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köszöntő
Tisztelt Kollégák!

Prof. Dr. Forster Tamás
a Kongresszus elnöke,
a MET társelnöke

Dr. Tóth Tamás
a Kongresszus Szervező
Bizottságának elnöke,
a MET főtitkára

Negyedszázada annak, hogy egy néhány fős orvoscsoport
1991-ben úgy ítélte meg, hogy az 1960-as évektől felerősödő jelenség, az elhízás, külön tudományos figyelmet
igényel. 1992-ben már az első konferenciáját tartotta a
Pickwick Klub, avagy Obezitológiai Társaság elnevezésekkel alakuló, végül Magyar Elhízásellenes AlapítványDr. Jákó Péter
ként bejegyzett jogelőd szervezet. Az Alapítvány hozta
a
Kongresszus
társelnöke,
létre jogutódját, a Magyar Elhízástudományi Társaságot,
a
MET
tiszteletbeli
elnöke
amely a logot, a célkitűzéseket, és az akkor mintegy 600
fős tagságot átvette, majd jelentős hazai és nemzetközi
aktivitásba kezdett.
Az elmúlt 25 év számos tudományos eredménye és a gyakorlatban megvalósított lépések sora sem bizonyultak
elégségesnek a globális elhízás világszerte növekvő trendjének megfékezésében. Az elhízás kezelése még napjainkban sem megoldott, holott a népegészségügyi helyzet
egyik meghatározó eleme a testsúlymenedzsment. Fel
kellett ismerjük, hogy a problémakör túlnő az egészségügyi tárcák keretein, és össztársadalmi, valamint országhatárokon átívelő összefogást igényel.
A Közép-európai sajátosságokra tekintettel a 2007. évi
budapesti Európai Elhízástudományi Kongresszuson
Dr. Halmy Lászlóné Eszter
társaságunk alapító elnöke javaslatára megszületett az a Kongresszus Tudományos
európai regionális tudományos együttműködés gondoBizottságának elnöke,
lata. A kétévente megrendezésre kerülő Közép-európai
a MET ügyvezető elnöke
Elhízástudományi Kongresszusoknak 2009-ben és 2015ben szervezésünkben Budapest adott otthont, továbbá
2016-ban aktív részvételünkkel és a lengyelek vezetésével
létrejött a Közép-európai Elhízásellenes Koalíció, valamint
a 2017. évi pozsonyi 6. Közép-európai Elhízástudományi
Kongresszuson megerősödött tudományos együttműködésünk a környező országokkal.
Jubileumi Kongresszusunk keretében az elért eredményeink rövid áttekintése mellett a szakterület új kihívásait
kívánjuk megfogalmazni. A kongresszus mottója szerint
kiemelten tárgyaljuk az öröklés és környezet interakcióit,
keressük az elhízás kezelésének az egészségügyi ellátórendszer keretében a jelenlegi szabályozásban történő
megvalósíthatóságát, továbbá górcső alá vesszük az
obezitáshoz társult multimorbid állapotok új kezelési lehetőségeit.
Bízom abban, hogy Jubilemi Kongresszusunkon aktív tudományos diszkussziók keretében tárgyalhatjuk napjaink
és jövőnk meghatározó globális jelenségét.

Halmy Eszter

a Magyar Elhízástudományi Társaság ügyvezető elnöke
a XXV. Jubilemi Kongresszus Tudományos Bizottság elnöke

5

A Magyar Elhízástudományi Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusa
a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Diétetikusok Országos Szövetsége
együttműködésével

A Magyar Hypertonia Társaság vezetősége nagy
tisztelettel köszönti a Magyar Elhízástudományi
Társaságot 25. Kongresszusa alkalmából. Napjainkban
nem kétséges, hogy az elhízással kapcsolatos kutatások,
az elhízás elleni küzdelem a kardiovaszkuláris prevenció
leglényegesebb elemei közé tartoznak.

Tisztelettel köszöntöm a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága nevében a Magyar Elhízástudományi
Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusát. Amint a
jubileum is mutatja az elhízás már régóta foglalkoztat
bennünket, mivel igen bonyolult, összetett problémája
ez a modern kornak, mely mindig új kihívások elé állítja
a szakembereket. Úgy gondolom, hogy küzdeni ellene
csak összefogással lehet. Ezért ez kitűnő alkalom is
egyben a társszakmákkal együtt gondolkodni a hatásos
megoldásokon. Kívánok mindenkinek jó tanácskozást,
építő gondolatokat!

Személyesen több évtizeden keresztül vettem részt a
Magyar Elhízástudományi Társaság munkájában számos
szimpóziumot szervezve és előadást tartva. Közös
tudományos tevékenységet is folytattunk a társaság
alapító elnökével, Halmy László professzor úrral és a
két Társaság együttes rendezvényeket is szervezett.
Megtiszteltetés volt számomra átvenni a Magyar
Elhízástudományi Társaság legrangosabb kitüntetését,
a K. Mátyus István Emlékérmet, közös munkáink
elismeréseképpen.

Egyed Márta
a Magyar Gyógytornászok-Fizioterapeuták Társasága
elnöke

Hazánkban a szív- és érrendszeri halálozás csak a
hatékony prevenció segítségével csökkenthető. Ebben
a kérdésben tudományos társaságaink összefogása
rendkívül fontos, hiszen csak egy összehangolt, egységes
prevenciós stratégia segíthet a rendkívül rossz statisztikai
adatok javításában.
Az idén 25 esztendős Magyar Hypertonia Társaság
továbbra is minden eszközével támogatni kívánja ennek
a célnak az elérését, és felajánlja együttműködését
minden ebben érdekelt tudományos társaság, így a
Magyar Elhízástudományi Társaság számára is. Ezt a célt
szolgálják az olyan tudományos összejövetelek is, mint
amilyen a Magyar Elhízástudományi Társaság jubileumi
kongresszusa.

A 2-es típusú cukorbetegséget jogosan nevezik a néma
gyilkosnak, sőt, korunk pestisének. A betegek száma
világszerte egyre nő. A Magyar Diabetes Társaság 2014.
évi adatokat feldolgozó eredményei szerint 2001 és 2014
között a betegek száma 71%-kal nőtt. 2014-ben 772.000
cukorbeteg váltott ki antidiabetikumot. A betegek valós
száma ennél lényegesen magasabb, vélhetően az egy
milliót is meghaladja. A diabetesesek 94%-a 2-es típusú
cukorbeteg, e betegek mintegy 90%-a túlsúlyos vagy
elhízott. A 2-es típusú diabetes patofiziológiájában
kulcsfontosságú az elhízás és a viscerális zsírszövet által
termelt citokinek krónikus gyulladást kiváltó hatása.

A Magyar Hypertonia Társaság vezetősége tartalmas,
magasszintű tudományos tartalommal bíró, értékes
tanácskozást kíván Önöknek.
Prof. Dr. Kiss István
az MHT tiszteletbeli elnöke
a Magyar Hypertonia Társaság vezetősége nevében

Prof. Dr. Kempler Péter
a Magyar Diabetes Társaság elnöke
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Szeretettel köszöntöm a Magyar Elhízástudományi
Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusát.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége köszönti a
Magyar Elhízástudományi Társaság 25 éves jubileumi
kongresszusát. A túlsúly és az elhízás megelőzésében
és terápiás megoldásait tekintve még számos feladat
vár ránk, amelyben csak akkor lehetünk eredményesek,
ha a társszakmák összefognak. Meggyőződésem, hogy
a világméretű problémával szemben, amely a hazai
lakosságot is jelentős mértékben érinti, kizárólag akkor
lehetünk sikeresek, ha az együtt gondolkodás mellett
evidenciákon alapuló gyakorlatot követünk.

Magyarországon az obezitológiát néhai Halmy László
professzor teremtette meg, és ő alapította meg a MET-et
is. Halála nagy űrt hagyott a szakmában és a Társaságban.
Ugyanakkor örvendetes, hogy az utóbbi években egyre
szorosabb a - szakmai, esetenként baráti a - kapcsolat,
egymás rendezvényeinek látogatása, azokon való előadás,
a táplálkozáshoz és az ahhoz köthető betegségekkel
foglalkozó szakmák képviselői részéről. Kifejezetten jó
a Magyar Táplálkozástudományi Társaság, a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége, a Magyar Sportorvos
Társaság, a Magyar Diabetes Társaság, és egyre inkább a
MOMOT kapcsolata. Sokan felismertük, hogy a cél közös,
és ez sokkal fontosabb, mint az egyéni ambíciók. Minél
többen vagyunk, minél több területet képviselünk, és
minél szélesebb körből jönnek az előadók, annál többet
profitálunk szakmailag, és ami még ennél is fontosabbaz érintett betegek is.

Kubányi Jolán MSc
elnök
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

Kívánok minden résztvevőnek, előadónak, érdeklődő
hallgatónak szakmailag eredményes munkát, az ismeretek folyamatos bővítését.
Prof. Dr. Rurik Imre
elnök
Magyar Táplálkozástudományi Társaság

Megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem megalakulásának 25. évfordulója alkalmából a Magyar
Elhízástudományi Társaság Tagságát, örömmel tölt
el, hogy a két tudományos Társaság között évek óta
meglévő együttműködési megállapodás keretében részt
vehetünk a jubileumi konferencia megszervezésében.
Reményeink szerint együttműködésünk és ennek
keretében ez a jubileumi konferencia is nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy megvalósítsuk közös céljainkat.
Ez a cél pedig nem más, mint hogy a magyar lakosság
táplálkozzon egészségesen, fizikailag mindig, minden
életkorban legyen aktív, ennek érdekében törekedjen
a korszerű, tudományosan megalapozott módon az
egészséges életvezetésre, legyen mindig fitt és ne feledje
hitvallásunkat, miszerint a Mozgás=Egészség.
Dr. Szőts Gábor
főtitkár, Magyar Sporttudományi Társaság
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A Magyar Elhízástudományi Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusa
a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Diétetikusok Országos Szövetsége
együttműködésével

Ma világszerte a kardiovaszkuláris betegségek jelentik
a korai halálozás fő okát. Elterjedésük hátterében a
halmozódó rizikófaktorok állnak, melyek közül egyre
nagyobb jelentőséget kap a túlsúly és elhízás szerepe.
A globális rizikócsökkentés érdekében erre próbálja
immáron 25. éve felhívni a figyelmet a Magyar
Elhízástudományi Társaság, melyet az MKT nevében
ezúton is köszöntünk a jeles évfordulón.

A Magyar Pszichiátriai Társaság elnökeként tisztelettel
köszöntöm a XXV. Jubileumi Kongresszust. A téma igazi
interdiszciplináris megközelítést igényel, és számos
pszichiátriai aspektusa van. Egyrészt 2014 óta az evésés testképzavarok bekerültek a 10 legnagyobb gazdasági
terhet jelentő mentális zavarok közé az Európai Unióban,
gyakoriságuk növekszík, újabb és újabb evés- és
testképzavar típusok jelennek meg. Az elhízás pedig, ami
a XXI század elejének egyik legnagyobb népegészségügyi
kihívása világszerte szintén számos pszichológiai
vonatkozással bír. Egyfelől a pszichiátriai betegek
között gyakori az elhízás, amely nemcsak gyakran társul
depresszióval, hanem a megzavart cirkadián ritmus
tekintetében közös lehetséges etiológiai faktoron is
osztozik - nem véletlenül ítélték oda az idei Nobeldíjat a cirkadián ritmus kutatásáért. Másfelől pedig az
elhízást megelőző és a testsúlycsökkentő programok
számos pszichológiai kompetenciát igényelnek. Éppen
ezért nagyon kíváncsian várjuk a kongresszust, mely
kiváló alkalmat teremt az eszmecserére, és arra, hogy
minden résztvevő újabb és újabb elméleti és gyakorlati
ismeretekkel gazdagodjon!

