nő.

Természetesen, ha a fizikai aktivitás csökken, vagy a terhesség 
túlsúllyal indul, akkor a bevitelt csak 200 kcal körül lehet emelni.

Az étkezésnek változatosnak kell lennie, mindenféle élelmi
szercsoportot tartalmaznia kell.

A várandósság alatt az egészséges súlygyarapodás 8-12 kg.

Szoptatás és elhízás

Mai álláspontunk szerint csecsemőkorban 6 hónapos korig a 
kizárólagos szoptatás a helyes. A szoptatott csecsemők energia 
bevitele a mesterségesen tápláltakénál eleve kevesebb.

A szoptatás véd a kövérség ellen, de nemcsak a kövérség ellen 
nyújt védelmet. Az anyatej egyes elemei közül, pl. az esszenciális 
zsírsavak a myelinizációban játszanak szerepet. Hiányukban za
vart szenved a myelin depozició, megváltoznak a membránok fi
zikai-biológiai tulajdonságai, módosul a membrán transzportok 
funkciója. A koraszülöttek különösen veszélyeztetettek.
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A helyes étkezés rendje

Egy anyák körében végzett felmérés szerint a gyerekek 50%-a 
egyáltalán nem reggelizik otthon. Ennek okaként a szülők a siet
séget nevezik meg és azt,hogy majd úgyis kap a gyerek tízórait. 
Az anyák mindössze 7%-a van tisztában az egészséges táplálko
zás fogalmaival,többnyire a magasan iskolázottak körében. Más
felől dietetikusok szerint a magyar átlag tájékozatlanságának 
oka,hogy a közoktatás tanrendjéből hiányoznak ezek az ismere
tek. Antal Emese, a Magyarországi Dietetikusok Országos Szö
vetségének elnöke úgy véli: „Ahhoz, hogy igazán hatásos legyen 
a program, oktatni kellene az egészséges táplálkozás alapelveit 
mind a diákoknak, mind a tanároknak, mind a büfétulajdono
soknak, és természetesen a szülőknek is” - mondja.

Gyermekkorban kell a megfelelő étkezési szokásokat elsajá
títani, a rosszakat megváltoztatni, szükség esetén az életmódot 
átalakítani. Még a szülőknek kell kisgyermekkorban a helyes 
életmódra ránevelni a gyereket, amikor a szokások kialakulóban 
vannak.

A szokások között fontos kérdés, hogy milyen a táplálékfo
gyasztás egy napon belüli eloszlása. Felmérések mutatják, hogy 
egyre kevesebb család tekinti fontosnak a reggelit, pedig a szak
irodalom hangsúlyozza a komplett reggeli jelentőségét („regge
lizz mint egy király!). Az alapanyagcsere az emésztési folyamatok 
reggeli elindulásával magasabb szintre áll be, ezért a reggelire el
fogyasztott táplálék kevésbé növeli a szervezet zsírraktárait, mint 
az esti étkezés. Rendszeresen reggelizőkben kisebb az elhízás ve
szélye tehát, míg a nem reggelizők között sokkal magasabb az 
elhízottak száma, mint a normál súlyúak között.

És egy időben még az volt a divat, hogy délig nem ettek, csak 
folyadékot fogyasztottak!
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Óvodások-iskolások étkeztetésével már nem foglalkoznak kel
lő súllyal, pedig a 4-14 éves gyermekek étkeztetése nem azonos a 
felnőttekével. Ezek a gyerekek óvodában-iskolában étkeznek na
ponta háromszor, ennek a napi kalória igény 60-70%-át kellene 
fedezni. A hiányosan táplált gyerek fáradékony, koncentráló ké
pessége gyenge, csökken a fizikai teljesítőképessége. Több fehér
jére, vitaminra, ásványi sóra, kevesebb kalóriára van szükségük, 
ízlésük is fejlődik, változik.

A gyermekétkeztetés étlapjai városon-falun egyaránt kifogá
solhatók, ezeket a szempontokat nem veszik figyelembe a nyers
anyagforint norma betartása miatt. Sok helyen nem élelmezés
vezető, vagy esetleg dietetikus szakember állítja össze a menüt, 
hanem „konyhás nénik” évtizedes beidegződés alapján. Az ét
rend nem elég változatos, sem az idényt, sem a gyermekkor kö
vetelményeit nem tartják szem előtt - és a rosszul teljesítő gyer
meket még el is marasztalják!

Iskolai táplálkozás-egészségügyi környezet helyzete (2008):
• iskolabüfék kínálatában fokozatos javulás észlelhető, de ré

giónként jelentős eltérések vannak
• cukros üdítő, csokoládé, sós snackfogyasztás: iskolások 30- 

50%-ánál naponta
• kávé! 15-18 éveseknél naponta
• reggeli: iskolások 30%
• iskolák 30%-ában étel-ital-automaták vannak (csokoládé, 

kóla 20%, energiaital 3%, gyümölcs csak 2%)
• ingyenes vízfogyasztás csak az illemhelyen lehetséges az is

kolák 60%-ában

A WHO azt ajánlja, hogy 2 éves kortól legalább 55% szénhid
rátot fogyasszanak a gyerekek, 2-5 éves korig fokozatosan kell 
a szénhidrát bevitelt emelni, eközben csökkenteni a zsírt. Ezzel 
mérsékelni lehet a zsír felhalmozódását a szervezetükben és egy-
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úttal a szívbetegség veszélyét is. A zsíranyagcsere egyesek szerint 
sokkal erősebben befolyásolja ugyanis a koronáriák állapotát, 
mint a hipertónia, vagy a dohányzás.

A zsírok korlátozásának kérdésében figyelemmel kell azon
ban lenni arra, hogy lipidek alkotják a sejtmembránt, a zsírban 
oldódó vitaminok megakadályozzák a bőr kiszáradását, hámlá- 
sát. A zsír szerepel a hőszabályozásban, a szervek védelmében, 
rögzítésében. Linolsav szükséges a gyermekek megfelelő növeke
déséhez, egyes hormonok zsírból keletkeznek, stb. tehát a zsírok 
életfontosságú építőkövei a tápláléknak.

1999. októberében, a Fodor József Iskola-egészségügyi Tár
saság kezdeményezésére és szervezésében megrendezett kon
ferencián a legfrissebb kutatások és eredmények ismeretében a 
gyermekétkeztetés és gyermektáplálás kérdéseiről összefoglaló 
ajánlás született 12 pontban, amelyhez intézkedési és megoldási 
javaslatokat is fűztek.

A szülők oktatása a helyes étkezési és viselkedési szokásokra 
szignifikánsan csökkenti a gyermekkori kövérséget. Még kis
gyermekkorban, amikor a szokások kialakulnak, vagy amikor 
még megváltoztathatók, a szülőknek kell a helyes életmódra rá
nevelni a gyereküket, mert a megelőzés eredményesebb a keze
lésnél.

Serdülőkorban igen-igen fontos a kortárscsoport, a környezet 
segítő támogatása.

WHO ajánlás egészségeseknek

A WHO 1990-ben egészségeseknek szóló tápanyag és élelmi rost 
beviteli ajánlást készített. 2002-ben másodszor is WHO és FAO 
közös szakértői konzultációt hívott össze. Ennek eredményeként 
a táplálkozással összefüggő betegségek gyakoriságának növeke
dése, ill. ezek megfelelő életmóddal és táplálkozással való meg-
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előzhetőségéről szóló meggyőző irodalmi adatok ismeretében 
irányelveket dolgozott és adott ki 2003-ban.

32. táblázat. Tápanyagcélok a lakosság számára (Zajkás, G.)

Beviteli határérték
Alsó Felső

Összes zsír (E%) 15 30
Telített zsírsavak (E%) 0 10
Telítetlen zsírsavak (E%) 3 7
Koleszterin (mg/nap) 0 300
Összes szénhidrát (E%) 55 75
Komplex szénhidrát (E%) 50 70
Nem keményítő (g/nap) 16 24
poliszacharid
Összes élelmiszerrost (g/nap) 27 40
Szabad cukor (E%) 0 10
Fehérje (E%) 10 15
Só (g/nap) - 6

A magyarországi táplálkozási ajánlás a WHO ajánlás alapján 
készült.

Az egészségesek számára készült ajánlások célja az életkornak, 
a testtömegnek, a fizikai aktivitásnak megfelelő mennyiségű és 
összetételű, változatos, a táplálkozással összefüggő betegségek 
kockázatának csökkentésére irányuló táplálkozás.

Az egyes élelmiszercsoportokba tartozó táplálékok rendsze
res, de eltérő gyakoriságú fogyasztása eredményez változatossá
got. Ezért naponta bőséges zöldség-gyümölcs, teljes érzékű ga
bona-készítmények, zsírszegény tej, tejtermékek, sovány húsok, 
diófélék, hetente többször hüvelyesek, hetente kétszer tengeri hal 
fogyasztása javasolt. Ételkészítéshez, kenyérkenéshez növényi 
zsiradék használandó. Alkohol legfeljebb 2/1 egység/nap (férfi/
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nő); sózás, és sóban gazdag táplálékok kerülése, mediterrán jel
legű táplálkozás.

A túlsúly/elhízás kockázatnövelö hatása bizonyított, ezért el
kerülésükre is születtek ajánlások. Ezek sok tekintetben azono
sak az egészségeseknek szóló ajánlásokkal. Ezek közé tartozik 
egy kiegészítő ajánlás, hogy a felnőttkori testtömeg növekedés ne 
haladja meg az 5 kg-t.

A WHO ajánlás gyakorlatilag azonos az amerikai Nemzeti 
Koleszterin Edukációs Program úgynevezett 1. lépés diétájával, 
amely a szív-érrendszeri betegség kockázati tényezőjével rendel
kezők számára készült prevenciós célból. A nemzetközi konszen
zus napi 30% zsírbevitelt ajánl, a magyar fogyasztás pedig 38% 
férfiak, 36% nők esetében.

Az egészségeseknek szóló ajánlásban az összes zsírbevitel 15- 
30 energia%, ebből a többszörösen telítetlen zsírsavakból 6-10%. 
A többszörösen és egyszer telítetlen zsírsavak csökkentik az ösz- 
szes és az LDL koleszterint. Forrásai a növényi olajok, a margari
nok, olajos magvak, hüvelyes főzelékfélék, tengeri halak.

A korábbi hasonló ajánlásokhoz képest a telített zsírsavakon 
belül kiemelik az omega-6 és az omega-3 csoportot.

33. táblázat. Táplálkozási ajánlások a felnőtt magyar lakosság 
számára (Zajkás, G.)

1. Táplálkozzunk változatosan!
2. Kerüljük a túlzott zsírfogyasztást!
3. Kerüljük a túlzott sózást!
4. Kerüljük a cukrok és édességek túlzott élvezetét!
5. Igyunk naponta fél liter tejet!
6. Naponta többször, rendszeresen együnk gyümölcsöt, zöldség- és főzelékfélét!
7. Együnk barna kenyeret!
8. Egyszerre keveset együnk, de étkezzünk gyakran, négyszer-ötször naponta!
9. A legjobb ital a víz. Alkoholt csak ritkán és keveset igyunk!
10. Ne dohányozzunk!
11. Mozogjunk rendszeresen!
12. Előzzük meg az elhízást, törekedjünk az ideális testtömeg elérésére, ill. 

megtartására!
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1. Együnk naponta többször teljes értékű, azaz a teljes gabonamagot 
tartalmazó készítményeket, azaz korpát is tartalmazó, barna liszt
ből készült, kenyeret, péksüteményt, egyéb gabonatermékeket, ga- 
bonapelyheket!

2. Fogyasszunk naponta legalább 3 x zöldség-főzelékfélét, gyümöl
csöt! Ha csak 150 g-mal több zöldségfélét, gyümölcsöt (1 db köze
pes alma, 1 db nagyobb paradicsom súlya) fogyasztunk naponta, 
akkor a keringési betegségek kockázata 22 %-kal, a koszorúér-be
tegség kockázata 40 %-kal, a szélütésé 25 %-kal csökken!

3. Igyunk naponta legalább fél liter (sovány) tejet, fogyasszunk rend
szeresen (sovány) tejtermékeket!

4. Együnk rendszeresen sovány húsokat és hetente legalább 1-2-szer 
tengeri halat!

5. Használjunk ételkészítéshez, kenyérkenéshez növényi olajat, mar
garint!

6. Kevesebbet sózzunk, kerüljük a sóban gazdag termékek fogyasz
tását!

7. Aki nem iszik alkoholt, ne kezdje el, aki iszik, mértékkel tegye! 
A mérték: nők számára 1 dl bor/nap, vagy 2 dl sör/nap, vagy 2 cent 
tömény/nap, férfiak számára ennek kétszerese. Gyermek és váran
dós anya egyáltalán nem ihat alkoholos italt!

8. Csak keveset és csak ritkán fogyasszunk cukorban gazdag készít
ményekből, édességekből, cukros italokból!

9. A szomjúság oltására legjobb a víz, a szervezetnek vízre van szüksé
ge, fogyasszunk naponta több pohárral!

10. Táplálkozzunk változatosan!
11. Óvjuk meg élelmiszereinket, ételeinket a szennyeződéstől, rom

lástól!
12. Ügyeljünk az egészséges testtömeg megtartására, ne hízzunk el!
13. Töltsünk naponta mozgással, sporttal legalább fél, de inkább egy 

órát!

A táplálkozási ajánlások szerinti, csökkentett telített zsírtar
talmú, de teljes őrlésű gabonafélékben, zöldség-főzelékekben és 
gyümölcsökben gazdag, tengeri halakkal kiegészített, kevés só-
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val és cukorral készült táplálékokból álló változatos táplálkozás 
bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri, valamint a daga
natos betegségek kockázatát. Fokozza az egészséges táplálkozás 
hatásosságát a rendszeres testmozgás bevezetése, és a dohányzás 
mellőzése. A mennyiségekre is ügyelő egészséges táplálkozás és 
a rendszeres testmozgás a túlsúly/elhízás megelőzése révén is je
lentősen csökkenti a szív és érrendszeri betegségek, 2-es típusú 
cukorbaj, egyes daganatos betegségek és az elhízással összefüggő 
más megbetegedések kockázatát. Ebből következően az „üres ka
lóriák” névvel összefoglalt élelmiszercsoportba tartozó, zsírban és 
cukorban gazdag táplálékok helyett vonzó, kisebb energia-, zsír-, 
cukortartalmú, megfelelő mikro-tápanyagtartalmú élelmiszerek 
gyártása érdekében elengedhetetlen az élelmiszeripar együttmű
ködésének megnyerése a túlsúly/elhízás megelőzés érdekében.

Ugyancsak fontos szerep hárul a családokra, iskolákra az 
egészséges táplálkozást és rendszeres testmozgást megszerettető 
és gyakorló környezet kialakításában annak érdekében, hogy a 
fiatalok megismerjék, megkedveljék, kövessék a példát. A gyer
mek- és serdülőkori elhízás felnőtt korban való megmaradásának 
jelentős arányára való tekintettel kiemelten fontos cél a fiatal
kori túlsúly/elhízás megelőzése az egészséges táplálkozásnak és 
rendszeres testmozgásnak a mindennapi élet természetes részévé 
válása által. A táplálkozáspolitikában meghatározott irányelvek
hez jól illeszkednek azok a programok, amelyek az egészséges 
táplálkozás és testmozgás életre szóló alkalmazását, gyakorlását 
kívánják elterjeszteni. A csecsemőkori egészséges táplálkozás 
irányelveit a Gyermekgyógyász Szakmai Kollégium dolgozta ki 
és jelentette meg 2001-ben, de szükség lenne a kisgyermekeknek 
és iskolás korúaknak szóló ajánlásokra is.

Részletesen lásd a Függelékben!
Az ajánlás hangsúlyozza a rendszeres, közepes fokú fizikai ak

tivitás szerepét az egészség megőrzése érdekében.
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Az egészséges csecsemő táplálásának irányelvei 
(módszertani ajánlás)

A Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium által 
jóváhagyott ajánlás az 1994-ben kiadott 47. sz. Módszertani Le
velet váltja fel.

Az ajánlás szerint 0-6 hónapos korig kizárólagos szoptatás 
ajánlott, amire az anyák 98%-a alkalmas lenne. Az anyatej meny- 
nyiségi és minőségi szempontból egyaránt optimális összetéte
lű, ezért semmiféle kiegészítésre sincs szükség. Az igény szerinti 
szoptatás a követendő, és ez éjszakai órákra is érvényes. Két órá
nál gyakrabban viszont nem célszerű szoptatni. Az üvegből való 
utántáplálás nem ajánlott, a csecsemőnek nyugtató cumit adni 
nem szabad. A szoptatásnak fontos védőszerep jut a betegségek 
kivédésében, mivel az anyatej immunanyagokat és kizárólag 
fajspecifikus fehérjéket tartalmaz. Szoptatás esetén ritkábbak a 
fertőzések, és későbbi kedvező hatásként ritkábban jelentkezik 
pl. a Crohn-betegség, az IDDM és a különféle allergiák. Szoptatás 
esetén túltáplálás nem fordul elő. Vitaminpótlás a D- és K-vita- 
mint illetően szükséges. A szoptatás - számos kényelmi és egész
ségi szempontból - az anya számára is előnyös. Az anya étrendje 
legyen változatos, túlzásoktól mentes. A lefejt anyatej hűtőszek
rényben 48 órán át, mélyhűtött állapotban 3-6 hónapig tárolható. 
Az egészségügyi személyzet feladata a szoptatás elősegítése (pl. 
felvilágosítás, rooming in biztosítása stb.).

Az első hat hónap után kiegészítésre már szükség van, ekkor 
az anyatej már nem fedezi a szükségleteket. (Az úgynevezett 
komfort-szoptatás akár a gyermek két éves koráig is elhúzód
hat!) A szoptatásnak csak igen ritkán van kontraindikációja (pl. 
galactosaemia, anyai tbc, AIDS). Az anyatej hiánya esetén táp
szerek adása válhat szükségessé. Az első hat hónapban anyatej-
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pótló, majd hat hónapos kortól követő tápszereket kell alkalmaz
ni. (Tej adására - tehéntej, kecsketej stb. - lehetőleg 36 hónapos 
korig ne kerüljön sor.)

Az elválasztási periódus 6 hónapos kortól 12 hónapos korig 
tart. A követő tápszerek adásán kívül ilyenkor gyümölcsök, 
zöldségek és gabonafélék fokozatos bevezetése történik, lé ill. pép 
formájában. A rágásra szoktatás kb. 8-10 hónapos korban kezdő
dik. Fontos, hogy az élelmiszerek beszerzése megbízható helyről 
történjen. Hús hat hónapos kortól, tojás nyolc hónapos kortól, 
sajt-túró 7-9 hónapos kortól, növényi olaj 6-7 hónapos kortól, 
kakaó és kávé pedig egy éves kor után adható. Az ételeket nem 
szabad sózni és cukrozni, fűszerezni csak nagyon enyhén lehet.

Az alternatív táplálkozás csak szakember ellenőrzése mellett 
megengedett (formáit Id. a Függelékben ).

Bizonyos állapotok speciális tápszer alkalmazását teszik szük
ségessé (pl. enzymopathiák, intoleranciák, allergiák). A közle
mény mellékleteiben (interneten elérhető) pontos útmutató ta
lálható a következőkről:

1. A szoptatás módszertana (gyakorlati útmutató)
2. Tíz lépés a sikeres szoptatás érdekében (a WHO és az UNI

CEF állásfoglalása)
3. Az egyes tápszerek és egyéb vegyi anyagok kiválasztódása 

az anyatejbe. Alkalmazásuk szoptató anyáknál. Az Ame
rikai Gyermekgyógyászati Akadémia összeállítása alapján. 
(Pediatrics 1994; 93: 137-50)

Csecsemőkorban a táplálkozás nem csak az élethez szükséges 
tápanyagok bevitelét jelenti. A szoptatás - a helyes táplálás - a 
harmonikus anya-gyermek kapcsolat, az egészség, valamint a 
védelem alapvető tényezője. Hozzátehetjük még, hogy a későbbi 
kiegyensúlyozott személyiséget is megalapozza.
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Zsírfogyasztás

Az ókori Rómában a vízvezetékek ólomcsövei ólommérgezést 
okoztak, emiatt rossz volt az íz érzékelésük. Ezért étvágytalanok 
is voltak és sok fűszerrel főztek, hogy egyáltalán érezzék az íze
ket. Az első fogás tojásétel volt. A tojás könnyen emészthető, jó 
minőségű fehérjét, a szervezet számára szükséges összes esszen
ciális aminosavat, jó minőségű zsírt, ásványi anyagokat, sokféle 
vitamint tartalmaz.

A tojás fogyasztásával kapcsolatos ellenvélemények a kolesz
terin tartalmával vannak összefüggésben: korábban a kardio
vaszkuláris rizikó faktorok listáját vezette. Mára visszaszorult az 
utolsó helyre a telített zsírok, a túlzott kalória bevitel, az elhízás 
és a mozgáshiány mögé. Koleszterint minden sejtünk membrán
ja tartalmaz, tehát szükségünk van tojásra. Reggelire fogyasztott 
tojás elindítja az emésztő folyamatokat. Kibédi Mátyus István is 
dicséri a tojást. Egyik legfontosabb néptáplálékunk. Nem a to
jásban, hanem a tojást fogyasztók egyéb táplálkozási és életviteli 
szokásaiban kell a probléma kulcsát keresni. Fogyasztása az el
lenpropaganda hatására a felére esett vissza, pedig nincs bizo
nyíték rá, hogy szívinfarktust okozhat - csak cukorbetegekben 
fokozta a koszorúér betegség gyakoriságát.

A WHO szerint heti 10 tojást lehet elfogyasztani. A mediter
rán és az ázsiai táplálkozási ajánlások heti egyszeri tojásfogyasz
tásról beszélnek. A magyarok táplálékának koleszterin tartalma 
jóval nagyobb a kívánatosnál, ez azonban nem a tojás fogyasztá
sából származik. A tojás koleszterin tartalma elsősorban azok
nak jelent kockázatot, akiknek eleve magas a koleszterinszintje, 
de egészséges embereknek is érdemes a hazai ajánláshoz tarta
niuk magukat, amely szerint teljes tojásból heti 2, de legfeljebb 4 
tojás fogyasztása ajánlott, beleértve az ételkészítéshez felhasznált 
tojások mennyiségét is.
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A zsírok a legnagyobb energiaértékű tápanyagok. A zsír fi
nom. Az ételek íze, illata, színe nagyrészt a zsíroktól függ. Két
szer annyi energiát szolgáltatnak (az olajok is!!!), mint a fehérjék, 
szénhidrátok. Nagy a telítő értékük. Részesek a jóllakottság érzet 
kialakulásában. Az idegrendszer legnagyobb mennyiségi össze
tevői. A zsírban oldódó vitaminok (D, E, K, A) vivőanyagai.

A zsírokat a bennük lévő fő alkotórész: a zsírsavak alapján 
több csoportra osztjuk: a molekulákban található hidrogén 
mennyisége alapján telített, ill. telítetlen (egyszeresen, vagy több
szörösen telítetlen) zsírokra. A legkevesebb hidrogén a telítetlen 
zsírokban van, táplálkozási szempontból ezek az értékesek, de 
emellett szükség van a többi zsírféleségre is.

A telített zsírok elsősorban állati eredetűek. Figyelemre méltó a 
húskészítményekben és kemény sajtokban elhelyezkedő ún. rejtett 
zsír. Túlzott fogyasztásuk nagy fokban növeli a szív- és érrendszeri 
betegségek kockázatát, ugyanis feleslegként lerakódnak és túlsúlyt, 
kövérséget okoznak. Ezek azok a zsírok, amelyekből a magyar la
kosság a legtöbbet fogyaszt (húsok, pástétomok, szalonnák).

A telítetlen (egyszeresen ill. többszörösen telítetlen) zsírok a 
szervezetbe jutva támogatják az idegműködést, hormonok alko
tórészei, fokozzák a zsíranyagcserét.

A többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) csoportjába tartoz
nak az omega-6 és omega-3, ún. esszenciális zsírsavak: a lino- 
lénsav, az eikozapentaénsav (EPA) és a dokozahexaénsav (DHA), 
amelyeket a szervezet nem tud megtermelni. Mindkettő részt 
vesz a hormonszerű vegyi hírvivő anyagok, a prosztaglandinok 
termelésében, szerepük van a gyulladásos folyamatokban, a sejt
hártyák felépítésében, szükségesek az egyes szervek membrán 
szerkezetéhez, mint az agy, retina, spermiumok és trombózisgátló 
hatásuk is van.

Mindkét többszörösen telítetlen zsírsav csökkenti az ossz- és 
az LDL koleszterint, de a kóros triglicerid szintet csak az n-3. N-3
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rendszeres (heti l-2x) fogyasztása csökkenti a koronária, de az 
összes halálozást is.

Az omega-3 zsírsavak csökkentik a szívbetegségek kockázatát. 
Védőhatásuk azáltal érvényesül, hogy védik az érfalat a káros ha
tásoktól, így csökkentik az érelmeszesedéses plakkok kialakulá
sának a veszélyét. Hasznosak lehetnek a bőrbetegségek, az aller
gia és az ízületi gyulladás gyógyításában is. Egyes adatok szerint 
beindítják a csontokban a kalcium lerakódást - ennek jelentő
sége lehet a csontritkulás megelőzésében. Fontosak a magzat és 
kisgyermek agyának fejlődésében amíg az agy szerkezete ki nem 
alakul. Fő forrásuk a tengeri halak (makréla, lazac, hering, hekk, 
tonhal, szardínia).

Az omega-6 zsírsavak fő forrása a napraforgó- és az olívaolaj, 
mandula, dió.

Magyarországon az omega-6 fogyasztás magasabb, az omega- 
3-é alacsonyabb a kívánatosnál.

A kétféle zsírsav táplálkozásbiológiai hatása a szervezetben 
jórészt ellentétes, különböző módon befolyásolják pl. az erek tó
nusát, ellentétes a gyulladásos folyamatokra, vagy a véralvadásra 
kifejtett hatásuk. Az egyensúlyt bevitelüknek megfelelő mennyi
sége és aránya biztosítja.

Törekedni kell ezek ideális arányára. Mind az egészségesek
nek, mind a fokozott kockázatúaknak szóló ajánlás omega-6 
zsírsavakból 5-8 energia %, az omega-3-ból 1-2%-os bevitel.

A magas zsírtartalmú ételeket fogyasztók kevesebbszer esz
nek, de akkor is zsírosat. Ha csak napi 50 kalóriával növeljük 
tartósan a bevitelt, ez évi 2,5 kg súlytöbbletet eredményez. Napi 
200 többlet kalória évi 10 kg-t. Több felmérés is kimutatta, hogy 
a (kövér) emberek 20-35%-kal alábecsülik a bevitelüket. Nem is 
háromszor étkeznek naponta, hanem közben folyton nassolnak, 
ami napi 500-1000 felesleges kalóriát is jelenthet és már napi 50 
kalória többletbevitel is elhízásra vezet!
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A nassolás biokémiai alapja a szerotonin koncentráció csök
kenése az agyban, ami rossz közérzetet, éhségérzetet okoz, ezt 
szénhidráttal, cigarettázással gyorsan meg lehet szüntetni. Utób
bi miatt ragaszkodnak sokan a dohányzáshoz, úgy gondolják, 
hogy a dohányzással szabályozni tudják a testsúlyukat, de rossz 
hangulatukat is.

Fontos az étel állaga. Legfinomabb az az étel, ami evés közben 
megváltoztatja az állagát. Ilyen a töltött keksz, ami nagyon hiz
lal, sok zsír, felesleges kalória van benne. A benne levő zsír adja 
a lágy krémszerű állagot, a zsír adja a jó ízét. Az elhízás oka a 
finom krémszerűség. Úgy érezzük, mintha kényeztetnének.

Zsírhelyettesítők

Az energia bevitelt zsírsav szimulátorokkal, ún. zsírhelyettesítő 
anyagokkal próbálják helyettesíteni. A zsírszegény ételek kevésbé 
kedveltek, mert a zsír pótlása - részben vízzel, részben levegővel 
- csökkenti a zsírhoz kötött kellemes íz érzést, krémszerű kon
zisztenciát.

Zsír szimulátoroknál a zsír egy részét olyan proteinekre, vagy 
szénhidrátra cserélik ki, amely egy speciális eljárás (mikropar- 
tikuláció) révén zsírszerű érzést kelt és vízkötő hatásával a telt- 
ségérzést is növeli. Tejtermékekbe és desszertekbe építik be, napi 
30 g zsír 10 g ilyen anyaggal helyettesíthető = 230 kalória. Mele
gítésre azonban elbomlanak.

A szénhidrát alapanyagú zsír szimulátorok viszont hő-stabi- 
lak. Vízfelvevő hatású gélt képeznek, zsírszerű ízt adnak, hentes
árukban napi 2-300 kalóriát takarítanak meg.

Napi 30 g-ig az olesztra is jó zsírhelyettesítő, azon felül mellék
hatásokat okoz (hasmenést, bélgörcsöket). Elővigyázattal lehet
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csak alkalmazni, mert a zsírban oldódó vitaminok hiánya vaksá
got, karcinómát okozhat.

A zsírhelyettesítők Európában nem terjedtek el, itt étvágy
csökkentő vízben-tejben oldható vitaminnal, ásványi anyaggal 
dúsított porokat, rost koncentrátumokat használnak, amelyek 
azonban diéta nélkül nem fogyasztanak, csak segíthetik a fogyó
kúrát.

Koleszterin diéta

A magas LDL-koleszterin szint jelentősége abban áll, hogy a fel
nőttkori diszlipidémia előfutára és egyéb kockázati tényezőkhöz 
társul, mint a kövérség és a hipertónia.

A nagy telített zsírsav tartalmú táplálékok többnyire kolesz
terinben is gazdagok (kivéve a tojást és néhány kagylót), ezért a 
telített zsírsav források csökkentésével a koleszterin bevitel is mér
sékelhető.

A diéta lényege a kiegyensúlyozott táplálkozás, amelynek a fej
lődés-növekedést biztosítania kell (Id. I. és II. fokozatú diéta).

34. táblázat. A diéta 1. és 2. fokozata
Táplálás 1. fokozat 2. fokozat

Kalória Megfelelő fejlődést, 
növekedést biztosít

Ugyanaz

Teljes zsír < 30%-a a bevitt kalóriának Ugyanaz
Telített zsír < 10%-a a bevitt kalóriának < 7%-a a kalóriának
Többszörösen 
telítetlen zsír

a kalóriabevitel 10%-áig Ugyanaz

Egyszeresen 
telítetlen zsír

a zsírral fedezhető maradó 
kalória

Ugyanaz

Koleszterin < 300 mg/nap < 200 mg/nap
Szénhidrátok kb. 55%-a a kalóriának Ugyanaz
Proteinek kb. 15-20%-a a kalóriának Ugyanaz



Koleszterin diéta 165

35. táblázat. 100 élelmi anyag koleszterin tartalma
Megnevezés______ Koleszterin (mg/100g) Megnevezés______ Koleszterin (mg/100g)
Alma 0 Libazsír 75
Birka 65-70 Mackó sajt 100
Borjúhús (sovány) 70-90 Majonéz, 80% 142
Borjú nyelv 75-140 Makréla 22-80
Borjúszív 180 Mák 0
Burgonya 0 Margarin 0
Búzakorpa 0 Marhacomb 70-100
Camembert, 30% 45 Marhahús, sovány 65-125
Camembert, 40% 75 Marhamáj 320-420
Császárhús 140 Marhanyelv 100-140
Cékla 0 Meggy 0
Cseresznye 0 Mogyoró 0
Csicsóka 0 Nyári szalonna 114
Csirke bőr nélkül 75-90 Napraforgóolaj 0
Csontvelő 240 Nyúl 80-100
Csuka 30-70 Olívaolaj 0
Dió 0 Padlizsán 0
Disznósajt 132 Paprika 0
Disznózsír 85-100 Paradicsom 0
Egres 0 Paraj 0
Ementáli sajt 135 Patisszon 0
Eper 0 Párizsi 75
Fagylalt 60 Pisztráng 55-70
Fejes saláta 0 Ponty 70-75
Fokhagyma 0 Repceolaj 0
Főzőkolbász 100 Retek 0
Füstölt szalonna 105 Ribizke 0
Gyulai kolbász 171 Rizs 0
Heck tengeri hal 70 Sajtok, zsírt. 20% alatt 7-33
Hering 38-64 Sárgarépa 0
Hóvirág sajt 99 Sertésagyvelő 2500-3150
író 4 Sertéshús, sovány 70-150
Joghurt, kefir 10 Sertéshús, zsíros 70-350
Kacsa 75 Sertésnyelv 150
Kakaó 10 Sonka 70-100
Karalábé 0 Szardínia 70
Karfiol 0 Tehéntej, 3,2% 13
Káposzta 0 Tehéntej, 2,5% 10
Kenyérfélék 0 Tejföl 40
Kenhető sajt, zsírt. 20-60% 20-105 Tejszín, 10% 35
Kenőmájas
Körte

224
0

Tejszín, 30%
Tepertő

75-110
155

Krémsajt 85 1 tojás 280
Kukoricaolaj 0 Tojássárgája 1200-1600
Lép 500 Tojásos tészta 110
Liba 75 Tök 0
Libamájkrém 290 Túró, sovány 5
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Megnevezés Koleszterin (mg/lOOg)
Túró, 10% 7
Túró, 20% 15-25
Túró, 40% 35-40
Trappista sajt 107
Uborka 0
Üdítők 0

Megnevezés Koleszterin (mg/100g)
Vagdalthúskonzerv 105
Vaj 230-280
Vér 190
Virsli 100
Velő 3000
Zöldbab 0

Az irodalomban vitatják a koleszterinszürés jogosultságát 
gyermekekben éppúgy, mint a diétáztatásét, mégis az Amerikai 
Kardiológiai Társaság már 1983-tól az étrend zsír- és koleszterin 
tartalmának csökkentését javasolja mind felnőttkorban, mind 
valamennyi 2 évesnél idősebb gyermek számára - de 5 éves kor
tól mindenképpen. Tanács adásakor számolni kell azzal, hogy a 
gyermekeknek az idők folyamán változik az ízlése, a táplálkozási 
szokásai.

A Finn Tapasztalat (STRIP Study) szerint a gyermekek fejlődé
sére nincs káros hatással, ha már 3 éves koruk előtt korlátozzák 
a telített zsírsav bevitelüket, ha helyes a kalória bevitel - magyar 
szerzők azonban nem ajánlják 3 éves kor előtt ezt.

Pubertás után a magas LDL- koleszterin szintű gyerekeknek 
- ha a családi anamnézis is pozitív szív-érrendszeri betegségre 
és hiperkoleszterinémiára - koleszterin szintet csökkentő gyógy
szer szedését ajánlják. Ugyanez tilos terhességben.

A hiperkoleszterinémiát még gyermekkorban kell megelőzni, 
mielőtt a gyerek még maga is szülővé válik.

Koleszterin-csökkentők: cereáliák: zab, árpa, nem hántolt bar
na rizs.

Egy újabb kísérlet a táplálék koleszterin tartalmának csök
kentésére a tyúkok újfajta takarmányozása: amennyiben a takar
mányt telítetlen zsírsavakban gazdag magvakkal egészítjük ki 
megfelelő arányban, úgy nagymértékben növelhetjük a tojásban 
található „jó zsírok” arányát.

A többszörösen telítetlen zsírsavak közül az egyik legfonto
sabb az esszenciális omega-3 zsírsav, mely az idegműködés támo-
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gatásában és hormonok termelésében vesz részt. Legfontosabb 
szerepe, hogy szabályozza a vér koleszterinszintjét, így csökkenti 
a szívbetegségek kockázatát, további előnyük, hogy gyulladás
csökkentő és vérzésgátló hatásuk van, csökkentik a vastagbél és 
emlődaganatok kialakulásának kockázatát.

