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AZ ELHÍZÁS KÓRÉLETTANA 
ÉS KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

 Halmos Tamás Suba Ilona
 az MTA doktora, főorvos,
 MAZSIHISZ Szeretetkórház  Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelőintézet
 Metabolikus Ambulancia Tüdőgyógyászat

Az élőlények élettani folyamataihoz és nor-
mális aktivitásához energia szükséges. Ez az 
energia a táplálékból származik, és különbö-
ző anyagcserefolyamatok során hasznosul. A 
táplálkozás külső és belső tényezők által be-
folyásolt összetett magatartás. A táplálékfo-
gyasztást a táplálék minősége, elérhetősége, 
valamint gazdasági, érzelmi, kulturális és 
pszi choszociális körülmények befolyásolják. 
Magasabbrendű élőlényekben az étvágy szabá-
lyozza az energiafelvételt a metabolikus szük-
ségleteknek megfelelően. Normál körülmé-
nyek között a táplálékkal felvett, valamint a 
felhasznált energia mennyisége egyensúlyban 
van, ezért hosszabb idő szak alatt a felnőtt 
em ber testsúlya állandó. Az emberben és em-
lősökben az anyagcsere-szükséglet kielégíté-
sére bonyolult endogén mechanizmusok 
szol  gálnak. E szabályozó rendszerek csekély 
működészavara is elhízáshoz és más anyagcse-
re-rendellenességekhez vezet.

A WHO az elmúlt évtizedben először 
kö zölt olyan adatot, hogy a világban valami-
vel több az elhízott, mint az alultáplált ember.

Az elhízás

Az elhízás olyan anyagcserezavar, melynek 
következtében genetikai, központi idegrend-
szeri, endokrin és/vagy környezeti hatásokra 

az energiaháztartás egyensúlya a táplálékfel-
vétel növelése és/vagy az energialeadás csök-
kenése irányába tolódik el. A többletkalória 
a zsírszövetben raktározódik, főként triglice-
rid (semleges zsír) formájában. 

A zsírszövet eloszlását genetikai és környe-
zeti tényezők együttesen határozzák meg, és 
életkori sajátosságokat mutat. Fiatal- és kö-
zépkorban a teljes zsírmennyiség nö vekszik, 
időskorban egyes zsírraktárak csök kennek. A 
zsírmegoszlást elsősorban a nem határozza 
meg. Férfiakban a zsigeri zsír aránya nagyobb 
(20%), mint fogamzóképes nőkben (6%). A 
zsírszövet fajtáit az alábbiakban tárgyaljuk.

A fehér zsírszövet

A fehér zsírszövetnek zsírraktár szerepe van, 
élettani feladata az energia tárolása és felszaba-
dítása, biztosítja az energiához való azonnali 
hozzájutást. Ez a működő izomzat legfonto-
sabb energiaforrása. A fehér zsírszövet a bőr 
alatt (szubkután) és a hasi zsigerek között 
(abdominálisan = a hasban) helyezkedik el. A 
bőr alatti zsírszövet védelmet nyújt a bőrön 
át történő fertőzésekkel szemben.

A zsigeri (visceralis) fehér zsírszövetről ki -
derült, hogy nemcsak energiaraktározó szerv, 
hanem aktívan részt vesz az energia-homeo-
sztázis fenntartásában és egyéb fiziológiai 
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folyamatokban, mint az immunitás és a 
gyul ladás (inflammáció). 

Újabban vált ismertté, hogy zsírok nem 
csak a zsírszövetben rakódhatnak le. Az ektó
piás (zsírszöveten kívüli) zsírok a májban, 
vázizomzatban, szívburokban is megjelennek, 
és rendszerint rontják e szervek működését.

