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3-18 ÉVESEK ENERGIA- ÉS TÁPANYAG-FOGYASZTÁSA 
ÉS A TÁPLÁLKOZÁS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTELÉNEK 

HATÁSA A TESTÖSSZETÉTELRE

Lichthammer Adrienn, Zsákai Annamária, Utczás Katinka és Bodzsár Éva

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Embertani Tanszék, Budapest

Lichthammer, A., Zsákai, A., Utczás, K., Bodzsár, E.: The features of energy and nutrient 
intake and their influence on body composition in children aged between 3 and 18 years. The
overall aim was to provide detailed information on the current dietary behaviour and nutritional 
status o f a Hungarian cohort of children aged 3 to 18 years, to define energy intake in food by 
recording the daily consumption of the essential macro- and micro-nutrients and energy intake as 
well as to study the effect of nutrient and energy intake on body composition.
A cross-sectional national survey of 3506 boys and 3616 girls o f 3 to 18 years was carried out 
between 2003 and 2006. Data on nutrient total energy intake were obtained from 3-day food 
records. The records were analyzed by using a food intake processing software (NutriComp, Biró 
et at. 2005). Body mass components were estimated by the Drinkwater-Ross (1980) method.
The habitual dietary nutrient and energy intake differed significantly from the national 
recommendations through the studied age interval; the pattern o f differences from the 
recommended intakes was similar in the boys and girls. These considerations indicate a need of 
revising the validity o f healthy energy and nutrient intake standards in the age dependent 
recommendations. The amount of essential nutrients intake (vitamin D, protein) and the total 
energy intake appeared to affect significantly body mass components by following usually the 
expected tendencies with the exception o f the total energy intake, i.e. the higher energy 
consumption, the smaller fat mass was found. This contradictory relationship may be explained by 
the increased physical activity level of children with higher level of fat or energy intake.
Keywords: Nutrient and energy intake; 3-day food records; Body mass components.

Bevezetés

Az iparilag fejlett országokban az emberek táplálkozási szokásai, ezen belül 
táplálkozásuk mennyiségi és minőségi összetétele, valamint a habituális fizikai aktivitásuk 
rendszeressége, időtartama és intenzitása is lényegesen megváltozott az elmúlt évszázad 
során lejátszódott technológiai változások következtében (Philipson 2001, Komlos és 
mtsai 2004). Mindezek az életmódbeli változások az átlagos tápláltsági állapot 
változásában is tükröződtek, különösen a túlsúlyos és kövér tápláltsági állapotúak relatív 
gyakoriságának növekedésében (Rössner 2002, Bodzsár és Susanne 2004).

A gyermekek tápanyag- és energiabevitelének az életkori fogyasztási ajánlások 
tükrében napjainkban végzett vizsgálatai mindig kettős céllal indulnak: a vizsgálatok célja 
(1) felmérni, hogy vajon a gyermekek táplálkozása -  az elfogyasztott táplálékok 
mennyisége és minősége vonatkozásában -  megfelelő-e a kor és nem szerint megadott 
tápanyag- és energiabeviteli ajánlásoknak; továbbá (2) elemezni, hogy vajon a felnőttek 
körében az elmúlt néhány évtizedben megjelent életmódbeli: táplálkozási szokásaiban és
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a habituális fizikai aktivitásában tapasztalt változások a gyermekek korcsoportjaiban is 
kimutathatók-e.

Jelen tanulmányunkban elemeztük az ezredfordulón felnövő magyar gyermekek (1) a 
kiemelt fontosságú esszenciális makro- és mikrotápanyagok, illetve az energia
bevitelének napi mennyiségét, és (2) az energia- és tápanyag-bevitel hatását a gyermekek 
tcstösszetételére.

Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek

A Második Országos Növekedésvizsgálatban (2003-2006, Bodzsár és Zsákai 2008) 
részvett gyermekek egy almintája szolgált jelen vizsgálat mintájául (összesen 7122 3-18 
éves gyermek, 1. táblázat).

/. táblázat. A vizsgált gyermekek életkori és nemi megoszlása. 
Table I. Subjects by age and gender.