Prof. Dr. Tóth Kálmán
a Magyar Kardiológusok Társaságának (MKT) elnöke

Prof. Dr. Purebl György
a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke
Dear friends and colleagues,
On behalf of the Bulgarian Association of for the
Study of Obesity and Related Diseases we would like
to congratulate you for the 25th anniversary of the
Hungarian Society for the Study of Obesity (HSSO). We
wish you many success in all activities in the future. Our
collaboration started many years ago. Prof. Laszlo Halmy
is an honorary member of BASORD. We have many
joint activities in Budapest, Sofia, Balaton and Black Sea
coast. From the bottom of our hearts we wish that our
collaboration and friendships continue in the future.
Sincerely yours,
Svetoslav Handjiev
Honorary President of BASORD
and honorary member of HSSO
Teodora Handjieva-Darlenska
President of BASORD
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Tudományos Program
2017. november 24.
8:30-9:30

Regisztráció, kávé, üdítő

9:30-10:30

Ünnepélyes megnyitó
Üdvözlés: Dr. Halmy Lászlóné Eszter,
a MET ügyvezető elnöke
Köszöntések felolvasása: Dr. Tóth Tamás,
a MET főtitkára
Fővédnöki köszöntő: Dr. Áder János,
Magyarország Köztársasági Elnöke
Védnöki köszöntők:
Dr. Liptai Kálmán rektor, Eszterházy Károly Egyetem
Dr. Cserháti Zoltán, főigazgató-helyettes, OGYÉI
25 éves a magyar elhízástudomány
Dr. Halmy Lászlóné Eszter
Megemlékezés Halmy László professzorról,
a Magyar Elhízástudományi Társaság alapító
örökös elnökéről
Prof. Dr. Forster Tamás, a Kongresszus elnöke
Kitüntetések átadása:
Dr. Jákó Péter, a MET tiszteletbeli elnöke
Dr. Halmy Lászlóné Eszter, a MET ügyvezető elnöke

10:30-10:45

Országos receptverseny eredményhirdetése
B. Király Györgyi, a Kor Kontroll Társaság elnöke

10:45-12:30

A gének és a környezet szerepe elhízásban
Üléselnökök: Jákó Péter, Pucsok József

A magyar fiatalok tápláltsági
	állapota, fizikai aktivitása és
	táplálkozási szokásai reprezentatív
minták alapján
Uvacsek Martina, Pusztafalvi Henriette
Csoportos intervención alapuló
primer prevenciós program
óvodáskorú gyermekek körében
Ignits Dóra, Lakner Zoltán, Kiss Anna
A gyermek- és serdülőkori elhízás
meghatározásának testzsírszázalék
	és viszcerális zsírterület mutatóira
	épülő, új hazai határértékei
Zsákai A, Fehér V.P, Annár D, Bodzsár É
14:15-16:00

Az elhízás étrendi kezelése 	a legújabb szakmai állásfoglalások
	és evidenciák tükrében
Szűcs Zsuzsanna
A mozgásterápia lehetőségei elhízásban
Iván Edina
A túlsúly pszichoterápiás aspektusai
Forgács Attila
Obezitás endokrinológiai betegsé	gekben
Sepp Krisztián
A kóros elhízás sebészi kezelése 		
Paszt Attila
Gyomor bypass műtéttel szerzett
	tapasztalataink		
Sipos Péter
Gyomorballon terápia		
Ollári Andrea

Az elhízás genetikai és epigenetikai
	aspektusai
Falus András
Az elhízás pathomechanizmusa
Forster Tamás
Testkép, evés, és kultúra, avagy mi az
	amit a testképünkkel kapcsolatban
	nem tudunk megemészteni?
Purebl György
Nutrigenomika és nutrigenetika
	jelentősége a sporttáplálkozásban
Shenker-Horváth Kinga
Korunk kihívása az ülő életmód
Szőts Gábor
Hagyományos és újabb obezogén
	környezeti tényezők
Halmy Eszter
12:30-13:00

Büféebéd

13:00-13:30

Fiatal tehetségek az elhízástudományban
Üléselnökök: Karádi Zoltán, Székely Miklós

16:00-16:30

Kávészünet

16:30-18:00

Kezelhető az elhízás az egészségügyi rendszer
keretein belül? - Kerekasztal Konferencia
Moderátor: Tóth Tamás
Résztvevők: Bíró Krisztina, Dózsa Csaba,
Forster Tamás, Halmy Eszter, Lengyel Csaba
Bíró Krisztina: Az elmúlt évek szakmapolitikai
beavatkozásai a gyermekkori elhízás
megelőzése érdekében
Halmy Eszter: Az elhízás jelentősége és
helyzete, egészségügyi rendszerünk
hiányossága az elhízás ellátása

Cinguláris kérgi glukóz-monitorozó
	neuronok a táplálkozás és anyagcsere
	központi szabályozásában
Hormay Edina, Csetényi Bettina, Szabó István,
Karádi Zoltán
A corticotropin-releasing factor élet	korfüggő hatásai az energiaháztartásban
Tenk Judit, Kovács Dóra Krisztina,
Pétervári Erika, Székely Miklós, Balaskó Márta
13:30-14:15

Fókuszban a kezelés
Üléselnök: Bíró György, Forster Tamás

Lengyel Csaba: Az elhízás és 2. típusú diabetes
összefüggései és kezelése, diabetes gondozás
rendszere
Forster Tamás: Az elhízás és multimorbid
állapotok komplex ellátása, avagy obezitológiai
centrumok igénye

Felmérések gyermek és fiatalkorban
Üléselnökök: Kubányi Jolán, Szőts Gábor

Dózsa Csaba: Többletköltséget okoz az obez
ellátás vagy egészségnyereséget és egészségügyi ráfordításban megtakarítást jelenthet?

A túlsúly és az elhízás prevalenciája
	a 6-8 éves gyermekek között a WHO
Európai Régió - Gyermek Tápláltsági
Állapot Vizsgálat alapján
Erdei Gergő, Bakacs Márta, Illés Éva,
Sarkadi Nagy Eszter, Kovács Viktória Anna
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a Magyar Elhízástudományi Társaság Közgyűlése

A Magyar Elhízástudományi Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusa
a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Diétetikusok Országos Szövetsége
együttműködésével
Előadáskivonatok

25 éves a magyar elhízástudomány
Halmy Eszter
Magyar Elhízástudományi Társaság

2017. évi XXV. Jubileumi Kongresszusunk alkalmat ad
röviden áttekinteni az elmúlt negyedszázad eredményeit,
amelyre aktuális cselekvési területeinket alapozhatjuk.
Az 1992-ben bejegyzett Magyar Elhízásellenes Alapítvány 1999-ben hozta létre jogutódját, a Magyar Elhízástudományi Társaságot, (Hungarian Society for the Study
of Obesity), amely így tagja lett az európai és világszervezetnek. 1992-2017 között Társaságunk 68 tudományos
kongresszust vagy konferenciát rendezett, meghonosítva hazánkban az obezitológiát, az elhízástudományt.
Interdiszciplináris tudományterületként kezdetektől
törekszünk a társszakterületekkel történő tudományos
együttműködésre, amelyre számos közös rendezvény is
módot adott különösen a belbetegségek, pszichiátriai
betegségek, balneológia, táplálkozás-, mozgástudomány
területein.
Az Európai Elhízástudományi Társaság (European
Association for the Study of Obesity) 1999-es I. Milánói
Deklarációja aláírójaként számos erőfeszítést tett a probléma hazai ismertetésére, a szakma és a laikus közönség
figyelemének felhívására, a diagnózis, a kezelés és a prevenció kialakítására, 2004-2009 között nemzetközi továbbképzések szervezésében, valamint 2008-ban kísérletet tettünk a hazai graduális és posztgraduális képzések
beindítására. Szakmai kezelési protokollunk befogadására először 2002-ben került sor, majd három évente
megújításra került. 2003-ban kidolgoztuk javaslatainkat
az egészségpolitikai döntéshozók számára a tárcaközi ös�szefogással megvalósítható hazai cselekvési tervre. 2006ban felhívtuk a figyelmet arra, hogy ha az okot vagyis az
elhízást nem kezeljük, többletköltség jelentkezik az elhízást kísérő betegségek ellátásának költségeiben. Megismételt epidemiológiai vizsgálatokat (1998-2003, 2013),
továbbá költségbecsléseket végeztünk (1998, 2004,
2013), és a téma költséghatékonyságának jelentőségét
hangsúlyoztuk. Különböző módszereket dolgoztunk ki
a testsúlycsökkentére valamint a testsúlytartásra és tudományos fórumokon ismertettük, ajánlásokkal éltünk.
A klubmódszer országos hálózatfejlesztési koncepcióját
kidolgoztuk, és háziorvosi, valamint magánorvosi praxisközösségek létrejöttét kezdeményeztük. Az 1999-ben
megalakított Euro-Obez Betegjogi Egyesület a Túlsúlyosakért 2014-ben Túlsúllyal Élők Társasága néven megújult,
és alapító tagja lett az Európai Elhízottak Betegszervezetének (European Patient Council), amely szakmai és

egészségpolitikai szempontok mellett egyben betegoldali
elvárásokat is megfogalmazott a 2015-ös II. Milánói Deklarációban.
Az 1980-as évektől folyamatos részvételünk az európai
és világkongresszusokon, a 2017. évi Európai Elhízástudományi Kongresszuson két poszterprezentációval,
valamint a 6. Közép-európai Elhízástudományi Kongresszuson 3 szóbeli és 3 poszter prezentációval vettünk részt. Társaságunk az Európai Elhízástudományi
Társaság egyik legkorábban alapított társaságaként a
nemzeti társaságok között élenjárt nemzetközi tudományos kongresszusok, valamint SCOPE nemzetközi
továbbképzések szervezésében is. 2007-ben a 15. Európai Elhízástudományi Kongresszust (15th European
Congress on Obesity), 2009-ben a 2. Közép-Európai
Elhízástudományi Kongresszust, valamint 2015. október
1-3. között az 5. Közép-Európai Kongresszust (5th Central
European Congresson Obesity) rendezhettük meg Budapesten. 2015-ben a II. Milánói Nyilatkozat aláírói voltunk,
amelyet az Európai Elhízástudományi Társaság nemzeti
társaságai elnökei (EASO National Associations); az EASO
Trustees, Executive Committee; EASO Patient Council;
EASO COMs; World Obesity Federation; IFSO European
Chapter; WOF képviselői írtak alá.
2016-ban a Magyar Elhízástudományi Társaság alapító
tagságával lengyel kezdeményezésre létrejött a Közép-európai Elhízásellenes Koalíció (Central European Coalition
Against Obesity). Első konferenciáját 2017. március 6-án
a Lengyel Parlament épületében tartotta, a közép-európai országok államigazgatási, tudományos szervezetei,
valamint a vállalkozási szektor, a betegszervezetek és a
média képviselőivel. A konferencián az egyes országok
epidemiológiai adatai és helyzetértékelő beszámolói
alapján megfogalmazódott, hogy az elhízás az egész régióban népegészségügyi jelentőségű. A kérdés túlmutat
az egészségügy keretein, a kormányok szaktárcáikon keresztül interszektoriális együttműködéssel lehetnek hatékonyak a növekvő trend megfékezésében.
2017-ben részt vettünk Brüsszelben az EASO Policy Steakholders konferenciáján, majd ennek eredményeként közel 1000 európai EP képviselő támogatta az
obezitás elismertetését az Európai Parlamentben. Az
európai egészségpolitikában hangsúlyosan megjelenik a
gyermekkori elhízás elleni küzdelem, amelyben a média
és kommunikációs eszközöknek, továbbá az adópolitikának, különös tekintettel az egészséges élelmiszerek és
energiaszegény italok adó-, illetve árcsökkentésére, nagy
szerepet tulajdonítanak. A prevenció és kezelés érdekében javaslatra került gyermek egészség-, táplákozás- és
elhízáscentrumok létrehozása.
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Magyar Sport Háza, Budapest
2017. októberében EASO accredited Collaborating
Obesity Management Centre minősítést nyert két hazai
felnőtt elhízás központ, a már korábban akkreditált pécsi
Gyermekklinika mellett.