Az omega-3 tojás a tyúkok speciális takarmányozásának kö
szönhetően kb. 5-6-szoros mennyiségben tartalmaz omega-3 
zsírsavakat egy átlagos tyúktojáshoz viszonyítva. Rendszeres fo
gyasztásával (napi 2-3 db) biztosítani tudjuk a szervezet számára 
nélkülözhetetlen omega-3 zsírsavat. Az omega-3 zsírsavval dúsí
tott tojás zsírsavösszetétele az emberi szervezet számára optimá
lis és kimondottan kedvező hatású. Omega-6 zsírsavakkal együtt 
megfelelő arányban hatásos a migrénnel szemben, csökkenti az 
Alzheimer-kór és más pszichés betegségek (depresszió, skizofré
nia) kialakulásának kockázatát, enyhíti a reumás fájdalmakat, 
energiát biztosít a fokozott sporttevékenységhez. Fogyasztásuk 
jótékony hatással van a szénhidrát-anyagcserére, így helye van a 
cukorbetegek terápiájában is.

Az úgynevezett funkcionális ételek körébe tartozik.
Az LDL koleszterin szintet csökkentik: szója készítmények, 

fokhagyma, rostos főzelékek, gyümölcsök, halak, halolajok, dió
félék (kivéve az amerikai földimogyorót).

A növényi zsiradékokban sok a telítetlen és többszörösen te
lítetlen zsírsav, ami lassítja az (telített) állati zsírral szemben az 
érelmeszesedés kialakulását. Mégse jó megoldás, ha ugyan oliva, 
vagy repce olajat használunk, de ugyanolyan bőséges mennyiség
ben, mint korábban az állati zsiradékot, mert az igaz, hogy szem
ben az állati zsírral a telített zsírtartalmuk kicsi, de kalóriájukat 
tekintve ugyanolyan súllyal esnek a latba. A zsiradékok közül a 
vaj kalória tartalma: 746, zsíré: 928, olajé: 928, tehát a zsírsav ösz- 
szetétel miatt választjuk a növényi zsiradékokat, nem azért mert 
kisebb lenne az energiatartalmuk. Az azonos energiatartalom
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miatt a felhasznált mennyiség a fontos - egy bizonyos mennyisé
gen felül már mindegy is az összetétel.

Az Európai Bizottság kérésére az Európai Élelmiszerbiztonsá
gi Hivatal (EFSA) átdolgozza az 1993-ban kiadott európai étren
di referencia értékekre vonatkozó ajánlásokat. Előtérbe helyezi a 
krónikus, nem fertőző betegségek kialakulásában szerepet játszó 
tápanyagok (szénhidrátok, élelmi rostok, zsírok) beviteli ajánlá
sait. Utóbbiakra nézve a napi bevitelt 25-30%-ban határozza meg, 
külön határokat kialakítva a speciális szükségletű csecsemők, fi
atal gyermekek számára. Felhívja a figyelmet a telített zsírsavak 
és transzzsírsavak fogyasztásának csökkentésére, ill. az egyszere
sen, ill. többszörösen telített zsírsavakkal való helyettesítésükre 
az étrendben. Nem határozza meg a koleszterin, az egyszeresen, 
valamint a többszörösen telítetlen zsírsavak mennyiségét, ill. az 
omega-3 és omega-6 zsírsavak arányát sem. Egyedül a szívbeteg
ségekre különösen előnyös hosszú szénláncú omega-3 zsírsav be
vitelre fogalmaz meg ajánlást: napi 250mg-ban állapítva meg azt.

A szénhidrátokat illetően az 1 éven felüliek számára specifi
kus értékek helyett egy beviteli referencia tartományt jelölt meg: 
a napi energia bevitel 45-60 %-ában, amely a keményítő tartal
mú élelmiszerekből származó szénhidrátokra, valamint a cuk
rokra együttesen vonatkozik (a szénhidrátokról részletesebben 
ld. lejjebb).

Az élelmi rostok bevitelét felnőttek esetében 25g/nap mennyi
ségben jelölte meg.

Gyógyszerek közül csak az epesavak anyagcseréjére ható ké
szítmények jönnek szóba és a zsíroldékony vitaminokat és a fol- 
savat pótolni kell. Ajánlhatók még vízoldékony rostok és szója- 
proteinek.



Szénhidrát fogyasztás 169

Szénhidrát fogyasztás

Az élelmiszer több, mint a tápanyagok gyűjteménye, olyan össze
tevői is vannak, amelyeket nem lehet a hagyományos értelemben 
a tápanyagok közé sorolni, mégis jelentős élettani hatásuk van. 
Ilyenek a fitoösztrogének, vagy pl. a flavonoidok (ezeket koráb
ban az antinutritív anyagok közé sorolták).

A köztudatban nem különül el az élelmiszer és a tápanyag fo
galma, de ezen belül cukor, a cukorka, az édesség és a szénhidrát 
fogalma sem.

A szénhidrátok életfontosságú anyagok, a központi idegrend
szer alapvető energia forrásai. A nem emészthető szénhidrátok
nak (élelmi rostok) is fontos szerepük van az emésztő rendszer 
működésében.

Megfelelő arányú (50-55% újabban 45-60%-ld.fentebb) szén
hidrát bevitel esetén nem kell tartani tőlük, csak akkor, ha fo
gyókúrázunk, mert a sok szénhidrát inzulin-termelést indukál, 
gátolja a zsírszövet lebontását, csökkenti a vércukor szintjét és 
éhséget okoz.

A magyarországi reprezentatív táplálkozási vizsgálat szerint 
hazánkban a fentieknél kevesebb az összes szénhidrát fogyasz
tás, a komplex szénhidrátok (poliszacharidok: keményítő, gliko
gén, nem keményítők, mint a sejtfalban, korpában lévő cellulóz, 
gyümölcsök pektinje, zöldségek hemicellulóza) bevitelét még fo
kozni is kellene.

Legfontosabb szénhidrát források a cereáliák, a gumós növé
nyek, a hüvelyesek, a cukornád és a cukorrépa, a gyümölcsök és 
zöldségfélék.

A kedvezőtlen következmények a szénhidrátok túlzott fo
gyasztásnál jönnek csak szóba.

A hozzáadott cukorban gazdag táplálkozás növeli a táplálék 
energiadenzitását, a napi energia bevitelt, de nem eredményez
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jóllakottságot, ezáltal az étvágy csökkenését, tehát fokozza az el
hízás kockázatát és ezen keresztül az elhízáshoz gyakran társuló 
keringési és daganatos betegségek veszélyét is.

A hozzáadott cukor fogalmába beletartozik a méz, gyümölcs
szirupok és -italok, a háztartásokban édesítésre használt cukor és 
az iparban az élelmiszerekhez adott cukor. Pozitív összefüggést 
mutattak ki nagyszámú és hosszú követési idejű vizsgálatokban 
mind felnőtt-, mind gyermekkorban a cukrozott üdítőital fo
gyasztás és a testsúlynövekedés kockázata között.

A cukor gyermekekben rövid távon jóllakottság érzést vált 
ki, csökkenti az étvágyat, a súlygyarapodás csökkenését okozza 
(gyümölcslé-ivó szindróma). Felnőttekben ez nem mutatható ki.

Hosszú távon a nagy cukor tartalmú étrendet fogyasztók zsír
bevitele kisebb, ill. fordítva- ezt nevezik cukor-zsír libikókának.

A szénhidrátok nemcsak a kiegyensúlyozott táplálkozásban 
játszanak meghatározó szerepet, hanem a gyógyélelmezésben is 
(hiperlipoproteinémiák, cöliákia, Crohn betegség, colitis ulce
rosa, diabetes mellitus minden típusa, obstipáció).

A diétoterápiára szoruló betegeket szükséges tájékoztatni a 
fogyasztható táplálékok összetételéről, tápanyag tartalmáról, 
a glikémiás indexről, a cukorhelyettesítő édesítőszerekről, az 
esetleges mellékhatásokról (hasmenés, flatulencia, allergia), a 
konyhatechnikai folyamatokról. Tekintetbe kell venni, hogy a 
tájékozottság színvonala alacsony és a beteg emberrel különösen 
empatikusán kell foglalkozni.

Az utóbbi 30 évben számos epidemiológiai vizsgálat bizonyí
totta, hogy a kiegyensúlyozott, egészségmegőrző, élettani szük
ségletnek megfelelő táplálkozás mellett nincs a szénhidrátok
nak szerepe olyan betegségek kialakulásában, mint az elhízás, 
NIDDM, szív-érrendszeri betegségek. Még túltáplálás esetén is, 
ha a többletenergia szénhidrátból származik, az elhízás mértéke 
jelentősen kisebb, mert ebben az esetben a szénhidrátok teljesen 
elégnek, míg a zsír égetése jelentéktelen és a depóba kerül.
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Figyelembe kell venni azonban, hogy a túlzott összes zsírbevi
tel csökkentésére alkalmazott szénhidrátban gazdag táplálkozás 
hatására növekszik a triglicerid- és csökken a HDL koleszterin 
szint, tehát fokozódik a kardiovaszkuláris kockázat. Ez elkerül
hető az élelmi rostban gazdag, alacsony glikémiás indexű teljes 
értékű gabonafélék választásával.

A modern epidemiológiai kutatások még azt a korábbi véle
ményt is felülbírálták, miszerint a káriesz előfordulási tenden
ciák is egyre inkább függetlenek a cukor- és édesség fogyasztás
tól - legalábbis a fejlődő országokban -, jó szájhigiéné mellett. 
Ugyanakkor a glukóz javítja a kognitív funkciókat, a tanulást, az 
emlékezést.

Élelmi rostok

A vízben oldódó élelmi rostok (maguk is szénhidrát-félék) a bél
ben epesavakat kötnek meg és így csökkentik a májban a kolesz
terin szintézist. Fogyasztásukkal akár 20%-kal is csökkenteni 
lehet a teljes és LDL-koleszterin szintet.

A zöldség, gyümölcs, gabonafélék fogyasztása a szaponin tar
talom miatt is gátolja a koleszterin felszívódást. Ugyanezekkel 
a táplálékokkal kerülnek a szervezetbe olyan antioxidánsok is, 
amelyek megakadályozzák az LDL-koleszterin oxidált formába 
való átalakulását. Az oxidált LDL-koleszterin még magánál a 
koleszterinnél is károsabb, kiiktatása tehát a szív-érrendszeri (és 
daganatos) betegségek megelőzését szolgálja. E táplálékok napi 
ötszöri fogyasztása javasolt.

Egy amerikai tanulmány szerint az alacsony rost- és magas 
fehérjetartalmú diéta az oka az inzulin szint emelésével az USA- 
ban a kövérség és a szívbetegség elterjedésének, mert a protein 
potenciálja a szénhidrátra adott inzulin választ és ezzel előmoz-
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díthatja a súlynyerést (ld. a gyorsételt: 1 szelet állati fehérje 2 sze
let keményítő között). Ebben az értelemben nem meglepő, hogy 
a vegetáriánusok soványak, hiszen sok rostban dús ételt fogyasz
tanak és kevés állati fehérjét.

A WHO/FAO ajánlás szerint az egészséges táplálkozás fedezi a 
rostszükségletet, az EFSA napi 25g-ban jelöli meg.

Zöldség-gyümölcs beviteli ajánlás

Ez a tápanyagcsoport igen gazdag kockázatcsökkentő alkotó ele
mekben (antioxidánsok, polifenolok, flavonoidok, fitoszterinek, 
élelmi rostok), legalább 400 g elfogyasztása javasolt belőlük na
ponta.

Zöldség-gyümölcs fogyasztás helyzete hazánkban 2008-ban 
EU viszonylatban:

• felnőtteké alacsony
• iskolás gyermekek zöldség fogyasztása: 28%, gyümölcs fo

gyasztása: 55%

Sóbevitel

• felnőttek 3-4-szerese a WHO ajánlásnak
• gyermekek (bölcsőde-óvoda-iskola) többszöröse a WHO 

ajánlásnak
A napi legfeljebb 5 g ajánlás megvalósításához meg kell változ

tatni az egyének sózási szokásait, valamint meggyőzni az élelmi
szeripart és a közétkeztetést a helyes arányokról. A mediterrán 
konyha ízesítésre elsősorban friss zöldségfűszereket használ.

Mindemellett az is szükséges, hogy hazánkban ez a só is jódo- 
zott változat legyen.
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Probiotikumok és prebiotikumok

A joghurtokban lévő probiotikumok (ún. „jó” baktériumok) 
története a régmúltra nyúlik vissza. A bikatejből készített ősi 
joghurt féleséggel, a kumisszal koccintott állítólag a hét vezér a 
vérszerződés után. Dzsingisz kán katonái is állítólag joghurton 
éltek a harcok alatt. A két legfontosabb fajtájuk a Lactobacillus 
(tejsavbaktérium) és a bifidusbaktérium.

Anyatejes csecsemők székletéből 95%-ban ez a bifidus te
nyészthető ki. Ezek túlélik a gyomorsav és a vékonybélben lévő 
epesavak és emésztöenzimek pusztító hatását és élve eljutnak a 
vastagbélbe, ahol elszaporodnak és képesek szénhidrátok bontá
sára és vízoldékony vitaminok képzésére. Azonban nem minden 
tejsavbaktérium törzs probiotikus.

Ma már vannak olyan irányzatok, amelyek emésztési és anyag
csere folyamatok javítására úgynevezett funkcionális egészség
védő probiotikumokat alkalmaznak szájon át. Ezek hatásukat a 
szervezet specifikus, illetve aspecifikus immunmechanizmusain 
keresztül fejtik ki. Ez a bélflóra terápiás célzatú átmeneti átala
kítása révén megy végbe. A probiotikumok megakadályozzák, 
hogy a kórokozók elszaporodjanak a bélben, kötődjenek a bél
falhoz, ill. átjussanak a nyálkahártyán. A létrejött immunfolya
matok eredményeként a gyulladásos folyamatok az esetek egy 
részében megelőzhetők, ill. meggyógyíthatok.

A prebiotikumok egyszerű cukrokból felépülő oligoszachari- 
dok - korábban bifidogén faktornak nevezték - természetes táp
anyagok, a szervezetben nem bomlanak le, valójában tehát diétás 
rostok. A vastagbélben a probiotikumok kizárólagos tápanyagai, 
ennél fogva elősegítik azok elszaporodását.

Természetes állapotban számos élelmiszerben előfordulnak: 
vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, búza, banán, zabpehely, 
tej, érett sajtok, csicsóka. Kedvező hatásukat felismerve a világon
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ma már hatalmas mennyiséget - százezer tonna számra - gyár
tanak iparilag tiszta készítményeket, amelyek porok, vagy folyé
kony sűrítmények lehetnek.

Mediterrán diéta

A Földközi tenger mentén élők kevésbé túlsúlyosak, körükben 
alacsonyabb a szív-és érrendszeri betegségek, a vastagbélproblé
mák, ill. daganatok aránya. Nyugodtabban élnek, kevésbé haj
szoltan étkeznek és többet is mozognak. Jóval kevesebb zsiradé
kot, vörös húst fogyasztanak, mint mi, ehelyett az olíva olajat, 
a halakat, a sovány húsokat részesítik előnyben. Étrendjük jóval 
nagyobb részét teszik ki a rostban és vitaminokban gazdag friss 
zöldségek és gabonafélék, olajos magvak és teljes kiőrlésű lisztből 
készült tészták. Kis mennyiségben és rendszeresen fogyasztanak 
vörösbort is, ami csökkenti az érelmeszesedés kockázatát.

Az étrend alapját a növények képezik, de nem csak a mennyi
ségben van különbség, hanem az elkészítés módjában is. A kü
lönféle zöldségeket nyersen, vagy kicsit megpárolva fogyasztják, 
ezáltal megmarad a növények magas vitamin tartalma. A nö
vények elegendő rosttal, ásványi anyaggal, vitaminnal és anti- 
oxidánssal látják el a szervezetet, kalória tartalmuk is alacsony, 
mégis telítenek, így rendszeres fogyasztásuk elősegíti a súlycsök
kenést, ill. hozzájárulnak az elhízás és számos betegség megelő
zéséhez. A zöldségeket elsősorban salátaként fogyasztják öntet, 
vagy dresszing nélkül, sajttal, vagy olajbogyóval kiegészítve. íze
sítésre friss zöldségfűszereket használnak és kevesebb konyha
sót, ami a magas vérnyomás kockázatát csökkenti.

A gyümölcsöket is frissen fogyasztják, így nem tartalmaznak 
hozzáadott cukrot és tartósítószereket, ezzel ugyancsak csökken
tik az elhízás és betegségek kockázatát.
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A mediterrán ételek energiatartalma nagyrészt a főtt tészták
ból, rizsből, kenyerekből, pizzákból, ill. a salátákat kiegészítő dió
félékből származnak. A tészták alapanyaga a durumliszt, amely
nek rosttartalma a hagyományos lisztéhez képest magasabb, de 
más a felszívódása, csak lassabban emeli a vércukor szintet.

A rendszeres halfogyasztás garantálja az esszenciális zsírsavak 
bevitelét, csökkenti a koleszterin szintet, ezzel a szív-és érrend
szeri betegségek kockázatát.

Fehérjeforrásuk a tenger gyümölcsei mellett a tej, sajt, joghurt 
és a kefir rendszeres fogyasztása.

Minden más helyett a többszörösen telítetlen zsírsav tartalmú 
olíva olajat használják.

Naponta 2-3 dl vörösbort fogyasztanak, amely flavonoid tar
talmának köszönhető az érvédő hatás.

Nem szükséges ragaszkodni az egzotikus déli alapanyagok
hoz, kiválóan megfelelnek a nálunk termő, az évszaknak meg
felelő zöldségek, ill. gyümölcsök is. Fűszernövényeink is meg
felelőek. Keressük a durumtésztákat és a teljes kiőrlésű lisztből 
készült sima, vagy magvas kenyereket.

A HALE study 11 ország 70-90 éves lakóin vizsgálta 1988- 
2000-ig a mediterrán diéta, a fizikai aktivitás, a mérsékelt alkohol 
fogyasztás és a dohányzás mellőzésének a teljes- és ok specifikus 
mortalitásra gyakorolt önálló és együttes hatását. Eredményei 
szerint a mediterrán diéta és az egészséges életmód több, mint 
50%-kal csökkentheti a teljes és ok specifikus mortalitás arányát.

Az ún. nyugati diéta elsősorban az állati eredetű, telített zsí
rok, a transzzsírsavak, a koleszterin és a konyhasó miatt káros. 
A mediterrán diéta azért kedvező, mert sok zöldséget, gyümöl
csöt, halat tartalmaz és csak kevés állati eredetű, telített zsírt. 
A Lyon Heart Study nevű 13 ev során végzett francia vizsgalat 
összehasonlította a mediterrán és a nyugati étrend hatását és a 
koronária események 65%-os csökkenését mutatta ki a mediter-
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rán diéta hatására. A halfogyasztás növeli az omega-3 zsírsav be
vitelt, ez mai ismereteink szerint fontos szerepet játszik a ritmus
zavarok, trombózisok és vaszkuláris.események megelőzésében.

A távol-keleti diétáról ld. a diétás tanácsadásnál.

36. táblázat. A mediterrán étrend 5 fö pillére 
(Audikovszky, M., Pados, Gy.)

A MEDITERRÁN ÉTREND 5 FÖ PILLÉRE

Kenyér

Rizs

Tészta

Vörösbor

Elkészült Magyarország első országos íz gyűjteménye. A prog
ramnak, amelynek keretében a hagyományos ételeket és élelmi
szereket összegyűjtötték, az a célja, hogy a globalizálódó étkezési 
kultúra mellett megőrizze a nemzeti sajátosságokat. Az északi 
régiókat a savanyú, az Alföldet a sós, Dél-Magyarországot a fű
szeres, a Dunántúlt az édes ízek jellemzik Szakemberek szerint a 
magyar íz-kollekció érték, amely az uniós csatlakozáskor ígéretes 
hozomány volt.
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Polymeal

Ez a kardiovaszkuláris morbiditás csökkentésére és a várható 
élettartam növelésére szolgáló nem gyógyszeres módszer az át
lagpopuláció számára.

Összeállításához azokat a táplálkozási komponenseket vették 
figyelembe, amelyekről igazolódott a kardiovaszkuláris esemé
nyek bekövetkezését 75%-kai csökkentő, védő hatás, ill. a kardio
vaszkuláris betegségek kockázati tényezőit is kedvezően befolyá
soló képesség:

• bor (150 ml),
• hal (114 g, hetente 4 alkalommal),
• napi 100 g fekete étcsokoládé (polifenol),
• napi 400 g gyümölcs és zöldség,
• napi 2,5 g fokhagyma,
• napi 70 g mandula.
Mindezt naponta ajánlatos fogyasztani, a halat elég heten

te négyszer. Angolszász kutatók szerint a polymeal összetevők 
teljes kombinációja összességében a kardiovaszkuláris halálozás 
kockázatát akár 76%-kal csökkentette - mellékhatások nélkül. 
Férfiak és nők körében is a napi rendszeres fogyasztás a várható 
teljes élettartamot 6,6 évvel képes növelni.

Költsége egy hétre számolva kb. 5000 Ft.

Élelmiszer adalékanyagok

A táplálkozástudomány szerint az adalékanyagok alkalmazásá
nak káros hatása eltörpül a helytelen táplálkozás, vagy a mik
robiológiai szennyeződés veszélye mellett. Ezzel ellentétben áll 
a fogyasztók nézete, akik a nem természetes élelmiszer adalék
anyagokat lényegesen kockázatosabbnak tartják.
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Adalékanyagokra azért van szükség, mert azok az élelmisze
rek tulajdonságait, vagy a minőségét kedvezően befolyásolják. 
Megkönnyítik a természetes alapanyagok feldolgozását, javít
ják a termék minőségét és meghosszabbítják az eltarthatóságát. 
Nemcsak a hagyományos élelmiszergyártásban, hanem az ún. 
bio(öko)élelmiszerekben is.

Bizonyos élelmiszereket adalékanyagok nélkül nem lehetne 
készíteni, pl. az ömlesztett sajtokat, vagy a margarinokat. Ilyen
kor a fogyasztó eldöntheti, hogy friss alapanyagokból saját maga 
készíti el az összes élelmiszerét, vagy a középutat választja, ami
kor természetes termékeket vásárol.

Az élelmiszertörvény szigorúan szabályozza az adalékok hasz
nálatát. Az egészségre ártalmas anyagokat nem szabad használni 
és egyáltalán csak akkor lehet adalékanyagot az élelmiszerhez 
adni, ha az technológiai szempontból szükséges.

A géntechnikával, vagy géntechnikai módszerekkel nyert 
szervekből eredő adalékanyagokra és aromaanyagokra külön 
uniós szabályok vonatkoznak.

Az adalékok azonosító rendszerét Magyarországon 1996 óta 
használják, minden anyag kapott egy ún. E számot:

• a színezékeket E 100-tól kezdődő számokkal jelölik,
• a tartósítókat E 200-tól,
• az antioxidánsokat, emulgenseket és savanyítókat E 300-tól,
• E 400-tól a sűrítőanyagokat és a zselésítő szereket.

Az adalékanyagok csoportosítása:
• az ízanyagok segítségével az áru tetszetőssé és étvágyger

jesztővé válik,
• az antioxidánsok késleltetik az élelmiszerek oxidáció okozta 

romlását, a zsírok avasodását és a gyümölcsök bámulását,
• az emulgensek a többfázisú élelmiszerek összekeverését te

szik lehetővé,
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• az aromák és az íz javítók kellemes ízt és illatot kölcsönöz
nek az élelmiszereknek,

• a savanyúságot szabályozó anyagok kellemes savanykás ízt 
adnak és egyben tartósítanak is,

• az édesítőszereket elsősorban diabetikus és light termékek 
ízesítésére használnak,

• a sűrítőanyagokkal az élelmiszer állagát javítják és zselésí- 
tenek,

• a tartósítószerek gátolják a penészgombák és baktériumok 
növekedését, ezzel növelik az élelmiszerek eltarthatóságát, 
de egyben elősegítik a mikotoxinok képződését.

A penészgombák által termelt mikotoxinok mind növényi 
úton (gabonamagvak: búza, kukorica), mind élvezeti szerekkel 
(kávé, sör, vadkender), mind állati termékek révén bekerülhet
nek az emberi szervezetbe (vese, máj, tej, tojás). Általában kis 
adagokban fordulnak ott elő, azonban folyamatos bevitel esetén 
kumulálódhatnak. Szinergista, esetleg additív hatásuk miatt kü
lönösen veszélyesek lehetnek. Az okozott népegészségügyi koc
kázat még nincs jelenőségének megfelelően felmérve.

Veszélyük jelei lehetnek:
• rákkeltő hatás,
• fejlődési rendellenességeket okozó hatás,
• a reprodukcióra kifejtett káros hatás,
• az ellenállóképesség csökkenése, immunszuppresszív hatás,

• az idegrendszert károsító hatás.
A veszélyes adalékanyagokat, amelyeknél fokozott toxikus 

hatás várható, egy értékszámmal, az ún. ADI értékkel jelölik, 
ami a napi elfogadható mennyiséget jelenti mg/testsúlykg - ban. 
Megfontolandó azonban, hogy az elfogadható kis mennyiség 
még nem jelenti azt, hogy más kemikáliákkal együtt (amire esély 
van) nem lesz káros. Ilyen interakciók miatt nem lehet 100/6-os 
biztonságot garantálni. És akkor nem vettük még számba az ét-
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kező személy gyógyszerfogyasztását, ami ezeket az interakciókat 
fokoz/mfja.

Táplálék-gyógyszer interakciók

Az elfogyasztott táplálék mennyisége és minősége egyaránt befo
lyásolja a gyógyszerek anyagcseréjét, ezáltal pedig a gyógyszerha
tás minőségét. Minél többféle ételt fogyasztunk, annál nagyobb a 
kölcsönhatás kockázata. Mindez fordítva is igaz.

Leggyakoribb mellékhatás az étvágytalanság, hányinger, há
nyás, szédülés, hasmenés, álmatlanság, fejfájás, rossz közérzet és 
a székrekedés, fokozott étvágy. Az íz érzés is megváltozhat.

Azokat a gyógyszereket, amelyeknek a felszívódását a gyo
morsavak és az emésztőnedvek csökkentik, étkezés előtt vegyük 
be, azokat amelyek fokozzák, étkezés közben, vagy után, lehető
leg sok folyadékkal.

Bőséges táplálék késlelteti a gyógyszerek felszívódását.
Mindig olvassuk el a gyógyszerek leírását, mert felvilágosítást 

nyújtanak a gyógyszerek és a táplálkozás összefüggéséről is.
Az élelmiszer-gyógyszer interakciók jelentősen megváltoztat

hatják a gyógyszerek biológiai elérhetőségét és/vagy hatékonysá
gát (hozzászámítva még a beteg egyéni sajátosságait - tápláltsági 
állapotát - és a gyógyszer-gyógyszer interakciókat is), ugyanis 
az élelmiszerekből származó tápanyagok, vitaminok, ásványi 
anyagok és nyomelemek találkozásakor kedvezőtlen, súlyos, sőt 
fatális (sajt-reakció) reakciók is felléphetnek.
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37. táblázat. A gyógyszerek felszívódásában étkezés hatására 
bekövetkezett változások (Gachályi, B., Renczes, G.)

A gyógyszer felszívódása
csökken nem változik növekszik

Amoxicillin Ampicillin-észterek Carbamazepin
Ampicillin Atenolol Chlorothiazid
Captopril Augmentin Cyclosporin
Cefaclor Digoxin Diazepam
Doxycyclin Enalapril Dicoumarol
Erythromycin Erythromycin estolát Erythromycin-
Erythromycin Erythromycin ethylsuccinát

propionát ethylcarbonát Griseofulvin

Erythromycin stearát Etoposide Hydralazin
Furosemid Flecainid Hydrochlorothiazid

INH Fluconazol Itraconazol
L-DOPA Glybenclamid Labetalol
Lincomycin 
Melphalan

Idarubicin Lithium-citrát
Ketoconazol Mebendazol

Mercaptopurin Kinolon antibiotikumok Metoprolol

Metothrexat Lisinopril Nitrofurantoin

Methyldopa Phenazon Phenytoin

Oxacillin Pindolol Propafenon

Nafcillin Prednison Propranolol

Penicillamin Propylthiouracyl Spironolacton

Penicillin Spriamycin
Rifampicin Sotalol
Tetracyclin Theophyllin

Timolol
Verapamil

A gyártók a vásárlók megnyerésére mindig új és új ízeket ke
resnek. Ilyen, pl. egy japán fűszer, amelynek a fogyasztásakor 
a nyelvünket mintha enyhe áramütés érné, vagy a pop rocks, 
amelynek fogyasztásakor széndioxid szabadul fel, ami bizserget.

Világszerte nő, nálunk pedig különösen nagy arányú az ipari 
készítmények fogyasztása a háztartásokban es az éttermekben is. 
Ha ehhez valaki túlzottan hozzászokik idegennek fogja érezni az 
igazi ételt.
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38. táblázat. Gyógyszerek, amelyek felszívódásának üteme étkezés 
hatására csökken (Renczes, G., Gachályi, B.)

Acetilszalicilsav Digoxin Nitrofurantoin
Acetaminophen Digitoxin Paracetamol

Amoxicillin Dihidropiridin Pentobarbital
Atenolol Ca-antagonisták Phenobarbital
Chinidin Glipizid Szulfonamidok

Chlorpropramid Indomethacin Tenoxicam
Cimetidin Ibuprofen Valproic acid
Clofibrat Ketoprofen

Midazolam
Warfarin

Különösen a kamasz korcsoport fogékony a reklámokra. 
Vannak magyar gyerekek, akik az étteremben csakis dino
szaurusz formájú rántott pulykát hajlandók enni mirelit 
krumplival és ketchuppal. Vagy: az aromaadalék egyenletes 
„minőséget” biztosít és segít rögzíteni a fogyasztót egy bizo
nyos márka mellett.

Élvezeti szerek

15 évvel ezelőtt még csak a kémiai addikciókat sorolták az addik- 
tológiához. A kutatások azonban kimutatták, hogy az addikció 
kialakulásához nem feltétlenül szükséges kémiai anyag. Bizo
nyos viselkedési formákhoz kapcsolódva is kialakulhat. Ilyenkor 
az addikció alapja az emberi életet meghatározó, vagy az embe
ri élet természetes örömforrásai közül valamelyik elem is lehet, 
mint a táplálkozás, vagy a szexualitás, a játék, a munka. Ha ezek 
kóros formát öltenek, akkor viselkedési addikcióról van szó: bu
limia, parafiliák, játékszenvedély, munkamánia. Besorolhatók 
pozitív élményt nyújtó fizikai (sport) és szellemi aktivitások is 
(rejtvények megfejtése). A technika fejlődésével párhuzamosan 
újabb formák képződnek, pl. ilyen az internet addikció.
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Mindegyik formában az a közös, hogy egy kellemesebb, jobb 
állapotba jutáshoz a negatív következmények ellenére is kény
szert éreznek valamilyen cselekvés végrehajtására és ez ismétlő
dő és gyakran ritualizált.

A kémiai és viselkedési addikciók mesterséges eufóriához ve
zetnek, amelyekre az jellemző, hogy a természetes örömökhöz 
képest gyorsabb és intenzívebb eufóriát okoznak és kifejezettebb 
a megerősítő hatás. A drogok és nem-drogok erősen aktiválják a 
jutalmazási-megerősítési mechanizmusokat és megváltoztatják a 
negatív következmények ellenére is a jutalomra való motivációs 
viselkedést. A természetes és mesterséges (indukált) jutalmazás 
ugyanazon a pályán halad keresztül az idegrendszerben. Az agy 
nem tesz közöttük különbséget, de fokozatosan adaptálódik és a 
természetes örömök iránti vágy fokozatosan kioltódik.

Kiterjedt irodalma van a szerhasználat és a tömegmédiumok 
hatásainak is.

Hazánkban új rendelkezések szolgálják a probléma hatásos 
megoldását.

Alkoholfogyasztás
Különböző populációkon bizonyították, hogy a mérsékelt alkohol
fogyasztás jelentősen emeli a vér HDL-koleszterin szintjét és csök
kenti az LDL-koleszterin szintet. Valamennyi megvizsgált italfé
leség (sör, vörös és fehér bor, likőr) esetében megállapították ezt.

Ezt a védő hatást a polifenoloknak tulajdonítják (ld. zöldség
gyümölcs beviteli ajánlásnál). A polifenolokgátoljáka vérlemezkék 
és a makrofágok ciklooxigenáz és lipoxigenáz aktivitását és így 
lassítják a véralvadási folyamatokat. Gyökfogó, azaz antioxidáns 
tulajdonságaik révén gátolják az endotheliális prosztaciklin és az 
endothelfüggő relaxációs faktor lipidperodacio okozta károsodá
sát. A magyarországi boroknak is van ilyen hatása.
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Epidemiológiai tanulmányok szerint (Seven Country Study) a 
flavonoidoknak protektiv hatása van az ischémiás szívbetegség 
ellen. A flavonoidok gyökfogó tulajdonságokkal is rendelkeznek 
és más étrendi antioxidánsok hatását felerősítik.

Ezzel magyarázzák az ún. francia paradoxont is, amelynek az 
a lényege, hogy egyes mediterrán területeken a szív-érrendsze
ri betegségekből eredő halálozás jóval alacsonyabb, mint a táp
lálkozási szokásokból és az életmódból fakadó rizikófaktorok 
alapján várható lenne. Feltételezés szerint ez a kedvező hatás a 
magas flavonoid tartalmú étrendnek és ezen belül a rendszeres, 
jó minőségű, étkezéshez kapcsolódó vörösbor-fogyasztásnak kö
szönhető.

A feketekávé - mérsékelt adagban - és a tea is kitűnő diétás 
flavonoid forrás.

Az igaz, hogy a mérsékelten ivók mortalitása kisebb az átlag po
pulációnál, de alkohol hatására nő a triglicerid szint a vérben és a 
mérsékelt alkohol fogyasztás is hipertónia és cerebrovaszkuláris 
történések kockázatának fokozódásával jár.

Az alkohol kerülésére több más jó okunk is van: csökkenti a 
zsírégetést, csökkenti az önfegyelmet, fokozza az étvágyat és nagy a 
kalória tartalma. A száraz borok ezért csak látszatra nem hizlalnak.

Az ifjúság élvezeti szer fogyasztása miatt kell erre is figyelem
mel lenni, hiszen az arterioszklerózis már gyermekkorban kez
dődik.

Homocisztein (HC)
v. ö. még az I. részben az arterioszklerózisnál

Sok szó esik a homociszteinről (HC), amely a fehérjék lebomlása
kor keletkezik és felszaporodása (a koleszterin mellett) a kardio-
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vaszkuláris betegség veszélyét növeli, de ha ez csekély és csak át
meneti, akkor az egyes vizsgálatok szerint még jó hatású is lehet.

Mérsékelt ivás (alkoholfogyasztás) csökkenti a vérszintjét, ami 
túltehet a magas HC koncentráció okozta veszélyen, ezért került 
előtérbe mostanában az a téma, hogy a mérsékelt vörösbor fo
gyasztásnak egészségmegőrző hatása van (lehet).

A HC a szöveti helyreállítás mediátoraként, a vérsejtek és az 
érfal sejtjeinek regulátora.

Két fő lebomlási útja van. Az egyik során Bll és B12 vitamin 
jelenlétében visszaalakul metioninná. Ha bőséges az állati fehér
je fogyasztás, akkor túl sok methionin képződik, és ez megemeli 
a HC szintet.

A másik úton B6 vitamin jelenlétében összetevőire bomlik és 
így kiürül a szervezetből, B6 hiányban tehát a HC szintén felsza
porodik.

A B 11 vitamin természetes formája a folát, mesterségesen elő
állított termék a folsav, hiányában szintén felszaporodik a HC és 
ez magzati fejlődési zavarokhoz (velőcső záródási rendellenesse- 
gekhez) vezet.

Sör és (kevésbé) vörösbor fogyasztás csökkenti a szívbetegség 
veszélyét, amit a fogyasztása során keletkező magasabb B6 plaz
ma szinttel hoznak párhuzamba. A sör folát tartalma miatt védi 
ki a HC lebomlásának hibáját. Vessük azonban össze a sörhas 

tapasztalatával!
A megelőzésben inkább a zöldség-gyümölcs (folsav) fogyasz

tás lehet segítségünkre és már évek óta kapható olyan kenyér 
(Táltos kenyér), amely folsav és B vitamin tartalmával a HC szin

tet normalizálhatja.