Életkor (év) 
Age (yrs)

Fiúk
Boys

Leányok
Girls

Együtt
Together

3 62 69 131
4 279 262 541
5 353 325 678
6 321 330 651
7 227 231 458
8 221 264 485
9 248 244 492

10 231 272 503
11 242 250 492
12 262 293 555
13 221 233 454
14 168 171 339
15 208 203 411
16 172 191 363
17 130 155 285
18 161 123 284

Összesen . .. .
Total 3506 3616 7122

A gyermek táplálkozási szokásaira (táplálkozásuk mennyiségi és minőségi 
összetételére) vonatkozóan az ún. három napos táplálkozási adatfelvételi lap segítségével 
gyűjtöttünk információt, két hétköznap és egy hétvégei nap során elfogyasztott összes 
táplálék és folyadék pontos mennyiségéből becsültük a napi átlagos tápanyag- és 
energiabevitel mennyiségét. Az elfogyasztott táplálékok energia- és tápanyagtartalmát 
(fehérje-, zsír-, szénhidrát-, C-vitamin-, D-vitamin-, kalcium- és vastartalmát) a 
NutriComp (Bíró és mtsai 2005) szoftver segítségével becsültük. A gyermekek napi 
átlagos tápanyag- és energia-bevitelét az életkorra, ill. nemre megadott hazai ajánlások 
tükrében értékeltük (Bíró and Lindner 1999). A vizsgált tápanya-gbevitel, illetve a napi 
átlagos energia-bevitel alapján relatíve sokat, átlagos mennyiséget és relatíve keveset
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fogyasztók alcsoportjait az egységnyi testtömegre vonatkoztatott korcsoportos fogyasztás 
25. és 75. centilisei alapján alakítottuk ki.

Elemzéseink során hipotéziseinket 5%-os szignifikancia-szinten teszteltük az SPSS 
v,14-es programcsomag alkalmazásával.

Eredmények

Makro tápanyagok napi átlagos fogyasztása a hazai ajánlások tükrében
A korra és nemre megadott hazai ajánlásoktól (Bíró and Lindner 1999) a fiúk és 

leányok makrotápanyag-fogyasztása nagyon hasonló mintázat mentén tér el (1. ábra): 
fehérje- és zsiradék-fogyasztásuk elmarad, míg szénhidrát-fogyasztásuk lényegesen 
meghaladja a korcsoportjukra és nemükre meghatározott mennyiséget (az ajánlott és a 
fogyasztott mennyiségek 5%-os szinten néhány korcsoporttól -  fehérje: a fiúk 11-13 
évesek korcsoportjaiban, ill. a leányok 14, 18 éves korcsoportjaiban; zsiradék: 12 éves 
fiúk korcsoportjában; szénhidrát: 9 éves fiúk korcsoportjában -  eltekintve jelentősen 
különböznek, p<0,05).

Fiúk Életkor (év) Leányok
Boys Age (yrs) Girls

Mikrotápanyagok napi átlagos fogyasztása a hazai ajánlások tükrében
A gyermekek napi átlagos C-vitamin-fogyasztását a hazai ajánlott beviteli 

mennyiséggel összehasonlítva megállapítható, hogy a vizsgált korintervallum 
mindenegyes korcsoportjában mindkét nemben a vitamin jelentős -  ajánlott 
mennyiséghez képest -  túlfogyasztása (120-160%-os) jellemző (2. ábra; fiúk 12 és
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1. ábra: 3-18 éves gyermekek napi fehérje-, zsiradék-, szénhidrátfogyasztása 
az ajánlott (Bíró és Lindner 1999) bevitel %-ában kifejezve (átlag+SE).

Figure I: Average daily consumption (mean+SE) of fat, protein and carbohydrate in percentage of 
healthy dietary recommendations in children aged between 3 and 18 yrs.



17-18, leányok 17-18 éves korcsoportjaiban az ajánlott és tényleges beviteli 
mennyiségek statisztikailag nem különböznek, p>0,05). 11 éves korig a túlfogyasztás 
mértéke csökken mindkét nemben, és 12 éves kortól a C-vitamin-fogyasztása már 
megközelíti az ajánlott napi mennyiséget mind a fiúk, mind a leányok esetében.

■  Fiúk - Boys □  Leányok - Girls
%

A leányok átlagos D-vitamin fogyasztásának az ajánlott mennyiségtől való eltérése az 
életkorral nem változott jelentősen: az ajánlott mennyiség nagyon kis százaléka, 18-20% 
körül mozgott végig a vizsgált intervallumban (3. ábra). A fiúk D-vitamin-fogyasztása a 
leányokéhoz nagyon hasonló tendenciát mutatott, azzal a különbséggel, hogy 14 éves 
kortól körükben az ajánlotthoz viszonyított fogyasztás mértéke enyhén emelkedett, közel 
30%-ra (3. ábra). Az ajánlott és a tényleges D-vitamin-fogyasztás mennyisége között 
mindkét nem minden korcsoportjában jelentős volt a különbség (p<0,05).

