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Beköszöntő

A Magyar Elhízástudományi Társaság idén ünnepli jogelődje és egyben 
a hazai elhízástudomány, azaz obezitológia 30 évvel ezelőtti megalapí-
tását, amely az egészségügyi rendszerek napjainkra talán legnagyobb 
kihívásával, a világméretekben is meghatározó epidémiává vált elhízás 
betegséggel, annak kezelésével és megelőzésével foglalkozik.
A tudományterület fejlődésével széleskörű ismeretanyag áll rendelke-
zésre korunk egyik alapvetően meghatározó népbetegsége az elhízás 
etiológiája, előfordulása, diagnosztikája, prevenciós lehetőségei, vagy 
az egyre kiszélesedő kezelési paletta tekintetében. Újabb és újabb 
adatok bizonyítják az életminőséget és az egészségben eltöltött életévek 
számát meghatározó, élethosszt jelentősen befolyásoló elhízás mikro- és 
makrogazdasági számokkal alátámasztott többletköltségeinek becsült 
nagyságáról.
Az elhízás rizikó tényezőt jelent és kiemelt szerepet játszik a leggyako-
ribb népbetegségek, így a szív-érrendszeri betegségek, a hipertónia és a 
2. típusú diabétesz, egyes daganatos, illetve reumatológiai betegségek, 
valamint számos további szövődményes betegség kialakulásában. 
A kockázatcsökkentésben az életmódbeli, illetve a környezeti ártalmak 
mérséklése jelentős eredményt jelenthet, amely egyaránt egyéni és tár-
sadalmi szintű lépéseket igényel az elhízás és szövődményes betegségei, 
valamint az újonnan megjelent fertőző betegségek szindémiájának 
együttes szemléletű kezelésében, prevenciójában.
Újabb tudományos vizsgálatok sora bizonyítja, hogy a testsúlycsökkentő 
és testsúlytartó programok nem lehetnek kúraszerűek, és a testsúly keze-
lése - ahogy korai vizsgálatainkban is rámutattunk -, csak hosszútávú 
gondozás keretében valósulhat meg, továbbá meghatározó krónikus 
nem fertőző, társult betegségek sorának is kezelési, illetve megelőzési 
protokolljaiban szükségszerűen meghatározó elemmé kell váljon. A mai 
korszerű, multidiszciplináris kezelés szakemberek együttes és össze-
hangolt munkáját igényli, ezért az egyes részterületek képviselőinek 
elhízástudományi evidenciákon alapuló szemlélete nem nélkülözhető.
Tekintettel arra, hogy az obezitológia számos elméleti, klinikai és tár-
sadalomtudományi határterületet érint, újonnan kibővített formában 
megjelenő szakfolyóiratunkban helyet kívánunk adni a holisztikus 
szemléletű elhízástudományi új eredmények, összefoglaló tanulmá-
nyok, cikkreferátumok, tudományos eseményekről készült beszámolók, 
továbbá közérdekű hírek, vagy ismeretterjesztő cikkek közlésének.
Szerkesztőbizottságunk a met@elhizastudomany.hu e-mail címen várja 
az elhízástudomány szerteágazó területeiről a kéziratokat, ehhez kívá-
nok eredményes munkát és sok új gondolatot!

Dr. Halmy Eszter
a MET ügyvezető elnöke, 
az Obesitologia Hungarica felelős főszerkesztője

mailto:met@elhizastudomany.hu
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Az elhízás sebészeti megoldásai – 2022.

Szerzők
1Mohos Elemér Ph.D, 2Gál Béla dr, 1Mohos Petra dr, 1Nagy Tibor dr
1Csolnoky Ferenc Kórház – Sebészeti osztály – Veszprém
2Csolnoky Ferenc Kórház – Anaesthesiologiai és Intenzívterápiás osztály – Veszprém

Összefoglalás
Világszerte gyorsan növekvő incidenciát mutat az elhízás, és a hozzá kapcsolódó társbetegségek száma, mint a 
cukorbetegség, magasvérnyomás, ízületi panaszok, reflux, alvási apnoe... A konzervatív testsúlycsökkentő meg-
oldások sikertelensége esetén végzett, tartós megoldást jelentő sebészeti beavatkozások száma is egyre magasabb, 
hazánkban is. Jelen összefoglaló cikk célja a metabolikus sebészeti műtétek indikációjának tisztázása, az egyes 
műtéti típusok rövid bemutatása, az ezekkel elérhető eredmények és szövődménynek, utógondozási igények 
ismertetése.
Kulcs szavak: metabolikus sebészet, indikáció, rizikó, eredmények

Summary
Morbid obesity and releated co-morbidities (for example diabetes, hypertension, joint pains, GERD, sleep 
apnoe…) has a rapidly increasing incidence worldwide. Conservative treatments are almost always unsuccess-
ful, so the number of the long-term effectiv bariatric surgical procedures are higher and higher, including in 
Hungary. The aim of this review is to clear the indications, explain the different procedures, the results and 
complications of the different types of surgical methods, and the requirements of follow-up.
Keywords: metabolic surgery, indication, risk, results

Műtéti indikáció
Fennáll a metabolikus sebészeti beavatkozás indikáci-
ója, amennyiben a testtömeg index eléri a 40 kg/m2-t 
és konzervatív terápia mellett (diéta, tréning) nem sike-
rült tartós testsúly csökkenés elérése, és a beteg műtéti 
megterheléshez szükséges általános állapota megfelelő.

Súlyos társbetegség (elsősorban 2-es típusú diabe-
tes, súlyos gastro-oesophagealis reflux, gerinc, térd 
ill. csípő osteo-arthrosis, stb) esetén már a 35 kg/m2 
testtömeg index is indikációt jelent.

Rosszul beállítható 2-es típusú diabetes esetén az 
indikációs küszöb 30 kg/m2-re csökken (1,2).

Aneszteziológiai szempontok
A túlsúlyos betegek esetében az elhízás okozta patofi-
ziológiás folyamatok, valamint a gyakori társbeteg-
ségek miatt egy műtéti beavatkozás nagy általános-
ságban fokozott kockázattal jár. Az aneszteziológus 
feladata ennek a kockázatnak a felmérése, illetve a 
betegre szabott perioperatív kezelés, valamint az 
intraoperatív anesztézia és a postoperatív analgesia 
optimalizálása a kockázat csökkentése érdekében. 
Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, kulcsfontos-
ságú a műtétre váró betegek gondos kivizsgálása, az 
esetlegesen korábban nem ismert szervkárosodások, 
társbetegségek feltárása. Ennek érdekében minden 

betegnél szükséges echocardiographiás, légzésfunk-
ciós vizsgálatot végezni, a szokványos laborvizsgá-
latok, EKG és pulzoximetria, vérnyomás mérés és 
fizikális vizsgálat mellett. Természetesen amennyiben 
indokolt, a műtéti terhelhetőség megítélése szem-
pontjából szükség lehet ergometriára, valamint alvási 
apnoe szindróma gyanúja esetén polisomnographiás 
vizsgálatra is. Amennyiben alvási apnoe igazolódik, 
annak kezelését, nasalis CPAP használatát a műtétet 
megelőzően meg kell kezdeni. A műtétet megelőző 
aneszteziológiai vizsgálat során fel kell mérni az eset-
leges légútbiztosítási, vénabiztosítási nehézségeket, így 
meg lehet tervezni azok legbiztonságosabb módját.

Nagy jelentőséggel bír a betegek tudatos felké-
szülése is. A műtét előtti időszakban a rendszeres 
testmozgás, a fizikai állapot javítása, az akár csak kis 
mértékű fogyás, a dohányzás elhagyása mind-mind 
kimutatható pozitív hatással bírnak (3).

Mindezen szempontok szem előtt tartásával a túl-
súlyos betegek ellátásában jártas aneszteziológus által 
vezetett, betegre szabott perioperatív ellátás mellett 
a bariátriai sebészeti beavatkozások biztonságosnak 
mondhatók. Több bariátriai centrumban végzett 
retrospektív elemzés is arra utal, hogy a súlyos anesz-
teziológiai szövődmények száma nem magasabb az 
általános sebészeti beavatkozások során észleltnél.
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Összefoglaló referátum

Leggyakrabban végzett metabolikus sebészeti 
beavatkozások és ezek jellemzése
A testsúlycsökkentő hatás az egyes műtéti típusoknál 
alapvetően két módon következik be: vannak egyrészt 
az elfogyasztható táplálék mennyiségét korlátozó, 
azaz restriktív módon működő beavatkozások, más-
részt az elfogyasztott táplálék felszívódást csökkentő, 
azaz malabsorptiv hatást kifejtők.  Összességében 
elmondható, hogy a restriktív hatás a hatékony, a 
malabsorptiv hatás pedig a tartós testsúlycsökkentés 
szempontjából jelentős.

1. Laparoscopos állítható gyo-
morgyűrű beültetés (LAGB)
A fogyást csak restriktív, 
tehát csak a táplálék felvétel 
korlátozása által előidéző 
műtét. Az egyik leggya-
koribb testsúlycsökkentő 
beavatkozásnak számított 
az elmúlt évtizedben, azon-
ban az azóta egyre inkább megismert, hosszú távon 
jelentkező szövődmények miatt (gyomor arrosio, 
band migratio, nyelőcső tágulat, stb) jelenleg egyre 
kevesebb beültetést végeznek.  Előnye a relatíve 
egyszerűbb technikai kivitelezhetőség, viszont a 
szövődmények kialakulását megelőzendő fontos 
a betegek szoros utánkövetése. Komplikáció vagy 
testsúlynövekedés esetén a gyűrű eltávolításán kívül 
vagy azzal együlésben vagy halasztottan egy másik 
műtéti típus - elsősorban gastric bypass - alkalmazása 
jön szóba (1,2).

2. Laparoscopos gyomor sleeve 
resectio (LGSR) (csőgyomor 
képzés)
A sleeve resectio döntően 
a táplálék felvétel korláto-
zása révén, tehát restriktív 
módon vezet testsúly 
csökkenéshez, de emellett 
a fundus eltávolítása miatt 
szükségszerűen csökken az éhségérzet kialakulásában 
fontos szerepet játszó hormon, a ghrelin szintje, így a 
műtétnek hormonális hatásmechanizmus is tulajdo-
nítható. A gastric sleeve resectio során a gyomorba 
és duodenumba vezetett 12-16 mm külső átmérőjű 
szonda segítségével a gyomorfundus nagygörbületi 
oldalának jelentős részét resecáljuk kapocsvarró 
gépek segítségével.  Az antrum egy részét meghagyva 

csökkenthetjük a műtét után relatíve magas arányú 
gastro-oesophageális reflux előfordulását.

2014. óta a világon a leggyakrabban végzett 
metabolikus sebészeti beavatkozás, ami valószínűleg 
a relatíve egyszerű műtéti technikának és a haté-
kony testsúlycsökkentő effektusnak köszönhető. A 
szénhidrát anyagcsere javulása a testsúlycsökkenést 
követően figyelhető meg, ennek aránya sleeve után 
kb 70 %. A hosszú távú eredmények a több mint 10 
éves utánkövetéssel rendelkező tanulmányok esetén 
sajnos kevésbé meggyőzőek, mivel az egybehangzó 
eredmények alapján 10 év elmúltával 30-60 % az 
átalakító műtétek aránya, testsúly növekedés és/vagy 
súlyos reflux miatt. Még inkább aggasztó, hogy 10 
éves utánkövetés során a reflux fokozódása miatt 
15-20 % -ban alakul ki a nyelőcsőben Barrett metap-
lasia.  Ezért elengedhetetlen a rendszeres (ajánlások 
szerint öt év után évente) oesophago-gastroscopia 
elvégzése, illetve Barrett metaplasia kialakulása 
esetén szükségessé válik Roux Y gyomor bypass-ra, 
esetleg duodenal switch-re, vagy - újabb ajánlások 
szerint - ennek egyszerűsített formájára, azaz single 
anastomosis duodeno-ilealis bypass-ra (SADI) való 
átalakítás (1,2,4,5,6).

3. Laparoscopos bilio-pancrea-
ticus diversio (BPD)
A bilio-pancreaticus 
diversio során subtotalis 
gyomor resectio történik 
Billroth II. szerint, majd a 
tápcsatorna reconstructioja 
során a mintegy 150 cm 
hosszú Roux kacs úgy kerül 
kialakításra, hogy az Y 
anastomosis és a coecum 
távolsága (gyakorlatilag a 
közös kacs hossza) 50-100 
cm marad. A hosszú bilio-pancreaticus kacs miatt 
kifejezett malabsorptiv hatással rendelkezik a beavat-
kozás, testsúlycsökkentő effektusa mérsékelt fokú, 
emiatt az indikációt az enyhébb fokú elhízás mellett 
kialakult 2-es típusú diabetes jelenti. Hátránya a 
kifejezett malabsorptio miatt szükségszerű rendszeres 
vitamin és nyomelem szint ellenőrzés és pótlás (1,2).

4. Laparoscopos duodenalis switch (Gastric sleeve + BPD) 
(d. ábra)
A duodenalis switch műtét - mely Scopinario nevé-
hez fűződik-, a sleeve resectio és a bilio-pancreaticus 
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diverzió kombinációjának 
számít. Így a műtétnek 
jelentős restriktív és igen 
kifejezett malabsorptiv 
hatása van, ennek megfe-
lelően ezen beavatkozás 
után a legjobbak a fogyási 
adatok (testsúly felesleg 
85-95 %-a) és a 2-es típusú 
diabetes esetén a szénhidrát 
anyagcsere rendeződésé-
nek aránya (90 % felett). 
Komoly hátrány azonban 
a duodeno-ilealis anastomosis insufficiencia magas 
aránya és a leginkább ebből származó magas mor-
biditás és mortalitás, illetve a kifejezett malabsorptio 
miatt a BPD-hez hasonlóan rendszeresen vitamin 
és nyomelem pótlás szükségessége. Az indikációt a 
3. stádiumú obesitas, a diabetes együttes fennállása 
mellett, a jó műtéti teherbíró képesség és a közepes 
fokú beteg compliance ritka kombinációja jelenti, így 
az összes bariatriai beavatkozás között aránya 5 % 
alatt van (1,2).

5. Single anastomosis duo-
deno-ilealis bypass - sleeve 
gastrectomiá-val (SADI-S)
A SADI-S a switch műtét 
egyszerűsített, azaz csupán 
egy anastomosissal végzett 
formája. Hasonlóan haté-
kony restriktív és malab-
sorptiv beavatkozás, mind 
a testsúlycsökkenés, mind 
a társbetegségek javulását illetően. Fontos, hogy a 
közös kacs 3 méternél ne legyen rövidebb esetleges 
malnutrició és hypoproteinaemia kialakulásának 
lehetősége miatt. 2017-ben fogadta el az amerikai 
sebész kollégium metabolikus sebészeti beavatkozás-
ként, azóta egyre gyakrabban kerül alkalmazásra 
rövid távú kedvező eredményei miatt. Hosszú távú 
adatokról természetesen még nem lehet beszámolni. 
Kifejezett malabsorptiv hatása miatt elsősorban akkor 
indokolt végezni, ha sleeve resectio után, visszahízás 
miatt válik szükségessé átalakító műtét (7).

6. Laparoscopos Roux Y Gastric Bypass (LRYGB)
Az első Roux Y gyomor bypass műtétet 1967-ben 
végezte Mason és Ito, az első laparoscopos beavat-
kozás pedig Wittgrove nevéhez fűződik (1993.). A 

legtöbb tapasztalat mind 
az első műtétek óta eltelt 
idő, mind az ilyen módon 
megoperált betegek számá-
nak vonatkozásában ezzel 
a beavatkozással kapcsola-
tosan áll rendelkezésünkre. 
A műtét során a gyomrot 
kapocsvarrógépek segít-
ségével két részre osztjuk, 
úgy, hogy subcardiálisan 
egy 30-50 ml térfogatú un. 
gyomor pouch-ot alakítunk ki, majd a tápcsatorna 
folytonosságának helyreállításához 100-150 cm 
hosszú Roux kacsot készítünk olyan módon, hogy a 
bilio-pancreaticus kacs megközelítőleg 100 cm hosszú 
marad. Napjainkban is az egyik leggyakrabban vég-
zett bariatriai sebészeti beavatkozás. Egyrészt a kis 
gyomor pouch miatt jelentős restriktív, másrészt a 
vékonybél leírt módon való átrendezése miatt mér-
sékelt fokú malabsorptiv hatásmechanizmussal vezet 
a testsúly felesleg 80-90 %-ának leadásához a normál 
életminőség megőrzése mellett (2).  2-es típusú dia-
betes esetén a betegek 85-90 %-ánál normalizálódik 
a vércukor érték a műtét előtt használt insulin és 
antidiabetikumok elhagyása, esetleg dózisának 
markáns csökkentése mellett. Ennek hátterében a 
csökkent kalória bevitel és a fogyás mellett hormo-
nális hatások, valamint a vékonybél átrendezéséből 
származó biokémiai hatásmechanizmusok állnak. 
További előny, hogy a műtét jellegéből adódóan az 
esetek 95 %-ában meggyógyul a gastro-oesophageális 
reflux. Általánosságban, a választott műtét típusától 
függetlenül elmondható, hogy a testsúly és a szénhid-
rát anyagcsere hosszú távú rendeződése után lényeges 
javulás észlelhető a diabeteses nephro- és neuropathi-
ánban, valamint a steatosis hepatis-t illetően (3,11,12). 
Gyomor bypass után a betegek jelentős részénél B 12 
és D vitamin substitutio, ill. esetenként vas és folsav 
pótlás szükséges. A beavatkozás hátránya a relatíve 
komplikált műtéti technika.  A műtét 35 és 60 kg/m2 
közötti testtömeg index esetén ajánlható, különösen 
2-es típusú diabetes és/vagy gastro-oesophageális 
reflux esetén (1,2,4).

7. Omega loop bypass (Mini gastric bypass, Single anasto-
mosis gastric bypass)
Rutledge és munkacsoportja végezte el az első 
Omega loop bypass műtétet 1997-ben. A Roux Y 
bypass műtéthez hasonlóan egyszerre restriktív és 
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malabsorptiv hatással is 
rendelkező beavatkozás.  
A cél a Roux Y gyomor 
bypass műtét egyszerűsítése 
volt, emiatt hagyták el az Y 
anastomosist és alkalmaztak 
hosszabb (2,5 m) biliáris 
kacsot. A műtét technikai-
lag csakugyan egyszerűbbé 
vált és ezzel együtt mind a 
fogyás mértéke, mind a társ-
betegségek javulási aránya 
hasonló mértékű a Roux Y bypass műtétnél tapasz-
taltakkal. Megválaszolatlan kérdés a gyomorcsonk 
biliáris expozíciójának hosszú távú következménye, 
különös tekintettel arra, hogy ennek következtében 
évtizedek múlva emelkedik-e majd a gyomorcsonk 
carcinomák aránya, ahogy ez a nem Roux szerint 
rekonstruált Billroth II. resectio-k után megfigyelhető.  
Kétségtelen, hogy az omega loop bypass egy újabb 
műtéttel könnyen Roux Y bypass-ra alakítható így első 
lépésként 50 év feletti, rossz műtéti teherbírású és/vagy 
megalo-obes betegek esetén tűnik jó választásnak. A 
hosszú távú eredmények még váratnak magukra (1,2).

A műtétek gyakoribb szövődményei
Több százezer beteg adatait felölelő tanulmányok 
szerint a műtétek mortalitása 3-5 ezrelék. A leggya-
koribb fatális komplikáció a varratelégtelenség, ezt 
követi a pulmonalis embólia és a myocardialis infarc-
tus. A varratelégtelenség aránya 0-6 %, ezek mintegy 
4-17 %-a vezet exitushoz. Irodalmi adatok szerint a 
beavatkozások jellemző szövődménye lehet még a 
vékonybél elzáródás és a gastro-entero anastomosis 
(vagy sleeve műtét után a csőgyomor) stenosisa, mely 
az esetek túlnyomó többségében tágítással (Bougie, 
ballon) megoldható, mindkét komplikáció gyakori-
sága 5 % alatt van.

A thromosis profilaxis ellenére 1 % körül alakul a 
thrombo-emboliás szövődmények aránya.

Gyomor bypass műtétet követően 1 % alatt marad 
a dumping syndroma előfordulása, mely nagy 
valószínűséggel jól kezelhető a diétás utasítások 
betartásával.

Utógondozás
Kontrollvizsgálatra a műtétet követően 1-2 hét múlva, 
majd az első évben 3-4 havonta, később 6-12 havonta 
van szükség.  Ennek során ellenőrzésre kerül a vérkép, 
serum vas, összfehérje, albumin, vese és májfunkciós 
paraméterek, B12 és D vitamin szint. Nagy jelentősége 
van a rendszeres proton pumpa gátló szedésnek, mind 
sleeve resectio után a varratvonalban esetenként meg-
jelenő marginális fekély megelőzése és a nem ritkán 
előforduló gastro-oesophageális reflux miatt, illetve a 
gastric bypass után az anastomosisban kialakuló ulcus 
pepticum jejuni profilaxisa miatt. A műtétet követően 
a betegek nagyobb többségénél kialakuló B 12 vitamin 
hiány miatt szükséges annak rendszeres pótlása (általá-
ban 2-3 havonta egyszer 1000 microgramm i.m. vagy 
a már rendelkezésre álló rágótabletta formájában 
hetente 3-4 alkalommal a serum szinttől függően). 
Gyomor bypass után a betegek mintegy felénél kell 
D vitamint, ill. kisebb részüknél - az aktuális serum 
szinttől függően - vasat és folsavat substituálni, illetve 
ritkán kialakulhat még cink és B1 vitamin hiány.

A műtétet követő első hetekben fontos a folyé-
kony-pépes diéta betartása, majd ezt követően kez-
dődhet meg a normál étrendre való fokozatos átállás. 
Lényeges a maximum napi három-négyszeri étkezés 
betartása, ennek keretében napi 60-80 gramm fehérje 
(szárazanyagra kalkulálva) és megfelelő mennyiségű 
(lehetőleg energiamentes) folyadék elfogyasztása.