186 dr. Rodé Magdolna: Gyermekkori kövérség

Élelmiszerbiztonság

A fogyasztóvédelmi vizsgálatok hivatottak a fogyasztók egészsé
gének, életének, vagyoni érdekeinek védelmében piac-felügyeleti 
ellenőrzés és laboratóriumi vizsgálatok végzésére (ld. internetes 
kínálat minősége). Az Európai Unióhoz való csatlakozás is meg
kívánta a fogyasztóvédelem fejlesztését, ezért az eddigi vizsgá
latokat kiterjesztették az élelmiszerek (így a fogyókúrás), ill. ét
rendi kiegészítő készítmények besugárzottságának ellenőrzésére, 
toxikológiai vizsgálatokra, ill. azonnali intézkedést lehetővé tevő 
gyorsmódszerek alkalmazására.

A vevők tájékoztatása különös jelentőségű a hagyományoshoz 
igen hasonló megjelenésű élelmiszerek esetén, ezért ezen élelmi
szerek biztonságosságának és minőségének megteremtése és fo
lyamatos ellenőrzése kiemelt jelentőségű.

Az éhező/fogyókúrázó szervezet fogékonyabb a fertőzések
re, érzékenyebben reagálhat egyes vegyi anyagokra. Az ún. 
bioélelmiszereknél a tartósítószer hiánya segíti elő kórokozó bak
tériumok túlélését.

A mesterséges édesítőszerek hosszútávú alkalmazását illetően 
időről-időre kétségek merülnek fel.

A táplálék kiegészítőkkel az a probléma, hogy az engedélyezési 
vizsgálatok nem tudnak minden összetevőre kiterjedni. (Záró
jelben kell megjegyezni, hogy az irodalom ezek szükségességéről 
megosztott. Vannak, akik szükségesnek tartják ezen komponen
sek bevitelét is, hiszen a magyarországi táplálkozást fogyókúra 
nélkül is számos tápanyag csökkent bevitele jellemzi, például a 
komplex szénhidrátoké, mások szerint egészséges táplálkozás 
mellett nem bizonyított a bevitelük szükségessége.)
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Diétás tanácsadás a testsúly 
karbantartására

„Isten a táplálékodat egész életedre kimérte, 
ha hamarabb eszed meg, hamarabb halsz meg” 
(Korán)

A szabadidőnek a gyerek testsúlyának alakulásában kitüntetett 
szerepe van. Egy felmérés (a bőrredő vastagságot vizsgálták) a 
tévézés és a kövérség között lineáris összefüggést mutatott ki, 
ráadásul műsorok közben egészségtelen ételreklámokkal tömik/ 
traktálják a gyerekeket.

2-3 napi bővebb étkezés (pl. ünnepek, világbajnokságok alatt) 
arra hajlamos egyéneken már észlelhető súlygyarapodást ered
ményez, ezért állandó figyelem szükséges. Stresszek hatására kü
lönösen hajlamosak vagyunk étellel-itallal vigasztalódni.

Nagy az orvosok felelőssége. Ha csak egyszerűen azt mondja a 
betegének, hogy diétázzon, és magára hagyja, akkor nem segített 
rajta, mert ekkor ő csodaszerekhez, csodadoktorokhoz menekül.

Amerikában kidolgoztak egy „közlekedési lámpa diétát , ahol 
piros az ami tilos, a sárgával jelzett ételek óvatosan ehetők, a zöl
deket szabad.

Megmagyarázzuk, hogy ugyanazt lehet enni, mint eddig, de 
másként elkészítve, a konyha technológián is változtatni kell. El 
kell hagyni a rántást, zsírszegény tejfölt helyes használni, vagy 
kefirt. A zsíros tejet csökkentett (esetleg 0,1%-os) zsírtartalmú 
tejjel kell helyettesíteni.

Zsír helyett az olaj nem kevesebb kalória, csak táplálkozás élet
tani szempontból helyesebb. (Ez vonatkozik a vaj-margarin páros
ra is.) A szalonna, kolbász, tepertő, salátaolaj kerülendő, a nagy 
zsírtartalmú snackek, chips, keksz, édes „üdítő italok szintén 
(sok 10-14 éves fogyaszt a kalciumban gazdag tej helyett foszfor
ban dús „üdítőt”, ami kiszívja a kalciumot a csontokból).
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A zsírbevitel több mint fele az ételkészítéshez és kenyérke
néshez használt zsiradékból származik, míg majdnem fele az 
ún. rejtett zsiradékokból (tej, húskészítmények, sertés virsli, 
felvágottak, sajtok, cukrászsütemények), ezért van szükség az 
ételkészítési, valamint kenyérkenési (ha egyáltalán szükséges) 
szokások megváltoztatására, csökkentett zsírtartalmú húskészít
mények (baromfi virsli, zsírszegény tej, sovány sajtok, csirke, hal, 
sovány sertéshús, sovány marhahús, vadhús) fogyasztására.

Kerülni kell a gyorsételeket, még ha sikerül is megfelelően ösz- 
szeválogatni őket, helyette inkább mikro-sütőben, teflonedény
ben készíthető ételeket kell fogyasztani (utóbbi hirdetésével, ha 
idétlen is, egyetérthetünk).

Fontos, hogy mindenki reggelizzen - egy időben divat volt fo
gyókúra címén délig csak folyadékot fogyasztani - mert ha nem 
reggelizik, később zsírosat eszik, nem „jó-féle” ételekből pótolja 
a reggelit.

Többször is lehet enni az éhség elkerülésére, mert az éhezés 
elindítja a szervezet takarékossági intézkedéseit, amellyel igyek
szik az energia hasznosítását tökéletessé tenni, tehát kevesebb 
energiát fordít a szervezet önmaga működtetésére (csökkenti 
az alapanyagcseréjét fokozás helyett és hiába szenved a diétázó, 
mégis több marad raktározásra, mintha többször étkezve elke
rüljük az alapanyagcsere csökkenését).

2001 tavaszán Olaszországban tanfolyamot rendeztek orvosok 
számára a mediterrán étel-piramis előnyeiről, mert az a tapaszta
lat, hogy praktizáló orvosok számára az egyik legnagyobb kihí
vás a beteg kérdése a táplálkozásról, márpedig a táplálkozásnak 
nemcsak a szívbetegségek megelőzésében van fontos szerepe, ha
nem az egészség megtartásában is, ill. egyéb, krónikus betegsé
gekében is („az vagy amit eszel”).

Az eddig közismert (amerikai) piramissal szemben az egészsé
ges mediterrán, latin-amerikai, ázsiai, vegetáriánus diéták fontos 
dolgokban különböznek. A piramisok kitérnek az italokra is (al-
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kohol-fogyasztásra) és mindegyikben szerepel a napi fizikai akti
vitás ajánlása.

18. ábra. Mediterrán diétás piramis

Napi italajánlás: 
6 pohár víz, 
mérsékelt 
mennyiségű bor

Havonta

Hetente

Édesség

Tojás 

Szárnyas 

Hal

Sajt és joghurt

Olívaolaj

Kenyér, tészta, rizs, kuszkusz, polenta, 
más teljes kiőrlésű gabonák és burgonya

Bab,
/ Gyümölcs főzelék, 

diófélék

Zöldség \ h

Napi fizikai aktivitás

© 2000 Oldways Preservation & Exchange Trust

19. ábra. Latin-amerikai, diétás piramis

© 2000 Oldways Preservation & Exchange Trust
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20. ábra. Ázsiai diétás piramis

Napi italajánlás: 
6 pohár tea vagy 
víz, mérsékelten 
szaké, bor vagy sör

Havonta

Hetente

Vagylagosan 
naponta

Rizs, tészták, kenyér, köles, búza és 
egyéb gabonafélék

Napi fizikai aktivitás

Édesség 

Tojás, 
szárnyas

Hal, kagyló vagy 
tejtermék

Növényi olaj

Főzelék,
/ Gyümölcs magok, 

diófélék

ZöldségekX A

© 2000 Oldways Preservation & Exchange Trust

21. ábra. Vegetáriánus diétás piramis

© 2000 Oldways Preservation & Exchange Trust
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22. ábra. USA étel piramis

* a természetben előforduló és hozzáadott zsír; “ hozzáadott cukor 
Forrás: US Dept. of Agriculture

23. ábra. A legújabb USA piramison már szerepel a testedzés is 
(egy futó emlékeztet a fizikai aktivitás fontosságára, amint felfelé fut 

a 6 lépcsős szakkarai piramisra)

/\ sávok a különböző táplálékokat jelentik (1: gabonafélék, 
2: főzelékfélék, 3: gyümölcsök, 4: olaj, 5: tej, 6: hús es 

hüvelyesek). A csíkok vastagsága azt jelzi.hogy melyikből milyen 
mértékben ajánlatos fogyasztani.
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Figyelmet érdemel a távol-keleti diéta is, amely kevés zsírt és 
cukrot tartalmaz, de több szóját, halféleséget, nyers halat és na
gyobb mennyiségű rizst, valamint salátát és gyümölcsöt.

Az amerikai élelmiszeripar egyik leghatékonyabb marketing 
eszközévé kezd válni az egészség-tudatos fogyasztásra való kon
dicionálás. A jövőben azok a készítmények számíthatnak arra, 
hogy kelendőek lesznek, amelyekről meg tudják győzni a vásár
lót, hogy egészségesebbé teszi őt. Ma a húsburger helyett a szója 
alapú hamburgert reklámozzák, már 25%-kal emelkedett a for
galma. Ezt a FDA (Food and Drug Administration- az élelmisze
rek és gyógyszerek engedélyezését végző amerikai hivatal) prote
in tartalma alapján alkalmasnak találta a szívkoszorúér betegség 
kockázatának csökkentésére.

Egy CATCH („Gyermekek és serdülők cardiovascularis egész
ségéért”) elnevezésű amerikai 8-10 éveseknek szóló kardio
vaszkuláris egészségmegőrző tanulmány során azt kívánták 
megtapasztalni, hogy milyen távon lehet az intervenció hatására 
számítani. Azt találták, hogy 3 évvel később kimutatható volt 
még ez a hatás, de csökkenő mértékben. Ebből azt a következ
tetést szűrték le, hogy a közép és felső iskolákban folytatni kell, 
fenn kell tartani a befolyásolást.

„Fogyókúra”

A fogyókúrázók adott esetben egészségi problémával is küzde
nek, ezért a fogyókúra kockázatot is jelenthet számukra. Az egy
oldalú, túlhajtott fogyókúrák veszélyesek a szervezet védekező

A táplálkozásfüggő szív-érrendszeri, daganatos, stb. nagyszá
mú betegség megelőzésében és gyógykezelésében egyaránt sze
repe van az elhízás megelőzésének, ill. az eredményes fogyókú-
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rának. Más betegségek kezelésében is kedvező az ideális testsúly 
megőrzése, helyreállítása, pl. mozgásszervi betegségek, műtétek 
kapcsán.

Ha a BMI 25-27 közötti, akkor napi 500 kalóriával kell keve
sebbet fogyasztani (20-25 % megszorítás), ez heti 1/2 kg fogyást 
eredményez (1 kg zsírszövet 7000 kalória energiát tárol, heti 1/2 
kg fogyás = 3500 kalória, ez napi 500 kalória-csökkentésnek fe
lel meg).

Ha a BMI 27-30 közötti 1200-1800 kalóriás étrendet kell elren
delni és meg kell mondani, hogy mit ehet és mit nem. A gyerekek 
szívesen számolják az étkezéseket és az elfogyasztott kalóriákat.

Figyelni kell arra, hogy a fejlődés, növekedés igényei ki legye
nek elégítve. Ez különösen a zsírra áll, ami a vitaminok, hormo
nok, sejtmembránok miatt csak nagy körültekintés mellett kor
látozható. Súlyos esetben lehet ún. fehérje-megőrző szénhidrát 
mentes módosított koplalást alkalmazni, ami ketózist okoz, ezzel 
étvágycsökkentő hatású és a vizelettel távozó keton testek ener
giát visznek magukkal, így keletkezik negatív energia egyensúly.

A diétában energiaszegény élelmiszerek alkalmazhatók esetleg 
olyan átalakítások segítségével, amelyek megváltoztathatják az 
élelmiszer érzékszervi, egyéb jellemzőit. Ezek helyreállítása cél
jából többféle anyagot adhatnak hozzá, pl. adalékanyagokat, ros
tokat, makro-, mikroelemeket, vitaminokat. Ilyenkor kapnak ki
emelt szerepet az élelmiszer biztonsági, egészségügyi szempontok.

Fogyókúra folyamán fontos a napló vezetése (beleértve az ét
kezés körülményeit is), így kóros vonásokra derülhet fény és meg 

lehet beszélni a változtatást.
Pszichológiai segítségre is szükség van a súly normalizálásá

hoz és főleg az eredmény megtartásához. A betegeket meg lehet 
tanítani arra, hogy elkerüljék az étkezési ingert kiváltó hatáso
kat. Bátorítani kell, dicsérni, jó példát mutatni, az elvont táplálék 

helyett nyújtsunk mást.
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39. táblázat. 12 lépés az egészséges táplálkozáshoz 
Egészségfejlesztés XLV. évf 2004. 5-6. szám 5. o.

Tizenkét lépés az egészséges táplálkozáshoz

1. Együnk sokféle tápláló ételt, amely főleg növényi eredetű, tehát ne ál
lati forrásból származó legyen.

2. Együnk kenyeret, gabonát, tésztát, rizst vagy krumplit naponta több 
alkalommal.

3. Együnk többféle, lehetőleg friss, helyi termesztésű zöldséget és gyü
mölcsöt, naponta több alkalommal (legalább 400 grammot egy nap).

4. Tartsuk testsúlyunkat az ajánlott határok között (20 és 25 BMI-érték 
között), lehetőség szerint napi rendszerességgel végzett testmozgással.

5. Ellenőrizzük zsírfogyasztásunkat (ne legyen több, mint a napi energia
bevitel 30%-a), és helyettesítsük a telített zsírsavakat telítetlen zsírsa
vakat tartalmazó növényi olajjal vagy margarinnal.

6. Helyettesítsük a zsíros húskészítményeket hüvelyes zöldségekkel 
(babbal, borsóval és lencsével), hallal, baromfihússal vagy más sovány 
hússal.

7. Fogyasszunk só- és zsírszegény tejet és tejtermékeket (kefirt, tejfölt, 
joghurtot és sajtot).

8. Olyan ételeket válasszunk, amelyek kevés cukrot tartalmaznak, ta
karékosan használjuk a tiszta cukrot, korlátozzuk a cukros italok és 
édességek fogyasztását.

9. Fogyasszunk sószegény ételeket. Az összes napi sóbevitel (beleértve a 
kenyérben, a feldolgozott, kezelt és tartósított ételekben található só
mennyiséget is) nem szabad, hogy több legyen egy kiskanálnyinál (6 
gramm). A só jódozása általános gyakorlat, ahol a jódhiány gyakori 
jelenség.

10. Ha fogyasztunk alkoholt, azt napi két italra (10 gramm tiszta alkohol 
italonként) kell korlátozni.

11. Az étel elkészítésének módja legyen tiszta és biztonságos. Pároljunk, 
süssünk sütőben, főzzünk vagy készítsük az ételt mikrohullámú sütő
ben, annak érdekében, hogy csökkentsük az ételhez adott olaj mennyi
ségét.

12. Hangsúlyozzuk a kizárólag anyatejjel való táplálás fontosságát, és a 
megfelelő, biztonságos kiegészítő táplálás bevezetését 6 hónapos kor 
körül, de semmiképpen sem korábban, mint a 4 hónapos életkor, mi
közben az anyatejes táplálás egyéves korig folytatódhat.
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Bizonyítékok vannak arra, hogy a viselkedés megváltoztatásá
ban fontos az önmegfigyelés, a célkitűzések, amelyek rövid távon 
segítenek az elérésben. Ezt szerződésekkel is elő lehet mozdítani. 
Sok beteg számára a jutalmazási módszerek is hasznosak.

Okulva azon, hogy gyermekkorban a legtöbb olyan program, 
amely a zsír-energia bevitel csökkenését és a fizikai aktivitás növe
lését tűzi ki célul kudarcot vallott, megpróbálták a pedagógusokat 
(az iskolát) is bevonni egy amerikai kísérletbe. Ök elmondták a 8-9 
éves gyermekeknek, hogy kedvenceik: a tv, videó, videojátékok, 
számítógépek hizlalnak. A kísérlet kedvező eredményt hozott: a 
BMI, bőrredő, mellkas körfogat, csípő körfogat mérési eredmé
nyei javultak, miközben csökkent a tévézés ideje, az elfogyasztott 
ennivaló. Megváltoztak a család és a gyermek szokásai, de mind
ezek ellenére nem keletkezett különbség a kardiorespiratórikus 
fittség, a közepesen erős fizikai aktivitás szintjében.

Egy másik amerikai tanulmányból az is kiderült, hogy azok
nak a felnőtteknek, akiknek a testsúlya csökkent az egészséggel 
kapcsolatos életminősége is javult, csökkentek a testi fájdalmaik, 
javultak a fizikai funkcióik, a vitalitásuk.

Az újabb kísérletek már nem csak a diéta és a fizikai aktivi
tás hatásait kutatják, hanem az életmód változtatásét is. Ennek 
a kedvező hatása jó hír azoknak, akik ülőéletmódot folytatnak 
és egészségesek még, vagy emiatt lettek kövérek, de nem akar
nak fitness centrumokba járni, viszont hajlandók másként élni, 
ha ezzel javíthatnak a sorsukon. Ehhez azonban a változtatás
nak véglegesnek (nem jó fogalom a kúra) kell lennie, mert ha abba 
hagyják, akkor az ő sorsuk is megpecsételődik.

Csak a gondosan összeállított és a fizikai aktivitás fokozásával 
együtt megvalósított „fogyókúra” hatásos. A testsúlycsökken
tés, vagy megtartás sikere szempontjából azonban valószínűleg 
nem a táplálkozási forma, hanem az együttműködési készség és 
végeredményben az energiabevitel csökkentese a döntő. Mivel



196 dr. Rodé Magdolna: Gyermekkori kövérség

tapasztalat szerint a hosszú távú fogyókúrák eredményei egyéni 
különbségeket mutatnak, ezért felvetődött az irodalomban, hogy 
nem csak az elhízásban, de az energia leadásban is szerepe lehet 
az energialeadást szabályozó géneknek. Tudomásul kell azonban 
azt is venni, hogy a fogyókúra befejeződését követően sem szabad 
a régi életmódhoz visszatérni.

Egyedül, a család aktív részvétele nélkül nem sikerülhet.

Családra alapozott program 
(Family based program)

Legfontosabb a magatartás megváltoztatása, az ételpreferenciák 
átalakítása hosszú távra.

A Tel Avivi Egyetemen olyan intervenciót alkalmaztak, ami
kor nem a gyerekeket szorították arra, hogy változtassanak evési 
és viselkedési szokásaikon, hanem a változtatás felelősei a szülők 
voltak (ez így helyes, hiszen a gyerek csak úgy viselkedik, amire 
tanították és azt eszi, amit otthon talál, amit a szülei vásároltak).

6-11 éves gyerekeket vontak a vizsgálatba. A kísérleti csoportban 
az energia felvétel szignifikánsan kisebb volt az ételek ingerének 
csökkenése, a rossz szokások megváltoztatása révén (állva a jég
szekrény előtt, TV-olvasás-tanulás közben, stressz miatt, nassolás).

A szülők szerepe esszenciális. Nem a diétás megszorításokra 
kell helyezni a hangsúlyt, hanem a család megnyerése a helyes 
út. Nem lehet úgy lefogyni, ha a szülő evésre nógatja a gyereket, 
hogy ne maradjon a tányéron, mert attól fél, hogy a gyerek majd 
nem fejlődik jól (jó anyai image megerősítése), „rossz” ételeket 
vásárol, pénzt ad édességre „szeretetből”

Ha a gyerek otthon fölösleges ételeket talál, nem tud lefogyni 
éppen a szülők nyújtotta kísértések miatt.
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Ugyanilyen „family-based programmal” kardiovaszkuláris 
rizikó faktor csökkenést is elértek mexikói és angol-amerikai 
gyerekeknél.

Az 5 csak program:
• a gyerek csak akkor egyen, ha éhes, ne unalomból, vagy 

mert itt az evés ideje,
• csak az ebédlőben
• csak ülve
• csak tiszta tányérból
• csak ha nem foglalkozik mással.
Azok a legeredményesebb testsúlycsökkentő programok, ame

lyekben a (kiegyensúlyozott) diéta és a testedzés együttesen sze
repel, erős a szülői és kortárs-támogatás és mind a gyerek, mind 
a szülő viselkedési kezelésben is részesül. (Sajnos a testmozgás 
szerepéről nem egyértelműek a tudósítások.)

40. táblázat. A viselkedés terápia technikái 
(Gyermekgyógyászati Szemle)

VISELKEDÉSTERÁPIA

Cél:
• Lassú testsúlycsökkentés
• Hosszanti növekedés fenntartása a testsúly növekedése nélkül
• Diéta, testmozgásbeli és étkezési szokások megváltoztatása
• A család bevonása a tanácsadásba, és további támogató részvétele a 

kezelésben
• A kövérség kiújulásának megelőzése

Technikák:
• önmegfigyelés
• tudatosság
• ingerek kontrollja
• inhibitorok

• a gondolatok kognitív 
újjászervezése

• jutalmazás

Célja:
• az étkezési magatartás felmérése
• az étkezési szokások felismerése
• az éhség és étvágy közti különbségtétel
• javasolt tevékenységek, melyek elterelik 

a figyelmet az ételekről

• pozitív célok meghatározása
• a pozitív magatartás megerősítése
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Iskolabüfék

A felmérések szerint egyre nagyobb szerepet kapnak a diákok 
étkezésében az iskolai büfék, mert kevesen visznek magukkal 
tízórait, a szülő inkább pénzt ad gyermekének, amiből ő a legin
kább reklámozott terméket veszi meg (és sok gyerek már nem is 
reggelizett otthon).

A közoktatásban 1,2 millió gyermek tanul, az Oktatási Minisz
térium 2005. decemberi rendelete tehát egy óriási piacot érint.

AZ Országos Egészségfejlesztési Intézet Életciklus Osztálya 
még a „büférendelet’megjelenése előtt szakmai konferenciát 
rendezett pedagógusok, büfések, igazgatók, élelmezésvezetők, 
diákok és szülők részére azzal a céllal, hogy megkönnyítse az 
intézmények munkáját a rendelet betarthatósága érdekében. Az 
Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége is lehetőséget kapott 
álláspontjának ismertetésére és kiderült, hogy az élelmiszeripar 
és a kormányzat céljai azonosak. Ugyancsak kiderült az is, hogy 
megalakult a Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform, 
amely az ipar, a tudomány és a kormányzat összefogása egy 
egészségesebb társadalom érdekében.

Az iskolai büfék kínálatának átalakítására azért tett az Okta
tási Minisztérium javaslatot, mert 8-10%-kal nőtt az utóbbi évek
ben a gyermekkori elhízás a helytelen táplálkozás (és a mozgás
hiány) miatt. A gyermekek ugyanis nem csak keveset mozognak, 
de sok hasznontalanságot is esznek, a helytelen táplálkozás pedig 
károsítja az egészségüket. Korábban a felmérések szerint az isko
lai büfék kínálata (hivatkozva a gyermekek igényeire) egyszerre 
volt drága, egészségtelen, fantáziátlan, ízlésromboló és környe
zetszennyező.
A táplálkozás minden életfunkciót befolyásol. A gyorsétter
mi „junk food” (szemét kaja) egysíkú, sok lényeges alkotóelem 
hiányzik belőle. Ha valaki csak ezen él, és nem étkezik változa-
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tosan, akkor megnő a pszichiátriai zavarok kockázata is. Egyes 
betegségek (figyelemhiányos zavar, depresszió) kialakulásában 
szerepe lehet a biológiai meghatározottság mellett az étrendbeli 
szokásoknak is.

Vannak a személyiség és az idegrendszer fejlődésének kiemelt 
szakaszai. Ha az idegrendszer az élet első két évtizedében nem 
kapja meg a számára szükséges anyagokat (ilyen pl. a többszörö
sen telítetlen zsírsavak, mint az omega-3 zsírsav megfelelő meny- 
nyiségben, a szelén nevű ásványi anyag, vagy a folsav), akkor nő 
a betegségek kialakulásának a kockázata. A hiányt később már 
nehéz pótolni.

A túltáplálkozás és mozgáshiány miatt kialakuló kövérség ci
vilizációs betegség, de „ősi” magyar szokás a gyermek tömése, a 
kövér gyermek dicsérete. Nemcsak az helytelen gyermekkorban, 
ha rossz minőségű táplálékot fogyaszt a gyermek, de az is, ha túl 
sokat eszik és elhízik. Igaz, hogy az evés megnyugtat, bizonyos 
ételek - pl. a csokoládé - endorfint tartalmaznak, de ez még nem 
ok arra, hogy a nyugtalan csecsemőt minduntalan evéssel csitít- 
sák. Az etetés ezáltal a gyermek számára általános szorongásol
dó eszközzé válik. Majd kamaszkorában szembesülnie kell azzal, 
hogy a társai csúfolják. Ekkor megindul a küzdelem a fogyásért, 
vagyis az önértékelés visszaszerzéséért, ami az anorexiához ve
zető út. (Újabb táplálkozási betegség is feltűnt: a férfiak fordított 
anorexiája, ami a testépítők betegsége: a személy izmosán is vé
konynak látja magát.)

Eközben a társadalom azt igényli (?), hogy mindenki legyen 
csinos, karcsú, közben állandó biztatást kapunk, hogy együnk- 
igyunk többet.

Minden iskola kapott az Országos Élelmiszerbiztonsági és 
Táplálkozástudományi Intézettől (OÉTI) egy szakmai útmuta
tót, amellyel az iskolai büfében vásárló gyermekeket rá lehetne 
szoktatni az egészséges táplálkozásra.
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2006 áprilisban összegezték az első tapasztalatokat, eszerint a 
büfék betartják a jogszabályt, de a forgalmuk 40%-kal visszaesett, 
miközben a gyerekek a szünetekben az iskolák környékén lévő 
kis boltokból szerzik be a megszokott „nasst”. Hosszú időre lesz 
szükség, amíg a gyerekek elfogadják a rendelet célját. Ebből az a 
tanulság, hogy a családon belüli szemléletnek is változnia kell.

A küzdelem ennek ellenére tovább folytatódik. A következő 
lépés az iskolai menzákra vonatkozik, ahol a zsír helyett olajjal 
fognak főzni-sütni, ill. a zsíros húsokat száműzik az iskolai kony
hákból.

Általános tapasztalat, hogy ott, ahol a programot ismertet
ték mind a büfé üzemeltetőjével, mind a diákokkal, a tanárok
kal és a szülőkkel, a többségében eredményes volt a program 
bevezetése.

Szükséges a továbbiakban a tanulók folyamatos oktatása - 
gyakorlatban is - az egészségre nevelésük, az egészséges táplál
kozást megkönnyítő élelmiszerek állandó kínálata. A felmérést 
a még be nem vont büfékre is ki kell terjeszteni, kiterjesztve a 
menzákra és az iskolai automatákra is.

A gyermekkori elhízással az Európai Unió egészségügyért fe
lelős bizottsága is foglalkozik, a probléma kezelésére prevenciós 
és intervenciós pályázatokat hirdet. Ezekben a nemzetközi prog
ramokban hazánkat a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklini
kája képviseli. Egyik projektjéhez kapcsolódik az iskolabüfé „re
form”. A magyarországi statisztikák szerint a gyermeknépesség 
több, mint 15%-ának a testsúlya az orvosi szempontból normális 
testsúlynál már 10%-kal több. Azért fontos, hogy ez a korosztály 
a nemzetközi figyelem középppontjába került, mert ekkor még 
hatékonyan működhet a megelőzés, nem rögzültek a felnőttekre 
jellemző életmódi szokások.

„Érezhetően csökkent a forgalmunk, mióta nagyobb hang
súlyt fektetünk az egészségesebb ételekre. Hiába próbáljuk bele-
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csempészni a szendvicsekbe a zöldségeket, hiába ajánljuk a tejet, a 
kakaót, a legnépszerűbb még mindig a hamburger, a sült krumpli 
és a kóla” - mondja Vrábel József, a több budapesti középisko
lai büfét működtető Ha-Mi-Jó Kft. cégvezetője, aki szerint csak 
akkor lenne remény a diákok táplálkozási szokásaik megváltoz
tatására, ha otthon is így étkeznének, és ha nem lepnék el őket a 
gyorséttermek reklámjai. „Ha nem látnak olyat a büfénkben, ami 
tetszik nekik, már mennek is a sarki abc-be, ahol ugyanúgy meg
veszik a chipset, a csokit, a cukrot, mint eddig” - teszi hozzá.

Akármit és akármennyiért is árul a büfé, mindig az iskola kö
zéppontja marad - állítják az [origo] által megkérdezett diákok. 
Van, ahol a pultig kígyózó sor az iskolai hierarchia tükörképe, 
máshol a büfésnéni pszichológusi feladatokat lát el. „Nagyon 
sok emlékem van a büféről, mert minden szünetben ott voltunk. 
A sorban mindig előre tolakodtak a felsőbb évfolyamosok, és ez 
ellen nem volt mit tenni. Várni kellett pár évet, és végzősként 
már mi is a hátunk mögé zavartuk a kicsiket” - mondja Szabó 
Judit, a debreceni Dóczy Gimnázium volt tanulója.

Máshol a büfé és a büfésnéni a rossz jegyekért érzett lelkiisme- 
ret-furdalás és a szerelmi csalódások gyógyírja. És nemcsak a lé
lekmelengető csoki miatt. „Több mint tíz évig dolgoztam külön
böző iskolai büfékben, és mindenhol nagyon sokat beszélgettem 
a diákokkal és a tanárokkal” - mondja a 65 éves Éva néni, aki 
saját bevallása szerint annak idején még a tanárokat sem engedte 
előre a sorban, mondván, mindenki egyformán éhes. „Tudtam 
arról, ki kibe szerelmes, ki bukott meg, ki nyert versenyt, ki lóg. 
Szinte mindig nálam töltötték a lyukas óráikat, és meséltek, ta
nácsot kértek - mondja, hozzátéve: „Imádtam büfésnéni lenni, 
ez a legjobb állás a világon. Ez nemcsak az ételről szól, hanem az 
emberekről. Igazi pszichológiai munka .

Az OÉTI 2006-2007-es vizsgálatai szerint hazánkban a men
zák kínálata nem elég változatos, nem biztosítja a szükséges
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energia- és tápanyagtartalmat. A sótartalom az ajánlott érték 
négy-kilencszerese, míg a kalciumbevitel - amely a gyerekek 
csontfejlődése során alapvetően fontos - a szükséges mennyiség 
felét sem éri el. Az iskolai menü - borsos ára dacára - kevéssé 
tápláló, ritkán kerül az asztalra zöldség, gyümölcs, illetve hal, túl 
sok viszont a fehér kenyér, a tészta, a zsír, és a cukor. A legtöbb 
konyha nem veszi figyelembe az életkori sajátosságokat: ugyan
annyit és ugyanazt kapja a hatéves elsős és a tizennyolc éves 
középiskolás is - pedig teljesen mások a szükségleteik. A lelkiis
meretes iskolák persze próbálnak az alacsony minőségű ebédek 
ellen tenni, több - kevesebb sikerrel.

Egy tanulmány szerint nem javul azoknak a diákoknak a tel
jesítménye, akik egészségesen táplálkoznak az iskolában. A vizs
gálat kimutatta, hogy a diákok teljesítménye elsősorban a kora 
gyermekkori táplálkozási szokásaikkal állt összefüggésben és 
nem a napi ebédjükkel. Menza és bizi - közelebb vannak egy
máshoz, mint gondolnánk

Azok a fiatalok, akik hároméves korukban rosszul táplál
koztak, rosszabb teljesítményt nyújtanak az iskolában azoknál 
a társaiknál, akik már kiskorukban is egészséges ételeket ettek 
- derült ki a Bristol Egyetem „A kilencvenes évek gyermekei” 
című tanulmányából. A kutatás szerint a rosszul táplálkozó fia
taloknak tíz százalékkal kevesebb esélyük volt arra, hogy elérjék 
a korosztályuktól elvárt tudásszintet hét és tizenegy éves koruk 
között, mint egészségesen táplálkozó társaiknak.

A következő táblázat irányadóként néhány példán mutatja be 
azokat az élelmiszereket, amelyeket célszerű rendszeresen fo
gyasztani azok helyett, amelyek nem tartoznak az iskoláskorúak 
számára napi fogyasztásra ajánlott készítmények közé.
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Ajánlott termékek:
• Felvágottas, halas, sajtos, 

túrókrémes szendvics (rozsos 
kifliben)

• Saláták
• Tej, kakaó, turmix, joghurt, 

kefir, rostos gyümölcslé, 
szénsavmentes ásványvíz

• Müzliszeletek, aszalt gyümöl
csök, olajos magvak

• Teljes értékű gabonát tartalma
zó kekszféle, puffasztott gabona
szelet

• Túrókrém, sajtkrém
• Friss gyümölcsök
• Konzerves zöldségek

Nem ajánlott termékek:
• Koffeintartalmú kávé, 

energiaital
• Cukros, szénsavas üdítőitalok
• Burgonyachipsek
• Linzer
• Gumicukor, cukorka, nyalóka

Forrás: OÉTI

Tévhitek a mindennapokban:

• a barna kenyereknek nagy a rosttartalma
valóság: nem minden sötétebb színű kenyér, péksütemény ké
szült teljes kiőrlésű lisztből, vagy rozslisztből, sok terméket 
malátával színeznek. A valódi teljes kiőrlésű pékárú általában 
nehezebb.

• a cukros üdítőitalok mérgek a szervezet számára
valóság: 2 dl szénsavas (üdítő?) ital energiatartalma kb. 100 
kcal, ami a napi energia felvétel kb. 5%-a; a lényeg a kiegyen
súlyozottan összeállított étrend és a rendszeres mozgás, ebbe 
az üdítőitalok is beleférnek - ha nagyon szükség van rájuk, hi
szen fentebb láttuk, hogy a kóla foszfortartalma kiszivattyúz
za a kalciumot a csontokból. Minden szénsavas üdítőféle és a 
kólafélék kifejezetten sok foszforsavat tartalmaznak. Ez adja 
meg az üdítők savanyu izet a citromsav mellett. A foszforsav 
a szervezetbe jutott kalciummal együtt oldhatatlan sót képez., 
kalciumfoszfát keletkezik, ami vízben nem oldódik, ezert a
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szervezet nem tudja felszívni, sem felhasználni a saját céljaira. 
Vagyis, ha valaki megiszik például egy pohár joghurtot, ami 
kalciumban gazdag, majd utána rögtön megiszik egy pohár 
kólát, akkor sajnos a joghurt kalciumtartalma is elvész. A szer
vezetnek a kalcium anyagcseréje folyamatos, tehát a csontokból 
mindennap kilép és belép a kalcium. Tehát, ha a szervezetünk
be bevitt kalcium nem kielégítő mennyiségű vagy ezt éppen 
foszforsavval lekötjük, akkor nem tud visszaépülni a csontba a 
szükséges mennyiségű kalcium.

• az édesítőszerek nem tartalmaznak energiát
valóság: a cukortalkoholok, mint a szorbit és xilit tartalmaz
nak energiát.