Testkép, evés, és kultúra, avagy mi az amit a
testképünkkel kapcsolatban nem tudunk
megemészteni?
Purebl György
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

Az elhízás genetikai és epigenetikai aspektusai
Falus András

Az evés- és testképzavarok népegészségügyi jelentősége emelkedik. A nemi különbségek csökkennek a hagyományos evészavarok gyakoriságában, újabb és újabb
evés-és testképzavar típusok jelennek meg. Az elhízás
és következményes betegségei (kettes típusú cukorbetegség, szív- érrendszeri betegségek, számos daganatos
betegség) a XXI század egyik legnagyobb népegészségügyi kihívását jelentik világszerte.

A kóros elhízás rendkívül komplex, sok komponensű
folyamat, melynek részletes mechanizmusát ennek megfelelően kizárólag multidiszciplinárisan érdemes megközelíteni. A genomtudományok rendszerbiológiai szintézise eredményeképpen ma már sokféle genomikai,
szabályozásbiológiai útvonalat ismerünk az obezitás kialakulásának és fennmaradásának folyamatában. A genetikai mellett egyre jelentősebb figyelmet kap a külső és
belső környezeti epigenetikai reguláció is. A mikrobiom
szerepének fokozatos feltárása is számos új, esetlegesen
terápiás perspektívát is jelentő, eddig figyelmen kívül hagyott szempontra hívta fel a figyelmet.
A genetikai és epigenetikai hatások mellett (és ezekkel
együtt) kultúrális, memetikai és etnikai elemeket is figyelembe kell venni a kóros elhízás és annak pathofiziológiai
értelmezése kapcsán.
Az elhízás pathomechanizmusa
Forster Tamás
Szegedi Tudományegyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika
és Kardiológiai Központ
Az elhízás multifaktoriális betegség. Az alapvető
probléma az excesszív zsír felhalmozás (elősorban
intraabdominálisan), mely az energia bevitel és az
energia felhasználás aránytalansága következtében jön
létre. Az etiológiai tényezők közül kiemelendő a genetikai meghatározottság mellett, környezeti tényezők, a
fokozott táplálékbevitel és a csökkent testmozgás szerepe. Magatartási tényezők és szocio-economia faktorok
is obesitashoz vezethetnek. Az adipocyták amellett, hogy
a zsírt tárolják hormon hatású anyagokat is termelnek,
mint pl. leptin, IL-6, adiponectin, ghrelin, resistin. Ezek
a hormonok szerepet játszanak a táplálékfelvétel, az éhségérzet és a jólakottságérzés szabályozásában is. Egyéb
hormonális behatások is hozzájárulnak a súlygyarapodáshoz. Újonnan a gyulladásos teóriát, illetve a bélflóra
alkotóinak megváltozását is felvetik az elhízás kialakulásának okaként.
Fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az obesitas kialakulásához számos tényező vezethet, melyeket a terápia
során is figyelembe kell vennünk.

Mindezek a jelenségek nehezen értelmezhetők a
hagyományos kórélettani vagy pszichológiai megközelítéssel. Ezek szerint ugyanis a táplálkozási magatartás
az egyik legjobban szabályozott elemi ösztönünk – a
gyakorlatban azonban az evés, és az ezzel kapcsolatos
egyéb magatartásformák nem tartják be a tankönyvet!
Az evés- és testképzavarok szempontjából kézenfekvő
magyarázatnak tűnhet, hogy a test- kritikusság, a test átalakításának igénye megnőtt a XXI században – azonban
mint látni fogjuk, ez valójában egyidős az emberiséggel.
Az egyik lehetséges magyarázat szerint ösztöneink valójában jól működnek – csak éppen nem illeszkednek
az elmúlt kb 70 évben radikálisan megváltozott környezethez. Az is világos azonban, hogy az ösztönökön és az
egyéb hagyományos pszichológiai magyarázatokon túl a
táplálkozási magatartásnak számos egyéb, kulturális és
antropológiai összetevője van, így az evészavar és elhízás
járvány szociokulturális tényezőkkel is jól magyarázható.
Valójában persze az ösztönök, a hirtelen megváltozott
táplálkozási környezet és számos pszichológiai-antropológiai tényező interakcióival - ezeket foglalja össze az
előadás. Az azonban biztos, hogy a XXI században a táplálkozási magatartás olyan radikálisan változik, ami példa
nélkülinek tűnik az emberiség evolúciójában és kultúrtörténetében.
Nutrigenomika és nutrigenetika jelentősége
a sporttáplálkozásban
Shenker-Horváth Kinga
A gének és a táplálékok közötti összefüggéseket vizsgálva a genetika egybeolvadt a táplálkozástudomán�nyal és olyan dinamikusan fejlődő tudományterületek
születtek, mint a nutrigenomika és a nutrigenetika. Segítségükkel feltárható a táplálkozás befolyása az egyedi
genetikai tulajdonságok szintjén, a gének működésén
keresztül az anyagcsere-folyamatokra. Az élsportolók között a sportágak többségében a győzelem és a vereség
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A Magyar Elhízástudományi Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusa
a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Diétetikusok Országos Szövetsége
együttműködésével
között csupán hajszálnyi a különbség, s ezt az apró eltérést jelentheti a versenyzők egyedi genetikai jellemzőinek
az ismerete. A nutrigenomika és a nutrigenetika fejlődésével egyre több olyan gén–táplálék közötti kölcsönhatás
ismeretes, amelyek jelenléte akár nagymértékben befolyásolhatja a versenyzők teljesítményét és sikerességét.
A sportolók nutrigenomikai és nutrigenetikai vizsgálata során feltérképezhetők olyan genetikai tényezők és
génpolimorfizmusok (pl. ACE, ACTN3, NOS3), amelyeknek
a jelenléte hatással lehet a sportpályafutásukra. A különböző sportágak versenyzőinek energia- és tápanyagszükségletei eltérnek nemtől, életkortól, antropometriai
adatoktól, egészségi és edzettségi állapottól, sportágtípustól, környezeti adottságoktól, edzések, illetve versenyek felépítésétől, időtartamától, intenzitásától függően.
Ezen tényezők mellett a sportolók DNS-profiljából nyert
egyéni genetikai adatok és a sportteljesítménnyel kapcsolatos genetikai változatok ismerete még inkább segíteni tudja a sportdietetikusokat a teljesen személyre
szabott, sportágspecifikus tápanyag-felvételi ajánlások
és az azokhoz illeszkedő étrend kidolgozásában, amely
nélülözhetetlen a sportolók eredményességében. A
versenysportban és a sporttáplálkozásban új utakat
nyithat meg a nutrigenomika és a nutrigenetika, ezért
a sporttáplálkozással foglalkozó dietetikusok tevékenységébe javasolt integrálni a különböző genetikai tudományterületekről származó naprakész, tudományosan
megalapozott ismereteket. A sportolók egyénre szabott
edzésoptimalizációjához továbbá sportágspecifikus, sokszakmás munkacsoportokra van szükség, amelyekben
több tudományterületen dolgozó szakember, például
sportorvos, genetikus, sportdietetikus, gyógytornász és
sportpszichológus együttes felügyelete teheti még hatékonyabbá és eredményesebbé a felkészítést.
Korunk kihívása az ülő életmód
Fizikai aktivitás Magyarországon 2014-2016
„Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja”
rizikókérdőíve alapján
Szőts Gábor, Daiki Tennó*, Kiss István1, Kékes Ede2,
Barna István3, Tóth Miklós, Szmodis Márta
Testnevelési Egyetem, Egészségtudományi és Sportorvosi
Tanszék,
*ELTE, Informatikai Kar, Média-és Oktatásinformatika
Tanszék,
1
Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. sz. Belgyógyászati Klinika
és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Nephrologia-Hypertonia Profil és Aktív Geriátriai Részleg,
2
Hypertonia Központ, Óbuda,
3
Semmelweis Egyetem, ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika,
Budapest
Bevezetés
Korunk új „civilizációs betegsége” az ülő életmód, illetve ezzel párhuzamosan jelentkező fizikai hipoaktivitás.

Ezt bizonyítja az a számtalan ebben a témakörben az elmúlt években megjelenő tanulmány, amelyek eredményeiből levezethető, hogy szinte nincs olyan betegség,
amelynek megjelenése ne lenne összehozható a mozgáshiánnyal.
Anyag és módszerek
Felmérésünk során az elmúlt három évben 39 398 személy töltötte ki az általunk - az MSTT Mozgás=Egészség
Programja keretében - összeállított kérdőívet, akiknek átlagéletkorúk a férfiak esetében 41,3±15,3, míg a nőknél
39,9±13,3 év volt. A felmérésben résztvevő önkénteseknek hat a fizikai aktivitásukkal kapcsolatos kérdést
tettünk fel, illetve rákérdeztünk egészségi állapotuk szubjektív megítélésére is. Az eredményeket összevetettük a
felmérések során kapott, a betegségekre és az elhízásra
vonatkozó egyéb objektív adatokkal is. Elemzéseink során
a statisztikai módszerek közül Khi2 próbát és regressziót
használtunk. Előadásunkban a fizikai aktivitást vizsgáló
kérdésekre adott válaszokat vetettük össze az elhízásra
vonatkozó adatokkal.
Eredmények, megbeszélés
A válaszokat elemezve: a résztvevők 21 %-a értékelte
egészségét a két nem átlagát tekintve „nagyon egészségesnek”. Közel háromnegyedük érezte magát „közepesen”
és „mérsékelten” egészségesnek és csupán 1-3%-a az, aki
„nem egészséges” csoportba sorolta be magát.
A továbbiakban arra kerestük a választ, hogy mi lehet
ennek az oka? Ezért vizsgáltuk a fizikai szempontból pas�szív üléssel és a fizikailag aktívan eltöltött idő mennyiségét is.
A szűrővizsgálatban részt vett nők 50%-a naponta
több mint 6 órát tölt passzív módon üléssel, míg ez a férfiak esetében „csak” 36%. Az aktív sétával eltöltött időtartam vizsgálatával megállapítottuk, hogy a felmértek
esetében magas a sétával, vagyis a közepes fizikai aktivitással eltöltött időszak. A kapott válaszokat összevetettük az elhízásra vonatkozó, mért adatokkal is. A túlsúly
szempontjából jelentős negatív értékek alapján megállapítottuk, hogy a BMI-t tekintve a férfiak 68, a nők 48
%-a, a haskörfogat esetében a férfiak 33, a nők 49%-a,
míg a testzsír% értékei alapján a férfiak 54, a nők 51%-a
került ebbe a veszélyes csoportba. Ezeket az adatokat
összevetve a fizikai aktivitás számadataival megállapítható, hogy szoros korreláció figyelhető meg ezen a téren,
vagyis minél kevésbé aktív valaki, annál rosszabbak az
elhízásra vonatkozó mérőszámok és fordítva is igaz ez a
megállapítás. Végül a fizikai aktivitást vizsgáló kérdőív
összes kérdésére adott választ értékelve megállapítható,
hogy a részvevő férfiaknál 42%, míg nők esetében 30%
körüli az ebből a szempontból megfelelőnek tekinthető
életmód.
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2017. november 24.
Magyar Sport Háza, Budapest
Az életkor előrehaladtával mindkét nemnél ezen értékek javulását figyeltük meg, ami az egészség romlásával és ennek megfelelően a tudatosabb egészségvédelemmel hozható összefüggésbe.
Következtetés
Eredményeinkből megállapíthattuk, hogy igazak lehetnek azon jóslatok, amelyek szerint 15-20 év távlatában
a magyar népesség legnagyobb egészségügyi kihívása a
fizikai hipoaktivitásból származó nagyobb testsúly és a
hozzá kapcsolódó szövődményekkel kapcsolatos egészségügyi problémák lesznek. Pozitív tendenciaként értékelhető viszont, hogy minden korosztályban és nemben
is magas értékeket kaptunk a fizikailag aktívan eltöltött
időszakot illetően. Véleményünk szerint a prevenció legegyszerűbb és leggazdaságosabb eszköze a rendszeres
mindennapos testmozgás és az aktív élet.
Kulcsszavak: MSTT Mozgás=Egészség Program, Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, fizikai aktivitás mérése, szubjektív egészség megítélés,
túlsúly.
Hagyományos és újabb obezogén környezeti
tényezők
Halmy Eszter
Pláton Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Az elhízás egyéni és epidemiológiai kialakulásának
okát széles körben egyértelműen az energiagazdag táplálkozás és a csökkent fizikai aktivitás együttesében látják.
Az utóbbi években viszont egyre jobban teret nyer az a
nézet, amely szerint ezek a tényezők önmagukban nem
mutatnak olyan mértékű korrelációt az elhízással, mint
amilyen mértékben az megjelenik. Az elhízás kialakulásában genetikai és környezeti faktorok egyaránt szerepet
játszanak. Az elmúlt évtizedben kapott létjogosultságot
az obezogén kifejezés, amely mindazon környezeti tényezőket jelenti, amelyek elhízáshoz vezetnek. Obezogén,
vagyis elhízásra hajlamosító környezetben élünk.
Az energiagazdag és előnytelen összetételű táplálkozási környezet, valamint a rendszeres fizikai aktivitás hiánya ugyan alapvető tényezők az elhízás kialakulásában,
de nem hagyhatók azonban figyelmen kívül a szocioökönómiai és kulturális tényezők sem. Az egészséges
táplálkozás igénye konfrontálódik azzal a társadalmi nyomással, amely fokozott táplálékfogyasztásra kísérli meg
rávenni a fogyasztót. Az élelmiszeripar és kereskedelem,
valamint a gyorsfogyasztásra bíztató üzlethálózatok, az
energiagazdag alkoholmentes és alkoholos italok gazdag
kínálata mind fokozott energia-felvételre sarkallnak.
Ugyanakkor nem jelentkezik kellő hatásfokkal az egész-