Barna zsírszövet

Újszülöttekben a barna zsírszövet szabályoz-
za az energiaráfordítást. A barna zsírszövetről 
korábban azt gondolták, hogy felnőtt ember-
ben már nincs jelen, de kiderült, hogy a 
funkcionálisan aktív barna zsírszövet későbbi 
életkorban is megtalálható, legnagyobb meny-
nyiségben a hasi aorta (főverőér) körül és a 
nyaki régióban helyezkedik el. Legfontosabb 
funkciója a hőtermelés (termogenezis). Ezt a 
funkciót biztosítja dús szimpatikus idegrend-
szeri beidegzése és érellátása. Fontos, hogy a 
barna zsírszövet mennyisége fordítottan ará-
nyos a BMI-vel (testtömegindex=kg/m2), ez 
a barna zsírszövet szerepére utalhat a humán 
anyagcserében (elősegíti a fogyást?). Újabban 
felmerül a barna zsírszövet terápiás felhasz-
nálása az elhízás kezelésében és az inzulinre-
zisztencia mérséklésében.

A zsírszövet funkciói

A zsírszövet nem egyszerűen passzív zsírraktár, 
hanem endokrin szerv, mely különböző anya-
gokat termel és juttat a keringésbe, ezek az 
adipocitokinek. Ilyenek a prosztaglandinok, 
szexuálhormonok, egyéb fontos hormonsze-
rű anyagok (leptin, adiponektin, rezistin, 
visz fatin, omentin, angiotenzinogén), inzulin-
szerűen ható növekedési faktorok, valamint 
a gyulladásban részt vevő fehérjék (tumornek-
rózis faktor-alfa-1, interleukin-6) és véralvadá-
si faktorok, szabadzsírsavak. A zsírszövet által 
termelt hormonok hatnak a zsír- és szénhid-

rát-anyagcserére, valamint az emberi szervezet 
számos más működésére. 

Fontosabb adipokinek

Emberben az adipociták endokrin funkcióját 
a legrészletesebben ismert leptinnel kapcso-
latban könnyű volt bizonyítani. A leptin fő 
funkciója az emberi szervezetben az energia-
forgalom és az étvágy szabályozása. A leptin 
ősi hormon, az evolució folyamán alig válto-
zott; rágcsálókban és emberben 84%-ban 
azonos. A leptin csökkent vérszintje, hiánya 
vagy hatástalansága (leptinrezisztencia) elhí-
záshoz vezet.

Az adiponektin endokrin hatásai útján az 
egész test anyagcseréjét szabályozza. Az 
adiponektin javítja az inzulinérzékenységet, 
csökkenti a zsigeri zsírtömeget, a plazma 
triglicerid-tartalmát, és növeli a védő HDL-
koleszterin szintjét. 

Az adiponektin vérszintje korrelál a glu-
kóz-homeosztázissal, és egyenesen arányos a 
glukózfelhasználással. Diabéteszben a plaz-
ma-adiponektin szint alacsonyabb. Az adi-
ponektin szintje elhízásban alacsonyabb mint 
normál BMI esetén. Az adiponektin bioszin-
tézise elhízásban és cukorbetegségben zavart 
szenved, ami érelmeszesedésre hajlamo sít. A 
leptin és adiponektin működése egymást 
kiegyenlíti és erősíti. Az alacsony adipo nek-
tinszint a metabolikus szindróma és a diabe-
tes mellitus kialakulásának független rizikó-
faktora.

A zsírszövet anyagcserét szabályozó funkciói

A zsigeri zsírszövet anyagcserehatásait elsősor-
ban a zsírraktár lokalizációja magyarázza. A 
zsigeri zsírraktárból származó anyagcsereter-
mékek és hormonok a visszeres keringés 
közvetítésével a máj érhálózatán keresztül 
köz vetlen hatással vannak a májra és a hasnyál-

mirigyre. A könnyen mobilizálódó, magas 
koncentrációban jelenlévő szabad zsírsavak 
serkentik a májban raktározott keményítő 
lebontását cukrokká, növelik a vércukorszin-
tet, gyengítik a májsejtek inzulinérzékenysé-
gét, ezáltal inzulinrezisztenciát okoznak. 

