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A Kongresszus Elnökének Köszöntője

A Magyar Elhízástudományi Társaság – kezdetben 
Alapítvány - megalakulását követően a kilencvenes 
évek elejétől kezdődően rendezte hazai kongresszusait. 
Ebben az időszakban úttörő tevékenységet fejtett 
ki, hiszen mint testület egyedüliként fogta össze 
mindazokat a diszciplinákat, amelyek érintettek voltak 
az obezitás etiológiájának vizsgálatában, diagnosztikai 
lehetőségeinek értékelésében és természetesen 
kezelésében, amely a terápia teljes spektrumát felölelte, 
a gyógyszeres kezeléstől a pszichoterápián át a sebészeti 
megoldásokig. 

A Társaság alapítójának és elnökének eltávozta fájdalmas 
cezurát jelentett, azonban emlékének és az ügynek, 
amelyet képviselt tartozunk azzal, hogy egy nemes 
hagyomány folytatójaként hazai kongresszus keretében 
biztosítsunk fórumot az elhízástudomány képviselőinek, 
azon célból, hogy eredményeikről beszámoljanak.

Bízom abban, hogy a kongresszus színvonala méltó lesz 
Halmy László emlékéhez, egyben igazolva azt is, hogy 
az a fáradhatatlan tevékenység, amelyet kifejtett az 
obezitológia elismertetéséért nem volt hiábavaló.

Dr. Jákó Péter
a Kongresszus elnöke

A Kongresszus Tudományos és Szervezőbizottsága 
Elnökének Köszöntője

A Harmónia Orvosi és Művészeti Alapítvány halvacsoráján 
színvonalas művészeti előadást követően kötetlen 
tudományos diszkusszió hangzott el az elhízásról 
jeles elhízástudományi szakemberek részvételével. 
A kitűnő programot követően jött létre a gondolat, 
hogy tudományos igényű szimpóziumot rendezzünk 
a halfogyasztás egészségügyi jelentőségéről. A 
tudományos programot Halmy László professzor állította 
össze, és könnyen követhető üzenetként a szlogent is 
megfogalmazta: „Legyen újra halevő nap a péntek!”. 
Sajnos a megvalósításra már nélküle, halálának egy 
éves évfordulóján kerül sor. Így utolsó tudományos 
üzeneteinek egyikét idézem, amelynek jegyében 
készülünk a megemlékezésre és az Emlékkongresszus 
tudományos programjaira:

„A Földön 2 milliárd elhízott és túlsúlyos ember él. Ma-
gyarország felnőttkorú lakosságának 20%-a elhízott és 
további 47%-a túlsúlyos, és az előfordulás évi 1,1%-kal 
nő amint ezt országos vizsgálataimmal bizonyítottam. 
A szervezet igyekszik a megszerzett testsúlyt megtar-
tani, még átmeneti testsúlycsökkentés esetén is 8-10 év 
múlva az esetek legalább 75%-a visszanyeri eredeti test-
súlyát. A gyógyítás eredményeinek elismerése mellett 
ezért alapvető a megelőzés, amelyben a fő szerepet a ki-
egyensúlyozott táplálkozás biztosíthatja. Újabban a meg-
előzésben és a kezelésben a fehérjedús étkezés jelentő-
ségét hangsúlyozzuk, ebben a tüszőhormonnal és kémiai 
anyagokkal szennyezett tengeri halakkal szemben, a 
hazai halfogyasztás nagyobb beviteli aránya szükséges.”

Dr. Halmy Lászlóné Eszter
a Kongresszus Tudományos és Szervező Bizottságának 
elnöke
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TUDOMáNyOS PROGRAM

2014. április 11. | péntek

7:30-19:00 Helyszíni regisztráció
 Liszt I-III terem

09:00-09:30 Ünnepélyes megnyitó 

09:30-10:00 Emlékelőadások 

A-0045 HALmy LáSZLó TuDomáNySZERvEZőI  
 TEvéKENySégE 
 Jákó Péter 
 10 perc  
A-0023 TALáLKoZáSI PoNTJAINK AZ  
 oBEZIToLógIAI KuTATáSoKBAN AZ  
 ELmúLT mINTEgy 40 év SoRáN 
 Nyakas Csaba 
 10 perc  
A-0052 PRof. DR. HALmy LáSZLó TuDomáNyoS  
 TEvéKENySégE 1963 - 2013 
 Pucsok József 
 10 perc  

10:00-10:20 Emlékérem, díjak ünnepélyes átadása 

10:30-12:30 In memoriam Prof. Dr. Halmy László  
 „Legyen újra halevő nap a péntek”  
 Emlékszekció a halfogyasztás egészségügyi  
 jelentőségéről 
 Üléselnökök: Martos Éva, Gundel János

A-0033 RégéSZETI KoRoK éTELmARADváNyAINAK  
 ÜZENETE 
 Gyulai Ferenc 
 10 perc  
A-0025 HALáSZéLET éS HALfogyASZTáS A  
 TöRTéNELmI mAgyARoRSZágoN  
 Biró György 
 10 perc  
A-0049 HALfogyASZTáS vILágSZERTE éS  
 HAZáNKBAN 
 Martos Éva, Varga Anita, Bakacs Márta 
 10 perc  
A-0056 A HALAK fEHéRJE éS AmINoSAv  
 TARTALmA, BIoHASZNoSuLáSA éS  
 HATáSAI (ELméLETI voNATKoZáSoK) 
 Machay Tamás 
 10 perc  
A-0050 A HALAK ZSíRSAvAI éS HATáSuK  
 (ELméLETI voNATKoZáSoK) 
 Zajkás Gábor 
 10 perc  
A-0048 ELHíZoTTAK ZSíRSAvfELvéTELéNEK 
  vIZSgáLATA 
 Halmy Eszter, Kovács Gertrúd, Paksy András,  
 Halmy László† 
 10 perc  
A-0003 A HALfogyASZTáS JELENTőSégE  
 PSZICHIáTRIAI SZEmPoNTBóL 
 Rihmer Zoltán , Harmati Lídia 
 10 perc  

A-0022 A HALfogyASZTáS INTRAuTERIN éS  
 GyERMEkkORI HATáSAI 
 Barna Mária 
 10 perc  
A-0057 A HALfogyASZTáS JELENTőSégE A  
 NéPTáPLáLKoZáSBAN éS A KLINIKumBAN 
 Pénzes Melinda, Cseh Károly 
 10 perc  
A-0011 HAZAI HALfogyASZTáS éS  
 HALKERESKEDELEm AKTuáLIS KéRDéSEI 
 Müllerné Trenovszki Magdolna, Szabó Csaba,  
 Urbányi Béla 
 10 perc  
A-0058 HogyAN SEgíTI A HALgAZDáLKoDáS A  
 KIEgyENSúLyoZoTT TáPLáLKoZáST? 
 Lévai Ferenc 
 10 perc  
A-0015 A HALAK SZEREPE A mAgyAR  
 gASZTRoNómIáBAN 
 Gundel János, Lugasi Andrea 
 10 perc  

12:30-12:45 Általános diszkusszió

12:45-13:00 műsor 

13:00:13:30 Fogadás

13:30-16:15 Emlékelőadások 
 Az elhízás kialakulása és kezelése 
 Üléselnökök: Nyakas Csaba, Rurik Imre

A-0024 A TESTSúLy ALAKuLáSA – méRLEgEN A  
 BIoPSZICHoSZoCIáLIS mEgKöZELíTéS 
 Túry Ferenc 
 12 perc  
A-0026 AZ ELHíZáS KEZELéSE – DILEmmáK  
 AmERIKAI éS mAgyAR móDRA 
 Szollár Lajos 
 12 perc  
A-0032 AZ ABDomINáLIS ELHíZáS éS A  
 SZívBETEgSégEK öSSZEfÜggéSEI 
 Forster Tamás 
 12 perc  
A-0043 AZ ELHíZáS LIPIDoLógIAI váLToZáSAI 
 Paragh György 
 12 perc  
A-0027 JoJo DIéTA vAgy TARTóS fogyáS?  
 Egy évES uTáNKövETéS EREDméNyEI AZ  
 ELHíZáS vISELKEDéSTERáPIáJáBAN  
 Perczel Forintos Dóra, Papp Ildikó, Czeglédi Edit 
 12 perc  
A-0051 PRAKTIKuS SZEmPoNToK, BETARTHATó  
 AJáNLáSoK AZ ELHíZoTTAK oRvoSI  
 KEZELéSéBEN 
 Rurik Imre 
 12 perc  
A-0044 25 
 Kovács Ferenc, Szvitek János 
 12 perc  
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A-0040 foLyADéKBEvITEL éS ENERgIAEgyENSúLy  
 – LEgúJABB TRENDEK éS KuTATáSI  
 EREDméNyEK 
 Antal Emese 
 20 perc  
A-0039 A SZERvEZET SZuBNoRmáLIS  
 DEuTéRIumSZINTJéNEK KEDvEZő  
 éLETTANI HATáSA A gLÜKóZINToLERANCIáRA,  
 vALAmINT A SZéRum HDL- éS NA+- 
 KoNCENTRáCIóRA 
 Somlyai Gábor, Molnár Miklós, Somlyai Ildikó,  
 Fórizs István, Czuppon György, Balog Krisztina,  
 Abonyi Orsolya, Krempels Krisztina 
 20 perc  
A-0006 A HIPogLIKémIA KARDIovASZKuLáRIS  
 vESZéLyEI. A SZITAgLIPTIN BIZToNSágoSSágA -  
 EgIS gyógySZERgyáR NyRT. 
 Gerő László 
 20 perc  
A-0059 A fLABéLoS moZgáSTERáPIáS oRvoS- 
 TECHNIKAI ESZKöZ ALKALmAZHATóSágA A  
 TúLSúLy CSöKKENTéSéBEN 
 Endre Veronika , Szentiványi Rita 
 20 perc
  
16:15:16:30 kávészünet

16:30-19:00 Az elhízás célzott klinikai terápiája 
 Richter gedeon Nyrt. szimpózium 
 Üléselnökök: Karádi Zoltán, Kovács Péter

A-0035 EvIDENCIáK AZ oBEZITáS TERáPIáJáBAN  
 Fekete Márta 
 20 perc  
A-0055 AZ ELHíZáS CéLZoTT KLINIKAI TERáPIáJA 
 Bajnok László 
 20 perc  
A-0020 KóRoS KövéRSég SEBéSZI KEZELéSE –  
 gyűRű uTáNI éRA 
 Papp Géza, Bursics Attila 
 20 perc  
A-0036 CSoDáRA váRvA: ELHíZáS ELLENI  
 gyógySZERJELöLTEK éS ESéLyEIK  
 Varga Balázs 
 20 perc  
A-0037 oBEZITáS TRANSZLáCIóS KuTATáSoK:  
 áLLATKíSéRLETEKTőL A HumáN   
 FARMAkOTERáPIáIG  
 Kovács Péter 
 20 perc  
A-0038 mEmANTIN éS BAKLofEN oRáLISAN AKTív,  
 RögZíTETT DóZISú KomBINáCIóJA  
 ELHíZáS KEZELéSéRE  
 Kitka T, Kovács P, Varga B, Horváth Cs, Csekő Cs,  
 Kordás K, Kis-Varga Á, Farkas S 
 20 perc  

19:30-22:30 Halvacsora a Bajai Halászcsárdában 

2014. április 12. | szombat

7:30-14:30 Helyszíni regisztráció
 Liszt I-III terem
08:00-09:30 A diagnosztika és a terápia lehetőségei  
 elhízásban 
 Üléselnökök: Jákó Péter, Halmy Lászlóné Eszter

A-0007 IF yOU ARE FAT, BE MORE FIT  
 Apor Péter 
 10 perc  
A-0021 AquASTEP A TúLSúLy moZgáSTERáPIáJáBAN 
 Gasparovszky Márta, Pribélyi Péter, Sziráki Edina 
 10 perc  
A-0018 vISELKEDéSTERáPIávAL KomBINáLT  
 PRémIum móDSZER 
 Sal István 
 10 perc  
A-0042 Egy KÜLöNLEgES éLETmóDváLTó  
 TRéNINg (CSoPoRToS éLETEgyENSúLy  
 PRogRAm®) A HATéKoNy SúLySZABáLyoZáS,  
 éS A PoZITív éLETmINőSég éRDEKéBEN 
 Balassa Levente 
 10 perc  
A-0030 KoCKáZATfELméRéS éS TANáCSADáS AZ  
 E-HEALTH SEgíTSégévEL, AvAgy  
 A PREvENTISSImo SZEREPE AZ ELHíZáS  
 ELLENI KÜZDELEmBEN 
 Palik Éva, Kovács Judit, Schmidt Judit,  
 Nácsa Zoltán, Szlankó János 
 10 perc  
A-0017 AZ éRETTSég – fEJLETTSég – TáPLáLTSág  
 (éfT) - máTRIx JELENTőSégE A SZÜLETéSKoRI  
 TáPLáLTSág, AZ ELHíZáS DIAgNoSZTIZáLáSáBAN 
 Joubert Kálmán, Berkő Péter, Gárdos Éva,  Gyenis Gyula 
 10 perc  
A-0004 A JOBBkAMRA ECHOkARDIOGRáFIáS  
 vIZSgáLATA ELHíZoTTAKNáL. 
 Sidó Zoltán 
 10 perc  
A-0002 mAgyARoRSZágoN oPERáLT 235  
 LAPARoSCoPoS Roux y gyomoR ByPASS  
 éS 24 LAPARoSCoPoS gyomoR SLEEvE  
 műTéTTEL SZERZETT TAPASZTATAINK. 
 vIDEoPREZENTáCIó 
 Mohos Elemér 
 10 perc  
A-0005 moTIváLó STRATégIáK AZ ELHíZáS  
 KEZELéSéBEN 
 Czeglédi Edit 
 10 perc  

09:30-10:10 Elhízás különböző életszakaszokban I. 
 felnőttkori vonatkozások 
 Üléselnök: Székely Miklós

A-0012 A CHoLECySToKININ-HATáS KoRfÜggő  
 váLToZáSAINAK LEHETSégES SZEREPE A  
 KöZéPKoRúAK  ELHíZáSáNAK  KIALAKuLáSáBAN 
 Pétervári Erika, Füredi Nóra, Mikó Alexandra,  
 Soós Szilvia, Székely Miklós, Balaskó Márta 
 10 perc  
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A-0014 A LEPTIN ENERgETIKAI SZEREPE AZ  
 éLETKoR éS TáPLáLTSágI áLLAPoT  
 fÜggvéNyéBEN 
 Balaskó Márta, Rostás Ildikó, Tenk Judit,  
 Soós Szilvia, Székely Miklós, Pétervári Erika 
 10 perc  
A-0016 íZ-INgEREK KIváLToTTA AgyI AKTIvITáS  
 váLToZáSoK ELHíZáSBAN:  
 fmRI vIZSgáLAToK 
 Szalay Cs., Aradi M., Schwarcz A., Orsi G.,  
 Perlaki G., Németh L., Hanna S., Takács G.,  
 Bajnok L., Vereczkei A., Lénárd L., Karádi Z. 
 10 perc  
A-0028 mAgAS ANTIoxIDáNS TARTALmú  
 ZöLDSégKRémEK fEJLESZTéSE éS HumáN  
 KLINIKAI vIZSgáLATA 
 Palotás Gábor, Lugasi Andrea, Palotás Gabriella,  
 Daood Hussein, Martos Éva 
 10 perc  

10:10-10:25 Kávészünet – Zöldségkrém termékkóstoló

10:25-11:30 Elhízás különböző életszakaszokban II. 
 Gyermek és adoleszcenskori vonatkozások 
 Üléselnökök: Molnár Dénes, Blatnitzky László

A-0010 gyERmEKKoRI KARDIovASZKuLáRIS  
 RIZIKó EuRóPAI PERSPEKTíváBAN 
 Molnár Dénes, Kovács Éva 
 10 perc  
A-0008 mETABoLIKuS SZINDRómA gyERmEKKoRBAN 
 Felszeghy Enikő, Káposzta Rita, Juhász Éva,  
 Ilyés István 
 10 perc  
A-0013 INZuLINREZISZTENCIA éS PuBERTáS  
 NoRmáL, éS EmELKEDETT  
 CARDIomETABoLICuS KoCKáZATTAL  
 RENDELKEZő gyERmEKEKBEN 
 Tobisch Borbála, Blatniczky László, Barkai László 
 10 perc  
A-0041 HoRmoNvIZSgáLAToK EREDméNyEINEK  
 éRTéKELéSE gyERmEKKoRBAN 
 Erhardt Éva 
 10 perc  
A-0034 AZ ELHíZáS PREvALENCIáJA A  
 KöZéPISKoLáS KoRoSZTáLyBAN AZ  
 EvéSZAvAR-EPIDEmIoLógIAI  
 vIZSgáLAToK TÜKRéBEN 
 Szabó Pál, Ludányi Balázs, Pető Zoltán, Túry Ferenc 
 10 perc  
A-0009 KARDIovASZKuLáRIS JELLEmZőK  
 ELEmZéSE NoRmáL TúLSúLyoS éS  
 ELHíZoTT (11-18) évES fIúK éS LáNyoK  
 KöRéBEN 
 Ihász Ferenc, Boros Piroska 
 10 perc  
A-0031 AZ EgéSZSégES REggELI - gyERmEKEINK  
 EgéSZSégE  
 Venczel Éva 
 5 perc 
 

11:30-13:00 Új irányok az elhízás diagnosztikájában és  
 kezelésében  
 Premium Diet Szekció I. 
 Üléselnök: Pucsok József, Tóth Tamás

A-0029 A D-vITAmIN éS AZ ELHíZáS 
 Barna Mária 
 15 perc  
A-0047 ELHíZoTTAK vITAmIN fELvéTELéNEK  
 vIZSgáLATA KÜLöNöS TEKINTETTEL A  
 D-vITAmIN fELvéTELéRE 
 Halmy Eszter, Kovács Gertrúd, Paksy András,  
 Halmy László† 
 10 perc  
A-0046 A mIKRoBIoTA mINT öNáLLó SZERvÜNK  
 – mILyEN BEfoLyáSA vAN AZ  
 EgéSZSégÜNKRE éS AZ ELHíZáSRA? 
 Rajnavölgyi Éva 
 20 perc  
A-0019 A PREmIum EgéSZSégKoNCEPCIó  
 fogyóKúRáS TAPASZTALATAI A  
 vISELKEDéSI mINTáZAToK oLDALáRóL 
 Bagi Éva Eszter 
 15 perc  
A-0053 A BIoImPEDANCIA méRéS A  
 TESTSúLyvEZETéS ALAPJA (ELméLET) 
 Ulrike Jung 
 30 perc 
 
13:00-13:30 Premium termékkóstoló, bioimpedanciamérés  
 Obezitológus címek és a tagsági  
 tanúsítványok átadása

13:30-15:30 Új irányok az elhízás diagnosztikájában és  
 kezelésében  
 Premium Diet Szekció II. 
 Üléselnökök: Halmy Lászlóné Eszter, Tóth Tamás

A-0054 A BIoImPEDANCIA méRéS A TESTSúLyvEZETéS  
 ALAPJA (gyAKoRLAT) 
 Ulrike Jung 
 120 perc  

15:30-15:45 A kongresszus zárása 
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ABSZTRAKToK

A-0045 
HALmy LáSZLó TuDomáNySZERvEZőI TEvéKENySégE 
Jákó Péter 
Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest 

Halmy László érdeklődése az obesitas iránt 
dokumentálhatóan 1971-ig vezethető vissza, amikor 
publikálta több szerzőtársával közös közleményét obes 
patkányok ventromediális hypothlalmikus laesióját követő 
mellékvese, ovárium és pajzsmirigy kompenzatórikus 
hipertrófiájáról. Ezt követően 1992-ig 20 közleménye 
jelent meg az elhízás klinikumával kapcsolatban. Az 
Elhízásellenes Alapítványt 1992-ben alapította meg, nem 
a semmiből jött létre, ez a gondolat egyenesen következett 
Halmy László tudományos tevékenységéből. Az Alapítvány 
létrehozásában 9 alapító tag működött közre, taglétszáma 
meghaladta a 400-at, 1992 ás 1999 között 30 rendezvény 
lebonyolítására került sor. Az Alapítvány 1999-ben 
átalakult a Magyar Elhízástudományi Társasággá (MET), 
ennek elnöke változatlanul Halmy László volt. Rövidesen a 
társaságot a MOTESZ tagjává választották. 1992. és 2013. 
között 51 tudományos konferenciát, vagy kongresszust, 
5 SCOPE nemzetközi továbbképzést, 7 Anyagcsere Klub 
rendezvényt szervezett a MET, vagy társszervezőként 
működött közre. 1996-ban intenzív „lobby” tevékenysége 
következtében a nemzetközi (IASO) és az európai (EASO) 
társaság tagjává vált a MET. 2007-ben Budapesten került 
sor a 15th European Congress on Obesity, majd 2009-ben 
a 2nd CECON szervezésére és lebonyolítására. A közép-
európai regionális kongresszus (CECON) létrehozásában 
szintén elévülhetetlen érdemei vannak Halmy Lászlónak. 
Elnöksége alatt intenzív együttműködést alakított ki 
más tudományos társaságokkal és szervezetekkel, 
aminek bizonyítéka 22 konferencia/kongresszus, szekció, 
előadás, illetve alapító, vagy vezetőségi tagság. További 
széleskörű szervezői tevékenysége átível a klinikumtól, 
az Obesitologia Hungarica alapításán át, országos 
epidemiologiai vizsgálatok megszervezéséig. Szervezői 
tevékenységét jellemezte az obesitassal kapcsolatos 
medicina teljes spektrumának bevonása, a társszakmák 
méltánylása, az etikai követelmények messzemenő 
betartása. Egyéniségét pedig az a humanitás, ami a 
medicina egyre személytelenebbé válása következtében 
pótolhatatlan értékké vált. 

A-0023 
TALáLKoZáSI PoNTJAINK AZ oBEZIToLógIAI KuTATá-
SoKBAN AZ ELmúLT mINTEgy 40 év SoRáN 
Nyakas Csaba 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

Dr. Halmy László tudományos munkában közeli pá-
lyatárs, tanár, barát, gondoskodó orvos számomra, 

akit tart az emlékezet. Az egyetlen klinikus kolléga, pá-
lyakezdésemtől, 1970-től, akivel az alapkutatásban 
is együtt gondolkodtam és dolgoztam mintegy 40 
éves távlatban. A találkozási pontjaink adta tudomá-
nyos eredmények ígéretesek voltak és a jelenben is él-
tetők. Ezek három időszakba sorolhatók: (1) 1970-es 
évek, Orvostovábbképző Intézet, mint közös intézet - 
neuroendokrinológia és az elhízás kutatás, (2) 70-80-as 
évek fordulójától még jelenleg is érvényben: mellékvese 
kéreg endokrinológia és a zsírszövet, (3) zsírsavak bio-
lógiája, jelesül az omega-3-as zsírsavaké, és a testsúly-
anyagcsere szabályozása – az utolsó másfél évtizedben. 
A hetvenes évektől kezdve VMH léziós állatkísérletes el-
hízás patkány modell és klinikai laboratóriumi vizsgálatok 
segítették annak felfedését, hogy a szimpatikus idegrend-
szeren belül a noradrenerg transzmitter funkciók renyhén 
működnek elhízottakban mind a hypothalamusban, mind 
a periférián. Ez utóbbit támasztotta alá a vér alacsony 
dopamin-béta-hidroxiláz aktivitása is az elhízott humán 
populációban. Ismert, hogy azóta, milyen arányúvá vált a 
klasszikus neurotranszmitterek funkciójának vizsgálata el-
hízásban világszerte, amely számos gyógyszer célpontot, 
sőt gyógyszert is adott. Részünkről, folytatásképpen, az 
utóbbi években, a hypothalamikus kolinerg interakciók 
kerültek célkeresztbe és megállapítást nyert részvételük 
a táplálék felvétel szabályozásában. A második szakasz 
kiemelt vizsgált hormonja a dehidroepiandroszteron 
(DHEA). Halmy professzor igen alapos klinikai kémiai vizs-
gálatokat végzett elhízottak zsírszövetében (akadémiai 
doktori tézisek témája is ez volt). Bár több androgént 
szintetizál az elhízottak mellékveséje, a zsírszöveti anyag-
csere (fokozott tárolás, transzverzióra és lebontásra fel-
ajánlás) csökkenti a DHEA és szulfátja szintjét a kerin-
gésben és a célszervekben. Ez a hormon viszont csökkenti 
az elhízást és annak számos káros anyagcsere következ-
ményét, sőt jelenlegi kutatási trend a DHEA idegrendszeri 
(hangulatjavítás, megerősítés, táplálkozási magatartás, 
neuroprotekció, stb.) és perifériás (izom anyagcsere, 
erőnléti állapot) hatásainak vizsgálata. Az omega-3-as 
zsírsavak egészség támogató hatása jól ismert, a zsírok 
között az egyik leghatásosabb bioaktív molekula. Szerepe 
a prevencióban, számos élettani és kórélettani funkci-
óban még mindig perspektívikus, számunkra is.