A betegek műtét utáni gondozása komplex feladat, 
ideális esetben az érintett szakterületek (háziorvos, 
obezitológus, belgyógyász, kardiológus, diabetológus, 
reumatológus, dietetikus, gyógytornász, pszichológus) 
képviselőinek harmonikus együttműködésével valósul 
meg. Hasznosnak bizonyulnak a betegek aktív részvé-
telével működő beteg klubok. Ez segít abban, hogy a 
betegek idejében forduljanak az elhízással szakember-
hez, amivel néha a műtéti beavatkozás megelőzhető, 
másrészt, ha műtétre is kerül sor, alacsonyabb BMI 
mellett végzett beavatkozás után nagyobb eséllyel 
kerülhetők el további plasztikai vagy ortopéd sebészeti 
beavatkozások. Az is tény, hogy minél rövidebb ideig 
áll fenn a 2-es típusú diabetes, annál valószínűbb, 
hogy a műtét után még elegendő béta sejt marad a 
szénhidrát anyagcsere helyreállásához (1,2).

Összegzésként az szakmai ajánlásokban is megfogalmazott javaslat mondható el, hogy amennyiben egy adott 
betegnél megvannak a műtéti beavatkozás kritériumai, kontraindikáció nem áll fenn és konzervatív terápiás 
módszerekkel nem sikerült hatékonyan és tartósan testsúlyt csökkenteni, úgy célszerű a metabolikus sebészeti 
beavatkozás lehetőségét mérlegelni, mert minél rövidebb ideig állt fenn a kóros elhízás, annál alacsonyabb 
rizikó árán és annál eredményesebben lehet az állapotot gyógyítani.
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Absztrakt
A gyermekkori elhízás járványos mértéket öltött. Az obezitas egyik meghatározó jele a testben egy alacsony fokú 
gyulladás jelenléte. Fiatal felnőttkor előtt az érelmeszesedés ritkán bír klinikai jelentőséggel, de megfigyelhető, 
hogy már gyermekkorban kezdetét veszi kialakulása. Mivel a hagyományos kardiovascularis kockázati tényezők 
gyermekkorban nagy valószínűséggel nem rendelkeznek ugyan olyan prediktív jelleggel, mint a felnőttek esetében 
ezért új potenciális biomarkerekre van szükség, amelyek segítenek az elhízott fiatalok körében a kardiovascularis 
kockázat korai felismerésében. Ezen gyulladásos markerek közül a legstabilabb kórjelző az állandó magasabb 
C-reaktív protein (CRP) szint, amely legjobban tükrözi a krónikus alacsony fokú gyulladás jelenlétét, már 
gyermekkorban is. Újabb kutatási eredmények támasztják alá, hogy ezen akut fázis protein növeli a felnőttkori 
szív- és érrendszeri történések előfordulásának kockázatát. Célunk, hogy a gyermekkori elhízás és a krónikus 
gyulladás kapcsolatát vizsgáló szakirodalmakat áttekintsük. Továbbá ismertetjük a CRP rövid történeti hátterét 
és a prognosztikai és diagnosztikai szerepét a gyermekkori elhízáshoz kötött gyulladásos kórképben.
Kulcsszavak: C-reaktív protein, kardiovasculáris, elhízás, gyermekkor

Abstract
Childhood obesity has reached epidemic proportions. The defining sign of obesity is a low grade chronic 
inflammation. Inflammation and oxidative stress are important factors in the development of cardiovascular 
disease. Atherosclerosis is rarely of clinical significance before young adulthood, yet it clearly begins to develop 
in childhood. Because traditional cardiovascular risk factors in childhood are unlikely to be as predictive 
as in adults, new potential biomarkers are needed to help the early identification of cardiovascular risk in 
obese young people. The most stable marker of these inflammatory markers is the persistently higher level 
of C-reactive protein (CRP), which best reflects the presence of chronic low-grade inflammation, even in 
childhood. Recent research suggests that this acute phase protein increases the risk of cardiovascular events 
in adults. Our aim is to review the literature on the relationship between childhood obesity and chronic 
inflammation. In addition, the brief historical background of CRP and its prognostic and diagnostic role in 
childhood obesity are described.
Keywords: C-reactive protein, cardiovascular, obesity, childhood

Bevezetés
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése 
szerint a túlsúly és elhízás prevalenciája 5 év alatti 
gyermekek körében 1990-től 2016-ig növekvő ten-
denciát mutat, 4,8%-ról 6,1%-ra változott, szám sze-
rint: 31 millióról 41 millióra emelkedett. 2016-ban 
több mint 340 millió 5-19 év közötti gyermeket és 
serdülőt találtak túlsúlyosnak, illetve elhízottnak (1). 
Bár az elmúlt években úgy tűnik, hogy a gyermek-
kori elhízás növekedése lelassult (2), a prevalencia 
további csökkentése elengedhetetlen. A zsírszövet 
felszaporodása, különösen az intraabdominális 
zsírszövet megnövekedése egészségre káros folyama-
tokat indít el, többek között gyulladáskeltő citokinek 

túltermelődéséhez vezet. Ezen gyulladásos markerek 
közül a legstabilabb kórjelző az állandó, magasabb 
C reaktív protein (CRP) szint, amely legjobban 
tükrözi a krónikus, alacsony fokú gyulladás jelenlétét 
már gyermekkorban is. Ezen gyulladásos markerek 
közül a legstabilabb kórjelző az állandó magasabb C 
reaktív protein (CRP) szint, amely legjobban tükrözi 
a krónikus alacsony fokú gyulladás jelenlétét már 
gyermekkorban is (3). Újabb kutatási eredmények 
támasztják alá, hogy ezen akut fázis protein növeli 
a felnőttkori szív- és érrendszeri történések előfor-
dulásának kockázatát. Említésre méltó, hogy az 
elhízással kapcsolatos társbetegségek elő futárai mint 
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az inzulin rezisztencia, csökkent glukóz tolerancia, 
magas vérnyomás, atherogén dyslipidaemia, vala-
mint az emelkedett CRP szint már gyermekeknél 
is megfigyelhetőek voltak (4). Célunk, hogy a gyer-
mekkori elhízás és a krónikus gyulladás kapcsolatát 
vizsgáló szakirodalmat áttekintsük. Illetve a CRP 
rövid történelmi hátterét, valamint a prognosztikai 
és diagnosztikai szerepét vizsgájuk a gyermekkori 
elhízáshoz kötött krónikus gyulladásban és összefüg-
gését a szív-érrendszeri betegségekkel.

1. CRP rövid történelmi áttekintés
Felfedezése 1930-ra nyúlik vissza, amely Tillet és 
Francis nevéhez fűződik. A Rockefeller Egyetem 
laboratóriumában történő klinikai vizsgálatok során 
fedezték fel. A CRP egy fehérje, amely a pneumococ-
cus baktérium sejtfalában levő C-poliszachariddal 
lép reakcióba, ezért C frakciónak nevezték el. A 
szérum kicsapódási reakciója közel párhuzamos 
a betegség klinikai kórlefolyásával. Utóbb került 
észrevételre, hogy a bakteriális endocarditis, reumás 
láz, staphylococcus osteomyelitis beteg szérumában 
is fokozott precipitációs reakció jött létre (5). Ash és 
munkatársai 1933-ban (6) írták le először a „C-reaktív 
anyag” jelenlétét Gram- negatív baktériumok 
okozta tífuszos gyermekek szérumában. 1941-ben 
már „akut fázis” protein néven vált ismerté (7). 1974 
óta hozzák összefüggésbe a CRP szint emelkedését a 
gyulladással (8). Már 1950 ben koronária ischaemia, 
illetve miokardiális nekrózist követően növekedett C- 
reaktív protein szintet figyeltek meg. A CRP méré-
sére eredetileg egy egyszerű precipitációs eljárást 
alkalmaztak. A precipitátum magassága jelentette 
a CRP mennyiségét. Természetesen ezen módszer 
nem tette lehetővé koncentráció mérését. A CRP 92 
éves történetében az első nagy áttörés az 1980-as 
évek elején következett be, amikor megjelentek az 
analitikailag érzékeny immunológiai módszerek. A 
második nagy áttörést az ultraszenzitív eljárások 
bevezetése jelentette, amelyre a 90-es évek közepe 
táján került sor, amikor immunvizsgálatokkal egy 
már alacsonyabb tartományban levő, high-sensiti-
vity C reaktív protein (hs-CRP) módszert sikerült 
bevezetni és ezzel a mérés alsó határát lényegesen 
csökkenteni (0,1-0,2 mg/l) (9). Kiderült, hogy maga-
sabb hs-CRP előre jelezheti a jövőbeli felnőttkori 
kardiovascularis megbetegedéseket (CVD) (10). 
Jelenleg a hs-CRP az egyik leggyakrabban és leg-
szélesebb körben használt diagnosztikai gyulladásos 
laboratóriumi marker.

2. CRP szerkezete és szintézise
A CRP a pentraxinok csoportjába sorolható kálci-
um-függő ligandumkötő plazma fehérje, öt ciklikusan 
elrendezett alegység alkotja, amely magas stabilitást 
és ellenállást biztosít (11). A CRP egy akut fázis 
fehérje, amelyet elsősorban a májsejtek szintetizálnak 
főleg az IL-6 citokin transzkripciós szabályozása 
alatt. J. Hurlimann és munkatársai 1966-ban nyu-
lakból és majmokból vett szövetmintákba turpentine, 
endotoxin, paratífusz vakcinát fecskendeztek be, ez 
által akut fázis protein termelődését stimulálták, kizá-
rólag a máj szövetekbe figyeltek meg fokozott CRP 
termelődést (12). Későbbi tanulmányok extrahepati-
cus szekrécióról is beszámoltak: lymophocytákban, 
makrofágokban, alveolusokban (13), sőt a húgyutak 
hámsejtjei is képesek szintetizálni (14). Több vizsgálat 
igyekezett megerősíteni, hogy a zsírszövet is termeli 
a CRP-t, ezek közül említésre méltó Calalbro és 
munkatársai által végzett vizsgálat, amely emberi 
zsírszövetből vett mintát 48 órán keresztül gyulla-
dásos citokin (IL1-beta, IL-6, resistin) hatásának 
vetettek alá, amely az adipociták CRP termelődését 
eredményezte. A szerzők azt is megfigyelték, hogy 
adipociták adiponectin és leptin kezelése nem járt 
CRP felszabadulással (15). Újabb vizsgálatok egyér-
telműen bizonyították, hogy a CRP extrahepatikus 
termelődésének helye a viscerális zsírszövet, főleg 
elhízott egyénekben. (16)

3. CRP szint értékelése és klinikai jelentősége 
A CRP klinikai szempontból a gyulladásos folyama-
tok érzékeny, de nem specifikus markere. Egészséges 
fiatal önkéntes véradó felnőttekben a CRP medián 
koncentrációja 0.8 mg/l, a 10 mg/l feletti érték heveny 
fertőzés, gyulladás vagy szövetelhalást jelez. CRP 
szérum-koncentrációja akár egyetlen inger után 6 
órával már 5 mg/l fölé emelkedik, és 48 óra elteltével 
éri el a legmagasabb értékét. Ezen akut fázis fehérje 
képes akár az alapszint 1000-szeresére emelkedni 
közvetlenül tükrözvén a kóros állapot intenzitását.  Az 
akut fázis fehérje plazmafelezési ideje körülbelül 19 
óra. A klinikai manifesztációt megelőzheti CRP szin-
temelkedés. Különböző bakteriális fertőzések, szöveti 
sérülések kimutatására a napi rutin részét képezi 
(17). Sokkal gyorsabb és szenzitívebb gyulladásos 
markernek bizonyult, mint a vörösvérsejt-süllyedés 
(18). A CRP hatékonyságát tükrözi az a tény is, hogy 
a táplálékfelvétel nem befolyásolja szint ingadozását, 
illetve nem volt észrevehető napszaki változékonyság 
(19). Ebből kifolyólag hasznosabbnak bizonyult, mint 
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az IL-6, amelyet cirkadián ritmus jellemez, reggel 
alacsonyabb, illetve lefekvés előtt magasabb IL-6 
értéket vettek észre (20).

Aronson és munkatársai 1929 felnőtt pácienst vizs-
gálva arra a következtetésre jutottak, hogy a túlsúlyos 
és elhízott személyeknél magasabb CRP szint volt 
megfigyelhető függetlenül a metabolikus szindrómá-
tól. Továbbá az elhízott egyénekben magasabb száza-
lékban fordult elő fertőzés vagy gyulladás, amelyet 10 
mg/l feletti CRP szint jelzett (21).

Klinikai alkalmazási spektruma napról napra 
bővül. Nem csak diagnosztikai marker, hanem cél-
zott kezelés, illetve szűrővizsgálatok részét is képezi: a 
korai kezdetű újszülött szepszis, malignus betegségek, 
autoimmun kórképek: reumatoid arthritis, szklero-
derma, dermatomyosis, Crohn-betegség (22) Sjörgen-
szindróma, szisztémás lupus erythematosus (23). 
Emelkedett hs-CRP szint volt észrevehető elhízott 
felnőtt és elhízott gyermek szérumában is (24). Illetve, 
kalória megvonás okozta fogyással párhuzamosan 
CRP szint csökkenést figyeltek meg (25). A hs-CRP 
használata úgy tűnik, hogy pénzügyi szempontból is 
kézzelfogható előnyökkel bír (26). A CRP a leginkább 
kutatott biomarkernek bizonyul. Mindezek ellenére 
a C-reaktiv protein egy nem specifikus molekula, a 
vizsgálat nem jelzi a gyulladás helyét, illetve önma-
gában nem alkalmas a betegség diagnosztizálására.

Pentraxin szerkezetének és hosszú plazma felezési 
ideje lehetővé teszi a pontos szint meghatározását úgy 
friss, mint fagyasztott vérből (27). Az állandó enyhén 
emelkedett CRP az alacsony fokú, szisztémás krónikus 
gyulladás jelző molekulája, mely folyamat az atherosc-
lerosis alapját képezi. A hs-CRP főként felnőtt kardio-
vascularis rizikó becslésére szolgál. Az American Heart 
Assiciation (AHA) és a Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) a hs-CRP-t referenciatartományba 
osztották: alacsony rizikó: hs-CRP <1.0 mg/L, közepes 
rizikó: hs-CRP 1.0-3.0 mg/L, magas rizikó: hs-CRP 
> 3.0 mg/L, mint a jövőbeli atherothrombotikus 
események előre jelzője (28). Gyermekkori krónikus, 
alacsony fokú gyulladásos betegségek diagnózisában és 
után követésében fontos lenne CRP referencia értékek 
pontos meghatározása. Az IDEFICS (Identification 
and prevention of Dietary- and lifestyle-induced 
health EFfects In Children and infantS) tanulmány 
Schlenz és munkatársai 9.855 gyermek adatai alapján 
életkor-specifikus CRP referencia tartományt állított 
fel, amely feltehetően hasznos eszköz lehet a gyer-
mekgyógyászati gyakorlatban és a jövőbeli klinikai és 
epidemiológiai kutatásokban (29).

Egy Indiában 100 főn végzett keresztmetszeti vizs-
gálatban a bevont nem alkoholos zsírmáj betegség-
ben szenvedő (non-fatty acid liver disease, NAFLD) 
alanyoknál magasabb hs-CRP-szintet mutattak ki, 
összehasonlítva a kontrollcsoporttal. Ismert, hogy a 
NAFLD összefüggésbe állítható az életmódbeli beteg-
ségekkel és a vizsgálat eredményei szerint a betegség 
súlyosságának növekedésével, a mért hs-CRP-szint 
emelkedő tendenciát mutatott (30).

4. Obezitás és CRP
Az elhízás a szervezet raktározott zsírszövetének fel-
halmozódásával jellemezhető krónikus betegség. Az 
obezitás meghatározó jele az alacsony fokú gyulladás, 
amely összeköti az elhízás szisztémás következményeit 
a zsigeri zsírszövet többlettel és az általa kiválasztott 
és termelt mediátorok által keltett fokozott mértékű 
gyulladás meglétével (31). A visceralis zsírszövet 
metabolikusan aktívabb, mint a bőralatti zsírszövet. A 
zsigeri zsírszövet jelentős mennyiségű különböző gyul-
ladáskeltő citokint szekretál, ilyen proinflammatorikus 
mediátorok: a tumor nekrózis faktor-alfa (TNF-α), 
interleukin-1, interleukin-6 (IL-6), amelyek hatására 
inflammatorikus molekulák: akut fázis reaktánsok 
(CRP, fibrinogén), növekedési faktorok szabadulnak 
fel és kerülnek a véráramba (32). Elhízott gyermekek-
ben ezen gyulladásos tényezők és a proatherogén bio-
markerek szintje magasabb, amely későbbi életkorban 
megnöveli a CVD kialakulásának a kockázatát. 

Az elhízás diagnosztizálásában a testtömegindex 
(body mass index - BMI) a legszélesebb körben alkal-
mazott módszer. Gyermekkorban nem konkrét BMI 
határértékeket használnak, hanem nemre és életkorra 
kidolgozott percentilis értéket. Újabb tudományos 
vizsgálatok igazolták, hogy a csecsemő és kisdedkori 
elhízás csupán mintegy 25%-ban, míg a serdülőkori 
elhízás 80%-ban perszisztál felnőttkorban is (1). A 
BMI önmagában, de még a haskörfogat mérésével 
együtt sem elégséges a testzsír pontos megítélésére, 
de ennek ellenére jól korrelál a kardiovaszkuláris koc-
kázattal, meghatározása könnyű és olcsó, ezért széles 
körben elterjedt mint szűrő módszer (33).

Több longitudinális tanulmány talált pozitív össze-
függést a BMI es CRP között. Visser és munkatársai 
a Third National Health and Nutrition Examination 
Survey (1988-1994) keresztmetszeti egészségügyi 
felmérésében a 16.616 17-39 év közötti fiatal felnőttet 
vizsgálva szignifikáns pozitív összefüggést talált az 
elhízott (BMI: ≥30 kg/m2) és a túlsúlyos egyéneknél 
(BMI: 25-29.9 kg/m2) , a BMI és a CRP szintek között.
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Normál testsúlyú egyéneknél CRP emelkedés nem 
volt megfigyelhető (34). Ford és munkatársai 5.305 
6-18 év közötti gyermeket vizsgált. Az USA-beli 
gyermekek nagy, reprezentatív mintájában a CRP-
koncentráció szignifikánsan magasabb volt azoknál 
a gyermekeknél, akiknek BMI-je a 85 percentilis 
értékkel azonos vagy annál magasabb volt, így meg-
erősítve a gyermekekre vonatkozó korábbi közléseket.

A fentiek alapján a túlsúly/elhízás gyermekeknél is 
krónikus, alacsony fokú gyulladáshoz vezethet (35).

A kutatók eltérő összefüggéseket találtak különféle 
antropometriai mérések és a kardiovascularis rizikó 
között gyermekkorban. Kahn és munkatársai meg-
állapították, hogy a derék-magasság arány (Waist-to-
height ratio - WHtR) erősebb kockázati tényezőnek 
bizonyult szemben a BMI-vel (36). E megfigyelést 
megerősítette Hara és munkatársai 880 japán iskolás-
nál, akik esetében, több antropometriai paramétert 
vizsgáltak, úgy mint a BMI, testzsír százalék, derék-
csípő arány, derék körfogat (waist circumference, 
WC) és WHtR, amelyek közül ez utóbbi bizonyult a 
kardiovascularis kockázati tényezők közül a leginkább 
szignifikáns előre jelzőnek (37). Felnőtteken végzett 
tanulmányok a WHtR-t összefüggésbe a hozták szív-
koszorúér betegségekkel, függetlenül a testtömegin-
dextől. Több tanulmány talált korrelációt a felnőttkori 
szív- és érrendszeri betegségek ismert kockázati ténye-
zője, a CRP, és WHtR között gyermekkorban. Cossio 
és munkatársai, színes bőrű, spanyol és nem spanyol 
gyermekek vizsgálati eredményei alapján megállapí-
tották, hogy mindkét etnikai csoportban a WC és a 
WHtR pozitívan összefüggött a CRP-vel (38). A 2011-
es német országos reprezentatív felmérés (KiGGS) 
keretén belül Kleiser és munkatársai 5546 11-17 éves 
gyermeket és serdülőt vizsgáltak és kimutatták, hogy a 
BMI, WC és a WHtR könnyen alkalmazható túlsúly 
megállapítására, illetve pozitívan összefügg a CRP-vel, 
amely relevánsnak tűnik a CVD kockázatának felmé-
résében gyermekek körében is (39). Ezzel szemben 
más szerzők nem találtak különbséget a BMI, WC és 
WHtR között kardiometabolikus vonatkozásban (40). 
Huang és munkatársai 1149 ausztrál gyermek adatait 
összegezve arra következtetésre jutottak, hogy egyet-
len antropometriai mérés sem tűnik jobbnak vagy 
elegendőnek, amikor a szív- és érrendszeri betegségek 
eredetének kialakulását vizsgálják (41). 

Az elhízás és krónikus gyulladással asszociált gyakori 
betegségek nemcsak globális egészségügyi problémát 
jelentenek, de akadályt képeznek a társadalmi-gazda-
sági fejlődés terén is, illetve összefüggésbe hozhatóak 

az inzulin rezisztenciával, a magasvérnyomással és 
a diszlipidémiával, amelyek magas morbiditással és 
mortalitással járnak (42).