A gyermektáplálás aktuális elvei

1. Csecsemőtáplálás
2. Elválasztás

3. Kisdedtáplálás
4. Gyermektáplálás

5. Serdülők táplálása

Az első hazai reprezentatív táplálkozási vizsgálat feltárta, hogy 
a lakosság táplálkozása kockázatos számos krónikus, nagy halá- 
lozású betegségre (kardiovaszkuláris betegségek, magas vérnyo
más, kövérség, daganatos és fogászati betegségek, osteoporosis.) 
Igen nagy az energiafelvétel, az energia több mint 40%-a (főleg) 
telített zsírokból származik, a koleszterin bevitel férfiaknál kb. 
80%-kal, nőknél közel 40%-kal haladja meg az ajánlott mennyi
séget, a cukorfogyasztás 10 energia % helyett kb. 15%, ugyanak
kor kevés a komplex szénhidrát bevitel. A sófogyasztás az aján
lottnak háromszorosa, ugyanakkor elégtelen a K bevitel.
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Ezek a betegségek genetikus és környezeti tényezők együttes 
hatására jönnek létre. A már gyermekkortól egészséges táplálko
zás kialakításával (ételek elkészítése-életmód) a kockázat nagy 
mértékben csökkenthető. A felnőtt lakosság ismeretei hiányosak. 
Ha a mai gyerekek szüleikhez hasonló életvitelt folytatnak, nagy 
részük felnőtt korára hipertóniás lesz, több mint 50%-uk arte
rioszklerózis, 20%-uk, daganatos betegség, 4-5%-ukmájcirrhosis 
következtében hal majd meg.

Az elmúlt években a táplálkozással kapcsolatos elvárások 
megváltoztak. A hazánkban a halálozásban vezető kórokok, 
így a szív-érrendszeri, daganatos betegségek,az elhízás kezelése 
mellett a betegségek megelőzésére, a helyes táplálkozás révén az 
egészség megőrzésére helyeződött a hangsúly.

Emelni kell a növényi fehérjék arányát az étrendben, mivel 
az állati fehérjékkel sok telített zsiradékot veszünk magunkhoz, 
ugyancsak emelni kell az élelmi rost fogyasztást elsősorban zöld
ségek, gyümölcsök és teljes kiőrlésű cereáliák fogyasztásával.

Ebben a kihívásban kiemelt szerepe van a háziorvosoknak, 
házi gyermekorvosoknak és védőnőknek.

A táplálásban szemléletváltásra, már gyermekkorban minden 
gyermek táplálkozásközpontú egészségnevelésére van szükség. 
Ugyanakkor meg kell teremteni a rendszeres sportolás feltételeit is.

A korszerű táplálást már a születés után el kell kezdeni. Illetve, 
a csecsemőtáplálás már a méhen belüli életben elkezdődik. A vá
randósság minősége és a magzat nagysága, életképessége kapcso
latban áll az anya egészségi és tápláltsági állapotával. A terhes
sége alatt rosszul táplált anya újszülöttje kisebb, és morbiditása, 
mortalitása nagyobb fokú. A rossz szociális körülmények között 
élő, rosszul táplált nő hiába kap terhessége alatt már megfelelő 
táplálást, ez már nincs hatással az újszülött méretének, morbi
ditásának, mortalitásának alakulására. Ezért már a serdülőkorú 
lányoknak egészséges, fehérje- és vitamindús táplálásával kell 
felkészülniük a terhességre. Különös hangsúlya van ennek a -
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többnyire nem kívánt - serdülőkori terhességek esetében, hogy 
a serdülő szervezetét váratlanul ért megterhelést jól tudja állni.

Az egész életet végigkísérő étkezési szokások az első néhány 
életévben alakulnak ki. Ezeket kiegyensúlyozott étrenddel,ízletes 
ételekkel kell megalapozni.

A szülőknek jó példát kell mutatni saját étkezési szokásaikkal. 
Hagyniuk kell, hogy a gyerek étvágyának megfelelő mennyiségű 
ételt egyen, ne legyen az étel jutalom, vagy a büntetés eszköze. 
Célszerű a gyermeket korán bevonni az ételek készítésébe (ne 
legyenek túlcukrozva, ne sózza meg még utólag is). Legyen ott
hon mindig bőséges választék értékes ételekből (gyümölcs, nyers 
zöldség, joghurt, sovány sajt).

1. Csecsemőtáplálás

A WHO ajánlása a csecsemők helyes táplálkozására vonatkozó
an: Törekedjünk a csecsemő kizárólagosan szoptatással történő 
táplálására 6 hónapos korig, a szoptatás ezután 1 éves korig kiegé
szítéssel folyta tható.

Az utóbbi években az anyatejtáplálás és a szoptatás a gyer
mekgyógyászati szakmai felvilágosító munkának köszönhetően 
kezdi visszanyerni méltó helyét. Szükséges lenne, hogy a tömeg
médiumok nagyobb súlyt fektessenek a szoptatás előnyeinek a 
hangsúlyozásra, hiszen a nézők nagy részére igen nagy hatással 
vannak.

Az újszülött és a fiatal csecsemő ideális, optimális és termé
szetes tápláléka az anyatej, táplálása a szoptatás. Ebben az élet
korban a táplálás célja az elfogyasztott energia pótlása mellett a 
testfelépítés és a későbbi, esetleg csak a felnőttkorban jelentkező 
betegségek megelőzése. Tekintettel kell lenni ugyanakkor a cse
csemő fejletlen gyomor-bélrendszeri sajátosságaira és éretlen im
munrendszerére.
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Előnyei:
• tápanyagösszetétele optimális
• anyai ellenanyagokat tartalmaz
• testhőmérsékletű, friss
• steril, zárt rendszerű
• a szoptatás alapvető az anya-gyermek kapcsolatban
• allergiás betegségek megelőzése, a tehéntej fehérje elkerülé

se az első 6 hónapban
• fogmeder és beszéd fejlődésében előnyös.

Mennyiségi ajánlás (az adagokat rugalmasan emelve): 
Újszülöttkor: 7x50g
Csecsemőkor: 6x 120g

5xl50g 5x250g-ig.

Az Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet mód
szertani levelet adott ki az egészséges csecsemő táplálásának 
irányelveiről meghatározva a mennyiségi szükségletet, a kalória
igényt, a beviendő folyadékot, a táplálék kívánatos fehérje-, szén
hidrát- és zsírtartalmának százalékos összetételét:

testsúly alapján: 350-500 kj/kg (80-120 kcal/kg)
testfelület alapján: 8400 kj/m2 (2000 kcal/kg).
0-4 hó: 450-600 Kcal/nap,
4-12 hó: 715-950 Kcal/nap,
l-4év: 1200-1460 Kcal/nap.
Folyadékszükséglet: testsúly alapján kortól és tápláltsági álla

pottól függően: 120-180 ml/kg
Újszülöttkorban a kb. 3 óránkénti szoptatás rendszerint egy 

éjjeli szoptatással elegendő. Ezt a csecsemő fokozatosan gyakran 
magától napi hatszori étkezésre váltja át azáltal, hogy az éjszakát 
átalussza, végül adagját fokozatosan növelve átáll a 4 óránkénti 
evésre.
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Mind a kívánalom („igény”) szerinti, mind a kötött napirend
nek megvannak az előnyei és a hátrányai. Az újszülött kb. 2-3 hét 
alatt abbahagyja az éjszakai (valószínűleg) éhségsírást és elsajá
títja a felnőttvilág nappali-éjjeli ritmusát, ha az utolsó etetésnél 
eleget kap enni. Ha a kezét, vagy a szájához közeli tárgyat szopja 
etetés után, az nem jelent okvetlenül éhséget, inkább a szopóref
lex jó működését, amely ilyenkor élettani jelenség.

Az első 3 hónapban a csecsemők a saját testükkel kapcsolatos 
szükségleteik miatt sírnak, később a környezettel való kapcsolat
tartás a sírás, „mint első beszédmódjuk” (Flór Ferenc). Tehát nem 
feltétlenül az éhség jele. Nem érdemes minden sírásra etetéssel 
próbálkozni, mert szervezete nem tudja olyan gyorsan feldolgoz
ni a táplálékot, a hasa egyre feszesebb lesz és már attól sír. Ezt ne
héz, de meg kell értetni a családdal. A szoptatás a nevelés kezdeti 
eszköze, éppen a szoptatás által alakítható ki a napi életritmus.

1989-ben elfogadták az ENSZ közgyűlésén a gyermekek jogai
ról szóló egyezményt,mely kimondja a lehető legjobb egészségi 
állapothoz való jogukat, ennek érdekében az anyák tájékoztatá
sát a szoptatás előnyeiről.

A La Leche League International programja előírja az orvo
soknak és az egészségügyi szakdolgozóknak a szoptatás szorgal
mazását. Ennek érdekében ún. „baba-barát” kórházakat alakíta
nak ki, ahol rooming-in rendszerben megtanítják szoptatni az 
anyákat. A sikeres szoptatáshoz szükséges tennivalókat 10 lépés
ben foglalták össze.

A központi idegrendszer a fejlődés korai időszakában különö
sen érzékeny a hibás táplálásra, de a szoptatás maga meghatározó 
a bensőséges, örömteli, a későbbi személyiségfejlődést meghatá
rozó anya-gyermek kapcsolatban. A szoptatott csecsemők testi, 
szellemi fejlődése gyorsabb ütemű, egyes betegségekkel szemben 
(inzulin-függő diabetes mellitus, ételallergiák, asztma, ekcéma, 
elhízás) ellenállóbbak később.
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A tehéntej (különböző hígításai sem) nem felel meg 12 hóna
pos korig a fejlődő szervezet igényeinek. Energiatartalma alacso
nyabb a fejlődő szervezet számára kívánatosnál, az idegrendszer 
fejlődésének elmaradását okozza, magas nátrium és fehérjetar
talmával megterheli a vese munkáját. A nyomelemek és vitami
nok szükségesnél kisebb mennyisége kedvezőtlenül befolyásolja 
az endokrin rendszer működését, az anyagcserét - még akkor is, 
ha nem alakulnak ki kézzelfogható tünetek.

Az egyik legnagyobb hátránya az alacsony vastartalom, amely 
nem is szívódik fel belőle elégségesen és nem hasznosul megfelelő 
mértékben.

Ismeretesek a vashiány szerteágazó testi és lelki tünetei. A te
rápiásán adott vas a hiánytüneteket már nem tudja korrigálni, 
ezért a megelőzésnek van nagy jelentősége. A csecsemő- és kis
dedtáplálásban tehát kiemelt helye van a vassal dúsított tápsze
rekkel táplálásnak. Ezen kívül a bél nyálkahártyáján a tehéntej 
gyulladást vált ki, amely bélvérzéshez vezethet akkor is, ha a te
héntej allergia fennállása nem igazolható.

41. táblázat. Nemzetközi ajánlások a vassal dúsított tápszerek 
alkalmazására csecsemőkorban (Polgár, M.)

Európában Anyatej és anyatej-helyettesítő 
tápszer helyett tehéntej nem 
adható 6 hónapos korig, follow 
on milk javasolt 5-12 hónapos 
kor között és 1-3 éves gyerme
keknek vegyes étrend mellett.

ESPGAN, 1990

Franciaország Anyatej és vassal dúsított táp
szer az 1. évben. Vassal dúsított 
follow on milk „gyermektej” 
1-3 éves korig.

Francia Gyermekgyó
gyász Társaság Táplál
kozási Bizottsága

Anglia Anyatej és vassal dúsított táp
szer az 1. évben.

Egészségügyi Miniszté
rium, 1994



dr. Rodé Magdolna: Gyermekkori kövérség210

Svájc Tehéntej nem alkalmazható 
1 éves korig.

Svájci Gyermekorvos 
Társaság

Ausztria Tehéntej nem adható 12 hóna
pos kor alatt. Follow on milk 
ajánlott 3 éves korig.

Osztrák Gyermek
gyógyász Társaság 
Táplálkozási Bizottsága

Hollandia Follow on milk javasolt 12 hóna
pos korig.

Népegészségügyi
Figyelő, 1999

Spanyolország Follow on milk használata
12 hónapos korig.

Gyermekorvosok 
ajánlása

Olaszország Follow on milk 4-6 hónapos 
kortól 12 hónapos korig.

Olasz Gyermekgyó
gyász Társaság

USA Anyatej vagy vassal dúsított 
tápszer 12 hónapos korig.

Amerikai Gyermek
gyógyász Akadémia, 
1992,1999

2. Elválasztás

Az elválasztást fokozatosan kell végrehajtani a fejlődő csecsemő 
megváltozott szükségletei és szervezetének (gastrointestinalis 
tractusa) funkcionális érettségével és kapacitásával összhang
ban. Ebben az életkorban ismertetjük meg a különböző ízeket, 
alakítjuk ki az evés örömét, elkerülve az elhízást és veszélyeit. 
A helyes táplálás hozzájárul, hogy kiegyensúlyozott, elégedett 
gyermek nevelődjön fel. Ugyanakkor tekintettel kell lenni arra 
is, hogy a csecsemő szervezete és a csecsemő-anya kapcsolat ne 
szenvedjen kárt.

Az anyatej kiegészítéseként, ill. fél éves kor után az életkornak 
megfelelő, az anyatejhez hasonló összetételű, ahhoz adaptált (te
héntej alapú) tápszer és az elválasztási tápszer (követő - follow- 
on milk) választandó és nem a tehéntej. Ez fehérjében gazdagabb, 
vasban dúsabb, vitamin, ásványisó, nyomelem tartalma az élet
kornak megfelelő, átmenetet jelent a szoptatás (ill. a korai, első 
tápszeres táplálás) és a szilárd ételek között.
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4-9 hónapos kor között adható a „második tápszer”
9 hónapnál idősebbek kaphatják a „harmadik tápszert” (ba

batej). Egyes országokban ezt 12-15 hónapos korig javasolják, 
Magyarországon 3 éves korig ajánlja a Magyar Gyermekorvosok 
Társasága.

Allergia megelőzésére hidrolizált tápszerrel táplálhatjuk a cse
csemőket.

Coeliakia megelőzésére gluténmentes cereáliák (tejpépek, 
babamüzlik) választéka áll rendelkezésre.

Hozzátáplálásra gyümölcs, főzelék és vassal dúsított glutén
mentes cereália javasolt, bevezetése az étrendbe 4-6 hónapos 
korra tolódott ki. A főzeléket nem szükséges berántani, sűrítésre 
burgonya használandó.

Itatásra (szomjoltásra) forralt, majd lehűtött vizet adjunk és ne 
gyógyteákat, vagy cukros gyümölcsleveket (luxus, „üres” kalóri
át). Tojásfehérjét 1 éves kor előtt nem javaslunk. Méz (pollen tar
talma miatt), mák, dió, mogyoró, mandula szintén nem javasolt 
1 éves kor előtt.

Újabb adatok szerint a csecsemők mind energia-, mind fe
hérjeigénye a korábban gondoltaknál - így annál, mint amin a 
jelenleg is érvényben lévő nemzetközi ajánlások is alapulnak - 
alacsonyabb.

Csecsemő- és kisgyermekkorban a vegetáriánus étrend kerü
lendő. Nagy veszélye, hogy az egészséges szomatomentális fejlő
déshez elengedhetetlen elemek hiányának hatása nem mutatko
zik meg azonnal. Amennyiben azonban a szülő nem téríthető el 
a szándékától, legalább lakto-ovo-vegtariánus étrendre kell rá
bírni. Szója (amennyiben csecsemő táplálására egyáltalán alkal
mas a készítmény) sem megfelelő választás, mert hajlam esetén 
az is okozhat allergiát.
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3. Kisdedtáplálás

Ebben a korszakban a csecsemőkorihoz képest a testsúly és hossz
növekedés lelassulása figyelhető meg, kisebb az energiaigény. A ko
rábban mindenevő kisbaba elkezd „válogatni” Ha nem betegség az 
oka, akkor el lehet fogadni, hogy csak a szülő elvárása és a gyermek 
igénye tér el egymástól. Ebben a korban alakíthatók ki a későbbi ét
kezési szokások. Erőszakos etetéssel elvehetjük az evés örömét és a 
kedvét az evéstől, ugyanakkor elhízás is kezdődhet ekkor. (Fontos: 
a beteg gyermek mindig étvágytalan!, ne unszoljuk hát!)

Napi ötszöri étkezés az ideális, az élelemadagot rugalmasan 
kell kezelni, mert szükséglete és étvágya napról-napra változik.

Energiaigénye átlagban 1100-1300 kcal, de 900-1800 kcal kö
zött is lehet. Fehérjeszükséglete 7-15%, zsír: 35%, szénhidrát: 50- 
60%, rost: 0,5 g/kg/nap (ill. életkor + 5 g 20 éves korig, 3 éven túl 
10 g/1000 kcal), folyadék: 100-120 ml/kg/nap.

A napi étrendet az öt alap-élelmiszercsoport mindegyikéből 
kell összeválogatni, legalább 3 naponta kerüljön minden sorra. 
Törekedni kell rá, hogy megismerjen sokféle ételt.

24. ábra. Élelmiszerpiramis az egészséges étrend összeállításához
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42. táblázat. A helyes tápláltság elérésére ajánlott táplálékbevitel 
táplálékcsoportonként (Nelson)

Táplálékcsoport Mennyisége Száma 
naponta

1 év 2-3 év 4+ év

Kenyér, pékáru, 
rizs, tészta

1 szelet
30 ml

6-11 1-2 2-4 3-11

Zöldségek /2 csésze 3-5 72 1 3-5
Gyümölcs 1 alma, banán 2-4 l/2 1 2-4
Tej, sajt 1 csésze

45 ml sajt
2-3 72 1 1-3

Hús, szárnyas stb. 60-90 ml 2-3 72-1 72-1 1-3

Az étkezés nem lehet a büntetés vagy a jutalmazás eszköze, 
az éhség csillapítására, a megfelelő testi-szellemi fejlődés előse
gítésére való. A szülők étkezési mintájának jelentős a hatása. Az 
étkezés körülményeit meg kell teremteni, semmiképpen sem sza
bad a gyermeket magára hagyni. Sem veszélyes, sem értéktelen 
(„üres kalória”) ételekre nem szabad rászoktatni, amelyek cukro
sak, zsírosak, vagy sósak, étvágytalanságot okoznak, elhízáshoz 
vezethetnek és fogszuvasodás kialakulását segítik elő. Nem felel 
meg a korának a „light” jelzésű étel-ital sem.

Light termékek:
A „light” ételeket és italokat, azoknak az embereknek fejlesztették 
ki, akik túlsúlyosak vagy cukorbetegségben szenvednek. 1994- 
ben az USA-ban nagyjából 170-174 millió ember fogyasztott 
rendszeresen valamilyen „light” terméket, mégis a testsúlyuk fo
lyamatosan gyarapodott. Az okait keresve gondosan kidolgozott 
kísérletekkel megvizsgálták, milyen hatással vannak fiatal patká
nyokra a csökkentett kalóriatartalmú élelmiszerek és italok.

Arra az eredményre jutottak, hogy ha csökkentett kalóriatar
talmúval helyettesítik a normális élelmiszert vagy italt, az túl- 
evéshez vezet. A normálisan sovány és az elhízás génjét hordozó 
fiatal állatok egyaránt túlették magukat a kalóriaszegény ételből.
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A diétás élelmiszerek és a diétás italok fogyasztása kora gyer
mekkortól a túlevésre ösztönöz, ezáltal fokozatos súlygyarapo
dást idéz elő. A kutatók azt a magyarázatot fűzik a dologhoz, 
hogy az élet korai szakaszában megy végbe egy íz-kondícionáló 
folyamat, ami azt jelenti, hogy a kölyök élőlény megszokja, mi
lyen ízhez mekkora kalória felvétel társul. Ha nap mint nap rend
szeresen csökkentett kalóriájú élelmet kap, az felborítja a szerve
zete energia-egyensúlyát.

Amit a kutatásainkból megtudtunk, annak alapján kijelent
hetjük, hogy ahhoz, hogy ne hízzanak el, a gyerekeket egészséges, 
kiegyensúlyozott étrenden kell tartani, ami a napi tevékenysé
gükhöz elegendő kalóriát ad és nem csökkentett kalóriájú, kaló
riaszegény ételeket-italokat kell adni nekik - mondják az Alberta 
Egyetem kutatói. A „light” ételek nagyobb étvágyat csinálnak, 
mert az édesítőszer csupán ámítja a szervezetet, hogy elég ener
giához jutott.

4. Gyermektáplálás

A gyermekkort a lassú,egyenletes növekedés jellemzi. Tartalé
kokat halmoz fel a serdülőkorra. Ekkor is érvényes, hogy a nö
vekedéssel párhuzamosan az egységnyi testtömegre jutó értékek 
kisebbednek.

A gyermek lassan függetlenedik a szülői hatástól. Ebben az 
életkorban alakul ki az egész életre szóló táplálkozási magatartás.
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43. táblázat. Fizikális vizsgálattal észlelhető jelek a tápláltsági állapot 
klinikai diagnózisában.

A kielégítő táplálkozás jelei
Lokalizáció Normál megjelenési forma
Haj fényes, szilárd, nem könnyen téphető ki
Arc egyforma bőrszín, sima, rózsaszín, nem duzzadt, 

egészséges megjelenésű
Szem tiszta, fénylő, nincs sérülés a szemzugokban, a 

kötőhártya rózsaszín, nedves; nincsenek látható erek 
vagy szöveti csomók a sclerán

Ajak sima, nem duzzadt vagy repedezett
Nyelv mélyvörös, nem duzzadt vagy sima
Fog ép zománc, nincs fájdalom; fénylő
Fogíny egészséges, vörös, nem vérzik, nem duzzadt
Nyirokmirigyek nem duzzadtak
Bőr nincs kiütés, duzzanat, sötét vagy világos folt
Köröm erős, rózsaszín
Izomzat, csontozat jó izomtónus; meglévő bőr alatti zsírszövet; fájdalom 

nélküli járás
Szív- és érrendszer normális; ritmikus pulzus, nincs szívzörej, a kornak 

megfelelő vérnyomás
Gyomor, bélrendszer a hasi szervek nem tapinthatók
Idegrendszer pszichológiai stabilitás, normális reflexek

Forrás: Burtis, G. - Davis, J. - Martin, S.: Applied nutrition and diet therapy. W. B. 
Saunders Comp. Philadelphia etc. 1988.

Energiaigénye kora, neme, életmódja, aktivitása, tápláltsági 
állapota stb. szerint változik:

Energia: fiú: 1000 + lOOx az évek száma = kcal/nap
lány: 1000 + lOOx az évek száma - 200 = kcal/nap

Fehérje: 7-15%, zsír: 30%, szénhidrát: 50-60%, rost: 0,5g/ttkg, 
kb. napi 10 g, folyadék: 60-80 ml/kg/nap.

A reggeli a napi kalóriaszükséglet 20%-át, a tízórai-ebéd- 
uzsonna 60%-át, a vacsora 20%-át fedezze. Ha csak háromszori 
étkezés lehetséges a reggeli 35%,ebéd 40%, vacsora 25% legyen. 
A bőséges reggeli különösen fontos.
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5. Serdülők táplálása

Tulajdonképpen táplálkozást helyes mondani, mert ebben a 
gyors növekedési időszakban már gyakorlatilag egyedül állít
ják össze az étrendjüket. A divatirányzatokat követve gyakran 
fogyasztanak gyorséttermekben zsíros, cukros ételeket. A serdü
lők étkezési szokásai gyakran rendezetlenek, nem felelnek meg a 
táplálkozási ajánlásoknak (ld. táplálkozási piramis). Többségük 
túl sok (telített) zsírt, kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, vi
szont túl sok (ez is zsírban) sült krumplit.

Egészségüket „élvezeti szerek” veszélyeztetik. Az örömkere
sés, kortársi, szociális hatás fontosabb a táplálék minőségénél, az 
egészségénél.

Valamiféle rosszul értelmezett önmegvalósításra törekszenek 
az étkezésben is és például szélsőséges diétát folytatnak.

Ennek következménye lehet hiányállapotok (pl. vashiányos 
anaemia) kifejlődése, táplálkozási zavarok (pl. főleg lányokban 
anorexia nervosa).

Ez az előnytelen, rendszertelen étkezés kockázatos kövérség, 
fogszuvasodás, kardiovaszkuláris betegségek kialakulására.

Kevés figyelem irányul a serdülők táplálkozására, pedig ebben 
a korban történik a felnőttkori magasság 20%-át, a felnőttkori 
testsúly 50%-át kitevő növekedés. Ez alatt a csonttömeg 45%-kal 
nő és jelentős mértékű csontátépülés is végbemegy. Gyorsasága 
és mértéke egyénenként változó. Ennek a folyamatnak a táplá
lékszükséglete kimagasló.

Ebben a korban a lányok kalóriaszükséglete átlagban 2500 
kcal, fiúké 3000kcal.

A tizenéveseket rendszeres táplálkozásra kell biztatni, mert 
sokan kihagyják a reggelit, vagy az ebédet, hogy lefogyjanak, a 
nap második felében pedig túl sokat esznek. Emiatt a délelőtti 
órákban romlik az iskolai teljesítményük. Kerülniük kell az egy-
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oldalú étrendeket is, mivel károsan befolyásolhatják növekedé
süket, szexuális érésüket.

Intenzív a csontfejlődés, ehhez D vitaminra is szükség van 
(400 E/nap). A jól fejlett csontozat igen lényeges, mert a nemi érés 
után már csak vesztünk belőle (férfiak is, csak lassabban).

44. táblázat. A csonttömeg (g) alakulása az életkor függvényében (év) 
(Péter, E, Muzsnai, Á., Micskey, É„ Viola, S., György, I.)

A mozgást a csontfejlődésben semmilyen gyógyszer nem he
lyettesíti! Ilyenkor fokozott a kalcium hiány veszélye, ami nö
velheti a későbbi osteroporosis kockázatát. Legalkalmasabb 
kalciumforrás a tej és a tejtermékek. A magas zsírtartalmú tej és 
tejtermékek (sós sajtok) azonban ugyanakkor a kardiovaszkulá
ris betegségek rizikótényezőivé is válhatnak.
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45. táblázat. A csont ásványianyag tartalmát befolyásoló 
- nem genetikai - tényezők.

(Péter, F, Muzsnai, Á., Micskey, É., Viola, S., György, I.)

Fennállhat még ekkor is a vashiány veszélye is mind a két nem
ben. Lányoknak a reprodukcióra is fel kell készülniük, valamint 
arra, hogy az elkövetkező 30 évben a menstruáció miatt rendsze
res lesz a vasveszteségük, amit nem tudnak egyedül a táplálékból 
pótolni (máj, hús, tojássárga, „sötétzöld” zöldségek). A menst
ruációs veszteség pótlás nélkül gyakran vezet anaemiához. Tu-
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datosan törekedni kell napi 1,5-2 mg vas bevitelére. Figyelembe 
kell venni, hogy az ivóvíz vasszegény, a növényi termékekből a 
vas kevésbé szívódik fel, mint az állatiakból. A felszívódást C-vi- 
tamin és a rostfogyasztás elősegíti. Ugyanakkor ne terheljük a 
szervezetet a vasbevitel orvén koleszterinnel.

Ha még terhesség is bekövetkezik serdülőkorban, annak a ki
viseléséhez körültekintő szakmai segítségre van szükség.

Sok serdülő élelmezése függ még a szüleitől, ezért a táplálko
zási tanácsadásba a szülőket is be kell vonni amikor az egész éle
tükre kiható, kamatozó szokások megalapozásáról van szó.

46. táblázat. Ajánlott napi energia- és tápanyagbevitel csecsemők, 
gyermekek és fiatalok számára

Kor- 
csoport

Energia Fehérje Zsír Szénhidrát
MJ kcal g % g % g %

6-12 hó 0,46-
0,334/kg

110-80
/kg

3-3,5 
g/kg

3-4/kg

2-3 év 5,7 1300 41 13 42 30 181 57
4-6 év 7,1 1700 54 13 55 30 236 57
7-10 év 9,2 2200 70 13 71 30 306 57

Fiú
11-14 év 11,3 2700 86 13 87 30 375 57
15-18 év 11,8 2800 89 13 90 30 389 57

Lány
11-14 év 10,0 2400 76 13 77 30 334 57
15-18 év 9,6 2300 73 13 74 30 320 57

Forrás: Bíró Gy.-Lindner K.: Tápanyagtáblázat. Medicina Kiadó, Budapest, 1995.
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47. táblázat. Átlagos testsúly, testhossz és javasolt energiafelvétel

Forrás: National Academy of Socience, National Research Council, USA, 1980.

Korcsoport Kor (évek) Testsúly
(kg)

Testhossz
(cm)

Energiaszük
séglet (kcal)

Energiaszükséglet 
terjedelme (kcal)

Csecsemők 0-0,5 5,9 60,0 kg x 115 95-145 (kcal/kg)
0,5-1,0 9,0 70,0 kg x 105 80-135 (kcal/kg)

Gyermekek 1-3 13,1 87,5 1300 900-1800
4-6 19,9 110,0 1700 1300-2300
7-10 27,9 130,0 2400 1650-3300

Fiúk 11-14 44,6 155,0 2700 2000-3700
15-18 65,3 172,5 2800 2100-3900

Lányok 11-14 45,6 155,0 2200 1500-3000
15-18 54,0 160,0 2100 1200-3000

48. táblázat. Egészséges gyermeknek javasolt napi energia-, fehérje-, Ca 
és P fogyasztás (Sallay, Nagy J.)

Forrás: Sallay, Nagy J.

Életkor
(év)

Testhossz 
(átlag, 
cm)

Testsúly
(kg)

Energia 
(kcal/ 

kg)

Teljes 
energia
(kcal)

Fehérje 
(g/kg)

Ossz, 
fehérje 
(g/nap)

Ossz. 
Ca 

(mg)

Ossz. 
P

(mg)
0-0,5 60 6 108 650 2,2 2,2 400 300
0,5-1 71 9 98 850 1,6 1,6 600 500
1-3 90 13 102 1300 1,2 1,2 800 800
4-6 112 20 90 1800 1,2 1,2 800 800
7-10 132 28 70 2000 1,1 1,1 800 800
11-14
(fiú)

157 45 55 2500 1,0 1,0 1200 1200

11-14
(lány)

157 46 47 2200 1,0 1,0 1200 1200

15-18
(fiú)

176 66 45 3000 0,9 0,9 1200 1200

15-18
(lány)

163 55 38 2200 0,9 0,9 1200 1200
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49. táblázat. Fizikális vizsgálattal észlelhető jelek a tápláltsági állapot 
klinikai diagnózisában

Tünet Következtetés
Haj száraz, fakó protein/energia malnutritio

pigmenthiányos protein/energia malnutritio
spontán hullik protein/energia malnutritio

Fej, arc, 
nyak

nasolabialis seborrhoea riboflavin-, niacinhiány
bilaterális parotisduzzanat proteinhiány
golyva jódhiány
sápadtság anaemia
temporomandibularis 
izomsorvadás

protein/energia malnutritio

Szem conjunctiva, cornea 
szárazsága

retinolhiány

Bitót-folt retinolhiány
szemhéjszöglet piros, fissurált riboflavin-, piridoxinhiány
sápadt conjunctiva anaemia

Ajak kétoldali laesio és hegek niacin-, riboflavinhiány
cheilosis niacin-, riboflavinhiány

Fogíny akut periodontalis gingivitis 
(pír, duzzanat, vörös duzzadt 
papillák, vérző íny)

aszkorbinsavhiány

Nyelv sima, sápadt, atrophiás anaemia
vörös, fájdalmas, hámló 
oedemás

niacin-, riboflavinhiány- 
eredetű

barázdált, egyenetlen, tér
képszerű, valószínűleg nem 
tápanyaghiány-eredetű

Bőr petechiák, purpurák aszkorbinsavhiány
szimmetrikus dermatitis a láb 
fényérte részein

niacinhiány

megvastagodások a nyomás
pontokon

niacinhiány

scrotumdermatitis riboflavinhiány
follicularis hyperkeratosis retinolhiány
egyenetlen, kövezet-dermatitis retinol-, fehérjehiány
kétoldali oedema fehérje-, tiaminhiány
dermatitis cinkhiány
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Tünet Következtetés
Mozgás
szervek

costochondralis, duzzanatok aszkorbinsav-, 
kalciferolhiány

epiphysisek megnagyobbodása kalciferolhiány
cranialis dudor, carniotabes kalciferolhiány
görbült láb kalciferolhiány
kézizmok sorvadása fehérje/energia malnutritio

Ideg- 
rendszer

vibrációs érzet hiánya tiaminhiány
mély ínreflexek hiánya tiaminhiány
lábikra-érzékenység tiaminhiány

Összefoglalva:

A betegségmegelőző táplálkozás alapja a kiegyensúlyozott, vál
tozatos táplálkozás: teljes kiőrlésű gabonafélék, zöldség és főze
lékfélék, gyümölcsök rendszeres, napi ötszöri fogyasztása (ezt 
kell nassolnunk!). Ezt kell kiegészíteni sovány tejjel és tejtermé
kekkel, sovány húsokkal és húskészítményekkel, melyek napi fo
gyasztása javasolt, míg halak fogyasztása 1-2-szer hetente. Zsír
szegény elkészítési módokat kell bevezetni, a sózást mérsékelni, 
az élvezeti cikkek fogyasztását korlátozni. Zsír- és cukorgazdag 
édességet csak ritkán és kis mennyiségben helyes fogyasztani. 
Naponta 4-5-ször étkezzünk, gusztusos körülmények között.

Fizikai aktivitás

A század 30-as éveiben Szent-Györgyi Albert Szegeden az orszá
gos testnevelési kongresszuson azt mondta, hogy a sport szellemi 
fogalom, nemcsak a testnek, hanem a léleknek is a legerőteljesebb 
és legnemesebb nevelőeszköze. Mai súlyos problémáink egyiké
nek: a drogozásnak is legeredményesebb megelőzése lehetne a 
sport.
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Az ember létszükséglete a mozgás, szervezetünk akkor 
működik jól, ha dolgozhat. A mozgásszegénység felborítja az 
egyensúlyt, satnyulást okoz (inaktivitási atrófia), amely a szel
lemi szférára is kedvezőtlenül hat vissza.

Nyugaton hatalmas a sport tekintélye, a munkáltatók is (ld. 
pld. Wellness mozgalom) fontosnak tartják, hogy már fiatal kor
ban beépüljön a napi tevékenységek sorába, mert akkor nem lesz 
később annyi beteg ember, nem kell az egészségügyi kiadásokra 
hatalmas összegeket költeni.

Sajnálatos módon ma ez még nincs így, a mozgás nem a napi
rend része, minden fontosabb és elsőbbséget élvez, holott az élet 
= mozgás. Kövér betegekkel való beszélgetéseken is az a tapaszta
lat, hogy ezer okot tudnak előhozni arra, hogy miért nincs idejük 
a fizikai aktivitás gyakorlására. Nem az ún. szervezett progra
mokra kellene fektetni a hangsúlyt, amiért fizetni kell, oda kell 
menni, számos tényező függvénye, hanem olyan hétköznapi 
dolgokra, mint gyaloglás, bevásárlás gyalogosan, lift helyett lép
csőhasználat, séta, autózás helyett kerékpározás, tv nézés közben 
szobabiciklizés, rendszeres otthoni gimnasztika, táncolás rádió
zenére, labdajátékok.

Magyarországon a lakosság fizikai aktivitása, arra való hajla
ma (ideje?) csekély. A felnőttek 84%-a még alkalomszerűen sem 
sportol. A fizikai aktivitás szintje a serdülőkor felé egyre csök
ken. A fiúk 53%-a, a lányok 46%-a a testnevelési órán kívül nem 
fejt ki más fizikai aktivitást, csak 5% sportol rendszeresen heti 
6 órát, vagy többet. A gyermekek 75%-a kizárólag a testnevelési 
órán sportol, az 5-16 éveseknek csak negyede tölt legalább heti 2 
órát testneveléssel. A lányok többsége 14 éves korától egyáltalán 
nem sportol. Egyre nő a felmentettek, ill. gyógytestnevelés órára 
járók száma.

Egy felmérés szerint Budapesten terjedőben van a kerékpáro
zás, de ezt szemlátomást is örömmel tapasztalhatjuk. A felmérés-
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bői az derül ki, hogy még többen bicikliznének, ha a fővárosban 
jól összefüggő bicikliút állna rendelkezésre.

Ezen kívül azonban, bár a budapestiek mintegy fele küzd túl
súllyal, mégsem mozognak, sportolnak, sőt még a fogyókúrázók 
között sem található sok ember, aki sportolással segítené elő fo
gyókúrájának hatékonyságát.