Míg a preklinikai elhízás döntően a prevenció gondo-
zási hatásköre, addig a következményes társ-betegségek 
fokozatos kialakulása mellett az elhízás tömeges megbete-
gedéssé válik, esetenként nagyon súlyos életveszélyes be-
tegséggé, és jogosan gyűjti maga köré nemcsak a klinikai, 
hanem az elméleti tudományágakat is. Halmy László pro-
fesszor közel öt évtizedes tudományalapító munkássága 
ezt a szemléletet képviselte. Bízom abban, hogy elméleti 
és klinikai munkássága, optimizmusa és páratlan munkabí-
rása méltó követőkre talál. 
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A-0052 
PRof. DR. HALmy LáSZLó TuDomáNyoS TEvéKENySégE 
1963 - 2013 
Pucsok József 
Országos Sportegészségügyi Intézet 

Halmy László professzor a Magyar Elhizástudományi 
Társaság elnökeként vezette és szervezte hazai és nemzetközi 
szinten az elhízás tudományának epidemiológiai, biokémiai 
és klinikai tanulmányozását, kutatását. Elméleti és klinikai 
felkészültsége, kiemelkedő szervezési képessége lehetővé 
tette, hogy az elhízást ne csak esztétikai problémaként 
kezeljük, hanem megismerjük kórélettanát, genetikai 
hátterét, klinikumát.

A szakmai konferenciák, kongresszusok rendszeressége 
lehetőséget adott, hogy a szakma legjobbjai találkozzanak, 
és így jött létre az „obezitológusok csapata”. 1997-ben a 
WHO anyaga feltárta az elhízás, mint krónikus recidiváló 
betegség jelentőségét, a kísérő betegségeket, a kezelés 
lehetőségeit. 1998-ban az American Heart Association az 
elhízást a koszorúér betegségek önálló rizikó faktoraként 
ismeri el. Ugyanekkor tartottunk Konszenzus Konferenciát 
az Elhízásról, amely a definíció elfogadásától a kérdés 
társadalmi kihatásáig tárgyalta az elhízást. Halmy professzor 
már a 70-es évek végén epidemiológiai vizsgálatokat 
végzett a Budapesti Rendőr-főkapitányság által gondozott 
krónikus betegeken. A vizsgált betegek 39% -a elhízott 
volt. A 10 éves követéses vizsgálat jelentős adatokat közölt 
az elhízás stádiumairól, a túlsúlyos állapotokról. A 90-es 
évek végétől kezdődően ötéves, évente több mint 20.000 
személyre kiterjedő országos epidemiológiai vizsgálata 
igazolta az előfordulás évi 1,1%-kal történő növekedését. 
A testtömeg-index változása mellett a haskörfogat mérése 
igazolta, hogy a kóros testtömeg-index és a haskörfogat 
növekedése az életkorral szoros összefüggést mutat. 
2003-ban az Európai Hypertonia Kongresszuson közölte 
epidemiológiai vizsgálata alapján az elhízás és a hipertónia 
összefüggéseit.

Jelentős volt a metabolikus szindróma patogenezisének 
tanulmányozása. A zsírszövet szerepe az elhízásban, első 
CT, MR és BIA vizsgálatai, a társbetegségek a 2. típusú 
diabetesz, a hipertónia, az alvási apnoe, a reumatológiai 
betegségek kapcsolata továbbá a lipid anyagcsere válto-
zások vizsgálata. A táplálkozás a rendszeres fizikai aktivitás 
az életmód szerepe hangsúlyozottá vált. Halmy professzor 
a Társaságon belül kitűnő érzékkel összefogta az egyes té-
mákat. Összeállította a diagnosztikai és kezelési irányelvet, 
annak algoritmusát. Továbbképző konferenciákon, kong-
resszusokon anyagként szerepeltek. Az eredmények hazai 
és külföldi szaklapokban közlésre kerültek.

Betegségéről, haláláról megdöbbenten értesültünk. 
Nehéz elképzelni, hogy már nincs velünk.

A-0033 
RégéSZETI KoRoK éTELmARADváNyAINAK ÜZENETE 
Gyulai Ferenc 
Szent István Egyetem MKK KTI Természetvédelmi és Táj-
ökológiai Tanszék, Gödöllő 

A régészeti feltárásokból származó magvak, termések 
és ételmaradványok vizsgálatával a nálunk 130 évre 
visszatekintő archaeobotanika foglalkozik. Az ásatásokon 
talált szenült gabona- és ételmaradványok, a kutakból 
előkerülő tápláléknövények szubfosszilis állapotú magjai 
minden másnál jobban utalnak az elmúlt korok népeinek 
táplálkozására.

A régészeti feltárásokból csak igen ritkán kerülnek 
elő ételmaradványok, még ritkábban italmaradványok. 
Az élelmiszermaradványok önálló formában 
(liszt, kása, kenyér maradványok), vagy tárgyakra 
tapadtan (fémtárgyak felületén, kerámiaedények 
és kerámiatöredékek belső falára, peremére, aljára 
kozmálva) fordulnak elő. Elemzésük makroszkopikus, 
mikroszkopikus és analitikai kémiai eljárásokkal történik. 
Az ételmaradványokból kimutatható vegyületcsoportok 
száma alacsony, ami a hőhatásra és a lelet korára 
vezethető vissza. Mindez oxigénszegény körülmények 
között lejátszódott kíméletes hőhatás miatti szenülés 
következménye. A recens élelmiszermaradványokkal 
szemben az élelmiszermaradványokból kimutatható 
vegyületcsoportok száma szerény, ami elsősorban a 
hőhatásra és a lelet korára vezethető vissza. 

Magyarországon az archaeobotanikai kutatás 
megindulásának kezdeti időszakától napjainkig mintegy 
120 lelőhelyen cca. 15 ezer db ételmaradvány került elő 
a neolitikumtól az újkorig terjedő időkből. Ezek döntő 
többsége gabonakása apró töredéke. Elemzésre alkalmas 
mennyiséget csak 10 lelőhelyen találni, ahonnan már 
20 különböző étel- és italféleséget elemeztünk. A 
vizsgálatok eredményeképpen típusuk, készítési módjuk 
és összetételük többé-kevésbé megállapítható volt. 
Az ételek alapanyagát mindig a rendelkezésre álló 
növényi források, elsősorban a gabonafélék jelentették, 
amelyeket felhasználásuktól függően többnyire durvára 
vagy finomra őrölve, belőlük kása, kenyér vagy sütemény 
készült. De ide kell sorolni a vadon termő és nemes 
gyümölcsöket, fűszer- és gyógynövényeket is.

A Kárpát-medencében valaha élt népek közül a keleti 
eredetű sztyeppei kultúrák (szkíták, szarmaták, avarok) 
régészeti hagyatéka áll legközelebb a magyarokéhoz. 
Viseletük, életmódjuk, harcmodoruk, de még 
növénytermesztési és főzési kultúrájuk is a kelet-európai 
sztyeppék hagyományait őrzi. Nagyállattartók voltak, de 
bizonyos mértékű növénytermesztéssel is foglalkoztak. 
E kettősség rányomta bélyegét a táplálkozásukra is. A 



11

OBESITOLOGIA HUNGARICA

„nyereg alatt puhított hús” téves értelmezésén alapuló 
felfogással szemben a sztyeppei népeknek fejlett 
gasztronómiai kultúrája volt. Ételeik speciális összetevőjű 
kásák, húsos kásák voltak.

A régi korok ételei kultúrtörténeti értékeiken 
túl információval és tanulsággal szolgálnak a helyes 
táplálkozási arányok és végső soron az egészségesebb 
életmódhoz kialakításához. Az régészeti korokból 
előkerült ételmaradványok zsírsavvizsgálatai azt mutatják, 
hogy a Kárpát-medencében elsősorban állati zsiradékkal 
(sertészsír, birkafaggyú) főztek. Olajos növények magjai 
alig ismertek az újkorig. Mindez klimatikus és kulturális 
okokra egyaránt visszavezethető, és jelentős különbséget 
mutatnak a tőlünk nyugatra és délre lévő kultúrákhoz képest. 
Ugyanakkor a gyűjtögetett vadgyümölcsök ételként való 
felhasználása rendszeres és bevett szokás volt, továbbá 
direkt és indirekt bizonyítékok szerint az itt élők már 
legrégibb idők óta fogyasztanak alkoholtartalmú italokat.  
Igen sajátos eredményre vezettek a Keszthely-
Fenékpusztán feltárt kelta korra keltezett hulladékgödör 
vastag fekete hamus rétegének vizsgálatai. Az innen 
vett minta nagy mennyiségű halcsontot tartalmazott. 
Ezek étkezési hulladékok voltak, és nemcsak az itt élt 
emberek étkezési szokásaira utalnak, hanem a kora 
vaskori Balaton gazdag és változatos halfaunájára is. Az 
archaeozoológiai, makroszkopikus és mikroszkopikus 
elemzések, továbbá a műszeres analitikai vizsgálatok 
(makro- és mikroelem, aminosav és zsírsavelemzések) arra 
a végkövetkeztetésre vezettek, hogy a halcsontokkal teli 
feketés-szürkés hamus réteg halétel maradványait rejti. 
 
Kulcsszavak: archaeobotanika, ételmaradvány, ételtörténet, 
kásák, halétel 

A-0025 
HALáSZéLET éS HALfogyASZTáS A TöRTéNELmI mA-
gyARoRSZágoN 
Biró György 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi  Kar Alkalma-
zott Egészségtudományi Intézet, Dietetikai és Táplálko-
zástudományi Tanszék

A Föld vizeinek halállománya ősidők óta szolgál az 
emberiség táplálékául, sőt – egyes szakirodalmi adatok 
szerint – a Csád tó környékén élő hominidáknál a halakból 
származó bőséges fehérjebevitel elősegítette az emberré 
válás lassú folyamatát. A magyar törzsek honfoglalás előtti 
évszázadokra vonatkozó táplálkozási jellegzetességeiről 
kevés megfogható tény áll rendelkezésre, ezért inkább 
csak sejthető, hogy sok halat fogyasztottak a vogulokkal 
és osztjákokkal történt együttélés idején. Későbbi 
vándorlásaik során a Fekete tenger mellékén élő görög 
telepesektől, továbbá az óorosz, török, kaukázusi 

népességtől további halászati ismereteket és eszközöket 
szereztek. A honfoglalás után, Kárpát-medence vizeiben 
bőségesen találtak halat, amely gyakran került a középkor 
emberének asztalára. Az egyház, a királyi udvar halászai 
közösségekbe tömörültek (mansio-k), a jobbágyok csak 
meghatározott módon, általában rekesztéses halászattal 
juthattak halhoz. Az ország különböző területein – a helyi 
adottságoktól függően – különböző halászati eszközöket, 
szerszámokat alkalmaztak, illetve hasonlókat, de eltérő 
névvel (szégye, cége, geregye, kece, piritty, gyalom, 
palónya, szigony stb.). A folyók hatalmas árterein az 
Árpád-korban 3000-4000 halászóhely volt, és ezek 
mellett ástak is halastavakat (pl. a tatai Öreg tavat 
1430-ban). Az itt járt utazók is beszámoltak a halbőségről 
és a halhús finomságáról. A halászat királyi jog volt 
(regale), amelyet az uralkodó átruházott apátságokra, 
földesurakra. A halászok kötelessége volt a kolostorok, 
várak ellátása. A török hódoltság idején a halászóhelyek 
részben elpusztultak, a török kiűzése után megindult 
némi helyreállítás, de a korábbi bőség már nem állt 
vissza, eltűntek a nagytestű halak. Az első halászcéhek a 
17. században jelentek meg. A 19. században megindult 
folyamszabályozás gyakorlatilag felszámolta az ártéri 
halászatot, bár egyes holtágakat tudtak ilyen célra 
hasznosítani és haltenyésztésre felhasználni.

A halakat már a korai időszakban is tartósították, 
sózással, szárítással. Nagyon sokféle halas ételt ismertek. 
A 17. századi – részben csak kéziratban fennmaradt 
szakácskönyvek 30-32 féle halból 212 féle étel készítését 
mutatják be. Böjti napokon ebédre, vacsorára négyfogásos 
ételsorokat javasolnak és szinte minden változat minden 
fogásában szerepel hal, vagy ikra. Néhány halétel a 17. 
századból: Pisztráng tejfellel, Pisztráng sütve, Lepényhal 
sütve, Kecsege nyárson, Posár (=ponty) sütve, német 
módra, Csuka sárga lével, Eg lév (olyan leves, amely 
kihűlve megkocsonyásodik), Koldús lév, Luther lév (csuka), 
Gutta lév (csuka). Vizából 22, harcsából 14, pisztrángból 
18, pontyból 27, csukából 40 féle ételt tudtak készíteni. 
A halárusokról már 15.-16. századból vannak híreink. 
Egyes árusoknál csak keszeg, másoknál többféle friss 
hal volt kapható, de tokféléket, így vizát, csak hentesek 
árulhattak. Később a halárusok is céhekbe tömörültek. 
Az 1800-as években a szolnoki halászasszonyok a Tisza 
partján árulták a sült halat a tutajosoknak, aratóknak, 
állatkereskedőknek. A halászlé első hivatalos receptje 
csak 1828-ból származik, nem régebbről, mint azt sokan 
gondolnák.

2014 Herman Ottó emlékév, halálának 100. évfordulója 
alkalmából. „A magyar halászat könyve” című, 1887-ben 
publikált, a témát teljes mélységében tárgyaló műve 
korunkban is inspiráló, rendkívül informatív. Különleges 
öröm volt számomra, hogy előadásomhoz ebből is 
meríthettem.
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A-0049 
HALfogyASZTáS vILágSZERTE éS HAZáNKBAN 
Martos Éva, Varga Anita, Bakacs Márta 
Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet,  
Budapest

A halak értékes tápanyagtartalmuk miatt kitüntetett 
szerepet töltenek be az egészséges táplálkozásban. 
Teljes értékű fehérjét, vitaminokat, ásványi anyagokat 
tartalmaznak, omega-3 zsírsavai egyebek mellett a szív-és 
érrendszeri betegségek megelőzésében jelentősek. 
A nemzetközi és hazai táplálkozási ajánlások szerint 
legalább heti egy-két alkalommal javasolt a fogyasztásuk. 
Az egy főre jutó éves halfogyasztás rendkívül nagy 
eltérést mutat a világon, 1 és 100 kg között ingadozik 18,5 
kg-os átlagos fogyasztás mellett (2009-2011, OECD, FAO). 
Afrikában a legalacsonyabb, Óceániában a legmagasabb 
az érték Az európai lakosság átlagos halfogyasztása 28 
kg/fő/év, ezen belül az uniós tagállamok (EU 27) átlaga 
23,3 kg/fő/év. Magyarország a lakosság egy főre jutó éves 
5,1 kg-os halfogyasztásával az utolsó előtti helyet foglalja 
el a tagállamok sorában. Ami a hazai trendet illeti, a KSH 
háztartásstatisztikai adatai szerint 2002 és 2012 között 

1,7-ről 1,4 kg-ra csökkent az egy főre jutó éves fogyasztás. 
Ugyanezen időszakban a húsfélék fogyasztása is csökkent 
mintegy 10 kg-al de még így is csaknem negyvenszerese a 
halfogyasztásnak. Az OÉTI országos lakossági táplálkozási 
vizsgálatainak adatai szerint, míg a 80- as években a férfiak 
37%-a és a nők 45 %-a soha, vagy igen ritkán fogyasztott 
halat, 2009-re ez az arány 12-15%-ra csökkent. Az OTÁP 
2009 vizsgálat szerint a nők naponta csupán 7 gramm, 
a férfiak 9 gramm halat fogyasztanak átlagosan, az 
idősebb férfiak többet fogyasztanak, mint a fiatalabbak, 
nőknél a fogyasztást nem befolyásolja az életkor. A 
tengeri halfogyasztás aránya másfélszerese az édesvizi 
halakénak. Az egészséges táplálkozásra nevelést minél 
fiatalabb korban kell elkezdeni, melyben a szülői mintán 
túlmenően a közétkeztetésnek is döntő szerepe van. Az 
OÉTI országos óvodai közétkeztetés felmérés eredményei 
szerint 2009-ben az óvodák felében biztosított a 
közétkeztetés kéthetente legalább egyszer halat, 2013-ban 
ez valamit javult sőt az óvodák egyötödében a kínálatban 
már hetente egyszer jelent meg valamilyen halétel. Az 
egészséges táplálkozás prevencióban betöltött szerepe 
indokolja a halfogyasztás növelését és rendszeressé 
tételét a hazai lakosság táplálkozásában. 

A-0056 
A HALAK fEHéRJE éS AmINoSAv TARTALmA, BIoHASZ-
NoSuLáSA éS HATáSAI (ELméLETI voNATKoZáSoK) 
Machay Tamás 
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

Az orvostudomány behatóan foglalkozik a halfo-
gyasztás egészségre gyakorolt hatásával. A „medline” és 
„pubmed” két olyan orvosi adatbázis, amely az orvostu-
domány tudományos cikkeit gyűjti össze. Az elmúlt 10 év 
során 200-ezerre tehető azon tanulmányok száma, amely 
a halfogyasztás egészségre gyakorolt jótékony hatásával 
foglalkozik. Az orvostudomány jelen állása szerint a rend-
szeres halfogyasztás az alábbi előnyökkel jár:

- A telítetlen zsírsavak (pl. omega-3 zsírsavak) 
terhesség alatti felhalmozódása a magzatban és korai 
csecsemőkorban (természetesen anyatejen keresztül) 
történő fogyasztása jobb intellektust, beszédkészséget 
és problémamegoldást eredményez gyermekkorban. A 
halat rendszeresen fogyasztóknál (pl. Kína) az omega-3-
zsírsavak vérszintje 15-szöröse a halat nem fogyasztókkal 
(pl. az USA női lakossága) szemben.

- A telítetlen zsírsavak egy részének (omega-3 és 6) 
szintézise növényekhez kötött. A halak e zsírsavakat 
a planktonokból veszik fel, és nagy mennyiségben 
tartalmazzák. Humán hatásai e zsírsavaknak szerteágazók. 
Jelentősek a szaporodásban, magzati és gyermekkori 
fejlődésben, a központi idegrendszer, máj és a szem 
működésében.

- Származékaik (thromboxanok, prostaglandinok, 
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arachidonsav) a gyulladásos folyamatok, keringés, 
tüdőkeringés, vérnyomás és véralvadás szabályozásában 
játszanak fontos szerepet. 

- A rendszeres halfogyasztás csökkenti a felnőttek lelki 
zavarainak gyakoriságát.

- A rendszeres halfogyasztás jelentősen csökkenti az 
öregkor szellemi leépülésének gyakoriságát.

- Azon országokban, ahol a halfogyasztás gyakori 
(pl. Izland, Norvégia) hosszabb ideig élnek az emberek. 
Ennek oka a csökkenő vérkeringési rendellenességek 
(szívinfarktus, magas-vérnyomás).

- A halfogyasztás védi a májat.
- Csökkenti az allergiás betegségek számát, amely 

jelenleg pl. a magyar lakosság legalább 20 %-át érinti.
- A halak magas vitamin-tartalma (pl. D, B1 , A) számos 

előnyös immunológiai következménnyel jár.
- 16-18 g% protein tartalom könnyen fedezi a napi 

fehérje szükséglet jelentős részét.
- Fehérjéi optimális összetételűek, jól emészthetők.
- Az u.n. esszenciális aminosavak (Lysine, Threonin, 

Tryptophan, Kén-tartalmú aminosavak) legnagyobb 
mennyiségben a halhúsokban vannak.

- Nyomelem tartalma a halaknak (pl. vas) magas.

A rendszeres halfogyasztás előnyös egészségügyi 
hatásainak pontos ismerete ellenére nem lehetünk 
elégedettek a hazai viszonyokkal. Hazánkban a 
halfogyasztás szórványos, inkább a karácsonyi időszakra 
esik elfogadható mennyiség. Ennek oka a nem megfelelő 
hagyományokban keresendő! A gyermekek általában 
azokat az ételeket szeretik meg és eszik felnőtt korukban, 
amit csecsemő-és kisgyermek korukban gyakran 
fogyasztanak. Jó példa erre pl. a „csukamáj olaj”. Ezt a 
D vitamin ellátás biztosítására kiterjedten alkalmazták 
mintegy 80-100 évvel ezelőtt. Ennek undorító az íze, a 
csecsemők és kisgyermekek ennek ellenére szerették és 
szívesen fogyasztották, mert naponta ették. A halételek 
elkészítése bonyolult. A konyhában pucolni kell, ez az 
egyéb húsfélékhez viszonyítva nehézkes. Elkészítése is 
néha hosszadalmas, nagy odafigyelést igényel. Érthető 
tehát, hogy a könnyen elkészíthető vagy beszerezhető 
tésztafélékkel és húsokkal szemben a hal ritkán kerül 
asztalunkra, így a gyermekek gyakran idegenkednek tőle. 
Helyette az egészségre gyakran káros egyéb ételekért 
lelkesednek. Dicséretes tehát minden olyan törekvés, 
amely a halak fogyasztását elősegíti.

A-0050 
A HALAK ZSíRSAvAI éS HATáSuK (ELméLETI voNAT-
KoZáSoK) 
Zajkás Gábor 

Jørn Dyerberg és Hans Bang dán orvosoknak feltűnt 
az 1970-es, 80-as években, hogy annak ellenére, 

hogy az amerikai, dániai és a grönlandi inuit lakosság 
táplálkozása sok tekintetben hasonló volt, az utóbbiak 
összes halálozásának csak 10 %-a származott koszorúér 
betegségből. Elutaztak Grönlandba, ahol a vizsgálatok 
során kiderült: az inuit őslakosság táplálkozása jelentősen 
eltért a dán és az amerikai táplálkozástól. Az inuit eszkimók 
táplálkozásában a zsiradék nagy részét bálna, fóka és más 
halak zsírja alkotta és így az n-3 zsírsav-bevitel 5-10 g/nap 
volt. Kiderült az is, hogy a grönlandi eszkimók vérében a 
triglicerid-szint alacsony, de a HDL-koleszterin mennyisége 
jelentős volt. Egyre több bizonyíték támasztotta alá, hogy 
az n-3 zsírsavak (EPA, DHA) rendszeres, napi fogyasztása 
csökkenti a szív- és érbetegségek – akut szívinfarktus, 
hirtelen szívhalál, érelmeszesedés, hipertónia veszélyét.

A hazai és a tengeri halak zsírsavtartalma és ezen belül 
az eicosa-pentaénsav és a docosa-hexaénsav tartalom 
már a Bíró György professzor és Lindner Károly dr. nevéhez 
fűződő Tápanyagtáblázatban (1995) megtalálható. Ebből 
kiderül, hogy édesvízi halakban is van EPA és DHA kisebb 
mennyiségben.

A nemzetközi ajánlás EPA+DHA-ra vonatkozóan 
0,5-1,8 g/nap. Az Egyesült Államok ajánlása (2002) 
– legalább két adag hal hetenként. Tekintettel egyes 
tengerparti vizek jelentős higanytartalmára szigorú 
ellenőrzésre van szükség minden halfeldolgozó üzemben! 
Rizos EC és mtsai elemzése szerint az n-3 PUFA adása nem 
járt együtt az összes halálozás, szívhalál, hirtelen halál, 
szívinfarktus, stroke kisebb kockázatával, veszélyével 
(JAMA 2012). Ez év március 1-én megjelent JAMA 599-608. 
oldalán található Brasky és mtsai cikke - Associations of 
long-chain ω-3 fatty acids and fish intake with endometrial 
cancer risk in the VITamins And Lifestyle cohort - arról 
szól, hogy vizsgálatukban DHA és EPA hatására 79 %-kal 
nőtt az endometrium rák kockázata. Nyilvánvaló, hogy 
további kutatásokra van szükség. 

A-0048 
ELHíZoTTAK ZSíRSAvfELvéTELéNEK vIZSgáLATA 
Halmy Eszter, Kovács Gertrúd, Halmy László†

Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Célkitűzésünk a zsírsavfelvétel vizsgálata volt az 
életkor, az elhízás foka és a nemek szerint felnőttkori 
elhízásban.

Beteganyag és módszer: A vizsgálatot n: 269 túlsúlyos 
vagy elhízott gondozás alatt álló felnőtt személyen 
végeztük. A vizsgáltak körében túlsúly (n:59) 21.9%, 
elhízás (n:112) 41.6%, morbid elhízás (n:98) 36.4%-ban 
volt. Diétetikus konzultációt követően 3 napos táplálkozási 
interjú készült, Nutricomp 3.0 programmal étrend analízis, 
majd matematikai-statisztikai értékelés történt.
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Eredmények: Anyagunkban a napi átlagos energia 
felvétel átlaga: 2278 kcal/nap (SD: 807), amely nemek 
szerinti bontásban férfiak: 2696 kcal/nap, nők: 2061 kcal/
nap volt. Az energiafelvétel a BMI szerinti osztályozásban 
csak a morbid elhízásban mutatott szignifikáns eltérést 
a kisebb BMI csoportokhoz képest, túlsúlyos: 2176 kcal/
nap (SD:615), elhízott: 2093 kcal/nap (SD:769), morbid 
elhízott: 2550 kcal/nap (SD:881). A makro-tápanyagok 
energia aránya zsiradék 38,7 energia% (SD:7,13), 
szénhidrát 45,2 en% (SD:7,0), fehérje 16,1 en% (SD:2,9) 
volt. SFA felvétele átlag: 11,4 en%-nak, a PUFA/SFA 
aránya: 0,89-nek bizonyult. Az összzsírsav felvétel életkor 
szerint a 30-44 éves korcsoportban volt a legmagasabb 
átlag:129,3 g/nap (SD:64,8). Az SFA, MUFA és PUFA 
felvétele férfiak körében szignifikánsan magasabb volt 
(p<0,0001). Az összzsírsav felvétel a túlsúlyos: 88,9 g/
nap (SD:30,43), elhízott: 90,4 (SD:38,5), morbid elhízott 
csoportban: 124,5 (SD:44,7) g/nap bizonyult. Ebből az 
SFA a túlsúlyos: 26,2 (SD:9,6), elhízott: 27,1 (SD: 13,6), 
morbid elhízott csoportban:32,8 (SD:15,1) g/nap volt. A 
MUFA a túlsúlyos: 26,6 (SD:10,5), elhízott: 27,6 (SD:14,5), 
morbid elhízott: 34,8 (SD:15,2) g/nap volt. A PUFA 
túlsúlyos: 22,2 (SD:8,4), elhízott: 22,0 (SD: 7,9), morbid 
elhízott csoportban: 27,0 (SD:10,8) g/nap. Mindhárom 
érték a morbid obez csoportban szignifikánsan nagyobb 
volt, mint a túlsúlyos és elhízott csoportban (p<0.001). Az 
n-6/n-3 felvétel aránya BMI kategóriák szerint: túlsúlyos 
átlag: 27,4 (SD: 12,0), elhízott: 25,8 (SD:11,1) morbid 
elhízott: 28,1 (SD:11.5) (n.s.), életkor szerint legmagasabb 
értéket a 60 év feletti korcsoportban: 31,8 mutatott.