5. CRP, mint kardiovaszkuláris rizikó felnőtt 
korban
A kardiovascularis betegségek (CVD) világszerte 
a korai halálozás fő okának számítanak. A WHO 
jelentése szerint 2016-ban 17.9 millió ember halt meg 
CVD-ben. Ezért fontos a szív- és érrendszeri beteg-
ségben szenvedők, illetve a magas kardiovascularis 
kockázatnak kitett személyek korai felismerése, hogy 
megfelelő tanácsadásban és kezelésben részesülhesse-
nek jelenti ki a WHO (1). Az érelmeszesedés, az érfal 
krónikus gyulladása vezető halálok a szív- és érrend-
szeri betegségekben. A gyulladást számos különböző 
biomarker segítségével lehet kimutatni a vérből. Ide 
tartoznak a citokinek, a kemokinek és az olyan akut 
fázis reaktánsok, mint a CRP. Már 1985-ben rájöttek, 
hogy CRP szelektíven kötődik a low-density-lipop-
roteinhez (LDL), ami már akkor felkeltette a gyanút, 
hogy potenciális résztvevője az atherosclerosis folya-
matának (43). További vizsgálatok bizonyították, 
hogy hs-CRP előrejelzi a szív-érendszeri betegségeket 
beleértve a miokardiális infarktust, agyi érrendszeri 
történeseket, a perifériás érrendszeri betegségeket 
és a hirtelen szívhalált, azon egyéneknél akiknek 
kórtörténetében nem állt fenn szívbetegség (44). A 
Women Health Study keretén belül 27.939 egészsé-
ges nőt vizsgálva, megállapították hogy a hs-CRP 
kardiovascularis betegségekben erősebb előre jelzőnek 
bizonyult az LDL koleszterinnél, valamint pozitívan 
összefüggött a Famingham kardiovascularis kockázati 
pontszámmal és prognosztikai információkat ad a 
metabolikus szindróma diagnosztizálásban (45). Az 
amerikai orvosok egészségügyi vizsgálatában 14.916 
látszólag egészséges férfi vett részt, s azon egyének, akik 
magasabb CRP és összkoleszterin szinttel rendelkez-
tek, esetükben magasabb volt a jövőbeli szívinfarktus 
előfordulása (46).

6. CRP, mint kardiovasculáris rizikó elhízott 
gyermekeknél
Fiatal felnőttkor előtt az érelmeszesedés ritkán bír 
klinikai jelentőséggel, mégis nyilvánvalóan már gyer-
mekkorban kezdetét veszi kialakulása. Különböző 
tanulmányok bizonyítják, hogy az elhízott serdü-
lőkben számos kardiovascularis kockázati tényező is 
kimutatható, melyek felnőttkorban CVD-hez vezet-
hetnek (47).  Ezek közé tartoznak a magas vérnyomás, 
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a rendellenes lipidprofil, a károsodott szerkezetű és 
működésű érrendszer, a csökkent glükóztolerancia és 
a metabolikus szindróma. Az elhízás önmagában a 
felnőttkori szív-érrendszeri betegségek rizikó faktora és 
hozzájárul más kockázati tényezők progressziójához. 
Az elhízás korai megjelenése tovább növeli a rizikófak-
torok súlyosságát és a CVD kialakulására hajlamosít 
már fiatal korban. A National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) 3.383 12-19 év 
közötti gyermek szív- és érrendszeri betegségek koc-
kázati tényezőinek prevalenciáját vizsgálta 1999 és 
2008 között és kimutatta, hogy 70%-uknál volt jelen 
legalább egy kockázati tényező, a magas vérnyomás 
prevalenciája 14%, a magas LDL 22%, az alacsony 
HDL 6%, illetve a prediabetes, vagy a cukorbetegség 
15%-os prevalenciát mutatott. Továbbá arra a követ-
keztésre jutottak, hogy az elhízott gyermekek speciális 
kockázati kategóriába tartoznak és koleszterin szint 
szűrés lenne szükséges, függetlenül a családi anamné-
zistől, vagy más kockázati tényezőktől. A tanulmány 
hangsúlyozza a CVD megelőzésének szükségességét az 
alábbiak szerint: táplálkozási iránymutatás, növekvő 
fizikai aktivitás és indikációit diszlipidémia kezelésére 
szolgáló farmakológiai hatóanyagok áttekintését (48).

 Friedemann és munkatársai egy 63 tanulmányt 
tartalmazó meta-analízisbe 49.220 gyermek adatait 
gyűjtötték össze és az előző tanulmányhoz hason-
lóan arra a következtetésre jutottak, hogy túlsúlyos 

és elhízott gyermeket fokozott szív- és érrendszeri 
kockázati tényezők jellemzik, normál súlyú társaikkal 
szemben (49). Mivel a hagyományos kardiovascularis 
kockázati tényezők gyermekkorban nagy valószí-
nőséggel nem rendelkeznek ugyanolyan prediktív 
jelleggel, mint a felnőttek esetében ezért új potenci-
ális biomarkerekre van szükség, amelyek segítenek 
az elhízott fiatalok körében a CVD kockázat korai 
felismerésében.

Gonzales-Gil és munkatársai - annak érdekében, 
hogy megállapítsák van-e összefüggés az úgyneve-
zett Ideális Kardiovasculáris Egészség Index (Ideal 
Cardiovascular Health Index-ICHI) és a gyulladás 
között, - 543 serdülőt vizsgáltak meg 9 európai ország-
ból. ICHI értékeléséhez szükséges tényezők: az egész-
séggel kapcsolatos szokások (dohányzás, étkezés, fizikai 
aktivitás) és az egészség faktorok (szérum koleszterin 
és glükóz, vérnyomás), illetve a gyulladásos pontszám 
(inflammatory score), ami a következő gyulladásos 
biomarkereket vizsgálja: CRP, C3, C4, WBC (white 
blood cell), leptin. E vizsgálat fordítottan arányos 
összefüggéseket talált az American Heart Association 
(AHA) által javasolt ICHI és a biomarkerek, illetve 
a gyulladásos pontszám között. Tehát a magas az 
ICHI alacsony gyulladásos pontszámmal jár (50). Egy 
korábbi vizsgálat már rávilágított a serdülőkori ICHI 
jelentőségére, mint a felnőttkori kardiometabolikus 
betegségek lehetséges jósló tényezőjére (51). 

7. Megbeszélés
Ezen összefoglaló alátámasztja, hogy az elhízott gyermekek esetén magasabb C-reaktív protein szintet figyel-
hetünk meg, normál súlyú társaikkal szemben. Felnőttek esetén a CRP független kardiovascularis rizikóként 
ismert (52). Annak ellenére, hogy több tanulmány világít rá arra, hogy azon gyermekek, akik már kora 
gyermekkorban elhízottak voltak felnőttként is elhízottak maradtak és ez kardiovasculáris kockázatot von 
maga után. Mindezek ellenére több tanulmány kérdőjelezte meg a CRP alkalmasságát, mint kardiovasculáris 
kockázati tényezőt. A gyermekek esetén a kardiovasculáris rizikóbecslésre való használata a tudományos világ 
számára nyitott marad. Így a CRP ígéretes molekulának bizonyul új kutatások kezdeményezésében. Hogy 
miért tűnik ígéretesnek használata? Többek között könnyű hozzáférhetősége miatt, valamint, stabil szinten 
marad, ha fennáll a kiváltó tényező. Előnye továbbá, hogy költséghatékony, amely a megelőző stratégiák 
végrehajtásához elengedhetetlen a túlsúlyos és elhízott fiatalok kardiovasculáris kockázatnak felmérésében. A 
magas szenzitivitású (hs-CRP) technika felfedezésének, a stabil plazmatikus koncentrációnak és a viszonylag 
alacsony költségének köszönhetően hasznos jelző molekulának bizonyul, amely magas szenzitivitással jelzi az 
általános gyulladás jelenlétét. A magas szenzitivitás ellenére nem-specifikus az akut fázis fehérje, amely általá-
nos gyulladást, fertőzést, szöveti sérülést jelez. Klinikai szempontból nem használható egymagában diagnózis 
felállítás céljából, csak ha rendelkezésünkre áll a teljes klinikai kép, vagy más kóros eredmény. Annak ellenére, 
hogy a CRP a leggyakrabban használt jelzője a gyulladás jelenlétének számos más markert is összefüggésbe 
hoztak az érelmeszesedés folyamatával, amelyek közül megemlítendő a TNF-α, IL-6, IL-7, progranulin (53). 
Jelenleg a CRP leginkább kutatott és elfogadott biomarkernek tűnik a szív-érrendszeri kockázat meghatározá-
sában. A CRP potenciális kockázati tényezőnek tűnik a szív- érrendszeri betegségek előrejelzésében, nemcsak a 
felnőttek, hanem a fiatal elhízottak körében is. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre elégséges információ elhízott 
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gyermekekben az állandó alacsony fokú gyulladás későbbi felnőttkori következményeit illetőleg. A gyulladásos 
folyamat további értékelése érdekében, a CRP, mint hagyományos metabolikus kockázati tényező kiegészíté-
sére fontos lenne más, biomarker vizsgálata is.

Anyagi támogatás: a közlemény megírása anyagi támogatásban nem részesült.

A közlemény az alábbi pályázatok támogatásával valósult meg:
„A TKP2021-EGA-10 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs 
Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-EGA] pályázati program.”
és az
„EFOP-3.6.1-16-2016-00004: Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása 
érdekében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

A szerző(k) a cikk végleges változatát elolvasta(ák) és jóváhagyta(ák).
A szerzőknek nincsenek érdekeltségei.
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Absztrakt
A népesség jelentős hányada rendelkezik alacsony egészségműveltséggel minden korcsoportban és az egészség-
ügyműveltség szintje és a súlytöbblet mutathat összefüggést. Az egészségműveltség definíciója dinamikusan vál-
tozó fogalom. A mérésére használt eszközök diverzitása megnehezíti az eddig feltárt eredmények összehasonlít-
hatóságát. A szakirodalmi adatok szerint a hiányos egészségműveltség inkább érinti a 60 év feletti-, az alacsony 
szocioökonómiai státusszal rendelkező személyeket, az etnikai kissebséget, az alacsony iskolai végzettségűeket, 
és az alacsony jövedelmemmel rendelkezőket. Az elhízás témakörét és a megelőzésében szerepet játszó táplál-
kozást érintő intervenciót csekély számú vizsgálat elemezte az egészségműveltség szempontjából, különösen 
abból a szempontból, hogy az egészségműveltség javítását miként követi az egészségmagatartás változás. Az 
egészségműveltséget és az egészségmagatartás kapcsolatát leíró, hosszú távú klinikumban végzett vizsgálatok 
szükségesek, hogy megismerjük a kulcs intervenciós pontokat, amelyekkel hatékony szokásváltoztatás érhető el. 
Kulcsszavak: egészségműveltség, egészségműveltségi tesztek, egészségműveltség vizsgálatának 
eszközei, egészségmagatartás, elhízás

Abstract
A major proportion of the population has low health literacy in all age groups and there may be an associa-
tion between health literacy level and weight gain. The definition of health literacy is a dynamically changing 
concept. The diversity of the instruments used for the measurement of health literacy makes the comparison 
of the results very difficult. The literature shows that poor health literacy is more likely to affect people aged 
over 60, those with low socio-economic status, low level of education, low income and the ethnic minorities. 
Small number of studies have analysed obesity and the role of nutrition interventions in its prevention from a 
health literacy perspective, particularly in the light of the importance how improvements in health literacy are 
followed by changes in health behaviour. Long-term clinical trials describing the relationship between health 
literacy and health behaviour are needed to identify key intervention points to achieve effective habit change.
Keywords: health literacy, health literacy tests,  tools for measuring health literacy, health behav-
ior, obesity

Bevezetés
Az obezitás, kialakulásának okai között szerepel a 
mozgásszegény életmód és a túlevés, amelyet más 
betegségek, pszichológiai faktorok és a szociális 
élethelyzet is befolyásol (1, 2, 3). Monogénes elhízási 
formák léteznek, de igen ritkák, azonban ezek kife-
jeződését is nagymértékben befolyásolják környezeti 
hatások (3), amelyek változtatásával marad eszköz a 
kezünkben a megelőzéshez (1, 4). Az elhízás globális 
jelenségének megelőzése, illetve a visszaszorítása 
még nem járt sikerrel (5), és a népesség szintű elhízás 
alakulásában a szociokultúrális faktorok, a visszafo-
gott fogyasztás hiánya mellett az étrend minősége is 

hangsúlyt kapott, hogy a hosszú távú testsúlykontroll 
elérhetővé váljék (4, 2).

Az Elhízás Világnap alkalmából hangsúlyossá vált 
az is, hogy az elhízás kérdéskörére komplexitásában 
érdemes tekinteni (6). Ehhez a kiterjesztett szemlé-
lethez tartozhat az a megállapítás is, ami szerint az 
elhízás és a túlsúly hátterében fellelhető az alacsony 
egészségműveltség, amely általánosságban összefüg-
gést mutat az alacsony szintű egészségmagatartással 
(7, 8). Az „egészségműveltség hangsúlyosabban 
jelzi előre az egyén egészségállapot változását 
és az egészségügyi kimenetet, mint az életkor, a 
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jövedelem, a munkaköri státusz, az iskolázási szint 
és a származás” (9). Az alacsony egészségműveltség 
együtt járhat az orvos-kliens kommunikáció nehéz-
ségével, továbbá az egyén esetében olyan készségek 
hiányával, amely segítené a testsúly feletti kontroll 
megtartását (8, 10). 

Az egészségműveltséggel kapcsolatosan számos 
fontos elméleti és gyakorlati kérdés merül fel:
1/ Hasznos-e feltérképezni egy egyén egészségmű-

veltség szintjét, mielőtt az életmódra vonatkozó 
tanácsadás megkezdődne?

2/ Honnan tudható, hogy egy személynek alacsony, 
vagy megfelelő-e az egészségműveltsége?

3/ Ha a szakember és kliens eljutottak a közös 
fogalomhasználatig (például szénhidrát, cukor), 
akkor vajon a megalapozott információk birto-
kában kimondható-e, hogy a kliens megfelelő 
egészségműveltségű? 

4/ Amennyiben a kliens megfelelő tudással rendelke-
zik állapotával kapcsolatban s az mégsem feltétlen 
mutatkozik meg az egészégmagatartásában, mi az, 
ami szükséges, és/vagy várat magára, hogy mind-
ebből új egészségmegtartó cselekvés, majd szokás 
alakulhasson és bontakozhasson ki?

5/ Elegendő-e emelni az egészségügyi- és kockázati 
ismereteket, illetve szükséges-e továbblépni a 
hiedelmek eloszlatása (11), a készségfejlesztés és az 
attitűdfejlesztés irányába?
Jelen irodalmi összefoglaló igyekszik bemutatni 

az egészségműveltség fogalmát, a javarészt felnőttek 
körében egészségműveltség mérésére használható 
eszközöket (kérdőív, teszt), valamint az obezitás 
témakörét is érintve, néhány nemzetközi és hazai 
szakirodalmat e témában.

Mi az egészségműveltség?
A „health literacy” angol kifejezés, magyar nyelven 
egészségműveltség (EM), 1970 óta ismert fogalom 
(12). Az Egészségügyi Világszervezet definíciója sze-
rint, az egészségműveltség 

„a kognitív és szociális készségeink összessége, amelyek 
meghatározzák a motivációnkat és a képességünket, 
hogy hozzáférjünk, megértsük és felhasználjuk az 
információkat, a jó egészség elősegítéséért és a fenn-
tartásáért” (13).
Sørensen és munkatársai tizenhét definíciót ele-

meztek szisztematikus irodalmi áttekintésükben (14), 
s a definícióként használható optimális javaslat Nagy 
és munkatársai értelmezése és fordítása szerint a 
következőkképpen szól: 

„Az egészségműveltség kapcsolódik az általános 
műveltséghez és együtt jár az emberek tudásával, 
motivációjával és kompetenciájával, amelyek képessé 
teszik őket az egészséginformáció megszerzésére, 
megértésére, értékelésére és alkalmazására azért, 
hogy tudjanak véleményt mondani és döntést hozni a 
mindennapi életben az egészségvédelemre, a betegség-
megelőzésre és az egészség elősegítésére vonatkozóan, 
hogy fenntartsák vagy fejlesszék az életminőséget egész 
életen át” (15, 151. o). 
Magyarországon az egészségműveltség (16), 

az egészségjártasság és az egészségértés fogalmak 
szinonimájaként jelenik meg, amely fogalmak nem 
egyenlőek az egészségtudatossággal (17).

Az egészségműveltség egyik fő komponense, a 
funkcionális egészségértés, amibe belefoglalható az 
olvasási készség, a szövegértés, a számolási készség és 
a beszéd-, valamint a megnyilvánulás képessége (18).

Az egészségműveltség ugyanakkor több is, mint az 
olvasás-, írás- és számolás készség, s általánosságban 
elmondható, hogy megléte feltételezi az egészségügyi 
rendszerben történő tájékozódási képességet, jó navi-
gálási gyakorlatot (19, 20)

Az egészségügyi szegmensben, a gyakorlatban 
mindez jelenthet például egy szűrővizsgálaton való 
részvételt (17) a szakkifejezések kiejtését, a beteg 
beleegyező nyilatkozat olvasását és értését, a betegtá-
jékoztatóban szereplő gyógyszerszedési javaslat elol-
vasását és annak megértését, egy gyógyszeradagolás 
kiszámolására vonatkozó képességet, a javaslatok és 
ellenjavaslatok követését, számolási képességet a táp-
lálkozással összefüggésben (például ételadag, kalória-, 
szénhidráttartalom) (19).

A gyermekek és serdülők esetében megfogalmazott 
egészségműveltség definíciók tovább árnyalják a 
fenti képet (21; 22, 23; 24). Kiemelik az egészségügyi 
tudást, az egészséghez való hozzáállást és elkötele-
zettséget, a készségek fejlesztését, figyelembe veszik a 
fejlődésből adódó változó kontextust, a kulturális és 
szociális támogatás szükségességét (12; 23).

Hogyan mérhető az egészségműveltség?
Az egészségműveltség mérésére különböző kérdőívek 
állnak rendelkezésre, amelyekkel az egészségművelt-
séget és annak részterületeit tudjuk mérni (1. táblázat).

Az egészségműveltség mérésére használható tesz-
teket gyűjtő weboldalon (25) jelenleg 217 elérhető 
teszt van. A weboldal 0-9 éves korig 4 darab tesztet, 
a 10-17 éveseknek szánt kérdőívekből 36 darab talá-
latot, 18 éves kor felett 188 db elérhető tesztet jelez. 
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A felsorolásban a media műveltség (media literacy), 
az elektronikus egészségügyi műveltség (eHealth 
literacy) a mentális egészség műveltség (mental health 
literacy) és más, például az élelmiszer műveltség (food 
literacy) és táplálkozás műveltség (nutrition literacy) 
(26, 27, 28) terület mérő teszt is benne foglaltatik.

Az írni-olvasni tudás mellett a számolás is fontos 
műveltségbeli alapkészségünk, betegség specifikusan 
is találhatunk erre vonatkozó készségfelmérő tesztet, 
mint például a cukorbetegséghez kapcsolódó szá-
molási készség (numeracy). A számolási készség alatt 
a számok mindennapi életben való használatának 
képességét értjük, ami az egészségügyi gyakorlatban 
például a gyógyszeradagolás, vagy a szénhidrátszá-
molás, az élelmiszer csomagoláson szereplő tápérték 
táblázat, a vércukorszint normál értékének, vagy a 
percentilis táblázat számolásának szükségességét, 
majd a számokból adódó következtetések levonását 
jelenti (19, 29). A felnőtt cukorbetegek körében 
használt a tudást és az önmenedzselés képességét is 

értékelő eszköz (Diabetes Numeracy Test, DNT, (29) 
a „Számítás-jártassági Teszt” (30, 374. o.), amelynek 
rövidített változata a DNT-15 (29). 

Az írni-olvasni tudás mérhető részterületi között 
szerepel, hogy milyen az egyén olvasási képessége és 
az egészségügyi szakkifejezések kiejtésének képessége, 
amit a REALM (REALM, Rapid Estimate of Adult 
Literacy in Medicine) teszt mér (31). A teszt rövidített 
változata a REALM-R (32), míg a REALM-Teen 
teszt, egy validált serdülők egészségműveltségének 
mérésére alkalmas szóteszt, ami a számolási- és szö-
vegértési területeket egyaránt méri (33). Az olvasás-, 
az értelmezés képessége és a számolás készségét a Test 
of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) 
eszközzel mérhetjük (34). A teszt rövidített változatá-
nak használata is kedvelt (Short Test of Functional 
Health Literacy in Adults, S-TOFHLA) (35). Ez utóbbi 
magyar adaptációja elérhető Papp-Zipernovszky 
és munkatársai által, amelynek magyar elnevezése 
Rövidített Felnőtt Funkcionális Egészségkompetencia 

A mérőeszköz 
rövidített elnevezése

A mérőeszköz angol nyelvű 
elnevezése Az értékelt részterület A javasolt 

célcsoport
A tesztfelvételre 
szánt idő

REALM Rapid Estimate of Adult 
Literacy in Medicine

szófelismerés
- olvasási készség
- kiejtési képesség
(orvosi kifejezések)

felnőtt
(18–64 év) 3 perc

REALM-R
Short version of Rapid 
Estimate of Adult Literacy in 
Medicine

szófelismerés
- olvasási készség
- kiejtési képesség
(orvosi kifejezések)

felnőtt
(18–64 év) <2 perc

TOFHLA Test of Functional Health 
Literacy in Adults

- szövegértési képesség
- számolási készség

felnőtt
(18–64 év) 20-25 perc

S-TOFHLA

Short Test of Functional 
Health Literacy in Adults
(magyar nyelvű megfelelője: 
Rövidített Felnőtt Funkcionális 
Egészségkompetencia Kérdőív)

- szövegértési képesség felnőtt
(1 –64 év) 7 perc

NVS
Newest Vital Sign
(magyar nyelvű megfelelője: 
Átlagos Tápérték Teszt)

- szövegértési képesség
- számolási készség
- problémamegoldó képesség

felnőtt
(18–64+ év) 3 perc

HLS-EU-Q47
Európai Egészségműveltség 
Felmérés Teszt - 47 kérdésből 
álló

- egészségügy
- betegségmegelőzés
- egészségfejlesztés és
- egészségügyi 
információfeldolgozás

felnőtt
(18 ≤ év)  javaslat nélkül

DNT-15 Diabetes Numeracy Test 15 

- szövegértési képesség
- számolási készségek
- diabéteszre vonatkozó tudás/
alkalmazás mérése

felnőtt
(18–64 év) 15 perc

1. táblázat: Az egészségműveltséget mérő validált, nemzetközileg gyakran használt tesztek
Forrás: saját készítésű táblázat az alábbi források alapján: Cypress, 2012 p 447 (19), Döbrössy, 2017 (17), Nagy Lné et al, 2012 (15), 
Csölle et al, 2018 (30), Health Literacy Tool Shed, 2021(25)
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Kérdőív (36). Az olvasás-, az értelmezés képessége és 
a számolás készségek mérésére gyakran használt az 
alapellátási gyakorlatban az Átlagos Tápérték Teszt 
(Newest Vital Sign, NVS) (36, 37, 38). A validált 
magyar nyelvű változata a múlt év végétől elérhető 
(39). Haynes és Browne az NVS tesztet, mint kellő-
képen szenzitív, ugyanakkor felvételét tekintve, mint 
gyors szürőmódszert ajánlja használatra (40). Gibbs 
& Chapman-Novakofski jelzik, hogy a táplálkozási 
tudás felmérésének kontextusában használni az 
NVS tesztet csupán elméletileg lehetséges, mert bár 
egy jégkrémes dobozon található tápértéktáblázat 
és a termék összetétel értelmezésével kapcsolatban 
tesz fel  hat kérdést, mégis az egészségműveltség 
mérésére és nem a táplálkozás műveltség mérésére 
fejlesztett teszt (41). A táplálkozás műveltség mérésére 
az angol nyelven elérhető Nutrition Literacy Scale 
(NLS) hivatott (42). Új, európai használatra fejlesz-
tett eszköznek számít a European Health Literacy 
Survey Questionnaire (pl. HLS-EU-Q47), amelyet 
nem a klinikumban történő szűrési célokra, hanem 
elsősorban kutatási célokra fejlesztettek (36, 43, 44, 
45). Chew és munkatársai által bevezetett 3 tételes, 
az alacsony egészségműveltség előszűrésésre alkal-
mas teszt (46) magyar adaptációja is elérhető (36), s a 
teszt felvétele mindösszesen 3 percet vesz igénybe. Az 
önkitöltős, úgynevezetett Rövid Egészségműveltségi 
Szűrő Teszt (Brief Health Literacy Screening Tool, 
BRIEF) 4 kérdést tartalmaz, s 18 év feletti szemé-
lyek körében képes mérni az írott és hallott szöveg 
megértésének szintjét és az önhatékonyságot, például 
formanyomtatványok kitöltése által (39,47).

