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ELHÍZÁS: 
FÓKUSZBAN 
A KORAI 
DIAGNOSZTIKA ÉS 
KEZELÉS
„Bár a fogyókúrás szerek 
százszámra kaphatók a 
patikákban és drogériákban, vagy 
könnyen rendelhetők az internetes 
felületeken, mégsem csökken 
az elhízás előfordulása sem 
hazánkban, sem a nagyvilágban.” 
– e szavakkal fordult köszöntőjében 
Dr. Halmy Eszter elnök a Magyar 
Elhízástudományi Társaság (MET) 
2019. november 22-én megtartott 
XXVII. Kongresszusának 
résztvevőihez.

A Magyar Elhízástudományi Társaság 72. tudo-
mányos rendezvénye Dr. Áder János köztársa-
sági elnök fővédnökségével és Prof. Dr. Horváth 
Ildikó egészségügyért felelős államtitkár védnök-
ségével, a hazai tudományos élet neves képvise-
lői jelenlétében zajlott. A tanácskozás résztvevői 
megvitatták az elhízás diagnosztikájának és 
komplex kezelésének kérdéseit. Szó esett a bá-
zisterápiaként szolgáló életmód intervencióról, 
a bariátriai sebészeti megoldásokról, valamint 
a korszerű egészségszűrés és a személyre szóló 
tanácsadás jelentőségéről. A Túlsúllyal Élők 
Társaságának elnöke, Pettkó Judit beszámolt az 
egyesület céljairól és küldetéséről, valamint ar-
ról, hogy a társaság csatlakozott a European 
Coalition for People Living with Obesity elneve-
zésű európai betegszervezet idei, „I’m People 
First” című nemzetközi kampányához. A vele 
készült interjú lapunk 2019. decemberi számá-
ban olvasható.

TRENDEK
Mint azt Dr. Halmy Eszter előadásában elmond-
ta, 2030-ra mintegy 3,3 milliárd ember lesz el-
hízott vagy túlsúlyos világszerte. A magyar fel-
nőtt lakosság jelenleg mintegy 70 százaléka 
túlsúlyos vagy elhízott. A hazai elhízás növekvő 
trendjét jól mutatják az egyre gyarapodó méré-
seken alapuló vizsgálatok. Míg 1985-1988 között 
a lakosság fele volt túlsúlyos vagy elhízott, addig 
Dr. Halmy László professzor és munkatársai 
1994-2000 között végzett reprezentatív vizsgá-
lata szerint a trend évi 1,1 százalékkal  
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emelkedett. Dr. Halmy Eszter saját munkacsoportjának vizsgálata és Magyarország Átfogó 
Egészségügyi Szűrőprogramjának 2010-2017 közötti adatai szerint a túlsúly és elhízás együttes 
előfordulása (BMI>25kg/m2) a férfiak és nők között egyaránt stagnált. Azonban az elhízás 
egyre súlyosabb fokozatainak (BMI>35kg/m2, BMI>40kg/m2) gyakorisága növekvő tendenciát 
mutat. Továbbra is vizsgálni kell az elhízás trendjét, fontos az elhízás kóroki tényezőinek azo-
nosítása. Az egészségügyi rendszerek nem kerülhetik meg a nagyarányú előfordulást mutató 
elhízás betegség tudományos bizonyítékokon alapuló kezelését, amennyiben biztosítani kíván-
ják az elhízott emberek méltányos és igazságos egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférését, 
továbbá javítani szeretnék az egészségügyi rendszer hatékonyságát, és ezáltal a népegészségügyi 
helyzetképet. 