A fizikai aktivitás és a fittség pozitív kapcsolata felnőttkorban 
egyértelmű, de gyermekkorban nem. Genetikai tényezők, a testi 
fejlődés és érés befolyásolja a környezeten (család, testnevelő ta
nár) kívül. Márpedig a gyermekkori beállítódás meghatározó a 
felnőttkori aktív, vagy inaktív életmód kialakításában, és a gye
rekkori fittség számos felnőttkori betegség kockázatát befolyá
solja. Bár a szív-érbetegségek megelőzésében, az egészség megőr
zésében fontos tényező a magyar felnőtt férfiak 2/3-a, a nők 4/5-e 
mégsem sportolt soha. Ennek is következménye, hogy a lakosság 
fele túlsúlyos, ill. kövér és a kardiovaszkuláris halálozás az összes 
halálozásnak a fele.

Sokan már normális BMI mellett is diétáznak, mert a testzsír 
százalékuk magas. Előfordulhat, hogy a diétázás során veszíte
nek ugyan a testtömegükből, de a diéta önmagában főleg a zsír
mentes testtömeget (LBM - lean body mass) csökkenti. Ez káros, 
mert gyakorlatilag az izomtömegüket vesztik, miközben zsírszá
zalékuk tovább nő. A megoldás tehát nem ez.

A testsúlycsökkentő programok a fizikai aktivitásra kevés fi
gyelmet fordítanak, míg a diétás ajánlások mindig kimerítőek. 
Pedig az egészséges életmód egyenrangú alappillére a táplálko
zás mellett a testedzés.

A mindennapi gyakorlatban az orvosok sajnos csak betegeik 
kis részének tanácsolják a fizikai tréninget. Egy amerikai repre
zentatív nemzeti mintán vizsgálták ezt és megállapították, hogy 
ritkán adnak az orvosok tanácsot a fizikai aktivitásra és a célja 
akkor is elsősorban a másodlagos megelőzés és nem a kövérség
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megelőzése a főleg ülő életmódot folytatók körében. Pedig az el
sődleges megelőzésnek sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia.

Az energia felhasználás

Fő tényezői:
• BMR nyugalmi anyagcsere 60-75% (basic metabolic rate)
• TEF táplálék termikus hatása: 10-15% (a táplálék metaboliz- 

musához szükséges energia-thermic effect of food)
• TEA akaratlagos aktivitás termikus hatása: 10-30%. (thermic 

effect of activity)

Az energia felhasználás függ:
• a testtömeg nagyságától (elhízottak energia felhasználása 

nagyobb, mint a normál súlyúaké, ebben mechanikai té
nyezők is szerepet játszanak, mint a combok egymáshoz 
dörzsölése, a karok szélesebb lendítése a törzshöz képest)

• a mozgás intenzitása, sebessége, időtartama
• környezeti tényezők (hőmérséklet, páratartalom)

Az energiafelhasználás tényezői közül a fizikai aktivitással 
(TEA) lehetne (kell) a pozitív energia mérleget negatív irányba 
billenteni.

Az energiafelhasználás normális súlyúaknái a fizikai aktivi
tást követően egy ideig (2-3 nap) még továbbra is magasabb lehet. 
Egyes adatok szerint kövéreknél napi szinten is. Ennek oka lehet: 
ATP és glikogén reszintézise, tejsav oxidáció, oxigén raktárak 
(hgb, myoglobin) feltöltése, magasabb testhőmérséklet stb.
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Nyugalmi energiafogyasztás

Az aerob gyakorlatok, mint az úszás, jogging, futball fokozzák 
az energia leadást a tréning alatt, de nincsenek, vagy csak cse
kély hatással vannak a nyugalmi energia fogyasztásra, márpedig 
fogyókúra során a visszahízás azon múlik, hogy hogyan viselke
dik a nyugalmi energia fogyasztás, mivel ez a visszahízás  fő rizikó 
faktora (ha csökken). Akkor védhető ki a nyugalmi anyagcsere 
csökkenés, ha a diétát edzéssel is kombináljuk

A rendszeres, nagyintenzitású testmozgásnak nemcsak kalória 
felhasználó szerepe van, hanem a zsírmentes testtömeget is növeli. 
Ezzel párhuzamosan az anyagcsere sebességét is növeli, így több ka
lória ég el a nyugalmi periódusokban. Ha a mozgásprogram erőfej
lesztő (body building), akkor a testsúly jelentéktelen változása mel
lett nő a zsírmentes testtömeg, vagyis az izomzat és az abdominális 
zsírdepók csökkennek, a test átépül. Ezt előre el kell mondani a fo
gyókúrázónak, aki csak a mérleget figyeli, nehogy csalódjon.

A REE (resting energy expenditure-nyugalmi energia fogyasz
tás) kövér gyermekekben szorosan összefügg a zsírmentes szö
vetek (LBM) tömegével, ezért ha meg akarjuk előzni a visszahí- 
zást, akkor arra kell törekednünk, hogy növeljük a zsírmentes 
szövetek tömegét. Egy osztrák kísérletben ez sikerült is: jelentős 
különbség volt a kísérlet végén a zsírmentes szövetek között a két 
csoport között: egyik csak diétázott, a másik tréningezett is

Energia leadás és egészség

Az életkor előre haladtával a hasi zsír általában felszaporodik. 
A fizikailag aktív személyek azonban karcsúbbak maradnak.

Az egészségvédő stratégiák egész életen át azonos testmozgást 
javasolnak, nevezetesen a nyugalmi energiafelhasználás 170%-
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ára való emelését, ami napi 60-90 perces lendületes gyaloglás
sal érhető el. Az idősödéssel együtt járó súlygyarapodást többlet 
edzésadaggal (többlet távolsággal) lehetne megelőzni.

Lehetséges, hogy az energia leadás mértékétől és formájától 
függ, hogy valaki hízik-e, vagy tartja a súlyát. Kísérletes túltáplá- 
lásban megfigyelték, hogy nőtt az energia leadás, de ennek 2/3 ré
sze apró mozgásokból (izgés-mozgás), a testtartás fent tartásából, 
a mindennapi élet egyéb tevékenységeiből adódott, amit erőkifej
téssel nem járó termogenezisnek neveznek. Adódik a gondolat, 
hogy az elhízást, ezen apró mozgások révén lehetne megelőzni, 
vagy a testsúlyt tartani azzal, ha kevésbé kényelmeskedünk (tá
maszkodás stb.). Minden esetre, akiknek sikerült lefogyniuk, 
azokat fizikai aktivitás nagyban segíti testsúlyuk megőrzésében. 
A súlytartás is akkor valósul meg, ha a beteg életmódja tartósan 
megváltozik.

Amerikai tanulmányok is azt mutatták, hogy az életmód vál
toztatással kombinált fizikai aktivitást fokozó program hatáso
sabb és az eredmény megtartása is jobb, hosszú távon különösen, 
ha kognitív viselkedés terápiával is kombinálják.

Gyermekekben nem is a fogyásra törekszünk, hanem meta
bolikus fittségre, arra, hogy a súlyát tartsa, ne gyarapodjon (a 
fejlődés mellett) tovább.

Nem ismeretes a különböző testsúly tartományok és a kardio- 
respiratórikus fittség különböző szintjeinek kihatása az egész
ségre. Túlsúlyos is lehet fitt több 10 kg felesleggel, ezt azért fontos 
tudnunk, mert egy (bizonyos szintig) a bár kövér, de fitt em
ber-halálozási esélye jobb, mint egy normál súlyú, de nem fitté. 
(Példa az ellenkezőjére: Japánban /az átlagsúly 63 kg/a kövéreket 
dicsőítik, a szumó sportban 2 kövér isten küzd a nemzetért, vetés 
idején a bőséges termésért versenyeznek. Átlagéletkoruk mégis 
csak 38 év, hiszen már minden szinten túl vannak a sokszor 200 
kg testsúlyukkal.)
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Kondicionálás

Egyre több valamennyi korcsoportban azon tünetek száma, 
amelyek hátterében a fizikai inaktivitás, mint oki tényező, vagy 
mint az etiológiai lánc egyik szeme áll. Habár ma már magától 
értetődő a rendszeres testmozgás egészségre gyakorolt kedvező 
hatása, mégis világjelenség, hogy a lakosság jelentős része nem 
él vele. Az USA-ban a fizikailag inaktívak aránya 60%-ra tehető, 
Magyarországon ez az arány rosszabb.

Másfelől nő azoknak a száma is, akik egészségük stabilizálása, 
fizikai képességeik, edzettségük javítása, megőrzése érdekében 
akarnak rendszeresen sportolni. Az ő lehetőségük a kondicioná
lás, amely alatt az aerob és anaerob teljesítőképesség, az izomerő, 
a hajlékonyság, a koordinációs képesség megőrzése és fejlesztése 
értendő.

Ideális esetben az egészséges, fizikailag aktív életmód terjesz
tésében a családorvosé lenne a fő szerep, amennyiben a hozzá 
forduló páciensek számára tanácsot tudna adni egyénre szabott 
mozgásprogramjuk kialakításához.

A kondicionáló program részei az edzésprogram, diéta, maga
tartás-módosítás.

A mozgásprogramot 4 komponens jellemzi: a mozgás típusa, 
intenzitása, időtartama, gyakorisága. A jó kondíció titka a rend
szeresség: napi 30-40 perc edzés hetente 5-7 alkalommal. Dina
mikus, aerob jellegű mozgásokat kell végezni, a nagy izomcso
portokat megmozgatva. Ilyen mozgásformák a gyaloglás, úszás, 
sífutás, labdajátékok, kerékpározás. Ezek kiegészíthetők heti 2-3 
alkalommal izometriás (izommegfeszítéses) gyakorlatokkal.

Az erőnlét növelését a kondicionális képességek fejlesztésével 
érhetjük el.
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Az első kondicionális képesség az állóképesség, az ember tartós 
teljesítőképességének meghatározója. Általában közepes inten
zitású, tartós testmozgások fejlesztik. A munkavégző képesség, 
a teljesítmény fokozásának feltétele az oxigén felvétel fokozása, 
ami aerob edzéssel valósítható meg.

A teljesítőképesség megállapítására alkalmas az aerob állóké
pesség vizsgálata futószalagon, vagy kerékpár ergométerrel.

A Hungarofit protokoll tartalmazza az aerob állóképesség, 
izom állóképesség és izomerő vizsgálatára alkalmas mérési mód
szereket és az értékeléshez szükséges táblázatokat életkor szerint.

25. ábra. Aerob munkavégzés hatása
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Hazai elterjesztése fontos a gyermekek és serdülők fizikai álla
potának felmérésére. Lehetővé teszi a testnevelési órák anyagá
nak optimális felépítését, a nem jól fejlődő gyermekek kiszűré
sét, számukra egyéni program összeállítását, mely biztosítaná 
a megfelelő testi-lelki fejlődésüket és elejét venné a felnőttkori 
rossz morbiditási és mortalitási statisztikának. Pl. az erőfejlesztő 
testsúlyterheléssel járó fizikai aktivitás pozitív kapcsolatban áll 
a csont ásványi anyag tartalmával, ezzel hozzájárul a felnőttkori 
osteoporózis csökkentéséhez. Ugyancsak a felnőttkori derékfá
jást csökkenti a törzsizomzat erejének és az izomzat hajlékonysá
gának a fokozása, de csökkenti a sérülési hajlamot is.

Bármely életkorú egyén kondicionálható, ha nincs ellenjavallat 
(abszolút, vagy negatív), de nem mindegy, hogy mit és mennyit edz.

Edzésprogram megkezdése előtt kategorizálás szükséges, ill. 
orvosi vizsgálat során kell eldönteni, hogy a páciens az életkora, 
anamnézise, antropometriai értékei, fizikális vizsgálata (különös 
tekintettel a mozgásszervekre) alapján folytathat-e kötetlenül 
testedzést, sportolást, vagy további vizsgálatok szükségesek még 
ennek eldöntéséhez.

Kategóriák:
• egészséges
• fokozott kockázatúak:

• CHD, hipertónia, hiperlipidémia, dohányzás, pozitív 
családi anamnézis, diabetes mellitus

• terhelésre jelentkező mellkasi fájdalom, dyspnoe, szívrit
mus zavarok

• egyéb szívbetegségre utaló panaszok: ödéma, nykturia, 
palpitáció

• kezelt anyagcsere betegségek
• kompenzált máj-és vesebetegségek.

• ellenjavallt a kondicionálás: ha abszolút, vagy negatív ellen
javallat áll fenn
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50. táblázat. Panaszok, amelyek orvosi ellátást igényelnek (Sportbelgyógyászat)
Azonnali orvosi 
ellátás szükséges

- irreguláris pulzus
- palpitáció
- extrasystolia
- paroxymalis tachycardia
- hirtelen fellépő, magas szívfrekvenciát követő 

bradycardia
- angina
- erős szédülés
- hirtelen fellépő koordinációs zavar
- zavart tudatállapot
- féloldali végtaggyengeség
- cianózis
- kollapszus

Nem szükséges 
azonnali orvosi 
ellátás

- a célfrekvenciát megközelítő pulzusszám, 10 perccel 
edzés után is

- fokozódó ízületi panaszok

51. táblázat. Orvosi ellátást nem igénylő panaszok (Sportbelgyógyászat)
Panasz Ok Teendő

Nausea edzés után Túl magas intenzitás, 
nem megfelelő levezetés

Intenzitás csökkenten
dő, hosszabb levezetés

Edzés után 10 perccel is 
légszomj

Az edzés a cardiorespi- 
ratoricus rendszernek 
túlterhelést jelentett

alacsony szívfrekvencia 
edzésnél

Edzés után 24 órával is 
fáradtság

Túlterhelés Intenzitás és időtartam 
csökkentendő, fokoza
tos növelés

Lábszárfájdalmak Izomsérülés vagy 
insertopathia

Pihenés, esetleg az 
edzőcipő cseréje

Álmatlanság Túlterhelés Intenzitás csökkentése
Lábikrafájdalom Kemény talaj 

(claudicatio?!)
Vastagabb talpú cipő 
használata, puhább tala
jon edzés, ha nem csök
ken, orvosi vizsgálat

Oldalszúrás Diaphragma görcs vagy 
telt belek

Néhány perc pihenés, 
has leszorítása
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A mozgás időtartama fontosabb az intenzitásánál, mert a zsír 
égetése a cél. Kezdetben a szénhidrátokat használja fel a szervezet 
(ld. még Cooper tesztnél). Amíg a szervezetben tárolt szénhidrát 
mennyisége korlátozott, a zsírokban tárolt energia mennyiség 
70-100 ezer kcal. A mozgás intenzitásától és időtartamától függ, 
hogy mozgás közben melyik fogy. Alacsony, vagy közepes egyen
letes mozgásnál a zsírokat égeti.

A rendszeres edzés nemcsak az aerob állóképességre és a 
mozgató rendszerre fejt ki előnyös hatást, hanem kedvező hatá
sú a hagyományos rizikó faktorokra, ezért a kardiovaszkuláris 
betegségek elsődleges és másodlagos megelőzésében ajánlják. 
Csökkenti a vazokonstrikciós hajlamot, acetilkolin adás után 
javítja a koronária átáramlást. Ez a tréning hatására fellépett 
endothel funkció javulására utal. Javul a simaizom funkció is. 
Másfelől a tréning fokozza az endothel NO produkcióját, ami 
vazodilatációt okoz az epikardiális nagy koszorúerekben, de a 
mikrovaszkulatúrában is. Ez javítja a myokardium perfúzióját, 
emeli az angina küszöböt, csökkenti az arterioszklerózis prog
resszióját.

A rendszeres edzés hatásai:
• növeli az edzettséget,
• elősegíti a megfelelő csontszerkezet felépülését,
• növeli az izomtömeget, az izomerőt, az inak szakító erejét, 

a csontok szilárdságát,
• fenntartja a mozgatórendszer funkcióképességét, késlelteti 

az osteoartrózis, osteoporózis létrejöttét,
• elősegíti a testsúly csökkentését, a kedvezőbb zsíreloszlást,
• negatív irányba billenti az energia egyensúlyt,
• növeli a glukóz toleranciát, a szabad zsírsav felhasználást, a 

HDL-koleszterin szintet,
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• fokozza a szerotonin aktivitást, az endorfin szintet növeli, 
ezáltal csökkenti az étvágyat (szemben a hiedelemmel, hogy 
az edzés növeli),

• növeli az önértékelést,
• kedvező erkölcsi és szociális hatása van (szolidaritás, fair 

play stb.),
• kedvezőbb életminőséget biztosít,
• idősebb korban segít megőrizni a funkcionális képességeket 

és az önálló életvitel lehetőségét,
• csökkenti a koszorúér betegség kockázatát,
• megelőzheti, vagy késleltetheti a hipertónia kialakulását,
• csökkenti az inzulin rezisztenciát,
• csökkenti a gyulladásos faktorok szintjét,
• csökkenti a krónikus, nem fertőző (civilizációs) betegségek 

rizikó faktorait (lipid és lipoprotein, triglicerid csökkentés),
• lipoprotein lipáz aktivitás-fokozódás, ezáltal a zsír lebon

tása, metabolikus-szindróma veszélyének csökkentése, 2-es 
típusú cukorbetegség, vastagbélrák,

• csökkenti a depressziót és nyugtalanságot.
A javuló erőnlét csökkenti a kardiovaszkuláris kockázatot. 

Már 8 hetes edzés javítja az erőnlétet és az endothelműködést, 
emeli a HDL-koleszterin szintet elhízottakon.

Hangsúlyozni kell, hogy jelentős súlycsökkenés diéta nélkül, 
egymagában fizikai aktivitással igen nehezen érhető el, hiszen pl. 
1 óra 5 km/h sebességű gyaloglás 280 kcal energia felhasználását 
eredményezi, ami 1 db sóskifli energia tartalmának felel meg.
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Aerobik

Szülőatyja Cooper volt, 1960-ban összeállított egy kondíciót, ál
lóképességet javító gyakorlatsort, később ezt szívbetegek rehabi
litációjába építette be.

A fittséget Cooper szerint kategorizáljuk. A Cooper teszt (12 
perces futás-járás próba) az aerob állóképesség műszer nélküli 
mérésének világszerte elfogadott módszere. A teszt távot közel 
azonos intenzitással célszerű végig teljesíteni. A tesztet mindig 
össze kell kötni pulzusméréssel A Cooper teszttel mindenki fel
mérheti önmaga a saját fittségét. A teszt lényege, hogy 12 perc 
alatt a lehető leghosszabb távot (méterben) teljesítsük futással, 
úszással, kerékpározással stb. Aerob munkavégzésnél először 
cukor, majd zsír használódik fel. Ahhoz azonban, hogy a zsír ae
rob módon használódjék fel a mozgásnak meg kell haladnia a 20 
percet. Ha a terhelés maximumán mért pulzusértékből kivonjuk 
az alap, a napközben mért pulzusértéket, akkor megkapjuk, hogy 
milyen pulzusszám emelkedéssel értük el a teljesítményünket. 
Az edzést a maximális pulzusszám 60%-ával kezdhetjük (a ma
ximális pulzusszám 220 - az életkor években.). Ebben a pulzus
szám tartományban az illetők anyagcsere folyamatai bizonyosan 
aerob módon zajlanak. Rendszeres edzések folyamán a dinami
kus terhelés során bekövetkező élettani alkalmazkodások révén 
nő az aerob kapacitás, vele együtt a munkavégző képesség.

Hatásai:
• a tüdő befogadó képességének növelése
• szív-érrendszeri működést kedvezően befolyásolja
• fejleszti az izomzatot, átmozgatja az ízületeket
• az idegrendszerre megnyugtatóan hat
• korra, nemre valótekintet nélkül űzhető
• segíti a fogyást a zsírréteg elvékonyításával, eltüntetésével.
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Kitalálása óta világkarriert futott be és változásokon is átment. 
Kialakult a safe-aerobik, amit nem mezítláb, hanem különlege
sen kiképzett cipőben végeznek.

Az aerobik hatása a hosszabb ideig tartó futáshoz, úszáshoz, 
kerékpározáshoz hasonló. Hosszantartó terhelést nyújt, társaság
ban, de otthon is végezhető. A sok has-, comb-, csípő-, farizom 
gyakorlat alakformáló hatású. A hozzá tartozó zene pihentető, 
frissítő. Hatásos kondíciófejlesztő, ha 40-60 percig intenzíven vé
gezzük.

Fajtái: fitness, verseny, vízi, óvodás, senior, terhes, állóképes
séget fejlesztő edzések, testsúlycsökkentő edzések, erőfejlesztő 
edzések, speciális edzések (mint terhes stb.).

Étvágy és sportolás

Az aerobik torna közvetlenül fokozza az energia felhasználást és 
különösen hasznos a testsúly hosszú távú stabilizálására. A so
vány ember pontosan pótolja a leadott energiáját és a súlya nem 
változik, a kövér ember azonban kevesebbet vesz fel pótlásként 
és végeredményben így fogyni fog. A fizikai munkát egyébként 
kísérő szimpatikus aktiváció csökkenti az inzulin elválasztást, 
ugyanakkor mind az inzulin-függő, mind az attól független glu
kóz felhasználás fokozódik. Tévhit az az aggodalom, hogy a ki
adós testmozgás jó étvágyat okoz és hizlal.

Edzetlen személy az intenzív izommunkához az energiát szén
hidrát égetésből fedezi ezért ha ez elfogy, edzés közben éhség lép
het fel. Ugyanekkor a szerotonin szint csökken, majd szénhidrát 
fogyasztásra visszaáll. Az edzett személy azonban zsírból fedezi 
a szükséges energiát, nem éhezik. Erre a tulajdonságára hosszú 
távú, rendszeres tréning során tett szert, az ő étvágya nem nő 
tréning közben.
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Rezisztencia-edzés

Új szempont a rezisztencia-edzés: súlyok, gépek, rugók, szalagok 
ellenállásával szemben kifejtett izommunka, melynek hatásossá
ga arányos az izomtömeg növekedésével.

Korábban úgy tartották, hogy pubertás előtt nem alkalmazha
tó. Ma már a mindenkinek ajánlott edzés része. Sok ismétléssel 
(10-15/gép) végzendő. Használatos eszközök: szobabicikli, futó
szőnyeg, súlyzógép, evezőpad.

Hatásosan fejleszti az izomerőt, de további egészségjavító ha
tásai is vannak:

• a csonttömeg növelése
• a vérnyomás csökkentése
• a testzsír csökkentése, a funkcionális képesség növelése, en

nek révén a magasabb nívójú életvitel.
Leghatékonyabb 4x 8-12 gyakorlat izomcsoportonként.
Az állóképesség! edzés szakaszok között a megfelelő anaboli- 

kus hatás eléréséhez fél-egy perc pihenőt kell tartani.
Szükséges az edzés felépítése:
• 5 perc bemelegítés
• 30-60 perc tényleges edzés
• 5 perc levezetés.
Kezdőknek heti 2-3, haladóbbaknak heti 3-4 edzést ajánlanak. 

Az állóképességi és ellenállásos edzés aránya 3:1 legyen.
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Gyermekkori sajátosságok

Az adatok értékeléséhez tisztában kell lenni a gyermekkor élet
tani sajátosságaival, miszerint a testméretek változnak és ez nem 
egyenletesen történik.

4 fő szakasz ismerhető fel:
• 0-3 évig gyors,
• 4-11 évig állandó,
• 12-15 évig felgyorsul,
• 16-20 évig ismét lelassul a változás.
A gyermek kalória szükséglete a növekedéssel együtt változik. 

Az energia többlet raktározódik, egy része a hossznövekedésre 
fordítódik, de általában a testtömeget és a zsírszövetet egyaránt 
növeli. Ebben a korban figyelni kell a megfelelő vas és kalcium 
bevitelre is, lehetőleg kerülni kell a kalória megszorítást, a vege
táriánus étrendet is.

Az adott életkorhoz tartozó testtömeget és magasságot refe
rencia értékekhez hasonlítják és percentilekben fejezik ki. Táblá
zatokat (Joubert) Id. a Függelékben!

A hormonális változások hatására nemi különbségek alakul
nak ki. A pubertáskori növekedési lökés lányokban 12 éves korra, 
fiukban 14 éves korra fejeződik be. Lányok 16,5, fiúk 17,8 éves 
korra érik el a felnőttkori testmagasság 98%-át.

Azonos korú, magasságú, súlyú gyerekek a biológiai érés kü
lönböző stádiumaiban lehetnek (ld. BMI-nél is). A mérés a fogazat 
fejlettsége, csontéletkor, vagy Tanner táblázat alapján történik.
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52. táblázat. Az emlők fejlődésének 5 fázisa Tanner szerint, 
és a pénisz fejlődésének 5 fázisa Tanner szerint

53. táblázat. Pontrendszer a pubertás stádiumainak megítélésére. 
(Országos Csecsemő és Gyermekegészségügyi Intézet

30. sz. Módszertani levele alapján)
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Az akut fizikai terhelés hatására létrejövő alapvető élettani 
reakciók minden életkorban hasonlók, de jelentős mennyiségi 
különbségek figyelhetők meg életkortól és a biológiai érettség 
stádiumától függően.

Látszólag az edzés nincs befolyással a növekedésre és a fejlő
désre, mert nem lehet elkülöníteni a tényleges edzéshatást ebben 
a korban a növekedés és érés hatásától. A rendszeres fizikai ak
tivitás nem befolyásolja a testmagasságot, de a zsírszövet nagy
ságát csökkenti, illetve növeli a sovány, zsírmentes testtömeget 
(LBM), vagyis az izomtömeget.

54. táblázat. Teljesítmény-élettani paraméterek gyermek- 
és serdülőkorban

Paraméterek Felnőttekhez 
viszonyítva

Jelentőségük az edzés
program során

Cardiovascularis
Maximális perctérfogat kisebb korlátozott hőszabályozás
Perctérfogat egy adott
VO2-nél

kisebb

Maximális verőtérfogat kisebb
Verőtérfogat egy adott
VO2-nél

kisebb

Maximális pulzusszám magasabb a pubertásig 195-215/min
Szubmaximális pulzusszám magasabb a kisebb verőtérfogat 

kompenzálására
Oxigénszállító kapacitás vértérfogat, hemo

globinkoncentrá
ció alacsonyabb

Az artériás és vénás vér 
oxigéntartalma

kicsit magasabb

Véráramlás a működő 
izmokban

nagyobb

Szisztolés és diasztolés vér
nyomás (maximális, szubma
ximális)

alacsonyabb nem befolyásolja a gyer
mekek teljesítőképességét
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Paraméterek Felnőttekhez 
viszonyítva

Jelentőségük az edzés
program során

Cardiopulmonaris
Maximális percventiláció 
(VE, 1/min)

kisebb korai kifáradás nagy 
percventilációt igénylő 
fizikai aktivitásnál

Szubmaximális 
percventiláció (egy adott 
VO2-nél);
légzési ekvivalens

magasabb kevésbé gazdaságos 
légzés; nagyobb a légzés 
oxigénszükséglete

Légzésszám, légzésmélység nagyobb légzés
szám, kisebb 
légzésmélység

a fiziológiás holttér ki
sebb, mint a felnőtteknél, 
így az alveoláris ventiláció 
még megfelelő

Szubjektív fáradtságérzés (Rate of perceived exertion - RPE)
RPE 1 kisebb ____________
Hőszabályozás
Testfelszín (egységnyi test
tömegre vonatkoztatva)

minél fiatalabb a 
gyermek, annál 
nagyobb

nagyobb arányú a hőcsere 
(a bőr és a környezet kö
zött), extrém klimatikus 
viszonyok között fokozott 
kockázat

Izzadási arány kisebb mind ab
szolút mennyiség
ben, mind egység
nyi testfelszínre 
vonatkoztatva

a hőártalom nagyobb 
kockázata a csökkent 
párolgási kapacitás miatt

Hő-akklimatizáció rosszabb hosszabb és fokozatosabb 
akklimatizáció szükséges

Hidegtolerancia (vízben) rosszabb a na
gyobb testfelszín, 
illetve a kevesebb 
bőr alatti zsírszö
vet miatt

Maghőmérséklet 
(dehidráció) során

magasabb hosszan tartó fizikai 
aktivitás előtt és alatt 
folyadékbevitel szükséges
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Bar-Or O. táblázata alapján (Robergs, R. A., Roberts, S. O.: Exercise Physiology. Exer
cise, Performance, and Clinical Applications. Mosby-Year Book, Inc.; 1997.)

Paraméterek Felnőttekhez 
viszonyítva

Jelentőségük az edzés
program során

Anyagcsere (aerob)
VO2 max (1/perc) alacsonyabb
VO2 max (ml/kg/perc) hasonló állóképességi edzést jól 

bírja
Az oxigénhiány szubmaxi- 
mális terhelésnél (gazdasá
gosság)

kerékpározás: 
hasonló; séta és 
futás: nagyobb 
anyagcsere igény

elnyújtott, nagy intenzi
tású terhelésnél fokozott 
fáradékonyság

Anyagcsere (anaerob)
Glikogénraktárak alacsonyabb kon

centráció és izom
glikogén felhasz
nálási sebesség

Foszfofruktokináz aktivitás alacsonyabb, 
emiatt a glikolízis 
korlátozott

intenzív anaerob terhe
lésre (10-90 sec) kevésbé 
képes, mint a felnőttek

Tejsav (maximális) alacsonyabb
Foszfátraktárak azonos nagyon rövid (kevesebb, 

mint 10 sec) intenzív 
terhelésre anyagcsere 
szempontból képes

Oxigénadósság kisebb, gyorsabb 
restitúció

kiválóan alkalmasak 
intermittáló terhelésre

Tejsav (szubmaximális) a VO2 max adott 
%-ánál alacsonyabb

emiatt az adott terhelést 
könnyebbnek érzik

Pulzusszám a tejsav- 
küszöbnél

magasabb

Gyermekkorban mind az aerob, mind az anaerob teljesítő
képesség elmarad a felnőttétől. Az alacsonyabb tejsav-termelés 
miatt kevésbé érzik a fáradtságot, ezért könnyen túlterhelhetők. 
Kövérekben a mozgásszervi veszélyeztetettség miatt a bemelegí
tésnek és a levezetésnek kissé hosszabbnak kell lennie.
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Gyermekkorban arra is vigyázni kell, nehogy a fejlődő csont 
túlterhelése megzavarja a csont fejlődését. Rövidebb terhelést 
kell alkalmazni gyakoribb szünetekkel. A szünetekben folyadé
kot kell inni. Ugyanakkor a csontosodás folyamatában a fizikai 
erőkifejtést más nem helyettesítheti.

Gyermekkorban ajánlható sportok 
az állóképesség fejlesztésére

Igazi megoldás a normális testsúly megtartása lenne minden 
életkorban. Az egészséges életre nevelést óvodás korban kellene 
kezdeni. A korai beavatkozást az indokolja, hogy minél súlyo
sabb és régebbi az elhízás, annál kevésbé fordítható vissza, annál 
több a komplikáció.

Minden 5-18 éves gyermeknek napi 1 óra közepes intenzitású 
fizikai aktivitás ajánlott.

Korai gyermekkorban, 5 éven alul a spontán aktivitás jellem
ző, ekkor az alapmozgásokat kell játékosan elsajátíttatni: futás, 
mászás, ugrás, rúgás, dobás, úszás, kerékpározás javasolt.

6-12 év között a mozgásokat kell finomítani, a koordinációt 
javítani, ekkor a futás, úszás, kerékpározás javasolt.

Ma már bizonyított, hogy pubertás előtt is fejleszthető az erő, 
ezt a rezisztencia edzéssel (külső ellenállással szemben) lehet el
érni. A hajlékonyság is javul, kedvezően változik a testösszetétel, 
mind az izom, mind a csonttömeg nő.

Segít a sérülések megelőzésében is, mert javul a koordináció. 
Az intenzitást fokozatosan kell növelni, de kerülni kell a nagy in
tenzitást (ld. túledzés). Az egyéb edzést a rezisztenciaedzés csak 
kiegészítheti (mértéke 3:1).

Fontos az edzések megfelelő felépítése: bevezetés, nyújtás, 
edzés, levezetés (kövérekben hosszabb bevezetés és levezetés).
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Futás:
Természetes mozgás, minden sport alapja. Csak jó cipő, meg
felelő öltözet szükséges hozzá. 15 perccel kell kezdeni olyan in
tenzitással, hogy másnap is legyen hozzá kedvünk. 2-3 hetente 5 
perccel emelhető, kombinálhatjuk gyaloglással.

Gyaloglás:
Akinek a lábával problémái vannak, ezt válassza. Ehhez há
romszor annyi idő kell, mintha futnánk. Bárki, bárhol teheti, de 
tempósan. „A láb mindig kéznél van” (Peterdi Pál). Az is nagyon 
helyes, ha súlyzóval a kézben gyalogolunk, mert ez növeli a ter
helést és a súlyzó súlyával szabályozható is.

Üszás:
Az állóképesség fejlesztésének kiváló eszköze, a betegségek meg
előzésében, a betegségek utáni regenerációban nagyon hasznos. 
Túlsúly, lábbántalmak, ízületi problémák esetén is jó lehetőség 
az edzettség elérésére. 200 m-rel kezdjük (8 hossz 25 méteres 
medencében), 2-3 hét múlva emeljük. Csak a kitartó úszás hoz 
eredményt.

Kerékpározás:
Kellemes, egészséges időtöltés, idős korban is hasznos. Napi 5 km.

Lépcsőzés:
Rövid idő alatt intenzív terhelést jelent. Fogyasztásra igen jó, sok 
energiát igényel. Alakformáló. Lépcsőn futás, vagy szökdelés: 
1 perc alatt 20 szökdelés, 10 fok fel, vagy lefelé jelent 1 kört.

Túrázás:
Kisgyermekkortól késő öregkorig járható út, szellemi és lelki fel
frissülést is hoz.
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Fizikai aktivitás krónikus 
gyermekbetegségekben

Sok még a felderítetlen, kihasználatlan lehetőség mind a gyógyí
tásban, mind a rehabilitációban, pedig a megfelelően kiválasztott 
fizikai aktivitás amellett, hogy a gyermek lelkére igen kedvező 
hatású (összehasonlítani talán az elterjedőben lévő bohóc dok
torok hatásával lehet) azt is lehetővé teszi, hogy kortársaikkal 
csaknem azonos minőségű életet éljenek. Pl. cisztás fibrózisban, 
asztmában, diabetes mellhúsban, obezitásban, központi ideg
rendszeri károsodásban, izomdisztrófiában.

A gyermek teljesítőképességét nem annyira a betegség korlá
tozza, hanem az inaktív életmód, a túlféltés, a gyermekbe plán
tált félelem ahelyett, hogy bátorítanák.

55. táblázat.
Fizikai teljesítőképességet korlátozó patofiziológiai tényezők 

a leggyakoribb krónikus gyermekbetegségek esetén 
(Chan, K-M., Micheli, L J.)

Betegség Patofiziológiai 
tényezők

Hatása a teljesítőképességre
Aerob Anaerob Izomerő O2-igény Egyéb

Asthma 
bronchiale

Bronchus szűkü
let és gyulladás

Cysticus 
fibrosis

Csökkent tüdő
diffúzió, alultáp
láltság, fokozott 
elektrolitvesztés

<=> <x>

Meleg 
intolerancia, 
fokozott 
dehidráció

IDDM Hypoglykaemia, 
ketoacidosis, 
csökkent 
kapillarizáció 
az izomban, 
neuropathia
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Betegség Patofiziológiai 
tényezők

Hatása a teljesítőképességre
Aerob Anaerob Izomerő O2-igény Egyéb

Izom 
dystrophia

A motoros egysé
gek pusztulása, 
kontraktúrák, 
cardiomyopathia

■0- ■D- Ű

Központi 
ideg
rendszeri 
károsodás

Izommerevség, 
kontraktúrák 4 0- ű

Obezitás Csökkent a járás 
gazdaságossága, 
megnövekedett a 
légzés oxigén- 
igénye

ű

Csökkent 
hőtolerancia

Nemrég még a testnevelési órák alóli felmentésre a fő okok a 
hipertónia, kövérség, diabetes mellitus voltak, éppen azok, akik
nek pedig a legégetőbb szükségük van rá. Az Amerikai Kardio
lógiai Társaság az ülő életmódot 1992-ben a szívbetegségek füg
getlen rizikó faktorának nyilvánította.