séges életmódra, ezen belül a megfelelő táplálkozásra és
testedzésre vonatkozó figyelemfelhívó tevékenység. Míg
az étkezési szokások, valamint a fizikai aktivitás gyakorlata családi mintát követ, a megnövekedett adagokért, a
tányérméret növekedéséért, azaz a túlkínálatért a társadalom tehető felelőssé.
Vizsgálatainkban elhízottak táplálkozását - a többlet felvétel mellett, számos tápanyag pl. Ca, D-vitamin, omega-3 zsírsavak - hiányos felvétele jellemzi.
Továbbmenőleg az elhízás egyes esetekben izokalóriás
étrenden, vagy megfelelő fizikai aktivitás esetén is kialakul, ez a periféria működési zavarát valószínűsíti. A
szintetikus kémiai anyagok produkciója és használata ma
az egész világon drámaian nő, és ezzel párhuzamosan nő
az elhízás előfordulása is. Ez azt is felvetette, hogy kémiai
anyagok, az un. hormonmodulánsok kulcsszerepet játszhatnak az elhízás kifejlődésében a fiziológiás szabályozó
mechanizmusok megváltoztatása révén (Halmy E, Halmy
L, IME, 2013).
Újabb és újabb környezeti tényező jelenik meg előidéző faktorként az irodalomban, úgymint a stressz, az
alváshiány, gyulladásos tényezők, infekciók, bélbaktériumok, toxikus anyagok, gyógyszerek mellékhatása, alacsony jódfelvétel, intrauterin hatások, anyai életkor és
magatartás, a dohányzás, károsodott immunfunkciók.
Nem hanyagolható el a kényelmi termékek és berendezések használata, az egészség-kultúra helyzete, az iskolázottság, a jövedelem, de a környezeti hőmérséklet, vagy
az épített környezet szerepe sem.
Míg korábban számos vizsgálat igazolta, hogy az iskolázottság és a jövedelmi viszonyok fordított összefüggést
mutatnak az elhízás előfordulásával, a 2014. évi OECD
jelentés 2015-ben közzétett adatsora az obezitásra hajlamosító tényezők között kiemelten kezeli az egyéni és
társadalmi distresszt. Finn, német és angol felmérések
mutatnak rá a pénzügyi-gazdasági distressz és az elhízás
összefüggésére, amely szerint függetlenül az aktuális jövedelemtől és vagyoni helyzettől, a várhatóan bizonytalanná váló pénzügyi helyzet növeli az elhízás kockázatát,
továbbá minél komolyabb és hosszabban áll fenn a bizonytalanság, annál nagyobb az elhízás kockázata (Halmy
E, IME, 2016).
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az elhízás olyan
multifaktoriális eredetű krónikus recidiváló betegség,
amely túlmutat az egyéni kontrollon. Az egyénre szorítkozó kezelési vagy megelőző tevékenység helyett a
környezet szerepe előtérbe kerül. Az egyén és a társadalom közös felelőssége a globális környezeti hatásokkal
szemben az elhízás visszaszorítása.
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Cinguláris kérgi glukóz-monitorozó neuronok a táplálkozás és anyagcsere központi
szabályozásában
Hormay Edina1, Csetényi Bettina1, Szabó István1, Karádi
Zoltán1,2,3
1
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi
Kar, Élettani Intézet, Pécs;
2
Idegtudományi Centrum, Pécsi Tudományegyetem, Pécs;
3
PTE Szentágothai János Kutatóközpont, Molekuláris
Neuroendokrinológia és Neurofiziológia Kutatócsoport,
Pécs
Korábbi vizsgálatainkban kutatócsoportunk saját készítésű multibarrel mikroelektródával végzett egysejttevékenység elvezetések során D-glukóz extracelluláris
adminisztrációjára tevékenységüket megváltoztató, ún.
glukóz-monitorozó (GM) neuronokat azonosított felnőtt
hím Wistar-törzsű patkányok anterior cinguláris kérgi
régiójában. További kutatásainkban neurokémiai ingerlésekkel igazoltuk, hogy ezen idegsejtek aktivitását a táplálkozással kapcsolatos tanulási és memóriafolyamatok
szervezésében bizonyítottan részt vevő katekolaminok is
nagymértékben befolyásolják. Hasonló elektrofiziológiai
vizsgálatokban e kemoszenzoros neuronok exogén kémiai ingerekkel kiváltható íz-válaszkészségére is sikerült
fényt deríteni.
A jelen kísérleti programban a cinguláris kérgi
(cctx) GM neuronok egy sajátos „neurotoxinnal”, a
streptozotocinnal előidézett szelektív elpusztításának a
következményeit tanulmányoztuk. Célul tűztük ki, hogy
e kemoszenzoros idegsejtek további vizsgálatával a táplálkozással és anyagcserével kapcsolatos központi idegrendszeri szabályozó folyamatokban játszott szerepükre
vonatkozóan új ismeretekre tegyünk szert.
Felnőtt hím Wistar patkányok cinguláris kérgébe történő bilaterális streptozotocin (STZ) mikroinjekciót követően akut és szubakut glukóz tolerancia tesztek (GTT)
alatt változó vércukor szinteket, illetve plazma metabolit
(összkoleszterin, HDL, LDH, trigliceridek, húgysav) értékeket mértünk farokvénából vett vérmintákból. Íz percepciós vizsgálataink során íz-reaktivitási, kondícionált
íz-averziós és két-üveges itatási teszteket végeztünk.
Szignifikáns különbség mutatkozott a kontroll és a
streptozotocin kezelt állatok GTT közben mért vércukorgörbéinek a dinamikájában, továbbá eltérést tapasztaltunk a két csoport mért plazma metabolit értékei között
is. Bár kondícionált íz averziós kísérleteink egyik csoport
esetében sem mutattak szignifikáns változásokat, a kétüveges itatási tesztek eredményei íz percepciós zavarok
jelenlétét valószínűsítették. Az íz reaktivitási tesztek leletei megerősítették a korábbi megfigyeléseink során

tapasztaltakat, igazolódott, hogy a kellemes, de még
inkább a kellemetlen (averzív) ízek kellemesebbnek
(ingesztívebbnek) értékelődnek a cinguláris kérgi GM
idegsejtek elpusztítása után.
Többrétű vizsgálataink eredményei egyértelműen alátámasztották azt a hipotézisünket, miszerint a cinguláris
kéreg kemoszenzoros neuronjai bizonyosan részt vesznek
a szervezet homeosztázisának a fenntartásában nélkülözhetetlen adaptív szabályozó folyamatokban. Ezen idegsejtek szelektív elpusztítása különféle metabolikus, ill.
táplákozási-motivációs és íz érzékelési zavarokat okoz,
azaz, e működéseket integráló szerepük kiesése miatt a
cctx fenti, összetett regulációs mechanizmusokban való
részvétele ellehetlenül.
Támogatás: PTE ÁOK KA 2013/34039/1; EFOP-3.6.116-2016-00004.
A corticotropin-releasing factor életkorfüggő hatásai az energiaháztartásban
Tenk Judit, Kovács Dóra Krisztina, Pétervári Erika, Székely
Miklós, Balaskó Márta
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi
Kar, Transzlációs Medicina Intézet
Az életkor előrehaladtával két fő tendencia figyelhető meg a hosszútávú testtömeg szabályozásban, mind
emberben, mind emlős állatokban. A középkorúak elhízásra, míg az idősek fogyásra, főképp az aktív szövetek,
az izomzat csökkenésére hajlamosak. Ennek hátterében
többek között az energia háztartásban szerepet játszó
anabolikus (táplálékfelvétel növelő és anyagcsere csökkentő) és katabolikus (táplálékfelvétel csökkentő, anyagcsere fokozó) peptid rendszerek komplex korfüggő eltérései feltételezhetőek. Szervezetünk egyik potens
katabolikus modulátor molekulája a hypothalamicus
corticotropin-releasing factor (CRF). Korábbi kísérleteink
alapján a CRF centrális krónikus hatásai jellegzetes életkorfüggő eltéréseket mutatnak. A lateralis agykamrába
adott (intracerebroventricularis, ICV) CRF infúzió fiatal
patkányokban gyenge, míg az öreg korcsoportokban
kifejezetten erős katabolikus hatást hozott létre. Ezzel
szemben a középkorúakban számottevő változás CRF infúzió hatására nem mutatkozott.
Mindezek alapján jelen kísérleteinkben célul tűztük
ki a CRF akut centrális anorexigén és hipermetabolikus/
hipertermiás hatásainak életkorfüggő vizsgálatát. További céljaink között szerepelt a lehetséges nemi különbségek feltérképezése is a centrális CRF injekció energetikai hatásaiban.
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Kísérleteinkben fiatal felnőtt, fiatal és idősebb középkorú, öregedő és öreg (rendre 3, 6 és 12, 18 és 24 hónapos) hím és nőstény Wistar patkányok akut ICV CRF
(0,3 és 1 ug) injekcióra adott energetikai válaszkészségét
vizsgáltuk. Az anorexigén hatást 24 órás éhezést követő
120 perces nappali újratáplálás során automatizált táplálékfelvétel mérő rendszerben (Feedscale) teszteltük.
Az oxigénfogyasztást indirekt kaloriméterben (Oxymax)
vizsgáltuk. A maghőmérsékletet colonba vezetett, a
hőleadást a farokbőr felszínére rögzített termoelemekkel
regisztráltuk. Eredményeink statisztikai elemzésére
repeated-measures ANOVA-t alkalmaztunk.

mekek testtömeg és testmagasság mérésére, illetve az
iskolák táplálkozás-egészségügyi környezetfelmérésére
került sor. A 2016/17-es tanév első félévében elvégzett
vizsgálat a tervezett 155 iskolából 136 intézményben valósult meg (megvalósulási arány: 87,7%). A tanulói részvétel 5332 fő (48,4% fiúk; életkor 7,54 ± 0,64 év) volt.
Az International Obesity Task Force (IOTF) kritériumai
alapján a 6-8 éves korosztályban a túlsúly előfordulása
9,6% (95% CI: 7,4, 12,4), illetve 13,6% (95% CI: 10,1, 11,6)
között változott, míg az elhízás prevalenciája 7,4% (95%
CI: 10,4, 16,5) és 10,1% (95% CI: 11,6, 15,8) között alakult.

