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Köszöntő

Kedves Kollégák!

A Magyar Elhízástudományi Társaság munkásságában a X. Kongresszusunkig jutottunk el,

amely jogelődje a Magyar Elhízásellenes Alapítvány 1992 óta folytatott tevékenységével együtt

az 50. tudományos rendezvényünknek is megfelel. Bizony rögös úton jutottunk el idáig. Előbb

ismertté kellett tennünk, hogy az elhízás betegség, majd bizonyítottuk, hogy előfordulása a túl-

súlyos állapottal együtt a hazai felnőtt korú lakosság kétharmadát érinti. Rámutattunk a társuló betegségek

nagy számára és jelentőségére. Az elméleti és gyakorlati tudományágak határterületeiből összeadódó új is-

meretek összességét elhízástudománynak, obezitologiának kereszteltük el. A fogalom már nemzetközileg is

elfogadott. Kidolgoztuk a komplex kezelés módszerét. A betegágy mellől kiinduló tudományág kisugárzott a

prevenció területére is, és számos korábbi vitatéma ma már közhelyszámba megy.

Karba fonhatjuk hát kezünket szemlélgetve eddigi eredményeinket? Egyáltalán nem. Az elhízás elő-

fordulása felnőtt és gyermekkorban egyaránt növekszik, egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményei

fokozódnak. A kedvezőtlen gazdasági körülmények egyre nehezebb feltételeket alakítanak ki.

Világosan kell látnunk, csak társadalmi összefogás oldhatja meg az elhízás okozta problémákat, ahogy

ezt már 1986-ban megállapítottuk.

A kongresszus logója ősi Kárpát-medencei kultúránk, a több mint 7000 éves Kőrösi kultúra kedvesen

gömbölyded alakja, a Gorzsai Vénusz. Formája az akkori lakosság körében ritkaságszámba mehetett. Manapság

általánosan terebélyesedő alakú társadalmunkban mindennapos látvány. Bemutatásának lehetőségéért

köszönetet mondunk a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központból dr. Nagy Imre

igazgatónak és Csányi Viktor régésznek.

A kongresszus jelmondata szerint – Quo Vadis Obesitologia? – Merre tart az elhízástudomány?

– szeretnénk a jelen helyzetből kiinduló kivezető utat megtalálni.

Kellemes időtöltést kívánok!
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2010. MÁRCIUS 4. | CSÜTÖRTÖK

12:00-18:00 Regisztráció 

14:00-18:00 Szakmai Kiállítás  

14:00 Megnyitó

Levezető elnök: Jákó Péter

Elnöki köszöntő: 

Halmy László

Védnöki köszöntők: 

Csaba Károly, Lénárd László

Kitüntetések átadása

15:00 Szekció 1

Az elhízás kapcsolatai

Üléselnökök: Kovács Ferenc - Nyakas Csaba

16:00 Kávészünet - Kiállítói vizit  

16:15 Szekció 2

Elmélet és gyakorlat 

Üléselnök: Pucsok József 

18:00 Borkóstoló sajttal    

2010. MÁRCIUS 5. | PÉNTEK

08:30-18:00 Regisztráció

09:00-18:00 Szakmai Kiállítás 

09:00 Szekció 3

Élelmiszerbiztonság

Üléselnökök: Bíró György - Tompa Anna

10:15 Kávészünet - Kiállítói vizit  

10:30 Szekció 4

Táplálkozástudomány 

Üléselnök: Barna Mária 

11:45 Szekció 5

Az elhízás komplex kezelése 

Üléselnökök: Bajnok László - Sidó Zoltán 

13:00 Ebédszünet - Vizit a kiállítóknál   

13:30 Szekció 6

Experimentális kutatások  

Üléselnökök: Karádi Zoltán - Somlyai Gábor 

14:20 Szekció 7

Hepatológia és obezitás

Üléselnökök: Fehér János - Lengyel Gabriella 

15:20 Kávészünet - Kiállítói vizit     

15:40 Szekció 8

Testösszetétel és motorium 

Üléselnökök: Ihász Ferenc - Martos Éva 

16:30 Szekció 9

Az ifjúság elhízása   

Üléselnökök: Czinner Antal - Halmy Eszter 

17:35 Szekció 10

Vascularis funkció elhízásban   

Üléselnök: Szakács Zoltán

18:00 A kongresszus zárása
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2010. MÁRCIUS 4. CSÜTÖRTÖK 

12:00-18:00 Regisztráció

14:00-18:00 Szakmai Kiállítás 

14:00-15:00 Megnyitó

Levezető elnök: Jákó Péter 

Elnöki köszöntő: Halmy László

Védnöki köszöntők: Bánáti Diána, Csaba Károly,

Lénárd László   

15:00-16:00 Szekció 1

Az elhízás kapcsolatai   

Kovács Ferenc - Nyakas Csaba 

15:00-15:20 A-0015

Beszámoló a IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszen-

zus Konferencia 2009. ajánlásairól 

Szollár Lajos (Semmelweis Egyetem ÁOK, Kórélettani In-

tézet, Budapest)  

15:20-15:40 A-0029

Túlsúlyos hypertóniás betegek kezelése 

Barna István (Semmelweis Egyetem, I. Belklinika) 

15:40-16:00 A-0030

Beszámoló a 2. Közép-európai Elhízástudományi Kon-

gresszuson ismertetett újabb eredményekről 

Halmy László (Magyar Elhízástudományi Társaság)

16:00-16:15 Kávészünet - Kiállítói vizit  

16:15-18:00 Szekció 2

Elmélet és gyakorlat  

Pucsok József 

16:15-16:30 A-0004

Dyslipidaemia kezelése elhizásban 

Pados Gyula (Szent Imre Kórház Lipid Részleg Budapest) 

16:30-16:45 A-0028

Enni vagy nem enni? Az elhízás pszichológiai mecha-

nizmusai és kezelési lehetőségei 

Perczel Forintos Dóra (Semmelweis Egyetem, ÁOK,

Klinikai Pszichológia Tanszék)  

16:45-17:00 A-0002

A gyermekkori elhízás bio-pszicho-szociális

megközelítése és integratív terápiája 

Pászthy Bea (Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyó-

gyászati Klinika) 

17:00-17:30 A-0044

Investigation of the genomic background of obesity

using single nucleotide polymorphism analysis in can-

didate genes 

Szalai Csaba (Semmelweis Egyetem)  

17:30-17:45 A-0012

Az elhízás növekvő trendje Magyarországon 

Paksy A - Csatai T - Halmy L (Magyar Elhízástudományi

Társaság)  

17:45-18:00 A-0026

A tíz legkövérebb ember 

Gyenis Gyula* - Halmy László** (*Eötvös Loránd Tu-

dományegyetem, Természettudományi Kar, Embertani

Tanszék, Budapest **Pláton Egészségügyi Tanácsadó és

Szolgáltató Kft., Budapest)  

18:00-19:00 Borkóstoló sajttal   
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2010. MÁRCIUS 5. PÉNTEK 

08:30-18:00 Regisztráció

09:00-18:00 Szakmai Kiállítás 

09:00-10:15 Szekció 3

Élelmiszerbiztonság    

Bíró György - Tompa Anna 

09:00-09:15 A-0010

A táplálkozás kockázata - túl a főbb tényezőkön 

Bíró György (MTA)

09:15-09:30 A-0032

Az élelmiszeripar szerepe az elhízás megelőzésében 

Biacs Péter Ákos (Budapest Corvinus Egyetem Élelmiszertu-

dományi Kar, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar)  

09:30-09:45 A-0035

A testsúlycsökkentés élelmiszerbiztonsági vonatkozásai 

Szeitzné Szabó Mária (Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal)  

09:45-10:00 A-0014

Az elhízás és a környezeti xenoösztogének expozíciója 

Tompa Anna (Semmelweis Egyetem, Közegészségtani 

Intézet)  

10:00-10:15 A-0018

Testtömeget befolyásoló hatóanyagok az étrend-

kiegészítőkben - remélhetjük-e a gyors fogyást? 

Lugasi Andrea - Martos Éva (Országos Élelmezés- és Tá-

plálkozástudományi Intézet, Budapest)  

10:15-10:30 Kávészünet - Kiállítói vizit  

10:30-11:45 Szekció 4

Táplálkozástudomány    

Barna Mária 

10:30-10:50 A-0036

Kis szénhidráttartalmú diéták - adatok a múltból és a

jelenből 

Zajkás Gábor (Országos Élelmezés- és Táplálkozástu-

dományi Intézet)

10:50-11:05 A-0013

Hiány és többlet elhízottak tápanyagfelvételében 

Halmy E - Paksy A - Kovács G - Halmy L (Platon

Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft, Budapest)  

11:05-11:20 A-0037

Várandósság és elhízás - előzmények és következmények 

Antal Emese (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége) 

11:20-11:40 A-0021

Optimális-e a gyermekek D vitamin státusa? 

Barna Mária (SE-ETK Dietetikai és táplálkozástudományi

Tanszék)  

11:45-13:00 Szekció 5

Az elhízás komplex kezelése   

Bajnok László - Sidó Zoltán 

11:45-12:05 A-0003

Az elhízás mozgásterápiája 

Jákó Péter (Magyar Sportorvos Társaság, Budapest)

12:05-12:20 A-0025

Testi énkép, depresszió-hajlam és fizikai aktivitás

iránti készenlét elhízott betegek körében 

Boros Szilvia - Halmy László* (Szolnoki Főiskola, Turiz-

mus-Vendéglátás Tanszék *BM Központi Kórház és In-

tézményei, Hypertonia Decentrum) 

12:20-12:35 A-0042

Az együttműködés szerepe elhízott betegek tartós

kezelése során 

Bajnok László (PTE I. Belklinika, Endokrinológiai és

Anyagcsere Osztály) 

12:35-13:00 A-0038

Hatás és mellékhatások vizsgálata alli kezelés során 

Halmy László (Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szol-

gáltató Kft.) 

13:00-13:30 Ebédszünet - Vizit a kiállítóknál    

13:30-14:20 Szekció 6

Experimentális kutatások   

Karádi Zoltán - Somlyai Gáror 

13:30-13:45 A-0020

Gén-környezet interakció az elhízás kialakulásában: a

fizikai aktivitás preventív jellege 

Nyakas Csaba - Jónás Izabella - Kóbor-Nyakas Dóra É -

Gertjan van Dijk (Semmelweis Egyetem, Sporttudományi

Kutató Intézet, Budapest, és Groningeni Egyetem Neu-

roendokrinológiai Intézet)  

13:45-14:00 A-0043

Előagyi glukóz-monitorozó idegsejtek a táplálkozás és

az anyagcsere központi szabályozásában 

Karádi Zoltán - Nagy B - Takács G - Szalay Cs - Papp Sz -

Lukáts B - Fotakos D - Keresztes D - Hideg B - Faragó B -

Lénárd L (Élettani Intézet és MTA-PTE Idegélettani Ku-

tatócsoport, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostu-

dományi Kar, Pécs)  

14:00-14:20 A-0031

A hidrogén/deutérium izotóppár biológiai jelentősége -

a deutériumdepletio daganatellenes és szénhidrát-

anyagcserére gyakorolt hatása 

Somlyai Gábor* - Molnár Miklós** (*HYD Rákkutató és
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Gyógyszerfejlesztő Kft. **Semmelweis Egyetem ÁOK

Kórélettani Intézet, Budapest)  

14:20-15:20 Szekció 7

Hepatológia és obezitás    

Fehér János - Lengyel Gabriella 

14:20-14:35 A-0022

Bor és a zsírmáj 

Fehér János* - Ábel Tatjána** - Wimmer Alexandra* -

Szabó György*** - Lengyel Gabriella* (*Semmelweis

Egyetem, ÁOK, II. Belklinika **Állami Egészségügyi

Központ, Szakrendelő Intézet ***Budapest, Háziorvosi

Szolgálat, Enese)  

14:35-14:50 A-0009

Újabb ismeretek a nem alkoholos eredetű zsírmáj és

az elhízás összefüggéseiről 

Lengyel Gabriella (Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.sz. Bel-

gyógyászati Klinika, Budapest)  

14:50-15:05 A-0008

A máj ultrahang attenuációjának „cut-off” értéke és je-

lentősége elhízásban

Szebeni Ágnes dr., Tolvaj Gyula dr., Stotz Gyula dr.

BM Központi Kórház, Budakeszi úti Ultrahang Labor, I. Be-

losztály (Hepatológpa), Patológiai Osztály

15:05-15:20 A-0027

Klimakterialis elhízás hatása az obstruktív alvási

apnoe súlyosságának mértékére 

Szakács Zoltán - Győrfi Mária (Magyar Honvédség Állami

Egészségügyi Központ, Budapest)

15:20-15:40 Kávészünet - Kiállítói vizit 

15:40-16:30 Szekció 8

Testösszetétel és motorium    

Ihász Ferenc - Martos Éva 

15:40-15:55 A-0016

Elhízás és mozgásszervi betegségek 

Kovács Ferenc (Állami Egészségügyi Központ, Hévízi Re-

habilitációs Intézet)  

15:55-16:05 A-0005

A jobb szívfél echokardiográfiás vizsgálata elhízottaknál 

Sidó Zoltán (HM ÁEK)  

16:05-16:15 A-0024

A BMI gyermekkori változása a különböző születéskori

tápláltsági csoportokban 

Joubert K* - Zsákai A** - Molnár D*** - Gyenis Gy** (*KSH

Népes ségtudományi Kutató Intézet, Budapest **Embertani Tan -

szék, TTK, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Buda pest

***Gyer mekgyógyászati Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs) 

16:15-16:25 A-0007

A testösszetétel életkorfüggő változásai a gyermekko-

rtól az aggkorig 

Rikk János - Konczos Csaba - Ihász Ferenc (NYME

Apáczai Kar Testnevelési Intézeti Tanszék)  

16:30-17:35 Szekció 9

Az ifjúság elhízása    

Czinner Antal - Halmy Eszter 

16:30-16:50 A-0033

Az esszencialis zsírsavak jelentősége a gyermekkori

táplálkozásban 

Czinner Antal (Heim Pál Kórház)  

16:50-17:10 A-0019

Jó gyakorlatok a gyermekkori elhízás leküzdésére 

Martos Éva - Kovács Viktória Anna (Országos Élelmezés-

és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest) 

17:10-17:25 A-0006

Labdával végezhető gyakorlatok hatása 10-12 éves

(fiúk-lányok) testösszetételének és mozgáskészsé -

gének javítására 

Ihász Ferenc* - Rikk János* - Mészáros Zsófia** - Halmy

Eszter*** - Mészáros János** (*Nyugat-magyarországi

Egyetem, Apáczai Csere János, Kar, Testnevelési Intézeti

Tanszék, Győr **Semmelweis Egyetem Testnevelési és

Sporttudományi Kar (TF), Budapest ***Magyar Elhízástu-

dományi Társaság, Budapest)  

17:25-17:35 A-0001

Középiskolások egészségmagatartásának, táplálko -

zási ritmusának, mozgáskultúrájának vizsgálata az

obezitás terén 

Bétéri Csabáné (Területi Kórház Mátészalka Reumatoló-

giai osztály)  

17:35-18:00 Szekció 10

Vascularis funkció elhízásban    

Szakács Zoltán 

17:35-17:50 A-0017

A rendszeres testedzés, az artériás funkció, a SCORE

index és a haskörfogat kapcsolata 

Peresa M. (Pro Sanita Kft. Budapest)

17:50-18:00 A-0023

Az erektilis és a vaszkuláris funkció kapcsolat

viszcerális obesitasban szenvedő betegeknél. 

Kovács Imre - Koller Ákos* - Farkas Attila - Horváth Judit -

Szigeti András - Tarján Jenő (VEAB, Endothel Munkacsoport,

Szombathely *PTE, Kórélettani és Geriátriai Intézet, Pécs)  

18:00-18:15 Zárszó
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Szekció 1 | 2010-03-04 

15:00 A-0015 

BESZÁMOLó A IV. MAGyAR KARDIOVASZKULÁRIS KON-

SZENZUS KONFERENCIA 2009. AJÁNLÁSAIRóL 

Szollár Lajos 

Semmelweis Egyetem ÁOK, Kórélettani Intézet, Budapest 

Az utóbbi 2-3 év lényeges európai mérföldkövei: az Egész-

séges Szív Európai Chartája, Európai Kardiovaszkuláris Meg-

előzési Csúcstalálkozó, EuroScore, EuroHeart Program,

Európai Szívhálózat.

Az Euro Heart Program e célokhoz öt munkatervet rendelt:

- Az Egészséges Szív Európai Chartájának kihirdetése 

-  A szív és érrendszeri betegségeket célzó tagállami szintű

nemzeti tervek, stratégiák és programok feltérképezése és

elemzése

-  A társadalmi figyelem ráirányítása a nőket sújtó keringési be-

tegségekre

-  A megelőzési tevékenységek erősítése az alapellátási háló-

zatban

-  A szív és érrendszeri betegségek megelőzését célzó európai

irányelvek nemzeti szintű átvétele és elterjesztése

A IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia

ajánlásának néhány jellemzője: 

- Középpontban a „nagy” kockázat, mellőztük a kis és közepes

kockázat megjelenítését.

- A kockázat-besorolás elvei és a célértékek gyakorlatilag vál-

tozatlanok.

- Megjelent a „reziduális” kockázat fogalma, kiemelt elemei a

szénhidrát anyagcsere diabetest megelőző zavarai, valamint az

atherogén dyslipidaemia.

- A metabolikus szindróma javasolt kritériuma: a módosított IDF

(2009) ajánlás.