Következtetés: Hasonló zsírsavfelvételt észleltünk 
túlsúlyos és elhízott személyeken, és extrém felvételt 
morbid obezitásban. Figyelmet kell fordítanunk a 
túlsúlyos személyek és a morbid elhízott betegek 
zsírsavfogyasztására, a férfiak, továbbá a 30-44 éves 
korcsoport magasabb energia és zsírsavfelvételére. 
Különösen az n-6/n-3 zsírsav felvételének aránya fokozott 
egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet igényel.

A-0003 

A HALfogyASZTáS JELENTőSégE PSZICHIáTRIAI SZEm-
PoNTBóL 
Rihmer Zoltán 1,2, Harmati Lídia 3 
1Semmelweis Egyetem, Klinikai és Kutatási Mentálhigi-
énés osztály, Budapest
2Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest
3Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Kardioló-
giai szakambulancia, Budapest

Régóta ismert, hogy a táplálkozási/diétás tényezőknek 
jelentős szerepük van a pszichiátriai betegségek 
kialakulásában és lefolyásában. Alacsony tryptofán és 
fólsav bevitel bizonyítottan hajlamosít depresszióra, 

és mind a tryptofán, mind a fólsav jelentősen fokozza 
az antidepresszív gyógyszeres kezelés hatékonyságát. 
Újabb vizsgálatok szerint szignifikáns negatív korreláció 
észlelhető az ivóvíz lithium tartalma és az adott terület 
öngyilkossági halálozása között. Az 1990-es évektől fogva 
egyre több publikáció jelenik meg az omega-3-zsírsav ill. 
hal-fogyasztás és pszichiátriai morbiditás összefüggését 
illetően. A vizsgálatok döntő többsége szerint az alacsony 
omega-3-zsírsav bevitel (ill. a magas omega-6/omega-3 
arány) a major depresszió és a bipoláris betegség (és kisebb 
mértékben az ezekkel szorosan összefüggő öngyilkosság) 
szignifikáns rizikó-faktora. Egyes vizsgálatok az omega-
3-zsírsav hatékonyságát találták major depresszióban, 
mások viszont ezt nem tudták megerősíteni. A mediterrán 
étrendet tartó spanyol lakósok között 5 év alatt közel 
50 százalékkal kisebb volt az újonnan kialakuló major 
depresszió esélye, mint azoknál, akik az ún. nyugati 
típusú étrenden éltek. A hosszabb fotoperiódus mellett 
részben ezek a tényezők magyarázzák azt a régóta 
ismert tényt, miszerint a mediterrán országokban a 
depressziós betegségek és a szuicidium prevalenciája 
lényegesen alacsonyabb. Ismereteink mai állása szerint a 
megfelelő mennyiségű és minőségű hal fogyasztásnak a 
jól ismert általános egészségügyi előnyein kívül szerepe 
van a depressziós betegségek (és talán az öngyilkosság) 
megelőzősében is. 

A-0022 
A HALfogyASZTáS INTRAuTERIN éS gyERmEKKoRI 
HATáSAI 
Barna Mária 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Alkalma-
zott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táplálkozás-
tudományi Tanszék 

A hal táplálkozás élettani értékét nagy 18-20% közötti, 
teljes értékű, könnyen emészthető fehérjéjének, speciális 
zsírsavösszetételének, jelentős A-, D-, E-, K-. B1-, B2 
–vitamin, Ca-, Mg-, P-, Fe-, Cu és (a tengeri halakban a 
magas) J tartalmának köszönheti.

A halak, elsősorban a zsíros tengeri halak sok 
esszenciális zsírsavat (EFA) tartalmaznak. Az EFA-k 
a cerebralis cortex, illetve a retina építő anyagai. Az 
n-3 FA-ból származó dokozahexaénsav (DHA) és az 
n-6 FA-ból származó arachidonsav (AA) beépülnek 
az idegrendszer és a szemideghártya sejtjeibe (mind 
a méhen belüli életben, mind a születést követően) 
biztosítva a csecsemő optimális látásélességét és szellemi 
fejlődését. A terhesség első trimeszterében ezek a 
zsírsavak beépülnek a zsírszövetbe, az uterus ereibe és a 
tejmirigyekbe. A II.-III. trimeszterben a magzat fejlődése, 
növekedése idején pedig beépülnek a magzati sejtekbe. 
A szoptató anya táplálkozása befolyásolja az anyatej 
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zsírsavösszetételét; halolaj-szupplementáció megnöveli 
az anyatej n-3 zsírsavtartalmát. Mind a várandós, 
mind a szoptató anya étrendjének az EFA-kat optimális 
mennyiségben és arányban kellene tartalmaznia. 
Magyarországon a lakosság, ezen belül a terhes és a 
szoptató anyák, n-3 ellátottsága elégtelen. A hiányos n-3 
FA-bevitel befolyásolja a gyermekek mentális fejlődését, 
és megnöveli a tanulási és magatartási problémák 
kialakulásának a kockázatát. N-3 szuplementáció javítja 
a nonverbális képességeket és az intelligenciát, lerövidíti 
a feladatmegoldás reakció idejét mind gyermek, mind 
serdülő korban. A gyermekek megfelelő fejlődéséhez 
optimális EFA bevitel szükséges. 

Az adekvát halfogyasztás hozzájárulhat a várandós 
anya D-vitamin szükségletének kielégítéséhez. A 
D-vitamin hiánya zavart okozhat az utód neuro-kognitív 
fejlődésében. A tengeri halak magas J tartalma segíti 
a várandós anya megnövekedett szükségletének 
kielégítését. 

A hal erős allergiás potenciállal rendelkezik. Azonban 
nem sikerült igazolni a diétás megszorítás (magas 
kockázatú terheseknél) -, ill. a csecsemőtáplálásban a hal 
késleltetett bevezetésének preventív szerepét. Az orális 
tolerancia kialakulásának elmaradása miatt növelheti az 
allergia kialakulásának a kockázatát 

A-0057 
A HALfogyASZTáS JELENTőSégE A NéPTáPLáLKo-
ZáSBAN éS A KLINIKumBAN 
Pénzes Melinda, Cseh Károly 
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 
Népegészségtani Intézet

Hazánkban a 19. század előtti időszakban 
tradicionálisnak számított a halfogyasztás és a halkultúra, 
mára azonban nálunk az egyik legalacsonyabb – 5,3 kg 
2010. évben – az egy főre jutó halmennyiség Európában 
(utóbbi átlaga 22,0 kg/fő 2010-ben). A hazai halfogyasztás 
az elmúlt három évben további csökkenést mutatott, 
ráadásul demográfiai egyenlőtlenségek is súlyosbítják ezt 
a kedvezőtlen tendenciát, ugyanis a kisebb településeken 
élők körében, a fiatalabb korcsoportokban illetve a 
gyermekes háztartásokban az átlagosnál is alacsonyabb 
mértékben fogyasztanak halat. Mindezek hátterében 
több hazai vizsgálat alapján a lakosság árérzékenysége, 
ízlése, az élő hal és a feldolgozott termékek elérhetősége, 
valamint egyéni tényezők állnak. 

A halfogyasztás egészségre gyakorolt előnyei egyér-
telműen meghaladják a felmerülő esetleges kockáza-
tokat, minden korcsoportban. Kiemelkedően kedvező 
hatása van a számos halfajban jelentős mennyiségben 

előforduló omega-3 zsírsavak csoportjába tartozó 
eikozapentaénsavnak (EPA) és dokozahexaénsavnak 
(DHA), amelyeket legnagyobb mennyiségben például a 
lazac, makréla, hering, pisztráng, szardínia, szardella tar-
talmaz és preventív hatásaik szerteágazóak. Az EPA és DHA 
vegyületek egyrészről több kardiovaszkuláris rizikófaktor 
befolyásolása útján csökkentik a hirtelen szívhalál és a 
koszorúér-betegségek miatti halálozások gyakoriságát; 
másrészről a várandósság és a laktáció időtartama alatt 
elősegítik a magzat, csecsemő, majd később a kisgyermek 
idegrendszerének, kognitív képességeinek és látásának 
fejlődését. Mindezek mellett az omega-3 zsírsavak lehet-
séges, hogy kedvező hatással vannak a Crohn-betegségre, 
rheumatoid arthritisre, gyermekkori asthmára, csök-
kentik a colorectalis daganatok kockázatát, mérséklik 
a kognitív hanyatlást és az időskori maculadegeneratio 
kialakulását, valamint valószínűleg enyhítik a depresz-
szió tüneteit. Az omega-3 zsírsavak szupplementációja a 
megfelelő tisztaságú és dózisú készítmények útján haté-
kony a prevenció szempontjából, azonban mégis inkább 
a halfogyasztást szükséges preferálni és promótálni, 
mert a halak egyéb, az egészség szempontjából fontos 
és esszenciális tápanyagokat is tartalmaznak, mint pél-
dául fehérjék, D-vitamin, szelén, cink, vas, réz és jód.  
A halfogyasztás ugyanakkor krónikus betegségek kiala-
kulásának kockázatát is magában rejtheti. Elsősorban a 
tengeri halakban, alacsony dózisban előforduló, túlnyo-
mórészt ipari eredetű toxikus anyagok jelentik a leg-
főbb kockázatot. A nehézfémek közül megemlítendő a 
kadmium, arzén és metilhigany, utóbbi csecsemőkben 
esetleg szubklinikai megjelenésű idegrendszeri tüneteket 
okozhat, míg felnőttekben fokozhatja a kardiovaszkuláris 
betegségek kockázatát. A poliklórozott bifenilek és a 
dioxin genotoxikus, reproduktív toxikus hatásuk mellett 
az immunrendszer és az idegrendszer funkcióit is kedve-
zőtlenül befolyásolhatják, azonban ezen anyagok a hal-
húsnál sokkal gyakrabban fogyasztott élelmiszerekben, 
például tejtermékekben és más húsokban egyaránt elő-
fordulhatnak. Mikrobiológiai kockázatot bizonyos pa-
razitafertőzések, mint az anisakiasis, diphyllobotriasis, 
métely-fertőzések jelenthetnek a sós vagy édesvízi halak 
fogyasztásakor. 

A halfogyasztás előnyei illetve hátrányai egyaránt 
függnek a hal fajtájától, méretétől, a fogyasztás 
gyakoriságától és mennyiségétől, valamint az elkészítés 
módjától. A lehetséges kockázatokat mindig a potenciális 
előnyökkel összefüggésben kell mérlegelni. A heti 
kétszeri halfogyasztás előnyei felülmúlják a kockázatokat, 
lehetővé téve így akár több ezer kardiovaszkuláris 
halálozás elkerülését és a gyermekek idegrendszerének 
egészséges fejlődését.
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A-0011 
HAZAI HALfogyASZTáS éS HALKERESKEDELEm AKTuáLIS 
KéRDéSEI 
Müllerné Trenovszki Magdolna 1, Szabó Csaba 1, Urbányi 
Béla 1 
1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgaz-
dálkodási Tanszék, Gödöllő; 
2Öko 2000 Vállalkozás 

Magyarország ökológiai adottságai kedvezőek a tógaz-
dasági haltermeléshez, amelynek köszönhetően a halgaz-
dálkodás folyamatosan fejlődik, és így kiváló minőségű 
halak kerülnek a fogyasztókhoz. Ennek ellenére a boltok 
polcain egyre több tengeri és külföldről behozott édes-
vízi haltermék található, és a fogyasztók bizony szeretik 
a változatosságot. A hazai étkezési szokásoknak megfele-
lően a ponty jelenti az elsőszámú halételt, azonban egyre 
többen nyitnak az új halfajok felé, ami csökkenti a hazai 
termelők kilátásait. A hazai halászati érdekképviseleti 
szervezetek, a szektor nonprofit és forprofit szereplőinek 
együttműködésében koordinált marketing kampányok 
és rendezvénysorozatok zajlanak hosszú évek óta, ame-
lyeknek meg is lett az eredménye. A hazai halfogyasztás 
az utóbbi években több mint harmadával emelkedett, 
azonban 2013-ban még mindig csak 4 kg/fő/év körül 
mozog. Ahogy a világ más részein, itthon is fejlődik az 
akvakultúra, 2001-hez képest 2012-ben az üzemeltetett 
tóterület 16,1%-al növekedett, meghaladta a 26 ezer hek-
tárt. Az itthon tenyésztett halak körülbelül 90%-át a tógaz-
dasági termelés adja. Önmagában nem elég a jó minőségű 
halat megtermelni, azt el is kell tudni adni, ráadásul olyan 
áron, hogy a termelőnek abból nyeresége is képződjön. 
Ennek sajnos egyik része sem egyszerű. Részben a hazai 
halfogyasztás alacsony szintje is felelős ezért, szomorú, 
de a hal sok család számára csupán a karácsonyi vacsorát 
jelenti, a hétköznapokban szinte sosem kerül halétel az 
asztalra. Hátráltató tényező a halhús viszonylag magas 
fogyasztói ára, ugyanis amíg egy ipari előállítású csirke 
színhúsáért 1000-1200 Ft körüli összeget kérnek, addig a 
pontyfiléhez 1500 Ft alatt nem nagyon lehet hozzájutni, 
a harcsáról és a süllőről már nem is beszélve. Azonban ez 
a magas ár csupán viszonylagos a halak termelési költsé-
geihez képest, viszont ezt a hazai fogyasztók nagy része 
nem látja, csak a húspolcon lévő más húsokkal tudja ösz-
szehasonlítani. Ráadásul ettől még magasabb is lenne a 
reális ár, viszont az importált ponty és más, tengeri halak 
alacsony ára miatt sem emelkedhetnek az árak. Az édes-
vízi halak keresletét a változó minőség is rontja, ugyanis a 
tapasztalat azt mutatja, hogy egy családnak elég, ha egy-
szer vásárol rossz ízű, zsíros halat, utána egy jó ideig még 
csak a halpult közelébe sem megy. Azt azért hozzá kell 
tenni, hogy hazánkban a karácsonyi időszakon kívül nem 
is egyszerű feladat halpultot találni, így a vásárlók nagy 

tömege számára nem is nagyon elérhetőek a friss halak 
és haltermékek. Ezt ellensúlyozza az a pozitív tendencia, 
hogy a vásárlók egyre jobban keresik a jó minőséget, és 
ha rátalálnak egy olyan halboltra, étteremre, tógazda-
ságra, ahol biztosan ízletes halakat találnak, akkor folya-
matosan felkeresik az adott helyet.

A Fogyasztói Magatartás Kutató Intézet legfrissebb 
közvélemény kutatása szerint a megkérdezettek 32%-a 
nagyon szereti a halból készült ételeket, 25,6%-a gyakran 
készít halételt (n=1000). 193-an egyáltalán nem fogyasz-
tanak halat, mert nem szeretik az ízét, a szagát, szálkás, 
drága, nem tudják megpucolni, elkészíteni, nem jutnak 
hozzá, illetve allergiásak rá.

A hazai halászati ágazat minden résztvevőjének ér-
deke, hogy a felsorolt problémákra megoldást találjon, 
akár külön-külön, akár összefogással, és egy hosszútávon 
fenntartható, jól jövedelmező ágazattá alakuljon a hazai 
halászat, a magyar lakosság halfogyasztóvá váljon, a hal-
fogyasztás és a lakosság általános tájékozottsága mérhe-
tően növekedjen, a halértékesítők megjelenése és meg-
ítélése pozitív irányba mozduljon el. 

A-0058 
HogyAN SEgíTI A HALgAZDáLKoDáS A KIEgyENSúLyo-
ZoTT TáPLáLKoZáST? 
Lévai Ferenc 
Aranyponty Zrt. 

A korai társadalmak víz mellé települt kultúráinak leg-
fontosabb élelmiszere a vízből származó különböző halak, 
rákok, csigák, kagylók voltak. Ma már általános vélekedés 
szerint a rendszeres halfogyasztás nem csak a mai érte-
lemben vett egészségesebb életet jelentette. Igen nagy 
szerepet tulajdonítunk az emberré válás folyamatában az 
Omega 3, Omega 6 zsírsavakban gazdag vízi élelmiszer – 
a hal – fogyasztásának az intelligencia és az idegrendszer 
fejlődésében betöltött szerepének. A történelmi korok 
magyar lakosságának jó része halban bő területeken élt. 
A Duna, Tisza, Balaton, és a számtalan kiöntés, vízjárás, 
mocsár terített asztal volt pór és úri népnek egyaránt. 

Az 1850-es évek nagy folyószabályozásáig tartó halbő-
séget ártéri ívó, nevelőterületek eltűnése miatti halszűke 
váltotta fel. A halhiány kimerítette a tógazdálkodás, hal-
termelés különböző formáit. A hegyvidéki pisztrángte-
nyészetek, az alföldi körtöltéses vagy a dunántúli völgy-
záró gátas tavak jelentették a fejlődést. Itt már jórészt a 
gazdálkodás, a szakmai hozzáértés a meghatározó.

A mai halászati tevékenység erre az alapra épül, ter-
mészetszerű körülmények között, tógazdaságokban ne-
veljük a piacra kerülő haltömeget.
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A továbblépés az iparszerű, víz visszaforgatásos, 
környezetkímélő, szálkamentes halhús termelés. Itt már 
nincs szezonális hatás – őszi halbőség, nyári halhiány – 
folyamatosan, ellenőrzött körülmények között termeljük 
az afrikai harcsát, barramundit, európai harcsát, csíkos 
sügeret az egyre igényesebb fogyasztó részére.

A-0015
A HALAK SZEREPE A mAgyAR gASZTRoNómIáBAN 
Gundel János, Lugasi Andrea 
Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipar és Idegenforgalmi Kar, Vendéglátás Intézeti Tanszék 

Az édesvízben és a tengerekben élő lények mindig 
fontos táplálékai voltak az ott élő embereknek. A 
különböző halak, rákok, kagylók és csigák az időjárástól 
és földrajzi elhelyezkedéstől függően kisebb-nagyobb 
változatosságban és mennyiségben voltak gyűjthetők, 
kifoghatók. A hal fontos szerepet töltött be őseink 
táplálkozásában is, és a hazai halbőség mondaszerű volt 
(egykori utazók szerint: a magyar folyókban és tavakban 
több volt a hal, mint a víz), és vándorlásaik során is mindig 
folyók mellett éltek (Káma, Volga, Don, Duna, Tisza). 
Vannak a honfoglalás előtti időkben keletkezett, ma is 
ismert halneveink: keszeg, sügér, söreg, tok, ön, tathal. 
A krónikák szerint a halak elkészítési módja leginkább a 
nyárson sütés volt, de bográcsban is készítettek (főztek) 
egy, a mai halászléhez hasonlítható ételt (természetesen 
paprika nélkül). Ismert eljárás volt a halak füstön szárítása, 
az „aszalt hal” készítése. A halbőségnek megfelelően 
rendkívül változatos volt a halkínálat és a halfélék 
elkészítése. Napjainkban az Európai Bizottság adati szerint 
a világon Izland a legnagyobb halfogyasztó: 1997-ben az 
egy főre jutó halfogyasztás több mint 90 kg volt. Őket 
követték a japánok 68, a portugálok 60, a norvégok 52, 
majd a spanyolok 41 kg-mal. Az Egyesült Államok és Nagy-
Britannia 22 kg-ja, mintegy 20 kg-mal kevesebb, mint az 
uniós átlag. A világ átlagos halfogyasztása 17 kg/fő körüli, 
Magyarország a fejenkénti 3-4 kg-os fogyasztásával 
ettől lényegesen elmarad. Így van ez akkor is, ha a hazai 
halfogyasztás az utóbbi időben fokozatosan emelkedett 
(2002-ben 3,1 kg, 2005-ben 3,7 kg, 2008-ban 3,9-4,0 
kg). Nem szerencsés, de tradíció, hogy a hazai összes 
halfogyasztás 35-40 százaléka az év utolsó negyedére 
esik. A növekmény fele édesvízi hal, ami jórészt magyar 
termelésből származik. Az import, ami évente mintegy 
17-19 ezer tonnát tesz ki, tengeri eredetű. A halak húsa 
laza szövetszerkezetű, könnyen emészthetőnek tartják, 
aminosav-összetétele kedvező, kötőszövet-tartalma 
kisebb, mint a melegvérű állatoké, így érlelésre nincs 
szükség fogyasztás előtt. Általában a tengeri halakra 
jellemző a kedvező zsírsavösszetétel, de az édesvízből 
származóak esetében a takarmány összetételével 
közelítően kedvező értékeket lehet elérni. A tengeri halak 

fogyasztása jelentős jódtartalmuknak köszönhetően 
segíti a pajzsmirigy működését. A halhús - nagy víz- és 
fehérjetartalma miatt - gyorsan romló táplálék, a természeti 
népek ezért szárítással vagy füstöléssel tartósították. 
Jelentőségük napjaink táplálkozásában is kiemelkedő, 
kedvező energia- és zsír-, valamint átlagosan 15-20%-os 
fehérjetartalma révén - megfelelő konyhatechnológia 
alkalmazásával - jól illeszkedik be a legkülönbözőbb 
étrendekbe. Összességében megállapítható, hogy 
gasztronómiai szempontból semmiféle akadálya nincs 
a nagyobb halfogyasztásnak hazánkban, van kínálat és 
vannak nagyszerű receptek. Az egészséges táplálkozás és 
általában az étkezések változatosabbá tétele érdekében 
fontos lenne a halfogyasztás növelése. A szükségesnél 
kevesebb hal elfogyasztásának fő okaként az elkészítés 
viszonylagos kényelmetlensége, egyes halak esetében a 
szálkák jelenléte, és az ugyancsak viszonylagosan magas 
ár említhető. 

A-0024 
A TESTSúLy ALAKuLáSA – méRLEgEN A BIoPSZICHo-
SZoCIáLIS mEgKöZELíTéS 
Túry Ferenc 
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 

Az elhízás népegészségügyi méretű, többdimen-
ziós módon értékelendő, igen gyakran pszichoszo-
matikus zavar, amelyben a biológiai tényezők mellett 
a pszichoszociális háttér is lényeges. Kialakulásában 
prediszponáló, precipitáló és fenntartó tényezők szere-
pelnek. A hajlamosító tényezők lehetnek genetikaiak, 
társadalmiak, családiak, személyiségfüggők, vagy va-
lamilyen pszichiátriai eltérés (például depresszió) által 
megalapozottak. A kiváltó tényezők egyéni és környezeti 
stresszorok, akár traumák (például szexuális abúzus). 
A fenntartó tényezők között a különböző betegségelő-
nyöket említhetjük elsősorban. 

A társadalmi háttér leginkább a modern civilizáció 
fogyasztói kultúrájában mutatkozik meg. Kettős 
üzenetek áramlanak a tömegtájékoztatásból, amelyek az 
ételfogyasztásra és a testsúlyfogyasztásra is serkentenek. 
E tényezők befolyásolása kulturális és népegészségügyi 
szinten lehetséges. 

Az elhízás egyes formái a különböző betegség-
osztályozási rendszerekben önálló kórképnek számítanak. 
A pszichiátriai zavarok között a falászavar említhető 
(ez a „binge eating disorder”, azaz falásrohamokkal 
leírható kórállapot, amelyben nincsenek a bulimiára 
jellemző testsúlycsökkentő manipulációk). Ez csupán az 
utóbbi években vált önálló betegségegységgé. Ennek 
speciális, éjszakai falásrohamokkal jellemezhető formája 
is van. Különböző felmérések szerint a segítséget 
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kérő elhízottak egyharmada szenved falászavarban.  
Az elhízás diszfunkcionális interperszonális kapcsolatok 
következménye is lehet. Ilyen esetekben a családorientált 
megközelítés sokat segíthet. Különösen fontos ez 
gyermekek esetében, mert az elhízásnak családi üzenete 
is lehet. 

Mindezek alapján az elhízás megelőzésében és 
kezelésében több szempontnak kell érvényesülnie. A 
biológiai terápiák mellett a pszichoterápiák széles skálája 
is figyelembe veendő. 

A-0026 
AZ ELHíZáS KEZELéSE – DILEmmáK AmERIKAI éS 
mAgyAR móDRA 
Szollár Lajos 
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Kórélettani Intézet 

2013 őszén jelent meg American Heart Association, 
American College of Cardiology and the Obesity Society 
“2013 ACC/AHA Guideline for the Management of 
Overweight and Obesity in Adults” ajánlása az elhízás 
kezelésére. (1)

 
Cél: segítség az alapellátásban dolgozó orvosoknak 
elhízott pácienseik kezelésében 
Kísérlet a nagyközönség téves nézeteinek megváltoztatására

 
Újdonságok a vezérfonalban:
Nem teljességre törekvő összeállítás 
Célzott (kritikus) kérdések
Csak kifogástalan evidencia szintű vizsgálatok kerültek 
feldolgozásra
Számos kérdés megválaszolatlan maradt

 
Kritikus kérdések

1. Az elhízással összefüggő betegség kockázatok? 
A túlsúly (BMI 25 - 29.9 kg/m2) és az elhízás (BMI> 30 
kg/m2) egészségi kockázatát tárgyalja, BMI 25-35 között 
javasolja a has-körfogat mérését is, az adott alcsoport 
értékeit figyelembe véve. 