A centrális CRF injekció anorexigén hatásai az életkor
előrehaladtával mind hím, mind nőstény Wistar patkányokban folyamatosan csökkentek, habár a nőstény
állatokban az anorexigén hatás mindvégig szignifikáns
szinten megtartott maradt. A hipermetabolikus hatásokban szintén mindkét nemben hasonló, az életkor
előrehaladtával csökkenő tendencia mutatkozott, ám az
anorexigén válaszkészséggel szemben a hipermetabolikus
hatás csak hím állatokban maradt szignifikáns öregkorra.

A túlsúly és elhízás földrajzi megoszlásában jelentős
regionális különbségeket tapasztaltunk a hét magyarországi régió között (P=0,0402). A túlsúly prevalenciája
12,0% (Közép-Magyarország) – 15,2% (Dél-Dunántúl),
míg az elhízás előfordulása 6,2% (Közép-Magyarország) – 12,0% (Dél-Dunántúl) között változott a 7 NUTS
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics) régióban.

Kísérleteink során a CRF centrális akut energetikai
hatásainak életkorfüggő mintázatában jelentős nemi
különbségek figyelhetők meg, melynek hátterében testtömeg/testösszetétel eltérések, ill. endokrin faktorok
(főként anorexigén ösztrogénhatások) feltételezhetőek.
Mind a nőstényeknél tapasztalt öregkorban is megtartott
anorexigén hatás, mind az öreg hím állatokban tapasztalható jelentős hipermetabolikus válasz hozzájárulhat az
idős korban megfigyelt testtömeg csökkenéshez.
A túlsúly és az elhízás prevalenciája a 6-8
éves gyermekek között a WHO Európai Régió Gyermek Tápláltsági Állapot Vizsgálat alapján
Erdei Gergő, Bakacs Márta, Illés Éva, Sarkadi Nagy Eszter,
Kovács Viktória Anna
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi
Intézet Főigazgatóság
A gyermekkori elhízás komoly népegészségügyi problémát jelent Európában és hazánkban is. A Gyermek Tápláltsági Állapot Vizsgálat (Childhood Obesity Surveillance
Initiative, COSI) 36 európai országra kiterjedő, 2008. óta
zajló, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által koordinált vizsgálat. Célja, hogy egységes módszerekkel (standard protokoll, azonos mérőeszközök) gyűjtsön adatot a
gyermekkori elhízás előfordulásáról és annak időbeli változásáról. A COSI 6-9 éves gyerekeket vizsgál és országos
reprezentatív minta alapján becsüli az elhízás előfordulási arányát. A COSI vizsgálatból Magyarországon a gyer-

Az adataink alapján a gyermekkori túlsúly és elhízás
igen magas arányban és földrajzi régiók között nagy eltérésben fordul elő Magyarországon.
A magyar fiatalok tápláltsági állapota, fizikai aktivitása és táplálkozási szokásai reprezentatív minták alapján
Uvacsek Martina1, Pusztafalvi Henriette2
1
Testnevelési Egyetem, Budapest
2
Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
A Health Behaviour in School Aged Children (HBSC)
vizsgálat, 4 évenkénti keresztmetszeti jellegű kérdőíves
adatgyűjtés, amelyben Magyarország is rendszeresen
részt vesz. Az adatgyűjtés célja a fiatalok egészség- és
rizikómagatartásának megismerése, a nemzetközi szintű
összehasonlítás és a különböző trendek megfigyelése.
A reprezentatív 2010 és 2014-es mintákban 8096 fő és
6153 fő 11-18 éves adata szerepel.
Ez a tanulmány egy retrospektív másodelemzés, amely
két legutóbbi jelentésben publikált tápláltsági állapotra,
reggelizési gyakoriságra, fizikai aktivitásra és a zöldség
és gyümölcsfogyasztásra vonatkozó eredményeket hasonlítja össze. A kérdőívből kapott eredményeket a vizsgált kérdésekben kategorizáltuk, az egyes kategóriákba
esők számát khi négyzet próbákkal hasonlítottuk össze a
Statistica for Windows 13.2 program segítségével.
A tápláltsági állapot szerint kialakított csoportokba
esők aránya nagyon hasonló volt 2010- 2014-ben, a fiatalok kevesebb, mint 3%-a volt elhízott, valamivel több,
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mint 12%-uk túlsúlyos, 70%-uk normál tápláltsági állapotú. A fizikai aktivitást heti 7 napon végzők aránya
2010-2014-es összehasonlításban nem változott (17% vs.
19%). A rendszeres reggelizés a fiúkra nagyobb arányban
jellemző, mint a lányokra, a két adatgyűjtést összehasonlítva a fiúk aránya (51,5% vs. 53,6%) kis mértékben
emelkedett a lányok reggelizési gyakorisága (46,8% vs.
45,2%) mérséklődött. A napi zöldségfogyasztás emelkedett (23,6% vs. 30,4%) de a gyümölcsfogyasztás (31,1%
vs. 32,6%) aránya nem változott jelentősen, sajnálatos
módon a diákok mindössze harmada fogyaszt zöldséget
és gyümölcsöt naponta. Megállapítottuk, hogy a 2010
és 2014-es eredményeket összehasonlítva pozitív eredménynek tekinthető, hogy a túlsúly és elhízás előfordulása nem növekedett csupán stagnál, kis mértékben
emelkedett a rendszeresen aktívak aránya, és a napi zöldségfogyasztás gyakorisága.
Ugyanakkor a magyar fiatalok a nemzetközi adatokhoz viszonyítva a vizsgált védőfaktorok tekintetében
a rendszeres fizikai aktivitásban és a reggeli étkezés gyakoriságában még mindig jelentős elmaradást mutatnak.
Csoportos intervención alapuló primer prevenciós program óvodáskorú gyermekek körében
Ignits Dóra, Lakner Zoltán, Kiss Anna
Szent István Egyetem, Élelmiszer-tudományi Kar
Bevezetés: A gyermekkori elhízás globális probléma,
mely egyre több gyermeket érint, ezért terjedésének
megakadályozása érdekében mielőbbi beavatkozásra van
szükség. Azok az intervenciós programok, melyek a gyermekkori elhízás megelőzésére, az egészséges táplálkozás
elveinek hirdetésére, a fizikai aktivitás növelésére, illetve
az ülő életmód csökkentésére irányulnak, különösen 0-5
éves gyermekek körében nagyon ígéretes és fejlődő kutatási területnek bizonyulnak. Az óvodás korú gyermekekre már jellemzőek azok az elhízást elősegítő viselkedési normák, mint a túlzott energiabevitel, gyakori ülő
életmód és a fizikai aktivitás hiánya. A kisgyermekkorban
történő olyan jellegű beavatkozások, melyek ezeket a
trendeket pozitívan képesek befolyásolni, kiemelkedő jelentőségűek.
Célkitűzés: Céljaink között szerepelt az óvodás korú
gyermekek tápláltsági állapotának, táplálkozási szokásainak felmérése, valamint táplálkozási magatartásának
pozitív befolyásolása egy intervenciós program keretein
belül. Célunk volt továbbá a szülők, és gondozók táplálkozással kapcsolatos tudásszintjének növelése. A gyermekek tápláltsági állapotát saját bevalláson alapuló,
testtömeg és testmagasságból számolt BMI percentilis

értékekkel, illetve haskerület mérés adataiból számolt
percentilis értékekkel határoztuk meg. A gyermekek
táplálkozási szokásait és az egyes élelmiszercsoportok
fogyasztási gyakoriságát Food Frequency Questionnaire
segítségével mértük fel. A tudásszint meghatározására,
és ennek változására vonatkozó adatokat táplálkozási piramis segítségével monitoroztuk. A gyermekek egy részét
intervenciós és kontroll csoportra osztottuk, majd az intervenciós csoportban szereplők nyolc héten át, hetente
30 perces interaktív előadáson vettek részt.
Eredmények: A BMI percentilis értékek alapján elmondható, hogy a vizsgálatunkban részt vevő gyermekek
23%-a alultáplált, 57%-uk normál tápláltsági állapotú,
11%-uk túlsúlyos, elhízottnak pedig 9%-uk tekinthető. A
haskörfogat mérés eredményei alapján a túlsúlyos-illetve
elhízott kategóriába a kutatásban részt vevő gyermekek
16 %-a esett. A válaszadók érzékelt jövedelemszintje és
a gyermekek BMI-index alapján számított tápláltsági állapota alapján szignifikáns összefüggés volt igazolható.
Az alacsonyabb érzékelt jövedelemmel rendelkező családokban élő gyermekek körében nagyobb volt a túlsúlyos gyermekek aránya. Kutatásunkban többek között
a gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztására fókuszáltunk, mely nem felelt meg az ajánlásoknak. Az FFQ
eredményei alapján elmondható, hogy napi szinten a
gyermekek 35,4%-a fogyaszt csupán gyümölcsöt, illetve
40%-a zöldséget. A napi ajánlott legalább 5 adag zöldségés gyümölcsfogyasztás nem teljesült, hiszen a gyermekek
37,5%-a egyáltalán nem fogyaszt napi rendszerességgel.
Azok a gyermekek, akik részt vettek az intervenciós foglalkozásokon, jobb eredményt értek el a táplálkozási piramis értelmezésében, mint a kontroll csoport tagjai. A
nyolc hetes program végén, illetve az egy hónap múlva
esedékes után követési vizsgálaton is nagyobb arányban
válaszoltak helyesen a feltett kérdésekre (86%, illetve
80%), a kontroll csoport tagjaival szemben (50%).
Következtetések: Az iskolai programok mellett az
óvodai intervenciós programok is kiemelt szerepet tölthetnének be az egészséges életmódra és táplálkozásra
nevelésben. Kutatásunk során beigazolodott, hogy a táplálkozási piramis hatékony eszköze az egészséges táplálkozásra való nevelésnek ebben a korosztályban. A gyermekkori elhízás prevenciójára és kezelésére vonatkozó
stratégiák csak akkor lesznek sikeresek, ha minel több,
az elhízást elősegítő környezeti tényező megváltoztatásra
kerül. A jövőben célszerű lenne az ilyen jellegű intervenciós programok megvalósításának lehetőségét, és anyagi
forrásának biztosítását önkormányzati szinten megfontolni, az elhízás társbetegségeiből adódó egészségügyi
költségek csökkentésének, és az egészségben megélt
életévek számának növelése érdekében.
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Magyar Sport Háza, Budapest
A gyermek- és serdülőkori elhízás meghatározásának testzsírszázalék és viszcerális zsírterület mutatóira épülő, új hazai határértékei
Zsákai A., Fehér V.P., Annár D., Bodzsár É.
ELTE Embertani Tanszék
A népegészségügyi szűrővizsgálatok során az elhízás
jellemzésére leggyakrabban használt antropometriai
mutató a testtömeg-index (BMI), míg az abdominális
elhízás meghatározása leggyakrabban a haskörfogatcsípőkörfogat hányadosa (WHR) alapján történik. A WHO
az elhízás BMI-n alapuló határértékét felnőttek esetében
nemtől és rasszbeli hovatartozástól függetlenül határozta
meg, a 30 kg/m2-től nagyobb testtömeg-index az elhízott
állapotot jelenti felnőttek esetében. A gyermekek és serdülők esetében a BMI életkortól és nemtől függő határértékei használatosak az elhízott tápláltsági állapot meghatározására. A WHR abdominális elhízást meghatározó,
WHO által megadott felnőttkori határértéke férfiak esetében 0,90, míg nők esetében 0,85. Gyermekek és serdülőkorúak esetében nincs egyelőre egyetértés, hogy mi
legyen a WHR abdominális elhízást kijelölő határértéke.
Mindezen antropometriai mutatók mellett a
testzsírszázalékot használják leggyakrabban az elhízás diagnózisának felállításakor. A nemzetközi ajánlások ebben
az esetben sem egybehangzóak, a férfiak esetében a nagyobb, mint 24%-os, míg a nők esetében a nagyobb, mint
37%-os testzsírszázalékot ajánlják az elhízás meghatározására. A BIA módszerrel becsült viszcerális zsírterület
esetében a 100 cm2-től nagyobb zsírterületet ajánlják az
abdominális elhízás határértékeként felnőtteknél. Gyermekek és ifjak esetében a viszcerális zsírterület elhízást
jelző kritikus határértékét még nem határozták meg.
Mindezek alapján elemzésünk célja volt, hogy a WHR,
a testzsírszázalék és a viszcerális zsírterület gyermek- és
serdülőkori elhízás becslésére alkalmas hazai határértékeit meghatározzuk a vizsgálatban részvett egészséges
gyermekek és serdülők testösszetétel adatai alapján. Célunk továbbá, hogy a testzsír ezen mutatói alapján a nemzetközileg már korábban elfogadott és most meghatározásra kerülő hazai határértékek szerint a vizsgált 7–18
évesek mintájában elhízottnak, illetve abdominálisan
elhízottnak minősülő gyermekek alcsoportjainak eloszlásmintázatát elemezzük.
Az elemzés alapjául szolgáló mintában részvevő
összesen 1750 (7–18 évesek, 869 fiú és 881 leány)
antropometriai és testösszetétel vizsgálatát 2014–2015ben végeztük el.
A vizsgálat eredményei alapján a testzsír mutatói életkori határértékeire vonatkozóan a következő megállapításokat tehetjük:

1. Szemben a nemzetközi ajánlásokkal, vizsgálati eredményeink alapján nem a nemtől független, fiúk és leányok esetében azonos felnőttkori határérték által kijelölt
centilisek értékeinek használatát javasoljuk a gyermekés serdülőkori elhízás testzsír mutatókra épülő határértékeinek kijelölésére. A gyermekek és serdülők azonos
arányát kijelölő 95. centilisek értékeit ajánljuk az elhízás
ilyen típusú szűréséhez, ami tehát azonos arányban jelöli ki az elhízott gyermekeket a két nemben (5%-ot),
azonban az elhízás mutatóinak nemi dimorfizmusa miatt
így a kritikus határértékek is értelemszerűen eltérőek a
két nem esetében.
2. A WHR felnőtteknél javasolt, nemzetközi határértékei alapján megszerkesztett kritikus centilisei
a gyermekek irreálisan nagy arányát határozták meg
abdominálisan elhízottnak. A WHR és a VFA mutatók
alapján elhízottnak minősülő gyermekek besorolása nagyon gyenge kapcsolatot mutatott a két index között.
Mindezek alapján a WHR-t nem javasoljuk a 7–18 éveseknél az abdominális elhízás szűrésére.
3. Elemzésünk eredményeire alapozva a két másik
vizsgált testzsír mutatónak, a testzsírszázaléknak és a
VFA indexnek az általunk elemzett mintára jellemző 95.
centiliseit ajánljuk az elhízás határértékeinek gyermekek
és serdülők esetében.
Az elhízás étrendi kezelése - a legújabb szakmai
állásfoglalások és evidenciák tükrében
Szűcs Zsuzsanna
MSc, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakember
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
A túlsúly és elhízás drámai mértékben növekvő népegészségügyi probléma, melynek előfordulási gyakorisága a WHO adatai szerint az 1980-as évekhez képest
világszerte több mint kétszeresére nőtt. A súlyos egészségügyi következményekkel járó betegség napjainkban
a Földön 1,9 milliárd felnőttet érint, ezen belül az elhízottak száma kb. 600 millió. Az esetek döntő részében
a helytelen életmód talaján kialakuló kórkép nem csak
a felnőtt, de egyre növekvő arányban a gyermek populációt is érinti. Világszerte 42 millió 5 évesnél fiatalabb
gyermek rendelkezik kisebb-nagyobb fokú testtömeg
többlettel. Ezzel elmondható, hogy napjainkban a túlsúly
és az elhízás globális járványnak tekinthető.
A legutolsó országos táplálkozás és tápláltsági állapot
felmérés (OTÁP 2014) adatai szerint Magyarországon a
felnőtt lakosság 65, ezen belül a nők 62, a felnőtt férfiak
67 százaléka túlsúlyos vagy elhizott. Egy újabb, hazánkban
eddig a legnagyobb esetszámú, reprezentativ, Rurik Imre
és munkatársai által végzett felmérésben azonban a
túlsúly és elhizás még ennél is nagyobb prevalenciáját
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figyelték meg. Vizsgálatuk szerint a kisebb-nagyobb
mértékű testtömeg többlet a férfiak 72, mig a nők 64 százalékát érinti. A kórkép a gyermekek ötödére is kiterjed.
A felnőttekre vonatkozó elhízottsági adatok alapján az
OECD jelentés szerint hazánk az OECD tagállamok között
a negyedik, Európában az első helyet foglalja el.

A fizioterapeuta által összeállított személyre szabott
mozgásprogram figyelembe veszi többek között a páciens egészségügyi limitációit, társbetegségeit, életkorát,
egyéni céljait. A fizikai aktivitás magas szinten tartása
egyéb életmódbeli stratégiákkal kiegészítve alapvető az
elért testsúly megtartásában is.

Ma már “A” szintű evidencia bizonyítja, hogy a túlsúly
és elhízás étrendi kezelése szempontjából legnagyobb
jelentősége a negatív energiamérleg kialakításának van.
Vagyis egy olyan állapot létrehozásának, ahol az energiafelhasználás meghaladja a különböző ételekkel és
italokkal bevitt kalóriamennyiséget. A klinikailag szignifikáns mértékű (0.5 kg/hét) súlycsökkenés eléréséhez az
egyén aktuális testtömegének megtartásához elegendő
kalóriafelvételnél napi 500-700 kcal-val kevesebb, vagy
15-30 százalékkal alacsonyabb energiabevitel szükséges. Ezen túlmenően a testtömeg csökkentő étrend
makrotápanyag összetétele (vagyis a fehérjék, zsírok,
szénhidrátok aránya a napi kalóriabevitelben) a páciens
egészségi állapotának, pl. anyagcsere paraméterek, következményes betegségek, valamint táplálkozási szokásainak figyelembe vételével határozható meg. Az elért
alacsonyabb testtömeg megtartásához elsődlegesen
a mérsékelt kalóriafelvétel fenntartása fontos. A pillanatnyilag rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok
alapján egyik makrotápanyag fogyasztásának mérséklése/elhagyása sem hatékonyabb a többinél a súlytartás
szempontjából.

A testsúlycsökkentés mellett rehabilitációs cél az
obesitas szövődményei miatt kialakult - mindennapi aktivitást és társadalmi részvételt is akadályozó - funkciózavarok kezelése is.

Mivel a testtömeg kontroll számos úton elérhető a dietetikus által összeállitott egyénre szabott étrend létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. A táplálkozástudományi
szakembereket, gyógytornászokat, pszichoterapeutákat,
orvosokat is magában foglaló multidiszciplináris team
által, a páciens környezetének, családjának bevonásával
végzett átfogó életmód terápiának, ismételt oktatásnak,
lelki támogatásnak, folyamatos kontrollnak pedig meghatározó szerepe van a terápia sikerében.
A mozgásterápia lehetőségei elhízásban
Iván Edina
Magyar Gyógytornászok-Fizioterapeuták Társasága
Régóta ismert és igazolt, hogy az elhízás fokozott morbiditással és mortalitással járó komplex rendellenesség,
mivel számos betegségben önmagában rizikófaktor.
Szakmai irányelvek a legerősebb evidenciák alapján
ajánlják a fizikai aktivitást a testsúlycsökkentő komplex
kezelés részeként. Evidencia, hogy a diéta mozgásterápiával együtt hatékonyabb a testsúlycsökkentésben, mint
anélkül. Moderált intenzitású, heti 150-300 perc aerob
tréning ajánlott rezisztenciatréninggel kiegészítve.