Az edzésprogram összeállításakor az effektiv korlátozó ténye
zőt kell csak figyelembe venni, pl. izomdisztrófiánál a vázizom 
teljesítménye valóban jelentősen beszűkült, cisztás fibrózisban az 
aerob kapacitás korlátozott, elhízottnál a maximális aerob kapa
citás beszűkült, de az izomerő megtartott, stb.

Az edzés javítja a fittséget, de az önértékelést is, az általános 
közérzetet, az életminőséget (nem specifikus hatások).

Specifikus hatások: pl. diabetesben javítja az inzulin érzékeny
séget.
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56. táblázat. Edzés hatása elhízott gyermekeknél. Jákó, R (szerk.)

Paraméter Változás

Testösszetétel
testtömeg 0/-
zsírszázalék 0/-
zsírmentes testtömeg 0/+

Étvágy 0/-

Biokémiai változások
plazma inzulin -
Inzulinérzékenység 4-
Glukóztolerancia 4-
FFA mobilizáció 4-
LDL-C -
Szérum triglicerid -
Szérum koleszterin 0/-
HDL-C 4-

Vérnyomás -

Energialeadás
nyugalomban Kompenzálja a diéta miatti alap- 

anyagcsere-csökkenést
összes Csökken

(- = csökken, 0 = nem változik, + = nő)
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57. táblázat. Az edzésprogram célja és az ajánlott aktivitás gyakori 
krónikus gyermekbetegségek esetén

Betegség A program célja Ajánlott aktivitás
Anorexia nervosa magatartás-módosítás változatos; előnyben 

részesítendők az alacso
nyabb energiaszükséglet
tel járó aktivitások

Asthma bronchiale kondicionálás, az EIA 
csökkentése

vízi, intermittáló jellegű, 
hosszabb bemelegítés

Cysticus fibrosis váladék-eltávolítás javítá
sa, légzőizmok edzése

gyaloglás, futás, úszás

Értelmi fogyatékosság szocializáció, önértékelés 
javítása

rekreációs jellegű, 
intermittáló, változatos

IDDM anyagcserekontroll 
javítása

változatos, szénhidrát
anyagcsere fokozott 
ellenőrzése

Izomdystrophiák izomerő- és állóképesség 
növelése, az ambuláns 
fázis kitolása

úszás, gimnasztika, 
kerekesszék sportok

Központi idegrend
szeri károsodás

aerob kapacitás, moz
gásterjedelem növelése, 
testsúly ellenőrzés

a meglévő képességek 
függvénye

Obezitás a testtömeg és testzsír 
csökkentése, kondicio
nálás, szocializáció és 
önértékelés javítása

magasabb energiaszük
séglettel járó fizikai 
aktivitás, úszás

Rheumatoid arthritis a kontraktúrák és 
izomatrophia megelőzése

úszás, gimnasztika, 
kerékpározás

Vérzékenység az izomatrophia és ízüle
ti vérzések megelőzése

úszás, kerékpározás 
kontakt sportok kerü- 
lendők
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58. táblázat. Fizikai aktivitás piramis

Általában elmondható, hogy a fokozatosan, rendszeresen, heti 
több alkalommal végzett fizikai aktivitás - ritka kivétellel - ked
vező a krónikusan beteg, így az elhízott, akár már keringési be
tegségben is szenvedő gyermekek számára. Különösen akkor, ha 
hozzáértő edző, vagy tanár vezetésével, ellenőrzésével, csoporto
san végzik és a gyermeknek kedve is van hozzá.

A kövérség kezelése gyermekkorban

A gyermekkori kövérség kezelésének három sarkalatos pontja 
van: a család, az iskola és az alapellátás.

Amennyiben a BMI értéke már a határértékhez közelít, a szü
lőknek tanácsokat kell adni a gyermek életmódjára és étrendjére. 
Ha a szülők maguk is túlsúllyal küzdenek, velük is foglalkozni 
kell, hiszen csak a család együttes erőfeszítésének lehet (tartós) 
eredménye.
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Étrend

A túltápláltság megállítható, ha a gyerek energiafelvételét az enni 
és innivaló megfelelő kiválasztásával és adagolásával, valamint 
energiafelhasználását sporttal és mozgásos játékokkal növeljük. 
Ez csak példamutató családi körben valósítható meg.

A testsúly fenntartásához fontos, hogy mi és milyen arányban 
jut a szervezetbe. A diétának a gyermek fejlődését, növekedését 
biztosítania kell. A növekedési periódusban megfelelő eredmény
nek tartjuk, ha a testmagasság nő, de a testsúly stagnál. A fejlődő 
szervezetet nem tanácsos fogyókúrára fogni.

Az energiabevitelt helyes személyre szabottan megállapítani. 
Az alapanyagcserének megfelelő energiaszükséglet kb. 25-30 
kcal/ttkg/nap, ezt az aktivitásnak megfelelő 1,2-1,3 korrekciós 
faktorral megszorozva kapjuk meg az energiaszükségletet. Ez ne 
érje el a napi szükségletet, de nem is mehet napi 1000 kcal alá. 
Lassú egyenletes testtömeg csökkenés érhető el az energiabevitel 
napi 500-700 kcal-val való csökkentésével. Lányoknál általában 
1200 kcal/nap, fiúknál 1500 kcal/nap bevitele javasolt.

Biztosítani kell a 2-3 g/kg fehérje bevitelét. 3 évesnél fiatalabb 
gyermek nem kaphat az összes napi energia bevitel 30%-ánál ke
vesebb zsírt a fejlődés (idegrendszer) igényei miatt. Az állati zsí
rokat növényi olajokkal kell helyettesíteni.

Tudatában kell lenni azonban, hogy a növényi olajok energia- 
tartalma azonos a zsírokéval (mindkettő 9 kcal/g)

A diétát az 5 alap élelmiszercsoportból kell összeállítani 
(cereáliák, zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, tej, tejtermékek, zsi
radékok). Napi 6-7-szer kell étkezni, gyakran, de egyszerre csak 
keveset és lassan. Ez csökkenti az éhségérzetet és jobban alkal
mazkodik a fizikai aktivitás cirkadián eloszlásához is. A közpon
ti idegrendszer kb. 20 perc múlva jelzi a jóllakottságot. A kövér
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emberek gyorsan esznek, mire ez a jelzés megérkezik, már többet 
is ettek a kelleténél. Ezért kell lassan enni.

A kövér gyereknek meg kell tanulnia a különbséget az éhség 
és az étvágy között, valamint a rendszerességet. A napi ritmus 
kialakításával megelőzhető a teljesítmény és koncentráció csök
kenés is, amelyet pl. a vércukor szint leesése okozhat üres gyomor 
esetén, vagy sportolás után. Fontos a napló vezetése.

Sportolás és a gyermek egészsége

Az edzés olyan sok előnnyel jár, hogy az orvosoknak sokkal 
gyakrabban kellene ajánlaniuk.

A rendszeres fizikai aktivitás ugyanolyan jellegű kedvező hatá
sokkal (csökkenő LDH-, emelkedő HDL-koleszterin szint, csök
kenő szisztolés vérnyomás) jár, mint a felnőtteknél. A rendszeres 
mozgás és sport (játékos formájú, napi legalább fél óra) csökkenti 
az inzulin rezisztenciát. Az edzéssel növekvő izomtömeg és csök
kenő zsírszövet is az anyagcserét javítja (a sokszor megismételt 
intenzív terhelés csökkenti a vércukrot).

Nagyon jelentősek a lelki egészségre gyakorolt hatások: kedve
zően alakul a stressz feldolgozási készség, javul a szociális önel
helyezés, az önmegismerés, csökkennek a depressziós és szoron
gásos jelek. A nem dohányzók száma is kisebb a volt sportolók 
között.

Nem várható azonban a tanulás eredményesebbé válása.
A csak diétás megszorítással élő fogyasztó programok az 

izomzat csökkenését is okozzák. Ez a szervezet védekező reakci
ójaként majd az alapanyagcsere csökkenésével jár, ami esetünk
ben kedvezőtlen. Másfelől pusztán a fizikai aktivitás növelésével 
- a kalória bevitel egyidejű korlátozása nélkül - a testsúly csak 
viszonylag rossz hatásfokkal csökkenthető. Az egészséges táplál-
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kozással párosított ún. aerob (gyaloglás, futás, úszás, kerékpá
rozás stb.) és erősítő gyakorlatok viszont negatív energia egyen
súlyt hoznak létre, hozzájárulnak az izomzat megtartásához (sőt 
növelik azt az alapanyagcserével együtt), ezért a test összetételé
ben előnyös változást hoznak létre.

A fizikai aktivitás több szálon hat: közvetlenül fogyasztja az 
energiát, másodszor növeli az izomtömeget, ezáltal a kalória fo
gyasztást tovább növeli. A kitartó, rendszeres testedzés a nyu
galmi anyagcserét fokozza, tehát szintén az energia fogyasztást 
emeli. Ez egyúttal a visszahízás elleni küzdelem kulcsa is. Azok 
tudják sikeres fogyókúra után tartani a súlyukat, akik rendszere
sen végeznek testedzést

A rendszeres fizikai aktivitás azonban nem csak a testsúly 
szabályozás eszköze, akkor is jótékony hatású, ha nem sikerül a 
testsúly csökkenését elérni. A fittség által betegségek megelőzése, 
az életminőség javítása, egészséges, hosszú élet is várható. Fittség 
nélkül a normál súly sem jelent egészséget.

Gyermekeknek naponta legalább 60 percnyi közepes intenzi
tású fizikai aktivitásra van szükségük az egészségük fenntartása 
érdekében. A napi aktivitás a szabad játékból, az aktív családi 
pihenésből, az utazásból és sporttevékenységből áll.

A serdülőkorban ajánlott fizikai aktivitáson kívül hetente 
legalább 3-szor 20 percig nagy intenzitású fizikai aktivitást kell 
végezni a csontokat és izmok erősítését szolgáló gyakorlatok be
iktatásával. Ugyanekkor csökkenteni kell a fizikai inaktivitással 
együtt járó TV nézést, videojátékokat, internetezést.

A gyermekkori elhízás megelőzése

A megelőzést már az igen korai gyermekkorban el kell kezdeni, 
amikor kialakítjuk az életre szóló szokásokat. Ez szülői feladat,
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amit a gyerek majd leutánoz, eltanul. Helyes lenne iskolai oktató 
program keretében megtanítani az ételek kalória tartalmát.

A serdülőkor viharai idején majd tapintatos neveléssel meg 
kell erősítenünk ezeket a szokásokat.

A megelőzéshez fontos annak az ismerete, hogy a gyermek
várás idején a szülők, a család a születendő gyermek érdekében 
könnyen befolyásolhatók a jóra is.

Ha egy kisgyerek nem tanulja meg, hogy belső késztetéseire 
hallgasson, csak akkor egyen - és annyit - amikor éhes, akkor 
felnőttkorára fogékonnyá válik a gyorsétkezdék, cukrászdák csá
bításaira. Aki viszont gyermekkorában megszokja, hogy igényei 
szerint táplálkozhat, később is tudni fogja, hogy mennyi elég. Ta
pasztalat szerint sok elhízott felnőtt rosszul evő kisgyerek volt.

Felnőttkori szív-és érrendszeri betegségek 
megelőzése gyermekkorban

A kardiovaszkuláris betegségek fő okaként ismert ateroszklerózis 
már gyermek-, ill. serdülőkorban elkezdődik. A hagyományos ri
zikó faktorok (hipertónia, zsíranyagcsere zavar, dohányzás) mel
lett újabb tényezők is ismertté váltak az utóbbi időben (alacsony 
születési súly, bizonyos fertőzések). Serdülőkorban jelentkezhet
nek olyan tünetek (fejfájás, orrvérzés, elhízás, szédülés), amelyek 
veszélyeztetettségre hívják fel a figyelmet. Zömmel azonban tü
netmentes.

Felismerést az évenkénti iskolai vérnyomás, súly- és hosszmé
rés, a veszélyeztetett családok (a családban előfordult halmozott 
fiatalkori infarktus, agyvérzés, hipertónia) utódainak szűrővizs
gálata biztosítja.
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Az így megtalált beteg gyermekeket azután gondozásba kell 
venni. Az arterioszklerózisra veszélyeztetett gyermekek esetén a 
fő beavatkozás a szükséges életmód változtatás. Fő elemei: a fo
kozott mozgási lehetőség biztosítása, a fizikai aktivitás fokozása, 
a dohányzás minden formájának megszüntetése (a passzív do
hányzás is káros) a személyre szabott diétás tanács és a tanácsok 
megvalósításának részletes ellenőrzése.

A gondozás során a felismert rizikó faktorok szerint kell eljár
ni. A vérnyomást havonta, a szemfenék és laboratóriumi adatok 
ellenőrzését fél évente kell elvégezni.

Lelki vonatkozások

Születés után olyan tapasztalatokat szerzünk, amelyek későbbi 
evéssel kapcsolatos szokásainkat megalapozzák. A táplálkozáson 
túl a száj lelki funkciókat is szolgál, lelki egyensúlyt fenntartó 
funkciója is van.

Sokat kell rágni, aki rág, az jókedvű és ráadásul egészséges 
marad. (Nyilván ez a rágógumizás filozófiája, egyébként orális 
regressziónak is felfogható.)

Az újszülött éber életének jelentős része az orális aktivitás kö
rül forog. Az oralitás emóciókkal bőségesen telitett aktivitás. Az 
újszülött öröklötten hajlamos az orális örömszerzésre.

Ha a csecsemő nyugodt környezetben él jó érzésekkel, kelle
mes tapasztalattal társul a szopás. Ha nem így van a kicsi nyűgös 
lesz, az anya ennivalóval, finomsággal csitítja, és a gyerek meg
tanulja, hogy evéssel bármilyen rossz érzést el lehet űzni és így 
majd súlyával küzdő, feszültségevő felnőtt lesz belőle.

Későbbi kisgyermek és iskolás korában is megtapasztalhat
ja, hogy az étkezés nem csak az éhség élvezetes csillapítása, ha
nem jutalom, unaloműzés, dac, harci eszköz, „étvágytalanságát”
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fegyverként használja ha a szülő csak akkor figyel rá, vagy csak 
akkor kapja meg, amit akar, ha nem eszik jól. A nem evés kritika 
az anyával szemben. A megzavart anya-gyermek kapcsolat kife
jeződhet az evés-etetés problémájában.

Ezt a probléma-megoldást a környezet kondicionálással fel
erősítheti: ha a csecsemő nyugtalan, cumival késztetik problé
mája orális megoldására. Később is édességgel fejezik ki iránta a 
szeretetet, így megtanulja problémáit orális módon kezelni. Ez a 
téves kondicionálás az alapja az olyan egészségtelen viselkedés
nek, ami tulajdonképpen a dohányzás, ivás, elhízás is.

A táplálkozás orális töltete felnőttkorban is erős, érzelmi 
helyzetek könnyen vezetnek orális regresszióhoz. A gyermek
korban vigaszul nyújtott falatok maradandó nyomot hagynak 
a tudatalattiban, bánat, lelki összeomlás előhívja a dédelgetés- 
nek ezt a formáját. Ez nem függ senkitől, bármikor megadhatjuk 
magunknak. Az evés örömével oldjuk a stresszt, kedveskedünk 
magunknak. Az ínycsiklandozó reklámok is ezt sugallják. Ez el
lentmondásban van önmagukkal, hiszen a reklámnők és férfiak 
igézőén vékony jó alakú nők, karcsún izmos férfiak. Nem lenné
nek ilyenek, ha tényleg annyit ennének

A kövérség pszichoterápiájának lehetőségei:
• pszichodinamikus, mélylélektani terápiák
• viselkedés - kognitív terápiák
• megváltozott tudatállapottal operáló módszerek:

• imaginativ terápiák (képzelgés)
• meditáció
• hipnózis
• családterápia
• csoport pszichoterápiák
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Már a 19. század első felében a Tudományos Gyűjtemény c. fo
lyóiratban, Kis János, a Kazinczy köréhez tartozó filozófus, evan
gélikus pap-tanár az egészségnevelés szempontjából korszakos 
írást tett közzé a témáit paragrafusokba szedve (étkezés, mozgás, 
szexuális nevelés). Elkülönítette a tanár, orvos, szülő feladatait, 
ami jól mutatja, hogy ő is úgy gondolta, hogy a gyermek nevelé- 
sének-gondozásának ez a három sarkalatos „intézménye”.

Kiemelte, hogy milyen fontos az anyatejes táplálás, kisgyer
meknek a növényi alapú táplálkozás. Kifejtette a rendszeresség 
és a mértékletesség, a megelőzés fontosságát, amelyet ha jól vég
zünk, nem lesz szükség a káros szenvedélyek (dohányzás, szeszes 
italok, tea, kávé-fogyasztás) elleni küzdelemre. Tisztában volt a 
testmozgás szerepével a gyermek egészséges fejlődésében. Rá
mutatott, hogy a nevelésnek mindig a gyermek aktuális értelmi 
szintjéhez kell igazodnia, arra is, hogy a szocializáció folyamata 
legelső sorban a családi környezetben alakul ki, nem kerülhető 
meg tehát a szülő felelőssége.

A magyar ma születő gyermekek életkilátásai 5-7 évvel rövi- 
debbek nyugati társaikénál és ennek az egészségtelen életmód az 
oka. Ezért az egészség megvédésére, fejlesztésére idejekorán, már 
az óvodától kell nevelni, de természetesen a teljes gyermekpopu
láció egészségnevelése a feladat, köztük a kövér szülök gyermekei 
kiemelt célcsoportot képeznek.

A Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület civil szer
vezet, amely az egészségvédelem és egészségnevelés társadalmi, 
önkéntes segítésére alakult. Az Egyesület programja 3-6 éves 
gyermekek egészségnevelésére szolgál, amelyet az Amerikai Szív 
Egyesülettől vettek át és igazítottak hazai viszonyokra. Ez az ún. 
„Szív kincsesláda” című alternatív óvodai szív-egészség védő 
program, amely az óvodai nevelés országos alapprogramjához
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szervesen kapcsolódik. Lényege, hogy megismertetik a gyerme
keket a saját szervezetükkel, annak funkcióival, működésének 
befolyásolásával, a szervezet edzésével. A program saját-test él
ményt ad. A foglalkozás során érdeklődést felkeltő, ismeretátadó, 
valamint gyakorló (gyakoroltató) elemek váltják egymást.

Az elnevezés onnan ered, hogy ahogy a tengeren utazók lá
dájában az élethez szükséges felszerelést tartják, úgy az általuk 
készített kincses ládákban is az emberi élethez, az egészségvé
delemhez szükséges eszközök, óvodai szemléltető és gyakorló 
felszerelések találhatók.

1995 óta folyó program kiszélesítésén dolgoznak jelenleg: hi
giénés, balesetmegelőző, káros szokásokat megelőző részekkel 
kívánják kiegészíteni és kiterjeszteni az ország valamennyi óvo
dájára.

A Pécsi Orvostudományi Egyetemen kezdődött meg a hazai 
első mozgástani intézetben az egészség megőrzését szolgáló el
méleti mozgástan oktatása és kutatása. Nemcsak az egészséges, 
hanem a beteg szervezet mozgásaival is foglalkoznak és ezzel a 
betegségek megelőzését, az egészség megőrzését kívánják elő
mozdítani. Ezt a tantárgyat az orvosképzésbe is bevezetik.

Egy ország viszonylatában a hatékony megelőzés a köznevelés 
rendszerében van. A nemzeti mitológia középpontjába kemény 
munkát végző embereket kellene állítani, fizikailag aktív szemé
lyeket (Dobó István, Kinizsi Pál, Toldi Miklós). Ilyen szerep mo
delleket kellene a gyermekek és serdülők elé is állítani.

Az egészségügy nem birkózhat meg önmagában a gyógyítás
sal és a hatékony megelőzéssel egyszerre. Ezért van szükség a 
lelki egészségvédelemre alapozott, először a tanárok továbbkép
zését végrehajtó, iskolafejlesztésre, mert a felnőttek lelki zavarai 
magatartási mintául szolgálnak a gyermektársadalom számára, 
így lehet az elsődleges megelőzés színtere az iskola, ahol a tár
sadalomban tapasztalható önzés, individualizáció ellenére kiala-
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kulhatnak a közösségi integráció hajszálgyökerei, ahol a fő érték 
a közösségi szolidaritás, az egészséges értéktudat.

Sajnos az eredmény csak évtizedek múlva várható, de el kell 
kezdeni („Egész-ség” iskolai program - Pécs).

Magyarországon van már példa az önálló egészségnevelési 
órák bevezetésére az iskolai tanrendbe. A tantárgy megismerteti 
a gyerekeket, az egészségi állapotot befolyásoló viselkedés mód
dal, az egészséges életvitellel, miközben olyan készségek és jár
tasságok birtokába kerülnek, amelyek révén felelőssé válnak saját 
sorsuk, életmódjuk alakításáért.

A tantárgy nem helyettesíti az egészségmegőrző iskolai szel
lemiséget, de elindíthat olyan rendszer átalakító folyamatokat, 
amelyek majd áthatják az iskola egész szellemiségét. A szerzett 
tapasztalatok egyelőre vegyesek és ellentmondásosak.

Nutrikid program

A Nestlé Hungária Kft. és a Magyar Dietetikusok Szövetsége ál
talános iskolák (10-12 éves tanulók) számára (ingyenes) egész
ségnevelő programot dolgozott ki, amelyet az általános isko
lák mintegy felében már tanítanak is. így kívánják elősegíteni 
a gyermekkori elhízás elleni küzdelmet és egy egészségtudatos 
életmód kialakítását.

Figyelni kell arra, hogy a gyerekek mindennapi tapasztalatai 
ne mondjanak ellent az iskolában hallottaknak, ezért igen lé
nyeges a pedagógus oktatási módszere, személyes viselkedése, 
példája. A tanárokat tehát a tanárképzés során ennek megfelelő 
módszerekkel és technikákkal kell felvértezni.
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Egészségbizonyítvány

Rá kellene az embereknek döbbenniük, hogy mennyire másként 
kellene élniük, ha egészségesek szeretnének maradni. A kövérség 
súlyos egészségügyi következményeit megelőzni a legkönnyebb, 
de ezt már gyermekkorban el kell kezdeni a helyes életmódra 
való neveléssel.

A helyes életmódra való nevelés jó kezdeményezése az iskolai 
oktatóprogram, amelynek része az év végi értesítő mellé adott 
egészségbizonyí tvány.

Ezt a programot valósította meg az újbudai Bethlen Gábor Ál
talános Iskola és Újreál Gimnázium az önkormányzat támogatá
sával indított egészségmegőrző program keretében.

A programot a következők szerint végezték:
A program első lépéseként az iskola hatodik és nyolcadik 

osztályos tanulóinak egy része négyórás egészségügyi képzésen 
vett részt. Tapasztalat szerint erre nagy szükség van, mert a ti
nédzserek jelentős része nincsen tisztában a saját teste működé
sével, nem tudja,hogy miért kell elkerülni a HPV fertőzést, az 
AIDS-en kívül milyen egyéb nemi betegséget okozhat a szexuális 
szabadosság, mit kockáztat a kóros elhízással, cukorbetegséggel, 
dohányzással. A mai 15 évesek egyharmada napi dohányosnak 
vallja magát, az ilyen idős lányok 20%-a, a fiúk 40%-a volt már 
több alkalommal részeg.

A képzés tematikája négy modulból állt:
• az első modul a prevenció, a betegségmegelőzés jelentőségét 

tárgyalta,
• a második modul anatómiai ismereteket tartalmaz. A gye

rekek életkoruknak megfelelő általános tájékoztatást kap
tak az emberi test izom-, váz- és érrendszeréről, és néhány 
alapvető belgyógyászati, neurológiai kórképről.

• A harmadik modul az elsősegélynyújtásról szólt.
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• Az utolsó modul a belgyógyászati, az ér-, a tüdő és a moz
gásszervi betegségek megelőzésének lehetőségeiről, ezen 
belül a táplálkozás és a mozgás fontosságáról, valamint a 
toxikológiai betegségek - alkohol, drog, cigaretta - megelő
zéséről.

24. ábra. Egészségbizonyítvány 
Bihari, Á.: Egészségnevelés. 44. 109-111. 2003.

Egészségbizonyítvány

Gyermek neve: Életmód Kata
Testi fejlettség:

- életkorához képest a testzsír érték magas 
(túlsúlyos)

- megfelelő
- életkorához képest a testzsír érték normál 

alatt van (sovány)
M ozgásgyakoriság:
- megfelelő - nem megfelelő
Állóképesség:
- igen jó - jó - közepes - gyenge - igen gyenge

Táplákozás:
gyakoriság: - megfelelő

- kifogásolt 
élelmiszer fogyasztása: - változatos

- hiányos
Napirend:
- megfelelő
Közérzet:
- kielégítő - több figyelmet 

érdemel

- kifogásolt
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A tizedik osztályosok és a tizenegyedikesek egy 16 órás tanfo
lyamon bővíthették tudásukat, ennek végén 25 tanuló vizsgát is 
tett. Ezt a vizsgát a gépjármű-vezetési tanfolyamokon elfogadják 
elsősegély-vizsgaként.

A program keretében a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfo
lyamosok szűrővizsgálaton vettek részt. A szokásos iskolaorvosi 
vizsgálaton kívül vérnyomást, légzési funkciókat, testtömeg in
dexet, és EKG-t mértek, továbbá látást, hallást vizsgáltak. Ennek 
eredménye került be betétlap formájában a bizonyítványba és 
amelyik gyereknél eltérést észleltek írásbeli javaslatot is adtak a 
probléma korrekciójára vonatkozóan.

Az iskolában a túlsúlyos gyerekek számára gyógytestnevelés 
órát szerveztek, de ezeket az órákat a normál súlyú gyerekek is 
látogathatják.

Szeretnék minden évben elvégezni a szűrővizsgálatokat, így 
a szülők nyomon követhetik gyermekük egészségi állapotának 
alakulását.

Sok vita van az Egészségnevelés tantárgy bevezetése körül. 
Nem elég a tantárgyszerű oktatás, minden pedagógusnak fel kell 
vállalnia az egészségnevelést. Egyrészt a saját személyes példá
jával, másrészt az egyes tantárgyak óráin is. Akár idegennyelvi 
órán is be lehet csempészni fordításokat a testi-lelki egészségfej
lesztés megoldandó feladatairól: nyugati kiadású tankönyvekben 
teljesen természetes témák a diákokat érdeklő, időszerű problé
mák (egészséges életmód, testi - lelki harmónia stb.)
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Egészségvédő mozgalmak

Klubmozgalom

Budapesten és több vidéki városban (Szeged, Nyíregyháza, Vesz
prém, Győr) obezitás klubot szerveztek, ahol a súlyukkal addig 
magányosan küzdő kövér emberek és szakszerű támogatást nyúj
tó szakemberek empátiája, oktatása és hosszú távú tevékenysége 
párosul a közösségi szellem erőt adó környezeti hatásával.

A klubban dietetikai megbeszélések, ételkészítés, közös elfo
gyasztás, zenés mozgás terápia, orvosi tanácsadás, pszichés ve
zetés valósul meg. Ettől lassú ütemű, hosszú távú súlycsökkenés, 
illetve eredményes súlytartás és a jobb szellemi és fizikai edzett
ségi állapot elérése várható. Az egészséges életmód gyakorlati ok
tatása, a kis eredmények pozitív átélése és a közösség elismerése 
nyújt segítséget a szervezet súlymegtartó törekvésével szemben.

A Sanofi-Aventis cég Magyarországon ún. Egészség Vonatot 
indított el, ami számos városunkban megáll és háziorvosi beuta
lóval ingyenes állapotfelmérést, orvosi szűréseket végez a szív-és 
érrendszeri betegségek megelőzésének és gyógyításának „10000 
lépés az egészségért” kampány, egész éven át tartó nemzeti prog
ramja keretében.

A Magyar Kardiológusok Társasága Szívünk Napja alkalmá
ból nagyszabású programot indított útjára, amelynek során a 
nagy kockázatú betegeket kívánják felkutatni, akik nem is tud
nak még veszélyeztetettségükről, valamint a már ismert nagy 
kockázatú betegeket szoros gondozásba vonják. Ez a program 
2006. szeptembertől 2009 év elejéig követte a programba bevon
takat.

Nagy kockázatúak azok is, akik még tünetmentesek és ehhez 
mérten kockázatnövelő életmódot folytatnak.
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Egészségtáborok

Az iskolai egészség gondozás színterei, egyúttal mentálhigiénés 
gyógyhelyek is. A táborokban valamennyi résztvevő azonos gon
dokkal küszködik, ezért hangulatuk, akaraterejük napról-napra 
javul. A gyakorlatok összeállításában ügyelni kell arra, hogy a 
gyerekek rendszeresen sikerélményhez jussanak

A gyerekeknek többször kell megfordulniuk ilyen megvál
tozott környezetben ahhoz, hogy az egészséges életvitel szoká
sukká váljék. A hazatérés után ugyanis a régi szokások könnyen 
visszahódítják a helyüket. A tartós eredményt az ellenőrző vizs
gálatok képesek fenntartani.

Gyógyszeres kezelés

A gyógyszergyárak törekszenek arra, hogy olyan gyógyszereket 
fejlesszenek ki, amelyek megoldják a kövérség problémáját.

Gyermekeknek a jelenlegi készítmények adása nem javasolt. 
12 éves kor és 95 percentil feletti testtömeg esetén megkísérelték 
a felnőttkorban alkalmazott orlistat (Xenical) adását. Az orlistat 
veszélye egyébként a zsírban oldódó vitaminok elvesztése. Has
menést, bélgörcsöt okozhat- különösen, ha az előírásokat nem 
tartják pontosan be. Az orlistattal történt hosszú távú vizsgá
latok során a gyógyszer napi 3x-i adása mellett multivitamin 
készítményt kaptak a serdülők. Hosszú távú adásánál a zsírban 
oldódó vitaminok pótlására a gyermekgyógyászati gyakorlat
ban különösen figyelni kell. Ezen belül is különösen arra, hogy a 
karotinoid hiánya vakságot és karcinómát okozhat.

Egy vizsgálatban a gyógyszer mellett a hagyományos dié
ta + fizikai aktivitás fokozás + lelki gondozást is alkalmazták. 
A placebo csoporttal szemben szignifikáns volt a súlycsökke-
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nésük. Csak enyhe mellékhatásokat (gyakori székletürítés, hasi 
diszkomfort érzés) észleltek, ami a vizsgálatot nem zavarta lé
nyegesen. Tapasztalatok szerint rövid idejű alkalmazás mellett 
makro-és mikroelemek pótlása nem szükséges.

A gyógyszeres beavatkozás nem befolyásolhatja a gyermek 
normális testi-lelki-szellemi fejlődését, csak a testsúly gyarapo
dását lassíthatjuk. Ha jól nő, akkor egyúttal fogy is.

Polipill

A kardiovaszkuláris betegségek gyógyszeres prevenciójára szol
gáló készítmény. Meghatározott dózisú rendszeres fogyasztásá
val a számítások szerint mintegy 80%-kal csökkenthető a kardi
ovaszkuláris események bekövetkezésének kockázata.

Két angol professzor, N. J. Wald és M. R. Law 2003-ban közölte 
azt az azóta egyik legtöbbet idézett tanulmányt, amelyben meg
fogalmazták, hogy ha minden, 55 évesnél idősebb ember szed
ne egy olyan több hatóanyagot tartalmazó gyógyszert, amely 
kedvezően befolyásolja a legfontosabb kockázati tényezőket, a 
szív-és érrendszeri halálozás legalább 80 százalékkal csökkenne. 
A javaslat sok vitával folytatódott, de közben már voltak olyan 
gyógyszercégek, melyek készítettek ilyen „polipill”-t és ezeket a 
világ bizonyos részein, például Indiában vagy Iránban kedvező 
eredménnyel kipróbálták. Ismertették az első több földrészen 
végzett vizsgálat eredményeit: a 378 résztvevő az Egyesült Ki
rályság, Ausztrália, Brazília, India, Új-Zéland, Hollandia és az 
Egyesült Államok területén élt. Valamennyien fokozott kockáza
túnak minősültek szív-és érbetegség szempontjából, bár ez nem 
jelentette azt, hogy valamennyien magas vérnyomás betegségben 
szenvedtek volna, vagy emelkedett lett volna a vérük koleszterin 
tartalma.
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A tablettának 6 összetevője van. (aszpirin, simvastatin, biso- 
prolol, lisinopril, hypothiasid, folsav). A többféle hatóanyag - egy 
tablettában - több támadásponton hat, pl. vérnyomáscsökken
tés, koleszterinszint-csökkentés, véralvadási problémák kezelése, 
szív-érrendszeri események megelőzése stb.

Kedvező fogadtatása ellenére nem terjedt el a mellékhatások
tól való aggodalom és a magas ár miatt. A dózisok szakszerű be
állításával viszonylag alacsonyabb dózis adható az egyes szerek
ből, így az ún „fix” kombinációnak kevesebb lenne/lesz a várható 
mellékhatása.

A polymeal és Polipill elvileg kombinálható is lehetne és a 
hatás tovább fokozódhatna. Az irodalomban még viták folynak 
erről.

Figyelembe kell venni azonban, hogy a gyógyszeres prevenció 
drága és vannak alternatívái, mint az egészséges táplálkozás és 
az aktív életmód.

A WHO a kövérséget 1997-ben betegségnek nyilvánította. A ha
zai betegség struktúrában is egyre nagyobb szerepet játszik. Ez 
nem csak az egészségügy, -ügyiek problémája, hanem a megol
dáshoz az egész társadalom befolyásolására, mi több segítségére 
van szükség.

A gyermekkori kövérség súlyos fenyegetés, vetekszik azzal, 
amit az AIDS jelent, sajnos azonban a társadalom, de a szaksze
mélyzet sincs tisztában ezzel.

A kezelés hosszú távú program. A kövér embert krónikus be
tegnek kell felfogni és kezelni, segíteni. Az obezitás azonban nem 
központi kérdése a jelentősebb prevenciós programoknak. A tár
sadalom nem ismeri el betegségnek. Az embereket nem izgatja a
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túlsúlyosság, pedig a betegek közreműködése, a motiváció elen
gedhetetlen feltétele a sikernek.

Ezért az egész társadalom befolyásolására, megértő segítségé
re van szükség, az érdekeltség megtalálására és arra, hogy a kér
dés hivatalos kormányprogram szintjére emelkedjék.

Az elhízás és kísérő betegségei az egészségügyi rendszerekre 
jelentős többletterheket rónak, kiküszöbölésük különösen fontos, 
miután olyan betegségekről van szó, amelyek megelőzhetők len
nének. Az obezitás, mint polietiológiájú rizikó tényező túlmutat 
az egészségügy hatáskörén. Olyan közgazdasági faktorokat érint, 
amelyek a világ valamennyi országában össztársadalmi méretek
ben okoznak problémát a pénzügyi kiadások jelentős emelkedése 
révén. Ez megerősíti azt a véleményt, amely a megoldást a meg
előzésben látja. Vannak olyanok is, akik csak a kísérőbetegsége
ket kezelnék, de ez nem elégséges, mert a kiváltó ok megmarad.

A kövérség és kísérő betegségeire világszerte a költségvetések 
sok milliárdjait költik és ez évről évre nő.

A világ számos részén a szerteágazó erőfeszítések ellenére az 
előfordulás 5-7 évente megduplázódik. Az a veszély fenyeget, 
hogy a jövő gyermek generációja kövér és kevéssé fitt lesz. Félő, 
hogy a jelen gyermek generáció az USA-ban, de a többi fejlett or
szágban is, a történelmük legkövérebb felnőttjeivé lesznek. Már 
most is szokatlan problémák jelentkeznek a mindennapokban 
(nem férnek el a közlekedési eszközök székeiben, a műtőaszta
lokon stb.).