- A teljes vagy globális kardiometabolikus kockázat értelmezése

egyszerűbbé vált 

- Bővült a statinok indikációs területe (JUPITER - ACS, stroke).

- Bővült és pontosításra került a protektív/preventív kezelés

köre, az illetékes társaságok újabb ajánlásainak és előíratainak

megfelelően.

Az ajánlás megfogalmazásakor figyelembe vettük az Inter-

heart és a Prospective Studies Collaboration nemzetközi össze-

hasonlítású tanulmányait is, melyek a vezérfonal tudományos

hátterét alapozzák meg. A megelőzés fontosságát egyéni, né-

pességi és társadalmi szinten egyaránt hangsúlyozzuk. A ve-

zérfonal szigorú szakmaisággal az orvosok és az

egészségügyben dolgozók számára készült, mégis leszűrhetők

azokból az egész népességre vonatkozó célok, melyek akár az

egyéni cselekvés meghatározói is lehetnek, és ajánlásunk - re-

ményeink szerint - számot tarthat a felelős törvény- és döntés-

hozók befogadó figyelmére is.  
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TÚLSÚLyOS HyPERTóNIÁS BETEGEK KEZELÉSE  

Barna István  

Semmelweis Egyetem, I. Belklinika  

Hypertonia azt a vérnyomásértéket jelenti, amely felett a ke-

zelés inkább hasznos, mint ártalmas. A hypertonia okozta elvál-

tozások jelentik az egész világon a vezető haláloki tényezőt. A

stroke hátterében 72%-ban, az ISZB hátterében 58%-ban emel-

kedett vérnyomás áll. Az a tény, hogy az 50-59 éves korcsoport-

ban 40%-ot, 70 év felett 60%-ot meghaladó a hypertonia

előfordulása, egyértelművé teszi jelentőségét. A járványként ter-

jedő elhízás a férfi hypertoniások közel 70%-ában, nők esetén

78%-ban észlelhető. A hazai felmérések szerint a túlsúlyos és az

elhízott állapot mindkét nemben tovább nőtt. 2-es típusú diabe-

tesben 60-70%-ban, IGT esetén 40%-ban igazolható hypertonia.

A vérnyomáscsökkentő kezelés során a diabetes mellitus,

obesitas és lipidanyagcsere zavar komplex kezeléséről beszé-

lünk, amely a kardiometabolikus szindróma elleni és a krónikus

veseelégtelenség kialakulása elleni küzdelmet is jelenti egyben.

A nemzetközi és hazai kezelési ajánlások felhívják a figyelmet

arra, hogy a hypertoniához kapcsolódó rizikófaktorok kezelése

során a primer és szekunder prevenciós vizsgálatok eredmé-

nyeit be kell építeni a terápiába.

Metabolikus szindróma, diabetes mellitus, vesebetegség,

és/vagy szívbetegség jelenlétekor már 130-139/85-89 Hgmm

közti vérnyomásérték esetén is (emelkedett normális vérnyo-

más) nagyon nagymértékben megnövekszik a kardiovaszkuláris

megbetegedések kockázata, ezért ilyen esetekben a cél a

130/80Hgmm alatti vérnyomás elérése. A nagy nemzetközi vizs-

gálatok alapján ismert, hogy normális vérnyomású egyénekben

a rendszeres testmozgás 3-4 Hgmm-rel csökkenti a szisztolés

és a diasztolés vérnyomást, és bizonyítottan mérsékli a hyper-

toniások arányát. Ha azt gondoljuk, hogy a nem gyógyszeres

kezelés alapja a megfelelő étrend betartása, akkor ez túlsúlyos

beteg esetén hatványozottan érvényes.

Mind az angiotenzin konvertáló enzimbénítók (ACE-gátlók),

angiotenzin receptor antagonisták (ARB-k), kalciumantagonisták,

béta-blokkolók, thiazid diuretikumok „A” evidencia szinttel csökken-

tik a kardiovaszkuláris morbiditást és mortalitást. A vérnyomáscsök-

kentő gyógyszerek különbözősége a morbiditást és halálozást

csökkentő hatásban, valamint a mellékhatásokban rejlik.

A thiazid diuretikumok különösen béta-blokkolóval együtte-

sen alkalmazva kedvezőtlenül hatnak a szénhidrát- és lipid-

anyagcserére. Az inzulin kiválasztás csökkentése és a

hypokalemia miatt észlelt kedvezőtlen hatások miatt (SHEP,

ALLHAT, ALPINE, INVEST, INSIGHT) alkalmazásuk különösen

megfontolandó. A diabetesben észlelhető nátrium- és folyadék

visszatartás miatt azonban gyakran indokolt alkalmazásuk. In-

dapamid nem okoz inzulin rezisztenciát és a szénhidrát-, illetve
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lipid anyagcserét nem módosítja kedvezőtlenül. Valamennyi

RAS-gátló esetén igazolt, hogy a hasnyálmirigy és a vázizmok

véráramlását javítják, a glükóztranszportot és glükóz felvételt

fokozzák (Glut 4 indukció, NO-szint emelés), inzulin érzékeny-

séget növelik (PPAR-gamma agonista, adipocytákra kedvező,

adiponektint növeli). ACE-gátlók kardioprotektív hatása a nagy

nemzetközi vizsgálatok alapján (SOLVD, SAVE, TRACE, AIRE,

HOPE, EUROPA, PEACE) napjainkban egyértelművé vált. Az

ARB-k kardio- nephroprotektív hatását az OPTIMAAL, VALI-

ANT, ONTARGET bizonyította, emellett a kardiovaszkuláris

mortalitást csökkentő hatásuk is igazolt  

Szekció 1 | 2010-03-04 

15:00 A-0030  

BESZÁMOLó A 2. KÖZÉP-EURóPAI ELHíZÁSTUDOMÁNyI

KONGRESSZUSON ISMERTETETT ÚJABB EREDMÉNyEKRőL  

Halmy László  

Magyar Elhízástudományi Társaság  

A Magyar Elhízástudományi Társaság 2009. október 1-3.

között rendezte meg a 2. Közép-európai Elhízástudományi

Kongresszust Budapesten, a Gólyavárban. A Kongresszus jel-

mondatának megfelelően - Quo Vadis Obesitology? - az elhízás

jelenlegi ismereteiből kiindulva az elért és a jövő várható kuta-

tási eredményeit, valamint a diagnosztikus és a terápiás lehe-

tőségeket tárgyaltuk meg. Európa, Ázsia országain kívül

Afrikából, valamint Észak-, és Dél-Amerikából is érkeztek részt-

vevők. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a szakterület 18

külföldi kiemelkedő szaktekintélye elfogadta meghívásunkat. A

referátum az általuk ismertetett újabb eredményeket foglalja

össze. Első ízben közölték az Egyesült Államokból, hogy a

2004. évi adataik szerint az elhízás növekvő trendje nők köré-

ben megállt. Mások szerint a következő évszázadban az Egye-

sült Államok lakossága egészében elhízik. Az elhízás

világméretű epidémiájáról Rössner (Svédország) számolt be.

Az elhízás jelentőségét a kísérőbetegségek következtében ki-

alakuló halálozás is jól mutatja. Ennek riasztó mértékéről Gary

Whitlock (Új-Zéland) adott elő. Egyre több adat gyűlik össze az

elhízás vírus eredetéről is. Az adenovírus-36 és 37 kórokozók

szerepe azért jelentős, mert fokozott táplálékfelvétel nélkül a

zsírsejtek anyagcseréjét megváltoztatva jelentős mértékű elhí-

zást hozhatnak létre. Vizsgálatok folynak annak érdekében,

hogy a kórkép vakcinációval lenne megelőzhető. A kérdés rész-

letes ismertetésére Atkinson professzor (USA) előadásában ke-

rült sor. Az elhízás diétás kezelésében a csökkent energia-, és

megnövelt fehérjebevitel jelentősége nyilvánvalóvá vált a DIO-

GENES nemzetközi vizsgálat alapján (Astrup Dánia, Handjiev

Bulgária). A kis szénhidráttartalmú étrend hívei igyekeztek ét-

rendjük prioritását bizonyítani. A transzzsírsavak jelentőségét

Brat (Csehország) hangsúlyozta. Az omega-3 zsírsavak lipoge-

nezist gátló hatásáról, valamint a zsírszövet hiperpláziájának

megelőzéséről és az adiponektin szekréció összefüggéseiről

Kopecky (Csehország) tartott előadást. A kongresszus részle-

tesen foglalkozott az elhízott betegek kezelésének alapvető té-

nyezőjével, a beteg és az orvos együttműködésének

biztosításával. Az együttműködés nem spontán kialakuló jelen-

ség. Érdekében megfontolt, szakszerű, és hosszantartó tevé-

kenységet kell kifejteni a kezelő orvosnak, pszichológusnak,

diétetikusnak (Finer, Nagy-Britannia). A morbid elhízás sebé-

szeti megoldásait Martin (Csehország) foglalta össze. Az elhí-

zás komplex kezelésének jelentősége a hazai szakirodalomban

évek óta hangsúlyozott tény, és a módszerrel elfogadott ered-

mények születtek. Erről Atkinson professzor (USA) foglalta

össze a nemzetközi helyzetet. Az elhízás kezelésében egyre

gyakoribb fondorlatos kezelési ígéretekről Rössner adott elő.

Metabolikusan egészséges elhízott betegek viscerális zsírszö-

vetének extrém vérellátását Srdic (Szerbia) ismertette. Több

iráni szerző (Daneshpour, Hedayali) foglalkozott az elhízás ge-

netikai kérdéseivel. Az asztma gyakoriságára elhízottak körében

Vigna (Olaszország) mutatott rá. Az elhízás európai helyzetét

az Európai Elhízástudományi Társaság előző elnöke Hainer

(Csehország) ismertette, majd a Közép-európai Elhízástudomá-

nyi Társasági elnökök számoltak be országaik aktivitásáról. A

kongresszus európai szinten akkreditált obezitológus képző kur-

zusában Rössner, Halmy, Atkinson, Toplak előadást tartottak.
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DySLIPIDAEMIA KEZELÉSE ELHIZÁSBAN  

Pados Gyula  

Szent Imre kórház Lipid Részleg Budapest  

Hypercholesterinaemia, II/A-II/B típusú hyperlipaemia ese-

tén a zsírszegény étrenddel is csak 5-10 %-kal csökkenthető a

koleszterin szint, fogyással ez még kissé növelhető.

Hypertriglyceridaemia, II/B-IV-V. típus esetén nemcsak zsírban,

hanem a magas glikémiás indexű szénhidrátokban is korláto-

zott, fehérjedús étrend javasolt, mely jelentős trigliceridszint

csökkenést eredményezhet.

A Magyar Elhízástudományi Társaság már 2004 óta az

alapvető energia bevitel csökkentés mellett a fenti – a rizikóstá-

tusztól függő- kettős ajánlást javasol az elhízás kezelésére. 

Miután a koleszterinszint nemcsak a táplálkozástól, a ko-

leszterin felszívódásától, hanem az endogén szintézistől is függ,

utóbbi befolyásolására elsősorban statinok állnak rendelkezé-

sére. Ha kezdő dózisukkal nem érhető el a célérték (nagy koc-

kázatban 4,5, igen nagy kockázatban 3,5 mmol/l), akkor a statin

dózis titrálása és/vagy az abszorpció gátló ezetimib hozzáadása

javasolható. Az ezetimib nagyrészt mentes a statinok mintegy

10 %-ában előforduló myopathia, májenzim emelkedések be-

következtétől. Bizonyított, hogy a hypercholesterinaemiások

egyrésze szintetizáló, másrésze felszívó típusú. A statin ezeti-
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mib kombinációval duális gátlás érhető el és kiiktathatók a kom-

penzációs mechanizmusok is. A statinok pleiotrop hatásaikkal

korai antiatherogén hatást is kifejtenek. 

Elhízásban gyakoribb az atherogén dyslipidémia,. Itt is a

statinok az első választandó szerek (primer terápiás cél az LDL-

koleszterin),de ha a triglycerid szint magas marad, akkor fibrát

v. nikotinsav, omega3 zsírsav hozzáadása javasolt. 10 % test-

súlycsökkentéstől 5-10 % koleszterin, 30 % triglycerid szint

csökkentés várható az egyéb metabolikus paraméterek ked-

vező alakulása.  
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16:15 A-0028  

ENNI VAGy NEM ENNI? AZ ELHíZÁS PSZICHOLóGIAI ME-

CHANIZMUSAI ÉS KEZELÉSI LEHETőSÉGEI  

Perczel Forintos Dóra  

Semmelweis Egyetem, ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék  

A fejlett országokban az utóbbi idők legnagyobb járványá-

nak a túlsúlyt (BMI=25-30) és az elhízást (obesitas, BMI > 30)

tartják, ami a lakosságot egyre drámaibb mértékben érinti. Ha-

zánkban 2000-ben a férfiak 38%-a túlsúlyos és 18% elhízott

volt, a nőknél ez az arány 28% és 20%. Az elhízás multikauzális

és komplex jelenség, amelyben genetikai, hormonális, metabo-

likus és pszichológiai tényezők egyaránt szerepet játszanak.

Mivel a pszichológiai tényezők a módosítható kockázati ténye-

zők közé tartoznak, ezért fokozott figyelmet érdemelnek. Ide tar-

tozik a nem megfelelő evési stílus, az érzelmi és a külső

ingerekre való fokozott szenzitivitás, a testmozgás hiánya vala-

mint a stressz és az emocionális problémák.

A kutatások szerint már 7-10%-os testsúlycsökkenés is je-

lentősen csökkenti a szövődmények (stroke, szív- és érrend-

szeri problémák, daganatos betegségek, cukorbetegség,

gerincfájdalmak, stb) kialakulásának kockázatát. A hagyomá-

nyos fogyókúrák rövidtávú sikerei és hosszútávú kudarca jelzi,

hogy az ilyen programoknak a túlsúly kialakulásában szerepet

játszó valamennyi összetevőre ki kell terjedniük, tehát a mala-

daptive evési stílusra és a testmozgás beiktatására is. A visel-

kedésterápiás testsúlycsökkentő programok hatása átlagosan

három-öt évig marad fenn, ezért Cooper and Fairburn (2003)

kidolgozták az obesitas kognitív viselkedésszempontú modell-

jét, amely a testsúly csökkentését és az elért célsúly megtartá-

sát két különböző készségeket igénylő folyamatnak tekinti. 

A viselkedésterápiás testsúlycsökkentő programok a tanulásel-

méleten alapulnak és céljuk a maladaptive evési szokások “át-

tanulása”, önkontroll stratégiák kialakítása, az egészséges

táplálkozás alapelveinek elsajátítása és testmozgás beiktatása

a személy napirendjébe. Az obesitas kognitív viselkedésterá-

piás modellje több új elemet ad a fenti programhoz.. Ezekből a

legfontosabb az irreális ún. “álomsúly” helyett reálisabb célsúly

kitűzése és ezzel párhuzamosan hangsúlyt helyezni arra, hogy

a személy jobban el tudja fogadni önmagát. Emellett kiderült,

hogy a súly megtartásához és a visszahízás elkerüléséhez el-

engedhetetlen, hogy a célsúlyt elérve a személy továbbra is

megmaradjon a tudatos, egészséges táplálkozási szokásoknál

és mozgástudatos életmódjánál. 
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A GyERMEKKORI ELHíZÁS BIO-PSZICHO-SZOCIÁLIS

MEGKÖZELíTÉSE ÉS INTEGRATíV TERÁPIÁJA 

Pászthy Bea

Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika 

Az Európai Unió országaiban 22 millió túlsúlyos és 5 millió

elhízott gyermek él. A túlsúly prevalenciája a fiúk esetében 31,5

%, a lányok körében 33 %, míg az elhízás vonatkozásában a

fiúk 6,8 %-a, illetve a lányok 9 %-a érintett. Riasztó, hogy a gyer-

mekkori elhízás incidenciája Magyarországon is évről évre nő,

s a jelenlegi érték tízszerese a hetvenes években tapasztalt

szintnek. A gyermekkori elhízás eseteinek mindössze 5%-ában

igazolható primer megbetegedés, amelynek velejárója a má-

sodlagos, endogén elhízás. Az esetek 95%-a exogén, idiopat-

hiás elhízás, mely genetikai és környezeti tényezők által

befolyásolt betegség. Az organikus okokkal nem magyarázható

elhízást ma multidimenzionálisan megközelíthető pszichoszo-

matikus zavarnak tartjuk, amelyben a pszichológiai tényezőknek

fontos szerepük van. A biológiai és a pszichológiai faktorok mel-

lett a társadalmi-kulturális hatások jelentősége is hangsúlyos a

betegség kialakulásában.

A gyermekkori elhízásnak rendkívül komoly következ mé  nyei

vannak a szomatikus állapotra nézve. Azok a betegségek, ame-

lyek valaha csak a felnőtteket érintették, már gyer  mekkorban is

megjelennek, pl. a 2-es típusú diabetes. Az el hízott gyerekekből

nagy valószínűséggel elhízott felnőttek lesznek, akik veszélyez-

tetettek diabetes, a magasvérnyomás-betegség, a dyslipidae-

mia, a szív- és érrendszeri betegségek, az arthrosis, a köszvény

és bizonyos fajta rákbetegségek (vastagbélrák, emlőrák, endo-

metrium- és nyelőcsőrák) kialakulására.