Szakirodalmi áttekintés
A nemzetközi szakirodalmi adatok alapján általá-
nosságban elmondható, hogy az alacsony egész-
ségműveltség rizikója jellemzi a 60 év felettieket, 
az alacsony szocioökonómiai státusszal rendelkező 
személyeket (48), az etnikai közösségekből szárma-
zókat, az alacsony iskolai végzettségűek csoportját és 
az alacsony jövedelmemmel rendelkezők csoportját 
(49). Kutatások alátámasztják azt is, hogy az alacsony 
egészségműveltségű egyének általában rosszabb 
egészségi mutatókkal rendelkeznek, többször kerül-
nek egészségügyi intézményi ellátásba, nehezebben 
követik az egészségi állapotukra vonatkozó javasla-
tokat, s kevésbé képesek kiigazodni az egészségügyi 
rendszerben (19). 

Amerikai felmérések szerint körülbelül 90 millió 
embert érint az alacsony egészségműveltség (19;50). 

Szintén amerikai vizsgálat eredménye, hogy az 
egészségügyi ellátást igénybe vevő személyek azokat 
az írásos tájékoztatókat részesítik előnyben és értik 
meg könnyebben, amelynek szövegezése az 5. osztá-
lyosok számára készült. Az egyszerűen és érthetően 
fogalmazott, leginkább rövid mondatokat tartalmazó 
tájékoztatókat mind az alacsonyabb, mind a megfelelő 
egészségműveltségű személyek előnybe részesítik (19).

Berkman és munkatársai számos vizsgálatot ele-
meztek az egészségműveltség intervenciói és kime-
netei címmel készített nagyon részletes összefoglaló 
tanulmányukban. Ez a 2003-2010-es éveket felölelő 
egészségműveltség vizsgálat 81 egészség kimenetre 
vonatkozó tanulmányt és 42 intervencióra vonat-
kozó tanulmányt értékelt. Az egészségműveltségi 
szintben való különbségek összefüggést mutattak 
az egészség állapot romlással, a kórházi kezelések 
növekedésével és a magasabb halálozással. A beavat-
kozási tanulmányokat vizsgálva az egészségügyi 
rendszer igénybevételére és egészség kimenetekre 
vonatkozóan mérsékelt összefüggés mutatkozott. 
Ugyanakkor nem találtak olyan vizsgálatokat, 
amelyben az egészségműveltségre vonatkozó inter-
venciók hatásait nézték volna egészségmagatartásra 
(51). Az egészségműveltség és az egészségügyi kime-
neti mutatók közötti kapcsolatban körvonalazódott 
néhány közös tényező: az egészséggel kapcsolatos 
ismeretek, az önhatékonyság megléte és a betegsé-
gekkel kapcsolatos meggyőződések. Az elhízással 
és a testsúllyal összefüggésben öt keresztmetszeti 
vizsgálatot elemeztek, az eredmények nem mutattak 
egységes képet, amely eredményeket a továbbiakban 
nem részletezték a szerzők (52). 

Az egészségműveltség, az egészségmagatartás és 
az egészség kimenet/állapot kapcsolatát a nem fer-
tőző krónikus betegségekben az 1. ábra szemlélteti. 
Látható, hogy míg az egészségmagatartás és egészség 
kimenet/állapot között egyértelmű a kapcsolat, addig 
az egészségműveltség hatása az egészség-magatar-
tásra nem kellően bizonyított.

Az európai szakirodalomban az egészségműveltség 
publikálásában legaktívabb országok között szerepel 
Hollandia, Németország, Svájc és Svédország. Az 
elmúlt években leginkább kérdőívek és tesztek fej-
lesztése és validálása történt meg az egyes országok 
körében, valamint főleg populáció alapú eredménye-
iket közölték. Igaz, hogy számottevő különbségeket 
találunk az egyes országokra jellemző vizsgálatok 
között, mégis körvonalazódik az, hogy az alacsony 
egészségműveltség előfordulása gyakori. Úgy tűnik 
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a trendek az edukáció (gyermek- és serdülő korban), 
a mentális egészség és az elektronikus egészségügy 
témakörei felé tendálnak (53). 

Egy 2007-es, brit felnőttek (n=716) körében végzett 
kutatásban a TOFHLA (Test of Functional Health 
Literacy in Adults) tesztet alkalmazva azt találták, 
hogy az idősebbek, a férfiak, a képzettség nélküli 
személyek és az alacsony jövedelemmel rendelkezők 
nagyobb valószínűséggel estek a korlátozott egészség-
műveltség kategóriájába. Megfelelő egészségművelt-
séggel ugyanakkor 637 fő rendelkezett (54).

Sørensen és munkatársai az egészségműveltségre 
vonatkozóan Európában a HLS-EU-Q új kérdőívvel 
végezték felmérésüket, 1000 fő bevonásával, országon-
ként (Ausztria, Németország, Bulgária, Görögország, 
Írország, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország). 
47,6%-ban találták inadekvátnak, vagy prolémásnak 
az egészségműveltséget (45, 43). A HLS-EU Projekt 
szereplői arra is keresték a választ, hogy milyen 
összefüggést mutat az egészségműveltség index az 
egészségmagatartással és az egészségügyi kockáza-
tokkal. A teljes mintában (n=7888) a vizsgált tényezők 
közötti a statisztikai (bivariáns korreláció) elemzés 
gyenge kapcsolatot hozott. Az egészségmagatartások 
közül a dohányzás nem korrelált, az alkohol fogyasz-
tás és a mozgás gyakorisága összefüggést mutatott. A 
nyolc európai ország eredményei azt mutatták, hogy 
a magasabb egészségműveltségű személyek többet 
mozogtak (kivéve Spanyolországban). A testtömegin-
dex (BMI) kategóriákat vizsgálva (n=7474) szignifikáns 
kapcsolat mutatkozott a teljes mintára nézve. Az elhí-
zottak aránya 20,2% – 28,0% közötti volt. Ugyanakkor 
megvizsgálva az egyes BMI kategóriákat azt találták 
az elemzők, hogy a normál testsúlyt a magasabb 
egészségműveltséggel rendelkezők nagyobb százalékos 

arányban tartották meg, míg az alacsony és magasabb 
egészségműveltségűek között az elhízott kategóriába 
sorolt személyek aránya hasonló maradt. A hosszú 
távú megbetegedések és az általános egészségművelt-
ség között szignifikáns összefüggést találtak (kivéve 
Hollandia). Míg egy, vagy több krónikus betegséggel 
az legalacsonyabb általános egészségműveltség index 
pontszámmal 53,5%-ban rendelkeztek a megkérdezet-
tek, addig mindez a legmagasabb egészségműveltség 
index pontszámúak esetében 7,8%-ban fordult elő (43). 

Egy svájci vizsgálatban Luta és munkatársai maga-
san képzett, dolgozó, nem dohányzó és fizikailag aktív 
egyéneket voltak be. A résztvevők (n=141) több mint 
fele problémás egészségértés szintet mutatott. A vizsgá-
lat további részében kitértek az ajánlott sóbeviteli érték 
kérdésére, amelyet a vizsgálatban bevontak 50%-a nem 
ismert (84,4%-ban nem volt szív-érrendszeri megbete-
gedés jellemző), ugyanakkor az adekvát egészségértést 
mutató egyéneknél ki lehetett mutatni az alacsonyabb 
sóbevitel előnyeinek ismeretére utaló tudást (55).

A dán népességre reprezentatív vizsgálat a 
HLS-EU-Q-16 kérdőívvel mérte, hogy milyen a 
népesség egészségi állapota, az egészségügyi koc-
kázati magatartása és a szocioökönómia befolyás 
az EM-re. A minta (n=9007) 8,2%-a volt inadekvát, 
30,9% problémás egészségműveltséggel rendelkező. 
Az EM szorosan összefüggött az alacsony társadal-
mi-gazdasági helyzettel, a rossz egészségi állapottal, 
a mozgásszegény életmóddal, valamint a túlsúllyal. 
Az egészségmagatartás tényezők közül gyengébb 
mértékű összefüggés mutatkozott a dohányzással és a 
magas alkoholfogyasztással (56).

Buja és munkatársai szisztematikus összefoglaló 
tanulmányukban jelzik, hogy az elmúlt időkben meg-
növekedett a cukortartalmú űdítőital fogyasztás, ezzel 

1. ábra: Az egészségműveltség, az egészségmagatartás és az egészségi állapot/kimenet kapcsolata a nem fertőző krónikus betegségek-
ben, Forrás: saját szerkesztésű ábra
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összefüggésben pedig negatív egészségi mutatókat 
tapasztaltak. A felnőttek körében végzett vizsgálat a 
megnövekedett cukorfogyasztás és főleg a cukrozott 
üdítőital (sugar sweetened beverage, SBB) fogyasztás 
tekintetében összefüggést talált az elhízással és az 
alacsony iskolai végzettséggel. A magasabb egész-
ségműveltség és az alacsony cukorbevitel a csekély 
számú tanulmány felében mutatott összefüggést. 
Néhány eredmény azt sugallta, hogy az egészsége-
sebb táplálkozási gyakorlat összefüggést mutat az 
élelmiszercímke olvasással és annak jobb megértésé-
vel és hogy az étrendi mutatók javításában szerepe 
lehet az egészségműveltségnek is. Egyetlen idősekre 
vonatkozó tanulmányt találtak és elemeztek ebben 
az összefoglaló munkában a cukorfogyasztás és elhí-
zás témakörében, amely vizsgálat eredménye nem 
mutatott összefüggést a két tényező között. A só és 
zsírbevitelre vonatkozóan, ezen szisztematikus össze-
foglalóban nem találtak összefüggést az egészségmű-
veltséggel, amit az elemzés készítői a tanulmányok 
szűkös számára hivatkozva magyarázott (57). 

A Lifelines kohorsz vizsgálat három generációs 
elrendezésben vizsgálta az egészséggel kapcsolatos 
és az egészséggel összefüggő – Hollandia északi 
részén élő – krónikus vesebetegségben szenvedő 
(Chronic Kidney Disease Complications CKD) 
személyek egészségi állapotát és egészségmagatar-
tását (n=167.729). Az adatokat 12 évig gyűjtötték, a 
bevont személyek a Chew kérdésekre válaszoltak, s 
megfigyelték, hogy leginkább azon személyek tették 
ezt, akiknél eredetileg is alacsonyabb volt a rizikó a 
szív-érrendszeri megbetegedésre. A vizsgálatban részt 
vevők (n=1816) közel negyede (23%) volt adekvát 
egészségértésű obez személy, alacsony egészségértéssel 
926 fő rendelkezett, 27,6%-uknak volt testsúlytöbb-
letük. A tanulmány eredménye szerint az alacsony 
EM és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása 
között összefüggés mutatkozott, amelyre közvetve két 
tényező volt befolyással, a nem megfelelően kontrol-
lált cukorbetegség (27%) és az elhízás (8%) (58).

Magyarország
Az utóbbi években Magyarországon az egészségmű-
veltség fogalma és jelentőségének kiemelése, egy a 
honi populációra reprezentatív felmérés eredményé-
nek közlése, kérdőívek és tesztek adaptálása, illetve 
validálása mellett manapság további fellendülés érzé-
kelhető a témában. A klinikumban végzett egészség-
műveltség vizsgálati eredményekkel csekély számban 
találkozunk.

Papp-Zipernovszky és munkatársai, 2015-ben 
mérték fel az egészségműveltséget (n= 302), s ezzel 
az S-TOFHLA és Chew-teszt magyar adaptálása is 
a nevükhöz fűződik (36, 59). Eredényeiben 8,3%-ban 
inadekvát, 6%-ban marginális egészségműveltséget 
találtak. Magas kockázatúnak írták le az általános 
végzettséggel rendelkező és a 65 év feletti magyar 
személyeket.

Az Európai Egészségműveltség Felmérésben 
használt kérdőívvel történt az adatfelvétel (45) Kun és 
Koltai 2015-ös tanulmányában, a 16 év felettiek köré-
ben. A felmérés eredménye szerint, minden második 
honi embernek (n=1008) hiányos az egészségművelt-
sége (60,61).

Gács-Kun Koltai munkájukban a HLS-EU-16 
rövidített kérdőívet használták, s a szülői egészsé-
gértéssel (parental health literacy) kapcsolatban 
négyféle (magabiztosság, tudás, problémamegoldás, 
tudásigény) dimenziót jelöltek és elemezték azokat. 
Az eredmény mentén azt állapították meg, hogy 
a dimenziók változása nem minden esetben függ 
egymástól: 

„elképzelhető, hogy egy alacsony tudásigényű szülő 
a meglevő, közepes szintű tudása alapján jó prob-
lémamegoldó készséggel végül jó döntéseket hoz a 
gyermek egészsége érdekében, míg egy alapszinten is 
nagy tudásanyaggal rendelkező, magas tudásigényű 
szülő nem vállalja fel a probléma megoldását, mert a 
magabiztossága ugyanakkor túlságosan alacsony, és 
inkább az egészségügyi rendszer (esetenként felesleges) 
terhelésével tud csak megoldani egy-egy gyermek-egész-
ségügyi kérdést” (62, 132.o). 
A szerzők szerint az egészséggel kapcsolatos dön-

tések meghozatala nem egy tényezőn alapul, így 
javaslatuk szerint érdemes feltérképezni a tényezőket, 
hogy az intervenció minél hatékonyabb lehessen (62).

2019-ben Baranya megyében végeztek keresztmet-
szeti kutatást, ahol a résztvevők (n=141) 46,1%-ánál 
mértek alacsony szintű egészségműveltséget, s megál-
lapították, hogy az alacsony szocioökonómiai státusz 
befolyással volt a mért eredményre (20).

2019-ben Magyarországon, Szlovákiában és 
Romániában a HLS-EU-16 kérdőívvel online mérték 
fel a legalább egy 10 év alatti gyermekkel rendelkező 
magyar etnikumú anyák (n=657) egészségműveltsé-
gét és a gyermekre vonatkozó egészséggondozással 
kapcsolatos ismereteiket. A mért egészségműveltség 
54,6%-ban volt limitált körükben, tükrözte a tár-
sadalmi egyenlőtlenségeket, s az idősebb anyáknak 
magasabb mutatóik voltak (63).
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Mátyás-Vincze-Bíró 2021-ben objektív és szub-
jektív egészségműveltséget mérő teszteket, köztük 
a funkcionális egészségműveltséget vizsgáló tesztet 
(NVS) validálta (n=1200). A szerzők az egészségmű-
veltség felmérésére több teszt együttes használatát is 
javasolják (39). Más nemzetközi vizsgálat is hasonló 
véleményen van a tesztek együttes használatáról, 
mellyel az egészségműveltség így több dimenziója 
lefedhető (64).

Papp-Zipernovszky és munkatársai nevéhez fűző-
dik a Diabetesz Betegségismeret Teszt 2 (Michigan 
Diabetes Knowledge Test) magyar nyelvű validálása, 
amely tesztet 18 év feletti inzulinnal kezelt 2-es 
típusú cukorbetegek állapotukkal kapcsolatos tudását 
hivatott felmérni. Tanulmányukban összevetették a 
DKT2 teszt eredményeit egy az egészségműveltség 
előszűrésére alkalmas teszt eredményével és azt talál-
ták, hogy az egészségügyi kérdések között magabiz-
tosabban igazodott el az, aki nagyobb egészségügyi 
tudással rendelkezett. (65)

Az egészségműveltség és a terápiahűség felmérése 
magasvérnyomás-betegséggel élők körében Varga 
és munkatársai, 2021-ben végezték vizsgálatukat. 
A bevont 143 fő önbevalláson alapuló testsúly és 
testmagasságból számolt testtömeg-index átlaga 
28,38 kg/m2 volt. Közülük elégtelen és problémás 
egészségértéssel 25,2 % rendelkezett. Az alacsony 
terápiahűséggel rendelkező egyének (átlag 37,52 pont 
(SD: 8,67), a magas terápiahűséggel rendelkező (átlag 
42,82 pont (SD: 4,71) egyénekhez képest az összesí-
tett egészségértés index pontszámban is alacsonyabb 
eredményt értek el (66).

Egészségműveltség és testsúly
Ebben a fejezetben a túlsúly és az elhízás fókuszából 
elemzünk néhány olyan vizsgálatot, amelyek az egész-
ségműveltséget vetik össze olyan egészség kimeneti 
tényezőkkel, amelyekkel a súlytöbblet is összefüggésbe 
hozható.

Három áttekintő tanulmány eredményét mutatjuk 
be a 2. táblázatban (24.oldal). 

Chrissini & Panagiotakos összefoglaló tanulmányá-
ból néhány további kutatást emelünk ki a teljesség 
igénye nélkül. Ezen tanulmányok összefüggést keres-
tek a BMI, a csecsemőtáplálási magatartásformák, az 
elhízásra hajlamosító policisztás ovárium szindróma, 
és a bariátriai műtétre várók esetében az egészségmű-
veltség szinttel. Végül kitérünk egy idevágó validált, 
testsúlyspecifikus egészségműveltséget mérő eszköz 
által mért eredményre.

Japán keresztmetszeti kutatásban a 20 és 39 éves 
normál súly alatti és a normál súly feletti értékekkel 
rendelkező egyének (n=930) között mérték az egész-
ségműveltség szintjét. A magas testtömegindexszel 
(Body Mass Index, BMI) rendelkezők körében 
alacsony egészségműveltség mutatkozott. Az önbe-
valláson alapuló testsúly és testmagasságból számolt 
BMI érték nem mutatott szignifikáns összefüggést az 
egészségműveltség szintjével (69,70).  

A hawaii őslakosok és más csendes-óceáni szigetla-
kók (n=364; átlag életkor: 39 ± 15,2) körében a BMI és 
az egészségügyi műveltség (NVS teszttel mért) közötti 
kapcsolatot mérték és elemezték. Az eredmények 
adekvát egészségműveltséget jeleztek a megkérdezet-
tek 54,7%-ánál. Az NVS kérdőív harmadik kérdésére, 
–amely egy számolással kapcsolatos kérdés–vála-
szoltak a legtöbben hibásan. Az NVS által mért 
egészségműveltség szintje és a BMI között kapcsolatot 
volt (r = 0.116, p = .027) és a magasabb jövedelemmel 
és magasabb iskolázottsággal rendelkezők körében 
magasabb volt az EM szintje is. A szamoaiak egész-
ségműveltsége szignikánsan alacsonyabb volt, mint a 
tongai és hawaii lakosoké, bár kultúrálisan az NVS 
nem adaptált erre az etnikai alcsoportra, körükben 
ismerten magas az elhízás (81-84%) és cukorbetegség 
(74%) előfordulása (69,71). Chrissini & Panagiotakos 
összefoglaló tanulmánya elemzett olyan kutatást is, 
amely az elhízásra és cukorbetegségre hajlamosító 
policisztás ovárium szindróma diagnózisával ellá-
tott (PCOS) nők esetében vizsgálta a BMI és EM 
kapcsolatát. Azon PCOS-ben szenvedők nők, akik 
BMI értéke magasabb volt, csaknem 10%-kal kisebb 
valószínűséggel rendelkeztek jó egészségműveltséggel 
(69,72).

Súlytöbbletet okozó csecsemőtáplálási magatartás-
formák kapcsán született tanulmányban S-TOFHLA 
kérdőívet és csecsemőtáplálás felmérése alkalmas 
kérdőívet (Infant Feeding Style Questionnaire) hasz-
náltak angol és spanyol nyelven beszélő anyáknál, 
akiknek újszülött gyermekeik voltak (n=844) (69,73). 
Ugyanezen Greenlight vizsgálatot egy évvel később 
is publikálták, amely szerint az anyák 11%-a rendel-
kezett alacsony egészségértéssel (n=808) és közülük 
többen táplálták tápszerrel gyermekeiket. A szilárd 
ételek korai bevezetése és az édes italok kínálása 
terén nem volt különbség az egészségmagatartásban 
(69,74).