A zsírszövet endokrin diszfunkciója oki 
összefüggést teremt az obezitás és az inzulin-
rezisztencia/diabétesz között. 

A zsírszövet endokrin/immunológiai funkciói

Újabban kiderült, hogy az adipokineknek az 
energia-homeosztázis és a -metabolizmus 
szabályozásán kívül fontos modulátorszere-
pük van az immunfunkciókban is. 

A zsírsejtekből (adipocitákból) felszaba-
duló adipokinek elhízásban „alacsony foko-
zatú” gyulladást idéznek elő, és ez az állapot 
is inzulinrezisztencia kialakulásához vezet.

Az elhízás diagnózisa

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ja-
vaslata alapján az elhízást a testtömegindex 
(BMI=kilogram/m2) értéke alapján a követ-
kező csoportokra osztjuk:

1 – BMI <25 =normális testsúly
2 – BMI: 25 és 30 kg/m2 között= túlsúlyos 

(overweight)
3 – BMI: > 30kg/m2 = elhízott (obese)

Újabban egy negyedik kategóriát is java-
solnak: BMI > 40 kg/m2 = kórosan elhízott 
(morbidly obese).

A testtömeg meghatározására alkalmas a 
derékbőség mérése is, ez a paraméter elsősor-
ban a hasi, zsigeri zsírlerakódásra jellemző. A 
WHO férfiakban 94, nők ben 80 cm-t javasol 
a normális felső határának.

A túlsúly antropometriailag eltérő formák-
ban jelenik meg. A két leggyakoribb forma:

1 – Férfias, szinonímái az android, hasi, 
zsigeri, almaformájú túlsúly/elhízás; 

2 – Nőies, gynoid, farpofákra, combokra 
ter jedő, körtealakú túlsúly/elhízás.
E két forma megkülönböztetésének 

nemc sak antropometriai, hanem klinikai 
szem pontból is jelentősége van. Míg az első 
forma elsősorban szív- és érrendszeri betegsé-
gekre, metabolikus szindrómára (MS), 2-es 
típusú diabéteszre (T2DM), bizonyos daga-
natokra – nőkben elsősorban emlő-, férfiak-
ban vastag- és végbélrák – kialakulására haj-
lamosít, addig a nőies túlsúly mozgásszervi 
kórképekhez, alsó végtagi visszérbetegségek-
hez, trombózishoz, ritkábban innen kiindu-
ló tüdőembóliához vezethet.

Az elhízás következményei

Sokáig az elhízást egyértelműen kórosnak 
minősítették, mint olyan állapotot amely 
szá mos betegség kialakulásáért (részben) fele-
lős. Jól ismert, hogy a II. világháború után az 
iparosodott országokban, mind tengerentúl, 
mind Európában az elhízás „járványszerű” 
méreteket öltött. Szakemberek ezzel hozták 
összefüggésbe, hogy az alább részletezett be-
tegségek előfordulása rohamosan megnőtt. 
Az USA-ban évi 300 ezer halálesetért tehető 
felelőssé az elhízás (Rodgers et al., 2012).

Elhízás és a szívés érrendszeri betegség

Az elhízás zsigeri fajtája a már ismertetett 
anyagcserezavarok (magas vérzsírszint, inzu-
linrezisztencia, fokozott véralvadás, alacsony 
fokozatú gyulladás) közvetítésével károsítja 
az erek belhártyáját, érelmeszesedést, érszű-
kületet, hipertóniát okoz, ezáltal a szív bal 
kamrájának fokozott terheléséhez, szívelég-
telenséghez vezet.