Sürgető tehát, hogy a gyermekkorban kialakuló elhízás ke-

zelésére hatékony, integratív szemléletű terápiás modellek szü-

lessenek, melyek figyelembe veszik az elhízás pszichológiai

háttértényezőit, mind egyénlélektani, mind rendszerszemléleti

szinten. Jelen előadásomban kiemelten foglalkozom az intrafa-

miliáris kapcsolatokkal, melyek sokszor döntő jelentőségűek az

elhízás pathomechanizmusában. A családi környezet, a szülői

stílus, a szülők modellnyújtó és megerősítő hatása hozzájárulhat

az elhízás kifejlődéséhez, részben az étkezési szokások és pre-

ferenciák, részben a mozgásos aktivitás terén. A hosszú távú

testsúlykontroll biztosításában a családnak lényeges szerepe

van. Több kontrollált vizsgálat igazolta a családterápiás interven-

ciók hosszú távú hatékonyságát a gyermekkori elhízás kezelé-
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sében. Ha a családi szempontokat a terápia során figyelembe

vesszük, nő a terápia hatékonysága, a pozitív változás lehető-

sége, és a gyermek esélye az egészséges felnőtté válásra.

Szekció 2 | 2010-03-04 

16:15 A-0012  

AZ ELHíZÁS HAZAI NÖVEKVő TRENDJE 

Paksy A - Csatai T - Halmy L  

Magyar Elhízástudományi Társaság  

Bevezetés: Ismételten epidemiológiai vizsgálatot végeztünk

közalkalmazottak körében az elhízás prevalenciája meghatározása

céljából 1998. (n: 21.886) és 2003. évben (n: 27.083).

Célkitűzés: miként változott az elhízás, a túlsúlyos állapot

és a haskörfogat előfordulása

Anyag és módszer: felnőtt férfi (1998. n:19329, 2003. n: 21689)

és felnőtt nő (1998. n:2557, 2003. n: 5394) testmagasságát, test-

súlyát, has és csípőkörfogatát megmértük mindkét vizsgálati évben.

Az antropometriai adatokat szakszemélyzet rögzítette.

Eredmények: A férfiak körében a túlsúly (BMI:25-29,9 kg/m˛)

43,3%-ról 48,4%-ra (p<0,001), az elhízás (BMI≥30) aránya

17,9%-ról 20,7%-ra (p<0,001) nőtt a vizsgált periódusban. Túl-

súly és elhízás együttes előfordulása 61,2% vs. 69,0% volt

(p<0,001). A haskörfogat 94-101,9 cm csoportban 24,6 %-ról

23,4%-ra csökkent (NS), viszont a ≥102 cm csoportban 21,3 %-

ról 26,7%-ra nőtt (p<0,001). Szignifikáns növekedés volt észlel-

hető a túlsúlyos férfiak körében 20-49 éves, valamint az elhízott

30-49 éves korcsoportokban. A túlsúlyos nők prevalenciája

18,4%-ról 22,4%-ra (p<0,001), az elhízottak aránya 7,6%-ról

10,5%-ra(p<0,001), a túlsúly és elhízás együttes előfordulása

26,0%-ról 32,9%-ra (p<0,001) nőtt. A haskörfogat 80-87,9 cm

csoportban 14,1%-ról 16,9%-ra (p<0,05), a ≥88 cm csoportban

24,0%-ról 26,9%-ra (p=0,06) nőtt. Kor szerint a 80-87,9 cm cso-

portban a 40-49 éves korcsoportban volt szignifikáns (p<0,05)

növekedés észlelhető.

Következtetés: A vizsgált időszakban az elhízás trendje nö-

vekvő értékeket mutatott mind a túlsúlyos mind az elhízott cso-

portban mindkét nemben. Férfiak kor szerinti előfordulása a

túlsúlyos csoportban 20-49 évig, az elhízott csoportban 30-49

évig növekedett. A ≥102 cm haskörfogat előfordulása valameny-

nyi korcsoportban nőtt, a 94-101,9 cm csoportban 40-59 év kö-

zött nőtt. A nők haskörfogata 80-87.9 cm csoportban 40-49 éves

korcsoportban nőtt. A tendencia megfékezésére további össz-

társadalmi összefogás szükséges.  
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A TíZ LEGKÖVÉREBB EMBER  

Gyenis Gyula* - Halmy László** 

*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar,

Embertani Tanszék, Budapest,**Pláton Egészségügyi Taná-

csadó és Szolgáltató Kft., Budapest 

Bevezetés: A testösszetétel zsír-komponense és a testtö-

meg értéke szoros kapcsolatban állnak egymással, mert a na-

gyobb zsírtömeg elhízással (obesitas) jár együtt. A testtömeg

értékét az élő embernél közvetlenül lehet mérni, a korábban élt

embereknél pedig a csontváz bizonyos méreteiből lehet meg-

határozni. Két módszer is ismert e célra: 1. a „mechanikus”, a

caput femoris szélességi méretéből számolva, 2. a „morfomet-

rikus”, a csontváz hosszú csontjaiból becsült testmagasság és

a bi-iliacalis szélesség arányából számolva. A két módszer jól

megfelel egymásnak (Ruff et al. 1997). Azonban, ha egy csont-

váz esetében a testtömegjelző (BMI) kerül meghatározásra a

testösszetétel/obesitas becslése céljából, akkor ugyanaz a ne-

hézség jelentkezik, mint egy élő ember esetében: a BMI az

erős, csontos alkatúaknál ugyanolyan értéket mutathat, mint

egy elhízott embernél. Ennek következtében a korábbi ember-

féléknél az obesitas meglétét, vagy hiányát nem lehet kimutatni.

Az obesitas legkorábbi megjelenését csak a Homo sapiens

felső-őskőkorszaki (i.e. 40.000-12.000) kultúrájában megjelent

u.n. Vénusz-szobrocskák bizonyítják. Készítésük céljára még

ma is sokféle magyarázat van: a termékenység megjelenítése,

az „Anyaság istennője”, illetve a matriarchatus ábrázolása, sőt

még a pornográfia első ábrázolásképpen is (Shewan 2006).

Célkitűzés: Az elhízás, a kövérség meghatározására csak

a 20. század kezdete óta van lehetőség a pontos mérést lehe-

tővé tevő mérőeszközök megjelenésével. Az utóbbi évtizedek-

ben a testtömeg növekedése világszerte rohamos lett, aminek

egyik következménye az elhízás (obesitas) pandémiává válása

(WHO 2000). A másik, a nagyon elhízott, 5-600 kg-os testtö-

megű emberek nagyszámú megjelenése.

A „superobes” emberek testtömegének és testösszetételé-

nek következménye az általában igen rossz egészségi állapotuk

és életminőségük. Célkitűzésünk ennek elemzése az általunk

kiválasztott tíz legkövérebb ember esetében.

Eredmények és következtetések: Az elemzett 10 tíz legkö-

vérebb ember testtömege 460 és 635 kg között, a testtömegjel-

zőjük (BMI) pedig 87,5 és 188 kg/m2 között volt. Közülük hét

férfi és három nő volt, nyolc élt, vagy született az Egyesült Álla-

mokban, egy Kenyában, egy pedig Mexikóban. Az általában

rendszeres orvosi felügyelet és kezelés mellett is sokféle be-

tegségben és szív- és keringési rendellenességekben szenved-

tek. Többnyire nem tudtak normális családi életet folytatni és

gyakran az ágyból sem tudtak felkelni. Méreteik miatt a kór-

házba szállításuk is nehézségekbe ütközött, a gyógyszeres ke-
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zelések és a fogyókúrák pedig ritkán érték el a céljukat. A test-

súlycsökkentésben a legjobb eredményt náluk a gyomor bypass

műtétekkel lehetett elérni, amelyeknek az eredményességét

Sutter és mtsai (2009) 492 „morbid obes” és 133 „superobes”

betegen is bizonyították.

A legkövérebb emberek életminősége nagyon alacsony

szintű volt és a tíz legkövérebb ember kórtörténete azt tükrözi,

hogy a „superobes” emberek életvitelének egyensúlyban tartása

és a gyógykezelése nem megoldott.

Irodalom:

Ruff, C., Trinkaus, E., Holliday, T. 1997 Body mass and encep-

halization in Pleistocen Homo. Nature, 387:173-176.

World Health Organization 2000 Obesity: preventing and ma-

naging the global epidemic. Geneva: The Organization; Techni-

cal report series, no 894. Shewan, L. 2006 The Venus figurines.

Intern. J. Cardiology, 113: 439. Sutter, M., Calmes, J-M., Paroz,

A., Romy, S. Giusti, V. 2009 Results of Roux-en Y gastric

bypass in morbidly obese vs superobese patients. Arch. Surg.

144:312-318.  
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A TÁPLÁLKOZÁS KOCKÁZATA - TÚL A FőBB TÉNyEZőKÖN  

Bíró György  

MTA  

A táplálék ‘üzemanyagot’ szolgáltat az ember szervezetének

működéséhez, növekedéséhez, sőt befolyásolja gének kifejező-

dését, hozzájárul az élettani folyamatok szabályozásához, hatása

van az egészségi állapotra és a betegségre, szerepet játszik a

társadalmi kapcsolatokban, és - nem utolsósorban - egészség-

károsító anyagokat is továbbíthat. Számos komponensből alakul

ki a táplálkozási kockázat: környezeti szennyezés, az élelem ter-

mészetes toxikus alkotórészei, ellentmondás a táplálék fogyasz-

tása és a felhasználás között, az összetevők egészségi hatásai,

az élelmiszer feldolgozása, elkészítése során keletkező egész-

ségkárosító anyagok, adalékok és dúsításra használt anyagok

hátrányos következményei stb. Alapvető szándékunk azoknak a

tényezőknek a bemutatása, amelyek növelik az elhízás kocká-

zatát, mindazonáltal figyelmet fordítunk a kívánatos testtömeg el-

érését szolgáló egész étrend lehetséges kockázati tényezőire.

Az előadás célja a túlsúly és az elhízás kialakulásában kevéssé

értékelt táplálkozási szempontok hangsúlyozása, továbbá a fo-

gyókúrás étrend holisztikus biológiai aspektusainak kiemelése.

Hivatkozunk ugyan a pozitív energiamérlegre (nemkülönben az

elégtelen, vagy éppen túlzott tápanyagbevitelre), azonban külö-

nösen bizonyos tényezők következményeivel foglalkozunk, mint

az elhízás lehetséges faktoraival: nagy telített zsírsavbevitel csök-

kenti az inzulin-érzékenységet, ezzel szemben a sok n-3 több-

szörösen telítetlen zsírsav védi azt, míg a nagy n-6/n-3 arány

hozzájárul az adipogenesishez. Megemlítjük a telített zsírsavak

és rák kapcsolatát és az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak an-

tioxidáns tulajdonságait. A D-vitamin hiánya összefüggést mutat

a testzsír-gyarapodással, a metabolikus szindrómával, valamint

a cardiovascularis, coronaria betegségekkel, a fatális stroke-kal,

az emlőrákkal, a sclerosis multiplexszel és már kórképekkel, vi-

szont elegendő vitamin blokkolja az adipocyták érését. Sok fruk-

tózt tartalmazó étrend elősegíti a májban a de novo lipogenesist,

a visceralis elhízást, az inzulin-rezisztenciát. A C-vitamin, gyümöl-

csök, zöldségek mérséklik a 2-es típusú cukorbetegségnek, mint

az elhízás következményének megjelenését. A kiegyensúlyozott

mikrotápanyag- és aminosav-bevitel elősegíti az immunrendszer

megfelelő működését. Egyes aminosavak erősítik az immunvá-

laszt a neurotranszmitterek útján. Fitoösztrogének fokozzák az

antioxidáns gének kifejeződését. Így a biológiailag aktív, nem-táp-

anyag élelem-alkotórészek is közreműködnek a testtömeg sza-

bályozásában: nagyobb flavon-, flavonol-, katechinbevitel

csökkenti a testtömegindex növekedését, elősegíti a testtömeg

megtartását. Flavanolok javítják az endotheliális funkciót, a car-

diometbolikus kockázat ellen hatnak. A teljesértékű fogyókúrás

étrend különösen fontos szerepet játszik elhízott időseknél a nagy

cardiovascularis kockázat miatt, és - gyermekkorban - a növeke-

dés miatt (pl. tejfogyasztás, mikrotápanyag-bevitel). Számos más

szempontot is figyelembe kell venni az elhízás táplálkozási meg-

előzésében és kezelésében: evési szokások, kevesebb érendi

só, sok zöldség és gyümölcs, allergének a táplálékban. A csök-

kentett energiatartalmú étrendben gyakran alkalmaznak vitamin-

nal dúsított termékeket, pl. a folsav dúsítás - egyes megfigyelések

szerint - növelheti a colorectalis és prosztatarák kockázatát. Egy

másik élelmiszer-biztonsági kérdés: acrylamid keletkezhet külön-

böző szénhidrátdús, keményítőt tartalmazó élelmiszerben hőke-

zelés következtében (pl. sütés zsírban, vagy anélkül). Ez

feltehetően fokozza a petefészek és az endometrium rákjának

kockázatát, sőt gyulladásos állapotot indukál, amely az atherosc-

lerosis progressziójának kockázati tényezője. A lehetséges meg-

oldások egyikének látszik a tudományosan igazolt, élelem-alapú

táplálkozási ajánlás követése.
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AZ ÉLELMISZERIPAR SZEREPE AZ ELHíZÁS MEGELőZÉSÉBEN  

Biacs Péter Ákos  

Budapest Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Kapos-

vári Egyetem Gazdaságtudományi Kar  

Az élelmi lánc magába foglalja a mezőgazdaságot, az élel-

miszeripart, a kereskedelmet és az ételek-italok fogyasztását

vendéglátóhelyeken, közétkeztetésben és a háztartásokban. A

mezőgazdaság felelős a szükséges mennyiségű alapanyag elő-

állításáért, míg az élelmiszeripar ezekből adalék- és segédanya-

gok segítségével adagokat készít. Ezek a fogyasztói, családi és

társasági (party) adagok csomagoltan kerülnek szállításra, rak-
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tározásra. Az élelmiszerek csomagolása nemcsak védelmet je-

lent, hanem egységképző szereppel rendelkezik: befolyásol-

hatja a fogyasztás mértékét.

A hagyományos minőség-fogalom az élelmiszerek tápérté-

két és érzékszervi értékét jelenti. A tápértéket elsősorban az

élelmiszer fő összetevői határozzák meg: a fehérjék, szénhid-

rátok és zsírok szerepe és energia-hordozó tulajdonsága jelen-

tősen eltér egymástól. A hazánkban forgalomba kerülő

élelmiszereken régebben feltüntették azok összesített kalória

(joule) tartalmát, ma már az élelmiszerek címkéjén a főbb ösz-

szetevőkre külön-külön is megadják a várható energia-bevitelt

a fogyasztók jobb tájékoztatására. 

Különös figyelmet fordítanak Magyarországon a csecsemők

és a gyermekek, valamint az iskolás-korúak táplálkozására,

mert ők képviselik a jövő fogyasztói szegmensét. Több mint 100

gyermekek számára készített élelmiszert találunk a piacokon:

gabonaféléket (38%), tej-termékeket (30,1%), üdítő-italokat

(14,2%), csokoládékat és krémeket (12,4%) és hús-készítmé-

nyeket (5,3%). Ezek 93%-a édesített és 75%-uk nagy (szénhid-

rát és zsír) energia-tartalmú. Csak a tej-termékek 25%-a

megfelelően kis zsír-tartalmú.

A felnőttek és idősek számára a tejipar kínál „light” („könnyű”)

termékeket, melyekben az eredeti zsírtartalom 50%-a maradt

meg: vajnál a 80% helyett 40% tejzsír, tejfölnél a 20% tejszín he-

lyett 10-12% zsir-tartalom. Az eredeti un. teljes-tej 3,5-3,6% zsír-

mennyiségét az un. sovány 1,5-1,6% tejben a felére csökkentik,

azonban a tejcukor (laktóz) tartalom még elegendő energiát biz-

tosít. A húsiparban un. zsírszegény készítményeket gyártanak:

ezekben az eredeti zsír jelentős részét adalék-anyagokkal (ke-

ményítő-származékokkal) megkötött vízzel helyettesítik. 

Az egészségvédő (funkcionális) élelmiszereket a hazai fo-

gyasztók is kedvelik: ezekben a szokásosnál több biológiailag

aktív anyagot tesznek: vitaminokat, ásványi anyagokat, antioxi-

dánsokat, rostanyagokat és hasznos mikroorganizmusokat

(probiotikumokat). Ezek rendszeres fogyasztása előnyös: a

visszafogott élelmiszer-fogyasztás dacára hozzájutunk a szük-

séges mikro-tápanyagokhoz. Az Európai Unió új szabályozást

vezet be a funkcionális élelmiszereken és az étrend-kiegészí-

tőkön elhelyezett magyarázatokra, állításokra.  
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A TESTSÚLyCSÖKKENTÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI VO-

NATKOZÁSAI  

Szeitzné Szabó Mária  

Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal  

A testsúlycsökkentés a fejlett, da lassan már a fejlődő or-

szágokban is a mindennapi élet egyik központi kérdésévé kezd

válni. A kevés testmozgás, a fokozott étvágy, és az étkezés

stresszoldó hatása az egyén szintjén fokozza az energia bevi-

telt, és csökkenti a leadást. Ehhez hozzájárul az iparilag előál-

lított termékek és fogyasztásra kész élelmiszerek magas ener-

gia-denzitása, így a jóllakásig fizikailag eltelt idő alatt jóval több

energiát tudunk szervezetünkbe bevinni, mint azt az ember szá-

mára természetes formában rendelkezésre álló élelmiszerek va-

laha meg tudtuk tenni.

A mérsékeltebb étkezés és több mozgás mellett vagy helyett

különböző szereket (gyógyszereket, étrend-kiegészítőket, mes-

terséges édesítőszereket stb.) vesznek igénybe az érintettek,

és különböző túlhajtott, többnyire egyoldalú diétakat alkalmaz-

nak, melyeknek megvannak, vagy meg lehetnek a veszélyei.