KISEBBSÉGBEN VAGYUNK?
Új és izgalmas kérdésről, a mikrobióta és a testsúly kapcsolatáról értekezett előadásában Prof. 
Dr. Falus András (Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet). Az embe-
ri szervezetben megközelítőleg 1014 eukarióta sejt található. Néhány éve, az újgenerációs szek-
venálás térnyerése következtében tudjuk, hogy közel százszor ennyi prokarióta organizmussal 
élünk együtt, melyek nukleinsav (DNS, RNS) állománya (metagenom) mintegy 350-szer nagyobb, 
mint a humán genom. A hálózatosan interaktív, együtt élő mikroorganizmusok mintázatai 
ökoszisztémát képeznek a magasabb rendű szervezetekkel, szerv- és szövetspecifikusak, és az 
epigenetikai szabályozás részét képezik. Kiderült, hogy a velünk élő baktériumok, mikroszkopi-

kus gombák és vírusok/bak-
teriofágok túlnyomó többsége 
nem patogén, sőt szimbiotikus 
közösségben él az emberi eu-
karióta sejtekkel. Feladataik 
közé tartozik többek között a 
toxinok bontása, a vitaminok 
termelése és egyes anyagok 
metabolizálása. A mikrobiom 
egyik legizgalmasabb feladata 
az immunrendszer „oktatása” 
abban az irányban, hogy az 
immunválasz számára meg-

különböztethető legyen, hogy mi a veszélyes és mi nem az a szervezet számára. Sikerült meg-
állapítani azt is, hogy a mikrobiom számunkra hasznos tagjai a patogének elnyomásával hoz-
zájárulnak az egészséges homeosztázis, így például az egészséges testsúly fenntartásához. Ma 
már bizonyítható, hogy számos betegség kialakulása, így a kóros elhízás mögött is a mikrobiom 
megváltozása áll. Az előadó példákat mutatott be a mikrobiom kóros módosulására a különbö-
ző betegségekben. Mint elmondta, nemrég derült fény egyes baktériumok (pl. a Christensenel-
la), illetve ezek hálózatának és a kövérség közötti oksági kapcsolatra. A mikrobiom vizsgálatával 
és a horizontális géntranszfer bizonyításával egy új koevolúciós elméleti modell is ígéretesnek 
tűnik. 

FOGYÓKÚRÁS BABONÁK
Dr. habil Forgács Attila klinikai szakpszichológus, a hazai gasztropszichológia megalkotója rámu-
tatott, hogy a fogyasztói társadalomban egyre többen, egyre fiatalabban és egyre nagyobb súlyfe-
lesleget cipelnek magukon. Az előadó több mint 1200 fogyókúra hirdetést gyűjtött össze a magyar 
piacon, és megjegyezte, hogy hetente négy teljesen új testsúlyfogyasztó technika jelenik meg. Bár 
mindegyik sikereket ígér, az elhízás epidemiológiai mutatók nem jeleznek tömeges és tartós test-
tömeg-csökkenést a populációban. Az egy éven belüli visszaesés aránya 40-95 százalék között 
mozog. A laikus fogyókúrák nem oldják meg a problémát, hanem hozzájárulnak a még kifejezettebb 
túlsúlyhoz. A reklámokban és a médiában számos tévhit köszön vissza – hívta fel a figyelmet Dr. 
Forgács Attila. Ilyen például, hogy karácsonykor hízunk el, holott az elhízás két karácsony között 
történik. Az sem igaz, hogy néhány hét alatt eredményesen megszabadulhatunk a testsúlyfelesle-
günktől. Tévhit, hogy bizony élelmiszer összetevők felelősek kizárólag a túlsúlyért és az egészségi 
állapotért, más összetevők pedig fogyasztó, zsírégető hatással bírnak. 

FŐZZ MÁSKÉPPEN!
Ezen a címen írta ki a Magyar Elhízástudományi Társaság és a Kor Kontroll Társaság immáron 
negyedszer hagyományostól eltérő receptversenyét a testsúlymegőrző, testsúlycsökkentő recep-
tek ismerőinek és használóinak, akik testsúlyuk rendezésével hozzájárulnak a túlsúlyhoz és az 
elhízáshoz társuló betegségek megelőzéséhez, vagy visszafordításához. A „Főzz másképpen!” 
versenyre beérkezett 119 pályázat közül Pákozdi Norbert séf (Gasztvitál, Budapest) receptje – 
sertésszűz zöldfűszeres kéregben káposztás burgonyaropogóssal, édesköményes céklasalátával 
– lett a nyertes. Az okleveleket Dr. Halmy Eszter és B. Király Györgyi, a két társaság elnöke adta 
át a MET XXVII. kongresszusán Budapesten. 

Boromisza Piroska