Virginiában egy gyermekkori elhízással kapcso-
latos hároméves program keretein belül 94 fekete 
bőrű nő (átlag életkor 39,7 ±8,9) töltötte ki az NVS 



Obesitologia Hungarica XX. évf. 1. szám 2022. június

24 Narratív irodalmi áttekintés az egészségműveltségről és az obezitás kapcsolatáról

kérdőívet. A szülők 66%-a rendelkezett magas egész-
ségműveltséggel, amely nem volt hatással a gyermek 
BMI z-score értékének alakulására, egyedül a képer-
nyő előtt töltött idő volt kevesebb azon gyermekek 
esetében, ahol a szülő magas EM-el rendelkezett 
(69,75). 

Bariátriai műtétre váró 20 és 60 év közötti extrém 
obez (BMI ≥ 40 kg/m2) egyéneknél (n=242) mérték 
az egészségműveltség szintjét a HLS-EU-Q47 török 
nyelvű adaptációjának kérdőívével. A vizsgálatot 
végzők eredményüket oly módon interpretálták, hogy 
a magasabb egészségműveltséggel rendelkező egyé-
nek, inkább beleegyeztek a bariátriai műtét elvégzé-
sébe, ugyanakkor fiatalabbak is voltak és a testsúlyuk 
és a BMI értékük is magasabb volt (p <0.001). 

Az életkor tekintetében szignifikáns különbség 
mutatkozott a bariátriai műtétek elfogadók javára, 
amely torzíthatta ezen eredményt (mean age 40.09 
± 10.84 vs. 51.59 ± 14.52, (p<0.001). A problémás 
egészségértésűek hasonló arányban fordultak elő a két 
csoportban (bariátriai műtétek elfogadók csoportja, 
(n=138), bariátriai műtétet elutasítók csoportja, 
(n=104)). A BMI-n kívül befolyással volt az ered-
ményre az alacsony iskolázottság (69,76).

Validált, testsúlyspecifikus egészségműveltséget 
mérő eszközt fejlesztett két kutató, 362 fő mandarin 
kínai nyelvet beszélő tajvani felnőtt bevonásával 
(Testsúlyspecifikus egészségműveltség mérő eszköz, 
Weight-Specific Health Literacy Instrument 
(WSHLI). Az idősebbek és az alacsony iskolai 

Térség/Régió/Ország;
A résztvevők száma (n);
Szerző, évszám

A felméréshez használt teszt típusa;
A bevont vizsgálatok száma (db);
A populáció összetétele

Az egészségműveltség összefüggései a kimeneti 
tényezőkkel 

Kelet-mediterrán
(23 ország);
n=20,990; 
Wikkeling-Scott et. al, 2019 
(67)

14 teszt típus;
49 db bevont vizsgálat; 
vegyes populáció

-a nők körében gyakoribb az alacsony EM; 
-antropometriai jellemzőket nem emeltek ki; 
-nem találtak az EM és egészség kimenet/állapot 
kapcsolatára vonatkozó vizsgálatokat;

Délkelet-Ázsia 
(Myanmar, Malaysia, 
Laos, Singapore, 
Thailand);
n=4785;
Rajah et al, 2019 (68)

8 teszt típus;
11 db bevont vizsgálat; 
vegyes populáció

-az EM előfordulása 1,6% – 99,5% közötti volt;
-a testsúly és az EM összefüggését nem publikálták;
-az egészségügyi környezetben mért vizsgálatokban az EM 
szintje alacsonyabb,
-az alacsony EM összefügést mutatott az iskolai 
végzettség, életkor, jövedelem, társadalmi-gazdasági háttér 
tényezőkkel;

USA, Brazília, Ausztrália, 
Új-Zéland, Kína, Japán, 
Taiwan, Thaiföld, 
Törökország, Szerbia, 
Dánia, Hollandia, 
Portugália, Albánia, Irán, 
Szaud Arábia; 
n=196.873 
(ebből felnőtt: n= 43.296);
Chrissini & Panagiotakos, 
2021(69)

24 teszttípus (ebből 20 felnőtteket 
vizsgáló); 
39 bevont vizsgálat
(ebből 28 felnőtt-, 4 gyermek, 7 
szülő-gyermek vizsgálat)

-az EM vs. testsúly: fordított arányú kapcsolat (23 
tanulmány);
-az EM vs. BMI: a fiatal (<39) és idősebb (<60) felnőttek 
esetében nem volt szignifikáns kapcsolat (5 tanulmány);
-a jobb táplálkozási műveltség előre jelezte a 
körültekintőbb ételválasztást és hatással volt az étkezési 
szokásokra;
-az alacsony EM vs. mozgásszegény életmód, hiányos 
zöldség-és gyümölcsfogyasztás, a reggeli fogyasztás 
elmaradása, az elhízás összefüggést mutatott;
-az alacsonyabb egészségműveltséggel rendelkező 
válaszadók inkább több telített zsírsavat vittek be, és 
119 kilokalória/nap mennyiséggel több volt a bevitelük 
cukrozott italokból;
-EM vs. túlsúlyból és elhízásból adódó egészségügyi 
problémák: pozitív irányú összefüggést mutattak;
-a kardiovaszkuláris betegek körében mérve az 
egészségügyi információk csekély megértése összefüggést 
mutatott a Framingham rizikóbecslő pontszámaival, 
a BMI-vel, a zsírmáj betegséggel és a metabolikus 
szindrómával

2. táblázat: Az egészségműveltség összefüggései néhány kimeneti tényezővel három összefoglaló tanulmány eredménye szerint
Forrás: saját készítésű táblázat, Chrissini & Panagiotakos, 2021, EM=egészségműveltség
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Eredeti közlemények

végzettséggel rendelkezők körében volt a WSHLI 
által mért szint alacsony (77).

A rövid összefoglalónkba bevont fent ismertetett 
szakirodalmakról elmondható, hogy a tanulmányok-
ban a vizsgált populációk és a felmérés eszközeinek 
eltérései miatt egyértelmű következtetéseket levonni 
nem lehetséges.

Intervenció
Az egészségműveltség három fő területe a kultúra és 
társadalom, az iskolai rendszer és az egészségügyi 
rendszer, amelyek egyben intervenciós metszéspon-
tok is (15,19). 

A prevenciós egészségfejlesztés egyik színtere az 
iskola, sokszor az alap- és a differenciált prevenciós 
egészségfejlesztés szükségessége az egészségügyben is 
megjelenik. A különböző egészségügyi szegmensek 
feladatává válhat a tanácsadói munka során az egész-
ségműveltség szintjének ismerete, annak fejlesztése, az 
egészségügyi mutatók javulásának (78) elérése céljából, 
abban az esetben is, hogy ha a tudásráépítés az egyes 
emberek esetében különböző szintekről indulhat meg.

 
Páciens faktorok
Az alacsony egészségműveltségű emberek esetében 
gyakrabban figyelték meg bizonyos viselkedési elemek 
jelenlétét, amelyek általánosságban az alábbi jellem-
zőket mutatták: hivatkozás arra, hogy nem hozta el 
a szemüvegét és majd később olvassa el a szöveget; 
közel tartja a papírt olvasáskor, hogy jól lássa; lehet 
frusztrált, feszült, szorongó, zavarodott; követheti az 
ujjával az olvasandó szöveget; (39,79).

Schillinger a krónikus betegséggel élők (pl. diabé-
tesz, asztma, magas vérnyomás) esetében foglalta 
össze gyakorlati példákon keresztül az alacsony 
egészségműveltség jeleit és következményeit: kevésbé 
értik az állapotukat és annak kezelését; kevésbé tudják 
megnevezni gyógyszereiket és leírni, hogy mire 
kapják azokat; gyakrabban vannak olyan hiedelmeik, 
amelyek az adherencia kialakulását akadályozzák. 

Gyakran olvassák félre az egyszerűbb betegtájé-
koztatókat, valamint nehézségeik lehetnek a szóbeli 
kommunikáció során és az egészségügyi kockázatok 
felmérésekor (79).

Batterham szerint mivel nem elvárható, hogy 
minden páciens rendelkezzen megfelelő egészség-
műveltség szinttel, fontos, hogy érzékenyek legyünk 
a segítségért fordulók egészségértés szintjére (80), 
hogy a tájékoztatás mélysége és módszere megfelelő 
lehessen (30,36).

Intervenciós eszközök 
Az intervenciós eszközök által a kliens önmenedzse-
lésének erősítése cél, s az egészségügyi szakemberek 
képzése is haladhat abba az irányba, hogy felismerjék 
a páciensek egészségműveltség szintjét. (19).

Az egészségműveltség fejlesztésére számos ajánlat 
érhető el, közülük javasolt az egyszerű beszéd /plain 
language (81)/ használata (82). A közérthető fogalma-
zás, illetve az egyszerű beszéd használata esetében, 
a szakzsargon használatának csökkentése javasolt 
(83). A szakszemélyzet például a hipertónia helyett a 
magas vérnyomás, az obez kifejezés helyett a „súly-
probléma” (84, 155.o.) elnevezéseket használhatja. 
Megértést támogató eszközök (teach-back technique) 
használata is javasolt, mintegy visszajelzést kérve a 
páciensektől az elhangzott információkról (80).

Az EU-ban 1995 és 2018 között végzett áttekintő 
tanulmányban 23 vizsgálat esetében elemezték az 
egészségműveltségre ható intervenciók hatékonysá-
gát. Az intervenciók egy része főleg az egészségmű-
veltség fejlesztését célozta meg és ezáltal az egészség 
állapot javítását. Az intervenciók hatékonyságára 
vonatkozóan, a bizonyítékok alacsony erősséget és 
nagy heterogenitást mutattak, ezért egyértelmű 
következtetés nem vonható le (85).

Bár az eredmények nem egyértelműek, úgy gon-
doljuk, hogy az egészségműveltség fejlesztése fontos és 
annak javulása az egészségjobbító és cselekvő maga-
tartást és az egyén öngondoskodását javíthatja (19).

Megbeszélés/Összegzés
Jelen irodalmi összefoglalóban az egészségértés témakörére fókuszáltunk, az obezitás oldaláról is közelítve azt. 
A szakirodalomban összhang van abban, hogy az egészségműveltség összefügg általánosságban a következő 
tényezőkkel: életkor, iskolázottság, jövedelem, társadalmi-gazdasági státusz (68). Egyetértés van abban, hogy 
a gyenge egészségműveltség kockázatot jelent a hatékony egészségügyi ellátásra (48). Az obezitással összefüg-
gésben eltérő megállapításokat is találunk, melynek oka a vizsgált populációk, a vizsgálati módszerek és a 
kimeneti paraméterek heterogenitásának a következménye. Ugyanígy az élelmiszer- és táplálkozási műveltség 
vizsgálatok eredményei is szerte ágazóak, ennek ellenére megmutatkozik, hogy az élelmiszer– és táplálkozás 
műveltség is jelentősen befolyásolja az egészséges ételválasztást. (86).
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A nemzetközi szakirodalmak az egészségműveltség témájában 2019 óta exponenciálisan növekednek (53). 
Az elhízással összefüggésben, táplálkozási felméréssel (87) kombinált, az egészségmagatartással összefüggésbe 
hozott egészségműveltség vizsgálatok széles merítési lehetőséget adtak az elemzésre, hogy megtudhassuk 
miként lehet előmozdítani előnyös egészségi állapot változást. Fontos lenne vizsgálni, hogy a súlytöbblettel 
rendelkezők esetében az egészségműveltséget miként tudjuk növelni és kiemelten mely részei épülnek be az 
egészségmagatartás életvezetési készségei közé.

Tekintettel a súlytöbblethez kapcsolódó egészségügyi problémák gyakoriságának növekedésére, valamint 
a testsúlyspecifikus egészségügyi műveltséggel kapcsolatos kutatások kevés számára, érdemesnek tartjuk 
tovább vizsgálni a súlytöbblettel rendelkező egyének egészségmagatartását és az egészségműveltséget fejlesztő 
intervenció kapcsolatát. A tudás és készségalapú műveltség fejlesztése (48) és az önmenedzselés képességének 
növelése (69,77) úgy tűnik kikerülhetetlen része lesz a súlytöbblettel rendelkezők tanácsadási gyakorlatának. 
Szükséges lenne pontosan látni, hogy az egészségműveltség mely dimenziói hatnak az egészségmagatartásra és 
az egészség állapot változására. Ehhez további követéses jellegű vizsgálatok szükségesek.

Anyagi támogatás: a közlemény megírása anyagi támogatásban nem részesült.

A közlemény az alábbi pályázatok támogatásával valósult meg:
 „A TKP2021-EGA-10 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs 

Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-EGA] pályázati program.”
és az
„EFOP-3.6.1-16-2016-00004: Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása 

érdekében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

A szerző(k) a cikk végleges változatát elolvasta(ák) és jóváhagyta(ák).
A szerzőknek nincsenek érdekeltségei.
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Beszámolók

A globális elhízás megfékezése cselekvésre szólít!
Beszámoló a 8. Közép-európai Elhízástudományi Kongresszusról

Dr. Halmy Eszter
Magyar Elhízástudományi Társaság

„Obesity calls for actions” mottóval került meg-
rendezésre a 8th Central European Congress 
on Obesity a Magyar Elhízástudományi Társaság 
szervezésében. A kétévente megrendezésre kerülő 
közép-európai rendezvénysorozat  idei tudományos 
fóruma Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr 
fővédnökletével, Prof. Dr. Horváth Ildikó, az EMMI 
Egészségügyért Felelős Államtitkára védnöksége 
alatt valósult meg.  A Kongresszus egyben a Covid-
19 pándémia miatt 2020-ban elmaradt  XXVIII. 
Magyar Elhízástudomáyi Társaság Kongresszusa is 
volt. www.cecon2021.org

A virtuális kongresszuson 16 országból vettek részt. 
A kétnapos programon magyar (53%), cseh (21%), 
szlovák (11%), lengyel (4 %), portugál (4 %), valamint 
az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, 
Argentína, Ausztria, Bulgária, Franciaország, 
Görögország, India, Olaszország, Románia és Svájc 
szakemberei voltak jelen. A kongresszuson a meg-
nyitó előadásokat követően 9 szekcióban összesen 
53 prezentáció, 7 poszter került bemutatásra. A 
legtöbb prezentáció a V4 országok tudományos 
eredményeit mutatta be. https://www.cecon2021.org/
scientific-programme/

A Kongresszuson az elhízástudomány széles spek-
trumát tárgyaltuk: az elméleti tudományoktól a klini-
kai összefüggéseken keresztül, a környezeti és életmód 
attitűdök kérdésköréig. Bemutattuk Magyarország 
Átfogó Egészségügyi Szűrőprogramjának 10 éves 
eredményeit az elhízással összefüggésben. A MET 
Elnöksége Halmy László, a hazai obezitológia meg-
alapítójának emlékérmét Dr. Barna István részére, 

a MÁESZ program Szakmai Bizottsága elnökének 
adta át.

Kitűnő szaktekintélyek referáltak egyes témákban 
új eredményekről a világ számos országából, így 
például a chronobiológia és metabolikus elváltozá-
sok összefüggéseiről, vagy az elhízás és daganatos 
betegségek kapcsolatáról.  A professzionális virtuális 
platformon magas szintű tanácskozást tartottunk a 
megelőzés korszerű kérdéseiben. A kezelés multidisz-
ciplináris megközelítésének elméleti kérdései és egyes 
országok jó gyakorlatai is bemutatásra kerültek a 
diétetikai, mozgásterápiás, vagy sebészeti megoldások 
részletes tárgyalásával. Külön szekcióban kerültek 
sorra a gyermekkori obezitás vonatkozásai. 

Prof. Jason Halford, az Európai Elhízástudományi 
Társaság (EASO) elnöke a COVID-19 pándémia és 
obezitás összefüggéseiről, továbbá az EUROPEANS 
Study eredményeiről számolt be. Az un. „People first 
language” alkalmazása a túlsúllyal élő személyek stig-
matizáció mentes ellátásában az eredményes kezelés 
érdekében nélkülözhetetlen feltételként hangzott el. A 
Kongresszust az európai betegszervezet (ECPO) nem-
zeti képviselői - köztük a magyar elnök - köszöntötték.

A Kongresszuson az ALSAD magyar fejlesztésű 
nemzetközi díjas prevenciós softwer-fejlesztés, vala-
mint a Nestlé támogatásával a hazai 4-10 éves gyerme-
kek táplálkozási részletes felmérésének bemutatására 
is sor került. A kongresszus professzionális virtuális 
szervezésében a Guarant International vett részt. 

A Kongresszus virtuális platformján a kongresszus 
teljes programja egy hónapig volt elérhető a regiszt-
rált résztvevők számára. 

A globális elhízás problémájának kezelésére a megelőzésben és az egészségügyi ellátás során a 
multidiszciplináris szemlélet szükségessége, valamint az össztársadalmi összefogás alapvető igénye 
tovább erősödött.

A kongresszusi supplementum megtekinthető:
Obesitologia-Hungarica-2021-19-Supplementum-2-S1-S56.pdf (elhizastudomany.hu)

http://www.cecon2021.org
https://www.cecon2021.org/scientific-programme/
https://www.cecon2021.org/scientific-programme/
http://elhizastudomany.hu
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European Childhood Obesity Group (ECOG) 30., 
jubileumi konferenciája Pécsett

Dr. Erhardt Éva, egyetemi docens

A European Childhood Obesity Group (ECOG) 
1991-ben alakult, azzal a céllal, hogy az akkor még 
„gyermekcipőben járó” témával, azaz a gyermekkori 
elhízással foglalkozó szakembereket (gyermek-
orvos, endokrinológus, obesitológus, dietetikus, 
gyógytornász, pszichológus) összefogja, és nemcsak 
Európában, de a világ különböző részein dolgozó 
specialistáknak is lehetőséget teremtsen tudományos 
és gyakorlati kérdésekben folyamatos konzultációkra. 
Mára az ECOG jelmondata: „Translating research to 
daily practice”. 

Dr Molnár Dénes Professzor Emeritus, a társaság 
egyik alapító tagja, s ennek köszönhetően is a PTE 
Gyermekgyógyászati Klinika „Táplálkozástudományi 
munkacsoportja” nyerhette el az ECOG 30., jubile-
umi kongresszus megszervezésének lehetőségét. A 
konferenciát 2020-ban terveztük Pécsett megtartani, 
ami immár a negyedik alkalom lett volna a társaság 
életében, hogy a mediterrán hangulatú Pécs ad 
helyet e nemzetközi találkozónak.  A COVID-19 
járvány azonban közbeszólt, ezért halasztani kellett 
a rendezvényt, s tekintettel a nem javuló járvány-
helyzetre, 2021.11.11.-12-én online került megren-
dezésre a konferencia, Erhardt Éva egyetemi docens 
főszervezésével.

Három, nemzetközileg is nagy tekintélynek 
örvendő, meghívott professzor tartott plenáris 
előadást. Abdul Dulloo Svájcból a táplálkozás, 
tápanyag-megoszlás és raktározás emberi szervezetre 
gyakorolt hatásairól beszélt, különös tekintettel az 
elhízásra és kardiometabolikus betegségekre. Martin 
Wabitsch, az ulmi Gyermekgyógyászati Klinika 
professzora, az elhízás genetikai aspektusairól tartott 
előadást, hangsúlyozva a jelen és a jövő genetikai 
vizsgálati lehetőségeit. A konferencia egyik fő témája 
az adherencia volt, amivel kapcsolatban Michael 
Vallis volt a meghívott előadó, Kanadából. Plenáris 

előadását követően - az ECOG hagyományainak 
megfelelően - külön gyakorlati megbeszélés (works-
hop) következett a kongresszus résztvevőivel. 

Az elmúlt években ugyancsak hagyománnyá vált, 
hogy az Egészségügyi Világszervezettel közös szek-
ciót szervezünk (WHO-ECOG Joint Session), mely 
során jelenleg, Kremlin Wickramasinghe, a WHO 
Megelőzési és Nem–Fertőző Betegségek Európai 
Központjának vezetője beszélt részletesen a gyermek-
kori elhízásról.

Az első nap estéjén záró szekció volt a „30 Years 
of ECOG” című, melyben az alapító tagok Elizabeth 
Poskitt (Nagy-Britannia), Margherita Caroli 
(Olaszország) és Molnár Dénes (Magyarország) 
visszaemlékeztek a társaság kezdeteire, majd Daniel 
Weghuber (Ausztria), a jelenlegi elnök tartott előa-
dást a társaság jelenéről és jövőjéről. E szekcióban 
került levetítésre az a film, mely során Molnár Dénes 
Professzor Emeritus, negyven évi munkásságának 
elismeréseként, átvette a Magyar Elhízástudományi 
Társaság életmű díját, amit Dr. Halmay Eszter, a 
MET elnökasszonya adott át.

Az online konferencia másfél napja alatt összesen 24 
előadás hangzott el, s 26 poszter prezentációt lehetett 
nyomon követni a virtuális térben. Mindkét napon 
százas nagyságrendű hallgatóság vett részt aktívan az 
online konferencián, s bár személyes találkozásokra 
nem volt lehetőség, de az online konferencia jól érzé-
keltette az ECOG baráti, sokszor családias hangulatát, 
mely során – reményeink szerint - ismét sokan érezték 
e társaság tagjainak elhivatottságát a gyermekkori 
elhízás különböző aspektusainak megoldására. 

2022-ben, a tervek szerint, Vichyben 
(Franciaország), a Clermont Auvergne Egyetem  
munkatársai szervezik a következő ECOG konferen-
ciát. Congress - The European Childhood Obesity Group 
(ecog-obesity.eu).

http://ecog-obesity.eu
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Az intracelluláris deutériumkoncentráció növekedésének blokkolása 
gátolja a rákhoz köthető gének expresszióját, a daganatok 
kialakulását és a betegség kiújulását tumormentes betegekben

Dr. Kovács Beáta Zsuzsanna

Az ismertetés alapjául szolgáló közlemény: 
Beáta Zs. Kovács, et al. (2022) Blocking the Increase of Intracellular Deuterium Concentration Prevents 
the Expression of Cancer-Related Genes, Tumor Development, and Tumor Recurrence in Cancer Patients. 
Cancer Control, Volume 29: 1–11.