Az erőltetett testsúlycsökkentést, kalóriamegvonást, az egy-

oldalú diétát a szervezet sejtszinten részleges, vagy teljes éhe-

zésként éli meg, amelynek során a fertőzésekkel szembeni

ellenállóképesség csökkenhet, fertőzések, egyéb megbetege-

dések alakulhatnak ki. Ugyancsak előfordulhat, hogy bizonyos

termékekből az egyoldalú diéták során többet fogyaszt, mint az

átlagos lakos (pl. tojásdiéta), így meghaladhatja az adott élel-

miszerekben levő szennyezőanyagok mértéke a napi megen-

gedhető/elviselhető bevitel szintjét. Az egészségügyi kockázat

ugyanis függ a potenciálisan egészségkárosító anyagnak az

élelmiszerrel elfogyasztott mennyiségétől. Ugyancsak figyelem-

mel kell lenni arra, hogy egyes súlyosan mérgező zsíroldékony

perzisztens szennyezőanyagok (pl. dioxinok, PCB-k) az élet

során a zsírszövetben felhalmozódnak, elraktározódnak. A zsír-

szövet gyors csökkenésével ezek felszabadulnak, a keringésbe

kerülnek, és kifejtik hatásukat.

A diéták során, beleértve a meglevő testsúly megőrzésére

irányuló erőfeszítéseket is, a mesterséges édesítőszerek, sőt a

fel nem szívódó zsírokkal készülő termékek is szerepet kapnak,

melyek biztonságossága szintén függ az elfogyasztott mennyi-

ségektől. Itt ki kell emelni azokat az új típusú cukorpótló szere-

ket, pl. a sztíviát, melynek forgalmazása jelenleg jogilag

ellentmondásos.

A legnagyobb veszélyt azonban az étrend-kiegészítő készít-

mények illegális forgalmazása, vagy a legális forgalomban levő

szerekkel kapcsolatos inkorrekt tájékoztatás, ezen szerekben

alkalmazott, de ott nem engedélyezett erős hatású összetevők,

a fogyasztók megtévesztése jelenti. Erre vonatkozóan a jogi

szabályozás ad némi támpontot (étrend-kiegészítőkre, különle-

ges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerekre, testsúlycsök-

kentő készítményekre, dúsított élelmiszerekre, az

élelmiszereken feltüntethető egészségi állításokra vonatkozó

hazai és uniós jogi szabályozás), azonban a mindennapi gya-

korlatban számos probléma jelentkezik, melyet az interneten

rendelhető, vagy Multi-Level Marketing rendszerben forgalma-

zott szerek elérhetősége még nehezít. A helyzet tisztulása egye-

dül a hatósági eszközöktől nem remélhető, ahhoz a kormányzati

szervezetek, az egészségügy, a fogyasztók, és valamennyi érin-

tett munkája szükséges, beleértve a tömegtájékoztatás objektív

együttműködését.
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AZ ELHíZÁS ÉS A KÖRNyEZETI xENOÖSZTOGÉNEK Ex-

POZíCIóJA  

Tompa Anna  

Semmelweis Egyetem, Közegészségtani Intézet  

A leptin az elhízást és a táplálkozást alapvetően befolyásoló

hormon, ami a hypothalamus peptidergiás neuronrendszerének

közvetítésével vesz részt a táplálékfelvétel és energialeadás el-

lenőrzésében. A neuropeptid Y-ergiás (NPY) neuronrendszer

antagonizálja a leptin hatását, és a leptin adása csökkenti az

NPY-szintézist. Hasonló módon vesz részt a szabályozásban a

melanocita koncentráló hormon (MCH). Ezzel szemben a corti-

cotropin releasing hormon (CRH) neuroszekretoros rendszer

szinergista módon fokozza a leptin központi idegrendszerre

gyakorolt hatását. A glucocorticoidok is lényeges szerepet ját-

szanak az NPY neuronok antagonista hatásmechanizmusában,

jóllehet a periférián fokozzák a zsírszövet leptin OB mRNS szin-

tézisét. Az inzulin szintén fokozza a zsírszövetben a leptin ter-

melést, ami inzulin rezisztencia kialakulásával már nem

érvényesül. A Langerhans-szigetek béta-sejtjeinek neuropeptid

Y-erg afferentációja részt vesz az inzulinszekréció szabályozá-

sában. A sejtek leptin receptort is tartalmaznak, és a leptin

adása szintén módosítja az inzulinszekréciót. A táplálékkal be-

vitt peszticidek és hormonszerű anyagok jelentősen befolyásol-

ják a leptin szabályozást, így az étvágy fokozását, illetve

elhízást okoznak. Bármely pszichés, fizikai, vagy kémiai stressz

képes fokozni a zsírszövet citokin termelését ezzel a zsírsejtek

méretét és számát is befolyásolják. Az ilyen típusú elhízás ese-

tében a fokozott kalória lebontás és az éhezés nem képes meg-

állítani a folyamatot. Ezért gondoljuk azt, hogy a világon egyre

terjedő elhízási járvány és a környezeti szennyezők, xenoöszt-

rogének táplálékba kerülése összefüggésbe hozható.  

Szekció 3 | 2010-03-05 

09:00 A-0018  

TESTTÖMEGET BEFOLyÁSOLó HATóANyAGOK AZ ÉT-

REND-KIEGÉSZíTőKBEN - REMÉLHETJÜK-E A GyORS

FOGyÁST?  

Lugasi Andrea - Martos Éva  

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest  

Az étrend-kiegészítőkre vonatkozó, harmonizált közösségi

szabályozásnak megfelelően az ilyen termékek előzetes enge-

délyezés és kockázatbecslés nélkül kerülhetnek a piacra. Ha-

zánkban, és még néhány tagállamban, a vonatkozó nemzeti

jogszabály a termékek piacra helyezés előtti kötelező bejelen-

tését írja elő gyártó/forgalmazó számra, mely azonban pusztán

adminisztratív folyamat annak érdekében, hogy a piacfelügyeleti

hatóságok számára ismertek legyenek a fogalomba hozott ter-

mékek. A bejelentést az Országos Élelmezés- és Táplálkozás-

tudományi Intézetnél (OÉTI) kell megtenni. Az étrend-kiegészí-

tők olyan élelmiszerek, melyek koncentráltan tartalmaznak

táplálkozási, vagy élettani szempontból fontos anyagokat, és

ezek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják. Hazánk

Európai Unóhoz történt csatlakozása óta eltelt közel hat évben

több mint ötezer-ötszáz termék került bejelentésre, melyekben

az aktív összetevők száma meghaladja az ezret. Számos izolált

hatóanyag, növényi kivonat esetében a gyártó a terméket fo-

gyókúrára ajánlja, testtömeg-csökkentő célra javasolja. E ható-

anyagok, feltételezett, ill. részben igazolt biokémia

mecha niz musuk szerint az alábbi csoportokba sorolhatók:

- az energiaháztartás módosítása, pl. szinefrin a keserű narancs

(Citrus aurentium) terméshéjából, koffein kávébabból, guarana

(Paullinia cupana) magból, egyéb alkaloidok maté (Ilex paragu-

ariensis) levélből,

- telítettség-érzés előidézése, pl. élelmi rostok gabonákból, ga-

laktomannán guár (Cyamopsis tetragonolobus) magból,

psyllium/útifű (Plantago ovata) maghéj,

- zsírfelszívódás gátlása, pl. kitozán rákpáncélból,

- fokozott zsíroxidáció, csökkent zsírsav-szintézis, pl. L-karnitin,

hidroxi-citromsav Garcinia cambogia termésből, zöldtea kivonat,

konjugált linolsav, 

- a szénhidrát-metabolizmus módosítása, pl. króm, ginzeng, 

- a fokozott emésztés elősegítése, pl. papain és egyéb, növényi

eredetű emésztőenzimek,

- vízhajtás, pl. koffein, gyermekláncfű (Taraxacum officinale),

medveszőlő (Arctostaphylus uva-ursi),

- hashajtás, pl. szenna (Cassia angustifolia).

A nemzetközi és a hazai piacon tucatjával találhatók a fenti ösz-

szetevőket tartalmazó termékek. A gyártótól, vagy a forgalma-

zótól származó, a termék címkéjén megjelenő információk

alapján a hazánkban bejelentett, azaz jogszerűen forgalomban

lévő étrend-kiegészítőknek mintegy 5%-a fogyókúrára, testtö-

meg-csökkentésre ajánlott. A vonatkozó jogszabály értelmében,

a termék kereskedelmi nevének, megnevezésének utalnia kell

a benne található aktív összetevőkre. Figyelemmel az OÉTI-hez

bejelentett termékekre, összesen több mint 680 étrend-kiegé-

szítő nevében jelennek meg a fenti összetevők önmagukban,

egymással, ill. egyéb hatóanyagokkal kombinálva. Legnagyobb

számban az L-karnitin és ginzeng fordul elő, majd csökkenő

gyakorisági sorrendben a zöldtea-kivonat, a

koffein/gaurana/mate kivonatok, króm, növényi eredetű emésztő

enzimek, hidroxi-citromsav/garcinia kivonat, konjugált linolsav,

kitozán, psyllium, és néhány termék szinefrin/Citrus aurentium

kivonattal, guárgumival, és egyebekkel. A legtöbb említett ösz-

szetevő hatásossága tudományos igényességgel kivitelezett,

klinikai vizsgálatok során nem nyert bizonyítást. Mindezek elle-

nére a termékek hatásaival kapcsolatos kommunikáció megle-

hetősen intenzív Európa-szerte, miközben a vonatkozó

jogszabály szigorúan tiltja a testtömeg mértékre történő utalást.
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Elhízottak, túlsúlyosak számára a termékek kecsegtető lehető-

séget jelentenek, de jelenleg nem rendelkezünk egy olyan tu-

dományos vizsgálati eredménnyel sem, mely hitelt érdemlően

bizonyítaná, hogy e hatóanyagok önmagukban történő fogyasz-

tása, a megfelelő étrend és fizikai aktivitás mellőzésével, hatá-

sos lehet a testtömeg csökkentésben, ill. az esetlegesen elért

kisebb testtömeg megtartásában.  

Szekció 4 | 2010-03-05 

10:30 A-0036  

KIS SZÉNHIDRÁTTARTALMÚ DIÉTÁK - ADATOK A MÚLT-

BóL ÉS A JELENBőL  

Zajkás Gábor  

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet  

Az un. populáris diéták csoportjába tartozó kis szénhidrát-

tartalmú Atkins táplálkozási programot az egész világon alkal-

mazzák. Eredete a 19. század 60-as éveire nyúlik vissza,

amikor az angol William Hervey fül-orr-gégész egyik betegének

különös diétát írt elő: naponta közel fél kg hús, némi zöldség és

gyümölcs, valamint 400 ml sherry; a 66 éves, 90 kg-os beteg 1

év alatt csaknem 21 kg-ot fogyott. Mintegy 90 évvel később egy

amerikai kardiológus, Robert Atkins valójában hasonló diétás

kezelést vezetett be. A diéta jellemzője az igen kis mennyiségű

szénhidrát (az első 2 hónapban 20 g/nap, később fokozatosan

növelve 120 g/nap mennyiségig). A diéta hatásosnak bizonyult.

A szénhidrát-korlátozás hatásosságának magyarázata: a

csökkent glükóz elérhetőség miatt változik az inzulin és glucagon

koncentráció, ennek következtében az anyagcsere a zsírraktá-

rozástól a zsíroxidáció irányába fordul. A kis szénhidrát-bevitel

ketogén hatása következében kialakuló étvágycsökkenés jelen-

tősen segíti a diéta tartását. A diéta relatív fehérjebősége hatá-

sára a teltségérzet étkezéskor gyorsabban alakul ki, emellett

fokozódik a hőtermelés - főleg állati eredetű fehérjék fogyasztása

esetén. A diétatartás későbbi szakaszában fokozatosan változik

a testösszetétel, növekszik a zsírmentes testtömeg. 

Számos vizsgálatban hasonlították össze a populáris diétá-

kat az elmúlt két évtizedben, ezekből kiderült, hogy a testtömeg-

és testzsír-csökkenésben nem volt jelentős különbség a szén-

hidrát- és a zsírszegény diéták (Atkins, Ornish) hatása között.

Másrészt kiderült, hogy rövidtávon mindegyik diéta eredmé-

nyesnek bizonyult, de 1 év után a testtömeg-vesztés valameny-

nyi csoportban lényegesen kisebb volt. Nem volt jelentős

különbség a vérnyomás, éhgyomri vércukor, inzulin, irnzulin-re-

zisztencia és a CRP között sem, de kis szénhidráttartalmú prog-

ram esetén nagyobb volt a triglycerid-szint csökkenés, a HDL-C

emelkedés. A programot abbahagyók aránya nem annyira a di-

étától, hanem az oktatástól, a diétázókkal való foglalkozástól

függött. Több szerző szerint nincs elegendő bizonyíték a kis

szénhidrát-tartalmú diéta feltétlen megtartására, sem elveté-

sére. A biztosan hatásos, de kevés mellékhatással járó, hosszú

távon is könnyen és jól alkalmazható diéták keresésének még

nincs vége, de Katan szerint nem újabb vizsgálatokra, hanem

„paradigma-váltásra”, azaz eredményes, a gyermekkorban

megkezdett és életre szóló prevencióra van szükség. 

Szekció 4 | 2010-03-05 

10:30 A-0013 

HIÁNy ÉS TÖBBLET ELHíZOTTAK TÁPANyAGFELVÉTELÉ-

BEN 

Halmy E - Paksy A - Kovács G - Halmy L  

Platon Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft, Budapest 

Célkitűzés: Elhízottak jól ismert fokozott tápanyagfelvétele

együtt jár-e a tápanyagok arányos felvételével, vagyis hiányos

felvétel is jellemzi-e elhízottak táplálkozását?

Anyag és módszer: 401 túlsúlyos és obez személy táp-

anyagfelvételét vizsgáltuk 3 napos NutriComp diétás interjú fel-

vételével. A BMR Mifflin-St Jeor képlettel történt számítása után

a bevallott energiaértéket a BMR-re viszonyítottuk, és így az un-

derriporting (<1,1) és az overriporting (>2,7) esetek rejektálása

után az adatokat 257 esetben (férfi n:93, nő n:164, életkor átlag:

50,7 év SD:11,8, BMI átlag: 37,1 kg/m˛ SD:8,9) értékeltük.

Eredmények: A WHO standardhoz viszonyítva kisebb táp-

anyagfelvétel volt a D-vitamin (átlag: 2,64 mg SD: 2,2), a kal-

cium (átlag: 780,6 mg SD: 343,1), a diétás rost (átlag: 25,0 g

SD: 8,8), az n-3 zsírsavak (átlag: 1,15 g SD: 0,88; átlag: 0,41

en % SD:0,24) és az n-6/n-3 arány (férfiak átlag: 28,9 SD: 12,7,

nők átlag: 25,5 SD: 9,6) eseteiben. A szükségletet meghaladó

felvétel volt a fehérje (átlag: 101,3 g SD: 31,0), az aminosavak

(átlag: 94,4 g SD: 30,7) értékeiben. Nagyobb felvétel volt a zsi-

radék (átlag: 116,4 g SD: 94,8), az SFA (átlag: 34,0 g, SD: 14,5),

MUFA (átlag: 34,9 g, SD: 15,6), PUFA (átlag: 26,3 g, SD: 9,6)

és az n-6 zsírsavak (átlag: 25,4 g SD: 9,3) esetében. A nátrium

felvétel nagyobb volt elhízásban (átlag: 6773 mg SD: 2251), de

a morbid elhízott csoportban a testsúlykilogrammra számított

bevitel szignifikánsan kisebb (férfiak p<0,05, nők p<0,01) volt,

mint az elhízás I-II csoportjában.

Következtetés: A D-vitamin és a kalcium, a diétás rostok, az

n-3 zsírsavak csökkent felvétele és a normálisnál nagyobb n-

6/n-3 zsírsav arány jellemző anyagunkra, a nagyobb zsiradék,

fehérje és nátrium bevitel mellett. A morbid obezitásban az eny-

hébb fokú elhízásnál relatíve kisebb nátrium felvétel a zsírszö-

vet szabályozó szerepét veti fel a zsírsejtben keletkező

angiotenzin II és aldosteron termelésével összefüggésben. El-

hízottak étrendjének előírásában a felvételi arányok figyelembe

vétele indokolt a kardiovaszkuláris kockázati tényezők csökken-

tése érdekében.  
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Szekció 4 | 2010-03-05 

10:30 A-0037  

VÁRANDóSSÁG ÉS ELHíZÁS - ELőZMÉNyEK ÉS KÖVET-

KEZMÉNyEK  

Antal Emese  

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége  

A várandósság, gyerekvállalás minden nőnek (és férfinak)

egyaránt meghatározó időszak az életében.

A kismama életmódja, táplálkozása nagymértékben megha-

tározza, hogy a születendő gyermek élete során milyen testal-

katú lesz, lesz-e túlsúlya vagy inkább az alultápláltság

veszélyezteti. 

Kutatások kimutatták, hogy az anya túlsúlya illetve elhízása

növeli a terhességi cukorbetegség, a magas vérnyomás, a hú-

gyúti fertőzések valamint a szülési komplikációk fellépésének

kockázatát. Míg alultáplált kismama esetében gyakrabban for-

dul elő koraszülés, a szervek fejlődési, felépítési zavara és az

alacsony születési súly megnöveli a szív- és érrendszeri beteg-

ségek kockázatát. Mára jelentek meg olyan kutatások is, ame-

lyek azt mutatták, hogy a leendő anyának, ha nagyon alacsony

a súlygyarapodása a várandósság alatt, a gyermeke a későb-

biekben nagyobb valószínűséggel lesz túlsúlyos.