A komplex mozgásterápia javítja az önellátási képességet, az erőnlétet, a mobilitást, és ezáltal az életminőséget. A fizioterapeuta fontos feladata mindemellett az
életmódbeli tanácsadás, és a segédeszközök, segítő technológiák alkalmazásának megtanítása főként társbetegségek fennállása esetén.
Összefoglaló tanulmányok alapján a fizikai aktivitás és
mozgásterápia pozitívan befolyásolja az elhízással összefüggő társbetegséget kimenetelét is.
Ismertetjük az evidenciák szerint alkalmazandó mozgásterápiás lehetőségeket, az egyénre szabott terápiában
javasolható mozgásformákat életkor, társbetegségek, és
egyéb speciális állapotok, limitációk szerint.
A túlsúly pszichoterápiás aspektusai
Forgács Attila
ELTE Pszichológiai Kar, Corvinus Egyetem Pszichológiai
Központ
A túlsúly kezelésének gyakori kudarca a visszaesés,
melynek egy éven belüli valószínűsége – fogyókúrás
technikától függően – 40-95%. A jelenséget élettani és
pszichológiai okok egyaránt magyarázzák.
Evolúciós és civilizációs tapasztalat, hogy a krízisek
éhínségekkel járnak, tehát a krízis túlélésének feltétele
az evés, a nagy étvágy, a zsírtartalék. Bármilyen érzelmi
krízis vezethet túlevéshez. A paleolit kori emberábrázolások (pl. a Willendorfi Vénusz) szinte kizárólag túlsúlyos
nőket örökítettek meg. A túlsúly akkor még csak vágyképlet. Tekintettel arra, hogy az első ilyen ábrázolások
jóval a beszédkészség kialakulása előtt készültek, a civilizációtörténet preverbális-tudattalan szférájából erednek.
A túlsúlyvágy mélyen kódolt nehezen tudatosodó hajtóerő, amire a tudatos-racionális kontroll korlátozottan
hat. A mai társadalmi feltételek között a túlsúlyvágy idegennek tűnhet. Ugyanakkor – számos jel szerint - a tudatos fogyásvágy, és a tudattalan túlsúlyvágy váltakozva
fejtik ki hatásukat.
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Magyar Sport Háza, Budapest
A túl drasztikus fogyókúra éhezéssel jár, ami ősi jelzés
a szervezetnek, hogy beköszöntött – az evolúcióban
és a kultúrtörténetben olyan jól megismert – éhínség
időszaka. Ilyenkor az adaptív reakció az ehető dolgok
kompulzív keresése és elfogyasztása. A folyamat visszaeséshez vezet, amit viszont újabb (drasztikus) fogyókúrás
próbálkozás követ. Napi 100 Kcal következetes kivétele az
étrendből (vagy elégetése mozgással) viszont észrevehetetlen, nem okoz éhezést, mégis egy év alatt 6 kg súlyvesztéssel jár.
Az evés és a test mérete számos pozitív érzelmi funkciót tölt be. Geiger Ágota egy kísérletében arra kért gyermekeket, hogy komfortos távolságban álljanak meg tőle.
A kövérebb gyermekek személyes térigénye kisebb, közelebb mernek menni, mint társaik. A sovány gyermekek
térigénye hasonlóan csökken, ha vattamellényt (testet
körülvevő védőréteget) adnak rájuk. A stresszorokra
adott támadás és menekülés statikus formája nyilvánul
meg a hízási folyamat során. A test úgy távolodik el a
veszélyektől, hogy „zsír-védőpáncélt” épít maga köré. A
pszichoterápiás rekonstrukció nélküli fogyókúra a hosszú
távú kudarcokon túl pszichológiai iatrogéniával is járhat.
A drasztikus módszerekkel – pl. a vékonybél egy szakaszának eltávolításával – lefogyasztott személyek ugyan
nem híznak vissza, de – pszichoterápiás beavatkozás
nélkül – elveszítik a testalkatból fakadó védelmi készségüket. A szorongás és a depresszió szintje emelkedik, dacára annak, hogy elérték a vágyott súlyt. Az öngyilkosság
is gyakoribb közöttük.
A lefogyás iatrogén lelki hatásait általában kibeszéletlen, nem tudatosodott érzések magyarázzák: identitásés szerepvesztés, valamint bűntudat. Identitásvesztés.
A lesoványodott kövér személy identitását veszti. Nem
ismer magára a tükörben. Mintha nem is ő lenne. Hová
lett ő? A sovány megjelenés, valamint az egész új állapot
én-idegen számára. Szerepvesztés. Nincs megfelelő szereprepertoárja a megváltozott viszonyokban. pl. Hogyan
kell reagálni, amikor megdicsérik? Bűntudat. Attól tart,
becsap másokat, ugyanis az új test és a helyzet annyira
idegen. Ez utóbbi élményt nevezik imposztor-szindrómának. Úgy érzi érdemtelen arra, amit elért, és amiért
csodálják. Mindezek az élmények nagyfokú instabilitást
keltenek. Ennél még a kövérség is egy stabilabb, legalábbis megszokottabb és kezelhetőbb állapot. Mivel ezek
az érzések többnyire ambiensek, hozzájárulnak a gyakori
visszaeséshez. A jojózás veszélyei kivédhetők megfelelő
mentálhigiénés munkával. Először is ki kell tudni beszélni,
megfogalmazni a paradox érzéseket, valamint szembesülni a tudatküszöb alatti vágyakkal. Amíg az érzések kibeszéletlenek, addig autonóm módon működnek, nincs
racionális hatalom felettük. A tudatos fogyásvágy és a
nem tudatosodott (willendorfi) orális impulzusok (és a
következményes súlygyarapodás) váltogatják egymást.

Obezitás endokrinológiai betegségekben
Sepp Krisztián
Szegedi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika,
Endokrinológiai Munkacsoport
A fokozatosan emelkedő prevalenciájú elhízás endokrin okai között több olyan betegség szerepel, amelynek
tünetei között változó mértékű elhízás állhat. Gyakoriság
szempontjából a pajzsmirigy alulműködés emelendő ki,
amely mellett többek között a Cushing szindróma, felnőttkori növekedési hormon hiány, hyperprolactinaemia,
férfi hypogonadismus, hypothalamicus okok szerepelnek
illetve a fertilis korú nők leggyakoribb endokrin betegsége, a PCOS is gyakran jár elhízással.
A kóros elhízás sebészi kezelése
Paszt Attila
Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika
A kóros kövérség a nyugati világot sújtó egyik leggyakrabban előforduló krónikus megbetegedés. A súlyos elhízás egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményei évről évre növekednek. Magyarország
felnőtt lakosságának közel 60%-a valamilyen fokú túlsúlyban szenved. A kialakuló társbetegségek, mint
magasvérnyomás, II-es típusú cukorbetegség, mozgásszervi megbetegedések és a fokozódó kockázat a
malignus eltérések kialakulására az egyik legkomolyabb
kihívást jelenti a modern orvostudomány számára.
Jelenleg a sikertelen diétákat vagy gyógyszeres kezelést követően az egyik leghatékonyabb gyógyítási eljárás
a sebészeti kezelés.
Szerző ismerteti a jelenleg elfogadott indikációs kritériumokat, a várható eredményeket. Ismertetjük a jelenlegi kezelési eljárásokat és azok előnyeit, hátrányait az
esetlegesen felmerülő szövődményeket.
A műtéti kezelés kétségtelenül a legeredményesebb
és a legjobb hosszú távú eredményt nyújtó eljárás. A
megfelelő eredmények eléréséhez és megtartásához nagyon komoly csapatmunkára van szükség.
Gyomor bypass műtéttel szerzett tapasztalataink
Sipos Péter, Vasas Péter
Duna Medical Center
Bevezetés: A kóros mértékű elhízás és a 2-es típusú
cukorbetegség (T2DM) világméretű epidémia napjainkban. A bariátriai sebészet egyelőre limitáltan érhető
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el Magyarországon, mivel a műtétek komplikáltak, rendkívül nagy erőforrás igényűek, speciális eszközöket és
magas szintű laparoszkópos jártasságot igényelnek. A
Duna Medical Centerben 2016. augusztusától érhető el
a laparoszkópos gyomor bypass műtét (LRYGB), s az első
72 műtéttel szerzett tapasztalatainkat foglaljuk össze a
biztonságosság és kivitelezhetőség szempontjából.
Betegek és módszer: Retrospektíven áttekintettük a
prospektíven vezetett adatbázisunkat, s valamennyi beteget áttekintettük, akiknél 2016. augusztus és 2017.
októbere között gyomor bypass műtét végeztünk a Duna
Medical Center sebészeti osztályán.
Eredmények: a fenti 15 hónapos időszakban 72 betegnél végeztünk LRYGB műtétet, átlagos életkoruk
40±14,8 év, műtét előtti BMI értékük 45,4±6,4 kg/m2
és átlagos súlyuk 134 kg volt. A betegek 33%-ának volt
a műtét előtt kezelést igénylő 2-es típusú diabetese vagy
inzulin rezisztenciája. A diabetes fennállás mediánja
(IQR, interquartile range) 60 (3-126) hónap volt. Valamennyi műtétet laparoszkópos úton komplettáltunk,
konverzió nem volt szükséges. 1 beteget a LRYGB után
24 órával műtét utáni utóvérzés miatt reoperáltuk, majd
3 nappal később otthonába távozott. További 1 betegnél
volt szükség transzfúzióra. További sürgős műtétre nem
volt szükség a kohortunkban. Az átlagos kórházi tartózkodás 2 nap volt (Range: 1-4 nap), a betegek 80%-át az
előre tervezett 2. Napon emittáltuk, s valamennyi beteg
4 nap után otthonába távozott.
Rövid távon T2DM remissziót a diabeteses betegek 70%-ában tapasztaltunk (50% CR, 20% PR), további 30%-uk diabetese pedig javult. A 3 és 6 hónapos
utánkövetés során a betegek a nemzetközileg validált
BAROS pont-táblázatban a „nagyon jó” eredményt adtak
az életminőségbeli javulásukat illetően.
Megbeszélés: A gyomor bypass műtét megfelelő
technikai és személyi feltételek, valamint tapasztalat esetében biztonságosan elvégezhető egy komplex, sebészeti
ellátást adó osztályon, egyenlőre magán egészségügyi
ellátás formájában, a nemzetközi eredményekkel egyezően, nagyon jó életminőségbeli változást eredményezve
a betegeinkben.
Gyomorballon terápia
Ollári Andrea
HENDER-medical Kft.
Mi a gyomorballon terápia?
A gyomorballon terápia egy olyan műtét nélküli testsúlycsökkentő módszer, melynek vannak diétás, illetve

magából a módszerből adódó étvágycsökkentő és mechanikus gyomorszűkítő összetevői egyaránt. Már 27-es
testtömeg indextől alkalmazható.
A terápia 12 hónapig tartó program, az átfogó két részes program (orbera+mozgás és diéta) egy speciálisan
kifejlesztett orvosi szilikon ballon gyomorba való behelyezésével kezdődik, mely 6 hónapig marad ott, amely
teltségérzést okoz, így az emberi agy éhség-érzetét kapcsoljuk ki.

Kb. 5 hónap után a szervezet hozzászokik a ballonhoz,
így a fogyás üteme lelassul, megállhat. Az agyat max. hat
hónapig lehet „becsapni”, és elhitetni, hogy nem éhes,
mert tele van a hasa. 5-6 hónap ezzel együtt elegendő
egy egészségtudatosabb táplálkozás elsajátításához.
Ez alatt az időszak alatt is, majd további 6 hónapig
javasolt tartani bármilyen diétát és mozgást, így ez egy
bizonyítottan eredményes hosszú távú életmódváltást
tudunk elérni.
A ballon valójában arra tanítja a beteget, hogy felismerje, mennyi az elég. Egy kicsit átállítja az agyat a porció
méreteit illetően. Ugyanakkor motiváló erőt is jelent, hiszen mire sikerül leadni néhány felesleges kilót, a páciens
már a ballon nélkül is képes megtartani az arányokat.
Műtét nélküli beavatkozás
A módszer lényege, hogy endoszkópos úton egy folyadékkal ballont juttatunk be a gyomorba, mely volumenénél fogva csökkenti a gyomor „hasznos” térfogatát,
így csökkenti a táplálékfelvételt, így a páciens a korábbiakhoz képest kevesebb ételt tud fogyasztani, ám már
ettől is jóllakott lesz.
A gyomorballon mellett bármilyen étel és ital fogyasztható, de nélkülözhetetlen a diétás étrend betartása. Cél
a fogyás, illetve, hogy hosszú távú táplálkozásbeli és életmódbeli változásokat érjen el a páciens.
Mik az előnyei?
Az ORBERA® gyomorballon mely garantáltan ellenáll
és biztonságos anyagot jelent a testben, egy FDA védjeggyel ellátott orvosi szilikon eszköz, amely az USA hatósága által kiállított, legmagasabb minőségi kategóriát garantálja. Világszerte, több mint 80 országban, több mint
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2017. november 24.
Magyar Sport Háza, Budapest
220.000 ORBERA® gyomorballon behelyezése történt az
elmúlt 20 évben, több mint 200 publikált klinikai tanulmány.
• Műtéti kockázat nélküli, hosszú távú
• A páciensek az ORBERA® 2 részes programmal átlagosan
3,1x annyit fogytak, mint csak diétával és mozgással.
• Könnyebben elsajátították az egészséges új életmódot
• Átlagosan 10-25 kg fogyás, jelentősen elhízottak
esetén: 25-40 kg fogyás
• Betegségek megszűntek (pl.: cukorbetegség) vagy nem
alakultak ki
Indikáció
Tévhit, hogy csupán a súlyosan túlsúlyos felnőtteknek
indikált a gyomorballon terápia, hiszen már azok számára
is hatékony életmódváltást jelent, akik csupán 10-20 kgot szeretnének leadni és az elért súlyukat hosszú távon
megtartani.
Pontosan Ők azok a páciensek, akiknél még viszonylag
gyorsan visszafordítható lenne a túlsúly, ehhez azonban
szükség volna a háziorvosi rendszerben az erről való
kommunikációra. Ezzel a módszerrel azonnal új életmód
lehetne elsajátítható, amellyel megszűntethető vagy
csökkenthető pl.: a magas vérnyomás, a cukorbetegség,
a mozgásszervi betegségek.
A Kórosan elhízott páciensek esetén – kiegészítő terápiaként, a sebészeti műtétek előtt alkalmazzák a gyomorballont.
A módszer természetesen alkalmazható jelentős túlsúly esetén, társbetegségek meglétekor is. Előkészítő
módszerként alkalmazzák a sebészeti úton való kórosan
elhízott páciensek műtét előtti kezelésére, hiszen jelentős segítséget jelent, ha a páciens a gyomorballon segítségével lead 30-40 kg-ot, de akár pl. a csipőprotézis
vagy más műtétek előtti is alkalmazzák.