2. A súlycsökkentés várható „egészség-nyereségét” 
határozza meg a súlycsökkenés mértéke és a súlytartás 
időtartama függvényében, hogy a doktor alátámaszthassa 
az ajánlást. Mi a súlycsökkentés haszna? – akár 3-5 % is 
hasznos lehet, de 5-10% a kívánatos!

3. A páciensek érdeklődnek a súlycsökkenést előidéző 
étrendek után és az orvosukat mértékadó forrásnak 
ismerik el, ezért a kérdés így szól: melyik népszerű étrend 
hatásos a kívánt súlycsökkenés eléréséhez? A vizsgált 
17-féle diéta közül egy sem üdvözítő - marad az energia-
bevitel csökkentése!

4. Az átfogó életmód változtatás (étrend, fizikai 
aktivitás és viselkedésterápia) eredményességét és 

hatékonyságát vizsgálja. Fizikai aktivitás: 6-12 hónapos 
program, (20-40 perc mérsékelt vagy erőteljes 
fizikai aktivitás, legalább 4-5x hetente) dietetikus, 
mozgásterapeuta bevonásával, személyes konzultációval, 
ellenőrzés mellett, legalább havi rendszerességgel. 
Az étrend célpontja: a lipid szintek és a vérnyomás, az 
ajánlás figyelmét az étrend telített és transz-zsírsavaira, 
valamint a koleszterin, nátrium és kálium tartalmára 
fordítja, ajánlott elemek: DASH és mediterrán diéta, teljes 
kiőrlésű gabonák, csonthéjasok, hal, sovány szárnyasok, 
friss zöldség és gyümölcs.

5. Ha BMI> 35 és kísérő betegségek vannak jelen, 
vagy BMI> 40 és a konzervatív kezelés hatástalan, 
megfontolandó a sebészi beavatkozás! 

Megállapítható, hogy korábbi ajánlásaink lényegében 
véve összhangban vannak ezen vezérfonal alapelveivel, 
ugyanakkor a közelgő VI. Magyar Kardiovaszkuláris 
Konferencia előtt néhány módosítás és finomítás - 
hazai viszonyaink figyelembe vételével - megfontolásra 
érdemes.

 
1. Lásd: http://content.onlinejacc.org/article.
aspx?doi=10.1016/j.jacc.2013.11.004 
vagy http://content.onlinejacc.org/article.
aspx?doi=10.1016/j.jacc.2013.11.004) 

A-0032 
AZ ABDomINáLIS ELHíZáS éS A SZívBETEgSégEK 
öSSZEfÜggéSEI 
Forster Tamás 
II. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvosi Kar Szeged

Az obesitas a cardiovascularis betegségek jól ismert 
rizikó faktora. Előrejelzések szerint az obesitas és a cukor 
anyagcserezavar lesz a XXI. század epidémiája. Arról 
megoszlanak a vélemények, hogy melyik tényező szerepe 
elsődleges, de azt tudjuk, hogy a társuló hypertoniával 
és lipid anyagcserezavarral együtt alkotják a metabolikus 
szindrómát. Ez pedig, a legújabb ajánlások szerint is, 
magas cardiovascularis kockázatért felelős. A folyamat 
patofiziológiájában a leptinnek kitűntetett szerepe 
van. Az adipocyták által termelt leptin (elsősorban a 
receptor érzéketlensége miatt) emelkedett szintje szoros 
összefüggést mutat a csökkent vascularis reaktivitással, 
amely végső soron bal kamra hypertrophiához vezet. 
Kísérletes körülmények között azt is kimutatták, hogy 
a leptin fokozza az endothel sejtekre háruló oxidatív 
stresszt, a sima izomsejtek proliferációját és migrációját. 
Obes betegekben megfigyelhető a gyulladásos markerek 
és citokinek jelentősen emelkedett volta is, mint pl. 
a CRP, IL-6, TNF-α. Ezek a faktorok fontos szerepet 
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töltenek be az atherosclerosis folyamatában is; ez a 
tény is magyarázza az obesitas és a cardiovascularis 
betegségek szoros összefüggését. A test zsírtartalma és a 
BMI szignifikáns összefüggést mutat az eseménymentes 
túléléssel. Az obesitas összefüggésbe hozható a 
hypertonia kialakulásával, a coronaria betegséggel, a 
bal kamra hypertrophiával és a diabetessel, melyek 
külön-külön is, de akár együttesen is szívelégtelenséghez 
vezethetnek. Obesitas következményeképpen számos 
EKG és echocardiographiás abnormalitás is kialakulhat, 
mely azonban reverzibilis lehet, és a testsúlycsökkentést 
követően visszafejlődhet. 

Az obesitas több mint a raktározott zsír mennyiségének 
felszaporodása, az abdominális zsír endokrin szervként 
funkcionál, a cardiovascularis rizikó szempontjából is 
szoros összefüggést mutat.

A-0043 
AZ ELHíZáS LIPIDoLógIAI váLToZáSAI 
Paragh György 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

Az obezitás a fejlett nyugati országok egyik nagy 
egészségügyi kihívása. A jelentőségét azt adja, hogy az 
obezitás számos betegség kialakulására hajlamosít, így 
elhízott betegeken jóval gyakrabban fordul elő 2-es típusú 
cukorbetegség és diszlipidémia. A lipid abnormalitás 
hátterében a máj endogén lipid szintézisének fokozódása, 
ill. a trigliceridben gazdag lipoproteinek csökkent 
lebontása áll. Ennek következtében megváltozik a VLDL, az 
LDL és a HDL metabolizmusa, amelynek eredményeként 
hipertrigliceridémia alakul ki, valamint nő a kicsi denz 
HDL aránya és csökken a HDL szintje. Ezen változások 
hátterében részben a perifériás zsírsavfelhasználás 
zavara áll, így a májba nagyobb mértékben áramlanak be 
a zsírsavak, melyek az endogén lipid szintézis prekurzorai. 
Az obezitásban a májsejtek mikroszomális transzfer 
protein tartalma is megnő, amelynek eredményeként a 
képződött trigliceridek jelentős százaléka kapcsolódik az 
ApoB100-hoz, és VLDL fokozott termelése jön létre. A 
fenti lipoprotein eltéréseket életmódbeli változtatás, a 
fizikai aktivitás fokozása, valamint kalóriában és telített 
zsírsavakban szegény diéta mérsékelheti. Gyógyszeres 
kezelés abban az esetben jön szóba, ha az életmódbeli 
változtatás nem vezet eredményre. Az obezitásban 
észlelhető lipid abnormalitások kezelésében elsődleges az 
LDL célérték elérése; amennyiben a triglicerid szint magas, 
másodlagos célértékként az ApoB, illetve a non-HDL 
tekinthető. A sztatinok jelentős mértékben csökkentik 
az LDL és a non-HDL szintjét is, míg a sztatin+ezetimib 
kombináció LDL csökkentő hatása még kifejezettebb. 
Abban az esetben, ha a kezelés ellenére a triglicerid 
továbbra is magas marad, a sztatin+fibrát kombináció 

ajánlott, utóbbiak közül is elsősorban a fenofibrát. Az 
omega-3 zsírsavak adása szintén előnyös lehet, mivel 
csökkentik a VLDL termelést és így a triglicerid szintet 
is. A kardiovaszkuláris szövődménnyel rendelkező obez 
egyéneknél, akiknek 2-es típusú diabéteszük is van, a 
legújabb ajánlások alapján az elsődleges cél az 1,8 mmol/
l-es LDL célérték elérése. Ebben az esetben is prioritást 
élvez a sztatin kezelés. 

A-0027 
JoJo DIéTA vAgy TARTóS fogyáS? Egy évES 
uTáNKövETéS EREDméNyEI AZ ELHíZáS vISELKEDéS-
TERáPIáJáBAN 
Perczel Forintos Dóra1, Papp Ildikó1,3, Czeglédi Edit2

1Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest
2Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, 
Budapest
3Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest

Bevezetés: az enyhe és középsúlyos elhízás kezelé-
sében ígéretes eredményeket mutatnak a csoportos visel-
kedésterápiás testsúlycsökkentő programok, különösen, 
ha önsegítéssel kombinálják a kezelést. A súlycsökkenés 
mellett az elért testsúly hosszú távú fenntartása a cél. 
Kutatásunkban egy viselkedésterápiás testsúlycsökkentő 
programban elért fogyás egy éves utánkövetésének ered-
ményeit mutatjuk be. 

Módszer: A 24 hetes testsúlycsökkentő programban 
41, az utánkövetésben pedig 33 túlsúlyos és elhízott 
felnőtt vett részt. Mérőeszközök: antropometriai mutatók 
(testsúly, testmagasság), 21 tételes Háromfaktoros Evési 
Kérdőív, Testgyakorlás: A változás stádiumai – Rövidített 
forma, Rosenberg önértékelés kérdőív.

Eredmények: A program során a résztvevők 87,8 %-a 
elérte a professzionális súlycsökkentő kezelések számára 
előírt legalább 5%-os fogyást. 24,4%-uk súlycsökkenése 
meghaladta a 10%-ot. Az evési magatartások tekinte-
tében kedvező irányú változások mutatkoztak. A kont-
rollálatlan evésre (t(36)=3,461, p=0,001) és az érzelmi 
evésre (t(35)=5,455, p<0,001) való hajlam csökkent, 
míg az evés tudatos korlátozására irányuló törekvés nö-
vekedett (t(35)=6,003, p<0,001). A program során meg-
nőtt a rendszeres testedzést folytatók aránya (48,8% 
vs. 70,4 %; p=0,004). A program lezárása után egy évvel 
az utánkövetésben résztvevő személyek testsúlya átla-
gosan 10,2 kilogrammal (SD=10,76 kg) volt kevesebb, 
mint a program elején mért testsúly, ami átlag 8,9%-os 
(SD=8,31%) fogyásnak tekinthető. Az utánkövetésnél az 
evési magatartás továbbra is szignifikáns javulást muta-
tott, azonban a rendszeres testedzést végzők aránya már 
nem volt lényegesen magasabb a program elején mért 
értékekhez képest. 
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Következtetések: Eredményeink megegyeznek a 
szakirodalmi adatokkal, miszerint a sikeres fogyás során 
elért testsúly egy év távlatában is fenntartható. Ebben 
nagy szerepe lehet a viselkedésterápiás módszerek 
mellett a csoport támogató hatásának és önsegítő 
jellegének. Az eredmények azonban felhívják a figyelmet 
a további utánkövetés fontosságára.

 
Kulcsszavak: elhízás, viselkedésterápia, testsúlycsökkenés, 
társas támasz, önsegítő csoport

A-0051 
PRAKTIKuS SZEmPoNToK, BETARTHATó AJáNLáSoK 
AZ ELHíZoTTAK oRvoSI KEZELéSéBEN 
Rurik Imre 
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Családorvosi 
és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék 

Az elhízott betegek kezelését az orvosok nagy része 
nehéz és hálátlan feladatnak tartja. Ennek egyik oka 
a túl késői kezelésbevétel és az irreális elvárások az 
eredményesség és az együttműködés területén. 

Az elhízott beteggel kapcsolatos terápiás ajánlások, az 
eredményes kezelést akadályozó problémák feltárásának 
új, nemzetközileg már bevált módja kerül bemutatásra.

A-0044 
25 
Kovács Ferenc, Szvitek János 
Bajcsy Zs Kh. XVII. ker. Szakrendelő 

A szerzők felidézik a mozgásszervi betegségek 
előfordulására, kezelésére vonatkozó előadásokat a 
Magyar Elhízásellenes Alapítvány ill. Elhízástudományi 
Társaság elmúlt 2.5 évtizedes történetében, és érintik a 
chondroprotekcio ill. köszvény kezelésének aktualitásait 

A-0040 
foLyADéKBEvITEL éS ENERgIAEgyENSúLy – LEgúJABB 
TRENDEK éS KuTATáSI EREDméNyEK 
Antal Emese 
Európai Hidratációs Intézet 

Az energia-egyensúly az energia felvétel és az energia 
leadás egyensúlyából áll. Ha az egyensúly zavart szenved, 
testtömeg-növekedés, vagy testtömeg-csökkenés alakul ki. 
A megfelelő hidratáltság fontos az egészség-, a jó közérzet 
fenntartásához, de a teljesítményünk is azon múlhat, 
iszunk-e eleget. 

Amíg az közismert tény, hogy a változatos étrend 

segíthet, hogy minden szükséges tápanyagból megfelelő 
mennyiséghez jusson a szervezetünk, azt kevesen 
tudják, hogy a változatosság elve a folyadékpótlásban 
is alkalmazható. A kutatási eredmények alátámasztják, 
hogy aki naponta többféle italt fogyaszt, az nagyobb 
valószínűséggel teljesíti a javasolt napi 2-2,5 liter 
folyadékbevitelt. A folyadékfogyasztással kapcsolatos 
legújabb trendeket elemezve elmondhatjuk, hogy 
növekedik a vízfogyasztás, míg az üdítő-, a tej- és a 
gyümölcslé-fogyasztás csökken. 

A krónikus dehidratáltság súlyos egészségi 
problémákhoz, pl. vesekőhöz, szájüregi betegségekhez, 
légzési nehézségekhez, csökkenő kognitív funkciókhoz 
és egyéb mentális problémákhoz vezethet, de a vágyott 
testtömeg csökkenés is lassabb lehet, ha nem iszunk 
eleget. 

Az energia-egyensúly és a hidratáltság összefüggésének 
vizsgálatakor szem előtt kell tartani azt is, hogy a teljes 
napi folyadék bevitelbe beszámítandó a nap folyamán 
elfogyasztott összes ital és élelmiszer víztartalma is, azaz 
megfelelő választással befolyásolhatjuk testtömegünket.  
Napjainkban nagyon széles választék áll rendelkezésre, 
még inkább fontos tehát a tájékozott fogyasztói döntés, 
a címkék tanulmányozása, illetve az, hogy fizikai 
igénybevételünknek megfelelően válasszunk innivalót is. 
Ha energiatartalmú italt fogyasztunk, azt figyelembe kell 
venni az étrendünk összeállításánál. A bő italválasztékot 
és az édes ízt napjainkban kalória-bevitel nélkül is 
élvezhetjük, hiszen számos édesítőszer és azzal ízesített 
üdítő áll a rendelkezésünkre, amelyek biztonságosságát 
az Európai Uniós és hazai jogszabályok szavatolják. 

Ezért az Európai Hidratációs Intézet (EHI) szakértői 
szerint fontos a tájékozottság, a vízháztartás egyensúlyban 
tartásához leginkább tudatosságra és a megfelelő 
szokások kialakítására van szükség. 

Az Európai Hidratációs Intézet (EHI) egy olyan 
alapítvány, amelynek célja, hogy az emberi hidratációval 
kapcsolatos szakértelmet az egészség-, a jó közérzet és a 
teljesítőképesség megőrzésének szolgálatába állítsa.

Az előadás részletesen tárgyalja a folyadékbevitel 
és az energia-egyensúly összefüggésében napjainkban 
megjelent legújabb tudományos eredményeket, 
valamint a korábban leírtak tükrében bemutatja az 
Európai Hidratációs Intézet létjogosultságát, munkáját és 
szerepét. 
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A-0039 
A SZERvEZET SZuBNoRmáLIS DEuTéRIumSZINTJéNEK 
KEDvEZő éLETTANI HATáSA A gLÜKóZINToLERANCIáRA, 
vALAmINT A SZéRum HDL- éS NA+-KoNCENTRáCIóRA 
Somlyai Gábor1, Molnár Miklós2, Somlyai Ildikó1,  
Fórizs István3, Czuppon György3, Balog Krisztina1,  
Abonyi Orsolya1, Krempels Krisztina1

1HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest,  
2Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, Kórélettani Tanszék, Kórélettani Intézet, Budapest,  
3Magyar Tudományos Akadémia, Csillagászati és Földtu-
dományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézete, 
Budapest

A vizsgálatban 30, csökkent glükóz-toleranciájú 
önkéntes bevonásával azt kívántuk vizsgálni, hogy a 
csökkentett deutériumtartalmú víz (DDW) 90 napos 
fogyasztása hatással van-e az inzulinrezisztenciával 
összefüggő élettani paraméterekre. Valamennyi beteg 
napi 1,5 liter 104±1 ppm deutérium-koncentrációjú DDW-t 
fogyasztott ivóvízként. Az önkéntesek vérszérumának 
D-koncentrációja a kezdeti 147,5±0,8 ppm-ről a vizsgálat 
végére 133,9±4,1 ppm-re csökkent (p<0,0001), az átlagos 
testtömeg a vizsgálat során minimális, de szignifikáns 
emelkedést mutatott (0. nap: 85,55±13,3 kg, 90. nap: 
86,71±12,8 kg, p=0,014). A 30 önkéntes esetében a 
vörösvértest-, fehérvérsejt- és trombocitaszám valamint 
a hemoglobinérték a normálértéken belül kissé, de 
szignifikánsan emelkedett. A szérum Na+-koncentráció 
átlaga 141,11±2,4 mmol/l-ról 139,03±2,0 mmol/l-re 
csökkent a vizsgálat 90. napjára (p<0,0001). A vizsgálat 
során a HDL esetében tapasztaltunk lényeges, szignifikáns 
változást, melynek átlagos koncentrációja 1,05±0,45 
mmol/l-ről 1,34±0,40 mmol/l-re emelkedett (p=0,002). 
Az éhomi vércukorérték a 90 napos DDW kezelés után 
szignifikáns mértékben csökkent (0. nap: 6,06±0,66 
mmol/liter, 90. nap: 5,74 ± 0,94 mmol/liter, p=0,029). 
Az intravénás glükóztolerancia teszt (IVGTT) 0 perces 
adatait személyenként elemezve azt tapasztaltuk, hogy 
az inzulinkoncentráció 15 esetben emelkedett (0. nap: 
9,9±3,4 μU/ml, 90. nap: 15,8±10,9 μU/ml, p=0,056) 
és 15 esetben csökkent (0. nap: 18,0±13,3 μU/ml, 90 
nap: 7,7±4,3 μU/ml, p=0,007). Az inzulinkoncentráció-
csökkenést mutató csoport esetében szignifikánsan 
pozitív korrelációt (p=0,008) igazoltunk a vércukorértékek 
csökkenésével (0. nap: 5,58 mmol/l, 90. nap: 5,24 
mmol/l). 

A hiperinzulinémiás, euglikémiás glükóz clamp 
technika segítségével követve a teljes testtömegre vetített 
cukorfelvételt nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget 
(0. nap: M=7,8±2,5 mg/ttkg/min, 90. nap: M=7,3±2,5 
mg/ttkg/min, p=0,228), de az egyénenkénti elemezés 
alapján 11 esetben nőtt (0. nap: M=6,9±2,4 mg/ttkg/min, 
90. nap: M=8,6±2,5 mg/ttkg/min, p=0,0014), 18 esetben 

pedig csökkent a cukorfelvétel (0. nap: M=8,4±2,5 mg/
ttkg/min, 90. nap: M=6,5±2,2 mg/ttkg/min, p=0,00004).  
Azoknál a személyeknél, akiknél a DDW hatására 
csökkent az inzulinrezisztencia (az M érték nőtt), a 
szérum Na+-koncentráció alacsonyabb volt már a 
vizsgálat kezdetén is (0. nap: 139,95±2,1 mmol/l, 90. 
nap: 139,09±2,3mmol/l, p=0,23), a HDL-érték pedig 
magasabb (0. nap: 1,20±0,45 mmol/l), és nem változott 
a vizsgálat végére sem (90. nap: 1,17±0,35mmol/l, 
p=0,72). Ezzel szemben, akiknél a 90 napos DDW 
kezelés alatt nőtt az inzulinrezisztencia (csökkent az 
M érték), a szérum Na+-koncentráció magasabb volt 
(0. nap: 141,4±2,3 mmol/l), de szignifikáns mértékben 
(p=0,00003) csökkent (90. nap: 138,9±1,8mmol/l); 
a HDL értékük pedig alacsony volt, de szignifikánsan 
emelkedett, 0,95±0,43 mmol/l-ről 1,43±0,40 mmol/
l-re (p=0,0002). Az a tény, hogy a DDW fogyasztása 
egyidejűleg befolyásolta a szérum HDL-, inzulin- és glükóz 
koncentrációt egyrészt megerősíti, hogy a metabolikus 
szindróma körébe tartozó élettani paraméterek 
összefüggnek egymással, de azt is felveti, hogy a szervezet 
D-koncentrációja hatással van ezen értékek alakulására.  
 
Kulcsszavak: inzulinrezisztencia, csökkentett deutérium-
tartalmú víz, DDW, deutériummegvonás, HDL 

A-0006 
A HIPogLIKémIA KARDIovASZKuLáRIS vESZéLyEI. A 
SZITAgLIPTIN BIZToNSágoSSágA - EgIS gyógySZER-
GyáR NyRT. 
Gerő László 
Semmelweis Egyetem, I. sz. Belklinika, Budapest 

A hipoglikémia az antidiabetikus kezelés elkerülhe-
tetlen mellékhatása. Jelentős különbség van azonban 
az egyes gyógyszerek hipoglikémizáló hatása között. 
Leggyakrabban az inzulinkezelés, utána a szulfonilureák 
okoznak hipoglikémiát. Amíg korábban a hipoglikémiát 
csak „kellemetlenségnek” tartottuk, ma már tudjuk, hogy 
idősebb betegekben súlyos, akár halálos kimenetelű 
kardiális szövődményeket okozhat. A VADT tanulmányban 
a halálozás kockázatát az előzetes hipoglikémiák fokozták 
a legerősebben (kockázat: 4,04, 95% CI 1,45-11,27). A 
hipoglikémia egyrészt növeli az iszkémiás események 
számát, másrészt – a QT távolság megnyújtása révén – 
elősegíti a „torsades de pointes” kialakulását, és végső 
soron növeli a kamrafibrilláció kialakulásának esélyét. 
A DPP-4 gátlók – szemben a szulfonilureákkal – 
glukózszinttől függően növelik az inzulinelválasztást, 
ezért szignifikánsan ritkábban okoznak hipoglikémiát. 
Egy 52 hetes, összehasonlító vizsgálatban (szitagliptin 
vs glipizid) a hipoglikémia előfordulása 4,9% vs 32% 
volt. Más összehasonlító vizsgálatokban (szitagliptin vs 
glimepirid) a HbA1c szint csökkenése hasonló volt a két-
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féle kezelés mellett, de a betegek testsúlya a szulfonilurea 
kezelés mellett nőtt, a szitagliptinkezelés mellett csök-
kent. A különböző tanulmányokban a szitagliptin nem 
csak a testsúly csökkentésével, hanem egyéb „pleiotrop” 
hatásokkal is mérsékelte a kardiovaszkuláris kocká-
zatot: bár enyhén, de szignifikáns mértékben csök-
kentette a vérnyomást, mérsékelte a posztprandiális 
lipidszint-emelkedést. Ezenkívül javította az endotél 
funkciót, elősegítette a sérült endotél regenerációját. 
Kísérletes szívinfarktusban csökkentette az elhalt izom-
terület nagyságát, mérsékelte a reperfúziós károsodást.  
Az orális antidiabetikumok közül ma világszerte a 
metformin az elsőként ajánlott gyógyszer. Nincs azonban 
konszenzus arra nézve, hogy a metformin monoterápia 
elégtelensége esetén mi legyen a második gyógyszer. 

A DPP-4 gátlók számos előnyös kardiovaszkuláris tu-
lajdonsággal rendelkeznek, ugyanakkor mellékhatás pro-
filjuk lényegesen kedvezőbb, mint akár a szulfonilureáké, 
akár a tiazolidindionoké. Szemben a szulfonilureákkal, 
nem növelik (inkább enyhén csökkentik) a testsúlyt és szig-
nifikánsan kevesebb hipoglikémiát okoznak. Szemben a 
tiazolidindionokkal, nem okoznak folyadékretenciót, nem 
növelik a szívelégtelenség, a csonttörések és a hólyagrák 
kialakulásának kockázatát. Így ideális másodikvonalbeli, 
de metformin intolerancia vagy kontraindikáció esetén 
elsővonalbeli gyógyszernek tekinthetők a 2-es típusú cu-
korbetegség kezelésében.

A-0059 
A fLABéLoS moZgáSTERáPIáS oRvoSTECHNIKAI 
ESZKöZ ALKALmAZHATóSágA A TúLSúLy CSöKKEN-
TéSéBEN 
Endre Veronika 1, Szentiványi Rita 2 
1 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza I. Belgyó-
gyászat - Kardiológia Osztálya / Invazív Kardiológiai Önálló 
Részleg; 
2 Szentiványi Mozgás Klinika 

Az OTO FLABéLOS WBV-3000 egy orvostechnikai, 
Teljes Testvibrációs Mozgásterápiás készülék.