A várandósság alatt az egészséges súlygyarapodás kb. 10

kg, mivel azonban az anyukák testalkata között is nagy különb-

ségek lehetnek, a 8-12 kg gyarapodás még elfogadható.

Az energia- és tápanyagigény minden esetben személyre sza-

bott, amelyet meghatároz:

- a fogamzást megelőző tápláltsági állapot, 

- az életkor, 

- az éghajlati viszonyok

- a fizikai aktivitás mértéke.

Az energia igény a fogamzás előttihez képest a várandós-

ság első trimeszterében max. 6-7%-kal nő, ami kb. napi 150

kcal-nak felel meg. A későbbiekben kb. 300 kcal-val kell többet

ennie a kismamának, mint előtte. Amennyiben a kismama már

a terhesség kezdetén túlsúlyos, kb. 200 kcal-val kell többet fo-

gyasztania, mint a várandóság előtt. 

Az előadás a legújabb kutatásokat ismerteti mind az anyai

elhízást okozó faktorokkal, mind a túlsúlyosságának következ-

ményeivel összhangban. Bemutatja a kismama túlsúlyosságá-

nak következményeit a születendő gyermek egészségi

állapotának vonatkozásában. 

Összefoglalóan elmondható, hogy nem elegendő várandó-

san egészségesen táplálkozni, hanem tudatosan fel kell ké-

szülni a gyerekvállalásra, már azt megelőzően le kell adni a

túlsúlyt, amennyiben fennáll.  

Szekció 4 | 2010-03-05 

10:30 A-0021  

OPTIMÁLIS-E A GyERMEKEK D VITAMIN STÁTUSA?  

Barna Mária  

SE-ETK Dietetikai és táplálkozástudományi Tanszék  

Az UV sugárzás kedvezőtlen megítélése, és az elégtelen D

vitamin bevitel miatt szerte a világon D vitamin hiány előfordulá-

sával kell számolni.

Az utóbbi évek vizsgálatai felhívták a figyelmet arra, hogy az

optimális szérum D vitamin koncentráció szerepet játszhat több

krónikus megbetegedés pl.: daganatos megbetegedések, légúti

infekciók, autoimmun megbetegedések, diabetes mellitus, magas

vérnyomás, szív és érrendszeri megbetegedések, sclerosis mul-

tiplex, stb. kockázatának csökkentésében. A D vitamin hiány

megnöveli az elhízás kockázatát.

D vitamin ellátottság szempontjából rizikó-csoportba tartoz-

nak a koraszülöttek, a várandós anyák, a tinédzserek, az idősek,

a vese- és a májbetegségben szenvedők, az antiepileptikus és

steroid terápiában részesülő egyének. Mivel természetes össze-

tevőként csak elenyészően kevés táplálék tartalmaz D vitamint,

étrendi forrásból lehetetlen a D vitamin szükségletet fedezni. Nem

alakult ki még egységes vélemény arra vonatkozóan sem hogy

elegendő-e a jelenlegi beviteli ajánlás (RDA= 10ug/nap), milyen

a biztonságos D-vitamin bevitel, milyen az optimális Se 25(OH)D

koncentráció.

Magyarországon az 1970-es évek végétől kezdődően a cse-

csemők naponta 400 NE (10 µg) D vitamint kapnak per os, a 2

év alatti gyermekek pedig csak a téli hónapokban részesülnek

ugyan ilyen adagban D vitamin profilaxisban. A jelenleg (optimá-

lisnak) elfogadott D vitamin szérum értékekkel számolva is a 11-

14 éves gyermekek negyed részében elégtelen D vitamin

ellátottsággal kell számolni.

A D vitamin kiterjedt hatásspektruma indokolja hogy a táplál-

kozástudományi szakemberek megfelelő, egyénre szabott aján-

lásokat dolgozzanak ki a kor, bőrszín, alkat, életmód, környezeti

tényezők stb. figyelembevételével (ésszerű napozás, D vitamin-

nal dúsított élelmiszerek engedélyezése, a téli hónapokban indi-

viduális szupplementáció) annak érdekében, hogy optimális,

ugyanakkor biztonságos legyen a lakosság, ezen belül a gyer-

mekek D vitamin ellátottsága.

Szekció 5 | 2010-03-05 

11:45 A-0003  

AZ ELHíZÁS MOZGÁSTERÁPIÁJA  

Jákó Péter  

Magyar Sportorvos Társaság, Budapest  

Erős evidenciák igazolják a rendszeres fizikai aktivitás ked-

vező élettani hatásait az obesitas viszonylatában: megelőzi az

elhízás kialakulását; javítja a kardiovaszkuláris edzettséget és az
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izomerőt, növeli az izomtömeget, illetve segít kivédeni az étrendi

korlátozás által létrejött súlycsökkenéshez társuló izomtömeg

vesztést; segít megőrizni az elért súlyredukció eredményét; csök-

kenti a testzsír tömeget, elsősorban az abdominális zsírt. Mind-

ezek mellett kedvező hatású az elhízáshoz gyakran társuló

dyslipidaemiában: csökkenti a triglycerid, valamint feltehetően az

összkoleszterin és LDL-koleszterin szintet, növeli a HDL-kolesz-

terin szintjét. További előnyei: javítja az inzulin iránti érzékenysé-

get, ezáltal késlelteti a 2. típusú cukorbetegség kialakulását

magas rizikójú csoportokban. Rendszeres aerob edzés nem csu-

pán gazdaságosabbá teszi a szív működését (nyugalmi brady-

cardia, magasabb verőtérfogat, terhelésre magasabb

perc térfogat), de csökkenti mind a szisztolés, mind a diasztolés

nyugalmi vérnyomást és akár súlycsökkenés nélkül is a bal kam-

rai hipertrófiát. Az elhízás kialakulásának mechanizmusa igen bo-

nyolult, soktényezős folyamat, mégis döntő mértékben az

energiamérleg pozitív volta okozza: az energia bevitel megha-

ladja az energia felhasználást. Ebből következően a kezelés két

fő pillére a diéta és a fizikai aktivitás, s ezeket segítve társulhat

harmadikként a pszichés támogatás, magatartás terápia. A diéta

és mozgásterápia eredményességét számos közlemény igazolja,

több tanulmány azonban ellentmondó eredményekről számolt be,

amelynek oka lehet az alul-, vagy felülértékelés a regisztrált ener-

gia bevitelben, vagy az alkalmazott fizikai aktivitásban, a pácien-

sek különböző genotípusa, az inadekvát étrend, vagy mozgás

program, metodikai különbségek és mérési hibák. Az alkalmazott

mozgás terjedelme inkább befolyásolja a testsúly redukciót, mint

az intenzitása, bár leghatékonyabbnak a nagy terjedelmű és re-

latíve nagy intenzitású mozgás bizonyult, azonban ennek alkal-

mazását az obez egyén klinikai állapota gyakran nem teszi

lehetővé. A javasolt mozgás programnak ezért figyelembe kell

venni az egyén sajátosságait (edzettségi, egészségi, pszichés

állapot), általánosságban aerob típusú, dinamikus mozgás, mér-

sékelt intenzitással ( VO2max 60-70%, HR max 60-80%, Borg

skála ‘mérsékelten nehéz’) ajánlható, kiegészítve izomerősítő

gyakorlatokkal (rezisztencia edzés), 40-60 perc időtartamban,

heti 5-7 alkalommal.  

Szekció 5 | 2010-03-05 

11:45 A-0025  

TESTI ÉNKÉP, DEPRESSZIó-HAJLAM ÉS FIZIKAI AKTIVI-

TÁS IRÁNTI KÉSZENLÉT ELHíZOTT BETEGEK KÖRÉBEN

Boros Szilvia - Halmy László*  

Szolnoki Főiskola, Turizmus-Vendéglátás Tanszék *BM Köz-

ponti Kórház és Intézményei, Hypertonia Decentrum  

Cél: depresszió-hajlam, testi énkép és a fizikai aktivitás iránti

készenlét vizsgálata I-II-fokú (BMI 30-34,9 kg/m2, illetve 35-39,9

kg/m2) és morbid elhízásban (III-fokú), (BMI ≥ 40 kg/m2) szen-

vedő betegeken. 

Anyag és módszer: vizsgálatunkban kezelésre önként je-

lentkező, elhízott betegek (n = 101, 76 nő, 25 férfi) vettek részt.

Életkoruk átlaga 42 ± 12 év volt. Testi énkép, fizikai aktivitás

iránti készenlét, depresszió-hajlam skáláinak kitöltésére, vala-

mint antropometriai mérésekre és a testzsír arány bioimpedan-

cia módszerrel történő meghatározására került sor. 

Eredmények: a morbid elhízott betegek testi énképe, elége-

dettsége kisebb pontszámú volt, mint az I-II-fokú elhízottak ér-

tékei a testtömeg, a haskörfogat, a testzsír arány várhatóan

nagyobb értéke mellett. A testi énkép csak az I-II-fokú elhízás-

ban mutatott negatív összefüggést a testzsír aránnyal. A morbid

elhízottak csoportjának kedvezőbb testi énképű tagjai felkészül-

tebbnek bizonyultak a fizikai aktivitásra. A testi énkép és a dep-

resszió iránti hajlam mindkét csoportban negatív összefüggést

mutatott, más szóval kedvezőtlen énkép fokozott depresszió-

hajlammal járt együtt.

Következtetés: a kedvező testi énkép szerepet játszhat a

depresszió tüneteinek kialakulásával szemben, valamint elő-

nyös lehet a fizikai aktivitás iránti készenlétre is.

Szekció 5 | 2010-03-05 

11:45 A-0042  

AZ EGyÜTTMűKÖDÉS SZEREPE ELHíZOTT BETEGEK

TARTóS KEZELÉSE SORÁN  

Bajnok László  

PTE I. Belklinika, Endokrinológiai és Anyagcsere Osztály  

Mivel a jelenlegi egészségügyi rendszerben a súlyproblé-

mák kezelésének elemi feltételei is hiányoznak (specializált or-

vosok, pszichológusok, rendelések hálózata, megfizetett

ambulanter dietetika, akkreditált életmódi kurzusok, stb.), az

ilyen irányban elkötelezett orvosnak még hangsúlyosabb sze-

repe van.

A súlyproblémák kezelése során különösen fontos a sze-

mélyre szabottság. Kommunikációnk hatékonyságát a széles

stilisztikai skálán történő hangolással erősíthetjük (az életmódi

kezelések során általában is kritikus a felügyelő személy meg-

értő-elfogadó és számonkérő-sarkalló attitűdjének az egyensú-

lya). Bizonyos olyan elvárások, amelyek voluntaristák lehetnek

egyeseknél, másoknál szükségesek a sikerhez. Minden további

orientációban segít a visszaérkező jelzések értékelése (a meg-

beszélt, teljesíthető feladatok elvégzésre kerültek-e, hárítás-

mentegetőzés, hibáztatás, metakommunikáció, stb.). Általában

kevés „lelkizés” elegendő, s célszerű a hangsúlyt a visszatük-

rözésre, tisztázó, kérdő jellegű összegzésekre, kvázi megálla-

podásokra helyezni, de bizonyos esetekben a kezelés

megvonása is része lehet terápiánknak. A „pszichokibernetika”

fontos része a tudatosság erősítése, ami segít megelőzni a súly-

probléma tudatból való lecsúszását.

Külön hangsúlyt érdemel az egy betegre szánt idő és figye-

lem optimalizálása (a „mindent, ami lényeges” érvényesítésé-
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hez a „semmi, ami nyilvánvalóan felesleges” betartása is szük-

séges, s a döntésben jórészt „szabadságra vagyunk ítélve”; de

ezért is művészet a tudományunk).

Magunk részéről az érdemi munkát az egyhetes étrendi

napló áttekintése után kezdjük; a dietetikus is csak ez alapján

tud megfelelő konzultációt folytatni. Fontos jelzés, hogy a páci-

ens maga kiszámolta-e a napi kalóriabeviteleket.

Általánosságban elmondható, hogy bármekkora is a szükséges

és beteg által is igényelt súlycsökkenés mértéke, a 7-10%-os

fogyás elérésekor súlytartás indokolt, legalább annyi ideig,

amennyi alatt a fogyás megvalósult. Ezt követően lehet további

célokat kitűzni, elsősorban aszerint, hogy a beteg „hogy érzi

magát a bőrében”. A továbbiak nagyban függnek attól, hogy

mennyiben változtak a szokások (mennyire voltak szervesek

változások és mennyire fixálódtak).  

Szekció 5 | 2010-03-05 

11:45 A-0038  

HATÁS ÉS MELLÉKHATÁSOK VIZSGÁLATA ALLI KEZELÉS

SORÁN  

Halmy László  

Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  

Az elhízás és a társbetegséggel járó túlsúlyos állapot keze-

lésének alapvető pillére a gyógyszeres kezelés, amely az élet-

mód terápia sikertelensége esetén válik szükségessé. Az elmúlt

évben a cannabioid-1 receptorra ható rimonabant, majd az idén

a sibutramin forgalmazásának felfüggesztése történt meg.

Előbbi gyakori depresszió és ritkábban öngyilkossági kísérlet,

utóbbi szívbetegeken nagyobb gyakorisággal kialakuló szív- ér-

rendszeri kockázatok megjelenése miatt történt. Az erőteljes

testsúlycsökkentő hatást nem mutató és evidenciaszinten nem

igazolt étrend-kiegészítők adásán kívül az elhízás gyógyszeres

kezelés lehetőségét jelenleg csak az orlistat adása biztosítja.

Az 1998 óta ismert zsírfelszívódást gátló gyógyszert korábban

napi 3x120 mg dózisban adtuk. Kettősvak, randomizált placebo

kontrollos vizsgálatok figyelemre méltó testsúlycsökkenésről, a

lipid és a szénhidrát anyagcsere valamint a hipertónia lényeges

javulásáról számoltak be. A 120 mg-os orlistat tabletta gastro-

intestinális mellékhatásai azonban határt szabtak felhasználá-

sának. A mellékhatások a székletürítéssel voltak kapcsolatosak.

Felmerült a gyógyszer májkárosító szerepe is, azonban a hiva-

talos vizsgálatok ezt kizárták, továbbá mivel a gyógyszer gya-

korlatilag nem szívódik fel, hanem hatásának kifejtése után a

széklettel távozik, ennek elméleti lehetősége sem áll fenn.

Új megoldásnak mutatkozott a gyógyszer adagjának napi

3x60 mg-os dózisra történő csökkentése, mivel ez a dózis is

biztosítja a bélben lévő triglicerid enzimatikus bontásának gát-

lását. Így a vékonybélből a szabad zsírsavak csak kisebb meny-

nyiségben szívódnak fel a negatív energiaháztartást szolgálva.

A 60 mg-os alli tablettával végzett randomizált kontrollcsoportos

vizsgálatok 3, 6, 12 és 24 hónapos kezelésekről számolnak be.

A 2344 elhízott személyen végzett vizsgálatok alapján megál-

lapítható, hogy a gyógyszer jelentős testsúlycsökkenést, has-

körfogatcsökkenést, valamint az LDL-koleszterin és a triglicerid

értékek jelentős javulását idézi elő. Fázis III vizsgálatban a ke-

zelt betegek 46,7 %-a 5% vagy nagyobb, 16 %-a 10% vagy na-

gyobb testsúlycsökkenést ért el. A magában adott diétás

kezeléshez képest a betegek testsúlycsökkenése 50 %-kal na-

gyobb volt. A 60 mg hatóanyagot tartalmazó alli a 120 mg-os

korábbi tablettához képest 80 %-os hatást ért el. A kisebb ható-

anyag tartalom következtében a mellékhatások előfordulása

16,2 %-kal kevesebb volt, mint a korábbi 120 mg-os adag ese-

tén. A kezelés első hetében a gasztrointesztinális mellékhatások

száma egyharmaddal kevesebb volt. Tartós kezelés esetén zsí-

roldékony vitaminok adása mérlegelendő. A kezelés megszakí-

tása 60 mg-os vizsgálatban 3,2 % volt, szemben a nagyobb

dózissal járó 5,4 %-nyi megszakítással. A nem receptköteles alli

nem rendelkezik központi idegrendszeri támadásponttal, ezért

idegrendszeri mellékhatása nincs, addikció nem alakul ki fel-

használásakor.  

Szekció 6 | 2010-03-05 

13:30 A-0020  

GÉN-KÖRNyEZET INTERAKCIó AZ ELHíZÁS KIALAKULÁ-

SÁBAN: A FIZIKAI AKTIVITÁS PREVENTíV JELLEGE  

Nyakas Csaba - Jónás Izabella - Kóbor-Nyakas Dóra É - Gert-

jan van Dijk  

Semmelweis Egyetem, Sporttudományi Kutató Intézet, Buda-

pest, és Groningeni Egyetem Neuroendokrinológiai Intézet  

Bevezetés, célkitűzések. A human populációban az elhízás

és a komorbiditások gének által közvetített genetikus determi-

náltsága komplex, amit a környezeti hatások tovább módosíta-

nak a fenotípus kialakulásáig. Az interindividuális különbségek

komplexitásának kísérletes megközelítésére használják a mes-

terséges szelekciót. Fokozott fizikai aktivitás alapján legalább

30 generáción át szelektált egér tenyészeti vonalakat használ-

tunk a fokozott fizikai aktivitás anyagcsere, fiziológiai és maga-

tartási hatásainak vizsgálatára. A kísérletek célja az volt, hogy

a szelektált egereken vizsgáljuk az energia egyensúly szabá-

lyozását és a zsírdús táplálkozás obezitogén hatásával szem-

beni rezisztencia mértékét.