Az ektópiás zsír és a kardiovaszkuláris betegség

Az ektópiás zsír a (a zsírok lerakódása nem az 
élettanilag megszokott helyeken) fontos elő-
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rejelzője a metabolikus (különösen az inzu-
linrezisztenciával járó) és a kardiovaszkuláris 
betegségeknek, és nagyobb kockázatot jelent, 
mint az általános zsírfelszaporodás. A leg-
újabb vizsgálatok összefüggést találtak az 
ektópiás zsírakkumuláció mint a kardiális 
(epikardiális=szívburokban, intramiokardiál
is=szívizomsejtekben), a viscerális és/vagy he-
patikus zsírfelszaporodás, valamint az ate-
roszklerózis, koszorúérbetegség és a hiperten-
zió között. Az ektópiászsír-akkumuláció 
nemcsak markere a kardiometabolikus be-
tegségeknek, hanem adipocitokinek, lipoto-
xikus és glukotoxikus hatóanyagok felszaba-
dulása által metabolikus, kardiális és vaszku-
láris diszfunkciókhoz vezet.

2es típusú diabétesz/metabolikus szindróma

Hazánkban a 2-es típusú diabétesz (T2DM 
= rendszerint idősebb korban jelentkező, 
inzulinkezelést nem vagy csak későn igénylő 
kórforma) az elmúlt évtizedekben az addig 
ismert 1,2%-ról ma több mint 7%-os-ra sza-
porodott. Ebben a jelentős hasi túlsúlynak 
tulajdonítanak meghatározó szerepet. „Bizo-
nyítékokon alapuló orvoslás” (evidence based 
medicine) szerint a túlsúly/elhízás valóban 
számos anyagcsere és keringési betegség kiala-
kulásában fontos hajlamosító szerepet játszik. 
Az orvostudomány fókuszában álló metabo-
likus szindrómának, melynek komponensei 
halmozott kockázati tényezőt jelentenek 
T2DM, szív és érrendszeri betegségek kiala-
kulására, meghatározó antropometriai jelleg-
zetessége az almaformájú, hasi, zsigeri elhízás.

Daganatok

Epidemiológiai tanulmányok bizonyították, 
hogy az obezitás a karcinogenezis szignifikáns 
rizikófaktora, bár ennek a kapcsolatnak az 
egzakt mechanizmusa még tisztázásra vár. 

Újabban számos vizsgálattal igazolták, hogy 
a zsírszövetből származó egyes hormonok 
erőteljesen befolyásolják a tumoros támasztó-
szövet, és benne a malignus sejtek növekedé-
sét és burjánzását. Kimutatták, hogy a leptin 
in vitro potenciálja a ráksejtek növekedését, 
míg az adiponektin ellentétes hatású.

A daganatok és az elhízás közötti kauzális 
kapcsolat összefüggésének hatalmas irodalma 
van. A hatásmechanizmus nem teljesen is-
mert, de általában a zsírszövetben termelődő 
citokineknek és az inzulinszerűen ható növe-
kedési faktornak tulajdonítanak kauzális 
szerepet. Legtöbb adat az emlőrákkal kapcso-
latos. Kiderült, hogy a daganat recidíva is az 
elhízottakban fordul elő gyakrabban.

A vastag- és végbélrák kialakulásában is 
elfogadott az elhízás hajlamosító szerepe. A 
kapcsolat nem egyforma. A kövérség szerepe 
a vastagbélrákok esetén kifejezettebb, mint a 
végbélrákban. Különbség van a nemek között 
is, férfiakban ez az összefüggés erősebb (Gri-
bovskaja et al.). 

Rosszindulatú bélrákok eseteiben a súly-
többlet/elhízás azt hiteti el a beteggel, hogy 
nincs malignus betegsége. Amerikai szerzők 
a közelmúltban hívták fel a klinikusok figyel-
mét, hogy az elhízás ténye nem jelent biztos 
védelmet a rákos betegség ellen (Fagan et al., 
2012), sőt hamis biztonságtudatot kölcsönöz 
a betegeknek.