Ennek nagy jelentősége van abban, hogy nem csak az 
egészséges emberek használhatják eredményesen kondí-
ciójuk javításában, megtartásában, illetve az élsportolók 
teljesítményük fokozásában, hanem eredményesen alkal-
mazható a mozgáshiányból származó megbetegedések 
megelőzésében, sokféle egészségügyi-, mozgásszervi 
megbetegedés esetén és a rehabilitáció terén is (ter-
mészetesen a kontraindikációk figyelembevételével). A 
készülék működési mechanizmusának rövid ismertetése 
során láthatjuk az alkalmazhatóságának lehetőségeit a 
gyógyászatban.

A FLABéLOS alakformáló billegő-mozgó padján állva 
sorozatos egyensúlyvesztés következik be, így az izmokra 
ható proprioceptív tréning vált ki kedvező hatást a 
periférián és a központi idegrendszeren. Az izommunka 
mellett fokozott szöveti mikrocirculatio jön létre, mely 
során sejt szinten javul az anyagcsere. A metabolikus 
folyamatok beindítása és a szöveti oxigenizáció kedvező 
hatást gyakorol az egész szervezetre. A propriocepció 
javítja mozgáskoordinációt, fejleszti az egyensúlyt. A 
készülék rezgésszáma optimális frekvencián növeli 
az arthrokinematikus mozgásokat, javítja az ízületek 
mozgékonyságát. 

A FLABéLOS készülék használata kardiopulmonalis 
állóképesség hiánya során is megfelelő intenzitással 
„edzi” a szervezetet, ezért jelent megoldást olyan egyének 
számára is, akik nem képesek különböző mozgásformákat 
űzni, vagy tornagyakorlatokat végezni, akár a kialakult 
túlsúlyuk okán.

A FLABéLOS nagy sikerrel alkalmazható a cukorbetegek, 
a túlsúlyos vagy elhízott páciensek kezelésében. Dr. 
Endre Veronika (belgyógyász, obezitológus) nagy 
tapasztalattal és rendkívüli eredményekkel rendelkezik 
a súlyproblémákkal küzdő cukorbetegek állapotának 
javítása terén. A készülék működési rendszerét, 
esztétikai hatásait, a FLABéLOS működésének hatására 
létrejött izomstimuláció következményeit és egy kutatás 
eredményét ismerteti a doktornő. 5 éve használja 
sikerrel praxisában a készüléket, melyet egy speciális 
diétával kombinál, ily módon újra beiktatva, beépítve 
a páciensek életébe a mozgást. A FLABéLOS 10 perces 
használatával 50 percnyi edzőtermi munkát végezhetünk 
el könnyedén, eredményesen, sérülés veszélye nélkül 
és még időt is spórolunk. Egészséges fogyást érnek el, 
az izomtömegüket megtartják, míg a zsír fokozatosan 
eltűnik a szervezetükből.

A FLABéLOS használatával a fokozott izommunka és 
a sejt szintű metabolikus folyamatok eredményeként a 
csontsűrűség szignifikánsan nő, így a vibrációs tréning a 
csontritkulás élvonalbeli terápiáját jelenti.

A fejlett civilizáció eredményeként a leggyakoribb 
népbetegségek a mozgáshiányból alakulnak ki.

A túlsúly kialakulásában a mozgáshiány nagy szerepet 
játszik, ami emellett izomgyengeséget, ízületi fájdalmat, 
meszesedést és ízületi degenerációt okoz.

Szentiványi Rita (gyógytornász-manuálterapeuta) a 
praxisában tapasztalta, hogy a FLABéLOS számtalan moz-
gásszervi problémára hatékonyan alkalmazható, mint 
például a kontraindikációt nem képző gerincbetegsé-
gekre, térdarthrosis, csípőarthrosis, váll- és könyökízületi 
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problémákra, izomgyengeség megszüntetésére, csontrit-
kulásra, krónikus porckorongsérv esetén, fibromyalgiás 
csomók fellazítására, spazmusoldásra, sportsérülés utáni 
rehabilitációra.

Tapasztalatait, eseteit osztja meg az előadás hallga-
tóságával, rámutatva a FLABéLOS alkalmazhatóságának 
sokrétűségére.

OTO FLABéLOS egy orvostechnikai, Teljes Testvibrá-
ciós Mozgásterápiás készülék egy olyan eszköz, ami a testi 
egészség megváltoztatásán keresztül a lelki tényezőket is 
elég markánsan befolyásolja.

A-0035 
EvIDENCIáK AZ oBEZITáS TERáPIáJáBAN 
Fekete Márta 
Richter Gedeon Nyrt. 

Léteznek egyáltalán evidenciák a túlsúllyal küzdő 
betegek terápiájában a jól ismert kalóriabevitel-
megszorításon és megnövelt energia-felhasználáson túl? 
Az előadás négy, az obezitás problémájával jelentősen 
terhelt nemzet terápiás irányelveit elemezve nyújt rövid 
összegzést arról, hogy mely terápiás lépések tekinthetőek 
ma evidenciának, ezzel is hidat építve a különböző 
támadáspontú metódusok között, bemutatva, hogy azok 
nem versenytársak, hanem megfelelő kombinációjuk 
gyakran az egyetlen eszköz a közös cél elérésére 

A-0055 
AZ ELHíZáS CéLZoTT KLINIKAI TERáPIáJA 
Bajnok László 
PTE I. Belklinika, Endokrinológiai és Anyagcsere Munka-
csoport

Mivel a jelenlegi egészségügyi rendszerben a 
súlyproblémák kezelésének elemi feltételei is hiányoznak 
(specializált orvosok, pszichológusok, rendelések hálózata, 
megfizetett ambulanter dietetika, mozgásterápiás 
szakember, akkreditált életmód kurzusok, stb.), az ilyen 
irányban elkötelezett orvosnak még hangsúlyosabb 
szerepe van.

A súlyproblémák kezelése során különösen fontos a 
személyre szabottság. Kommunikációnk hatékonyságát a 
széles stilisztikai skálán történő hangolással erősíthetjük 
(az életmód kezelések során általában is kritikus a 
felügyelő személy megértő-elfogadó és számonkérő-
sarkalló attitűdjének az egyensúlya). Bizonyos olyan 
elvárások, amelyek voluntaristák lehetnek egyeseknél, 
másoknál szükségesek a sikerhez. Minden további 
orientációban segít a visszaérkező jelzések értékelése (a 

megbeszélt, teljesíthető feladatok elvégzésre kerültek-e, 
hárítás-mentegetőzés, hibáztatás, metakommunikáció, 
stb.). Általában kevés „lelkizés” elegendő, s célszerű 
a hangsúlyt a visszatükrözésre, tisztázó, kérdő jellegű 
összegzésekre, kvázi megállapodásokra helyezni, 
de bizonyos esetekben a kezelés megvonása is 
része lehet terápiánknak. A „pszichokibernetika” 
fontos része a tudatosság erősítése, ami segít 
megelőzni a súlyprobléma tudatból való lecsúszását. 
Külön hangsúlyt érdemel az egy betegre szánt idő és 
figyelem optimalizálása (a „mindent, ami lényeges” 
érvényesítéséhez a „semmi, ami nyilvánvalóan felesleges” 
betartása is szükséges, 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 páciens 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 a változások és mennyire fixálódtak). A 
motiváció fenntartásában való tudatos segítés a kitartást 
segítheti.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan 
komorbiditásokra, mint a pszichés zavarok (depresszió, 
evészavarok, stb.), endokrin problémák (tartós 
amenorrhoea, stb.) és alvási apnoe.

A Xenical, mint zsírfelszívódást gátló szer bizonyos 
esetekben még mindig használható. Érdemes 
kihasználni bizonyos diabéteszeseknél a GLP-1 agonisták 
súlycsökkentő hatását. A metabolikus zavarokat okozó 
neurológiai és pszichiátriai szerek előnyösebbekre 
cserélése jótékony lehet.

A-0020 
KóRoS KövéRSég SEBéSZI KEZELéSE – gyűRű uTáNI 
éRA 
Papp Géza, Bursics Attila 
Uzsoki Utcai Kórház, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály 

Kóros kövérségről 40 feletti BMI értéktől beszélünk. 
Ebben a betegcsoportban és társbetegség fennállása 
esetén a 35 feletti BMI értékű betegeknél igazoltan 
a sebészi kezelés a leghatékonyabb és legtartósabb 
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módja a testsúlyfelesleg redukciójának. Hazánkban 
sokáig a gyomorgyűrű alkalmazása volt az egyetlen és 
napjainkban is talán még a leginkább ismert módszer. 
A sebészi kezelésnek azonban számos más, invazívabb, 
ugyanakkor kockázat-haszon szempontjából előnyösebb 
lehetősége van. A világban napjainkban leggyakrabban 
Roux-Y gastric bypasst (RYGB) és sleeve gyomorrezekciót 
végeznek, és ezekkel a beavatkozásokkal kapcsolatban már 
milliós nagyságrendű esetszámra alapozott tapasztalatok 
vannak. Átfogó vizsgálatok számolnak be arról, hogy RYGB 
után a cukorbetegség az esetek 83,8, a koleszterinszint 
emelkedés 93,6, a magasvérnyomás betegség 75,4, 
az alvási apnoe pedig 86,6%-ában javul, vagy akár 
megszűnik. A szívérrendszeri halálozási eredmények 
ebből eredő javulását alapvetően a testsúlyfeleslegnek 
a tartós, 60-70%-kal történő csökkenése eredményezi. 
Műtét válogatott betegcsoportnak ajánlható, akik 
széleskörű felvilágosítás, gondos előkészítés után 
eshetnek át a beavatkozáson. Az előkészítést végző 
belgyógyász-dietetikus-pszichológus-gyógytornász 
csapat ideális esetben a műtét után is segítik a beteget, 
és ez a támogatás az eredmény tartósságának és a sikeres 
életmódváltásnak is az egyik záloga.

 
A-0036 
CSoDáRA váRvA: ELHíZáS ELLENI gyógySZERJELöLTEK 
éS ESéLyEIK 
Varga Balázs 
Richter Gedeon Nyrt. 

A legjobb fiziológusok már az ókorban felismerték 
az elhízás veszélyeit, gyógyítása azonban ma sem 
megoldott, farmakoterápiája pedig relatíve rövid és 
ellentmondásokkal terhelt múltra tekint vissza. Az 
elmúlt száz év során számtalan különböző próbálkozás - 
a thyroid hormonoktól az amfetamin-jellegű molekulák 
szivárványán át a kannabisz receptor blokkolókig – bukott 
el mellékhatások miatt. Még több mechanizmus –NPY, 
CCK, MCH receptor blokkolás vagy az ARβ3 serkentés - 
bizonyult hatástalannak a hatalmas pénzeket felemésztő 
fázis kettő vizsgálatokban. Mindeközben néhány kis 
cég komoly eredményeket ért el régebbi, gyógyszer – 
mint például a topiramát és a phentermine – újszerű 
kombinációival. Mégis, Európában ma egyedül egy 
perifériás lipidáz inhibitor, az orlistat elérhető az a 
súlycsökkentés gyógyszeres elősegítésére. 

Milyen következtetéseket vonhatunk le tehát a múltbeli 
fejlesztésekből? Milyen akadályok, nehézségek állhatnak 
a jövő potenciális elhízás csökkentői előtt? Mit várhatunk 
a qsymiatól, contrave-től, liraglutidtól, exenatidtól és a 
többi fázis 2-3 vizsgálatokban részt vevő molekulától? 

A-0037 
oBEZITáS TRANSZLáCIóS KuTATáSoK:  áLLATKíSéRLE-
TEKTőL A HumáN fARmAKoTERáPIáIg 
Kovács Péter 
Richter Gedeon Nyrt. 

Napjainkban a kismolekulás eredeti gyógyszerkutatás 
és fejlesztés válságot él meg az egész világon. Ennek 
egyik oka a fázis 2 klinikai vizsgálatok hatékonysági siker-
rátáinak csökkenése és eleve alacsony volta, mely pedig 
a tudományos szakirodalomban publikált állatkísérletes 
eredmények megbízhatatlanságára illetve az iparban 
felhasznált állatmodellek alacsony transzlációs érté-
kére vezethető vissza. Különösen igaz ez a megállapítás 
a központi idegrendszeri folyamatok állatkísérletes mo-
dellezésére, így az obezitás és az éhség szabályozásának 
homeosztatikus és hedonikus folyamataira is. Jóllehet az 
obezitás számos előnyt is élvez transzlációs szempontból 
a többi, állatkísérletekkel nehezebben megfogható-, ma-
gasabb rendű központi idegrendszeri megbetegedésekkel 
szemben. 

A Richterben folyó obezitás transzlációs kutatások 
célja azon módszerek felkutatása és kifejlesztése melyek 
segítségével növelhető az állatkísérletek humánra vonat-
koztatott hatékonysági predikciója. Ezen különböző stra-
tégiákat tervezem bemutatni az előadásban.

A jövőre vonatkoztatva elmondható, hogy a köz-
ponti idegrendszeri megbetegedések kezelésére szolgáló 
farmakoterápiák kifejlesztésének útja kizárólag a transz-
lációs- és biomarker-kutatási tudományágak forradalmi 
fejlődésén át vezet az út. 

A-0038 
mEmANTIN éS BAKLofEN oRáLISAN AKTív, RögZíTETT 
DóZISú KomBINáCIóJA ELHíZáS KEZELéSéRE 
Kitka T, Kovács P, Varga B, Horváth Cs, Csekő Cs, Kordás K, 
Kis-Varga Á, Farkas S 
Richter Gedeon Nyrt. 

A közelmúltban engedélyezett és a még fejlesztés 
alatt álló, késői fázisú elhízásellenes farmakoterápiás 
készítmények hatás/mellékhatás profiljának szuboptimális 
volta továbbra is indokolja az újabb és jobb készítmények 
kifejlesztését célzó erőfeszítéseket. Ezen elhízáscsökkentő 
készítmények között új kémiai entitásokat ugyanúgy 
találunk, mint generikus gyógyszerek kombinációit. 
Társaságunk mindkét típusú terápia területén végez aktív 
kutatásokat. Előadásunkban két generikus gyógyszer, a 
memantine (NMDA receptor antagonista) és baclofen 
(GABAB receptor agonista) kombinációjának preklinikai 
eredményeit mutatjuk be.

A memantine- és baclofen-kezelések önmagukban, 
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illetve kombinációjukban való hatékonyságát diéta-
indukált elhízás-tesztben (DIO: diet-induced obesity) 
vizsgáltuk egérben. A rosszullétet (averziót) ki nem váltó 
dózis meghatározásához kondícionált ízaverzió-tesztet 
használtunk. A légzési, mozgási és központi idegrendszeri 
mellékhatásokat teljes test plethysmographiaval, 
LABORAS automata viselkedés-analizáló berendezéssel 
és rotarod (forgórúd) teszttel vizsgáltuk.

Irodalmi adatok szerint mind a memantine, mind a 
baclofen embereken kifejtett testsúlycsökkentő hatását 
vizsgálták korábban, de önmagában mindegyik szer hatása 
legfeljebb mérsékelt volt. Ezeket az adatokat egereken 
végzett DIO teszttel is visszaigazoltuk. Ezzel szemben 
kombinációjuk drasztikusan megnövelt hatékonyságot 
mutatott olyan dózisokban, melyek sem önmagukban, 
sem kombinációban nem okoznak rosszullétet. A napi 
kétszer orálisan adagolt 2+3 mg memantine+baclofen 
átlagosan 6,6, illetve 9,7%-os testsúlyvesztést okozott 14, 
illetve 28 nap alatt (a csak vivőanyaggal kezelt csoporthoz 
képest). Ez a hatás modellünkben összevethetőnek 
bizonyult a Qsymia azon dózisának hatékonyságával, mely 
a humánban alkalmazott magas dózissal ekvivalens. 

A memantine+baclofen ezen dózistartományában 
semmilyen motoros depresszáns vagy respirációs mel-
lékhatást sem láttunk.

A bemutatott adatok alapján a memantine és baclofen 
kombinációja hatékonyság tekintetében emberekben 
non-inferioritást mutathat a Qsymiahoz képest, 
tolerabilitását és biztonságosságát illetően azonban jobb 
profilt feltételezhetünk. A koncepció igazolása a klinikai 
vizsgálatok fázisába lépett (RGH 917, Fázis I).

A-0007 
IF yOU ARE FAT, BE MORE FIT 
Apor Péter 
OXYGEN Medical 

 
Az obezitás egyre növekvő egészségügyi krizist vet előre: 
az 1980-as évektől megháromszorozódott a technicizált 
világban, s ezzel együtt nő a kardiovaszkuláris rizikó, 
az esély a hypertóniára, a diabetesre, a rövidebb 
élettartamra. A BMI, a haskörfogat, a has:csípőkörfogat 
magas, a felső harmadba tartozó értéke az infarktus 
esélyét 23, a szívelégtelenégét 38, a teljes halálozásét 
17 százalékkal növeli a csaknem kilencezer személy 4,5 
éves kísérése során, a HOPE tanulmányban (Dagenais et 
2005). A fittség, a „funkcionális aerob kapacitás” a túlsúly 
miatt alacsonyabb az obeseken, de lehet, hogy a nagy 
súlyfelesleg cipelése miatt kicsi a külső munkavégzés, a 
sebesség, a meredekség a futószalagon). Ha ez így van, 
a vizsgálat jósló validitása kérdőjeles. A Mayo Klinikára 

koronária-betegség gyanújával 1986 és 91 között 
Bruce protokol szerinti futószalag terhelésen átesett, 
nemdohányzó, nem szívbeteg 5328 férfi, akik 51 +/-15 
évesek voltak akkor, 14 éves követéssel a halálozásukról 
nyertek információt a nemzeti regiszterből. A mért és a 
koruknak megfelelő elvárt fittség hányadosával (MET/
MET) jellemezték a funkcionális fittséget. A méréskor 
26 százalékuk volt normális BMI-jű, 44 % túlsúlyos és 
30%-nak volt a BMI-je 30 felett, a korátlagok 49,3, 53 
és 53,4 év volt. A hypertónia e sorrendben 42, 54 és 64 
százalékuknál állott fenn. A nyugalmi pulzusuk 71, 73 és 
76, a maximális pulzusszámuk 171, 165 és 161 ütés/perc. 
Abnormális EKG a terhelés alatt 17-19%ban mutatkozott. 
A funkcionális aerob kapacitás 109, 100 és 87% volt. (A 
100% amikor a mért megegyezett az elvárttal.) Akiknél 
a BMI és a bőrredő szerint sem volt túlsúly, a halálozás 
esélye 5,6%, akiknél a bőrredő-zsírérték magas volt, 
10,4%-os mortalitást szenvedtek el a 14 év során. A 
legalacsonyabb—80 százaléknál kisebb-- funkcionális 
aerob kapacitású csoport túlélése—a Kaplan-Meier 
görbe—sokkal rosszabb volt, mint az egymástól csak 
kisebb mértékben különbözött jobb aerob funkciójú 
csoportoké, de amelyek sorrendje az aerob kapacitásét 
követte. A súlycsoportok szerinti kvintilisekben a 
halálozás esélye 127, 109, 99, 88 és 77% volt. A 80% alatti 
fittség a halálozás esélyét nagymértékben fokozta. A 80% 
alatti normálsúlyú, túlsúlyos és obes csoportok halálozási 
esélye HR 1,754, 1,962 és 2,182-nak bizonyult. A normális 
súlyú és magas fittségűekhez képest a mortalitás nagyobb 
volt a normálsúlyú de 70% alatti fittségűeken, a túlsúlyos 
és 80% alatti fittségűeken és az obes, 90% alatti fittségű 
személyek körében. A mortalitás és a fittség viszonylata l/x 
funkciót mutat: homorú lefutású görbéket ad valamennyi 
BMI kategóriában, de a normál súlyúaké kevésbé homorú 
mint a nagyobb testzsírral bíróké, vagyis csak az elvárt 
fittség 30 százalékos hiánya esetén ugrik meg a halálozás 
esélye, míg a nagyobb testzsír esetén kisebb fittség-
deficit is megnöveli a meghalás esélyét. Nem mossa el 
ezt a kapcsolatot az a meggondolás, hogy a kövéreknek 
nagyobb testsúlyt kell cipelni a futószalagon. (Ezt a 
kétséget azok a vizsgálatok igazolják, amikor mért aerob 
kapacitással számolhatnak, és nem a teljesítményből 
számítottal.) Abudiab 2013)

A-0021 
AquASTEP A TúLSúLy moZgáSTERáPIáJáBAN 
Gasparovszky Márta 1, Pribélyi Péter 2, Sziráki Edina 1 
1Semmelweis Egyetem - Egészségtudományi Kar
2Peter’s Aquafitt Kft. 

Előadásunkban a subaqualis tér, a víz élettani 
tulajdonságainak ismeretében egy kevésbé ismert, de 
a túlsúlyos emberek edzésében is nagyon hatékony 
mozgásformát, az aqua-step-et szeretnénk bemutatni. 
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Megismerkedhetnek a csoportos aquaterápiás 
módszerekkel, hangsúlyozva az egyensúly, koordináció, 
aerob kapacitás, erő-állóképesség fejlesztésének, a test 
zsír-izom arányának javításának lehetőségeit.

A módszerek közül kiemeljük az aqua-step-et, 
mint a szárazföldi step-hez hasonlóan hatékony, de a 
vízben sokkal kevésbé terhelő mozgásformát. Külföldi 
szakirodalommal összevetve saját eredményeink 
is azt támasztják alá, hogy a testsúlycsökkentést 
eredményesebbé teszi a víz ellenállásával kombinált 
dinamikus, intenzív mozgásprogram, amely akár a lipid 
és lipoprotein profil módosítására is alkalmas lehet.

A-0018 
vISELKEDéSTERáPIávAL KomBINáLT PRémIum móDSZER 
Sal István 
Mentor-Szanator Kft. Budapest Cukorbeteg szakellátó hely 
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 
Zuglói Egészségügyi Szolgálat diabetológiai szakrendelés 

Egy elhízott, 2-es típusú cukorbeteg férfi 
esetismertetésére kerül sor. Kezdetben OAD mellett 
obezitását viselkedés-orientált csoportban kezeltem 
eredmény nélkül. Ezt követően gyógyszeres (sibutramin) 
kezelésben részesült szintén eredménytelenül. Diabetese 
közben progrediált és először analóg BOT, majd ICT 
kezelésre állítottam be. Kétszer 50 E glargine, háromszor 
40 E glulisine inzulin és 2x1000 mg metformin adása 
mellett HbA1c értéke 8 % alatt volt, de a testsúlya 
elérte a 135,5 kg-t. Egy évi orlistat-kezelés dacára súlya 
tovább gyarapodott és elérte a 140,8 kg-t. A diabetes 
szövődményeként perifériás neuropathia és hypertonia 
mellett alvási apnoe is jelentkezett. Ekkor döntöttem a 
Prémium módszer bevezetése mellett. Elhagyásra került 
a metformin az esetleges ketosis elkerülése céljából, a 
bázis inzulin adagját megfeleztük (2x 25 E glargine) és 
ugyancsak megfeleztük a déli vegyes étkezés (kb. 500-600 
kcal) előtti inzulin adagot (20 E glulisine). Ezek az adagok 
mindvégig fenntarthatók voltak, a diabetes anyagcsere 
paraméterei nem romlottak, a legutóbbi HbA1c 7,5 
% volt. Egy éves kezelés eredményeképpen a beteg 
testsúlya 115 kg-ra csökkent. A testsúly-változást BIA 
módszerrel követtük. A beteg az előírt mozgásprogramot 
rendszeresen teljesítette. Pszichés támogatásként a 
Prochaska, DiClemente-féle transzteoretikus terápiát 
alkalmaztuk. Az előadás keretében ismertetésre kerülnek 
ennek a módszernek a főbb elemei, amelyek széles 
körű alkalmazása az elhízás, diabetes, zsíranyagcsere-
zavarok, dohányzásról való leszoktatás terén a nyugati 
szakirodalomban elfogadottnak tekinthető. Hazai 
viszonylatban inzulinnal kezelt cukorbetegnél hasonló 
eset közlésével nem találkoztam. 

A-0042 
Egy KÜLöNLEgES éLETmóDváLTó TRéNINg (CSo-
PoRToS éLETEgyENSúLy PRogRAm®) A HATéKoNy 
SúLySZABáLyoZáS, éS A PoZITív éLETmINőSég éRDE-
KéBEN 
Balassa Levente 
Balassa Life Balance 

Az egészség-pszichológia egyik központi területe a 
magatartás-orvoslás (behavioral medicine). Ennek ku-
tatási eredményei szerint a hatékony életmódváltás 
(azaz pozitív egészség-magatartás kialakítása – egyben a 
stresszkezelés legátfogóbb módja) jellemzői: Komplex, az 
életmód mindhárom területét (táplálkozás, testmozgás, 
lelki működés) érinti. Folyamatos, azaz rendszeres és hu-
zamosabb ideig tartó tanácsadás formájában történik. 
Kiscsoportos keretekben zajlik, ahol a résztvevők egymást 
is támogató közösséget alkotnak. Az ismeretterjesztés 
mellett a gyakorlati életmód-készségeket személyre sza-
bottan fejleszti.

Az Országos Egészség-Fejlesztési Intézettel (OEFI) kö-
zösen elindított szakmai fejlesztés révén kivitelezett Cso-
portos Életegyensúly Program® azért kimagaslóan ered-
ményes, mert a fenti szerkezeti tulajdonságok mellett az 
alábbi lelki mechanizmusokra fókuszál: Olyan pozitív ér-
zelmi kimenetelre vonatkozó elvárásokat segít kialakítani, 
mint büszkeség, elégedettség, derű, jó közérzet, és ener-
gikusság. Az én-hatékonyság szisztematikus növelését 
támogatja, annak az egyre szilárdabb érzésnek a kialakí-
tását, hogy „képes vagyok tenni magamért!” Személyre 
szabott és reális cselekvési tervek (konkrét célok) kidol-
gozását segíti: annak a pontos leírását, hogy miként fog 
történni a változtatás, és ezért „mikor mit kell tennem.” 
Felkészít a nehézségekkel való megküzdésre: a valós élet 
természetes fordulataival érdemes előre számolni, azért, 
hogy „józan higgadtsággal kikerüljem az akadályokat.”