Módszerek. Két szelektált és egy kontroll egér vonalat vizs-

gáltunk. Mért paraméterek: testnövekedés, táplálék és energia

felvétel, a táplálék hatékonysága, a táplálék szelekció, alap-

anyagcsere, zsírdús diéta által indukált elhízás (DIO), félelem,

anxietás, térbeli tanulás, adiponektin, leptin, inzulin vérszintek. 

Eredmények. Az aktív egerek hiperfágiásak voltak, de ellenáll-

tak a DIO kialakulásának. Fokozott energia felhasználást mu-

tattak, valamint magasabb un. ’nem a fokozott aktivitás

indukálta termogenezist’ és fokozott zsírégetést. A magatartási
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hatások között megemlíthető a fokozott spontán aktivitás és fo-

kozott anxietás új környezetben, míg habituált környezetben a

rutin magatartást részesítették előnybe a szelektált állatok, ami

valószínűen lehetőséget ad a fokozott állóképességi fizikai te-

vékenység gyakorlására. A leptin és inzulin szint lényegesen

alacsonyabb volt, míg az adiponektin vérkoncentráció emelke-

dett az aktivitás alapján szelektált egyedekben.

Következtetések. A fokozott fizikai aktivitásra épülő szelektív

tenyésztés megfelelő módszer a koadaptációs funkcionális vál-

tozások megismerésére, melyek anti-obezitásúaknak bizonyul-

tak. Ezek a pozitív epigenetikus változások az energia háztartás

szabályozásában jelentkeztek és előnyösen módosították a

szabályozó hormon-szinteket.  

Szekció 6 | 2010-03-05 

13:30 A-0043  

ELőAGyI GLUKóZ-MONITOROZó IDEGSEJTEK A TÁP-

LÁLKOZÁS ÉS AZ ANyAGCSERE KÖZPONTI SZABÁLyO-

ZÁSÁBAN  

Karádi Zoltán - Nagy B - Takács G - Szalay Cs - Papp Sz - Lukáts

B - Fotakos D - Keresztes D - Hideg B - Faragó B - Lénárd L

Élettani Intézet és MTA-PTE Idegélettani Kutatócsoport, Pécsi

Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs  

Az ún. „glukóz-monitorozó” (GM) idegsejtek, melyek érzé-

kenyen válaszolnak az extracelluláris glukóz koncentráció nö-

vekedésére és csökkenésére, megtalálhatók a

hypothalamusban, továbbá a patkány és majom agy számos

más területén. Az egyre erősödő erőfeszítések ellenére azon-

ban ma még keveset tudunk e speciális kemoszenzoros neuro-

nok komplex működési sajátságairól.

Az előagyi GM ideghálózat homeosztázis központi szabá-

lyozásában játszott szerepét tanulmányozandó mikroelektrofi-

ziológiai, neurokémiai és magatartási kísérleteket folytattunk

rágcsálóban és makákóban. A multibarrel mikroelektroforetikus

technika felhasználásával extracelluláris egysejtelvezetésekre

került sor altatott Wistar és Sprague-Dawley patkányok és éber,

vislekedő rhesus majmok előagyi struktúráiban. Emellett a dia-

betes mellitust kiváltó streptozotocin (STZ) ill. a primér citokin

interleukin 1b (IL-1b) ugyanezen agyterületekre juttatott egy-

szeri, kétoldali mikroinjekciójának táplálkozási és metabolikus

hatásait vizsgáltuk laboratóriumi patkányban.

Mindegyik célzott struktúrában kimutattuk a GM neuronok

jellemző endogén és exogén (ízekre való) kémiai érzékenyésé-

gét. Ezen túlmenően igazoltuk e kemoszenzoros idegsejtek táp-

lálék iránti, valamint táplálékkal jutalmazott tanulási feladat

egyes fázisai alatt megmutatkozó fokozott válaszkészségét is.

Bebizonyítottuk, hogy akár a GM neuronokra szelektíven toxi-

kus STZ, akár IL-1b ugyanezen előagyi régiókba adott mikroin-

jekciója súlyos táplálkozási, metabolikus és íz-percepciós

zavarok létrejöttét eredményezi.

A fenti leletek, legújabb, rhesus majomban nyert fMRI ada-

tainkkal együtt, arra utalnak, hogy az előagyi GM idegsejtháló-

zat megtartott működése nélkülözhetetlen a homeosztázis

egyensúlyának állandóan változó környezeti feltételek kihívásai

közepette való fenntartásában.

Támogatások: OTKA K 68431, M036687, ETT 315/2006,

NKTH MEDIPOLIS RET-008/2005, Ajinomoto 51064/2009 és

MTA.
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13:30 A-0031  

A HIDROGÉN/DEUTÉRIUM IZOTóPPÁR BIOLóGIAI JELEN-

TőSÉGE - A DEUTÉRIUMDEPLETIO DAGANATELLENES

ÉS SZÉNHIDRÁT-ANyAGCSERÉRE GyAKOROLT HATÁSA

Somlyai Gábor* - Molnár Miklós**  

*HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. **Semmelweis

Egyetem ÁOK Kórélettani Intézet, Budapest  

A felszíni vizekben a deutérium (D) koncentrációja több mint

16 mM (150 ppm), az élő szervezetekben 10 mM fölötti. A D

élettani folyamatok szabályozásában betöltött szerepét annak

ellenére nem vizsgálták, hogy koncentrációja összevethető szá-

mos, élettani szempontból nélkülözhetetlen elem koncentráció-

jával (kálcium, magnézium, kálium). A kísérletek célja az volt,

hogy tisztázzuk a D esetleges szerepét a sejtosztódás szabá-

lyozásában, illetve hogy megvizsgáljuk a deutérium szénhidrát-

anyagcserében betöltött szerepét.

A csökkentett (30 ± 5 ppm) deutériumtartalmú vízzel (DDW)

folyó kutatások során azt tapasztaltuk, hogy a deutériummeg-

vonás gátolta a sejtosztódást in vitro különböző tumoros sejt-

vonalakban (PC-3, humán prosztatatumor, MDA, humán

emlőtumor, HT-29, humán vastagbéltumor, M14, humán mela-

noma), a DDW tumorregressziót idézett elő humán eredetű tu-

morral xenotranszplantált, immunszuppresszált egerekben

(MDA és MCF-7 humán emlőtumor, PC-3 prosztatatumor), és

apoptózist indukált in vitro és in vivo. A napi normál folyadékbe-

vitel helyettesítése DDW-vel részleges vagy teljes tumorreg-

ressziót idézett elő spontán tumoros kutyáknál és macskáknál.

A humán klinikai tapasztalatok alapján a készítmény a proszta-

tatumorral végzett fázis II, kettős vak elrendezésű klinikai vizs-

gálatban szignifikánsan csökkentette a halálozási arányt az

egyéves utánkövetés során, miközben szignifikánsan megnyúj-

totta a túlélés hosszát.

A D-depletio szénhidrát-anyagcserére gyakorolt hatását

STZ-vel kezelt patkányok normál (150 ppm), illetve csökkentett

deutériumtartalmú vízzel (DDW, 25 ppm) történő itatása során

vizsgáltuk. A csoportok egyik fele 2x1 U/nap inzulint kapott, a

másik fele pedig azonos térfogatú fiziológiás sóoldatot. Az ered-

mények azt mutatták, hogy a DDW egyedüli kezelésként alkal-

mazva nem befolyásolta a patkányok szérumának

glükózkoncentrációját, azonban az inzulinnal kezelt állatokban
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a DDW szignifikánsan csökkentette azt. A deutériummegvonás-

nak a vér glükózszintjére gyakorolt pozitív hatását támogatta a

59 μmol/L, p±186 μmol/L vs. 280±fruktózamin (409<3,2%±0.02)

és a HbAIc (14,1 0,8%, p±vs. 9,4,2<0.02) értéke is, mely szintén

szignifikánsan alacsonyabb volt az inzulinkezelésben részesült,

DDW-vel itatott patkányokban.

A D szerepének felismerése az élettani folyamatok szabá-

lyozásában új célpontot kínál a daganatterápiában és a diabe-

tes kezelésében.
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14:20 A-0022  

BOR ÉS A ZSíRMÁJ  

Fehér János* - Ábel Tatjána** - Wimmer Alexandra* - Szabó

György*** - Lengyel Gabriella*  

*Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belklinika **Állami Egészség-

ügyi Központ, Szakrendelő Intézet ***Budapest, Háziorvosi

Szolgálat, Enese  

Magyarországon évente 6-7.000 ember hal meg évente

májzsugorban, illetve annak következményeiben, májelégtelen-

ségben vagy elsődleges májrákban. Ennek döntő része alko-

holos eredetű. Ez a szám relatíve háromszor annyi, mint pl. a

lakosság arányait tekintve Ausztriában vagy Németországban.

Ezekben az országokban ugyanúgy, mint hazánkban az egy

főre számított tiszta alkoholfogyasztás évente 12 liternek felel

meg. Ennek oka talán abban rejlik, hogy nálunk nem kellő mér-

tékben tiszta és minőségű alkoholos ital (bor, pálinka) fogyasz-

tás van. Az alkohol károsító hatása megnő a fogyasztott

mennyiséggel. Nők fogékonyabbak az alkohol okozta sejtkáro-

sodásra, mint a férfiak. Elmondható, hogy 10-15 éven át a rend-

szeres alkoholos italfogyasztás (férfiak esetén több, mint 40-60

g/nap, nőknél több, mint 20-30 g/nap) az esetek 20-40 %-ában

májzsugorhoz vezethet. 

A bor évezredek óta, bizonyíthatóan mintegy tízezer éve, az

emberiség legkiterjedtebben fogyasztott élvezeti itala. E sze-

repe mellett, gyógyító célból történő alkalmazása, és annak kü-

lönböző módjai, végigkísérik a történelmet. Az Ószövetségben,

a Talmudban egyaránt találunk utalásokat orvosi felhasználá-

sára, de nagyobb mértékben való fogyasztás esetén a káros

következményekre is. A mérsékelt alkoholfogyasztás szív-ér-

rendszerre gyakorolt hatásának vizsgálatai tudományos igé-

nyességgel mintegy harminc éve kezdődtek. A “francia

paradoxon” felismerése nagy lendületet adott a bor kedvezőnek

ígérkező, biológiai vizsgálatához.

Franciaországban a 35-64 éves populációban a szív érrendszeri

halálozás sokkal alacsonyabb volt, mint a hasonlóan iparosodott

USA-ban vagy az Egyesült Királyságban, annak ellenére, hogy

Franciaországban az egy főre jutó évi alkoholos italfogyasztás

a legmagasabb (évi 15 liter tiszta szesznek megfelelő érték)

volt. Ugyanakkor, a vizsgált korcsoportban az egyéb kockázati

tényezők, mint a szérum-koleszterin és a vérnyomás átlaga, a

dohányzás mértéke, a test-tömeg index hasonlóan alakult. Ez

a jelenség a francia paradoxon, amelynek okát a franciák az

egy főre eső magas borfogyasztásban látják. Feltételezésük

megerősítésének tekintik, hogy a leghosszabb élettartamú

népek, a krétaiak és a japánok - mérsékelt mennyiségű - napi

20 g, illetve 28 g alkoholt fogyasztanak, az előbbiek borban, az

utóbbiak sörben. Az alkoholfogyasztás és a halálozási kockázat

közti összefüggés a kordináta rendszerben U-, illetve J-alakú

görbe képében ábrázolható. Az alkoholt rendszeresen fogyasz-

tók halálozási kockázata magas, a mérsékelt ivóké alacsonyabb

mint az absztinenseké. 

A bor, és ezen belül is elsősorban a vörösbor, kedvező élet-

tani hatásáért a szőlőből származó polifenolos vegyületek te-

hetők felelőssé. A bor eredetű polifenolos komponensek

egészségvédő hatásának feltételezett mechanizmusa több bi-

okémiai reakció köré csoportosítható. Az egyik leglényegesebb

és legtöbbet vizsgált tulajdonságuk antioxidáns és gyökfogó ha-

tásuk. Számos munkacsoport számolt be a bor eredetű fenolos

komponensek LDL-koleszterin (alacsony denzitású lipoprotein)

oxidációt gátló hatásáról. Az oxidált LDL származékok felelőssé

tehetők az ér elemeszesedés első szakaszában megjelenő

habos plazmájú sejtek kialakulásáért. Az érszűkület okozta szív-

betegségek kockázatának csökkentésében a bor eredetű feno-

los komponensek kedvező hatása véralvadás ellenes

mechanizmusokon keresztül is érvényre juthat. A kismértékű al-

koholfogyasztás (férfiak esetében 2-4 dl bor, hölgyeknél 1-2 dl

bor) csökkentheti a szív- és érrendszeri halálozások arányát.

Beszámoltak arról is, hogy a zsírmáj megbetegedésre hajlamos

egyénekben a napi 1-dl borfogyasztás nem feltétlenül káros ha-

tású. Legújabb klinikai vizsgálatunkban, napi 2 dl fehérbor höl-

gyek esetén, napi 3 dl férfiak esetén (testtömeg index > 30), egy

hónapon át fogyasztva, csökkentette az inzulin rezisztenciát, a

HOMA index nőtt, a QUICKI index csökkent.

Nem mindenki fogyaszthat ilyen kis mennyiségű alkoholos

italt, bort sem. Abszolút alkoholtilalom vonatkozik gyermekekre,

várandós édesanyákra (kis mennyiség is károsíthatja a magza-

tot), májbetegségben és számos más szervi megbetegedésben

szenvedőkre. Természetesen bizonyos gyógyszerek fogyasz-

tása esetén is kerülendő az alkoholfogyasztás, mert az alkohol-

lal a lebontás során interakció alakulhat ki és vezethet nem

kívánt mellékhatáshoz. Gépkocsivezetőknek munkavégzésük

során tilos a legkisebb mennyiségű szeszes ital fogyasztása,

mert az alkohol - kismennyiségben is - a reflexek működését

csökkentik, a vezetést balesetveszélyessé teszik.
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14:20 A-0009  

ÚJABB ISMERETEK A NEM ALKOHOLOS EREDETű ZSíR-

MÁJ ÉS AZ ELHíZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEIRőL  

Lengyel Gabriella  

Semmelweis Egyetem, ÁOK, II.sz. Belgyógyászati Klinika, 

Budapest  

A nem alkoholos zsírmáj (NAFLD) az inzulin rezisztenciával

jellemezhető metabolikus szindróma része, a fejlett országok-

ban a kóros májműködés leggyakoribb oka. A zsírmáj az elhí-

zással, magas vérnyomással, cukorbetegséggel, kóros

vérzsírokkal járó metabolikus szindróma kórjóslatát súlyosbítja.

Feltételezhető, hogy az eddig ismeretlen eredetűnek tartott máj-

cirrhosisok egyik oki tényezője. A népesség 20-30%-át érintő

megbetegedés, mindkét nemben egyforma gyakorisággal fordul

elő. A betegek 70-100%-ban elhízottak, BMI indexük nagyobb,

mint 30. A betegek nagy százaléka (35-75%) szenved 2-es tí-

pusú diabetes mellitusban és/vagy hyperlipidaemiában (20-

81%), közel fele hypertoniás.

Az előadásban ismertetésre kerül az obesitas és a máj el-

zsírosodásának összefüggése, a „two hits” patomechanizmus,

a triglicerid lerakódás és az ezt követő kóros szabadgyök fel-

szabadulás, amely gyulladásos reakcióhoz, kötőszövet felsza-

porodáshoz, steatohepatitishez (NASH) vezet. A szerző

ismerteti a zsírmáj klinikumát, laboratóriumi jellemzőit, diag-

nosztikai lehetőségeit és differenciáldiagnosztikai kérdéseit.

Kitér a NASH másodlagos okaira, a hepatitis C vírus és a NASH

összefüggéseire, a vírus elleni kezelést befolyásoló hatására.

Ismerteti a NASH terápiás lehetőségeit, amelynek része az élet-

mód változtatás és szükség esetén a gyógyszeres kezelés.
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14:20 A-0008  

A MÁJ ULTRAHANG ATTENUÁCIóJÁNAK „CUT-OFF” ÉR-

TÉKE ÉS JELENTőSÉGE ELHíZÁSBAN

Szebeni Ágnes dr., Tolvaj Gyula dr., Stotz Gyula dr.

BM Központi Kórház, Budakeszi úti Ultrahang Labor, I. Be-

losztály (Hepatológpa), Patológiai Osztály

Bevezetés: Az elhízás és szövődményei, a zsírmáj és a car-

diovasculáris betegségek prevalenciája nővekszik. A máj ultra-

hang vizsgálata alapvető a zsírmáj diagnosztikájában. A

jellegzetes ultrahang kép, az u.n. fényes máj és attenuációja

alapján a fényes máj két típusa különíthető el, az alacsony (DI)

és a magas (DII) attenuációjú típus. Az attenuáció a betegvizs-

gálat folyamán referenciafantom segítségével mérhető. Bebizo-

nyosodott, hogy az alacsony attenuációjú fényes máj ultrahang

képét a fibrosist okozó májbetegségek, míg a magas attenuá-

ciójút a zsírmáj hozza létre. Az attenuáció korrelációt mutat a

bőr-alatti zsírszövet vastagságával. 