Alvási apnoe – éjszakai légzéskimaradás

Újabban került az érdeklődés előterébe az 
alvási apnoe, az elhízás és az MS kapcsolata. 
Az alvási apnoe olyan kóros állapot, amikor 
a beteg légzése éjszakai alvás során másodper-
cekre kimarad. Oka részben mechanikus (a 
hátsó garatfal tónustalansága, a felnyomott 
rekeszizom, a tüdők összenyomottak, ami 
nehezíti a szabályos légzést), részben a zsírszö-

vetben termelődő hormonok hatása. Ezek a 
betegek általában jelentősen túlsúlyosak, a 
domináló hasi elhízás miatt a rekeszizom 
magasabban áll, a tüdők kapacitása csökkent. 
A betegek alvás közben horkolnak, nappal 
aluszékonyak. Ha az éjszakai légzéskimaradás 
tíz másodpercnél hosszabb, súlyos, életveszé-
lyes szív- és érrendszeri szövődmények (szív-
ritmuszavar, hirtelen halál) következhetnek 
be. Az alvási apnoe előfordulása a civilizált 
országokban egyre gyakoribb, elsősorban az 
elhízás következményeképpen. Újabban az 
alvási apnoét az MS meghatározó kompo-
nensének tartják.

Irodalmi érdekesség: a Charles Dickens 
Pickwick Clubjában szereplők, elsősorban Joe 
figurájának jellemzői antropometriai sajátos-
ságai révén – nagy pocak, alacsony termet, 
rövid nyak, valamint a nappali gyakori elalvás 

– emlékeztetnek az alvási apnoe tünetegyüt-
tesére. Innen származott a „Pickwick-szind-
róma”, majd ebből eredt, némi módosítással, 
az obstruktív légzési apnoe (obstructive sleep 
apnea – OSA) elnevezés.

Mozgásszervi betegségek és elhízás

Számos közlemény foglalkozik az elhízás ve-
szélyeivel különböző ortopédiai betegségek-
ben. Úgy tűnik, hogy az obezitás károsítja a 
csontok anyagcseréjét, így gyakori a csontál-
lomány tömörségének csökkenése (oszteopo
rózis), ami hajlamosít különböző törésekre.

Elhízás és vesekárosodás

Újabb adatok mutattak rá, hogy az elhízás 
károsíthatja a vesék működését. A mechaniz-
mus hátterében a magas vércukorszint, kö-
vetkezményes inzulintúltermelés (hiperinzu
linaemia) állhat. Ennek hatására sejtburjánzás 
lép fel a vesék glomerulusaiban (a vérből 
tör ténő elsődleges vizeletkiválasztás helye) a 

glomerulusban megnő a nyomás, a tenzió 
emelkedik. Ezen kívül egyéb károsító hatások 
is jelentkeznek, nő a vesecsatornákból a nát-
rium-visszaszívás, ami szintén emeli a vérnyo-
mást, tovább károsítva a vesék működését. 
Az elhízás tehát bonyolult mechanizmusok 
következtében járul hozzá a vesék károsításá-
hoz (Paragh et al., 2012).

Gyermek és serdülőkori elhízás

Az Egyesült Államokban már évek óta elhí-
zási járványról beszélnek. Ennek következté-
ben az MS/T2DM megjelenése is rohamosan 
szaporodik, az utóbbi évtizedben a gyer mek- 
és serdülőkorban is. Európában és hazánkban 
is egyre több gyermek, serdülő esetében kór-
ismézik az MS/T2DM-et mint a túlsúly 
gya kori következményeit. Ezek az állapotok 
a későbbi életkorban hozzájárulnak a szív- és 
érrendszeri kórképek kialakulásához, így 
komoly népegészségügyi problémát jelente-
nek. Ezek kivédése elsősorban a gyermek-/
serdülőkori elhízás megakadályozását jelenti, 
ami távolról sem kizárólag orvosi probléma. 
Ennek sikerét csakis az egész társadalom 
egészségtudatos preventív magatartása bizto-
síthatja.