Az elmúlt hat évben végrehajtott tréningek tanulsága 
szerint a leghatékonyabb (azaz személyiségükkel 
összhangban levő, és tartós) változás a résztvevőkben 
akkor következik be, ha:
• a csupán ismeretterjesztésre korlátozódó előadás helyett 
sokkal inkább interaktív önismereti, személyiség-fejlesztő 
csoportfoglalkozás zajlik, amely kiemelt hangsúlyt helyez 
a résztvevők önmagukhoz való pozitív viszonyulására, és 
a mindennapos koncentrációjára;
• az állandó összetételű 10 fős kiscsoport két hetenként, 
összesen 10 alkalommal találkozik, és így a teljes tréning-
folyamat mintegy 4 hónapig tart (az egyes foglalkozások 
120 percesek);
• a foglalkozásokon mindig egyszerre van jelen dietetikus, 
személyi edző, és pszichológus, amelynek révén az 
életmód e három kitüntetett területének komplex, 
párhuzamos fejlesztése történik;
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• a tréninget csoport-folyamatokban jártas, tapasztalt 
egészség-fejlesztő pszichológus vezeti;
• minden egyes foglalkozás az elmúlt időszak egyéni 
tapasztalatainak (és azok személyiségbeli kódolásának) 
megbeszélésével kezdődik, és mindig az új, konkrét célok 
kijelölésével végződik;
• a kliensek motivációját fokozhatja, ha a tréning kezdetén 
és végén pszichés-, és fizikai állapot-felmérés történik, 
illetve támogatja a program (és a változás) melletti 
elköteleződést a táplálkozási napló használata.

A-0030 
KoCKáZATfELméRéS éS TANáCSADáS AZ E-HEALTH 
SEgíTSégévEL, AvAgy A PREvENTISSImo SZEREPE AZ 
ELHíZáS ELLENI KÜZDELEmBEN 
Palik Éva 1, Kovács Judit 2, Schmidt Judit 2, Nácsa Zoltán 3, 
Szlankó János 2 
1SE III. Belgyógyászati Klinika
2Saneidos Innovációs Zrt.
3NIS Informatikai Kft.

Bevezetés: A Preventissimo egy e-Health eszközök 
segítségével megvalósítható prevenciós és intervenciós 
eljárások kutatását magában foglaló projekt, amelynek 
minden eleme tudományos bizonyítékokon alapul. 
Kutatásunk célja a legjellemzőbb halálokok (keringési 
rendszer és emésztőrendszer megbetegedései, 
daganatos megbetegedések) mögött meghúzódó 
betegségcsoportok kockázati tényezőinek és prevenciós 
lehetőségeinek kutatása. Ezen széles spektrumból több 
is, így a szív-ér rendszeri, valamint a cukorbetegség is 
összefügg az elhízás kialakulásával, így megelőzésük az 
elhízás megelőzését, kezelését is segítheti.

Módszer:  A projekt keretében egy olyan internetalapú 
eszköz került kifejlesztésre, amelynek központjában egy 
kockázatelemző algoritmussal ellátott kérdőívrendszer 
áll. A rendszer a táplálkozással, a mozgással, a lelki 
egészséggel és az egyéb, életmóddal kapcsolatos 
tényezőket is figyelembe veszi a kockázatbecslés során. 
A kérdőív kitöltésével az egyén láthatja a kiválasztott 
betegségekre irányuló kockázatait, illetve ezek alapján 
személyre szabott tanácsokat is kap. Jelenleg a rendszer 
a mortalitási lista élén álló betegségek, mint a szív- és 
érrendszeri, a daganatos betegségek és a cukorbetegség, 
valamint egyéb életminőséget befolyásoló betegségek 
(a demencia és a látászavarok) kockázatait méri fel. A 
rendszerhez tartozó Tudástár a felmért betegségeket - azok 
kockázatait-, valamint a befolyásoló életmódtényezőket 
bővebben kifejtő cikkeket, illetve gyakorlati tanácsokat 
nyújt a látogatóknak.

Eredmények:  A rendszer egy technikai-módszertani 
pilotvizsgálat keretében került tesztelésre 2012 tavaszán 6 

Csongrád megyei háziorvosi praxisban 1000 páciens segít-
ségével. Ennek keretében a páciensek önállóan vagy a ren-
delőben asszisztensi segítséggel töltötték ki a kérdőívet és 
lehetőséget kaptak a rendszer értékelésére, a vizsgálatban 
részt vevő asszisztensekkel és orvosokkal egyetemben.  
A rendszert 2012 őszén a Semmelweis Egyetem beve-
zette a Prevenció tantárgy oktatásában gyakorlati fel-
adatként, amelynek keretében a hallgatók fejenként tíz 
fővel töltötték ki a kérdőívrendszert. 2013 végén a tárgyat 
sikeresen teljesítő hallgatók száma elérte a 763 főt. A ta-
pasztalatok alapján irányelv-tervezet is készült hasonló 
rendszerek alkalmazásáról prevenciós tevékenységben, 
az alapellátásban. 

Összefoglalás: 2013 őszétől nyilvánosan is elérhető a 
portál az interneten keresztül a www.preventissimo.hu 
oldalon, amelynek 2014 február végén kezdtük meg a 
szélesebb körben való elterjesztését.

Következtetés:  A portál távlati célja az egészséges 
életmódhoz szükséges eszközrendszer alapjainak 
működtetése, valamint a lakosság betegségmegelőzés, 
egészségmegőrzés (a helyes táplálkozás és a rendszeres 
testmozgás révén a túlsúly, elhízás megelőzése) iránti 
érdeklődésének felkeltése, majd ennek fenntartása az 
e-Health segítségével.

A projekt az Új Széchenyi Terv keretében jött létre. 
Projektazonosító: GOP-1.1.1-09/1-2010-0104

A-0017 
AZ éRETTSég – fEJLETTSég – TáPLáLTSág (éfT) - máTRIx 
JELENTőSégE A SZÜLETéSKoRI TáPLáLTSág, AZ ELHíZáS 
DIAgNoSZTIZáLáSáBAN 
Joubert Kálmán1, Berkő Péter2, Gárdos Éva3, Gyenis Gyula4 
1KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 
2Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, 
3Miskolc, Központi Statisztikai Hivatal, 
4Budapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természet-
tudományi Kar Embertani Tanszék, Budapest 

Bevezetés
Az újszülött tápláltságának gyors és pontos megítélése 

azért fontos, mert csak ennek ismeretében mérhető fel 
veszélyeztetettsége, és alakítható ki az optimális ellátása. 
Erre a célra alkalmas a Berkő-féle Érettség – Fejlettség 
– Tápláltság (ÉFT)-mátrix, amely az újszülött neme, 
terhességtartama, születési testtömege és születési 
hossza együttes figyelembevétele alapján adja meg 
a tápláltságát és az ahhoz tartozó veszélyeztetettség 
mértékét.

Anyag és módszer
Az ÉFT-mátrix egy olyan, 64-cellás percentilis-táblázat, 



2014; (13) Supplementum 1; S1-S40

28

amelynek 8 vízszintes sora alulról fölfelé növekvő 
sorrendben a születéskori testtömeg percentilis-zónákat, 
8 függőleges oszlopa pedig balról jobbra növekvő 
sorrendben a születéskori testhosszúság percentilis-
zónáit tartalmazza. Az egyes zónákat az őket határoló 
percentilis görbék megadásával lehet jellemezni, 
amelyek a következők: 3, 10, 25, 50, 75, 90 és 97. Az ÉFT-
mátrix kidolgozása az országos születési súly- és születési 
hossz- percentilis standardok felhasználásával történt. 
Az ÉFT-mátrix egyes celláihoz tartozó veszélyeztetettség 
mértékét, közel 700 ezer újszülött halvaszületési és 
újszülöttkori halandósági arányszámaival adja meg.

Eredmények
Minden újszülött elhelyezhető az ÉFT-mátrix 

valamelyik cellájában, a terhességtartam szerinti 
testtömeg- és a terhességtartam szerinti testhossz-
percentilis pozíciója függvényében. A mátrixban jól 
elkülöníthetők a tápláltság, fejlettség tekintetében 
egymástól jelentősen különböző újszülöttek csoportjai. 
Ennek megfelelően az ÉFT percentilis táblázat bal alsó 
cellájában a 3. percentilisnél kisebb testsúlyú és a 3. 
percentilisnél kisebb testhosszúságú újszülöttek – az ún. 
proporcionált retardáltak (mini-baby) – kerülnek. Az ÉFT 
táblázat átellenes, jobb felső sarkában értelemszerűen 
a 97. percentilisnél nagyobb testtömegű, és a 97. 
percentilisnél nagyobb testhosszúságú újszülöttek 
– az ún. proporcionált túlfejlettek (big-baby) – 
tartoznak. E két sarkot összekötő cellasorba tartozók a 
kiegyensúlyozott tápláltságúak, akiket 0-val jelölünk, 
ettől a jobb alsó sarok felé haladva, növekszik az újszülött 
súlyhiányának mértéke, amit negatív előjellel jelzünk, 
így a jobb alsó sarokcella a -7. Ennek logikáját követve 
a bal felső sarokcella a +7. jelölést kapta. Ebben a +7. 
sarokcellában, a 97. percentilisnél nagyobb testtömegű 
és a 3. percentilisnél kisebb testhosszúságú újszülötteket 
találjuk, akik a legnagyobb mértékben elhízottak. A 
cellába került újszülöttek veszélyeztetettségét jelzi a 273 
‰-es halvaszületési arány és a 454 ‰-es újszülöttkori 
halálozási arány. A +6-os cellákba tartozó erősen elhízott 
újszülötteknek is még igen jelentős a veszélyeztetettsége, 
amit jelez a 118 ‰-es és 119 ‰-es halvaszületési arány, 
illetve a 176 ‰-es és a 95 ‰-es újszülöttkori halálozási 
arány. A +5. cellák mérsékelten elhízott újszülötteinek 
már az előzőeknél kisebb, de még mindig jelentős a 
veszélyeztetettsége, amit jelez a nagyságrenddel kisebb 
halvaszületési és újszülöttkori halálozási arányuk. 

Következtetések
A születéskori tápláltság, fejlettség, igen nagy 

mértékben meghatározza az újszülött túlélési kockázatát. 
A Berkő-féle ÉFT-mátrix alkalmazásával megállapítható, 
hogy az újszülöttek méhen belüli elhízásából eredő 
veszélyeztetettsége, a legelhízottabbak cellájában, a 
halvaszületés és az újszülöttkori halálozás együttes 

figyelembevételével: 727 ‰. Ez az érték a következő 
elhízási szintet jelentő cellákban is meghaladja a 200 
‰-et. Az ÉFT-mátrix alkalmazásával időben felmérhető 
az újszülött tápláltságából, így az elhízásából eredő 
veszélyeztetettségének mértéke, s így lehetőséget 
biztosít az optimális ellátásuk kialakításához.

A-0004 
A JoBBKAmRA ECHoKARDIogRáfIáS vIZSgáLATA 
ELHíZoTTAKNáL. 
Sidó Zoltán 
Országos Sportegészségügyi Intézet 

Az irodalomban jól ismert az a tény, hogy a felnőttkori 
elhízás szoros kapcsolatban van a cardiovascularis mor-
biditással és mortalitással egyaránt. Az elhízás független 
rizikótényezője a coronaria betegségnek, a szívelégte-
lenségnek valamint a stroke-nak. Az echokardiográfia 
nélkülözhetetlen eszköze az elhízottak kivizsgálásának. 
Nagyszámú nemzetközi és hazai adat áll rendelkezésre az 
elhízás okozta bal szívfél geometriai és funkcionális elté-
réseiről. Viszonylag kevés vizsgálat történt, amelyben 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, test-
súly 72,9 kg, BMI 21,9 kg/m2 és 47 nő életkor 54,9 év, 
testsúly 58,7 kg, BMI 21,04 kg/m2 alkotta. 

A jobb kamra anterior falvastagsága, valamint 
a jobb pitvar hosszanti átmérője mindkét nemben 
szignifikánsan nagyobbnak bizonyult az elhízottaknál a 
kontrollhoz képest. A jobb kamra systolés funkcióját jelző 
tricuspidális annulus systolés elmozdulása, valamint a 
szöveti Doppler vizsgálat során mért tricuspidális annulus 
systolés sebessége szignifikánsan kisebbnek bizonyult az 
elhízottak esetében, egyaránt a férfiaknál és a nőknél. A 
jobb kamra diastolés funkciós paraméterei szignifikánsan 
különböztek az elhízottaknál a kontroll csoporthoz 
viszonyítva mindkét nemnél. Az elhízott férfiaknál és 
nőknél szignifikánsan magasabb volt a számított systolés 
pulmonális nyomás a kontroll csoportéhoz képest. 

Az eredményekből látható, hogy az elhízottaknál a 
jobb kamra systolés és diastolés paramétereiben már 
korán jelentkeznek kedvezőtlen eltérések, hamarabb, 
mint a bal kamrai mutatók esetében, különösen az 
ejekciós frakció vonatkozásában. Vizsgálatunk alapján 
úgy véljük, hogy mindkét kamra korai echokardiográfiás 
vizsgálata prognosztikai szempontból is fontosnak tűnik 
az elhízottaknál.



29

OBESITOLOGIA HUNGARICA

A-0002 
mAgyARoRSZágoN oPERáLT 235 LAPARoSCoPoS 
Roux y gyomoR ByPASS és 24 LAPARoSCoPoS gyomoR 
SLEEvE műTéTTEL SZERZETT TAPASZTALATAINK. 
vIDEoPRESENTATIo 
Mohos Elemér 
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Általános és 
Érsebészeti Osztály 

A kóros elhízás gyakoriságának világszerte tapasztalt 
növekedése és a műtéttel elért kiváló eredmények miatt 
egyre nagyobb számban kerül sor laparoscopos Roux Y 
gastric bypass (LRYGB) és laparoscopos gastric sleeve 
(LGS) műtétre. 

Módszer: 2010. februártól 2014. január 15-ig 259 
metabolikus sebészeti beavatkozást végeztünk, 235 
esetben LRYGB-t, 24 esetben pedig laparoscopos 
gastric sleeve resectio-t. 21 esetben szerepelt gyomor 
gyűrű beültetés anamnesztikusan, ezek közül 13 került 
eltávolításra a LRYGB műtéttel együlésben. Betegeinket az 
első évben három havonta, majd fél évente kontroláljuk. 
Az átlagos követési idő 18 hónap.

Eredmények: Betegeink átlagos testsúly csökkenése 
40,4 kg, a 2-es típusú diabetes gyógyulási aránya 90 
%, a magas vérnyomásra szedett gyógyszerek 73 %-a 
volt elhagyható, 92 %-ban oldódott meg a gastro-
esophageális reflux. A betegek 94 %-a került normál 
intervallumba különböző, standardizált életminőségi 
mutatók szerint. A követési idő alatt 14 betegnél (5,4 %) 
történt relaparoscopia, subileus állapot miatt, melyet 
11 betegnél (4,2 %) Petersen’s hernia, 3-nál (1,2%) 
pedig egyéb összenövések okoztak. 1 beteget (0,4 %) 
veszítettünk el gastrografin aspiratio következtében 
kialakult pneumonitis miatt. További két esetben (0,8%) 
a postop. 2. napon kialakult intraabdominalis vérzés 
miatt végeztünk laparoscopiát. A reoperációk közül 
kettő konverzióra került sor masszív interintestinalis 
összenövések miatt. 

Konklúzió: A LRYGB és a LGS műtét után minden esetben 
masszív testsúly csökkenést és az elhízáshoz társult 
betegségek magas arányú gyógyulását vagy javulását 
tapasztaltuk. A követési idő alatt az eredmények tartósnak 
bizonyultak. A beavatkozásokat kísérő szövődmények 
aránya csekély, ami megfelel a nemzetközi adatoknak. 
A műtét után a betegek követése mind az esetleges 
nyomelem és vitamin szubsztitúció, mind a különböző 
szövődmények lehetősége miatt elengedhetetlen. A 
szövődmények megoldásában is jelentős szerepet játszik 
a minimál invazív technika.

A-0005 
moTIváLó STRATégIáK AZ ELHíZáS KEZELéSéBEN 
Czeglédi Edit 
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 

A hosszú távú sikeres testsúlykontroll óriási kihívás 
elé állítja a súlyfelesleggel élőket és az őket kezelő 
szakembereket az elhízásra hajlamosító (obezogén) 
környezetben. A páciensek részéről gyakorlatilag 
állandóan megköveteli a csábításnak való ellenállást, 
és tartós erőfeszítéseket igényel az étrendi korlátozás 
és a fizikai aktivitás tekintetében. A cselekvésorientált 
súlycsökkentő kezelések esetében alkalmazott edukáció 
és a páciensek megfelelő készségekkel történő 
felvértezése kellő motiváció hiányában nem elégségesek. 
A motiváció ebben a kontextusban a változásra való 
készenlét vagy hajlandóság állapota, amely helyzetről 
helyzetre változik. A viselkedés szempontjából a 
motiváció annak a valószínűsége, hogy a kliens belekezd, 
folytat vagy kitartóan követ valamilyen, a változást 
előidéző stratégiát, azaz az elhízás esetében elköteleződik 
valamely testsúlykontrolláló egészségmagatartás mellett, 
illetve felhagy valamely, a testsúlykontrollt hátráltató 
egészségkárosító magatartással. Az elhízott páciensek 
változásra való motiválása a szakemberek feladatának 
inherens és centrális része. Számos motiváló stratégia 
létezik, amelyek kombinálása igen hatékony lehet a 
kezelési együttműködés és ezáltal a hosszú távú, sikeres 
súlycsökkenés elősegítésében. Az előadás során az alábbi 
általános motiváló stratégiákat tekintjük át, és illusztráljuk 
konkrét példákkal a testsúlymenedzselés kapcsán: tanács 
adása, az akadályok és gátak feloldása, a választási 
lehetőségek nyújtása, a kívánatosság csökkentése, az 
empátia gyakorlása, a visszajelzés nyújtása, a célok 
tisztázása és az aktív segítség. 

 
A-0012 
A CHoLECySToKININ-HATáS KoRfÜggő váLToZáSA-
INAK LEHETSégES SZEREPE A KöZéPKoRúAK ELHíZá-
SáNAk kIALAkULáSáBAN 
Pétervári Erika, Füredi Nóra, Mikó Alexandra, Soós Szilvia, 
Székely Miklós, Balaskó Márta 
Pécsi Tudományegyetem ÁOK Kórélettani és Gerontoló-
giai Intézet 

A testösszetétel hosszútávú szabályozásában 
megfigyelhető trendek, a középkorúak elhízása és az 
időkori anorexia/sarcopenia súlyos népegészségügyi 
következményekkel járnak. Különösen nagy kockázatot 
jelent az izomtömeg időskori sorvadása magas 
testzsírtartalom mellett (sarcopeniás obesitas). Korábbi 
vizsgálataink alapján a testösszetétel-változások 
kialakulásában az anabolikus és katabolikus regulatórikus 
peptidrendszerek komplex korfüggő hatás-változásainak 
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szerepe is feltételezhető. Kimutattuk a centrális 
melanocortinok anorexigén hatásának csökkenését 
középkorú, újbóli fokozódását öreg állatokban, ami 
mindkét trend magyarázatához hozzájárulhat. Az 
egyik legfontosabb perifériás anorexigén peptid, a 
cholecystokinin szerepét feltételezik az öregkori anorexia 
és izomsorvadás kialakulásában, mert plazmaszintje 
és aktivitása idősekben fokozott. Feltételeztük, hogy 
a melanocortinok hatásáéhoz hasonló korfüggő 
hullámzás érvényesülhet a cholecystokinin esetén is, 
ami hozzájárulhat a középkorúak elhízási hajlamának 
magyarázatához. Hipotézisünk szerint az elhízás által 
kiváltott regulatórikus eltérések elősegítik az időskori 
anorexia és következményes sarcopenia kifejlődését.

Hipotézisünket a cholecystokinin (5 μg) anorexigén 
hatásának kor- és testösszetétel-függő változásának 
vizsgálatával teszteltük. A peptid intraperitoneális 
injekciójával kiváltott anorexiát egyrészt normál táplálású 
hím Wistar patkányok különböző korcsoportjaiban (3-, 
6-, 12- 18- és 24-hónapos, rendre a humán fiatal felnőtt, 
korai és késői középkorú, valamint idősödő és öreg 
populációknak felelnek meg), másrészt a testösszetétel 
szerepének megállapítására kalóriarestrikciós (12 
hónapos; 40% energiabevitel-csökkentés) és magas 
zsírtartalmú tápon elhízlalt (6 és 12 hónapos; 60% zsír 
eredetű kalória, IPS TestDiet) csoportjaiban elemeztük. 
Táplálékfelvételüket 48 órás éhezést követő 3 órás 
újratáplálás során automatizált FeedScale rendszerben 
mértük (kontroll oldat, ill. cholecystokinin adását 
követően). A statisztikai analízist egyutas ANOVA-val 
végeztük.

Normál táplálású patkányokban a késői középkorú 
(12 hónapos) csoport kivételével a cholecystokinin 
gátolta a táplálékfelvételt. Ez a korfüggő minta hasonló 
a melanocortinoknál leírtakhoz: a hatás középkorúakban 
csökkent (elősegítve az elhízást), öregekben újra 
felerősödött (magyarázva az időskori anorexiát is). 
Ez a cholecystokinin-rezisztencia megelőzhető volt 
kalóriarestrikció alkalmazásával. Zsírdús diéta viszont 
egyrészt már korábbi életkorban (6 hónapos) előidézte 
a cholecystokinin-rezisztenciát, másrészt az elhízott 
12 hónapos csoportban előrehozta az egyébként az 
öreg állatokban (24 hónapos) újra megjelenő fokozott 
cholecystokinin-érzékenység kialakulását.

Tehát a cholecystokinin-hatás korfüggő változása 
részben magyarázhatja mind a korfüggő elhízást, mind 
az időskori anorexiát. A cholecystokinin-érzékenységet 
a testösszetétel jelentős mértékben befolyásolja: 
kalóriarestrikció késlelteti, az elhízás pedig gyorsítja 
az energiaháztartás szabályozásának öregedését. 
Elhízott középkorú állatokban az anorexigén mediátor 
hatékonysága korán nő, a kialakult anorexia elsődlegesen 

az izomszövet vesztését segíteti elő, felgyorsítva a 
sarcopenia kialakulását. (34039/KA-OTKA/13-02, 13-25)

A-0014 
A LEPTIN ENERgETIKAI SZEREPE AZ éLETKoR éS 
TáPLáLTSágI áLLAPoT fÜggvéNyéBEN 
Balaskó Márta1, Rostás Ildikó1, Tenk Judit1, Soós Szilvia1, 
Székely Miklós1, Pétervári Erika1 
1Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
Kórélettani és Gerontológiai Intézet 

Bevezetés: A testtömeg hosszú távú szabályozásában 
megfigyelhető tendenciák, azaz a középkorú elhízás, 
illetve az elhízáshoz társuló időskori izomsorvadás, 
sarcopenia hátterében emberben és rágcsálókban 
egyaránt komplex szabályozási eltérések feltételezhetőek, 
amelyek a katabolikus (táplálékfelvétel csökkentő, 
anorexigén, anyagcsere emelő, hipermetabolikus) 
és anabolikus (táplálékfelvétel fokozó, anyagcsere 
csökkentő) neurohumorális rendszerek egyensúlyát 
érintik, beleértve a peptidrendszereket is. A perifériás 
katabolikus peptidek között számos munkacsoport 
eredményei támasztják alá a zsírszövet eredetű leptin 
kulcsszerepét az energetikai szabályozásban, illetőleg 
hatásának elégtelenségét az elhízás kialakulásában. Az 
életkor mellett a testösszetétel, főleg az elhízás maga is 
leptin rezisztenciát idéz elő. Felvetődik a kérdés, hogy 
ebben a korfüggő rezisztenciában az életkor vagy a 
testösszetétel szerepe elsődleges.

Módszerek: A kérdés tisztázására vizsgáltuk leptin 
7-napos intracerebroventricularis, 1 µg/µl/h dózisú 
infúziójára (Alzet ozmotikus minipumpa) adott 
válaszkészséget különböző életkorú és tápláltsági 
állapotú hím Wistar patkányokban [4, 6 és 12, 18 és 
24 hónapos, rendre fiatal felnőtt, fiatalabb és idősebb 
középkorú, öregedő és öreg normál táplálású, 6, 12 és 
24 hónapos kalória restrikciós, illetve 6 és 18 hónapos 
magas zsírtartalmú tápon (60% zsírkalória IPS TestDiet) 
elhízlalt csoportokban]. Biotelemetriás rendszerben 
(MiniMitter) folyamatosan regisztráltuk a patkányok 
maghőmérséklet, szívfrekvencia (az energiaforgalom 
indikátora) és horizontális lokomotor aktivitás cirkadián 
értékeit. Táplálék- felvételüket és testtömegüket naponta 
mértük. Eredményeink statisztikai elemzésére one-way, 
illetve repeated-measures ANOVA tesztet alkalmaztunk.