Abstract
The possible role of the naturally occurring deuterium in the regulation of cell division was first described in the 
1990s. To investigate the mechanism of influence of deuterium (D) on cell growth, expression of 236 cancer-related 
and 536 kinase genes were tested in deuterium-depleted (40 and 80 ppm) and deuterium-enriched (300 ppm) 
media compared to natural D level (150 ppm). Among genes with expression changes exceeding 30% and copy 
numbers over 30 (124 and 135 genes, respectively) 97.3% of them was upregulated at 300 ppm D-concentration. 
In mice exposed to chemical carcinogen, one-year survival data showed that deuterium-depleted water (DDW) 
with 30 ppm D as drinking water prevented tumor development. One quarter of the treated male mice survived 
344 days, the females 334 days, while one quarter of the control mice survived only 188 and 156 days, respectively. 
In our human retrospective study 204 previously treated cancer patients with disease in remission, who consumed 
DDW, were followed. Cumulative follow-up time was 1024 years, and average follow-up time per patient, 5 years 
(median: 3.6 years). One hundred and fifty-six patients out of 204 (77.9%) did not relapse during their 803 years 
cumulative follow-up time. Median survival time (MST) was not calculable due to the extremely low death rate (11 
cancer-related deaths, 5.4% of the study population). Importantly, 8 out of 11 deaths occurred several years after 
stopping DDW consumption, confirming that regular consumption of DDW can prevent recurrence of cancer. 
These findings point to the likely mechanism in which consumption of DDW keeps D-concentration below natural 
levels, preventing the D/H ratio from increasing to the threshold required for cell division. This in turn can serve 
as a key to reduce the relapse rate of cancer patients and/or to reduce cancer incidence in healthy populations.

Összefoglaló
A vizsgálati eredmények azt igazolták, hogy a természetesnél magasabb deutériumszint sejttenyészetben több 
száz, a sejtosztódás szabályozásában kulcsszerepet játszó gén működését fokozta egyidejűleg. Ez megerősíti 
azokat a korábbi eredményeket, melyek szerint a sejtosztódás elindulásának előfeltétele a magasabb deutéri-
um-hidrogén (D/H) arány. Állatkísérletben, a csökkentett deutériumtartalmú vízzel (DDW) itatott egerekben 
tumorindukció után sem fejlődtek ki a daganatok, vagy csak hónapokkal később, mint a normál vízzel itatott 
kontrollcsoport egereiben. Utánkövetéses humán vizsgálatban 204, korábban daganattal kezelt, utókezelésként 
DDW-t fogyasztó tumormentes beteg adatai kerültek elemezésre. A követési idő alatt a 204 beteg közel 80%-
ánál (156 beteg) nem újult ki a betegség, és mindössze 11 beteg hunyt el, közülük is hatan csak évekkel a DDW 
fogyasztás befejezése után.

Bevezetés
A világon 2018-ban a statisztikák 18,1 millió új rákos 
megbetegedést mutattak ki. Az előrejelzések szerint 
ez a szám 2040-re 29,5 millióra emelkedhet. Ez azt 
jelenti, hogy a megelőzésben és a kezelésben áttörést 
jelentő új stratégiák nélkül a daganatos halálozások 
száma 9,6 millióról 15,6 millióra emelkedhet 20 
éven belül.

Jelentős, de korlátozott eredményeket értek el 
az új rákgyógyszerekkel. 2000 és 2016 között közel 
100 új rákgyógyszert hagytak jóvá 100 különböző 
indikációra, több mint 100 klinikai vizsgálat alapján, 
melyekbe átlagosan közel 200 beteget vontak be, de a 
medián túlélés egyik vizsgálatban sem haladta meg a 
2,4 hónapot.
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A természetben előforduló deutérium (D) fontossá-
gának felismerése új lehetőséget nyit meg a normál 
sejtnövekedés fenntartásában, így a rák kezelésében 
és megelőzésében is szerepet kaphat. 

Prospektív és retrospektív klinikai vizsgálatok meg-
erősítették, hogy a DDW fogyasztás jelentős daga-
natregressziót eredményez, növeli a túlélési időt, és 
csökkenti a visszaesések arányát. Ebben a cikkben a 
deutériumdepléció rákellenes hatását igazoló in vitro, 
valamint in vivo vizsgálatok eredményei kerülnek 
bemutatásra.

Anyag és módszer
Csökkentett deutériumtartalmú víz előállítása
A különböző D-koncentrációjú DDW-t a HYD 
Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. közönséges 
csapvízből (150 ppm), fordított ozmózist követően, 
frakcionált desztillációval állította elő. A vizsgála-
tokhoz 25, 40, 45, 65, 80, 85, 105, 150 és 300 ppm 
D-koncentrációjú víz került felhasználásra.

Génexpressziós analízis
236 rákhoz köthető gén és 536 kinázgén expresz-
sziójának változásait vizsgálták a kontrollhoz viszo-
nyítva, a NanoString nCounter Analysis System 
segítségével.

 
Állatkísérlet
A vizsgálatban nyolc hetes (20 ± 4 g súlyú) 24 hím és 
24 nőstény CBA/Ca egerek DMBA kezelést kaptak, 
kukoricaolajban feloldva, egyetlen intraperitoneális 
injekcióval, 20 mg/ttkg dózisban Az állatokat stan-
dard körülmények között tartották, száraz rágcsáló-
tápot ettek. Az ivóvizet ad libitum kapták, 150 ppm 
D-tartalommal a kontroll csoportba tartozó (12 hím 
és 12 nőstény), és 25 ppm D-tartalommal a kezelt 
csoportba tartozó egerek (12 hím és 12 nőstény).

 
Humán utánkövetéses vizsgálat
A DDW fogyasztás általában 105 ppm D-tartalmú 
DDW alkalmazásával indult, ez több lépcsőben, 85, 
65, 45 és 25 ppm-es szintre változott, 1−3 havonta. 
A betegek az első kúra után a DDW fogyasztását 
3-6 hónapra felfüggesztették, majd a kúrát további, 
4−6 hónapos kezelési ciklusokban ismételték. Idővel 
a kezelési időszakok lerövidültek, a szünetek hossza 
pedig nőtt. Az 1993 áprilisa és 2019 októbere közötti 
időszakban követett több mint 2000 beteg közül azok 
adatai kerültek elemzésre, akik a DDW fogyasztás 
kezdetekor már megkapták a megfelelő onkoterápiás 

kezeléseket, és daganatmentes állapotban voltak. 204 
ilyen beteg adatai kerültek elemzésre.

Eredmények
A magasabb D/H arány stimulálja a rákhoz köthető gének 
működését

Az in vitro vizsgálatok eredményei szerint a rák 
kialakulásához köthető gének 77,5%-ának (183 gén) 
és a kinázgének 33%-ának (177 gén) legalább 30%-
kal megváltozott az expressziója. A két géncsoport 
génjeinek 97,3%-a reagált a természetesnél magasabb 
D-koncentrációra.

Az expresszióban jelentős változásokat mutató 
gének közül kiemelendő a KRAS és a TGFBR2 
(rákhoz köthető gének): a két gén kópiaszáma 
megduplázódott 300 ppm D-koncentrációnál, de 
változatlan maradt a DDW-ben (40, 80 ppm D). A 
legjelentősebb, 2,17-szeres expressziónövekedést a 
CCND2 gén esetében mutatták ki. A kinázgének 
közül kiemeljük az SGK1 gént, amely 300 ppm 
D-koncentráció mellett a legmagasabb, kétszeres 
kópiaszámot reprezentált.

 
Tumorindukált egerek túlélése hosszú távú állatkísérletben
A hímivarú állatoknál az 1 éves túlélés valószínűsége 
a kezelt egereknél 58%, míg a kontrollcsoportban 25% 
volt. A nőstény állatok esetében ezek az értékek 50%, 
ill. 25% voltak. A két csoport a hímek és a nőstények 
vonatkozásában egyaránt szignifikánsan különbözött 
egymástól.

 
A D-csökkentés hatásának vizsgálata a betegség kiújulására 
204 daganatmentes betegnél, akik korábban hagyományos 
kezelésben részesültek
A 204 beteg összesített követési ideje 1024 év, ennek 
megfelelően az átlagos követési idő betegenként 5 év 
volt (medián: 3,6 év). A medián túlélési idő (MST) 
a rendkívül alacsony halálozási ráta miatt nem volt 
kiszámítható: a 204-ből mindössze 13 beteg halt 
meg. Közülük kettő esetében a halál oka nem volt 
köthető a korábbi daganatos betegséghez, így, figye-
lembe véve az 1024 éves kummulált követési időt és 
a halálesetek számát (11 rákkal összefüggő haláleset) 
a vizsgált betegpopulációnak mindössze 5,4%-a hunyt 
el. A diagnózis felállítása és a DDW fogyasztás kezdete 
között eltelt átlagos idő rövidebb volt, mint 1 év; 325 
nap (medián 78 nap). Bár a halálozási arány nagyon 
alacsony volt, 45 beteg (22%) relapszusba került a köve-
tési időszakban. A 45 visszaeső beteg 2 alcsoportba 
került: 22 esetben a DDW fogyasztás felfüggesztése 
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után hónapokkal/évekkel később, 23 esetben pedig a 
DDW fogyasztás alatt következett be a visszaesés. Az 
első csoportban a DDW fogyasztás befejezése után a 
kiújulásig eltelt átlagos idő 3,2 év volt (medián: 2,56 
év), és 8 haláleset fordult elő. A második csoportban a 
DDW fogyasztása során 23 esetben (11,2%) újult ki a 
betegség, és 3 beteg halt meg.

Diszkusszió
A D sejtciklusban betöltött szabályozó szerepének 
felismerése új lehetőséget kínál a sejtosztódás teljes 
biokémiai mechanizmusának befolyásolására. A 
génexpressziósvizsgálatok bebizonyították, hogy a 
D/H arány eltolódása a D dúsulásának irányába a 
természetes arányhoz képest (1/6600), egyidejűleg 
több száz gén expresszióját módosítja, többségük 
esetében fokozza.

A legtöbb jelenlegi gyógyszerfejlesztési stratégiával 
szemben, melyek célpontja egyetlen gén vagy az 
általa kódolt fehérje, a vizsgálatok eredményei azt 
bizonyítják, hogy a D/H arány változása lehetőséget 
kínál arra, hogy több, a rák kialakulásához köthető 
gén aktivitása kerüljön egyidejűleg befolyásolásra.

Jelen tanulmányban az egerek túlélési adatai azt 
bizonyították, hogy a DDW hosszú távú fogyasztása 
tumorindukció esetén is képes volt megvédeni az 
állatokat a rák kialakulásától.

A 204 daganatmentes, korábban operált és kezelt 
beteg populációjának 77,9%-ában nem történt 
visszaesés, melynek aránya a vastagbél-, emlő-, 
prosztata- és húgyhólyagrák történeti kontrolljaival 
került összehasonlításra. Ez a négy daganattípus a 
vizsgálati populáció (115 beteg) 56,3%-át képviselte, 
akik remisszióban fogyasztották a DDW-t. Ennek 
a csoportnak 14%-a (15 beteg) recidivált, ami a 
várható kiújulási aránynak mindössze egyharmada. 
Az alacsony visszaesési arány rendkívül alacsony 
halálozási rátához vezetett (204 betegből 11 hunyt 
el az 1024 éves kumulatív követési idő alatt). Fontos 
megemlíteni, hogy a 11 halálesetből 8 több évvel a 
DDW fogyasztás abbahagyása után következett be, 
ami alátámasztja a D-csökkentés erős védő hatását.

A rendelkezésre álló eredmények alapján a sejtciklust 
szabályozó rendszer felismeri a D/H arány változásait, 

és amikor ez az arány elér egy bizonyos küszöbértéket, 
az beindítja azokat a molekuláris folyamatokat, amelyek 
előremozdítják a sejt átlépését a sejtciklus G1 fázisából az 
S fázisba. Az egészséges sejtekben megfelelően működő 
mitokondriumok csökkentett deutériumtartalmú meta-
bolikus vizet (DDMW) termelnek. Ennek D-tartalma 
függ a bevitt táplálékok D-koncentrációjától, ami 
150 ppm a szénhidrátok, de lényegesen alacsonyabb, 
120 ppm, az állati zsírok esetében. Ebből következik, 
hogy minél magasabb a zsírok aránya az étrendben, 
annál alacsonyabb lesz a metabolikus víz D-tartalma. 
A daganatos sejtek mitokondriumaiban a trikarbonsa-
vciklus nem működik megfelelően, így a metabolikus 
víztermelés is korlátozott. Ez hozzájárul a D/H arány 
emelkedéséhez, mely így könnyebben éri el a sejtosz-
tódás beindításához szükséges küszöbszintet. Ekkor a 
sejtek gyorsabban fognak szaporodni. Ez a szubmo-
lekuláris szabályozórendszer azt is megmagyarázza, 
hogy a ketogén diéta miért bizonyult eredményesnek 
daganatos betegeknél, klinikai vizsgálatokban.

Kutatási eredményeink igazolják, hogy a módosított 
D/H arány egyidejűleg befolyásolja több száz rákhoz 
köthető és kinázgén expresszióját, amelyek szerepet ját-
szanak a sejtciklus szabályozásában. A legtöbb gén exp-
ressziója fokozódott a magasabb D/H arány hatására; 
ez összhangban van korábbi adatainkkal, miszerint a 
megemelkedett D-koncentráció serkenti a sejtnöveke-
dést. Hosszú távú állatkísérleteink bebizonyították, hogy 
a DDW ivóvíz formájában gátolja a rák kifejlődését 
tumorindukáció után. Hasonló eredményeket kaptunk 
204, DDW-fogyasztó, remisszióban lévő daganatos 
betegen végzett utánkövetéses vizsgálatban is. A 
vizsgálati populációban tapasztalt rendkívül alacsony 
halálozási arány megerősítette, hogy a D-koncentráció 
természetesnél alacsonyabb szinten tartása megelőzheti 
a betegség kiújulását remisszióban lévő betegekben. 
Az adatok azt is igazolták, hogy az alacsonyabb 
D-koncentráció apoptózist vált ki, emellett azt is, hogy 
a sejtek idővel alkalmazkodnak a csökkent D-szinthez. 
Ebből következik, hogy a DDW megfelelő adagolása, 
és a D-koncentráció időben történő csökkentése kritikus 
fontosságú. A deutériumdepléció minden eddiginél 
hatékonyabb és egyben kíméletesebb eszközt kínál a 
daganatos betegségek kezelésére és megelőzésére.
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A három leggyakoribb félreértés a dohányzással kapcsolatos 
ártalomcsökkentésről

Tévhitek a füstmentes technológiákról 

Minden alkalommal, amikor egy innováció eredményeként előrelép a technológia, megjelenik a bizony-
talanság és elszaporodnak a félreértések. Ez teljesen természetes, hiszen az újítások nem győznek meg 
mindenkit rögtön, ehhez gyakran el kell telnie egy kis időnek, és le kell folytatni azokat a szakmai vitákat, 
amelyek az objektív kép kialakításához szükségesek. Így történt ez a dohányzással kapcsolatos ártalomcsök-
kentés esetében is: szakmai álláspontok fogalmazódnak meg pro és kontra, nagy tekintélyű szakmai szer-
vezetek is állást foglalnak tudományos kérdésekben, amelyeket szükséges megvitatni objektív szempontok 
figyelembevételével – egy szakmai vita lefolytatása ugyanis kizárólag tudományos és alátámasztható érvek 
mentén történhet. 

Érdemes ezért áttekinteni, hogy mi az a három félreértés, amivel a leggyakrabban találkozhatunk az árta-
lomcsökkentés témakörében: 

1. félreértés: Minden dohánytermék ugyanolyan 
Az elmúlt években rengeteg tudományos kutatás 
és nemzetközi egészségügyi állásfoglalás született 
világszerte, mely megállapította, hogy a különböző 
dohánytermékek működésében és hatásában hatal-
mas különbség lehet. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint pél-
dául „a dohánytermékek lényeges eltérést mutathat-
nak vonzerő, addiktivitás és toxicitás szempontjából. 
A különbség nagyobb vagy kisebb kockázati profilhoz 
is vezethet, ami az egészségre is hatással lehet”1.  

A füstmentes technológiák hosszútávú hatására 
vonatkozóan – azok újdonságára tekintettel – még 
nem áll(hat)nak rendelkezésre hosszútávú adatsorok, 
azonban arra sem, hogy ezek ugyanolyan károsak 
lennének, mint a cigaretta. Az eddig rendelkezésre 
álló tudományos adatokból2 már lehet arra következ-
tetni, hogy egyes füstmentes technológiák választása 
a hagyományos dohánytermékekkel szemben a 
kibocsátott káros anyagok tekintetében alacsonyabb 
kitettséget jelenthet3 a dohányzó és környezete szá-
mára, mint a cigarettázás folytatása.

Ezek a füstmentes technológiák azonban csak azon 
felnőtt dohányzók számára jelenthetnek alternatívát, 

akik valamilyen okból nem szoknak le, ugyanis legha-
tékonyabb ártalomcsökkentés a dohányzók számára 
továbbra is a leszokás, mivel a leszokással bizonyítot-
tan csökken a dohányzáshoz köthető megbetegedések 
kockázata.

2. félreértés: A füstmentes technológiák 
a leszokás ellen hatnak 
A dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentés első 
két pillére tehát továbbra is a megelőzés és a leszokás 
támogatás: akik eddig nem fogyasztottak dohány-és 
nikotin tartalmú terméket azoknak tanácsos a jövő-
ben is egyértelműen tartózkodniuk ezektől, és akik 
jelenleg dohányoznak azoknak is a leszokás az első és 
legtudatosabb választás. 

A globális evidenciák azt mutatják, hogy továbbra 
is kifejezett erőfeszítéseket kell tennünk közösen, hogy 
a dohánytermékeket távol tartsuk a kiskorúaktól. A 
termékfejlesztés és a pozícionálás során is kiemelt 
figyelmet kell tehát fordítani arra, hogy ezek az 
új típusú technológiák semmiképpen ne legyenek 
vonzóak a fiatalkorúak számára4.  A felnőtt dohány-
zókat pedig edukálni kell arról, hogy a dohányzással 
összefüggő egészségügyi kockázatok csökkentésének 

1 World Health Organization (2018) Tobacco Product Regulation: basic handbook https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/1066
5/274262/9789241514484-eng.pdf?ua=1

2 Chikako Sakaguchi, PhD, Yasufumi Nagata, PhD, Akira Kikuchi, BE, Yuki Takeshige, MS, Naoki Minami, MS (2021) ; 
Differences in Levels of Biomarkers of Potential Harm Among Users of a Heat-Not-Burn Tobacco Product, Cigarette Smokers, 
and Never-Smokers in Japan: A Post-Marketing Observational Study | Nicotine & Tobacco Research | Oxford Academic (oup.
com)

3 R. Polosa, R. Emma, F. Cibella, M. Caruso, G. Conte, F. Benfatto, S. Ferlito, A. Gulino, M. Malerba, P. Caponnetto, (2021). 
Impact of exclusive e-cigarettes and heated tobacco products use on muco-ciliary clearance - R. Polosa, R. Emma, F. Cibella, M. 
Caruso, G. Conte, F. Benfatto, S. Ferlito, A. Gulino, M. Malerba, P. Caponnetto, 2021 (sagepub.com)

4 https://www.pmiscience.com/whats-new/are-youth-teens-children-using-heated-tobacco-products

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274262/9789241514484-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274262/9789241514484-eng.pdf?ua=1
http://oup.com
http://oup.com
http://sagepub.com
https://www.pmiscience.com/whats-new/are-youth-teens-children-using-heated-tobacco-products
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legjobb módja továbbra is kizárólag a leszokás, és 
hogy ezek az új füstmentes technológiák csak azoknak 
jelenthetnek alternatívát, akik valamilyen okból nem 
szoknak le, hanem folytatnák a dohányzást. 

A füstmentes technológiákra történő váltás tehát 
kizárólag azoknak a felnőtt dohányzóknak jelent-
het alternatívát a hagyományos dohánytermékek 
használatának folytatásához képest, akik valamilyen 
okból nem szoknak le. Ezek az alternatívák nem 
kockázatmentesek, hiszen ezek is tartalmaznak pél-
dául nikotint, ami erős függőséget okozó anyag. A 
káros anyagok bevitele sem szűnik meg teljesen ezek 
használatával, de égés és füst hiányában kevesebb 
káros anyagot bocsátanak ki, mint a hagyományos 
dohánytermékek. A tájékoztatás és edukáció azért is 
fontos, hogy mindenki számára egyértelmű legyen: 
ezek az alternatívák tehát nem a leszokást segítő esz-
közök, nem is a bevett leszokást támogató terápiákat 
helyettesítik, használatuk kifejezetten a le nem szokó 
felnőtt dohányosok esetében merülhet fel.

3. félreértés: Az ártalomcsökkentés nem, csak 
a zéró tolerancia segíthet a dohányzás elleni 
küzdelemben 
A dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmakat 
ma már senki sem vitatja, ahogyan azt sem, hogy 
mindez komoly népegészségügyi problémákat okoz. 

Jelenleg több mint 1 milliárd ember dohányzik, és 
ez a szám az előrejelzések szerint a közeljövőben 
sem változik majd számottevően– a népességnö-
vekedésre is figyelemmel. Magyarországon ma 
több mint kétmillió ember gyújt rá rendszeresen.5 
Az ártalomcsökkentés legjobb és leghatékonyabb 
módja egyértelműen az, ha egyáltalán nem fogyasz-
tunk dohány- és nikotin tartalmú termékeket. Ha 
már dohányzunk, akkor minél előbb szokjunk le, 
és ha valaki meghozta a döntést, akkor támogatni 
kell ebben. 