Obezitásparadoxon

Némi meglepetést keltettek azok a közlemé-
nyek, melyek az elhízás védő szerepéről szá-
moltak be bizonyos kóros állapotokban. Ez 
az ún. obezitás-paradoxon jelenség (obesity 
paradox) az elhízást kissé más megvilágításba 
helyezi. Valamennyi földrészről jelentek meg 
közlemények az elmúlt években, melyek az 
elhízás protektív szerepét állapították meg 
infarktust elszenvedett betegekben, elsősor-
ban a túlélési idő tekintetében, nem elhízott 
posztinfarktusos betegekkel összehasonlítva. 
Ebben a tekintetben érdekes az a Nigériából 
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származó friss észlelés, melynek következte-
tése: a túlsúlyos/elhízott betegek szívbetegsé-
gei kevésbé mutatkoztak súlyosnak, mint a 
normális testsúlyú betegeké (Oyedeji et al., 
2012). Ausztráliából közöltek a közelmúltban 
érdekes tanulmányt hároméves megfigyelési 
idő során. A harminc megfigyelt beteg alsó 
végtagi fekélyes elváltozásban szenvedett. A 
magas BMI e betegekben védő hatásúnak 
mu tatkozott a halálozás tekintetében (Miller 
et al., 2012). A cikkekből az bontakozik ki, 
hogy a testsúlytöbbletnek nem annyira a he-
veny időszakban, mint inkább a regeneráció-
ban, rehabilitációban mutatkozott védő sze-
repe, amely elsősorban a túlélési idő meg-
nyújtásában mutatkozott szignifikánsnak.

New-York-i szerzők 22 576 hipertóniás 
beteget követtek, akiknek koszorúérbetegségük 
is volt. Arra a megállapításra jutottak, hogy 
a túlsúlyos és elhízott betegek halálozás, nem 
halálos szívinfarktus vagy nem fatális stroke 
szempontjából kedvezőbb helyzetben voltak, 
mint a normális testsúlyúak, azaz a testsúly-
többlet védő hatásúnak bizonyult. Érdekes 
az a Tajvanból származó közlemény, ahol 
közel harmincezer beteg 1995 és 2006 közöt-
ti megfigyeléséről írtak. Regisztrálták a halá-
lozást, a diagnózisokat. T2DM-betegeik ben 
az elhízás kedvezőnek mutatkozott a túlélési 
idő tekintetében (Tseng, 2012). 

Obezitáséhség paradoxon

Még érdekesebb a legutóbbi időben alkalma-
zott „éhség-túlsúly paradoxon (obesity hunger 
paradox). Elsősorban az USA-ból származó 
munkák mutattak rá a hajléktalan népesség 
körében észlelt gyakori túlsúlyra/elhízásra. 
Bostonban, 2007–2008-ban egy, a hajlékta-
lanokat vizsgáló program keretében gyűjtöt-
tek adatokat a egészségi állapotukról. Az 
adatok feldolgozása után kiderült, hogy a 

hajléktalanok testsúlya nem különbözött 
szignifikánsan a normálisan táplálkozó lako-
sokétól. Legújabb amerikai felmérés során 
kiderült, hogy a tartósan hajléktalan felnőttek 
között az elhízás 57%-os gyakoriságúnak mu-
tatkozott (Tsai – Rosenheck, 2013). Bár a 
közhiedelem a hajléktalanokat eddig alultáp
láltnak tudta, most javasolják, hogy az USA 
hajléktalanjai között a hiányos tápláltság új 
megjelenési formája az elhízás legyen (Koh et 
al, 2012).

Közismert, hogy a szegény népesség 
rosszabb minőségű, de kalóriadúsabb táplálé-
kot vesz magához. Ezek a táplálékféleségek 
az iparosodott országokban olcsóbbak, köny-
nyebben hozzáférhetőek. Ezen országokban 
a szociális szféra bizonyos mértékben segíti e 
rétegeket, így érthetőbb, hogy körükben az 
elhízás mára nagyobb mértéket ölt, mint a 
kóros soványság.