Eredmények: A leptin infúzió fiatal felnőtt 
patkányokban csökkentette a táplálékfelvételt 
(anorexigén válasz), növelte a maghőmérsékletet és a 
szívfrekvenciát (hipermetabolikus válasz). Az anorexigén 
és hipermetabolikus válasz eredményeként a testtömeg 
csökkent. Az öreg állatok leptin rezisztenciája főként 
a hipermetabolikus választ érintette: Öregedő és öreg 
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patkányokban a leptin által előidézett maghőmérséklet és 
szívfrekvencia emelkedés elmaradt a fiatalabb állatokban 
látott mértéktől. A leptin által indukált anorexia mindvégig 
szignifikáns maradt, azonban a fiatalokhoz képest 
folyamatosan csökkent, 18 hónapos állatokban volt a 
leggyengébb, majd 24 hónaposokban újra erősebbé vált. 
A középkorú állatokban a leptin-anorexia mérséklődése 
elősegíthette az elhízás kialakulását. A zsírdús diéta által 
indukált elhízás a 18-hónapos állatokban meggátolta 
az anorexiát, és minden korcsoportban csökkentette a 
hipermetabolikus választ. A caloria restrikció minden 
korcsoportban fokozta a hipermetabolizmust, viszont a 
leptin csak a legöregebb korcsoportban okozott valódi 
anorexiát.

Következtetések: Korral a katabolikus leptin hatások 
nem párhuzamos módon változnak. A tápláltsági 
állapot főleg a hipermetabolikus hatásokat befolyásolja. 
Eredményeink alapján úgy tűnik, hogy a leptin rezisztencia 
főleg a test zsírtartalmától függ, nem a kortól és segíti az 
obesitas további fokozódását. (34039/KA-OTKA/13-02, 
13-25)

A-0016 
íZ-INgEREK KIváLToTTA AgyI AKTIvITáS váLToZáSoK 
ELHíZáSBAN: fmRI vIZSgáLAToK 
Szalay Cs.1, Aradi M.2, Schwarcz A.2,3, Orsi G.3, Perlaki G.3, 
Németh L.1, Hanna S.1, Takács G.1, Bajnok L.4, Vereczkei 
A.5, Lénárd L.1, Karádi Z.1 
1Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, Élettani Intézet, Pécs
2Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, Idegsebészeti Klinika, Pécs
3Pécsi Diagnosztikai Központ, Pécs
4Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Endokrinológiai Osztály
5Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi 
Kar, Sebészeti Klinika 

A neurofiziológiai kutatások egyik fontos területe 
a táplálkozás és anyagcsere központi szabályozásának 
vizsgálata, mivel a kapcsolódó betegségek - mint az 
elhízás, a kóros soványság, a diabetes mellitus és 
a metabolikus szindróma - a modern társadalmak 
egészségügyi ellátására egyre növekvő terhet rónak. Az 
ezen megbetegedések hátterében álló pathofiziológiai 
elváltozások, de ma még az egészséges szervezet centrális 
regulációs mechanizmusai sem ismertek kellő mértékben. 
E működések jobb megértését szolgálják a manapság 
egyre szélesebb körben alkalmazott funkcionális MR 
(fMRI) vizsgálatok. Jelen kísérleteinkben kövér betegek 
és egészséges kontroll személyek íz-ingerlés kiváltotta 
agyi fMRI aktivitásváltozásait tanulmányoztuk. 

Vizsgálatainkat 3T térerejű Siemens Magnetom TIM 

Trio klinikai teljes test scanneren végeztük, a képalkotás 
paraméterei a következők voltak: T2*-súlyozott EPI 
szekvencia: 23 szelet (TR/TE: 2500/36 ms, FoV: 192 mm, 
matrix: 96*96, szeleten belüli felbontás: 2 x 2 mm2, 
szeletvastagság: 4 mm). Az íz-ingerek a következők voltak: 
0.1 M nádcukor (unimodális, édes), 0.03 mM kinin HCl 
(QHCl); unimodális, keserű) kellemetlen (averzív) és 
végül nagy-kalóriájú (150 kcal/100 ml), multimodális, 
vanília ízesítésű folyékony tápszer (Nutridrink©) .Az 
oldatokat polietilén csöveken keresztül pneumatikus 
pumpa segítségével juttattuk az alanyok szájába. 
Öblítésként és semleges ingerként desztillált víz szolgált. 
Az adatok utófeldolgozása és statisztikai elemzése az FSL 
programcsomaggal történt. 

A kórosan elhízott betegek esetében általánosságban 
megállapítottuk, hogy az íz-ingerlés kiváltotta agyi 
aktiváció nagysága, mindhárom íz-oldatra szignifikánsan 
nagyobb volt a betegek csoportjában a kontrollokkal 
összehasonlítva. Az agyi aktivációban itt is, mint ahogy 
a BMI-vel ill. a hedonikus értékeléssel összefüggő 
korrelációban is, jellemző területi megoszlás/mintázat 
mutatkozott, amely magában foglalta az elsődleges és 
másodlagos íz-kérgen kívül az előagyi struktúrák (amygdala, 
nucleus accumbens, pallidum, putamen) jelentős részét is. 
Jelen vizsgálataink fontos új adatokkal szolgálhatnak az 
evészavarok, a táplálkozási és metabolikus betegségek 
hátterében álló központi idegrendszeri kórfolyamatok 
jobb megértéséhez, és ezáltal új diagnosztikus és terápiás 
protokollok kidolgozásához is hozzájárulhatnak. 

 
A-0028 
mAgAS ANTIoxIDáNS TARTALmú ZöLDSégKRémEK 
fEJLESZTéSE éS HumáN KLINIKAI vIZSgáLATA 
Palotás Gábor, Lugasi Andrea, Palotás Gabriella, Daood 
Hussein, Martos Éva 
 
Palotás Gábor, Palotás Gabriella: Univer Product Zrt.
Lugasi Andrea: Budapesti Gazdasági Főiskola; (Kereske-
delmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar; Vendég-
látás Intézeti Tanszék - ha kell ilyen mélységig)
Daood Hussein: Szent István Egyetem, Regionális Egye-
temi Tudásközpont
Martos Éva: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudo-
mányi Intézet

Magas antioxidáns tartalmú zöldségkrémek fejlesztése 
és humán klinikai vizsgálata

Zöldségkrém termékcsaládról előadás tartás és 
kóstoltatás 
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A-0010 
gyERmEKKoRI KARDIovASZKuLáRIS RIZIKó EuRóPAI 
PERSPEKTíváBAN 
Molnár Dénes, Kovács Éva 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, 
Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika 

A metabolikus szindróma klasszikus, ám a 
konszenzusos kritériumokat nélkülöző rendszere mellé 
felsorakoztak egyéb rizikófaktornak tekinthető elemek is, 
pl. a stressz, a fizikai aktivitás, fittségi szint, testösszetétel, 
perinatális ill. korai fejlődési tényezők (hormonális 
imprinting, gesztációs korhoz képest túl nagy vagy túl kis 
születési súly, utolérő súlygyarapodás, korai adipositas 
rebound), genetikai faktorok, családi anamnézis. A 
fenti tényezőkről szolgáltatnak információt az IDEFICS, 
ENERGY és HELENA tanulmányok, 8-10 európai országban 
harmonizált módszertannal lefolytatott kereszt-metszeti, 
ill. 5 éves utánkövetéses vizsgálatok során több mint 
16000 2-10 éves ill. 7000 10-12 éves gyermek, valamint 
3000 12,5-17,5 éves serdülő felmérése révén. A nagy 
létszámú kohorszok lehetővé teszik európai referencia 
standardok kidolgozását antorpometriai és laboratóriumi 
markerek vonatkozásában, amely megbízhatóbbá teszi 
az egyéni adatok és kockázati szintek kiértékelését.  
A túlsúly és az elhízás prevalenciája észak-déli grádienst 
mutatott mindhárom tanulmányban; a különböző 
életkori csoportokban ill. nemek szerint 11,4-20,4 ill. 
4,0-7,4% között változott. A serdülők körében a normál 
súlyúaknak 42%-a, az elhízottaknak csak 31,5 %-a tölt 
60 percet naponta közepes és erős fizikai aktivitással, 
akcelerométerrel igazoltan. A fiatalabbaknál ez csak 
16,7%-a ill. 11,3 % volt. A kardiovaszkuláris fitness, 
valamint az izomerő edzettségi állapot egymástól 
független protektív hatást fejtettek ki a rizikó szintre. Az 
alvástartam kedvező hatása a testsúlyra igazolódott. Az 
alacsony születési súly nagyobb arányú hasi elhízással, 
ill. kedvezőtlenebb lipid metabolizmussal járt együtt. A 
serdülőknél a metabolikus szindróma prevalenciája 1,1% 
volt (IDF kritériumrendszer), a fiatalabb korosztályban 
2% (Cook-féle kritériumrendszer).

Az európai tanulmányok eredményei, azok tudomá-
nyos fontosságán túl, segítséget nyújthat az egészségügyi 
szervezeteknek a megfelelő preventív módszerek kidol-
gozásában Európában.

A-0008 
mETABoLIKuS SZINDRómA gyERmEKKoRBAN 
Felszeghy Enikő, Káposzta Rita, Juhász Éva, Ilyés István 
DEK Gyermekklinika 

A metabolikus szindróma incidenciája világszerte 
növekszik. Gyermek- és serdülőkori elhízásban a szén-

hidrát-és lipoprotein-anyagcsere zavara, valamint a 
hypertonia együttes fennállásakor metabolikus szind-
rómáról beszélünk. Hátterében inzulinrezisztencia/
hyperinsulinaemia áll. Átmenetele felnőttkori formába 
igen gyakori.

A DEOEC Gyermekklinika Endokrin Szakrendelésén 
2000-2012 között megjelent obes gyermekek szűrését 
végeztük metabolikus szindróma feltérképezésére. Egyedi 
BMI értékük az életkoruknak és nemüknek megfelelő 97-es 
BMI percentilis érték felé esett. Arra a kérdésre kerestük 
a választ, hogy a vizsgáltak között melyik a leggyakoribb 
komponens és van-e nemek közötti különbség. 
191 elhízott gyermek, 89 leány és 102 fiú bevonására 
került sor. Átlagéletkoruk: 13,7±2,15 év (fiúk), 14,15±2,1 
év (lányok), BMI értékük 34,2±5,8 kg/m2 (fiúk), 36±5,2 
kg/m2 (lányok) volt. A vizsgálatba bevont gyermekek 
esetében vérzsír, éhomi vércukor és inzulinszint 
meghatározásra, valamint ABPM vizsgálatra került sor.

Szignifikáns különbség az ABPM systole értékeit 
leszámítva a vizsgált paraméterekre és az alcsoportokban 
nem adódott. A kóros értékek gyakoriságát tekintve 
az inzulinszint és a számított HOMA érték volt az első 
helyen. Az inzulinszint emelkedése 191 gyermekből 105 
főt (55%), HOMA eltérés 191 gyermekből 140 főt (73%) 
érintett. Ezt követte a vérnyomás systoles emelkedése 
83 főnél (43%), illetve a HDL-C szint csökkenése 80 
gyermeknél (42%). A legritkább esetben találtunk 
diastoles és vércukor eltéréseket. A fiúknál az inzulin 
eltéréseket HDL-C eltérések, a lányoknál pedig az inzulin 
eltéréseket az ABPM systole kóros értékei követték. A 
különböző csoportok kombinációját figyelembe véve 
leggyakrabban az inzulin és HOMA eltérések társultak az 
egyéb komponensek kóros értékeivel. Vércukor eltérés 
18 gyermeknél volt (9%). Az átlag inzulin, HOMA értékek 
minden alcsoportban emelkedettnek adódtak, a 191 
gyermek inzulin átlag értéke 31,7mU/L±18,95, ill. HOMA 
átlag értéke 6,5±3,95.

Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy az obes 
gyermekek esetében elsődlegesen a szénhidrát-
anyagcsere vizsgálata jön szóba, amennyiben ez eltérést 
mutat, a gyermekek részletes kivizsgálása javasolt. 
 
TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0045
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A-0013
INZuLINREZISZTENCIA éS PuBERTáS NoRmáL, éS EmEL-
KEDETT CARDIomETABoLICuS KoCKáZATTAL RENDEL-
KEZő gyERmEKEKBEN 
Tobisch Borbála1, Blatniczky László1, Barkai László2,3 
1Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, 
Gyermek-diabetes és -obezitológiai Szakellátás
2Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 
Gyermek-egészségügyi Továbbképző Intézet, Miskolc
3Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar, Elméleti Egészség-
tudományi Tanszék, Miskolc

Előzmény: Az elhízás és a következményes 
cardiometabolicus rizikófokozódás növekvő tendenciát 
mutat már a gyermekkorban is. Az inzulin központi 
szerepet játszik a cardiovascularis és metabolikus 
következmények kialakulásában. Ismert jelenség, hogy 
a serdülőkort elérve, az inzulinszintek emelkednek, 
tranziens inzulinrezisztenciát eredményezve. Az 
IDF kidolgozott egy score rendszert gyermekekre is, 
amely alapján a gyermekeket 10 éves koruk felett 
cardiometabolicus szempontból veszélyeztetett és nem 
veszélyeztetett csoportba sorolja.

Cél: Vizsgálatunk célja volt, hogy megvizsgáljuk, 
hogyan alakulnak az inzulin szintek a cardiomatabolicusan 
veszélyeztetett és nem veszélyeztetett csoportban a 
serdülés előtt, alatt és után.

Metodika: A vizsgálatba kórházunk és a BAZ Megyei 
Oktatókórház obesitas ambulanciáján megjelenő 
334 gyermek lett bevonva. Koruk 5-19 év volt. A 
gyermekek súlyát, magasságát, derék/csípő hányadosát, 
vérnyomását, serdülési állapotát az első vizit alkalmával 
felmértük, majd minden gyermek per os cukorterhelésen 
vett részt, melynek kapcsán a vércukor meghatározás 
mellett lipid-, inzulin-, HbA1c meghatározás, inzulinszint 
meghatározás is történt. Az inzulin szintekből AUC-
IRilletve HOMA index meghatározás történt. Az IDF 
kritériumok szerint 2 csoportba osztottuk a gyermekeket, 
cardiometabolicus veszélyeztetettségük szerint. A 2 
gyermekcsoport különböző paramétereit összevetettük.

Eredmények: A cardiometabolicus szempontból 
veszélyeztetett és nem veszélyeztetett gyermekek 
számos szempontból eltérést mutattak. A veszélyeztetett 
gyermekek életkora, serdülési foka szignifikánsabb 
előbbre volt. Szignifikáns eltérést találtunk továbbá a 
2 csoport BMI értéke, 0 és 120 perces vércukor értéke, 
HOMA indexe és AUC-IRértéke, HbA1c érték, HDL-chol 
értéke, TG értéke és vérnyomása közt. Nem találtunk 
eltérést a derék/csípő hányadosban.

A nem veszélyeztetett csoport AUC-IRmintázata 
azonos volt serdülés alatt a normál, nem obes, populáci-

óéval, míg a veszélyeztetett csoportban az AUC-IRértékek 
alapján számolt inzulinrezisztencia már sokkal korábban, 
még a serdülés bekövetkezte előtt megjelent. HOMA 
index tekintetében a nem veszélyeztetetett csoport nem 
mutatott eltérést a serdülés során, míg a veszélyeztetett 
csoport HOMA indexe szignifikánsan magasabb volt a 
saját csoportba, de korábbi Tanner stadiumba besorolt 
társaikénál, illetve az azonos Tanner stadiumba sorolt, de 
cardiometabolicusan nem veszélyeztetett társaikénál.

Vércukor görbéket elemezve 27 esetben találtunk 
kóros (IGT-t, IFG-t, vagy T2DM-re utaló) görbét, ebből 12 
esetben a HbA1c érték normál határokon belül voltak, 
ugyanakkor a HbA1c értékek, melyek 20 esetben voltak 
emelkedettek, csupán 3 esetben jártak együtt kóros vér-
cukor görbével. 

IGT-re utaló értéket többet találtunk, mint IFG-re utaló 
értéket. 

A csökkent HDL-chol érték volt a leggyakoribb lipid 
zavar.

Következtetések: A veszélyeztetett csoportban a ter-
helés alatti inzulinszintek már sokkal korábban megemel-
kednek, mint a nem veszélyeztetett csoportban, ezért 
tehát érdemes már a 10 év alatti korosztályt is szűrni 
cardiometabolicus rizikó szempontjából, bár az IDF állás-
foglalása szerint 10 éves kor alatt a rizikó nem megálla-
pítható. A serdülés előrehaladtával emelkednek az éhomi 
inzulinszintek is, fiatal felnőtt korra beavatkozás nélkül az 
állapot fixálódik, következésképpen megjelenik a T2DM. 
A 120 perces vércukor eltérés korábbi, így érzékenyebb 
jelnek tűnik a glükóz háztartás megítélése szempont-
jából, ezért javasolnánk ezen érték score rendszerekbe 
való bevonását. A HbA1c értékek elemzése önmagukban 
nem tűnnek elegendőnek a glükóz anyagcsere eltérések 
felmérésére, hiszen akár T2DM típusú cukorgörbe mellett 
is találtunk normál HbA1c szintet, ezért a cukorgörbe és a 
HbA1c értékek együttes vizsgálatát tartjuk relevánsnak.

 

A-0041 
HoRmoNvIZSgáLAToK EREDméNyEINEK éRTéKELéSE 
GyERMEkkORBAN 
Erhardt Éva 
Pécsi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika

A gyermekgyógyászati ellátásban újszülöttkortól 
kezdve fontos szerepük van a különböző percentilis 
görbék használatának. A gyermekek ellátásánál olyan 
referencia értékek használhatók, amelyek az életkort, 
a nemet és adott esetben a népcsoporthoz tartozást 
is figyelembe veszik. A hormonvizsgálatok referencia-
tartománya ráadásul módszerfüggő.
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Az előadás célja a zsírszövetben termelődő két 
adipokin, a leptin és adiponektin, valamint az elhízással 
nagymértékben összefüggő hormon, az inzulin referencia 
görbéinek bemutatása normál testtömegű, egészséges, 
prepubertas, európai gyermekekben, valamint egyes 
hormonvizsgálati (TSH, prolactin, inzulin) eredmény 
értékelésének szempontjai klinikai esetek alapján, elhízott 
gyermekekben és serdülőkben, különös tekintettel a 
polycystas ovarium szindrómára.

Egy európai vizsgálatban 8 ország, összesen több 
mint n=16000, 2-9 éves korú, prepubertas gyermeke 
vett részt. A vizsgált gyermekek átlag életkora 6,2 
±1,8 év volt. Az adatok statisztikai feldolgozásánál a 
„General Additive Model for Location Scale and Shape” 
(GAMLSS) módszer használata történt. A gyermekek 
életkor szerinti csoportosítása évenkénti bontásban volt.  
A lányok leptin, adiponektin és inzulin szintjei minden 
korcsoportban magasabbak voltak összehasonlítva a 
fiúkéval. Az adiponektin szintekben az életkorral negatív, 
azaz csökkenő, míg a leptin szintekben az életkorral 
emelkedő trendet lehetett kimutatni. 

Tudomásunk szerint a bemutatott referencia görbék 
az első életkor- és nem-specifikus leptin, adiponektin 
valamint inzulin percentilisek, melyek egy európai, 
multinacionalis gyermekpopuláció adatai alapján 
születtek.

 
A-0034 
AZ ELHíZáS PREvALENCIáJA A KöZéPISKoLáS KoRoSZ-
TáLyBAN AZ EvéSZAvAR-EPIDEmIoLógIAI vIZSgáLAToK 
TÜKRéBEN 
Szabó Pál 1, Ludányi Balázs 1, Pető Zoltán 2, Túry Ferenc 3

1Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen
2Szegedi Tudományegyetem, Neuropszichiátriai Rehabili-
tációs Osztály, Szeged
3Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, 
Budapest

Bevezetés: Mind az elhízás, mind pedig az evészavarok 
sokféle szomatikus szövődménnyel járnak együtt, 
és jelentős a pszichiátriai komorbiditásuk ezeknek a 
betegségeknek. Az evészavarok gyakorisága fokozódott 
hazánkban az elmúlt 20-25 évben.

Célkitűzés: annak meghatározása, hogyan változott 
az elhízás prevalenciája a középiskolás korosztályban 
hazánkban.

Módszerek: Az 1989-ben végzett vizsgálatot (Túry és 
mtsai, 1991; Szabó és Túry, 1991) megismételtük meg 
az 1998/1999-es tanévben (Szabó és mtsai, 2010), majd 
2007 tavaszán. Mindhárom vizsgálatban ugyanazokat 

a kérdőíveket alkalmaztuk az evészavarok vizsgálatára: 
az Evési Attitűdök Tesztjét és az Evészavar Súlyossági 
Skálát. A kérdőív a szociodemográfiai és antropometriai 
adatokra vonatkozó kérdések mellett az az Általános 
Egészségi Kérdőívet is tartalmazta (alskálái: Szomatikus 
tünetek, Szorongás és alvászavar, Szociális diszfunkció, 
Depresszió).

Eredmények: Összesen 3319 9-12. osztályos tanuló 
vett részt a vizsgálatban (2502 lány és 817 fiú): az 1. 
vizsgálatban 967 (854 lány és 113 fiú), a másodikban 
1761 (1303 lány és 458 fiú), a harmadikban 591 (345 lány 
és 246 fiú). A lányok körében a testtömeg értéke nem 
különbözött a három vizsgálati időben (55,9 ± 7,9 kg, 
56,1 ± 8,9 kg, 56,0 ± 7,0 kg), a testmagasság jelentősen 
nőtt (164,3 ± 6,1 cm, 166,4 ± 6,1 cm, 167,7 ± 6,0 cm, p 
< 0,001), a testtömegindex pedig jelentősen csökkent a 
vizsgált időszakban (20,7 ± 2,6, 20,3 ± 3,0, 19,9 ± 2,1; 1. 
vs 2. és 1. vs 3. értéknél p = 0,001; a 2. vs 3. értéknél 
p = 0,007). A fiúknál az 1. vizsgálathoz képest a 2. és 3. 
vizsgálatban mind a testtömeg (66,1 ± 9,4 kg vs 69,1 ± 
11,9, illetve 68,9 ± 10,8), mind a testmagasság jelentősen 
nagyobb (177,0 ± 6,5 cm, 178,7 ± 7,3 cm, 179,6 ± 7,6 cm), 
a testtömegindexben azonban nincs különbség (21,1 ± 
2,5, 21,6 ± 3,2, 21,4 ± 2,7) a három vizsgálatban.

Következtetések: Eredményeink alapján a középiskolás 
korosztályban nem nőtt az elhízás prevalenciája 1989 és 
2007 között. Ez a külső megjelenés fontosságának és a 
karcsúságideál térnyerésének tulajdonítható.

Kulcsszavak: elhízás, prevalencia, középiskolás korosz-
tály, evészavarok, időbeli változások, karcsúságideál 

A-0009 
KARDIovASZKuLáRIS JELLEmZőK ELEmZéSE NoRmáL 
TúLSúLyoS éS ELHíZoTT (11-18) évES fIúK éS LáNyoK 
KöRéBEN 
Ihász Ferenc 1, Boros Piroska 2 
1Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar  
2University of Northern Iowa 

Bevezetés
A gyermekkorban mért aerob kapacitás mértéke 

alapvetően függ a fizikai aktivitásban résztvevő 
harántcsíkolt izmok oxigénszállító képességétől. A 
terhelés csúcsán mért oxigénfelvétel (VO2max), az egyik 
legmegbízhatóbb mutatója az ember aktuális fittségi 
állapotának. Jóval nehezebb feladat az aerob kapacitás 
minősítése a gyermekek esetében, hiszen a növekedés és 
az érés jelentősen torzíthatja ezen jellemzők becslésének 
megbízhatóságát. Tovább nehezíti ezt a feladatot, ha 
túlsúlyos és elhízott gyermekeket akarunk minősíteni. 
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Módszerek
A vizsgálat során (n=512), (14,97±2.24) éves gyermek 

testösszetételét (InBody720) bioimpedancia elvén 
működő műszerrel végeztük. A terheléses gázanyagcsere 
vizsgálatot Vmax C29” Sensormedics (Yorba Linda, CA, 
USA) gázanalizátorral, Marquette 2000 típusú futószalag 
ergométeren mértük (Pittsburgh, PA, USA). Az adatokat 
nyugalomban és a terhelés maximumán rögzítettük. 

Eredmények
A vizsgált gyermekek közel (28%-a) túlsúlyos, vagy 

elhízott volt. A nemek tekintetében a lányok között 
volt jelentősebb az elhízottak aránya. A relatív zsír (F%) 
korcsoportonkénti átlagai közötti különbség csökken, 
az elhízottak aránya a serdülő-és ifjúkor határán a 
legjelentősebb. A relatív zsír alapján szelektált mintában 
a kardiovaszkuláris jellemzők átlagai közötti különbség 
csökken, vagyis minél elhízottabb a gyermek, keringési 
és légzési teljesítménye romlik. Kifejezetten igaz ez 
a perctérfogat (Q) zsír alapján szelektált átlagainak 
különbségére. A nem esetében ezek a különbségek 
csak elhízottak csoportjára igazak. A nyugalmi szisztolés 
vérnyomás átlagok a fiúk esetében a serdülő és az 
ifjúkorban jelentősen nőnek, a lányok esetében ez nem 
jellemző. Az elhízottak között azonban nincs szignifikáns 
különbség a nemek esetében.