Kérdésfeltevés: Lehet-e „cut-off” attenuáció és bőr-alatti

zsírszövet vastagság értéket megállapítani a DI-DII típus diffe-

renciálására, illetve a fényes májak és a normális máj elkülöní-

tésére. Ha lehet, van-e ennek jelentősége a klinikai

gyakorlatban és klinikai kutatásokban. 

Beteganyag és módszer: Szövettani vizsgálattal igazolt 441

esetben B-K Medical Hawk EXL 2102 ultrahang készülékkel

megmértük a máj attenuációját és bőr-alatti zsírszövet vastag-

ságát az egyes csoportokban (132 normál, 176 DI, 133 DII),

majd vizsgáltuk az értékek frekvenciaeloszlását. 

Eredmények: Az adatok azt mutatják, hogy a normál máj at-

tenuációja nem éri el az 1 dB/cm/MHz értéket. A DI típus értékei

nem haladják meg az 1.1 dB/cm/MHz -t, de igen nagy átfedést

mutatnak a normál értékekkel. Így a normál és a DI típus az at-

tenuáció alapján nem különíthető el. A DII típus attenuációérté-

kei 1.1 dB/cm/MHz felett voltak. Ezt tekinthetjük az attenuáció

„cut-off” értékének. Efelett a zsírmáj diagnózisa megbízhatóan

felállítható. A bőralatti zsírszövet vastagsága esetében „cut-off”

értéket definiálni a nagy átfedések miatt nem lehetett. Mégis,

2,5 cm feletti vastagság csak zsírmáj mellett volt megfigyelhető,

megerősítve a kórismét. 

Következtetések: A vizsgálatokból azt a következtetést von-

hatjuk le, hogy egy jól definiált UH attenuáció „cut-off” érték -

1,1 dB/cm/MHz - határozható meg. A „cut -off” érték felett zsír-

májat kórismézhetünk, így a normal-DII, és a DI-DII típusú fé-

nyes máj egymástól elkülöníthető szövettani vizsgálat nélkül is.

Az attenuáció mérése és a „cut-off” érték alkalmazása klinikai

kutatásokban alkalmas lehet arra is, hogy a 2 csoport közötti bi-

okémiai, biofizikai ill. klinikai különbségek tudományos vizsgálat

tárgyát képezzék. Az SCF mérése értékes kiegészítő adatot

nyújt a zsírmáj kórismézésében a mindennapi gyakorlatban.  
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14:20 A-0027  

KLIMAKTERIALIS ELHíZÁS HATÁSA AZ OBSTRUKTíV AL-

VÁSI APNOE SÚLyOSSÁGÁNAK MÉRTÉKÉRE  

Szakács Zoltán - Győrfi Mária  

Magyar Honvédség Állami Egészségügyi Központ, Budapest  

Bevezetés: A menopauza együtt jár az elhízás rizikójának

megemelkedésével. Posztmenopauzában a zsírszövet eloszlá-

sának megváltozása számos betegséghez vezethet. Az obst-

ruktív alvási apnoe szindróma (Obstructive Sleep Apnoea

Syndrome, továbbiakban OSAS) egyik rizikó faktora az elhízás.

Az OSAS prevalenciája a menopauzát követően megemelkedik.

Vizsgálatunknak célja volt annak meghatározása, hogy milyen

összefüggést mutat az alvási apnoeban szenvedő, posztmeno-

pauzában lévő nők zsírszövetének mennyisége és eloszlása az

alvási apnoe súlyossági fokával.

Betegek és módszer: 62 posztmenopauzában lévő nőt vizs-

gáltunk (életkor: 58,6+-7,4 év). A vizsgálatba kardiorespiratóri-

A Magyar Elhízástudományi Társaság X. Kongresszusa, 2010. március 4-5. S21

Absztraktok

vegefele_Layout 1  2/26/10  6:21 PM  Page 21



kus poligráfiás vizsgálattal igazolt OSAS betegek kerültek, akik

a vizsgálat ideje alatt hormonpotló terápiában nem részesültek.

A teljes test és a régionális zsírmennyiség meghatározása DXA

(dual energy x-ray absorptiometry) módszerrel történt. A testzsír

eloszlását, az android/gynoid régió zsír mennyiségének hánya-

dosát és a testtömegindexet a készülék szoftvere számolta. A

nyaki régió zsírmennyiségének meghatározására egyedi régiót

képeztünk, amelyet az álcsúcstól a kulcscsont síkjáig jelöltünk

ki. A régionális testzsír mennnyiség mérési pontosságának vizs-

gálatára meghatároztuk a mérés megbízhatósági együtthatóját.

Az obstruktív alvási apnoe súlyosságának vizsgálata kardio-

respiratorikus poligráfiás vizsgálattal történt. Az apnoe súlyos-

ságának mértékét az apnoe/hypopnoe index-szel határoztuk

meg.

Eredmények: A megvizsgált betegek között 24 enyhe és kö-

zepesen súlyos és 38 súlyos OSAS beteg volt. A mintából az

android jellegű elhízás és a súlyos OSAS függetlenségét khi

négyzet próba alkalmazásával vizsgálva megállapítható, hogy

az android jellegű elhízás előfordulása nem független az OSAS

súlyosságának mértékétől. Az enyhe és közepesen súlyos

OSAS betegek között az android jellegű elhízás 54%-ban, míg

a súlyos OSAS betegek között 68%-ban fordult elő. Khi négyzet

próba alkalmazásával bebizonyosodott, hogy az elhízás, az

android jellegű elhízáshoz hasonlóan, szintén nem független az

OSAS súlyosságának mértékétől. Az enyhe és közepesen sú-

lyos súlyos OSAS betegek közül 38% volt elhízott (BMI > 30

kg/m2), míg a súlyos OSAS betegek közül 74%. A nyaki régió

zsír tartalma az enyhe és közepesen súlyos betegekből alkotott

csoportban 25,2%, a súlyos OSAS betegekben 30,2% volt. Két-

mintás t-próba alkalmazásával megállapítható, hogy a két cso-

port átlaga szignifikáns mértékben tér el egymástól.

Következtetés: A posztmenopauzában lévő nőknél a maga-

sabb BMI érték, az android típusú elhízás és a nyaki régió ma-

gasabb zsírszázaléka az obstruktív alvási apnoe betegséget

súlyosbítja.

KULCSSZAVAK: elhízás, testzsír eloszlás, obstruktív alvási

apnoe, menopauza
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15:40 A-0016  

ELHíZÁS ÉS MOZGÁSSZERVI BETEGSÉGEK  

Kovács Ferenc  

Állami Egészségügyi Központ, Hévízi Rehabilitációs Intézet  

A túlsúly és elhízás elősegíti a mozgásszervi betegségek ki-

alakulását és az intenzív mozgásterápiát akadályozva csökkenti

a kezelés hatékonyságát.

Az elhízáshoz gyakran társuló belgyógyászati/anyagcsere

betegségek (diabetes mellitus, hyperlipidaemia, köszvény) jel-

legzetes mozgásszervi kórformákkal párosulhatnak, amelyek a

mindennapi fizikai aktivitás gátjai lehetnek. A napi gyakorlatban

elsősorban a térd-, boka és lábizületek érintettsége (arthroso-

arthritis ill. lágyrész rendellenességek formájában) okozzák a

legtöbb problémát.

Az obes betegek fizikai aktivitás növelésének egyénre sza-

bottnak kell lennie, a terhelést fokozatosan kell megszabni és

lehetőség szerint ki kell használni a vízalatti gyógytorna nyúj-

totta előnyöket. A kezelés természetesen megfelelő diétoterá-

piával és pszichés vezetéssel kell párosuljon.  
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A JOBB SZíVFÉL ECHOKARDIOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA EL-

HíZOTTAKNÁL  

Sidó Zoltán  

HM ÁEK  

Az irodalomban jól ismert az a tény, hogy a felőttkori elhízás

szoros kapcsolatban van a cardiovascularis morbiditással és

mortalitással egyaránt. Az elhízás független rizikótényezője a

coronaria betegségnek, a szívelégtelenségnek valamint a

stroke-nak. Az echokardiográfia nélkülözhetetlen eszköze az el-

hízottak kivizsgálásának. Nagyszámú nemzetközi és hazai adat

áll rendelkezésre az elhízás okozta bal szívfél geometriai és

funkcionális eltéréseiről. Ugyanakkor még kevés vizsgálat tör-

tént, melyben a jobb szívfél vizsgálatát tűzték ki célul elhízottak

esetében. 

Jelen vizsgálatban 39 elhízott férfi, átlag életkor 52,6 év, testsúly

108,3 kg, BMI 34,9 kg/m2 és 19 elhízott nő, átlag életkor 58,4 év,

testsúly 92,8 kg, BMI 35,1 kg/m2, vett részt. A kontroll csoportot 23

férfi, életkor 49,9 év, testsúly 72,9 kg, BMI 21,9 kg/m2 és 47 nő élet-

kor 54,9 év, testsúly 58,7 kg, BMI 21,04 kg/m2 alkotta. 

A jobb pitvar hosszanti átmérője (RAD) valamint a jobb

kamra anterior falvastagsága (RVAWT), mindkét nemben szig-

nifikánsan nagyobbnak bizonyult az elhízottaknál a kontrollhoz

képest. A jobb kamra systolés funkcióját jelző tricuspidális an-

nulus systolés elmozdulása (TAPSE), valamint a szöveti Dopp-

ler vizsgálat során mért tricuspidális annulus systolés

sebessége (PSV) szignifikánsan kisebbnek bizonyult az elhí-

zottak esetében, egyaránt a férfiaknál és a nőknél. A jobb kamra

diasztolés funkciós paraméterei (JKE/A, JKE/Ea) szignifikánsan

különböztek az elhízottaknál a kontroll csoporthoz viszonyítva

mindkét nemnél. Az elhízott férfiaknál és nőknél szignifikánsan

magasabb volt a számított systolés pulmonális nyomás (PAP)

a kontroll csoportéhoz képest. 

Az eredményekből látható, hogy az elhízottaknál a jobb

szívfél geometriájában, valamint systolés és diastolés paramé-

tereiben már korán jelentkeznek kedvezőtlen eltérések. Vizsgá-

latunk alapján úgy véljük, hogy az elhízottaknál mindkét kamra

korai echokardiográfiás vizsgálata prognosztikai szempontból

is fontosnak tűnik.  
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Szekció 8 | 2010-03-05 

15:40 A-0024  

A BMI GyERMEKKORI VÁLTOZÁSA A KÜLÖNBÖZő SZÜ-

LETÉSKORI TÁPLÁLTSÁGI CSOPORTOKBAN  

Joubert K* - Zsákai A** - Molnár D*** - Gyenis Gy**  

*KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest **Ember-

tani Tanszék, TTK, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Buda-

pest ***Gyermekgyógyászati Klinika, Pécsi Tudományegyetem,

Pécs  

Kutatási előzmények: Számos vizsgálat igazolta, hogy a

születéskori tápláltsági állapot, továbbá az ún. „adiposity rebo-

und” (az az életkor, amikor a gyermekkori elhízás új lendületet

kap, ez a testtömeg-jelzőnek (BMI) a korábbi csökkenése utáni

újbóli növekedése megindulásának az időpontja), amely a ké-

sőbbi tápláltsági állapot alakulását jelentős mértékben megha-

tározhatja.

Célkitűzések: A vizsgálat fő célkitűzése a gyermekkori test-

tömeg-jelző életkori változásának a jellemzése a magyar gyer-

mekek különböző születéskori tápláltsági csoportjaiban.

Vizsgált személyek: Jelen munkánkban az első magyar, or-

szágos, reprezentatív longitudinális növekedésvizsgálatban 

(Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat, 1980-

2001) vizsgált (0-16,5 éves) gyermekek adatait elemeztük.

Módszerek: A vizsgált gyermekek mintáját a születéskori

tápláltság szerint SGA („small for gestational age”: a terhességi

korának megfelelőnél kisebb súlyú, alultáplált újszülött), AGA

(„appropriate for gestational age”: a korának megfelelő súlyú új-

szülött) és LGA („large for gestational age”: a korának megfele-

lőnél nagyobb súlyú, túltáplált újszülött) csoportokra bontottuk.

Az adott csoportban vizsgált gyermekek, későbbi életkorokban

megállapítható tápláltságát, a testtömeg-jelző (BMI) alapján be-

csültük. A Reed-Asefa modell segítségével illesztettük az egyedi

BMI görbéket. Az illesztett görbékről a következő biológiai pa-

ramétereket határoztuk meg: a gyermekkori adiposity rebound-

ot megelőző hullám csúcsának megjelenési életkora, ezen

életkorhoz tartozó becsült BMI érték, a hullám völgyének élet-

kora (az „adiposity rebound” életkora) és a hozzá tartozó becsült

BMI értéke. Az egyedi görbék paramétereinek átlagolásával ál-

lítottuk elő a vizsgált alcsoportok testtömeg-indexének életkori

változását átlagosan jellemző, ún. tipikus BMI görbéket.

Eredmények: A gyermekek születéskori testhossza, testtö-

mege és tápláltsági indexértéke jelentősen különbözött attól füg-

gően, hogy melyik születéskori tápláltsági csoportba tartozott.

Minél jobb a születéskori tápláltsága (SGA→AGA→LGA), annál

nagyobb a gyermekek születéskori testtömege, testhossza és

testtömeg-jelzője. A különböző születéskori tápláltsági cso-

portba tartozó gyermekek BMI átlaga a növekedés-fejlődés

során minden elemzett korévben jelentősen különbözött egy-

mástól.

Következtetések: A vizsgálat során igazolódott, hogy szoros

kapcsolat van a születéskori tápláltság és a gyermekkori, ill. ser-

dülőkori tápláltság mértéke között. Eredményeink alapján megál-

lapítható, hogy nem csak az ún. „adiposity rebound” kora

használható a gyermekkori kövérség kockázatának indikátoraként,

hanem a születéskori tápláltsági állapot is. Eredményeink bizonyít-

ják, hogy a gyermek- és serdülőkori kövérség kialakulásának koc-

kázata a születéskori tápláltság mértékével arányosan nő.

Szekció 8 | 2010-03-05 

15:40 A-0007  

A TESTÖSSZETÉTEL ÉLETKORFÜGGő VÁLTOZÁSAI A

GyERMEKKORTóL AZ AGGKORIG  

Rikk János - Konczos Csaba - Ihász Ferenc  

NYME Apáczai Kar Testnevelési Intézeti Tanszék  

Bevezetés: Az elhízás anyagcsere-folyamatok genetikai, köz-

ponti idegrendszeri, hormonális és környezeti hatásokra létrejövő

zavara, amely az energiaháztartás egyensúlyának módosulását

okozza. (Halmy) Ez a folyamat a táplálékfelvétel növekedésében

és/vagy az energia leadás csökkenésében nyilvánul meg, majd

fokozott zsírraktározódáshoz vezet, de eközben további szabá-

lyozási zavarok, társuló betegségek alakulhatnak ki. Vizsgálatunk

célja bemutatni a magyar lakosság testösszetételi státuszának

alakulását a gyermekkortól az aggkorig.

Módszerek: 2008- és 2009-ben közel 2800 személyt, külön-

böző korú férfiakat és nőket vizsgáltunk meg InBody720 típusú

multifrekvenciás bioimpedancia elven működő szkennerrel. A

vizsgálatok több alkalommal zajlottak jellemzően a nyugat-ma-

gyarországi régió városaiban. A résztvevők mérései minden eset-

ben étkezés és vizeletürítés után, minimális ruházatban történtek.

Eredmények: Az adatok elemzése során számos, már be-

igazolt evidenciát találtunk, amelyek a testösszetétel változás

és az életkor kapcsolatában eddig megjelentek. Újszerűnek

tűnik azonban -a nők esetében kifejezetten- az izom-és zsírtö-

meg ellentétes változásának aránya és főleg ezek sebessége.

Ijesztő képet mutat az összes zsírtömeg meredek növekedése

a fiatal felnőttkortól. Bájos jelenségként kezeltük az aggkorúak

csoportjában ismét az optimális irányba történő testösszetétel

változást. A zsigeri zsírterület tekintetében megállapíthatjuk,

hogy a fiatal felnőttkor után megállíthatatlan (?) a növekedés.

Következtetések: Az egyes testösszetevők arányainak élet-

korfüggő változásait vizsgálva megkérdőjeleződik a genetikai

determináltság és gyaníthatóan az életmód hatások dominan-

ciájára helyeződik a hangsúly. Az elhízást megnövekedett zsír-

szövet képződése jellemzi, amely az esetek legnagyobb

részében a kevés fizikai aktivitás és a fokozott táplálékfelvétel

következménye. Az életkor előrehaladtával a nemi hormon-de-

pendens morfológiai struktúrák visszafejlődése következtében

csökken a nemi determináltságú izmok tömege, tónusa, ereje,

ugyanakkor megnő a zsírszövet aránya, amely mögött kedve-
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zőtlen dyslipidémiás folyamatok húzódhatnak meg, ezek pedig

jelentősen növelik a coronaria-betegség kockázatát.

KULCSSZAVAK: testösszetétel, InBody720, életmód, hasi

elhízás, genetikai dominancia  

Szekció 9 | 2010-03-05 

16:30 A-0033  

AZ ESSZENCIALIS ZSíRSAVAK JELENTőSÉGE A GyER-

MEKKORI TÁPLÁLKOZÁSBAN  

Czinner Antal  

Heim Pál Kórház  

A zsírok és ezen belül a zsírsavak biológiai jelentősége az

utóbbi időben az érdeklődés homlokterébe került.

A telített zsírsavak energetikai feladata közismert. Ismerte-

tésre kerül azonban a szénhidrát és a zsírsavak közötti mito-

chondrialis színtű égési folyamat. Ennek szerepe centralis az

obesitas és az obesitas dietetikai kezelésének aspektusából.