Megelőzés, terápia

Az elhízás megelőzése/kezelése elsősorban 
életmód/étrend kérdése. A rendszeres, egyén-
re szabott mozgás, a megfelelő kalória- és 
zsírszegény, esetenként cukormentes étrend 
elengedhetetlen. Régóta ismert, hogy inten-
zív izommunka bonyolult élettani és bioké-
miai folyamatok útján befolyásolja a testsúlyt. 
Bostoni kutatók azonosítottak egy fehérje-
molekulát (irisin), mely intenzív testmozgás 
hatására az izomsejtek felszínén jelenik meg, 
csökkenti az inzulinrezisztenciát, és elősegíti 
a fogyást. Lehetséges, hogy a közeljövőben 
hatásos gyógyszert állítanak elő belőle.

A manapság a médián keresztül hirdetett 
„fogyókúrák” jó része nem rendelkezik kellő 
tudományos bizonyítékkal. A közelmúltban 
több hatásos testsúlycsökkentő szert kivontak 
a forgalomból, különböző sú lyos mellékha-
tások fellépése miatt. Az ideális testsúlycsök-

kentő szertől megköveteljük, hogy hatásosan, 
tartósan csökkentse a testsúlyt, lehetőleg 
mel lékhatások nélkül. E szerek nagy része a 
központi idegrendszer ét vágyközpontjaira 
hatott, de nagy részük egyúttal súlyos mel-
lékhatásokat, így álmatlanságot, magas vér-
nyomást, nyugtalanságot, depressziót, ritkán 
öngyilkosságot stb. okozott. Ma hazánkban 
egyetlen törzskönyvezett ké szítmény van for-
galomban, mely a zsírfelszívódást gátolja. 
Saj nos ennek is vannak mellékhatásai, de nem 
életveszélyesek; inkább szerteágazó hasi pa-
naszok, székletproblémák jelentkezhetnek.

Viszonylag új utat jelent a „bariatrikus 
sebészet”. E műtéteket csak kóros, „morbid” 
elhízásban javasolják. Műtéti beavatkozások-
kal szűkítik a gyomorszájat, vagy művi ösz-
szeköttetést teremtenek például a felső vé-
konybél és a vastagbél között, miáltal a felszí-
vó bélfelület nagy részét kiiktatják. Ezek a 
beavatkozások hatásosak, a betegek 30–40 
kg-ot is lefogynak, a T2DM állapota jelentő-
sen megjavulhat, sok esetben az addig alkal-
mazott inzulinkezelést is el lehetett hagyni 
(Winkler, 2013). Sajnos újabban olyan adatok 
is megjelentek, hogy a műtét hatása nem 
tartós. Olyan megfigyelés is napvilágra került, 
hogy e beavatkozás következtében a csontál-
lomány megfogyatkozott, ami a csonttörések 
megszaporodását vonhatja maga után (Brzo-
zowska et al., 2012). Az egyre gyakrabban 
végzett műtétek ellenére még nem rendelke-

zünk hosszú távú adatokkal, vajon ez az eljá-
rás a kétségtelen haszna mellett eléggé bizton-
ságos-e? E műtétek csak alapos megfontolás, 
a betegek mindenre kiterjedő előzetes vizsgá-
lata után, pszichológiai előkészítést követően 
alkalmazhatók, olyan „morbid” elhízás ese-
teiben (BMI >40 kg/m2). amikor a konzerva-
tív kezelés sikerében már nem lehet bízni.

Legújabb adatok szerint a szervezet vala-
mennyi biológiai működését a circadián órák 
szabályozzák (Halmos – Suba, 2013). A cirka-
dián ritmus szétzilálása állatkísérletek alapján 
elhízáshoz és egyéb anyagcserezavarokhoz 
vezet. A CLOCK-rendszer helyreállítása meg-
előzheti az elhízás kialakulását. 