A szakértők egy része kizárólag a leszokást említi 
megoldásként. Sajnos sokan vannak azonban, akik 
valamilyen okból mégsem szoknak le, számukra ez a 
megközelítés nem kínál előrelépést. Kutatások kimu-
tatták, hogy a leszokással próbálkozók 5 százaléka jár 
tartós sikerrel segítség nélkül, és beavatkozás (NRT= 
Nikotin-helyettesítő terápia, gyógyszeres terápia, 
szakember nyújtotta tanácsadás) mellett a sikeres 
leszokási ráta 8 százalék.6

Azokkal a felnőtt dohányzókkal is foglalkozni kell 
azonban (a fennmaradó 92%-kal) akik nem szoknak 
le. A dohányzás okozta egészségügyi ártalmak visz-
szaszorítása érdekében tett erőfeszítések egyik fontos 
feladata éppen az lehet, hogy azok is segítséget és 
lehetőséget kapjanak a témát érintő tájékozódáshoz, 
akik valamilyen okból kifolyólag nem szoknak le.

A cél tehát közös: csökkenteni a dohányzáshoz köthető egészségügyi problémák számát a világban. Ennek 
érdekében fontos a figyelemfelhívás a megelőzésre és a leszokás fontosságára. A le nem szokó felnőttek szá-
mára lehetőséget kell biztosítani a tájékozódásra, azaz megfelelő mennyiségű és minőségű információnak kell 
rendelkezésre állni a tájékozott döntéshozatalhoz azon új technológiákról is, amelyek választása esetén a káros 
anyagoknak való kitettség a cigarettázáshoz képest valószínűsíthetően csökkenthető. 

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, 
megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

5 Knowledge Action Change - The Global State of Tobacco Harm Reduction 2020 https://gsthr.org/resources/item/
burning-issues-global-state-tobacco-harm-reduction-2020)

6 Payne, T.J. and Gaughf, N,W. (2008). Intensive Treatment of the tobacco dependent patient: A certification program for tobacco 
treatment specialists. Univ. Of Mississipi Medical Center.

https://gsthr.org/resources/item/burning-issues-global-state-tobacco-harm-reduction-2020
https://gsthr.org/resources/item/burning-issues-global-state-tobacco-harm-reduction-2020
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World Obesity Day 2022 – Elhízás Világnap 2022
„Boldogabb, egészségesebb, hosszabb életet mindenkinek!”
A Magyar Elhízástudományi Társaság sajtóközleménye - 2022. 03. 04.

Tegyünk közösen lépéseket 
az elhízás megfékezésére!
A Magyar Elhízástudományi Társaság együttes cse-
lekvésre hívja fel az állami, önkormányzati, szakmai 
szervezeteket, továbbá a betegszervezeteket a hazai 
elhízás megfékezésére. A népegészségügyi jelentőségű 
lépések megtételében az egészségügyi döntéshozók, az 
egészségügyben dolgozó specialisták, a munkahelyek 
emberi erőforrás menedzserei, valamint a túlsúllyal 
élők betegszervezete együttműködésére számít.

Az Elhízás Világnap jegyében ismételten meg-
fogalmazzuk az azonnali lépések megtételének 
szükségességét. Nem lehet szemet hunyni afelett, 
hogy az elhízás járványszerűen tovább terjed világ-
méretekben és hazánkban is. A két éve tartó pandémia 
rámutatott a sérülékenyebb, túlsúllyal élők Covid-19 
betegséggel szemben csökkent ellenállására, a járvá-
nyos időszak miatt kialakuló ellátatlanságra, egyúttal 
a túlsúlyos állapotok további romlására.

Össztársadalmi összefogást, egységes fellé-
pést kezdeményezünk. Üzeneteink az egyének és 
az egész társadalom számára szólnak, hiszen nem 
nézhetjük tétlenül a lakosság egészségi állapotának 
romlását, és a fiatal korosztályok körében is egyre 
erőteljesebb megnyilvánulását. 

Tekintettel arra, hogy az elhízás multifaktoriális 
eredetű betegség, továbbá megelőzése és kezelése a 
társ szakterületek együttesének bevonásával lehet csak 
hatékony, szeretnénk elérni, hogy a társszakmák nem 
riválisként, hanem együttműködőként lobbizzanak és 
cselekedjenek velünk együtt a közös ügyért. 

Hiszen napjaink legnagyobb egészségkárosító ténye-
zője, az elhízás visszaszorításával további elhízás-
sal összefüggő krónikus nemfertőző betegségek 
epidémiaszerű megjelenését csökkenthetjük, a 
lakosság életminőségét és ellánállóképességét 
a fertőző betegségekkel szemben javíthatjuk, 
valamint az egészségügyre nehezedő társadalmi 
terhet mérsékelhetjük.

Globális adatok:
- A Földön 800 millióan, vagyis minden hatodik 

felnőtt él együtt az elhízás betegséggel, és további 
több mint 2 milliárdan veszélyeztetettek, mert már 
túlsúlyosak

- A gyermekkori elhízás a következő évtizedben vár-
hatóan 60% -kal növekszik, és 2030-ra eléri a 250 
milliót

- Az elhízással élő emberek - számos szövődményes 
krónikus betegség rizikója mellett -kétszer nagyobb 
valószínűséggel kerülnek kórházba a Covid-19 
betegséggel 

- Világméretekben az elhízás egészségügyi többlet 
terhei 2025-re több mint 1 billió dollárba kerülnek 
éves szinten

- A legfejlettebb országok számára is problémát 
jelent az elhízás, amely minden kontinensen 
minden korosztályban növekszik, jelenleg a leg-
nagyobb növekedés Dél-Ázsiában és Afrika egyes 
részein történik – olyan területeken, ahol korábban 
minimális volt a prevalencia

- Jelenleg egyetlen országnak sincs esélye arra, hogy 
elérje a 2025-re kijelölt elhízás célokat. A leg-
frissebb regionális adatok elérhetők: https://data.
worldobesity.org/

Hazai adatok:
- a felnőtt lakosság 2/3-a túlsúlyos vagy elhízott
- a gyermekek között minden negyedik-ötödik gyer-

mek túlsúlyos vagy elhízott
- az elhízás és következményes betegségei a népegész-

ségügyi helyzetet meghatározza
- az elhízás többletterhe a GDP közel 1%-ára tehető

Az elhízás világnapja helyi, nemzeti és globális szintű 
fellépésre szólít fel az elhízás növekvő előfordulásának 
megállítására és kezelésére, továbbá az elhízással 
élő emberek megbélyegzésének csökkentésére és 
megfelelő egészségügyi ellátására, valamint az elhízás 
kialakulásában szerepet játszó különböző környezeti 
rendszerek módosítására.

A Magyar Elhízástudományi Társaság nevé-
ben széleskörű összefogásra szólítunk fel és 
kérjük
- az egészségügyi döntéshozókat – vezessék a változ-

tatás lépéseit
- a releváns szakmai szervezeteket – együttműkö-

désre a közös cél érdekében
- az egészségügyi ellátókat – vegyék megfelelő gon-

dozásba a túlsúllyal élőket

https://data.worldobesity.org/
https://data.worldobesity.org/
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- a vállalatokat – legyenek figyelemmel a fenntart-
hatóbb működésre és az egészségesebb termékek 
előállítására

- a munkahelyeket, iskolákat, közösségeket – ne stig-
matizálják a túlsúllyal élőket

- a városokat, településeket – törekedjenek egészséges 
környezetet kialakítására

- a túlsúllyal küzdőket – változtassanak lehetőségeik-
hez képest életmódjukon

Csakis közös fellépéssel állíthatjuk meg az elhízás 
növekvő trendjét, és adhatjuk meg mindenki számára 
a legjobb esélyt arra, hogy boldogabb, egészségesebb 
és hosszabb életet éljen!

Budapest, 2022. 03. 04. 
Dr. Halmy Eszter

elnök, Magyar Elhízástudományi Társaság
Tel: +3620 9292472
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„Fókuszban a gyermekkori elhízás megelőzése”
Az Elhízás Világnapja 2022

Az Európai Elhízástudományi Társaság (EASO) 
kezdeményezésére létrejött az egységes Elhízás 
Világnap, ami olyan globális esemény, amelyet 2020. 
óta minden évben március 4-én tartanak, hogy 
az egészségügyben dolgozókat, az érintetteket és a 
politikai közösségeket összehozzák, bővítsék az isme-
reteket, és felhívják a figyelmet az elhízásra és számos 
további betegségre, amelyekre az elhízás hatással van. 
Tökéletes alkalom arra is, hogy mérleget készítsünk.

Ezen a napon a Magyar Elhízástudományi Társaság/
Hungarian Society for the Study of Obesity (MET/HSSO) 
és az elhízással foglalkozó nemzetközi szervezetek 
aktívan részt vesznek, melyek közé tartoznak a követ-
kezők: World Obesity Federation (WOF), Obesity Action 
Coalition (OAC), Obesity Society, (TOS), Obesity Canada, 
Obesity Medicine Association (OMA), Asia Oceania 
Association for the Study of Obesity, Healthy Caribbean 
Coalition, World Obesity -, European Coalition for People 
living with Obesity (ECPO).

Az előrejelzések szerint 2030-ra az európai lakos-
ság több, mint fele elhízott lesz. Kezelésének költségei 
is nagy terhet ró az EU gazdaságára, mely évente 70 
miliárd euróba kerül és ezt az összeget 2025-re több, 
mint 1 billió dollárra becsülik. 

A gyermekkori elhízás várhatóan 60%-kal fog 
növekedni a következő évtizedben, és 2030-ra 
eléri a 250 milliót.

Az elhízásra eddig, mint állapotra, de ma már 
betegségként tekintünk rá. Az elhízás összetett, kró-
nikus betegség, amelyet számos genetikai, környezeti, 
fiziológiai és pszichológiai tényező befolyásol. Az 
elhízás okai a genetikai tényezőktől, az endokrin 
elváltozásokon át, a környezeti tényezőkig terjednek 
- beleértve a stresszt, az étkezési szokásokat, a gyógy-
szeres kezelést és az egyre növekvő ülő életmódot.

A nem fertőző betegségek kialakulásának gyöke-
rei, köztük az elhízásé is, visszavezetnek az élet első 
1000 napjához, azaz a fogantatástól egészen két éves 
életkorig. Ebben az időszakban számos, ún. „epige-
netikai” tényező meghatározó szerepet játszik későbbi 
egészségi állapotunk szempontjából: a leendő anyuka 
egészségi és tápláltsági állapota a fogantatáskor, a 
kismama terhesség alatti táplálkozása és súlygya-
rapodása, a csecsemőkori és az azt követő táplálás 
minősége és súlygyarapodás mértéke.

Az első hat hónapban az anyatej fedezi a megfelelő 
mennyiségű és minőségű fehérjebevitelt. Később a 

csecsemő, illetve kisded szükségleteihez igazodva 
megkezdődik a hozzátáplálás.

A fejlett, ipari országokban készült felmérések azt 
mutatják, hogy a kiegészítő táplálás idején a fehérje-
bevitel magas, míg a zsírbevitel alacsony (az ajánlott 
zsírbevitel csecsemő- és kisdedkorban 40 energia%) 
- a nem szoptatott csecsemők és a kisdedek az ajánlott 
fehérjemennyiség 3-4-szeresét, míg az ajánlott zsír-
mennyiség csupán kétharmadát fogyasztják.

Bizonyított tény, hogy csecsemő és kisded korban 
a magas fehérjebevitel a későbbi elhízás és a hozzá 
csatlakozó civilizációs betegségek rizikóját jelentősen 
fokozza.

A növekvő gyermek a család szokásait veszi fel, a 
körülötte lévő tásak mintáját követi. A gyermekek 
tapasztalatok és utánzás révén tanulnak, nem kivétel 
ez alól az egészségmagatartás sem. Amikor gyerme-
keinket egészséges táplálkozási szokásokra és testmoz-
gásra szeretnénk nevelni, a szülők példaképként való 
szereplése az egészséges életmód terén éppen olyan 
fontos, mint szabályok felállítása ezekkel a viselkedés-
formákkal kapcsolatban.

A családtagok hasonlóságot mutatnak a testtö-
megindex (Body Mass Index, BMI), a betegségek 
kockázata és a táplálkozási szokások terén.

A magas energiatartalmú, illetve a sok hozzáadott 
zsírt és cukrot tartalmazó ételek, italok, nassolniva-
lók, hozzájárulnak az elhízás kialakulásához. Ezek 
az élelmiszerek közkedvelt eszközei a jutalmazásnak 
vagy annak megvonásával a bűntetésnek, továbbá az 
ösztönzésnek. Ez nem csak gyermek, hanem felnőtt 
korban is tettenérhető. Gyakran egy fajta függőség 
is megfigyelhető. Egy feltételezés szerint: gyermek-
korban, a zsírban és cukorban gazdag táplálkozáson 
keresztül a testben egy alapvető vágy alakul ki az 
addiktív anyagok iránt, amely évekkel később megnö-
vekedett alkoholfogyasztáshoz vezethet.

Egy újabb megfigyelés szerint, a média erősebben 
befolyásolja a gyermekek étkezési magatartását, mint 
a felnőttekét. Azok a gyermekek, akik több időt tölte-
nek képernyő előtt - legyen az TV, számítógép vagy 
okostelefon - általában hajlamosak kevesebbet aludni. 
A túl sok képernyő előtt töltött idő negatív hatással 
van az általános egészségre. Például fájdalmaink 
lehetnek, erőtlenné válunk és rossz étkezési szokásaink 
lépnek fel. A tévét néző gyermekek, különösen a rek-
lámokat is néző gyermekek, több cukrozott üdítőitalt 
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isznak függetlenül attól, hogy ezt a szüleik egyébként 
ellenzik, vagy sem. Az IDEFICS/I.Family tanulmány 
eredményei azt mutatják, hogy az étkezés közbeni, 
a gyermekszobában zajló, valamint a napi 1 óránál 
többet történő tévénézés növeli a túlsúly kockázatát.

A napi 2 óránál többet tévénéző serdülőknél foko-
zottabb a kockázat a túlsúlyra és a kedvezőtlen szív- 
érrendszeri tényezők kialakulására. Ez a hatás még 
erősebb azoknál a gyermekeknél, akik a képernyő előtt 
étkeznek. Kimutatták azt is, hogy a sokat ülő gyerme-
kek, kevésbé magabiztosak. Azok a gyermekek, akik 
fizikailag sokkal aktívabbak és kevesebb időt töltenek 
a képernyő előtt, magasabb szintű jóllétet mutatnak.

A fizikai aktivitás egyike a legfontosabb dolgoknak, 
amit az ember megtehet egészsége fejlesztése érdeké-
ben. A 6-17 éves korú gyermekeknek és serdülőknek 
naponta legalább 60 percig tartó mérsékelt intenzi-
tású fizikai aktivitást kellene végezniük. A felnőttek 
számára a heti 150-300 perces mérsékelt intenzitású 
vagy a heti 75-150 percig tartó erős intenzitású fizikai 
aktivitás javasolt. A többet sportoló gyerekek maga-
biztosabbnak érzik magukat. Az IDEFICS/I.Family 
tanulmányban kimutatták, hogy a napi további 10 
perces pulzust emelő mozgás erősíti a csontokat.

Az egészséges élethez elegendő alvásra van szükség. 
Bár az alvásigény eltérő, a 6-13 éves gyermekeknek 

9-11 óra, a 14-16 éveseknek 8-10 óra, a felnőtteknek 
pedig 7-9 óra alvás ajánlott. Elegendő mennyiségű 
alvás esetén, jobb a koncentrációs készség, aktívabb 
az egyén, és jobban érzi magát. Az IDEFICS/I. 
Family tanulmány eredményei azt mutatják, hogy 
a megfelelő mennyiséget alvó gyermekeknél alacso-
nyabb a túlsúly kialakulásának kockázata. Egyre 
több tudományos tanulmány erősíti meg azt a 
tényt, hogy azok a gyermekeknek, akik nem alsza-
nak eleget, nagyobb esélyük van a túlsúlyra, sőt az 
elhízásra.

Az IDEFICS -ben részt vett gyermekek majdnem 
felének legalább egy olyan tünete van, mely a mentális 
egészség problémáját jelzi. Jelentősen megnő a men-
tális egészségi problémák kialakulásának a kockázata, 
amikor a gyermekek olyan stresszhelyzetnek vannak 
kitéve, mint a családi konfliktusok vagy problémák a 
társakkal. Az étrend szintén szerepet játszik a jóllét ala-
kulásában. A magas önbecsülés megléte hosszútávon 
összefüggésben áll az egészségesebb étrend tartásával, 
és ez fordítva is igaz, hogy az egészségesebb étrend 
tartása kapcsolatban áll a magasabb önbecsüléssel és 
kevesebb probléma adódhat a kortársakkal.

A kornak megfelelő táplálékbevitel, mozgás, alvás, 
stresszmentesség biztosításával sokat tehetünk a felnö-
vekvő generáció egészségéért.

Pécsi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati Klinika, Prevenciós (Obesitologiai) Központ, 
az Európai Elhízástudományi Társaság (EASO) Elhízás Kezelésére Irányuló Központok (COMs) Akkreditált tagja
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Szerzői útmutató
 
Általános tudnivalók 

Felelős Kiadó: Magyar Elhízástudományi Társaság, Dr. Halmy Eszter
Kiadó székhelye: 1025 Budapest, Boróka u. 9.
Főszerkesztő: Dr. Halmy Eszter
E-mail: met@elhizastudomany.hu

2022-től az Obesitologia Hungarica folyóirat bővül, számos pontban megváltozik, új rovatok indulnak, az 
orvosi továbbképzés értelmében. Továbbra is előnyt élveznek a nem terjengős, lényegre törő, saját adatokat 
tartalmazó közlemények és fontos a terjedelmi korlátok betartása (lásd alább). 
Mivel a Obesitologia Hungarica folyóiratot döntően az éves tagdíjakból finanszírozzuk, ezért központi kérdés, 
hogy ez megtörténjen. Kérjük, hogy a szerzők érezzék ezt kötelező „feladatnak”, valamint az olvasók is. 
 
1.1 Az Obesitologia Hungarica célkitűzései 

• Az elhízással kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások figyelemmel kísérése.
• Az elhízás kísérő betegségeinek epidemiológiai helyzetének, társadalmi és társadalombiztosítási kihatása-

inak vizsgálata, az eredmények széles körű ismertetése hazai és nemzetközi kongresszusok, konferenciák 
rendezése és irodalmi tevékenység révén, továbbá graduális és postgraduális oktatás formájában. 

• Figyelemfelkeltés az elhízás veszélyeiről az egészségügyi- és az orvostársadalom, valamint a civil szerveze-
tek számára.

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés a klinikumban és praxisban dolgozó orvosnak, 
szakdolgozónak - dietetikusok, testnevelők, gyógytornászok, pszichológusok, védőnők, ápolónők és ápolók 
stb.

• A gyermekorvosok szakmai továbbképzését és praxisvezetését naprakész, a gyakorlatban is jól hasznosít-
ható információkkal segítse. 

• A tudományos tevékenység, kutatás támogatása. Elsődlegesen az olyan reprezentatív vizsgálatok megszer-
vezését, amelynek témája az elhízás és az elhízást kísérő betegségek hazai előfordulása. Továbbá az elhízás 
diagnosztikus és terápiás (dietoterápia, mozgásprogramok, viselkedés-terápia, gyógyszeres és műszeres 
kezelés) kezelési lehetőségeinek kutatását és a kutatási eredmények ismertetését.

• Ismertesse a klinikai-kórházi kollégákat, háziorvosokat, gyermek háziorvosokat dietetikusokat, mind a 
legfrissebb, mind a gyakorlatban már széleskörűen elfogadott szakmai eredményekkel. 

Kérjük, hogy a Szerzői útmutató pontos betartása után a kéziratot Dr. Halmy Eszternek címezzék, 
e-mail: met@elhizastudomany.hu
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy születhetnek olyan nagyon fontos közlemények, amelyek nem 
férnek bele a megadott terjedelembe. A nemzetközi trendeknek megfelelve, ezeket a fontos közleményeket a 
Társaság honlapján PDF formában elhelyezzük. 

Szerzői útmutató

1.2 A közlemények fajtája 

• Összefoglaló referátum, amely áttekinti a nemzetközi szakirodalom legfrissebb eredményeit és egybeveti a 
hazai tapasztalatokkal. Ezek a szerkesztőség által felkért munkák. 

• Eredeti közlemény, amely a klinikai-kórházi és a háziorvosi praxisban is jól alkalmazható új diagnosztikus 
vagy terápiás eljárásokat, valamint új kutatási eredményeket mutat be. Ide tartoznak az Esetismertetések 
is, rövidebb terjedelemmel, képekkel illusztrálva. 

mailto:met@elhizastudomany.hu
mailto:met@elhizastudomany.hu
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• Lapszemle (tallózó), amely egy már publikált cikk rövid, áttekintő, összefoglaló ismertetése.  
• Beszámoló, amely egy rendezvény, kongresszus, szimpózium, előadás szakmai összefoglalója, ismertetése. 
• Továbbképzés: amely röviden (max. 3000 karakter), 1-2 fotóval illusztrálva bemutat egy tanulságos esetet. 
 
A részletes szerzői útmutató teljes terjedelemben a Magyar Elhízástudományi Társaság honlapján is olvasható: 
http://elhizastudomany.hu/category/obesitologia-hungarica/
 
1.3 Szerzőség 

• Szerzőségre jogosult az, akinek a közlemény elkészítésében való közreműködése magában foglalja az 
alábbiakat: 

• elgondolás, tervezés vagy az adatok elemzése és interpretálása; 
• a cikk megfogalmazása vagy a munka főbb szellemi tartalmának felülvizsgálata;
• a megjelenő, végső változat elkészítése. 
• Multicentrikus klinikai vizsgálatokban a szerzőnek nem minősülő résztvevők a köszönetnyilvánításban, 

vagy külön függelékben jelenítethetőek meg. 
 
1.4 A betegek személyiségi jogainak védelme 
 
A betegeknek alapvető joga az azonosíthatatlanság megőrzése, amelyet csak a beteg részletes tájékoztatás után 
adott írásos beleegyezése esetén mellőzhet a szerző. Azonosításra alkalmas információ (szövegben, ábrákon) 
csak a beteg beleegyezésével közölhető. 
 