A telítetlen zsírsavak biológiai jelentőségét egyre fontosabb-

nak ítéljük meg. Az előadás foglalkozik a sejtmembránban be-

töltött szerepükkel. A gyulladásos folyamatokban, azaz a

prostagladin anyagcserében ezek a zsírsavak centralis jelentő-

séggel bírnak.

A gyermekkorban a telítetlen zsírsavak ugyancsak kitünte-

tett szerepet visznek a központi idegrendszer fejlődésében, a

kognitív functiok optimatizálásában.

Röviden ismerteti az előadás a telítetlen zsírsavak étrendi

jelentőségét (margarinok) és a káros transzsírsavakkal kapcso-

latos kérdéseket is.

Szekció 9 | 2010-03-05 

16:30 A-0019  

Jó GyAKORLATOK A GyERMEKKORI ELHíZÁS LEKÜZDÉSÉRE 

Martos Éva - Kovács Viktória Anna  

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, Buda-

pest  

A gyermekkori elhízás előfordulása az elmúlt két évtized

alatt megduplázódott, és napjainkra járványos mértéket öltött.

Hazánkban az általános iskolás gyermekek 25%-s túlsúlyos, kö-

zülük minden negyedik elhízott. Hasonló arányokat találtunk kö-

zépiskolás tanulóknál is.

Tekintettel a növekvő prevalenciára és egészségügyi ter-

hekre, valamint arra, hogy az intervenciók többsége eredmény-

telennek bizonyult, az Országos Élelmezés- és

Táp   lál ko zástudományi Intézet (OÉTI) számos modell-programot

dolgozott ki, melyek célja a gyermekkori elhízás megelőzése volt.

A HAPPY program fő célja az ásványvíz bevitel növelése,

és a cukros, szénsavas üdítő fogyasztás csökkentése volt. Ezt

egyrészt oktatással, másrészt az iskolákba kihelyezett vizes bal-

lonok segítségével kívántuk elérni. Ahhoz, hogy lássuk vajon

megmaradtak-e a kedvező változások hosszútávon is, 1 évvel

a programot követően megismételtük a kérdőíves felmérést. Az

eredményekből úgy tűnik, hogy a HAPPY hosszútávon is haté-

kony program.

„Az egészséges is lehet finom” zöldség- és gyümölcsfo-

gyasztást (ZGy) népszerűsítő program amellett, hogy növelni

kívánta a tanulók ZGy bevitelét, célul tűzte ki az erre legered-

ményesebb módszer meghatározását is.

Az „Egészséges Iskola Büfé” program 2005-ben indult út-

jára, amikor az OÉTI az Egészségügyi Minisztériummal együtt-

működésben ajánlást dolgozott ki a büfék választékának

egészségesebbé tételére. Ezt követően a büfék kínálata orszá-

gosan három alkalommal (2006. tavasz és ősz, és 2008.) került

felmérésre. Az ajánlás - amely a 32/2005 OM rendelet része lett

- hatására jelentősen javult az egészséges választékot kínáló

büfék aránya.

Emellett az OÉTI számos EU és WHO által támogatott prog-

ramban vesz részt, melyek közös célja a gyermekkori elhízás

növekvő tendenciájának megállítása.  

Szekció 9 | 2010-03-05 

16:30 A-0006  

LABDÁVAL VÉGEZHETő GyAKORLATOK HATÁSA 10-12

ÉVES (FIÚK-LÁNyOK) TESTÖSSZETÉTELÉNEK ÉS MOZ-

GÁSKÉSZSÉGÉNEK JAVíTÁSÁRA  

Ihász Ferenc* - Rikk János* - Mészáros Zsófia** - Halmy Esz-

ter*** - Mészáros János**  

*Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János, Kar,

Testnevelési Intézeti Tanszék, Győr **Semmelweis Egyetem

Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Budapest ***Magyar

Elhízástudományi Társaság, Budapest  

Bevezetés: A gyermekkori elhízás az egyik legnagyobb

megoldatlan problémája az iskolai testnevelésnek. A hagyomá-

nyos mozgásanyag döntő része alkalmatlan az elhízott gyermek

mozgás iránti motivációjának megtartására. 

Módszerek: A program Magyarország hét településén indult

2008. november 1-től (első mérés) és 2009. április végén (má-

sodik mérés) zárult. A programban (Győr és környéke, Székes-

fehérvár, Tatabánya, Törökbálint, Sopron, Nagykanizsa és

Szentgotthárd) városok egy-egy általános iskolájának 3-4. osz-

tályos tanulói vettek részt, n=744, (343 lány 401 fiú) 12 testne-

velő tanár (testnevelést tanító pedagógus), és 23 (rekreáció

szervező és egészségfejlesztő) főiskolai hallgató közreműkö-

désével. Két különböző módszerrel (antropometriai-és In-

Body720 típusú), bioimpedancia analizátorral, testösszetételt

becsültünk. Az adatok felvétele után a gyermekek fizikai aktivi-

tási programban vettek részt, a testnevelési órák keretében. Kö-

vetelményként jelöltük, meg hogy alkalmanként a gyakorlatok

mozgásideje érje el a 15 percet. Ilyen értelemben a program

nem veszélyeztette a kötelező anyag megtanítását. 
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Eredmények: Viszonylag tiszta képet kaptunk a régióban élő

9-12 éves gyermekek testösszetételéről. A résztvevő gyer-

mekek testösszetétele előnyösen változott (izom- és zsírtömeg

aránya) szempontjából. Elsajátítottak egy gyakorlat anyagot,

amely jelentősen fejlesztette a motorikus képességeket. A szer-

zett képességek pedig jó eséllyel transzferálhatók az egyéb - a

testnevelési órákon - megtanult mozgásformákhoz. 

Következtetések: Úgy tűnik, hogy a jól tervezett (jól motivált)

és rendszeresen végzett fizikai aktivitás (esetünkben a labda,

mint játékszer) jó eséllyel alkalmazható az általános iskolai (nor-

mál és elhízott) gyermekek körében.

Kulcsszavak: az elhízás gyermekkori előfordulása, a testtö-

megre vonatkoztatott összes zsírt (F%), motorikus képességek.

Szekció 9 | 2010-03-05 

16:30 A-0001  

KÖZÉPISKOLÁSOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK, TÁP-

LÁLKOZÁSI RITMUSÁNAK, MOZGÁSKULTÚRÁJÁNAK

VIZSGÁLATA AZ OBEZITÁS TERÉN  

Bétéri Csabáné  

Területi Kórház Mátészalka Reumatológiai osztály  

Konsulens: Szelesné Árokszállási Andrea

DOTE főiskolai tanársegéd

A kutatás melyet bemutatunk a Magyar Tudományos Akadémia

akadémikusaiból álló zsüri, Sanofi/Aventis Szakmai díjjal jutal-

mazta.

Bevezetés: Szerte a világon egyre több ember küzd súly-

problémákkal, életkortól függetlenül. Vagyis a kövér gyerekek

nagy részéből kövér felnőtt lesz, és az elhízott gyerekek felnőtt

korúkban sokkal veszélyeztetettebb. Az elhízás egyik leggya-

koribb anyagcsere-rendellenesség a világon, mely súlyos nép-

egészségügyi problémák közé tartozik. (magas vérnyomás,

cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek. Gyermekeink-

nek nincsenek megfelelő ismereteik, egészséges táplálkozási

elveik, ebből adódóan hiányzik az egészséges táplálkozási gya-

korlatuk.

Vizsgálati anyag, módszer: 140 Mátészalkán élő X. osztályos

középiskolás töltött ki kérdőívet, akiknek antropometriai paramé-

tereket mértünk, BMI indexet számoltunk, vérnyomást mértünk,

dokumentációját elemeztük, étkezési szokásait, mozgástevé-

kenységét vizsgáltuk, mindezt összehasonlítottuk az OÉTI felmé-

résével. Vizsgálat időpontja 2008. szeptember, november.

Eredmények: A fiúk esetében nagyobb arányban fordul elő

a túlsúly, az elhízottak aránya, mint a lányoknál. A fiatalok az is-

kolában szereztek tudomást magas vérnyomásukról. A diákok

közül, csak közel minden harmadik fogyaszt naponta tejet,

nyers zöldséget, és gyümölcsöt. A naponta húst fogyasztók

aránya 22%, magas az utánsózók aránya is 44%, illetve na-

ponta édességet fogyasztók aránya 39%. A válaszadók egy har-

mada nem reggelizik, nem tízóraizik, közel fele nem uzsonnázik.

A dokumentáció elemzése során tapasztalt eredmények, és a

kérdőívben kapott válaszok között jelentős eltérés mutatkozott.

A mért táplálkozási ritmus összehasonlítása az országos felmé-

réssel. A vizsgálatunkban gyakrabban étkeznek, mint az orszá-

gos felmérés célszemélyei. A naponta fogyasztott tejtermék,

nyers zöldség, gyümölcs és húsfogyasztás jelentősen elmarad

az országos felmérés mögött.

Következtetések: Kisgyermekkorban az édességek kerü-

lése mellett a helyes egészségmagatartás, helyes szokások ki-

alakítása illetve azok rögzítése a legfontosabb, amit már az

óvodában el kell kezdeni. Példamutatás! Után sózás visszaszo-

rítása! Táplálkozással összefüggő, nem fertőző megbetegedé-

sek, nyomon követése, komplex táplálkozás-egészségügyi

vizsgálatokkal.  

Szekció 10 | 2010-03-05 

17:35 A-0017  

A RENDSZERES TESTEDZÉS, AZ ARTÉRIÁS FUNKCIó, A

SCORE INDEx ÉS A HASKÖRFOGAT KAPCSOLATA  

Peresa M.  

Pro Sanita Kft. Budapest  

Cél a mérhető fizikai aktivitás hatásának vizsgálata az arté-

riás funkció, a SCORE index és haskörfogat paramétereit ille-

tően, egészséges és kardiovaszkulárisan beteg, vagy nagy

rizikójú felnőttek csoportjában.

A vizsgálat Tensiomed Arteriograffal történt, összehasonlítva

a fizikailag aktív és inaktív, valamint egészséges és kardiova-

szularis betegek csoportját. A vizsgáltak száma 362 fő.

A rendszeres testedzés haszna az egészséges csoportban

szignifikáns módon minden vizsgált paraméter esetében igazo-

lódott. A beteg csoportban csak a haskörfogattal mutatott szig-

nifikáns pozitív hatást a rendszeres testedzés.  
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AZ EREKTILIS ÉS A VASZKULÁRIS FUNKCIó KAPCSOLAT

VISZCERÁLIS OBESITASBAN SZENVEDő BETEGEKNÉL.  

Kovács Imre - Koller Ákos* - Farkas Attila - Horváth Judit - Szi-

geti András - Tarján Jenő  

VEAB, Endothel Munkacsoport, Szombathely

*PTE, Kórélettani és Geriátriai Intézet, Pécs 

A vizsgálat célja, hogy viszcerális obesitasban szenvedő or-

ganikus érbetegséggel nem rendelkező, 40 évnél fiatalabb fér-

fiaknál milyen mértékben mutatható ki erektilis (ED) és

vaszkuláris diszfunkció, továbbá 3 hónapos testsúlycsökkentés

(orlistat+dinamikus traening+diéta) milyen mértékben befolyá-

solja az erektilis és vaszkuláris diszfunkciót, milyen hatással van

a metabolikus laborparaméterekre, a TNF alfa, adiponektin szin-

tekre, a paraméterek között van-e korreláció? Módszer és ered-
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mények: a vizsgálatba 54 beteg került bevonásra, az Erektilis

Diszfunkció Nemzetközi Mutatója /EFNM/ alapján 20 betegnél

találtunk mérsékelt és enyhe fokú erektilis diszfunkciót, a továb-

biakban csupán ezen betegek (O) adatai vonatkozásában vizs-

gáltuk a testsúlycsökkentés hatását és hasonlítottuk össze az

ED-ban nem szenvedő obes (EO csoport), valamint egészsé-

ges kontrollcsoport (N.20) adataival. A paraméterek közül, az

adiponektin (p<0,05), a TNFalfa (p<0,05), továbbá az FMD-vel

mért vaszkuláris funkció (p<0,05), a derék/csípő (W/H) (p<0,05)

arány mutatott eltérést a két obes csoport tagjai közt. A 3 hóna-

pos kezelést követő szignifikáns testsúlycsökkentés (p<0,05)

során az ED (17,18 +2,78 vs. 25,71+2,96, p<0,01) szignifikáns

javulást mutatott, továbbá a vaszkuláris funkció (4,87+0,67 vs.

5,89+1,11 %, p<0,01), az adiponektin (4,6+2,16 vs.7,88+3,13

mg/ml, p<0,01), a TNFalfa (27+6,78 vs. 18,5,12 pg/ml, p<0,01),

a W/H arány (p<0,05), a triglycerid (p<0,05), és az éhhomi glü-

kóz (p<0,05) szint is szignifikáns változást mutatott. 

Következtetés: fiatal viszcerális elhízást mutató férfiak között

az ED magas százalékban fordul elő. A vizsgált paraméterek

közül az adiponektin, W/H arány, TNFalfa, triglycerid szint mutat

korrelációt az ED és a vaszkuláris diszfunkcióval, mely alapve-

tően a viszcerális obesitas és nem csupán a BMI kóroki szerepét

igazolja az ED-ban. Az adiponektin döntő szerepet játszik a

vaszkuláris, metabolikus diszfunkció, valamint a következmé-

nyes ED kialakulásában.  
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Merckformin 500, 850, 1000 mg filmtabletta, Merckformin XR 500 mg retard tabletta, Merckformin XR 750 mg  retard tabletta  
Hatóanyag: metformin-hidroklorid   ATC: A1OB A02
Terápiás javallatok: 2-es típusú diabetes mellitus, amikor a diéta és az életmód változás nem eredményez megfelel  vércukor kontrollt. Adagolás: Merckformin 500, 850, 1000 mg filmtabletta: monoterápia és kombináció más orális antidiabetikumokkal: kezd adag feln tteknek 
2-3-szor 500 mg vagy 850 mg filmtabletta naponta étkezés közben vagy után. 10-15 nap után a dózist a vércukorszint alapján kell módosítani. A maximálisan javasolt adag 3 g metformin naponta, 2-3 részre elosztva. Kombináció inzulinnal: Merckformin filmtablettát a 
szokásos adagban, naponta 2-3-szor kell adni. míg az inzulin dózisát a vércukorszint alapján kell megállapítani. Gyermekeknek 10 éves kórtól és serdül knek 1x500mg vagy 850 mg filmtabletta monoterápiában vagy inzulinnal kombinálva. 10-15 nap után a dózist a vércukorszint 
alapján kell módosítani. A maximálisan javasolt adag 2 g metformin naponta, 2-3 részre elosztva- Merckformin XR  adagja 1x500 mg vagy 750 mg XR retard tbl/nap,alkalmazható monotherápiában, más orális antidiabetikumokkal és inzulinnal kombinálva. 10-15 nap után a 
dózist a vércukorszint alapján kell módosítani. Maximalis adag 2 g naponta, Merckformin XR 750 mg retard tabletta esetén 3 tabletta. Az inzulin dózisát a vércukorszint alapján kell megállapítani. Ellenjavallatok: túlérzékenység metformin-hidrokloriddal vagy bármely 
segédanyaggal szemben, diabéteszes ketoacidózis, laktát-acidózis, diabéteszes prekóma, veseelégtelenség vagy renális diszfunkció, akut állapotok, melyek megváltoztathatják a vesefunkciót, akut vagy krónikus betegségek, melyek szöveti hypoxiát okozhatnak, májelégtelenség, 
akut alkohol-intoxikáció, alkoholizmus, szoptatás, terhesség. Merckformin XR 750 mg retard tbl gyermekkorban nem javasolt. Mellékhatások: hányinger, hányás, hasmenés. hasi fájdalom, étvágytalanság. Ezek a nemkívánatos mellékhatások leggyakrabban a terápia indításakor 
jelentkeznek és a legtöbb esetben spontán oldódnak, májfunkció-eltérések, toxikus hepatitis, mely a gyógyszer elhagyását követ en megsz nik, lactát acidózis, megváltozott ízérzés. Rendszeres vesefunkció ellen rzés szükséges! Tárolás: legfeljebb 25°C-on tárolandó. 
Megjegyzés:+(egy kereszt), II. csoport. Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).Forgalomba hozatali eng. száma. OGYI-T: 5157 Merckformin 500 mg 30x NEM TÁMOGATOTT, Merckformin 850 mg 30x, 60x, 100x NEM TÁMOGATOTT, Merckformin 1000 mg 30X, 
Bruttó fogyasztói ár: 567Ft, TB támogatás: 240 Ft, Térítési díj: 327 Ft,  Merckformin XR 500 mg retard tabletta 60x NEM TÁMOGATOTT Merckformin XR 750 mg retard tabletta 60x NEM TÁMOGATOTT. Szöveg ellen rzésének dátuma: 2008. október 28 (Merckformin 500 mg 
filmtabletta és 500 mg XR retart tabletta) 2008. január 16. (Merckformin 850 mg filmtabletta). 2009. április 20 (Merckformin 1000 mg filmtabletta). KÉRJÜK, OLVASSA EL A RÉSZLETES ALKALMAZÁSI EL ÍRÁST! Rövídített alkalmazási el írás ellen rzésének dátuma: 2009-08-27 
Forrás, módosítások www. oep. hu. Merck Kft. 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Telefon: 463 8100, Fax: 463 8174. Web: www.merck.hu, E-mail: orvosinformacio@merck.hu
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