Elmondhatjuk, hogy az elhízás ma világ-
szerte súlyos problémát jelent, és nem csak 
az iparososodott országokban. A rossz minő-
ségű, viszonylag olcsóbb árakon tömegesen 
megjelenő „fast foodok” sajnos hozzájárulnak 
az elhízási járványhoz. Az obezitás ártó, be-
tegségekre hajlamosító szerepét az „obezitás-
paradoxon” megismerése alig mérsékli, in-
kább csak árnyalja. A lakosság egészséges 
sokmozgásos életmódja, individuálisan meg-
szabott étrendje, egészségtudatos magatartá-
sa tudja csak megakadályozni az elhízás szá-
mos, életet fenyegető kóros következményé-
nek járványszerű fellépését hazánkban is.

Kulcsszavak: elhízás, hipertónia, ateroszklerózis, 
diabétesz, obezitásparadoxon 
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A közgondolkodás gyakran értelmetlennek 
találja, hogy a gyermekek szegénységével mint 
önálló jelenséggel foglalkozik a társadalomtu-
domány, e vélekedés szerint a sze génység 
csupán a felnőttek esetében értelmezhető je-
lenség, amelynek elszenvedői éppen lehetnek 
a szegény családokban élő gyermekek is. A 
tu dományos és a társadalompolitikai szakiro-
dalomban is csak a múlt század utolsó évtize-
deiben vált egyértelművé, hogy a gyermeksze-
génység sajátos jelen ség. A gyermekek sze-
génysége eltér a szegénység általánosan jel-
lemző sajátosságaitól, a gyermekek szükség-
leteinek kielégítése ugyan is nem halasztható; 
egy szegény családban nevelkedő gyermek 
szocializációs hátrányai, iskoláztatásának hiá-
nyosságai, egészségtelen táplálkozása stb. 
meg határozzák későbbi élet pályájának alaku-
lását, olyan feltételeket teremtve, amelyek 
elő segítik (ill. megakadályozzák), hogy felnőtt 
életükben kikerülhes senek a szegénységből. 

„Egy gyermeknek nincs ideje kivárni a feltéte-
lek javulását, ne ki a számára adott körülmé-
nyek között kell(ene) egészségesen fejlődnie, 
a korának megfelelő érzelmi, értelmi és szo-
ciális érettséget elérnie.” (Darvas–Tausz, 2006, 
5.) A gyer  mekszegény ség elleni fellépés csupán 
az elmúlt évtizedben került az Európai Unió 
társadalompolitikai célkitűzéseinek közép-
pontjába, az Európai Bizottság 2006-os állás-

foglalása alapján a tagországoknak éves jelen-
téseikben kiemelten kell kitérniük a gyer mek-
szegénységgel kapcsolatos kérdésekre.

A gyermekszegénység mértéke

Az európai országok többségében a gyermekek 
szegénységi aránya1 magasabb a teljes népes-
ségre érvényes aránynál (kivéve Finnországot, 
Dániát és Szlovéniát), azaz a gyermeknevelés 
– főként több gyermek ese tén – általában je-
lentősen növeli az elszegényedés kockázatát. 

Hazánkban a gyermekszegénység mérté-
ke jóval magasabb a népesség egészére jellem-
ző adatnál. Az utolsó hivatalos adat szerint 
2011-ben a magyar népesség 13,8%-a élt sze-
génységben, ami az Európai Unió átlagánál 
(16,2%) alacsonyabb arányt jelentett, de a 
gyermekszegénység mértéke szerint hazánk 
az uniós rangsor alsó harmadába tartozik: a 
tizennyolc évnél fiatalabbak 23,0%-a élt sze-
génységben. Míg a gyermektelen háztartások-
ban élő személyek 8,2%-a volt szegény, addig 
a három- és többgyermekes háztartásokban 
élők között a szegények aránya ennek négy-
szerese (33%) volt (KSH, 2012).

1 A jövedelmi szegénység határát az (OECD2 ajánlásai 
alapján számított) egy fogyasztási egységre jutó jövede-
lem középértékének (mediánjának) 60% alatti jövede-
lemszintjénél húzzák meg. A szegénységi arányt a tár-
sa dalmi juttatások számításba vételével határozzák meg.