Ahogy nő a kövérek száma, úgy ismerik fel világszerte egyre 
inkább, hogy a megelőzés a fő feladat már gyermekkortól, amivel 
a felnőttkori kövérség és kísérő betegségei elkerülhetők. Az ülő 
életmód még 10%-os energia bevitel csökkentés mellett is elhí
zást okoz, de normális körülmények között is 30 dkg-ot hízunk 
évente. Valószínűleg a szervezet set-pointjának emelkedése a 
felelős. Az ideális súly elérhetetlen, optimális súlyra kellene tö-
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rekedni. Nem rövid fogyókúrákra van szükség, ami meghizlal 
(jojó hatás), hanem életmódváltásra. Fel kell építeni egy testsúly
programot, ésszerű célokat kell kitűzni.

A rövidlátás oka valószínűleg az, hogy a súlyos egészségi és 
pszichoszociális károk csak hosszabb idő (évtizedek) után jelent
keznek majd a jelen kövér gyermekein és általuk. Ketyeg az idő
zített bomba, most kell akcióba lendülni a gyermekkori obezitás 
epidémiája ellen. Ez az etiológia, kezelés és megelőzés kutatása 
elsőbbségének biztosítását jelenti, de nem lehet eléggé hangsú
lyozni a nevelés szerepét. Az átfogó kövérséget megelőző straté
gia a nevelési, viselkedési és környezeti szempontokat egyaránt 
magába foglalja. Ez hasonló lehet a dohányzás elleni stratégiá
hoz, itt azonban nem csak egyetlen tényezőről van szó.

Jelenleg a betegség megelőzésének színterei:
• a családi környezet (helyes nevelés, példamutatás)
• az iskola
• az élelmiszeripar
• a médiumok
• az egészségügy lehetnek.
Mind gyermekek, mind felnőttek esetén nagy energiákat kell 

fordítanunk arra, hogy életmódváltást érjünk el a populáció szé
les rétegeiben.

Az 1997-es WHO genfi obezitás konzultáción, 1997-ben az 
Amerikai Nemzetközi Élettudományok Intézete (ILSI) által 
Brüsszelben tartott minikonferencián, 1999-ben Milánóban már 
ennek értelmében foglalkoztak a problémával, sőt Milánóban 
meg is forgalmazták az úgynevezett Milánói Nyilatkozatot, (ld. 
részleteiben a „Függelékében).

Mivel általánosságban csekély a hivatalos érdeklődés, a meg
oldásra való hajlam pedig különösen, ezért az Elhízást Kutató 
Európai Társaság 24 ország, köztük Magyarország, részvételé
vel 1999 júniusában a Milánói Nyilatkozatban a kormányokhoz
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fordult az elhízás problémájának megoldása érdekében - előse
gítendő a kövérség megelőzését és kezelését, javítandó az embe
rek ismereteit a diétáról és a fizikai aktivitásról. Felhívják a kor
mányok figyelmét, hogy a kövérség betegség, súlyos gazdasági 
és társadalmi terhekkel jár, ezért egyeztetett nemzeti és európai 
stratégia szükséges ellene.

Ezt a Nyilatkozatot még azzal kell kiegészíteni, hogy a gyer
mekkori vonatkozásokra kell különös, kiemelt figyelmet fordíta
ni, hiszen ott kezdődik a baj.

A WCRF(World Cancer Research Fund-Világ Rákkutatási 
Alap), illetve az AICR (American Institute for Cancer Research 
- a Rákkutatás Amerikai Intézete) közös értekezése olyan meg
fontolandó tanácsokat is tartalmaz a kormányzat, az iskolák és 
a média számára, melyek betartásával a népesség egészségügyi 
helyzete javítható lenne. Többek között a következő ajánlások 
olvashatók:

• támogatni kell az anyatejes táplálást,
• a médiának támogatnia kell a prevenciós törekvéseket.
A WHO 57. Közgyűlése 2004. május 22-i ülése elfogadta a 

„Global strategy on diet, physical activity and health”című straté
giát. A Közgyűlési határozatban a WHO az egyes kormányokat 
felszólítja, hogy:

• nemzeti sajátosságaiknak megfelelően dolgozzanak ki és 
kezdjenek akciókat a Stratégia ajánlásai alapján

• segítsék elő az egészséges életmódot, benne az egészséges 
táplálkozást és testmozgást

• mozgósítsák a társadalmi és gazdasági szereplőket, vala
mint a médiát.

A Stratégia a fentiek részletezésén túl felhívja a figyelmet arra, 
hogy az egészségügyi minisztereknek koordinálniuk kell más 
tárcák olyan döntéseit, programjait, melyek az egészséges táplál
kozást és testmozgást befolyásolják. Elsősorban az élelmiszer- és
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mezőgazdasági politika az a program, melynek összhangban kell 
lennie az egészséges táplálkozás és testmozgás stratégiával.

A Stratégia kiemeli az iskolák szerepét (mindennapi testmoz
gás és egészséges táplálkozás), valamint a média és a reklámok 
szerepét. E téren célként jelöli meg, hogy a reklámok ne használ
ják ki a gyermekek befolyásolhatóságát és az élelmiszerek előállí
tója pontos, lényeges információkat nyújtson a fogyasztónak ah
hoz, hogy az egészséges táplálkozásnak megfelelőt választhassa. 
Az egészséggel kapcsolatos állításoknak megalapozottaknak kell 
lenniük. A Stratégia hangsúlyozza, hogy a nemzeti táplálkozási 
és testmozgás programokat a társadalmi fejlődés eszközének kell 
tekinteni, ezért az országok fejlesztési tervének forrásából kell a 
finanszírozását biztosítani. Magyarországon elkészült a „Egész
séges táplálkozás, élelmiszerbiztonság és rendszeres testmozgás 
Nemzeti Stratégiája” című programterv, amely rövid, közép és 
hosszú távra szóló akciókat fogalmaz meg és javasol bevezetésre. 
A Nemzeti Stratégia jelenleg az Egészségügyi Minisztériumon 
belüli, valamint tárcaközi véleményezés, egyeztetés alatt áll.

Vannak már jó és rossz tapasztalatok: utóbbira példa az alko
holizmus elleni reménytelen küzdelem évtizedei, amely kudarc 
egyik oka feltétlenül az, hogy az állam a hatalmas bevételek miatt 
nem érdekelt igazán a felszámolásában.

Kedvező fordulatok is vannak akkor, amikor közüggyé válik egy 
reménytelennek látszó probléma. Ilyen a bölcsőhalál csökkenése, a 
margarin fogyasztás emelkedése zsír helyett, a dohányzás csökke
nése. A tojás fogyasztás csökkenésének nem örülhetünk valójában.

2005. decemberében az Élelmiszer Feldolgozók Országos Szö
vetsége Uniós mintára nemzeti platform létrehozását kezdemé
nyezte az elhízás megállítására szolgáló egészséges élelmiszerek 
létrehozására.

A WHO Európai Régió országainak egészségügy miniszte
rei 2006-ban Istambulban elfogadták az Elhízás elleni Charta-t, 
aminek az a célja,hogy 2015-re az egészségtelen trend megfordul-
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jón. A WHO stratégiája kimondja, hogy az élelmiszeripar nem 
élhet vissza a gyermekek hiszékenységével és szeretné elérni,hogy 
vezessenek be szigorításokat bizonyos élelmiszerek gyermekek 
számára való reklámozásában és csökkentsék a feldolgozott élel
miszerek cukor-, zsiradék-és só tartalmát.

Ennek érdekében különös figyelmet fordít a Charta a veszé
lyeztetett csoportok: a gyerekek és serdülők védelmére. Ezt azzal 
vélik elérni,hogy a kormányok korlátozzák az energiadús élelmi
szerek reklámozását és általánosságban csökkenjen a zsír-, cu
kor- és sótartalom az élelmiszertermékekben. Hazánkban ezért 
vezették be a 2012. január 1-i hatállyal a népegészségügyi ter
mékadót (köznapi nevén a chips-adót).

A Charta javasolja, hogy
• az egészséges fizikai aktivitás előmozdítására hozzanak lét

re biztonságos kerékpár-és sétautakat,
• a városépítészeti és közlekedési szabályokat módosítsák,
• magasabb óraszámban oktassanak testnevelést,
• az oktatási intézményekben nyújtott élelmezés alkalmaz

kodjon az egészségügyi elvárásokhoz.

Az Európai Parlament is foglalkozik a kérdéssel észlelvén a 
probléma súlyát és a jövő kilátásait. Jobb iskolai tájékoztatást (a 
táplálkozásról és az egészségről szóló órák tartását már az álta
lános iskolákban), a hizlaló termékek hirdetésének korlátozását, 
mozgásra ösztönző reklámok közzétételét szorgalmazza a kövér
séggel szembeni küzdelem eszközeként.

A médiának fontos szerepe van a kövérség elleni harcban, 
melynek pozitív és negatív szerepéről a Nobel-díjas Teller Ede is 
megfogalmazta a véleményét:

A televízió az, aminek lehetősége lenne a tudást mindenki ren
delkezésére bocsátani, de ezt nem használja ki. (Teller Ede)

(Hasonlóképpen hiánypótló lenne az idősek számára készült 
táplálkozási és életmódbeli ajánlások elkészítése.)
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Az USA-ban és UK-ban (United Kingdom) 6. alkalommal 
rendezték meg a tévémentes hetet. Magyarországon ismertették 
ugyan a felhívást, sajnálatos módon azonban nem bontakozott 
ki széleskörű mozgalom. Egyre több civil szervezet csatlakozik 
a TV-Turnoff Network-höz (tévé kikapcsolási hálózat): iskolák, 
cserkészcsapatok és más ifjúsági szervezetek és egészségesebb, il
letve szellemibb elfoglaltságot találnak helyette maguknak.

Orvosoknak, az egészségügyi szolgálat szereplőinek, nevelők
nek, szülőknek és munkaadóknak is közös akarattal és energiával 
preventív megközelítéssel kell együttműködniük a megoldáson.

Az alapellátás szerepe alulértékelt Az egészségügyi személy
zettel való korai kapcsolatfelvétel fontos stratégiai lépés a gyer
mekkori kövérség kezelésében a tanácsadás, bátorítás, támogatás 
miatt, hogy egészségesen táplálkozzanak otthon, sportoljanak 
már korai életkortól kezdve.

A háziorvos feladata, hogy egészségmegőrző, betegség meg
előző tevékenysége során segítse betegeit az ideális súly elérésé
hez. Ez szoros emberi kapcsolatokat igénylő és feltételező orvosi 
technika, amelynek a motiváció megteremtése a célja, és a házi
orvosi rendszerben teremthető meg a legkézenfekvőbben.

Nem elégséges csupán étrendi/életvezetési tanácsokat adni és 
a súlytöbblet okozta betegség veszélyeit ismertetni, hanem olyan 
életkörülményeket is kell teremteni, hogy az emberek egészsége
sebben élhessenek. Az elmúlt évszázadban sokféleképpen egész
ségtelen világ épült. Olyan környezetet, nagy parkokat kell ki
alakítani, amelyben gyalogosan (biztonságosan) bejárható utak, 
széles járdák, kerékpárutak, segítik az egészséges aktív életmó
dot. Az állami, ill. a helyi társadalmi vezetésnek együtt, jól ösz- 
szehangolva kell megteremteni az egészséges életvitel feltételeit. 
Populációs preventív stratégia részeként reklámfogásokat kellene 
alkalmazni a médiában, vagy a nagy tömegeket befogadó helye
ken (pl. tápanyagtáblázat elhelyezése bevásárlóközpontokban).
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Intézkedések a kövérség leküzdésére

A fejlett országokban egyre drámaibb méreteket ölt a kövérségi 
járvány.

Úgy tűnik, hogy a világ nem tud mit kezdeni a kövérséggel 
és a hozzá kapcsolódó, ún. kísérő betegségekkel, pedig tudjuk a 
megoldást, hatásossága egyre nyilvánvalóbb: együnk kevesebbet 
és mozogjunk többet.

Nem hangsúlyozható eléggé a gyermekkori szokások kialakí
tásának a szerepe, a szülők, a család, a környezet mintája.

„Hazánkban az elmúlt évtizedekben igen meggyengült az em
berek egyéni felelősségtudata, ezért nagyobb hangsúlyt kell kap
nia a megelőzésnek és ebben az idejekorán, már a gyermekkor
ban való nevelésnek és a meggyőzésnek. Magyarországon magas 
az egészségi állapotukhoz képest magukkal elégedettek aránya, 
ezért késik el már adott esetben (pl. kövérség) a gyógyítás. Isme
rik ugyan a betegségek okait és a kockázati tényezőket, de nem 
törődnek velük és mindezekre a gyermekeiket sem tanítják meg.

Egy másik felmérés értékelése szerint (Szinapszis Kft.) az em
berek informáltsága hiányos, ennek megfelelően hamis a véle
ményük a saját táplálkozásukról, egészségi állapotukról. Nem 
ismerik a rizikófaktorokat, hiányzik belőlük a tudatos preven
ciós magatartás. A legfőbb ok az érdeklődés hiánya: a lakosság 
harmada egyáltalán nem is keres egészségügyi vonatkozású in
formációkat, kb.egytizedük teljesen közömbös is ezek iránt.

Ellentmondásos tehát a helyzet és ezért (is) szükséges a minél 
szélesebb körű propaganda, különösen a magas rizikójú csopor
tok számára.

Az ENSZ legfrissebb jelentése szerint a Földön a várható élet
tartam 47-ről 68 évre emelkedett az ötvenes évek óta. Ezen belül 
a fiatalkori halálozás csökkent, de nőtt az idősebb korban bekö
vetkezett halálozás, aminek az az oka, hogy ebben a korcsoport-
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ban nagyobb eséllyel alakulnak ki olyan nem fertőző betegségek, 
mint pl. a cukorbetegség, valamint a szív- és légzőszervi beteg
ségek, kövérség.

Az ENSZ azt ajánlja a nemzeti kormányoknak, hogy intézke
déseikkel a kockázati faktorok csökkentésére törekedjenek:

• a túlsúly, kövérség elkerülésére,
• az alkoholfogyasztás és a dohányzás visszaszorítására,
• a több mozgás, testedzés szorgalmazására.
Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint kudarc volt elsősor

ban az egyénekre hatni, ezért újabban a problémát közösségi 
intézkedésekkel próbálják leküzdeni: a kutatók több vonalon 
próbálnak szembeszállni a kövérség terjedésével, bevonva a szö
vetségi és helyi kormányzati szerveket, oktatási rendszereket, a 
családokat és az egyéneket. Alátámasztja ezt az új megközelítést 
a finn tapasztalat: az ún. Észak-Karéliai program. Ennek sikere 
összkormányzati együttműködésnek volt köszönhető. Ennek ha
tására 2 évtized alatt a rendkívül magas szív koszorúér halálozás 
az észak-karéliai férfi lakosság körében mintegy 50%-kal csök
kent. (Magyar példa is van erre: hasonló jól szervezett program 
hatására csökkent az ún. bölcsőhalál is.)

A finn tapasztalat: az ún. Észak-Karéliai program

A hetvenes években Finnországban indult egészségügyi program 
jelentős pozitív eredményeket hozott a lakosság egészségügyi ál
lapotában: a korábban a magyarországit is jelentősen meghala
dó mortalitási ráta töredékére esett vissza - mondta el a Napi 
Gazdaságnak Pekka Jousilahti, a Finn Állami Népegészségügyi 
Intézet kutató professzora.

Az egyetlen lehetőségnek a megelőzés mutatkozott, és az is 
nyilvánvalóvá vált, hogy ez a feladat nem hárulhat teljes egészé-
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ben az egészségügyi rendszerre. Utóbbi ugyanis nem határoz
hatja meg, hogy az emberek mit egyenek vagy hogyan éljenek, 
a kezdeményezésnek így kívülről kellett elindulnia. Az emberek 
koleszterinszintje az étrend következtében volt magas korábban. 
A hetvenes években kevés zöldséget, sok telítetlen zsírsavban 
gazdag ételt és húst fogyasztottak a finnek, a növényi olajok he
lyett vajat használtak.

A helyi közösségeket a kezdetektől bevonták a programba, 
amelynek költségei viszonylag alacsonyak voltak, hiszen jórészt 
önkéntesek munkáján alapult - a megtakarítás különösen szem
betűnő, amennyiben a kezelések költségeivel hasonlítjuk össze.

A sikerhez nagymértékben hozzájárultak azok a civil szerve
ződések - sportklubok és egyéb szervezetek -, amelyek gyakorla
tilag személyesen keresték fel a lakosokat és egyszerűen elmond
ták, hogy milyen élelmiszereket kellene fogyasztaniuk. A projekt 
legfontosabb eszközeit a médiakampányok jelentették.

Fontos lépés volt, hogy az új közszolgálati törvény a közegész
ségügyi szolgáltatások között nevesítette a prevenciót. A környe
zeti változást szolgálta többek között a dohányfüstmentesség és 
az élelmiszer-struktúra átalakítása, illetve a folyamatos monitor
ing és visszacsatolás.

Finnország saját - repcére alapozott - növényiolaj-gyártásá- 
nak beindulásával azonban az import olívaolaj megfelelő alter
natívát kapott. Ráadásul alacsonyabb adókulcs alá kerültek a 
gyümölcsök, míg magasabb terheket kapott például a vaj.

A projekt kiterjesztésének eredményeként az egész országban 
csökkent a mortalitási ráta és a munkaképes korúak körében 
nagymértékben visszaesett a kardiológiai megbetegedések szá
ma. A lakosság szubjektív egészségérzete is pozitív irányba moz
dult el.

A legfontosabb változás az volt, hogy az emberekben megjelent 
az egészséges életre való törekvés. A növekvő élettartam nem nö-
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véli automatikusan az egészségügyi ráfordítások összegét, hiszen 
az egészségben eltöltött évek száma is emelkedik ezzel. Ugyanak
kor az idősek aktív fogyasztók maradhatnak, így a nyugdíjrend
szer terheit az általuk generált fogyasztás ellensúlyozza.

Az utóbbi időszakban jelentőssé vált kockázati tényezők közül 
az alkoholfogyasztást emelte ki Pekka Jousilahti. Az elmúlt 30 
évben 3-4-szeresére emelkedett Finnországban az elfogyasztott 
alkohol mennyisége. Emellett egyre nagyobb kihívást jelent a 
Il-es típusú diabétesz is. Az alkoholfogyasztás emelkedéséhez az 
ország európai uniós csatlakozása járult hozzá legnagyobb mér
tékben, a nyitottá váló európai piacon már nincs mód arra, hogy 
védőintézkedésekkel tartsák magasan az alkoholtermékek árát. 
A megoldást ezzel kapcsolatban az oktatásban és felvilágosítás
ban látja Jousilahti, aki úgy véli, mindenképpen közösségi szin
ten kell eredményeket elérni.

„Csak akkor lehet a kövérséget megelőzni vagy kezelni, és csak 
akkor lehet a fizikai aktivitást népszerűsíteni, ha az egyes kor
mányzatok, az élelmiszeripar, a nemzetközi szervezetek, a média, 
a közösségek és az egyének mind együttműködnek annak érdeké
ben, hogy a környezetüket olyanná változtassák, hogy az kevésbé 
serkentsen hízásra” - következtettek a WHO jelentésében.

A WHO 2010-ben az urbanizáció és egészség kapcsolatáról 
rendezte kampányát, hogy felhívja a figyelmet a városokban élők 
káros életmódjára, a környezetszennyezésre, a rák-és szívbeteg
ségek számának növekedésére.

Várható életminőségünket és élettartamunkat nagyban befo
lyásolja, hogy hol lakunk. A WHO már 1988-ban létrehozta az 
ún. egészséges városok hálózatát, ehhez egyes magyar települé
sek is csatlakoztak (Baja, Békéscsaba, Göd, Győr, Gyula, Hód
mezővásárhely, Kiskunfélegyháza, Miskolc, Mosonmagyaróvár, 
Nagykanizsa, Paks, Pécs, Sarkad, Sopron, Székesfehérvár, Szent
endre, Szerencs, Szigetszentmiklós, Szolnok, Szombathely, Vác, 
Zalaegerszeg, Zalakaros).
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A kezdeményezésnek az a célja, hogy a helyi önkormányza
tok mindenhol olyan városfejlesztési koncepciót készítsenek 
(és valósítsanak meg), amely figyelembe veszi az egészségügyi, 
környezetvédelmi, oktatási szempontokat is. Közösségi tereket 
kell nyitni, fejleszteni kell a lakóhelyeket és összességében nézve 
olyan városokat kell építeni, amelyek elérhetőek és befogadóak, 
amelyek, kortól és társadalmi helyzettől függetlenül minden vá
roslakó javára válnak.

A WCRF/AICR (American Institute for Cancer Research -AICR) 
hangsúlyozza, hogy az életmódbeli változtatásokkal csökkenthe
tő a daganatok kialakulásának kockázata, de természetesen tel
jesen elkerülni nem lehet ezeket a betegségeket. A rosszindulatú 
daganatok kifejlődésének hátterében számtalan ok állhat, melyek 
közül kiemelkedően fontosak az életvezetési szokások, hiszen 
ezek azok a tényezők, amin változtatni lehet.

A legnagyobb baj az, hogy az emberek szinte azonnal akarnak 
megszabadulni a felesleges kilóktól, ezért drasztikus módszerek
be kezdenek, ami hosszú távon nem hoz eredményt. Beindul a 
jojó effektus, vagyis többet híznak vissza, mint amennyit leadtak.
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FÜGGELÉK

MILÁNÓI DEKLARÁCIÓ

Nyilatkozat
az Európai Elhízást Kutató Szövetség tagjai nevében

9. Európai Elhízásellenes Kongresszus, 
Milánó, 1999. június 3-6.

FELHÍVÁS AZ OBEZITÁS ELLENI CSELEKVÉSRE

Előszó

Mélységes aggodalmat váltanak ki Európában és a világ egyéb 
részein a túlsúlyosság és elhízás egyénekre és a közösségre gya
korolt egészségügyi, szociális és gazdasági hatásai.

A jelenlegi becslések szerint az európai felnőtt lakosság körében 
az elhízottak aránya átlagosan 15%, és ez az érték számos ország
ban növekszik. Ezen túlmenően az európaiak jelentős hányada 
már jelenleg is túlsúlyosnak számít a WHO kritériumai szerint.

Az elhízottság elosztása nem egyenletes Európában. Bizonyos 
régiókban igen magas arányszámok figyelhetők meg (40-50%), az 
országos értékek 5-22% között vannak. Ezen széles körben kiter
jedt betegség következményeit egyik ország sem kerülheti el.

A jelentős egészségügyi teher ellenére csupán kevés európai 
ország rendelkezik átfogó nemzeti programmal, a testsúly emel
kedésével összefüggő betegségek megelőzésére, vagy a már a 
testsúlyproblémákkal rendelkező egyének kezelésére. Különösen 
aggasztó a helyzet a túlsúlyos európai gyermekek magas aránya 
miatt. Az ő jövőbeni egészségüket és fizikai jólétüket tesszük koc
kára, ha tétlenek maradunk ebben a kérdésben.
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Az elhízás magas előfordulási aránya és növekvő trendje a vál
tozó környezet változó életmódját tükrözi szerte Európában. Az 
elhízás komplex kezelése és megelőzése csak az egészségesebb 
életmód propagálásával, a fizikai aktivitás növelésével, a mozgás
szegény életmód csökkentésével és az egészségesebb étkezési szo
kásokkal képzelhető el.

Nyilatkozat

Az obezitás járványszerü elterjedése és a testsúllyal összefüggő 
egészségügyi problémák elleni harc iránti sürgető szükségsze
rűség fényében ezennel mi, az Európai Elhízást Kutató Szövet
ség tagjai, más szervezetek támogatásával felszólítjuk az európai 
kormányokat és egészségügyi hatóságokat, hogy:

- ismerjék el, hogy a túlsúly, illetve elhízás a rossz egészség
ügyi állapot kialakulásának egyik primér tényezője, amely ha
talmas szociális és gazdasági terhet jelent Európa lakosai számár,

- haladéktalanul kezdjék el az átfogó nemzeti és európai stra
tégiák kidolgozását az elhízás elleni harc jegyében, amelyek min
den egyes ország igényeit figyelembe veszik, valamint amelyek a 
jelenleg már meglévő kezdeményezéseket felhasználják, és bizo
nyíthatóan hasznosak,

- támogassák a túlsúly és elhízás problémájának további ku
tatását, amely az elhízás hatékonyabb prevencióját és kezelésére 
szakosodott, professzionális egészségügyi szolgáltatásokat nyúj
tó szervezetek támogatását.

Eltökélt szándékunk továbbá, hogy
- útmutatást, támogatást és irányítást nyújtunk a kormányok 

és hatóságok számára az átfogó nemzeti és európai stratégiák ki
fejezéséhez a túlsúly és elhízás megelőzésére és kezelésére.
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Aláírók

A következő európai országok nemzeti elhízásellenes társaságai
nak elnöke:
Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült 
Királyság, Finnország, Franciaország, Jugoszlávia, Németország, 
Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Hollandia, 
Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Spa
nyolország, Svédország, Svájc, Törökország.

A deklaráció a következők közreműködésével készült:

Jaap Seidell (Európai Elhízásellenes Társaság),
Stephan Rössner (Nemzetközi Elhízásellenes Társaság), 
Philip James (Nemzetközi Elhízásellenes Munkacsoport) és
Michele O. Carruba (9. Európai Elhízásellenes Kongresszus)



280 dr. Rodé Magdolna: Gyermekkori kövérség

Magyarország Nemzeti 
Táplálkozáspolitikája

Nemzetközi előzmények (WHO, EU)

• Európai Elhízás-ellenes Charta
• WHO Európai Miniszteriális Konferencia (2006. november, 

Isztambul)

Nemzeti Táplálkozáspolitika Cselekvési Terv alapelvei

• 2004 „Magyarország Nemzeti Táplálkozáspolitikája” do
kumentum (célok, ezek eléréséhez szükséges cselekvési 
terv)

• az egészséges táplálkozáshoz való emberi jog, az egészség 
megtartása, a betegségek megelőzése a helyes táplálkozás 
révén

• betegségek 80%-a táplálkozásfüggő (hazai mortalitási sta
tisztika: szív-és érrendszeri, daganatos betegségek, közös 
kockázati tényezője (elhízás, cukorbetegség)

• prioritás: gyermek- és serdülőkori elhízás fokozatos csök
kentése, ezzel összefüggésben azon nem fertőző, krónikus 
betegségek (elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedé
sek) előfordulásának visszaszorítása, amelyek kialakulásá
ban a túlsúly/elhízás kockázati tényezőként szerepel
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Sikeres végrehajtás feltétele:

• magas szintű kormányzati akarat, elkötelezettség kinyilvá
nítása

• egészségügyi tárca által történő kezdeményezés és koordi
náció

• interszektoriális együttműködés a magánszféra - elsődle
gesen az élelmiszeripar és a civil társadalom - szereplőinek, 
illetve a helyi szereplőknek (önkormányzatok, iskolák, kö
zösségi szervezetek) hozzájárulása, részvétele

• folyamatos monitorozás
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Táplálkozási ajánlások

A magyarországi egészséges 
felnőtt lakosság számára

A helyes táplálkozás hasznosan szolgálja az egészséget, segít meg
őrizni a munkaképességet, az életkedvet, lassítja az öregedést.

A helyes táplálkozás 12 mérföldköve

Étrendünk legyen:

1. Minél változatosabb, minél többféle élelmiszerből
Mit kell tenni ennek érdekében?
Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző 
ételkészítési módok felhasználásával állítsuk össze étrendünket. 
Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más ételeket 
is, kipróbálás után mondjunk csak véleményt, ne legyenek előí
téleteink. A sokszínű, nem gyakran ismétlődő ételsorokat tartal
mazó étrend önmagában komoly biztosítékot jelent arra, hogy 
minden szükséges tápanyagot megkap a szervezetünk.

2. Zsír: kevés
Együnk kevésbé zsíros ételeket: a főzéshez, sütéshez inkább mar
garint vagy olajat használjunk. Különösen fontos ez a keveset 
mozgók, az ülőfoglalkozásúak számára. Részesítsük előnyben 
a gőzölést, párolást, a fóliában, teflonedényben vagy fedett cse
répedényben, mikrohullámú sütőben készítést a zsiradékban sü
téssel szemben. Mellőzzük a rántást, kedvezőbb a kevés liszttel, 
keményítővel készített habarás.
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3. Só: kevés
Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk: a mérsékel
ten sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerül
jük a sózást gyermekeknél, mert az ekkor kialakult ízlés az egész 
életre kihat. A fogyasztásra kész élelmiszerek közül válasszuk a 
kevésbé sózottakat. Az ételek változatos ízesítésére sokféle fű
szert használhatunk.

4. Édességek
Hetenként legfeljebb egyszer, kétszer. Csak étkezések befejező 
fogásaként, hetenként legfeljebb egyszer-kétszer együnk édessé
geket, süteményeket, soha ne étkezések között. Ételeinket egyál
talán ne, legfeljebb nagyon csekély mértékben cukrozzuk. Ahol 
lehet, cukor helyett használjunk mézet. Igyunk inkább termé
szetes gyümölcs- és zöldséglevet, mintsem italokat, szörpöket. 
A kávéba, teába - ha egyáltalán szükséges - inkább mesterséges 
édesítőszert tegyünk. Ne szoktassuk a gyermekeket az édes íz 
szeretetére.

5. Tej, vagy tejtermék fél liter/nap
Naponta fogyasszunk mintegy fél liter tejet vagy tejterméket (pl. 
sajtot, túrót, aludttejet, kefirt, joghurtot). A tejtermékek közül a 
kisebb zsírtartalmúakat válasszuk.

6. Nyers gyümölcs, zöldségféle: rendszeresen, naponta többször 
Rendszeresen, naponta többször is, együnk nyers gyümölcsöt, 
zöldségfélét (salátának elkészítve, erre télen is van mód), párolt 
főzeléknövényt, zöldséget.
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7. Kenyér: barna. Köret: inkább a burgonya és párolt zöldségfélék 
mint a rizs, tészta
Asztalunkra mindig kerüljön barna kenyér. Köretként vagy a fo
gás alapjaként inkább a burgonyát és a párolt zöldségféléket vá
lasszuk a rizs, esetleg a tészta helyett.

8. Étkezési gyakoriság: napi 4-5, lehetőleg azonos időpontban. 
Naponta négyszer-ötször étkezzünk. Egyik étkezés se legyen 
túlságosan bőséges vagy nagyon kevés: minél egyenletesebben 
osszuk el a napi táplálékmennyiséget. Együnk nyugodtan, ké
nyelmes körülményeket teremtve, nem kapkodva. A főtt ételeket 
elkészítésük után mielőbb tálaljuk, ne tároljuk melegen órákig. 
Legyen meg a napi megszokott étkezési „menetrendünk”, lehe
tőleg mindig azonos időpontban együnk.

9. Ital: ivóvíz
A szomjúság legjobban ivóvízzel oltható. Az alkohol káros, a sze
szes italok energiafelesleget jelentenek táplálkozási szempontból, 
ezért is kerülni kell ezeket. Gyermekeknél a legkisebb mennyi
ségben is tilosak.

10. Nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendő mennyiségek!
A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek, élelmiszernek 
a tilalmát sem, azonban célszerű egyeseket előnyben részesíte
ni, mások fogyasztását csökkenteni. Nincsenek tiltott táplálékok, 
csak kerülendő mennyiségek! Bőséges fogyasztásra javasolt: első
sorban gyümölcsök, zöldség- és főzelékfélék, hal, továbbá barna 
kenyér, burgonya. Mérsékelt fogyasztásra javasolt: nem zsíros hú
sok és húskészítmények, zsírszegény tej és tejtermékek, zsiradé
kok (célszerű a zsír helyett az olaj, a vaj helyett a margarin), tojás, 
tészta, száraz hüvelyesek. Kerülni javasolt: édességek, fagylalt, 
cukrozott készítmények (befőtt, lekvár is), zsíros húsok, zsíros 
ételek, tejszín, cukor, cukros üdítők, só, tömény italok, sör, bor.
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Figyeljünk a csomagolt élelmiszereken feltüntetett energia- és táp
anyagértékekre, egyéb összetételi adatokra, amelyek sok segítséget 
adnak az élelmiszerek kiválasztásában és az étrend összeállításában.

11. Fontos: dohányzás teljes mellőzése, rendszeres testmozgás.
A helyes táplálkozás kedvező hatásait hatékonyan egészíti ki a 
dohányzás teljes mellőzése, a rendszeres testmozgás.

12. Testtömegmérése
A helyes táplálkozás fedezi a szervezet minden élettani folyama
tának energia- és tápanyag-felhasználását. Egyszerű módszert 
jelent értékelésére a testtömeg mérése: a megfelelő táplálkozás 
mellett a kívánatos testtömeg alakul ki, ezt a célt kell elérnünk. 
Erről ad tájékoztatást a következő táblázat, amelyet az Egészség
ügyi Világszervezet bocsátott közre és amely az alkati különbsé
geket is figyelembe veszi.

(Energy and protein requiremets, WHO, Geneva, 1985)

Magasság (m) Férfi Nő
átlag (kg) határok (kg) átlag (kg) határok (kg)

1,45 46 42-53
1,50 47 43-55
1,55 63,5 44-58
1,60 57,6 52-65 50 48-61
1,65 60 55-68 52,6 50-65
1,70 63,5 58-73 56 53-67
1,75 67 61-76 60 57-71
1,80 71 65-80 63
1,85 75 68-85
1,90 79 73-90

AZ MTA Élelmiszer-tudományi Komplex Bizottsága, az Országos 
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet és a Magyar Táplál
kozástudományi Társaság együttesen elfogadott álláspontja.

dr. Pados Gyula, dr. Zajkás Gábor
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Mi mennyi mérleg nélkül?

a)
1 csapott evőkanál liszt 10 g
1 evőkanál olaj 11 g
1 csésze tea
(Tudatnunk kell, hogy 200 g = 2 dl)

200 g

1 csapott teáskanál liszt
1 teáskanál lekvár 15 g
1 csapott teáskanál cukor 4g
1 csapott evőkanál cukor 12 g
1 csapott teáskanál só 5g
1 csapott evőkanál só H5g
1 merőkanál „bármi” 300 g

b)
1 szelet kenyér 30 g
1 darab zsemle 45 g
1 darab kocka sajt 25 g
1 szelet sonka vastagon 50 g
1 szelet sonka vékonyan 20 g
1 kis kockacukor 4g
1 normális kockacukor 6g
1 gombóc fagylalt 45 g
1 darab alma 80 g
1 db zöldpaprika 75 g
1 pár bőrös virsli 100 g
1 darab paradicsom 55g
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Felnőttek tápláltság! állapotának 
becslése

• testmagasság és testtömeg (testsúly) mérés

• testtömeg-(body mass) index (BMI) meghatározás

• haskörfogat =
normál érték férfi: 102 cm, célérték férfi: 94 cm 

nő: 88 cm nő: 80 cm

, n , , „ i , , haskör fogat (cm)
• derek/csipo hányados = —t .. r—7—77 csipokoriogat (cm)

normál érték férfi: < 1,0
nő: < 0,8

• A test zsírtartalmának meghatározása (bőrredőmérés alap
ján becsült):
BMI= testtömeg <k8)

testmagasságom2)

Gyermekek növekedésének 
és fejlődésének megítélése

Minősítés: populációs referencia (percentilis) görbén, vagy ebből 
készült táblázatban történő elhelyezéssel

Percentilisek:
• Testmagasság - életkor
• Testsúly - életkor
• Testsúly - testmagasság
. BMI
• Bőrredők
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Gyermekek tápláltsági állapotának megítélése

BMI percentilis alapján

Minősítés:
• Jelentős súlyhiány: 3 percentilis alatt
• Sovány: 10 percentilis alatt
• Megfelelő: 10-75 percentilis között
• Elhízás szempontjából veszélyeztetett: 75-90 percentilis kö

zött
• Túlsúlyos: 90-97 percentilis között
• Kövér: >97 percentilis

Testösszetétel meghatározása

G = LBM + BF

G= testsúly (testtömeg); LBM= lean body mass (zsírmentes test
súly, sovány testtömeg - csont, izom); BF= body fat (testzsír)

normál: fiú <25%, lány: <30 %

Testzsír meghatározása

1. Bőrredő (biceps, triceps, subscapula, suprailiaca) méréssel - 
eszköze: caliper
2. Bioelektromos ellenállás mérésével
3. Bonyolult műszerezettséget igénylő módszerekkel 
(Bioelektromos impedancia-analízis, komputertomográfia /CT/. Ez 
utóbbi a mindennapi gyakorlatban napjainkban nem rutinszerű).
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Börredővastagság a tricepsen Börredövastagság a lapocka alatt

Börredővastagság a köldöknél Börredövastagság a csípőn

© Eiben O., Demjén I., Tatár P., Ördögh L., Kassai Á.