Következtetések
A korcsoportonkénti kedvezőtlen testösszetétel 

változások, gyenge keringési és légzési teljesítményeket 
vetítenek előre. A két nem eredményeit 
összevetve a különbségek más és más szervek 
szervrendszerek működésének különbségeit mutatják.  
Kulcsszavak: aerob kapacitás, keringési és légzési 
teljesítmény, nyugalmi szisztolés

A-0031 
AZ EgéSZSégES REggELI - gyERmEKEINK EgéSZSégE 
Venczel Éva 

„Reggelizz, és nem hízol el” …
mondja a közmondás. Bár sokak számára nem fér kétség 
ahhoz, hogy a nap nem indulhat reggeli nélkül, még mindig 
magas a reggelit nem fogyasztók száma. A gyerekeknél ez 
az arány jóval magasabb, pedig itt nagyobb jelentőséggel 
bír, hogy a hét minden napján megfelelő összetételű, jó 
minőségű reggelihez jussanak az „éjszakai koplalás” után.  
Egy ilyen reggelivel biztosítható, hogy ne éhesen 
induljanak „munkába” gyermekeink.

Reggeli nélkül a vércukorszint a normális szint alá esik, 
a gyermekre rátör egyszer csak az éhség, a rosszullét és 
nincs elegendő energiája a tanuláshoz. A test nem kapja 
meg a megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot, 
éhezik. Ha a nap így indul, a gyermek fáradtan, ingerülten 

érkezik az iskolába. A koncentrálóképessége romlik, 
feladatait nehézkesen látja el. A fellépő tünetek idegessé 
teszik és nem tud a tananyagra figyelni. 

A megfelelő fizikai erőnléthez is elengedhetetlen az 
egészséges napindítás. A gyermekek körében végzett 
kutatások pozitív összefüggést találtak a reggelizés 
és az olyan kognitív működések, mint a figyelem, a 
problémamegoldás, az együttműködő magatartás és a 
memória között is.

Nemcsak az a fontos azonban, hogy reggelizzenek, 
hanem az is, hogy MIT reggelizzenek. A mai kor átlag 
emberének elvárásai szerint, teljesen megfelelő, 
kényelmes, praktikus és szükséges megoldás a táplálék-
kiegészítők használata.

A Herbalife megalkotta az ideális reggelit, mely 
teljes egészében képes helyettesíteni a reggeli étkezést. 
A turmix egy ilyen finom, minőségi táplálék, mellyel 
a vércukorszintet egyenletes szinten lehet tartani, így 
elkerülhetők az egész nap feltörő éhségrohamok. Ha 
valaki rendszeresen és egészségesen reggelizik, az 
hatékonyabban tud fogyni is, és könnyebben őrzi meg a 
súlyát, és az egészségét. Az aktív kamaszkor előtt, amikor 
még nem igazán érdekli a gyerekeket, hogy hogyan néznek 
ki és mit szólnak hozzá mások, nekünk kell odafigyelni 
rájuk. 

Ma a táplálkozás-kiegészítők piacán igen sok 
cég tevékenykedik és árulja termékeit. Társadalmi 
összefogással, kampányokkal fel kell hívni az iskolák, 
szülők, nevelők, gyerekek figyelmét a reggeli fontosságára. 
A jövő nemzedékének egészségi állapota, ma teremtődik, 
vagy romlik meg. Ez a felelősség a miénk is. Rajtunk is 
múlik, hogy gyermekeink egészséges fejlődésének 
elősegítői vagyunk e tudásunkkal, tapasztalatainkkal, 
életmódunkkal, vagy elkendőzzük ezt a problémát. 

Táplálkozással foglalkozó tanácsadóként missziómnak 
tekintem, hogy egyre nagyobb nyilvánosságot kapjon a 
gyermekek egészséges reggeliztetésének fontossága.

A-0029 
A D-vITAmIN éS AZ ELHíZáS 
Barna Mária 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet Dietetikai és Táp-
lálkozástudományi Tanszék 

 
Az utóbbi évtizedekben kiderült, hogy a D-vitamin biológiai 
hatása szerteágazó, nemcsak a csontanyagcserében 
érvényesül. Hiánya estén megnövekszik számos krónikus 
megbetegedés kialakulásának a kockázata Ilyen kórképek: 



2014; (13) Supplementum 1; S1-S40

36

az ischaemiás szívbetegség, a magas vérnyomás, a 
cukorbetegség, az elhízás, a rosszindulatú daganatok, a 
rheumatoid arthritis, a sclerosis multiplex, a tuberkulózis 
stb. 

A D-vitaminhiány és az elhízás kapcsolata több mint 30 
éve ismert, de az oki összefüggés csak az utóbbi években 
tisztázódott. A D-vitamin (és a kalcium) bevitel befolyásolja 
az energia és tápanyag bevitelt, az energia felhasználást, 
és szerepet játszik a testtömeg szabályozásában. 
A D-vitamin befolyásolja a zsírsejtek képződését és 
érését, hiánya megnöveli az elhízás kockázatát. Az elhízás 
megelőzésében a D-vitamin gyulladás-gátló hatása is 
érvényesülhet. Az utóbbi években a zsírszövet, különösen 
a hasi zsírszövet megnövekedésében enyhe fokú 
szisztémás gyulladást mutattak ki és úgy tartják, hogy 
az elhízást alacsony fokú szisztémás gyulladás jellemzi. 
A D-vitamin pedig befolyásolja számos, a gyulladásos 
folyamatokban szerepet játszó, bioaktív metabolit 
termelését. A gyulladásos folyamatok szabályozása 
- a lokális és szisztémás immunválasz regulációja - 
csökkentheti az elhízás kockázatát. 

A NHANES III vizsgálatban: <48,4 nmol/l szérum 
D-vitamin szintnél szignifikánsan, csaknem kétszer nagyobb 
volt a metabolikus szindróma kockázata, mint >96,4 
nmol/l szintnél. Nemcsak kórosan elhízottakban, hanem 
egészséges gyermekekben, serdülőkben és felnőttekben 
egyaránt, ugyancsak fordított összefüggést találtak 
szérum D-vitaminszint és a TTI (testtömeg-index) között. 
Elhízottakban nagyobb D-vitamin bevitellel lehet csak 
optimális D-vitaminszintet elérni, mert a D-vitamin a 
zsírszövetben raktározódik, és mind az itt raktározott, 
mind a bőrben képződött D-vitamin nehezebben jut a 
keringésbe. 

 
A-0047 
ELHíZoTTAK vITAmIN fELvéTELéNEK vIZSgáLATA 
KÜLöNöS TEKINTETTEL A D-vITAmIN fELvéTELéRE 
Halmy Eszter, Kovács Gertrúd, Paksy András, Halmy László† 
Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Korábbi vizsgálataink során igazoltuk, hogy elhízásban 
a táplálékfelvételt hiány és többlet egyaránt jellemzi. 
Különösen fontos a táplálkozás minőségének vizsgálata 
az elhízásban kialakuló kockázati tényezők megjelenése, 
vagy a kísérőbetegségek szempontjából. Jelen 
vizsgálatunk célkitűzése a vitaminfelvétel meghatározása 
volt, különös tekintettel a D-vitamin felvételére. 
Vizsgálatunkat 462 személy táplálkozási analízisével 
végeztük, amelyben NutriComp 3.0 szoftver segítségével 
naponként meghatározásra került a táplálék minőségi 
és mennyiségi összetétele. Az alapanyagcsere (BMR) 
Mifflin-St Jeor képlettel történt számítása után a bevallott 

energiaértéket a BMR-re viszonyítottuk, és így az 
underriporting (<1,1) és az overriporting (>2,7) eseteket 
rejektáltuk. Így a statisztikai feldolgozásban értékelhető 
összes eset száma: 287 (62%), a túlsúlyos/elhízott/
morbid elhízott esetek száma: 234, ebből 88 férfi, 146 
nő, a normális súlyú kontrollok száma: 53, ebből 16 férfi, 
37 nő volt.

Eredmények: A túlsúlyos és elhízott személyek 
zsírban és vízben oldódó vitaminfelvétele nem felel 
meg a nemzetközi ajánlásoknak. A 2010. évi US Dietary 
Guideline ajánlásához viszonyítva a kívánt beviteli értéket 
az elhízott férfiak csoportja D-vitamin és folsav esetében 
100%-ban nem érte el, míg a többi vitamin esetében az 
ajánlás alatti felvétel arányai elhízott férfiak illetve nők 
körében a táblázat szerint alakultak: 

vitamin A D E B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B12 C

férfiak % 84.8 100 36.4 39.4 24.7 15,2 100 69.7 6.1 27.3 18.2 36.4

nők % 84.5 98.6 56.3 74.6 42.3 36.6 98.6 81.7 11.3 56.3 53.5 37.8

BMI csoportok szerint vizsgálva a testsúlykilogrammra 
vonatkoztatott vitaminfelvétel a BMI növekedésével 
szignifikáns mértékben (ANOVA p< 0,01-0,001) csökken. 
Az eredmények mindkét nemre jellemzőek. A morbid obéz 
csoport vitamin ellátottsága kisebb volt mindkét nemben. 
A D-vitamin felvétele BMI szerint nem különbözik, 
viszont a nők felvétele kisebb (p<0,05). 5 µg/nap 
D-vitamin felvételi érték alatt a férfiak 86,5 %-a, a nők 
97,3 %-a található. A D-vitamin felvétel testtömegkg-ra 
vonatkoztatva BMI csoportonként lineárisan csökkent 
mind férfiak (ANOVA p<0,01) mind nők esetében 
(ANOVA p<0,01). A D-vitamin felvétel férfiakon negatív 
korrelációt mutatott az életkorral (r=-0,199 p<0,05), 
pozitív korrelációt a növényi zsiradékfelvétellel (0,461 
p<0,001). A felvett D-vitamin 1000 kcal-ra vonatkoztatva 
a férfiak csoportjában negatív korrelációt mutatott a 
BMI-vel (r= -0,275 p<0,01), a testtömeggel (r=-0,282 
p<0,01), az állati zsiradék felvétellel (r=-0,250 p<0,05). 
Nőkön pozitív korrelációt észleltünk (r=0,318 p<0,001) 
a növényi zsiradék felvétellel. Az A-vitamin felvétel 
férfiakon (r=0,230 p<0,05) nőkön (0,379 p<0,001) pozitív 
összefüggést mutatott a D-vitamin felvételével.

Konklúziók: Lényegesnek látszik, hogy a morbid 
elhízottak csoportja több vonatkozásban kisebb mértékű 
ellátottságot mutat, tehát körükben a nagyobb D-vitamin 
felvétel különösen fontosnak látszik. Az általánosan 
jellemző alacsony vitamin beviteli értékek a diéta 
módosítását és a szuplementáció szükségességét vetik 
fel.
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A-0046 
A mIKRoBIoTA mINT öNáLLó SZERvÜNK – mILyEN 
BEfoLyáSA vAN AZ EgéSZSégÜNKRE éS AZ ELHíZáSRA? 
Rajnavölgyi Éva 
Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Im-
munológiai Intézet 

Minden többsejtű szervezet kommenzális vagy szim-
biotikus kapcsolatban láthatatlan mikroorganizmusokkal 
él együtt. A korai egyedfejlődés során a csecsemő már 
a születés pillanatában szembesül a minket körülvevő 
mikroorganizmusok sokaságával, amelyek között az ár-
talmatlan és hasznos mikrobák mellett esetenként szá-
munkra veszélyes kórokozók, mint egyes baktériumok, 
vírusok, egyéb élősködők is előfordulnak. A kommenzális 
baktériumok életünk legelső percétől kezdve kiemelten 
fontos szerepet játszanak szervezetünk védelmi rendsze-
reink megerősítésében és ezáltal lehetővé teszik a kór-
okozók elleni hatékony fellépést. Így az immunrendszer 
megfelelő fejlődését a minket körülvevő mikrobiális kör-
nyezet indítja el, ami az immunrendszer sejtjeit aktivá-
lását és számos, különböző elven működő védelmi reakció 
elindulását idézi elő. A legújabb kutatási eredmények azt 
is igazolták, hogy az immunrendszer fejlődése mellett az 
idegrendszer korai fejlődése szintén a kommenzális bak-
tériumok általi kontrol alatt áll. 

Az emberi szervezetben a hasznos mikrobák 
zöme a bélrendszerben található és elengedhetetlen 
fontosságú a béltraktus egyensúlyának fenntartásában. 
A bél nyálkahártya óriási felszínét betelepítő 
mikroorganizmusok a tápanyagokért folyó küzdelem 
kimenetelétől függően szorulnak ki, vagy szaporodnak 
el és így a bélflóra összetétele szorosan összefügg a 
táplálkozási szokásokkal. A bálnyálkahártya felszínét ősi, 
kis molekula tömegű védő peptidek (defenzinek) védik, 
míg a kórokozók kiszorításában és a különböző káros 
anyagok eltávolításában a mikrobióta is kiemelt szerepet 
játszik. A bélrendszer egyensúlyának fenntartásában és a 
testidegen anyagok folyamatos lebontásában, valamint a 
gyulladásos folyamatok megelőzésében az immunrendszer 
speciális sejttípusai kiemelt szerepet játszanak. A barrier 
funkciót ellátó bél epitél sejtek mellett a lamina propria 
myeloid eredetű sejtjeinek mikrokörnyezetében a 
citokinek, kemokinek és retinsav hatására speciális, 
gyulladást csökkentő tolerogén környezet alakul ki. 
Gyulladást keltő ingerek hatására azonban a lamina 
propria és a Peyer patch-ek között vándorló dendritikus 
sejtek eljutnak a mesenteriális nyirokcsomókba, ahol a 
szerzett immunitást közvetítő T-limfocitákkal kapcsolatba 
lépve gyulladásos folyamatokat indíthatnak el. 

A mikrobióta jótékony hatása nem csak a bélrendszert 
érinti, hanem távoli szervekben is érvényesül, így egész 
szervezetünk működésére hatást gyakorol. Ezért van 

nagy jelentősége azoknak a néhány éve indult, nagy 
áteresztő képességű genomikai, metagenomikai és 
fehérje szintű molekuláris biológiai kutatásoknak, 
amelyek segítségével a mikrobióta összetétele, 
funkcionálisan aktív komponenseinek és egyes előnyös 
tulajdonságú képviselőinek azonosítása és jellemzése 
elvégezhető és terápiás célú alkalmazása kidolgozható. 
Mivel életformánk és táplálkozási szokásaink az elmúlt fél 
évszázadban jelentősen változtak, a modern világ számára 
az egészséges táplálkozás biztosítása a növekvő népesség 
számára nagy kihívást jelent a jövő nemzedékének. 

 
A-0019 
A PREmIum EgéSZSégKoNCEPCIó fogyóKúRáS TA-
PASZTALATAI A vISELKEDéSI mINTáZAToK oLDALáRóL 
Bagi Éva Eszter 
Belső Kontroll Kft.; Premium Health Concepts Kft. 

A Premium Diet fogyókúrás egészségkoncepció 
módszerével, addiktológiai konzultánsként konzultációban 
segítek kontrollt vesztett viselkedési mintázatban, mint 
pl. táplálkozási függőségben szenvedő betegeknek.

A program alappillérei: 1. Tanácsadás, 2. Bioimpedancia 
mérés, 3. Táplálkozás, 4. Mozgás. Kezdetben „mankó” 
jelleggel fehérjedús italporral roborálunk, ami 
vitaminban, ásványi anyagban és nyomelemben gazdag 
étrendhelyettesítő. A program négy időrendi fázisból épül 
fel: 1. Az „Alkalmazkodási fázis”-ban (2 nap) kizárólag egy 
speciális étrendhelyettesítőt („GO”) fogyaszt a páciens, 
amelynek célja a glikogénraktárak kiürítése, a vércukor-
inzulin kilengések tompítása. 2. A „Zsírégetési fázis” a 
kizárólagos zsírbontás megtanítására törekvő szakasz, 
amely a célsúlyig tart. Ez idő alatt javasolt a reggeli és 
a vacsora helyetti fehérjeital („REGULÁR”) fogyasztása. 
Az ebéddel tanuljuk szisztematikus, de egyénre és 
annak életvitelére (illetve családjára) adaptált tananyag 
keretén belül az elsajátítandó gyakorlati és elméleti 
anyagot. Kialakítjuk a táplálkozási piramis mentén a 
zsírbontáshoz szükséges és elégséges kalóriájú étkezést, 
a teljesértékű táplálkozáshoz szükséges ismereteket, 
gondolkodásmódot. Közben folyamatosan, két hetente 
BIA-Analyser műszerrel mérjük a testösszetételt. A 
programmal láthatóvá válik a szervezet zsír-, víz-, izom- 
csont- és kötőszöveti állományának állapota, változása. 
3. Az „Ellenőrzési fázis” (4-6 hét) során már ritkábbak 
a konzultációk, a páciens újra „ételt” reggelizik a 
teljesértékű étrend alapján, ebédel és csak vacsorára 
fogyaszt REGULAR terméket. 4. A „Jó közérzet fázis” zárja 
a változási munkát, amely során súlymegtartóan éli a 
már lefogyott, roborált és magabiztos ember az életét. 
Aranykártya-programunkkal háromszor meglátogathatja 
szakembereinket ingyen egy-egy mérés, konzultáció 
erejéig. Így bizonyosságot szerezhet arról, hogy az új 
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és rutinizálódott életformát elsajátította, a felépülési 
folyamat szépen halad. 

A program eltarthat fél évtől akár másfél, két 
évig is, kiindulási súlytól függően. Egy visszaesést 
követően előfordul, hogy hónapokkal később 
visszatérnek a páciensek, mert tapasztalták már 
a Premium Diet hatékonyságát, de az életük nem 
érkezett még el a teljes elszánás és akció fázisába! 
Szakmámból kifolyólag leginkább addiktológiai 
vonatkozású (pl.: étkezési-, alkohol-, netfüggés, 
munkamánia, stb.), élethelyzetbeli (pl.: szülés utáni 
kismamák, meddő túlsúlyos nők, normál krízissel küzdők, 
stb.) vagy pl. munkából adódó (pl.:menedzserek, könyvelők, 
ex-sportolók, stb.) problémákkal keresnek, akiknél az 
elhízás szövődményeinek kezdeti fázisaival találkozom 
(magas vérnyomás, kettes típusú diabetesz). Mindezeket 
az egészségügyi kérdéseket (pl. vérnyomáscsökkentő 
dózisának fokozatos csökkentése) orvosukkal vagy általam 
javasolt szakemberrel együttműködve, konzultációban 
tartjuk kézben.

Alkalmazott módszereim a Premium Diet kalauz 
adta keretek mellett a Prochaska DiClemente 
változási modell, amelynek fáziai: pre-kontempláció, 
kontempláció, rákészülés, megtartás, visszaesés. Az 
időnként bekövetkező relapszus miatt felkészülünk 
annak ismeretére némi relapszus-prevencióval és az 
egyéni visszaesési jelek felismerésével. Martin Seligman 
által a pozitív pszichológia filozófiájában megfogalmazott 
védőfaktorokat, fejlődési potenciálokat is érintünk, hogy 
egyéni és teljesebb legyen a „fogyókúrás” változás.

A Premium Diet módszere alkalmas viselkedési 
függőségből felépülni vágyó embereknek felépülési 
programot nyújtani. Ez egy orvosilag megalapozott 
egészségkoncepció, amelynek ismeretanyagával és belső 
kontrollal kézben tartható az egészség.

 
A-0053 
A BIoImPEDANCIA méRéS A TESTSúLyvEZETéS ALAPJA 
(ELméLET) 
Ulrike Jung 

A német nyelvű előadást tolmácsolja: Molnár Siegfried

A testösszetétel meghatározásának elve
A Body Inpedance Analyser (BIA) műszeres mérés fizikai 
alapjai

 

A-0054 
A BIoImPEDANCIA méRéS A TESTSúLyvEZETéS ALAPJA 
(GyAkORLAT) 
Ulrike Jung 

A német nyelvű gyakorlati bemutatót tolmácsolja: Molnár 
Siegfried

A testösszetétel meghatározása a mérési értékek alapján
A pontos és követésre alkalmas mérési eredmények 
követelményei
A mérés gyakorlati kivitelezése
Az analízis értelmezése, szisztematikus megközelítése és 
gyakorlati példák 
Kezelési irányok a mérési eredmények alapján

 



teljes testvibrációs 
készülék

• Orvostechnikai eszköz
• Professzionális teljes testvibrációs, mozgásterápiás alakformáló készülék
• A XXI. század leghatékonyabb és legkíméletesebb edzési módszere
• Hatékony mozgás erôlködés nélkül

Mindannyiunknak fontos, hogy megelôzzük a mozgáshiány okozta megbetegedéseket.
Mindennél jobban szeretnénk elégedetten belenézni a tükörbe.
Szeretnénk egészséges és formás testet, erôlködés nélkül, rövid idôráfordítással, hatékonyan.
Sokszor fáradt, enervált állapotunk helyett fi ttek, jókedvûek szeretnénk lenni, hogy legyen energiánk
egy minôségi élethez.
Az aktív élet fenntartása akkor is fontos, amikor már az intenzív sport nem jöhet szóba.

HOGYAN LEHETSÉGES EZ?
A FLABéLOS alakformáló billegô-mozgó padján állva sorozatos egyensúlyvesztés következik be, 
mely beindítja a központi idegrendszert, az agy pedig utasítást ad az egyensúly fenntartásában 
részt vevô összes izomnak a korrigálásra, azaz az izomzat automatikusan „ellen tart”.
A helyzetmegtartó refl exeink mûködésbe lépnek, mely jelentôs izommunkát eredményez, 
az ízületeinket és a szívet ugyanakkor nem terheli meg. Mindez az izommunka az 
akaratunktól függetlenül következik be, és olyan gyorsan történik, hogy egyetlen 
másodperc alatt akár 10-60 izom-összehúzódást is elérhetünk. Ezt tudatosan, edzôtermi 
körülmények között lehetetlen lenne megvalósítani.

 

STIMULÁLVA AZ EGÉSZ TESTET – AZ ÖSSZES IZMOT 
ÉS ERET – A VERTIKÁLIS VIBRÁCIÓ:
• Növeli az anyagcserét, ezáltal javítja és gyorsítja az emésztést
• Növeli az izmok munkabírását, az izmok erejét és tónusát
• Megállítja a csonttömeg-vesztést
• Kíméli az ízületeket és a szívet
• Javítja a vérkeringést és az izmok közötti koordinációt, ruganyosságot biztosít
• Javítja az egyensúlyérzéket
• Csökkenti a heveny és idült derékfájást
• Cukorbetegek számára kifejezetten ajánlott, mert javítja a végtagok vérkeringését, 

rendszeres használatával csökkenthetô a vércukorszint
• Növeli a vér oxigén szintjét, ezáltal javítja a közérzetet, 

segít a koncentrációban
• Segíti a sérülések, betegségek következtében károsodott izmok, ízületek 

újjáépítését, ezáltal a rehabilitáció egyik leghatékonyabb segédeszköze
• Több oldalról és hatékonyan támadja meg a narancsbôrt

Használja az OTO FLABéLOS-t akár minden nap! 
Az eredmény fokozott vérkeringés, 
megnövekedett izomerô és szebb
testtónus lesz! 
Csupán 10 perc edzés naponta elegendô
a teljes test átmozgatására! www.mediwel.hu
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HATÉKONY KONCEPCIÓNKKAL 
ÖN IS SEGÍTHET TÚLSÚLYOS PÁCIENSEIN!

A Premium Diet orvosi diétás programmal egy olyan módszert kínálunk Orvosainknak, amellyel hatékonyan le tudja 
fogyasztani pácienseit. A köztes étkezések elhagyására helyezzük a hangsúlyt, a magas minőségű italporokkal a hiányt 
kikerüljük, a glukagon aktiválásával pedig a zsírégetést ösztönözzük. A diéta során a zsírszövet leépül, míg az izomzatot 
megóvjuk. Ezzel a módszerrel a jojó-effektus fellépése kizárható. A kéthetes konzultáció során egy orvosi műszerrel - 
ami a testösszetételt és a tápláltsági szintet méri - validálni lehet az eredményeket.

•  Tanácsadás  •  Táplálkozás  •  BIA-mérés  •  Mozgás

DR. BAGI ÉVA ESZTER
neurofiziológus,
addiktológiai konzultáns,
Dunakeszi

Az én munkám és egyben hivatásom nem pusztán a 
fogyasztás. Sokkal inkább a pusztító, romboló szenve-
délyek egészséget, testet, lelket, szellemet és nem 
utolsó sorban anyagiakat építő változásáról szól. Egy 
egészségtudatos élet megtanulásáról, megtanításáról.” 

DR. LIZICZAI IMRE
kardiológus, 
Mosonmagyaróvár

Nincs éhezés, korszerű az összetétele, választékos az 
ízvilága, könnyen elkészíthető, rugalmasan illeszthető 
a napi táplálkozásba, nincs a módszerrel jojó-effektus.” 

DR. SIMON ATTILA 
háziorvos,
Nagykanizsa

2005 óta vagyok már PREMIUM orvos, az enyém volt a 
második PREMIUM BIA mérőműszer az országban. 
Eddig több mint 400 pácienst kezeltünk a módszerrel, 
a sikeres testsúlycsökkentők aránya 85-90 % között van!”

DR. SÁNTHA ÉVA
háziorvos,
Budapest IX.

Sok résztvevőt ismerek, aki 5-15 kg-s fogyás után évek 
óta tartja súlyát. Ha valaki rááll erre a diétára, utána 
már nem "szenved", könnyedén tartja.” 
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„

„

„

H-9400 Sopron, Verő József u. 1., Tel.:+36 30/229 21 96, office@premiumhealth.hu
www.premiumorvos.hu, www.premiumdiet.hu