1.5 Előzetes és ismételt közlés 
 
• Az ismételt közlés általánosságban nem elfogadott. Ettől eltérő gyakorlat alkalmazható: 
• Ha az anyagot előzetes közlésként (preliminary report) tudományos ülés kapcsán, absztrakt vagy poszter 

formájában ismertették, vagy annak egy részét a tudományos összejövetelhez kapcsolódva proceedings 
vagy hasonló formában megjelentették; 

• Ha más nyelven (pl. anyanyelvre lefordítva) jelentetik meg másodszor a munkát, amely eredendően 
nemzetközi szinten is értékes adatokat foglal magában. 

 
1.6 Lektorálás 
 
• Tematikus blokk és szerkesztett rovatok esetében a blokk szerkesztője vagy a rovatvezető lektorálja és 

javasolja közlésre a cikket.
• Egyéb esetben a szerkesztőség által felkért külső lektor tesz javaslatot a cikk megjelentetésére vagy 

átdolgozására.  
• A lektor az elbírálandó közleményt a szerzőre utaló valamennyi jelölés elhagyásával kapja meg. 
• A lektor – ha maga másképpen nem nyilatkozik – ismeretlen marad a szerző, illetve a kézirat beküldője 

számára. 
• A lektor a titkosság felbontását kezdeményezheti, és a szerzőkkel konzultálhat. 
• A kézirattal és annak elbírálási folyamatával kapcsolatos információkat a szerkesztőség kizárólag a szerző-

nek, illetve a kézirat beküldőjének és a lektornak ad. 
• A lektor nem készíthet saját részére másolatot a cikkről vagy annak részleteiről. A szerkesztőség tagjai és a 

szakértők nem tarthatnak meg saját példányt a munkából vagy annak részleteiből. 
• A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy több lektori vélemény bekérése alapján hozza meg döntését a cikk 

közléséről, amely döntés nem feltétlenül egyezik meg az egyik lektori véleménnyel. 
 

http://elhizastudomany.hu/category/obesitologia-hungarica/
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2. A kéziratok tagolása  
 
2.1 Címoldal 
• A dolgozat tömör címe (maximum 80 karakter szóközzel, rövidítés nélkül). 
• A szerzők teljes neve és beosztása (egyetemi doktori fokozat esetén a név utáni dr. jelzéssel). 
• A szerzők munkahely (az intézet és osztály elnevezése, a település neve). 
• A levelező szerző címe és e-posta címe. 
 
2.2 Összefoglaló (Abstract)
Az összefoglalót magyar és angol nyelven készüljön. 
• Max. 800 karakter szóközzel legyen, amely kb. 100 szó. 
• A dolgozat megírásának célját, legfontosabb megállapításait és a munka számszerű eredményeit 

tartalmazza. 
• Ne tartalmazzon hivatkozást és rövidítéseket. 
• Összefoglaló közleményeknél nem szükséges az absztraktok tagolása. 
• Eredeti közlemények esetén az absztrakt tagolása: Bevezetés/Problémafelvetés, Célkitűzés, Módszer, 

Eredmények, Megbeszélés/Következtetés
• Esetismertetéseknél a tagolás: Bevezetés, Esetismertetés, Következtetések. 
 
2.3 Kulcsszavak (keywords)
• Magyar és angol nyelvű legyen. 
• Maximum 5 szó, amely a dolgozatra a legjellemzőbb. 
 
2.4 Szöveg 
• A kézirat szövegtörzsére vonatkozóan iránymutatónak a terjedelemre javasoljuk, hogy ne haladja meg a 

30.000 karaktert szóköz nélkül (cím, absztrakt, ábrák, táblázatok, irodalomjegyzék NÉLKÜL), amelytől 
indokolt esetben el lehet térni. Times New Roman 12-es betűméretet és másfeles, dupla sortávolságot 
feltételezve. 

• Esetismertetésnél ez 13.000 karakter lehet maximum. 
• Bevezetés 

Az előzmények rövid összefoglalását tartalmazza, a hosszú történelmi leírásokat mellőzni kell. Meg kell 
fogalmazni a vizsgálat célját, jelentőségét és a konkrét kérdésfelvetést. A bevezetésben csak a legfrissebb és 
legfontosabb irodalmi hivatkozásokat kell megemlíteni. 

• Módszerek (eredeti közlemény esetén) 
• A felhasznált módszerek és betegcsoportok pontos leírása mellett törekedni kell a tömör, lényegre törő 

fogalmazásra. Pontosan meg kell adni az alkalmazott eszközök berendezések típusát és anyagok nevét, 
gyártóját. Gyógyszereknél hatóanyag név használata indokolt. 

• A statisztikai módszereket olyan részletesen kell leírni, hogy a hozzáértő olvasó a vizsgálat tervezését és 
kivitelezését meg tudja ítélni, továbbá az eredményeket az eredeti adatok alapján ellenőrizni tudja. Ha 
a tanulmány megtervezéséhez és a statisztikai módszerekhez standard munkát vettek alapul, a részletes 
leírás helyett elég arra az irodalomban hivatkozni. 

• Állatkísérleteknél meg kell adni az állatok pontos identifikációját, a gyógyszerek alkalmazásánál a ható-
anyagot, a dózist és a felhasználás indokait. Klinikai vizsgálatoknál a betegcsoportot jellemző statisztikai 
adatokat (nem, életkor) és a válogatás módszerét is le kell írni.  

• Embereket érintő kutatási eredmények közlésekor esetenként, etikai engedély számot, vagy az illetékes 
etikai bizottság jóváhagyó írásos engedélyét is csatolni kell.

• Témakifejtés, eredmények 
A tanulmány fő eredményeit ebben a fejezetben szükséges ismertetni. Az eredmények táblázatos bemuta-
tása nem mindig pótolja azok szöveges közlését. Statisztikai feldolgozás esetén a szignifikancia valószínűsé-
gét és lehetőleg a konfidencia intervallumokat is kérjük megadni. 
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• Megbeszélés, következtetések 
Az eredmények lehetséges magyarázatát és az irodalmi adatokkal történő összevetését kell ebben a fejezet-
ben megadni. Feltétlenül ki kell térni a célkitűzés és az eredmények kapcsolatára. Kerülni kell a tudomá-
nyosan még nem megalapozott spekulációkat, de ugyanakkor jelezni kell a felmerülő, további feldolgozást 
kívánó kérdéseket, főleg azokban az esetekben, amikor a klinikai alkalmazhatóság eldöntése a tét. 

 
2.5 Irodalomjegyzék 
• Az irodalomjegyzékben csak azok a publikációk szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás törté-

nik. A téma iránt érdeklődők számára az irodalomjegyzék ajánljon könnyen hozzáférhető hazai forrást is. 
A citált és ajánlott irodalom ne haladja meg a 90 db cikket.  

• Csak publikált adatokra lehet hivatkozni. Kivétel a közlésre elfogadott cikk, amelyet számozott irodalom-
ként fel lehet tüntetni (in press megjelöléssel). 

• A hivatkozásokat a szövegben, táblázatokban, ábramagyarázatokban, a megjelenés sorrendjében kell 
számozni. A számozást zárójelben, arab számokkal kell jelölni úgy, hogy a mondat végi írásjeleken belülre 
kerüljenek, pl.: (1). Az irodalomjegyzéket ennek megfelelően kell rendezni (nem betűrendi sorrendben).  

• Az első három szerző (szerkesztő) nevét kérjük feltüntetni, a többi név helyére „és mtsa.”, ill. „és mtsai.”, 
ill. angol nyelvű közlemények esetében „et al” rövidítés kerüljön.  

• A citátumok formázása az alábbi példákat alapul véve a Vancouveri Megállapodás (“Uniform require-
ments for manuscripts submitted to biomedical journals”) szerint történjen. 
• Példa folyóiratcikk szerepeltetésére az irodalomjegyzékben: 

Vega KJ, Krevski B. Heart transplantation. Ann Intern Med 1996; 124:980-3. 
• Példa több mint hat szerző esetére: 

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, et al. Childhood leukaemia. Br J Cancer 1996; 73:1006-12. 
• Példa könyv szerepeltetésére az irodalomjegyzékben:
 Ringsven MK, Bond D. Gerontology. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
• Példa könyvrészlet szerepeltetésére az irodalomjegyzékben:  

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension. 
2nd ed. New York: Raven Press, 1995. P. 465-78. 

• Online elérhető forrás esetén: 
Ouellette, Daniel R. Pulmonary Embolism. Medscape Refernce. [Internet] 2013. január 18. [cited 
2013 Feb 15.] Available from: http://emedicine.medscape.com/article/300901-overview

A lap fenntartja magának a jogot, hogy a közlemények egységesítése és a jobb érthetőség kedvéért a fentiek 
szerint a cikket újra tagolja, az egyes gondolati egységeket címmel/alcímmel lássa el. 
 
3. Helyesírási tudnivalók 
 
• A lap – tartalmi szerkezetének megfelelően – egyéb orvosi folyóiratokhoz képest sokkal egységesebb 

írásmódot kíván, követve az Orvosi Helyesírási Szótár (1992) ajánlásait. Az Akadémiai Állásfoglalásnak 
megfelelően, alapvetően a magyar kifejezések használatát preferálja.  

• Latinos írásmódot az anatómiai, kórtani, élettani és szövettani nevek, a kórokozók nevei, a betegségek és 
műtéti eljárások latin szórendű elnevezései, valamint a védett gyógyszernevek esetén alkalmaz. 

• Magyaros írásmód követendő eljárások megnevezése, kémiai nevek, a magyar nyelvben meghonosodott 
kifejezések, jövevényszavak esetén.  

• Vegyes írásmódú (magyar-latin) szóösszetétel használata nem javasolt: pl. tüdő-oedema helyett a tüdő 
oedemája, pulmonalis oedema vagy tüdővizenyő használata javasolt. 

• A rövidítéseket a szövegben az első megjelenés helyén, a rövidítendő kifejezés után, zárójelben tüntessék fel 
először.  

http://emedicine.medscape.com/article/300901-overview
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• A laboratóriumi vizsgálatok eredményét lehetőleg az SI-rendszer egységeiben kell megadni, a hőmérsék-
letet oC-ban, a vérnyomást Hgmm-ben. Szükség esetén a régi konvencionális egység is feltüntethető az SI 
érték után zárójelben. 

Az egységes írásmód megvalósítása érdekében a lap fenntartja a jogot a megadottól eltérő írásmódú szavak 
módosítására.  
 
Összefoglaló referátumok és eredeti közlemények  
• A kézirat szövegtörzsére vonatkozóan iránymutatónak a terjedelemre javasoljuk, hogy ne haladja meg a 

30.000 karaktert szóköz nélkül (cím, absztrakt, ábrák, táblázatok, irodalomjegyzék NÉLKÜL), amelytől 
indokolt esetben el lehet térni. Times New Roman 12-es betűméretet és szimpla sortávolságot feltételezve. 
A szöveg mennyisége ARÁNYOSAN kevesebb legyen, amennyiben ábra, kép vagy táblázat szerepel. 

• Táblázat és ábra összesen 5 db lehet (1, 1,5 vagy 2 hasáb szélességben, 83 mm, 120 mm vagy 176 mm 
szélesek lehetnek). 

• Jól áttekinthető, az adott területet összefoglaló diagnosztikus vagy terápiás folyamatábra, részletes kivizs-
gálási séma és kezelési protokoll, menetrend elkészítése kifejezetten ajánlott. 

• Irodalomjegyzék max. 90.
 
Rövid közlemények, esetismertetések, lapszemle, beszámolók 
• Terjedelem: max. 13.000 karakter szóközökkel (cím, absztrakt, ábrák, táblázatok, irodalomjegyzék 

NÉLKÜL). A szöveg mennyisége arányosan kevesebb legyen, amennyiben ábra, kép, vagy táblázat 
szerepel.  

• Táblázat és ábra összesen 3 db lehet (1, 1,5 vagy 2 hasáb szélességben, 83 mm, 120 mm vagy 176 mm 
szélesek lehetnek). 

• Irodalomjegyzék: max. 30.

Továbbképzés: max. 3000 karakter, szóközökkel. 
• Irodalomjegyzék: max. 4. 
 
4. Táblázatok, ábrák és képek 
 
• A táblázatokat és ábrákat kérjük illesszék be a szövegbe. 

5. A kézirat beküldése 
  
• A közlemény megjelentetésének a joga a megjelenésig a szerző(k)é, amely a megjelenéssel automatikusan a 

szerkesztőségre és a kiadóra száll át, kivéve, ha a szerző a benyújtáskor erről másként nyilatkozik.
• A kézirat beküldésekor a szerző kísérő levélben aláírásával ellátva nyilatkozzon arról, hogy a kézirat első 

közlés, amelyet felajánl az Obesitológia Hungarica lapba való megjelentetésre, tartalmát valamennyi 
szerző ismeri, azzal egyetért, köztük érdekütközés nincs. 
A továbbiakban a kiadói jogokat (over the world copyright) a szerkesztőség és a kiadó jogosult gyakorolni. 
A szerkesztőség és a kiadó a másodközlésre irányuló kérést nem utasítja el. 

• Írásbeli engedélyek szükségesek, ha: 
• már közölt adat, ábra kerül ismételten felhasználásra; 
• személyt felismerhetően ábrázoló fotó, beteg adatokat tartalmazó szövegrész, táblázat közlése indokolt; 
• etikai bizottsági engedély volt szükséges a klinikai vizsgálathoz; 
• másodközlésről van szó. 
• Az elkészült kéziratot elegendő e-posta útján elküldeni a szerkesztőségbe.
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Amennyiben a nagyméretű file nem jut át az adathálón, kérjük azt postai úton (Magyar Posta, GLS, egyéb 
futárszolgálat, személyesen) elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive) elküldeni a szerkesztőségbe. 
Lehetőség van a kiadó ftp-szerverére is feltölteni adatokat, ezt egyedileg, előzetes megbeszélés, vagy e-levél-vál-
tás útján tudjuk biztosítani. 

Ellenőrzési lista 
• Címoldal (cikk címe, szerzők, munkahelyek: magyarul és angolul) 
• Összefoglaló magyarul, angolul (Abstract) 
• Kulcsszavak magyarul, angolul 
• Szövegtörzs  
• Sorszámozott ábrák ábraszöveggel és táblázatok felirattal 
• Irodalomjegyzék 
• Kísérőlevél közlésre való felajánlásról szóló nyilatkozattal

Prof. Dr. Molnár Dénes
a Szerkesztőbizottság elnöke
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Magyar Elhízástudományi Társaság Jubileumi kongresszusa 2022

Tisztelt Tagunk, Érdeklődő Kollégák!

Az elmúlt év során is jelentős eredményeket mond-
hatunk magunkénak, ezek közül kiemelkedő a 
kétévente megrendezésre kerülő 8. Közép-európai 
Elhízástudományi Kongresszus (8th Central European 
Congress on Obesity), amit online formában rendeztünk. 
A kongresszus számos új gondolatot hozott, nemzet-
közileg is pozitív tudományos visszhangot váltott ki. 
Az európai társaságok közgyűlésén kiemelték aktivi-
tásunkat, immár a harmadik regionális kongresszust 
hoztuk létre és 16 ország előadói részvételével. A kong-
resszus tudományos előadásainak összefoglalóit az 
Obesitologia Hungarica supplementuma tartalmazza:

http://elhizastudomany.hu/newsite/wp-content/
uploads/2021/11/Obesitologia-Hungarica-2021-
19-Supplementum-2-S1-S56.pdf

Bár ezideig néhány kivétellel csak online programok-
ban vehettünk részt, tudományos tevékenységünk és 
együttműködéseink kiszélesedtek hazai és nemzetközi 
vonatkozásban egyaránt. Most végre lehetőségünk 
nyílik személyes találkozásokra, hagyományos 
formában megrendezett tudományos fórumokra, 
így éves kongresszusunkat 2022. november 18-19-
én tartjuk Gárdonyban, a Hotel Nautisban. 
A „30 éves a hazai elhízástudomány” címmel 
és „Állítsuk meg az elhízást!” mottóval megren-
dezésre kerülő Jubileumi Kongresszuson a Magyar 
Elhízástudományi Társaság széleskörű társadalmi 
összefogásra szólít az elhízás egyre növekvő előfordu-
lásának megfékezésére.

A Kongresszuson az elhízás határterületeit is 
összefogó széleskörű diszkussziók lehetőségével 

tervezzük górcső alá venni a közelmúlt elhízással 
összefüggő pandémiás tapasztalatait, tárgyaljuk az 
elhízás népegészségügyi jelentőségét, a megelőzés 
és kezelés legújabb hazai és nemzetközi irányait, az 
életkori sajátosságokat, a környezet és fenntartható-
ság kérdéseit, a különböző ok-okozati összefüggése-
ket, az egészségügy előtt álló kihívásokat az elhízás 
megfékezésében és adekvát kezelésében, az állami, 
önkormányzati, valamint a globális vállalatok felelős-
ségvállalását a világméretű elhízásban, valamint a 8. 
Közép-európai, és a 29. Európai Elhízástudományi 
Kongresszusok eredményeit ismertetjük.

Szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat elhízással 
összefüggő munkáik prezentálására, a továbbképző 
szekcióra, kerekasztal fórumunkra, és a személyes 
részvételi lehetőség adta tudományos véleménynyil-
vánításra, valamint a kötetlen információcserére. 
További információ elérhető a kongresszus folyama-
tosan frissülő weboldalán:

https://gmrt.hu/met22-jubileumi-kongresszus/
A rendezvény 12 kreditpontot ad.
Kérem egyben tagtársainkat az éves 4000,– Ft-os 

tagdíj befizetésére a Magyar Elhízástudományi 
Társaság OTP Banknál vezetett 11742049-
21464568-00000000 bankszámlájára. Céges befize-
tés esetén is kérjük a személynév feltüntetését. Két 
év tagdíj nem fizetés a tagság automatikus megszű-
nésével jár.

Köszönöm ezúton is aktív tagjaink előző éves 
együttműködését. A további közös munkához sok 
erőt, egészséget és szakmai sikert kívánok!

Üdvözlettel:
Dr. Halmy Eszter
ügyvezető elnök

http://elhizastudomany.hu/newsite/wp-content/uploads/2021/11/Obesitologia-Hungarica-2021-19-Supplementum-2-S1-S56.pdf
http://elhizastudomany.hu/newsite/wp-content/uploads/2021/11/Obesitologia-Hungarica-2021-19-Supplementum-2-S1-S56.pdf
http://elhizastudomany.hu/newsite/wp-content/uploads/2021/11/Obesitologia-Hungarica-2021-19-Supplementum-2-S1-S56.pdf
https://gmrt.hu/met22-jubileumi-kongresszus/


 

Hasznos tanácsok szülőknek a gyermekkori 
elhízás megelőzéséhez európai kutatások 
tanulságai alapján 

Szakértők 
szerint 
 

2 éves kor 
alatti gyermek Szoptasson 

ameddig csak 
lehet, amennyiben 
megvalósítható. 

Reference: Verduci, E., et al. Role of Dietary Factors, Food Habits and Lifestyle in Childhood Obesity Development. Journal of 
Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition 2021; Volume Publish Ahead of Print, doi: 10.1097/MPG.0000000000003075.  
Disclaimer: This infographic is an adaptation of the original published by ESPGHAN, as available at www.espghan.org. 
ESPGHAN take no responsibility 
for the accuracy of translation or any changes made in this adaptation.  

Reagáljon időben gyermeke 
szükségleteire (táplálás, 
alvás, játék és érzelmek) segít 
az egészséges étkezési 
magatartás kialakulásában, 
továbbá összefüggést mutat 
a 3. évben elért alacsony 
testtömeg index-szel (BMI). 

A csökkentett zsír-
tartalmú tehéntej 
használata nem 
ajánlott a gyermekkori 
elhízás megelőzésére. 

Csökkentse a 
magas fehérje 
tartalmú ételek 
bevitelét a hozzá- 
táplálás során. 
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Elhízástudományi Társaságának (ECOG) ajánlásával és az EFOP-3.6.1-16-2016-00004 valamint Tématerületi Kiválósági Program 2020 támogatásával 
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Hasznos tanácsok szülőknek, gyerekeknek a 
gyermekkori elhízás megelőzéséhez európai 
kutatások tanulságai alapján 

Szakértők 
szerint 

2 éves kor 
feletti gyermek 

Rendszeres családi 
étkezések 

Egészséges nasi 

Egyen naponta 5x 

Torna Mediterrán diéta Reggeli 

Vízivás 

A 12 év alatti 
gyermekek 
étkezzenek  
naponta legalább 5 
alkalommal, 
beleértve a tízórait és 
az uzsonnát. 
mid-morning &  
mid-afternoon snack 

Hetente legalább 5 családi étkezés, 
illetve megfelelő méretű adag 
fogyasztása erősen ajánlott az 
egészséges étkezési szokások és 
magatartás              kialakításához. 

Minimalizálja az energia 
dús, magas telített 
zsírsavakat és hozzáadott 
cukrot tartalmazó nassolni 
valókat – különösen 
jutalmazásra vagy 
vigasztalásra – helyette 
kínáljon egészséges 
alternatívákat. 

A Mediterrán diéta 
elveinek betartása 
hozzájárulhat az 
egészséges testsúly 
fenntartásához. 

Bátorítsa gyermekét a 
minden napos 
reggelire. 

Kerülje a cukros 
italokat és 
bíztassa 
gyermekét 
vízfogyasztásra. 

Reference: Verduci, E., et al. Role of Dietary Factors, Food Habits and Lifestyle in Childhood Obesity De velopment. Journal of 
Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2021; Volume Publish Ahead of Print, doi: 10.1097/MPG.0000000000003075.  
Disclaimer: This infographic is an adaptation of the original published by ESPGHAN, as available at www.espghan.org. ESPGHAN 
take no responsibility 
 for the accuracy of translation or any changes made in this adaptation.  

Mozogjon legalább 60 
percet naponta és 
csökkentse a képernyő 
előtt töltött időt, 
különösen étkezések 
alkalmával. 
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„Állítsuk meg az elhízást!” 
mottóval rendezi 

a Magyar Elhízástudományi Társaság 
Jubileumi kongresszusát

2022. november 18-19.

Gárdony, Hotel Nautis