Orvostechnikai eszközök, további innováció
www.gyomorballon.hu
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A kalóriabevitel csökkentésében segíthetnek
az alacsony energiatartalmú édesítőszerek
Tízszeresére nőtt az elhízott gyermekek száma
Egyre nagyobb problémát jelent világszerte a gyermekkori
elhízás, az elmúlt négy évtized alatt megtízszereződött
az érintettek száma. Ez azért is gond, mert az elhízott
gyermekek nagyobb eséllyel válnak túlsúlyos felnőtté,
ráadásul az obezitásnak kedvezőtlen pszichoszociális
következményei vannak, valamint számos társbetegség
kialakulásához vezetnek. Egy egészséges étrend részeként
a napi energiabevitel csökkentése, például a cukor
kiváltásával – aktív életmód mellett – kulcsfontosságú
lehet a testtömeg karbantartásában.
Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO gyermekkori
elhízás megszüntetését célzó kezdeményezése hat
olyan kulcsterületet határozott meg, ahol cselekvésre
van szükség: az egészséges élelmiszerek fogyasztásának
népszerűsítése, a fizikai aktivitás népszerűsítése, a
várandósság előtti és alatti gondozás, a kisgyermekkori
étrend és fizikai aktivitás, az iskoláskorú gyermekek
egészsége, étrendje és fizikai aktivitása, valamint a
testtömeg-karbantartása. A kezdeményezést bemutató
dokumentum megállapítja, hogy a gyermekeket
járványszerűen sújtó elhízást egyetlen intézkedéssel
lehetetlen megállítani, így olyan, szektorokon átívelő
cselekvésre van szükség, amely egyszerre veszi célba az
elhízást elősegítő környezetet és az élet legfontosabb
területeit.
A The Lancet orvosi szaklap október 11-ére, az elhízás
elleni világnapra időzítve publikálta az Imperial College
London és a WHO közös tanulmányát a gyermekkori
elhízásról. A kutatás megállapításai szerint a 0-19 éves
korosztályban négy évtized alatt több mint a tízszeresére
nőtt az elhízottak száma, az 1975-ös 11 millióról 124
millióra. Mindemellett 2016-ban világszerte összesen
192 millió gyerek – 75 millió lány és 117 millió fiú – volt
kisebb mértékben vagy súlyosan alultáplált!

az OECD idei jelentése szerint a 15 évesek 16%-a volt
túlsúlyos vagy elhízott 2013-ban, miközben a 2015-ös
adatok azt mutatták, hogy a hazai felnőtt lakosság
körében az elhízottak 30%-os aránya Európa legmagasabb
értékének számít.
Az obezitás a népegészségügy időzített bombájának
is tekinthető, hiszen amennyiben nem kezelik időben,
számos betegség, köztük diabétesz, szívbetegség és
többféle daganatos megbetegedés kialakulásához
vezethet. A megelőzés és a beavatkozás alapvetően
szükséges ahhoz, hogy kevesebb orvosi kezelésre
legyen szükség, illetve szükség esetén az orvosi kezelés
sikeresebb lehessen.
A Nemzetközi Édesítőszer Szövetség (International
Sweeteners Association, ISA) felismerve a globális
helyzet súlyosságát és az összefogás fontosságát,
támogatja az Elhízástudományi Világszövetséget (World
Obesity Federation, WOF) abban a küldetésében,
hogy világszerte segítsen az elhízás megelőzésében,
csökkentésében és kezelésében. Az ISA arra ösztönzi a
súlykontroll-problémával küzdőket, hogy kis és egyszerű
lépések megtételével induljanak el azon az úton,
amely egy egészségesebb testtömeg felé vezet. Mivel
az alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek egyáltalán
nem tartalmaznak energiát vagy csak kis mértékben, az
ételekben és italokban cukor helyett történő felhasználása
segít az alacsonyabb energiabevitel megvalósításában.
Egy egészséges étrend részeként a napi energiabevitel
csökkentése – aktív életmód mellett – kulcsfontosságú
lehet a testtömeg karbantartásában.

Az elhízásra vonatkozó abszolút számokat tekintve a
legnagyobb növekedés Kelet-Ázsiában, a közel-keleti
és észak-afrikai régióban, Dél-Ázsiában és a magas
jövedelmű, angol anyanyelvű országokban következett
be. Utóbbihoz kapcsolódó tény, hogy a magas jövedelmű
országok között az Egyesült Államokban a legmagasabb
az elhízottak aránya mind a lányok, mind a fiúk között.
Európában a lányok között Máltán a legmagasabb
az elhízottak aránya (11,3%), míg a fiúk körében
Görögországban (16,7%). A tanulmányban nem
szerepelnek külön magyarországi adatok, de hazánkban
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Mysimba 8 mg/90 mg retard tabletta (naltrexon-hidroklorid/bupropion-hidroklorid)

Rövidített alkalmazási előírás
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer hatályos alkalmazási előírását!
Hatóanyagok: 8 mg naltrexon-hidroklorid és 90 mg bupropion-hidroklorid. Terápiás javallatok: A Mysimba felnőtt (18 éves és idősebb) betegek csökkentett kalóriatartalmú étrendjének és fokozott fizikai aktivitásának kiegészítéseként, a testtömeg csökkentésére javallott, amennyiben a
kiindulási testtömegindex (BMI) ≥ 30 kg/m2 (obesitas) vagy ≥ 27 kg/m2 és < 30 kg/m2 (túlsúly), és a testtömeggel összefüggő társbetegségek (például 2-es típusú diabetes, dyslipidaemia vagy beállított hypertonia) közül egy vagy több fennáll. A Mysimba-val végzett kezelést 16 hét elteltével
le kell állítani, ha a beteg kezdeti testtömege nem csökkent legalább 5%-kal. Adagolás és alkalmazás: A kezelés megkezdésekor a dózist 4 héten keresztül emelni kell az alábbiak szerint: 1. hét: egy tabletta reggel, 2. hét: egy tabletta reggel és egy tabletta este, 3. hét: két tabletta reggel és
egy tabletta este, 4. hét és azt követően: két tabletta reggel és két tabletta este. A Mysimba ajánlott maximális napi adagja naponta kétszer két tabletta. A kezelés folytatásának szükségességét 16 hét elteltével értékelni kell, és évente újra kell értékelni. A Mysimbát 65 év felett körültekintően kell
alkalmazni, 75 év feletti betegek számára pedig nem ajánlott. Közepes fokú vesekárosodás és enyhe vagy közepes fokú májkárosodás esetén nem javasolt. Ellenjavallatok: a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység; kezeletlen hypertonia, aktuálisan
fennálló vagy az anamnézisben szereplő görcsroham; ismert központi idegrendszeri tumor; olyan betegek, akik hirtelen abbahagyják az alkoholfogyasztást vagy benzodiazepinek alkalmazását; akiknek a kórelőzményében bipoláris betegség szerepel; bármilyen, bupropiont vagy naltrexont
tartalmazó egyidejű kezelésben részesülő betegek; olyan betegek, akiknél aktuálisan bulimia vagy anorexia nervosa áll fenn, illetve akiknél korábban ilyen betegséget diagnosztizáltak; aktuálisan krónikus opioid függő vagy opiát-agonista (például metadon) függő betegek, illetve opiátok
alkalmazását hirtelen abbahagyó betegek; egyidejűleg alkalmazott MAOI terápiában részesülő betegek. A MAOI abbahagyása és a Mysimbával végzett kezelés megkezdése között legalább 14 napnak kell eltelnie; súlyos májkárosodás; végstádiumú veseelégtelenség vagy súlyos vesekárosodás.
Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: A betegeket (és a betegek gondozóit) figyelmeztetni kell arra, hogy oda kell figyelniük bármilyen klinikai állapotromlás, szuicid viselkedés vagy gondolatok és a viselkedésben bekövetkező szokatlan változások
jelentkezésére, és azonnal orvoshoz kell fordulniuk, ha ezek a tünetek fennállnak. A Mysimba-kezelést abba kell hagyni, és nem szabad újrakezdeni olyan betegeknél, akik a gyógyszerrel végzett kezelés alatt görcsrohamot tapasztalnak. Óvatosság szükséges, amennyiben a Mysimbát olyan
betegeknek írják fel, akiknél a görcsrohamok kockázatát fokozó hajlamosító tényezők állnak fenn. A vérnyomást és a pulzust a terápia megkezdése előtt ellenőrizni és a szokásos klinikai gyakorlatnak megfelelően rendszeresen mérni kell. Ha a beteg klinikailag jelentős, vagy elhúzódó emelkedett
vérnyomást vagy pulzusszámot tapasztal a Mysimba-kezelés következtében, akkor azt le kell állítani. A Mysimba beállított hypertoniás betegeknek óvatosan adandó. A Mysimbát körültekintően kell alkalmazni aktív coronaria-betegség (például fennálló angina vagy a közelmúltban lezajlott
myocardialis infarctus), illetve a kórelőzményben szereplő cerebrovascularis betegség esetén. A Mysimbát óvatosan kell alkalmazni olyan betegeknél, akiknek a kórelőzményében mánia szerepel. A Mysimba laktózt tartalmaz. Lásd még az Alkalmazási előírásban. Gyógyszerkölcsönhatások
és egyéb interakciók: ld. a hatályos Alkalmazási előírásban. Terhesség és szoptatás: terhesség és szoptatás alatt, illetve teherbe esni kívánó nők esetében nem alkalmazható. Gépjárművezetés és gépek kezelése: Szédülést okozhat. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Nagyon
gyakori (≥1/10): hányinger, obstipatio, hányás. Gyakori (≥1/100 – <1/10): csökkent lymphocytaszám; szédülés, tremor, dysgeusia, figyelemzavar, letargia, tinnitus, vertigo; palpitatio, hőhullám; szájszárazság, fogfájás, fájdalom a has felső részén, hyperhidrosis, pruritus, alopecia, ijedősség.
Az előbb felsorolt mellékhatások a fix dóziskombinációra vonatkoznak. A mellékhatásokat részletesen lásd az Alkalmazási előírásban. Osztályozás: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (Sz). Kiszerelés: 28 db, 112 db tabletta. A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
Orexigen Therapeutics Ireland, Limited 2nd Floor Palmerston House, Fenian Street Dublin 2, Írország. A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/14/988/001-002. A hatályos alkalmazási előírás dátuma: 2017.09.21. Orvosi információs vonal: 0680109471, e-mail: Mysimba@druginfo.com.
Forgalmazó/További információ: VALEANT PHARMA Magyarország Kft., 1025 Budapest, Csatárka út 82-84.
A Mysimba szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz)
A Mysimba társadalombiztosítási támogatás nélküli, szabadáras készítmény.
Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását.
Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
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