Bőrredő mérési helyei
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Mérési útmutató

A testhossz, illetve testmagasság mérése

A 0-2 éves korú gyermekek testhosszát csecsemőhosszmérő- 
asztalon, fekvő testhelyzetben mérjük. Méréskor a rögzített, 
függőleges fejláphoz ér a gyermek ún. „frankfurti vízszintesbe” 
beállított feje. [Ez a két orbita (a csontos szemüreg alsó pere
me) legmélyebben fekvő pontjának az ún. orbitáléknak és a fül 
tragion pontjának (a fül tragus porcának felső szeglete) vízszin
tes - fekvő gyermeknél természetesen függőleges - síkban törté
nő beállítását jelenti.] Mialatt munkatársunk a gyermek fejét az 
előbbiek szerint beállított pozícióban tartja, mi arra figyeljünk, 
hogy a gyermek teste nyújtott egyenes tartásban feküdjön. Köz
ben a térd lenyomásával kinyújtjuk a gyermek lábát, és a moz
gatható (függőleges) mérőlapot a függőleges talpsíkjához toljuk, 
majd a testhosszméretet a kijelzőn, vagy a talpsík vonalában, a 
cm-skálán leolvassuk.

A testmagasságot 3 éves kortól álló helyzetben, testmagasságmé
rővel (stadiométerrel, antropométerrel) mérjük. Az egyenes, de 
nem túl feszes testtartásban mezítláb álló gyermek fejét frank
furti vízszintesbe állítjuk a fentiek szerint, a lábak, elöl nyitott, 
hátul sem teljesen zárt állásban vannak. A függőlegesen álló 
testmagasságmérő vízszintes mérőlapját addig kell lefelé tolni, 
amíg a lap felszíne nem érintkezik a koponyatető legmagasabban 
fekvő pontjával (vertex). Miután ellenőriztük a testhelyzet és a 
fejtartás beállításának helyességét, a koponyatető síkjában leol
vassuk a testmagasságméretet.
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A testmagasság mérése

Testtömeg

A gyermek testsúlyát (testtömegét) csecsemőkorban 10 g pon
tossággal, a későbbi életkorokban lehetőség szerint emelőkaros 
mérleggel 100 g pontossággal, a nap mindig azonos időpontjá
ban, lehetőleg a reggeli órákban mérjük úgy, hogy a gyermek me
zítelenül, legfeljebb egy kis nadrágban és trikóban legyen.
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A testtömeg-index (BMI) referencia-átlagának és 
-percentiliseinek alakulása 3-18 éves korig

FIÚK

© Joubert K., Darvay S.. Ágfalvi R.

Életkor Esetszám
(N)

Átlag
X 

(kg/m1)

Percentilisek (kg/m2)
Szoríts 
(SD) 3 10 25 50 75 90 97

3 év 2 351 15,93 1,44 13,51 14,30 15,00 15,82 16,72 17,62 18,93
4 év 2 397 15,67 1,48 13,26 13,99 14,71 15,55 16,46 17,46 18,82
5 év 2 455 15,56 1,58 13,08 13,83 14,54 15.39 16,32 17,42 18,89
óév 2 469 15,66 1,80 13,12 13,77 14,52 15.38 16,48 17,67 19,62
7 év 2 335 15,91 1,99 13,20 13,88 14.62 15,56 16,67 18,27 20,66
8 év 2 306 16,37 2,29 13,40 14,16 14,93 15,91 17,05 19,12 21,96
9 év 2 274 16,89 2,61 13,65 14,37 15,25 16,32 17,71 20,20 23,81
10 év 2 222 17,50 2,96 13,85 14,65 15,58 16,78 18,60 21,40 25,33
10.5 év 1 689 17,83 3,16 13,97 14,78 15,72 17,1X1 19,08 22,05 26,12
11 év 1 794 18,17 3,32 14,06 14,94 15,94 1.7,30 19,59 22,66 26.72
11,5 év 1662 18,54 3,48 14,20 15,10 16,17 17,59 20,06 23,30 27,32
12 év 1 749 18,85 3,57 14,40 15,25 16,40 17,95 20,45 23,80 27,86
12,5 év 1 601 19,22 3,62 14,66 15,45 16,70 18,29 20,80 24.18 28,34
13 év 1 687 19,52 3,58 14,95 15,75 17,06 18,60 21,05 24,51 28,65
13,5 év 1 549 19,79 3,54 15,19 16,05 17,38 18,92 21,28 24,74 28,92
14 év 1 611 20,00 3,51 15,50 16,45 17,70 19,23 21,45 24,93 29,06
14,5 év 1 166 20,28 3,37 15,81 16,82 18.02 19,52 21,70 25,10 29,12
15 év 1 188 20,52 3,36 16,08 17,15 18,35 19,85 21,92 25,25 29.15
15,5 év 837 20,75 3,27 16,45 17,45 18,63 20,13 22,10 25,40 29,20
16 év 890 20,99 3,18 16,81 17,80 18,86 20,42 22,30 25,55 29.25
16,5 év 654 21,35 3,30 17,11 18,08 19,15 20,71 22,53 25,73 29,30
17 év 692 21,57 3,24 17,30 18,29 19,38 20,97 22,81 25,90 29,37
17,5 év 485 21,76 3,01 17,50 18,45 19,70 21,22 23,06 26,02 29,45
18 év 516 21,90 3,11 17,66 18,60 19,88 21,41 23,20 26,20 29,60

LÁNYOK

<D Joubert K., Darvay S.. Ágfalvi R.

Életkor Esetszám
(N)

Átlag
X 

(kg/m'f

Szórás
(SD)

Percentilisek (kg/m2)

3 10 25 50 75 90 97

3 cv 2 094 15,71 1,50 13,28 14,00 14,77 15,61 16,57 17,54 18,80
4 év 2 127 15,54 1,56 13,10 13,77 14,51 15,39 16,40 17,42 18,72
5 év 2 206 15,44 1.68 12,90 13.61 14,32 15,26 16,28 17,39 19,17
6 év 2 209 15,55 1,88 12,88 13,61 14,32 15,25 16,42 17,80 19,74
7 év 2 102 15,75 2,08 12,91 13,62 14,41 15,38 16.64 18,34 20,53
8 év 2 077 16,18 2,34 13,00 13,75 14,60 15,60 17,18 19,20 21,49
9 év 2 071 16,65 2.58 13,15 13,95 14,80 15,90 17,86 20,02 22,65
10 év 2 022 17,18 2,84 13,44 14,32 15,25 16,45 18,54 21,05 24,10
10,5 év 1 555 17,47 2,97 13,60 14,54 15,48 16,72 18,85 21,51 24,76
11 év 1 641 17,87 3,13 13,80 14,75 15,74 17,13 19,24 22,05 25,40
11,5 év 1 531 18,24 3,26 14,05 15,00 16,03 17,54 19,63 22,53 26,05
12év 1 614 18,68 3,29 14,38 15,33 16,42 18,05 20,09 22,96 26,53
12,5 év l 494 19,07 3,27 14,65 15,71 16,80 18,42 20,55 23,40 26,94
13 év 1 586 19,52 3,26 15,05 16,10 17,29 18.91 21,00 23,89 27,26
13,5 év 1 448 19,89 3,25 15,48 16,56 17,73 19,21 21,34 24,28 27,60
14 év 1 525 20,22 3,25 15,83 16,90 18,03 19,60 21,62 24,57 27,90
14,5 év 1 137 20,52 3,22 16,10 17,20 18,39 19,84 21,90 24,87 28,18
15 év 1 160 20,77 3,32 16,35 17,48 18,66 20,15 22,12 25,09 28,40
15,5 év 840 21,04 3,15 16,54 17,76 18,93 20,42 22,30 25,23 28,70
16 év 883 21,09 3,07 16,76 17,98 19,09 20,60 22,50 25,38 28,90
16.5 év 633 21,25 3,11 16,94 18,18 19,23 20,74 22.63 25,48 29,09
17 év 691 21,32 3,11 17,12 18,30 19.38 20,80 22,73 25,60 29,20
17,5 év 465 21.48 3,08 17,31 18,40 19,46 20,82 22,83 25,67 29,27
18 év 520 21.56 3.05 17,44 18.52 19,54 20,84 22,87 25,77 29,30
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A testtömeg-index (BMI) percentilis-görbéi 3-18 éves korig

FIÚK

© Joubert K.» Darvay S., Ágfalvi R

LÁNYOK

© Joubert K., Darvay S., Ágfalvi R
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A testmagasság (testhosszúság) referencia-átlagai és -percentilisei 
születéstől 18 éves korig

FIÚK

Életkor Esetszám
(N)

Átlag 
X (cm)

Szórás 
(SD)

Percentllisek (cm)
1 1 50 1 ’5 1 90 1 97

Szül. 2 984 50,8 47,0 48.2 49.5 50.7 52,1 53.7 55.1
1 hónap 2 949 54,1 2,2 50,0 51,2 52,7 54.1 55,6 57,0 58.6
2 hónap 2 938 57.4 2,3 53,1 54.5 56,0 57,6 59,1 60,4 62,0
3 hónap 2 927 60.7 2.4 56.0 57,6 59,1 60,9 62.4 63,8 65.2
4 hónap 2 895 63,6 2.5 58,6 60.4 62.0 63.7 65,3 66.6 68.2
5 hónap 2 869 66,1 2.6 61.0 62,8 64,5 66.1 67.8 69,1 70,7
6 hónap 2 838 68.2 2.6 63,0 64.8 66,4 68.0 69.7 71.1 72,7
8 hónap 2 809 71,0 2,6 66,1 68.0 69,5 71,1 72,9 74,4 76,2
10 hónap 2 789 73,6 2,7 68,6 70.6 72.0 73.8 75,6 77.2 79,2
12 hónap 2 807 76.3 2,8 71,1 73,0 74,6 76,4 78,1 79,8 81,8
15 hónap 2 622 79,5 3,0 74,1 76,0 77,7 79,6 81,5 83,2 85.2
18 hónap 2 597 82.4 3,2 76,6 78.6 80.7 82,6 84,6 86.5 88.5
21 hónap 2 543 85,2 3,4 78,9 81.1 83,3 85,4 87,4 89,5 91,6
2 év 2 585 88,0 3,6 81,1 83,4 85,7 87,9 90,0 92,2 94,5
3 év 2351 96.4 4.1 89.0 91.3 93,8 96.4 99.0 101,5 104.2
4 év 2 397 103,1 4,3 95,2 97,9 100,3 103,2 106,1 108,6 111,5
5 év 2 455 109.7 4.7 101.1 103,8 106.7 109.8 112,9 115,7 118.5
óév 2 469 116.3 5,0 107,1 110.1 113.0 116.3 119,4 122.5 125,5
7 év 2 338 122,7 5,3 112,5 116,0 119.2 122.5 125,9 129,2 132,5
8 év 2313 128.4 5,6 117,9 121.3 124,6 128,4 132.1 135.5 139,0
9 év 2 277 133.8 6,0 122,5 126,3 129.8 134.0 137,7 141,5 145,3
10 év 2 223 139,0 6,3 127,2 131,1 134,9 139,1 143,1 147,4 151.2
10,5 év 1697 141.8 6,4 130,0 133.6 137.4 141,8 146,0 150,1 154.0
11 év 1 797 144,5 6,7 132,3 136,1 140,0 144,6 148,7 153,1 157.2
11,5 év 1665 147,4 6,9 134,9 138,6 142,6 147,3 152.1 156,2 160,2
12 év 1 750 150.4 7,3 137,4 141.2 145.4 150,4 155,2 159.6 164,1
12,5 év 1604 153,6 7,7 139,8 143,7 148,5 153,5 159,0 163,4 168,2
13 év 1689 157.1 8.0 142.5 146.8 152.0 157,1 162,4 167,7 172.2
13,5 év 1 552 160,6 8,1 145,1 150.0 155,3 160.4 166,5 171.0 175,4
14 év 1612 164,2 8.1 148.2 153,3 159.0 164,3 169,9 174,4 178.7
14,5 év 1 165 167,2 8,0 151,4 157.0 162,0 167,5 172,7 177.0 181.4
15 év 1 186 169.9 7,6 154.9 160.5 165.0 170.0 175,2 179,3 183.9
15,5 év 837 171,9 7,2 158,0 163.1 167,3 172,0 176.8 181.2 185.5
16 év 890 173.7 6,9 160.2 165.2 169.1 173.5 178.3 182,5 186,7
16,5 év 655 174,7 6,7 162,1 166,6 170,2 174,6 179,6 183,5 187.9
17 év 692 175.7 6,7 163.7 167.9 171.3 175.5 180,4 184.4 188.5
17,5 év 485 176,4 6,2 165,0 169,2 172,2 176,0 180,7 185,0 188,8
18 év 516 176.9 6,2 165,6 169.9 172,9 176,5 180,8 185,2 189,1

© Joubert K., Darvay S., Ágfalvi R. KSH Népességtudományi Kutatóintézet
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A testmagasság (testhosszúság) referencia-átlagai és -percentilisei 
születéstől 18 éves korig

LÁNYOK
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A testmagasság referencia-percentilisei születéstől 2 éves korig

FIÚK
Testhosszúság (cin)
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Életkor (hónap)
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Testhosszúság (cm)
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A testmagasság referencia-percentilisei 2-18 éves korig

FIÚK
Testmagasság (cm)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18

Életkor (év)

LÁNYOK
Testmagasság (cm)
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Életkor (év)
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A testtömeg referencia-átlagai és -percentilisei születéstől 
0-18 éves korig

FIÚK

© Joubert K., Darvay S., Ágfalvi R. KSH Népességtudományi Kutatóintézet
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A testtömeg referencia-átlagai és -percentilisei születéstől 
0-18 éves korig

LÁNYOK

Életkor Esetszám
(N)

Átlag 1
■V (kg) 1

Szórás 
(SD)

Percentilisek (kg)
3 1 1 25 1 5Ö 1 ■’ 1 90 1 97

Szül. 2 703 3,2 0.4 2,5 2.9 3.2 3.4 3.6 3,9
1 hónap 2 662 3.9 0.4 3.1 3.4 3,7 4.0 4.2 4,5 4.8
2 hónap 2 654 4,7 0,5 3.8 4,1 4,4 4,7 5,1 5.4 5,7
3 hónap 2 622 5,5 0,6 4.5 4.8 5,1 5,5 5.9 6.3 6,6
4 hónap 2 604 6.2 0,6 5.1 5.4 5.7 6.2 6.6 7.0 7.5
5 hónap 2 579 6,8 0,7 5.6 5.9 6,3 6,8 7.2 7,7 8,2
6 hónap 2 546 7.3 0.8 6.0 6.4 6.8 7.2 7.8 8.3 8.8
8 hónap 2 522 8.1 0,8 6.6 7.1 7.5 8.0 8.6 9.2 9.8
10 hónap 2 483 8.8 0.9 7,1 7.6 8.1 8.7 9.4 10.0 10,6
12 hónap 2 496 9.4 1.0 7,6 8.2 8.7 9,3 10.0 10.8 11.4
15 hónap 2 326 10.2 1,1 8,3 8,9 9,5 10.1 10,9 H,6 12.4
18 hónap 2 293 10,9 1.2 8.9 9.5 10.1 10.8 11.6 12.4 13.3
21 hónap 2 262 11,5 1.3 9.4 10,1 10,7 11.5 113 13,2 141
2 év 2 307 12.2 1.4 9,8 10.6 11.3 12.0 13,0 14,0 15.0
3 év 2 094 14.4 1.8 11,4 12,3 13.2 14.1 15.3 16,7 18.0
4 év 2 127 16.3 2.2 12,8 13.9 14.9 16.0 17,6 19,2 21,0
5 év 2 206 18,4 2,8 14.4 15.5 16.7 18.1 19,9 21.8 24.4
6 év 2 209 20.8 3,5 15.9 17.2 18.5 20.3 22.5 24.9 282
7 év 2 102 23,6 4,3 17,7 19.1 20,7 22,8 25.5 28.4 32,7
8 év 2 077 26.5 5.2 19,5 21,1 23.0 25.5 28.8 32,8 38,0
9 év 2 071 29,7 6,1 21,5 23,3 25,5 28.5 314 37,7 44,0
10 év 2 023 33.3 7 2 23.5 25,9 28.5 310 36.6 42,7 50,0
10.5 év 1 560 35,5 7,7 24.7 27.3 30.2 34,0 39,0 45.4 53.0
11 év 1 642 38.1 8.5 25.9 29.0 32,0 36.6 41.8 48.5 562
11.5 év 1 532 40,7 92 27.6 30.8 34.1 39,2 45.1 51.8 59,5
12 év 1 615 43.4 9.6 29.5 32.9 36.5 411 48.1 55,3 62,8
12.5 év 1 494 46,0 9,7 31.6 35.0 39.1 44.8 50.9 58.3 662
13 év 1 589 48.5 9.7 34,0 37.4 41.7 47.2 53,2 61,0 69,1
13.5 év 1 450 50,7 9.6 36,3 39,8 44.0 49.3 55,3 63,2 71,5
14 év 1 526 52,6 9.6 38.6 42.0 46.0 51.2 57.0 65.0 73,3
14,5 év 1 137 54,1 9,4 40,4 43,9 4’9 52.9 58.5 66.5 75,0
15 év 1 160 55,4 9,6 41.7 45.4 49,5 54,2 59.7 67.7 763
15,5 év 840 56.8 9.4 42,8 46.6 50.8 55.4 60.9 68.8 77,5
16 év 883 5’4 9.2 43.7 47,7 51,9 56.3 61.9 69,7 78/5
16.5 év 634 58.3 9.6 44.4 48,4 52.7 57,0 62,8 70,5 79.6
17 év 692 58.7 9,4 45.0 49.0 53.3 57,5 63.4 71.2 80.4
17,5 év 465 59,6 9,6 45,5 49,6 53.8 58,0 63,9 71,8 81.0
ig év 520 60.1 9.4 45.9 50.1 54,3 58,3 64.2 72.3 81.5

© Joubert K., Darvay S„ Ágfalvi R. KSH Népességtudományi Kutatóintézet
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A testtömeg referencia-percentilisei születéstől 2 éves korig

FIÚK

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Életkor (hónap)

LÁNYOK
Testtömeg (kg)
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A testtömeg referencia-percentilisei 2-18 éves korig

FIÚK
Testtömeg (kg)
95 -----------------

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Életkor (év)

LÁNYOK
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A BMI referencia-átlagai és -percentilisei születéstől 18 éves korig

FIÚK

Életkor Esetszám
(N)

Átlag
X 

(kg/m2)

Szórás 
(SD)

Percentilisek(kg/m:)

3 10 25 50 75 85 97

Születéskor 2 984 12,80 1,22 10.73 11,34 12,02 12,77 13,54 13,98 15,03
1 hónap 2 949 13.95 1.22 11,75 12,43 13,12 13,89 14,73 15,18 16,40
2 hónap 2 938 15,29 1,32 12,93 13,67 14,44 15,25 16,10 16,62 17,80
3 hónap 2 927 16.04 1.41 13,63 14,33 15,10 15,96 16,90 17,45 18,74
4 hónap 2 895 16,50 1,45 14,04 14,78 15,55 16,40 17,37 17,93 19,42
5 hónap 2 869 16,71 1,46 14,20 14.95 15,72 16.64 17,65 18.15 19,56
6 hónap 2 838 16,85 1,48 14.29 15,09 15*84 16,80 17,76 18,29 19.73
8 hónap 2 809 17,13 1.51 14,56 15.24 16,09 17.07 18,06 18.65 20,08
10 hónap 2 789 17.24 1.50 14,69 15.39 16,21 17.17 18,17 18.73 20.16
12 hónap 2 807 17,19 1.49 14.64 15,40 16.17 17,07 18.11 18,73 20.27
15 hónap 2 622 16.97 1.48 14,51 15.19 15,95 16.83 17,83 18.48 20,01
18 hónap 2 597 16,78 1.48 14.30 15,05 15.77 16,69 17.64 18,28 19.84
21 hónap 2 543 16.57 1,48 14,06 14.84 15,58 16.45 17,45 18.04 19,56
2 év 2 585 16,35 1,48 13.88 14.64 15.37 16,18 17.21 17,79 19.40
3 év 2351 15.93 1,44 13,51 14,30 15,00 15.82 16,72 17.27 18,93
4 év 2 397 15,67 1,48 13.26 13,99 14,71 15,55 16.46 17,00 18,82
5 év 2 455 15,56 1.58 13,08 13,83 14,54 15.39 16,32 16.94 18.89
6 év 2 469 15,66 1,80 13.12 13,77 14,52 15,38 16.48 17,13 19,62
7 év 2 335 15.91 1.99 13,17 13,88 14,62 15.56 16,67 17.59 20,66
8 év 2 306 16,37 2,29 13.44 14,16 14,93 15,91 17.19 18,33 21.96
9 év 2 274 16,89 2,61 13,65 14,37 15,25 16.32 17,71 19,14 23,81
10 év -> 22^ 17,50 2,96 13.85 14,65 15.58 16,78 18.60 20,47 25.33
10,5 év 1 689 17,83 3.16 13,97 14,85 15,72 17,00 19,08 20.93 26,35
11 év 1 794 18,17 3,32 14.20 14,94 15,94 17,30 19.59 21,36 26,66
11,5 év 1 662 18.54 3.48 14,30 15.16 16,17 17.59 20,16 21.77 27,32
12 év 1 "’49 18,85 3.57 14,40 15,34 16,36 17.83 20,48 22,14 27,86
12,5 év 1 601 19,22 3,62 14.66 15,69 16.70 18,29 20.89 22,48 28,34
13 év 1 687 19.52 3,58 14,95 15,83 17,06 18.68 21,00 22,80 28.45
13,5 év 1 549 19,79 3.54 15.19 16,28 17,43 18,92 21.28 23,08 28,92
14 év 1 611 20,00 3.51 15,34 16,50 17,66 19.23 21,42 23,33 29,06
14.5 év 1 166 20,28 3,37 15.81 16.82 18.02 19,58 21.57 23,56 29.06
15 év 1 188 20,52 3,36 16,08 17,15 18,35 19.76 21,92 23,75 29,09
15,5 év 837 20,75 3,27 16,45 17,60 18.59 20,13 21.93 23,92 28.84
16 év 890 20.99 3.18 16,81 17,85 18,95 20.33 22,30 24.05 28,63
16,5 év 654 21,35 3,30 17.11 18,01 19.15 20,71 22,53 24,16 29,39
17 év 692 21,57 3,24 17,28 18,29 19,38 20.97 22,81 24,23 29,37
17,5 év 485 21,76 3,01 17.64 18.45 19.70 21,22 23.11 24,28 29,01
18 év 516 21.90 3.11 17,66 18.45 19,88 21.41 23,12 24,29 29,24
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A BMI referencia-átlagai és -percentilisei születéstől 18 éves korig

LÁNYOK

Életkor Esetszám
(N)

Átlag
X 

fkg'nr)

Szórás 
(SD)

Percent ilisek (kg'mö

3 10 25 50 75 85 97

Születéskor 2 701 12.71 1.15 10.67 11,27 11.93 12.67 13.45 13,90 14.97
1 hónap 2 661 13.69 1.15 11.57 12.28 1190 13,67 14,43 14.85 15,92
2 hónap 2 653 14.83 1,21 12.68 13.37 13,98 14.77 15.60 16,08 17,24
3 hónap 2 622 15.52 1.34 13.26 13.91 14.62 15,41 16,35 16.88 18,19
4 hónap 2 602 16.00 1,37 13.73 14,39 15.08 15.87 16.82 17,35 18.72
5 hónap 2 577 16.26 1.42 13.92 14.59 15.31 16,12 17,09 17.68 19,19
6 hónap 2 543 16.43 1.45 14.05 14,70 15.44 16.29 17.29 17,92 19.34
8 hónap 2 519 16.72 1.47 14,26 14.95 15.73 16,62 17,63 18.24 19,69
10 hónap 2 480 16.88 1.48 14.31 15.12 15,89 16.79 17.80 18,37 19.89
12 hónap 2 495 16.84 1,50 14,32 15,05 15.83 16.73 17,73 18.30 19,94
15 hónap 2 325 16.64 1.48 14.23 14,88 15.63 16.51 17.48 18.12 19.76
18 hónap 2 292 16,47 1,50 14,06 14.71 15.46 16.35 17,31 17.96 19,52
21 hónap 2 261 16.26 1.49 13.85 14.53 15.22 16.12 17.11 17,74 19.31
2 év 2 303 16.09 1.48 13,71 14.31 15.10 15.99 16,94 17.51 19.12
3 év 2 094 15.71 1.50 13,28 14,00 14,77 15.61 16,57 17.15 18.80
4 év 2 127 15.54 1.56 13.10 13,81 14.51 15.39 16.40 16.94 18.72
5 év 2 206 15.44 1.68 13.01 13,61 14.32 15.26 16,28 16,94 19,17
6 év 2 209 15,55 1.88 12,88 13.61 14,32 15.25 16.42 17,16 19.74
7 év 2 102 15.75 2.08 12.91 13,62 14.41 15.38 16,64 17.62 20,53
8 év 2 077 16,18 2,34 13,18 13.84 14,63 15.68 17.18 18,36 21.49
9 év 2 071 16.65 2.58 13,34 14,05 14.86 16,07 17,86 19.16 22,65
10 év 2 022 17,18 2,84 13.49 14.32 15.25 16.52 18,54 19.89 24,10
10.5 év 1 555 17.47 2.97 13.74 14,54 15.48 16.72 18,74 20,32 24,76
11 év 1 641 17,87 3,13 13,88 14,75 15.74 17,13 19,24 20.84 25.40
ii. 5 év 1 531 18.24 3.26 14,05 14,96 16,03 17.54 19,63 21,36 26,28
12 év 1 614 18,68 3,29 14,38 15,33 16.42 18,08 20.09 21,74 26.70
12.5 év 1 494 19.07 3.27 14.65 15,71 16,80 18,42 20,55 22,10 26.96
13 év 1 586 19,52 3,26 15,05 16,10 17.29 18.91 21,05 22,44 27,26
13.5 év 1 448 19,89 3.25 15.48 16,59 17,73 19,21 21,34 22,75 27,77
14 év 1 525 20,22 3,25 15,83 16.80 18,03 19,60 21,62 23,05 27,70
14,5 év 1 137 20.52 3 22 16,22 17,20 18,39 19.84 21,87 23,33 28,09
15 év 1 160 20,77 3,32 16.28 17.48 18.66 20,15 22,07 23.58 28,32
15,5 év 840 21.04 3.15 16,74 17,88 18,93 20,45 22.46 23,81 28,92
16 év 883 21,09 3,07 16,80 17.98 19.09 20,49 22,50 24,03 28.77
16,5 év 633 21.25 3.11 16,94 18,04 19,23 20,68 22,45 24.22 29,25
17 év 691 21,32 3,11 16,98 18.22 19.38 20,61 22,58 24*39 29,25
17,5 év 465 21.48 3,08 17,31 18.38 19,46 20.82 22,67 24,54 28,97
18 év 520 21.56 3.05 17,61 18.45 19.54 20.84 22.87 24,67 29.01
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A BMI referencia-percentilisei születéstől 2 éves korig

FIÚK

LÁNYOK
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A BMI referencia-percentilisei 2-18 éves korig

FIÚK

LÁNYOK

BM
I (

kg
/m

 2)
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Alternatív táplálkozási formák

• Vegetáriánus táplálkozás
- Szigorú vegetáriánus - vegán
- Gyümölcsevők
- Nyerskoszton élők
- Ovo-vegetariánus
- Lakto-vegetariánus
- Ovo-lakto-vegetariánus
- Szemi-vegetariánus

• Makrobiotikus táplálkozás
• Reform étrend

VEGETARIANIZMUS

1. Lakto-ovo-vegetariánusok
• Megfelelő tápanyagellátást biztosít az esszenciális tápanya

gokból
• Fennáll a túlzott tejzsír és koleszterin fogyasztás veszélye

2. Vegánsok: csak növényi élelmiszert fogyasztó vegetáriánusok
• Csak jó étrend összeállítás esetén biztosítja a tápanyagellá

tást (oktatás)
• Fennáll a „D” és „B12” vitamin hiány veszélye
• Protektiv hatású egyes kardiovaszkuláris betegségekkel és 

egyes daganatos betegségekkel szemben
3. Restriktiv vegetáriánus étrendeket fogyasztók

• Nem biztosítják az esszenciális tápanyagok megfelelő bevi
telét

• Gyermekeknek, terheseknek, szoptató anyáknak és rekon- 
valeszcens betegeknek különösen ellenjavalltak
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Alternatív táplálkozási formák (előnyök)

A vegetáriánus diétát fogyasztók körében kisebb gyakorisággal 
fordulnak elő:

• Szív és érrendszeri megbetegedések
• Elhízás
• Epekövesség
• Hipertónia
• Diabétesz (NIDDM)
• Magas szérum koleszterin szint (ovo-, ovo-lakto-vegetari- 

ánusok!)
• Székrekedés
• Egyes daganatos megbetegedések (vastagbél, végbél, tüdő, 

méh)
• Köszvény

- Egészségesebb életmód

Alternatív táplálkozási formák (hátrányok)

Nem elégséges bevitel, hiánytünetek kialakulása:
• energia
• fehérje
• vitaminok (B12, D-vitamin, piridoxin, riboflavin)
• ásványi anyagok (Fe, Zn, Ca)

~ Egészségre kedvezőtlen hatású összetevők: ciánhidrogének, 
nitrát, ólom, oxálsav

- Túlzott növényi rostbevitel
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MAKROBIOTIKUS TÁPLÁLKOZÁS

• Az élelmiszerek jin és jang kategóriába sorolhatók, amelyek 
egymást kiegészítik.

• Mindkét típus szélsőséges elemeit kerülni kell.
• Nem megengedett a tej és tejtermékek, a túlfinomított élel

miszerek (cukor), az izgatószerek (aromás tea, kávé) és a fű
szerek fogyasztása.

A REFORMTÁPLÁLKOZÁS

A vegetáriánus táplálkozási irányzatok mindegyikét magába 
foglalhatja. Ez a típus is a növényi élelmiszereket és elsősorban a 
gabonaneműeket részesíti előnyben. A reformkonyha hívei csak 
olyan növényi és állati termékeket fogyasztanak, melyeket nem 
kezeltek a növénytermesztés és állattenyésztés hatékonyságát fo
kozó xenobiotikumokkal (biotermékek). Az élelmi nyersanyago
kat csak igen kíméletes technológiai eljárásoknak vethetik alá, 
és csak természetes forrásból származó élelmiszer-adalékok, 
technológiai segédanyagok alkalmazhatók.
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A Findrisk vizsgálat adatlapja

(magyar változat)

A közelmúltban igen egyszerű, ugyanakkor jól használható kér
dőívek váltak népszerűvé, amelyek a 2-es típusú cukorbetegség 
korai felismerését segítik. Kérjük, szánjon néhány percet a kitöl
tésre, majd adja át az asszisztensnőnek, aki segít Önnek az érté
kelésben. A válaszadás egyszerű, javasoljuk, kezdje el Ön, Kedves 
Olvasó, de ne feledkezzék meg családtagjairól sem! Kérjen szá
mukra is kérdőívet, amelyet kitöltés után hasonló módon juttas
son vissza.

Adatlap 2-es típusú cukorbetegség kockázatának felmérésére 
Az üres kockába írja be az Önre vonatkozó pontértéket, 

majd adja össze azokat a kérdőív végén!

1. Életkor

45 év alatt
45-54 év között
55-64 év között
64 év felett

0 pont
2 pont
3 pont
4 pont

2. Testtömeg index (BMI)

A testtömeg index kiszámolása: testsúly kg-ban, osztva a méter
ben mért testmagasság négyzetével. Pl: ha az Ön magassága 165 
cm, súlya 70 kg, a számítás: 70/(1,65 x 1,65) = 25,7

alacsonyabb, mint 25 kg/m2 0 pont
25-30 kg/m2 1 pont
nagyobb, mint 30 kg/m2 3 pont
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3. Haskörfogat |__ |

(az alsó bordák és a csípőtövis közötti távolság felénél mérve - 
gyakorlatilag a köldök vonalában, közepes belégzés után)

Pont Férfiak
0 Kevesebb, mint 94 cm
3 94-102 cm
4 Több, mint 102 cm

Pont Nők
0 Kevesebb, mint 80 cm
3 80-88 cm
4 Több, mint 88 cm

4. Végez e legalább 30 perces fizikai tevékenységet 
munkaköréből adódóan/vagy szabadidejében?

Igen 0 pont
Nem 2 pont

5. Milyen gyakran fogyaszt zöldséget, vagy gyümölcsöt? □
Minden nap 0 pont
Nem minden nap 1 pont

6. Szed-e rendszeresen vérnyomáscsökkentő gyógyszereket? [

Nem 0 pont
Igen 2 pont

7. Mértek-e Önnél valaha magasabb vércukor értéket 
(orvosi vizsgálatkor, betegség, terhesség esetén) □
Nem 0 pont
Igen 5 pont
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8. Van-e családtagjai között, vagy közeli rokonságában 1-es 
(ifjúkori típusú), vagy 2-es (időskori típusú) cukorbeteg? □
Nem 0 pont
Igen: nagyszülő, nagynéni, nagybácsi,
vagy elsőfokú unokatestvér 3 pont
Igen: szülő, testvér, vagy saját gyermek 5 pont

Értékelés: összesen

Kockázat a cukorbetegség 10 éven belüli kialakulására:
Kevesebb, mint 7 pont: alacsony. Becslések szerint 100 főből 1 
esetben lesz valaki cukorbeteg.
7-11 pont: enyhén fokozott kockázat. Becslések szerint 25 főből 1 
esetben lesz valaki cukorbeteg.
12-14 pont: fokozott kockázat. Becslések szerint 6 főből 1 esetben 
lesz valaki cukorbeteg.
15-20 pont: magas. Becslések szerint 3 főből 1 esetben lesz valaki 
cukorbeteg.
Több mint 20pont: igen magas. Becslések szerint 2 főből 1 cukor
beteg lesz 10 éven belül.
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A gyermek-és serdülőkori kő vér (beteg) ség 
c. könyv

írta: Dr. Rodé Magdolna
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III. RÉSZ
Bibliográfia
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különös tekintettel a gyermekkorra
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És ha a múltban mindent felderítettek volna is, minden 
újdonsággá válik, hiszen a mások feltalálta dolgok elren
dezése megkerülhetetlen.

(L. A. Seneca)

A) rész: Gyermekkori kövérség irodalma (jelen könyv)
B) rész: Gyermek-és serdülőkori kövér(beteg)ség c. könyv iroda
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C) rész: További ajánlott irodalom
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Gyermekkori kövérség c. könyv irodalma
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ris betegségek megelőzéséről és preventív kezeléséről. Meta- 
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vastagság mérése)
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leggyakoribb kövérséggel összefüggésbe hozható betegségekről szólt.
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az első részben a Szerző körbejárja az elhízás okainak széles körét, bele
értve az intrauterin disztrófia lehetséges szerepét, tekintetbe véve a mo
dern kor kórképző körülményeit is. Részletezi a fenyegető arterioszkle- 
rózis kockázati faktorait, a kialakulás vélelmezett folyamatát.
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eddig szokásos különböző színtereit, a kilátásokat, kiemelve a fizikai ak
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