■ Fiúk - Boys □ Leányok - Girls
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3. ábra: 3-18 éves gyermekek napi átlagos D-vitamin-fogyasztása 
az ajánlott bevitel %-ában kifejezve (átlag+SE).

Figure 3: Average daily consumption (mean+SE) of vitamin D in the percentage of 
healthy dietary recommendations in children aged between 3 and 18 yrs.
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2. ábra: 3-18 éves gyermekek napi átlagos C-vitamin-fogyasztása 
az ajánlott bevitel %-ában kifejezve (átlag+SE).

Figure 2: Average daily consumption (mean+SE) of vitamin C in the percentage of 
healthy dietary recommendations in children aged between 3 and 18 yrs.



A gyermekek napi átlagos kalcium-fogyasztása 9 éves korig a fiúk és 5 éves korig a 
leányok esetében az ajánlásoknak megfelelő volt (-100%, 4. ábra, p>0,05). Az ajánlott 
mennyiséghez képest a kalcium-fogyasztás jelentősen csökkent mindkét nem esetében a 
prepubertáskorúak korcsoportjaiban, majd nem változott lényegesen a pubertás- és 
posztpubertáskorúak korcsoportjaiban (fiúk: -80%, leányok: -60%; az ajánlott és a 
tényleges kalcium-bevitel mennyisége között a különbség statisztikailag is igazolhatóan 
különbözött végig a vizsgált korintervallumban mindkét nemben, p<0,05).

■  Fiúk - B oys □  Leányok - Girls
%

120 i

A fiúk és leányok napi átlagos vas-fogyasztásának eltérése az ajánlott mennyiségtől 
nagyon hasonló tendenciát mutatott az életkor mentén egészen a 15 évesek korcsoportjáig 
(5. ábra): a 3 éves kori 90%-os értékről lényegesen nőtt 7 éves korig és elérte az ajánlott 
fogyasztás mennyiségét (~100%-ot).

■  Fiúk - Boys □  Leányok - Girls
%

5. ábra: 3-18 éves gyermekek napi átlagos vas-fogyasztása 
az ajánlott bevitel %-ában kifejezve (átlag+SE).

Figure 5: Average daily consumption (mean+SE) of iron in'the percentage of 
healthy dietary recommendations in children aged between 3 and 18 yrs.
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4. ábra: 3-18 éves gyermekek napi átlagos kalcium-fogyasztása 
az ajánlott bevitel %-ában kifejezve (átlag+SE).

Figure 4: Average daily consumption (mean+SE) of calcium in the percentage of 
healthy dietary recommendations in children aged between 3 and 18 yrs.



A 11 évesek korcsoportjától kezdve a vas-fogyasztás újból az ajánlott mennyiség alá 
csökkent, amely csökkenés a leányok esetében jelentősebb volt, nevezetesen a 
posztpubertáskorú leányok vas-fogyasztása már csak ~60%-át érte el a napi ajánlott 
mennyiségnek, míg a fiúk esetében az ajánlott mennyiség százalékában kifejezett 
vas-fogyasztás közel 80% volt. A fiúk esetében az ajánlott és a ténylegesen elfogyasztott 
vas mennyisége nem különbözött szignifikánsan a 7-10 évesek korcsoportjaiban, míg a 
leányok 7, 8 és 10 évesek korcsoportjaiban nem volt a különbség jelentős (p>0,05).

Energia-bevitel a hazai ajánlások tükrében
Gyermekkorban, a fiúk esetében 10 éves korig (a 7 éves fiúk korcsoportjának 

kivételével, akiknél az energiabevitel megfelelt az ajánlott mennyiségnek), a leányoknál a 
6 évesek korcsoportjáig a napi átlagos energiabevitel jelentősen meghaladta az ajánlott 
mennyiséget (6. ábra). A 11-15 éves fiúk és a 11-18 éves leányok energia-bevitele 
lényegesen elmaradt a koruknak megfelelő ajánlott mennyiségtől.

■  Fiúk - Boys □  Leányok - Girls
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6. ábra: 3-18 éves gyermekek napi energiabevitele 
az ajánlott mennyiség %-ában kifejezve.

Figure 6: Actual average daily energy intake in the percentage of 
recommended total energy intake in children aged between 3 and 18 yrs.

Tápanyag- és energiabevitel mértéke és a testösszetétel
A következőkben az általános testfejlettség, ill. a csont-, izom- és zsírtömeg fejlődése 

szempontjából kiemelten fontos tápanyagok-fogyasztása és a testösszetevő komponensek 
közötti kapcsolatot elemezzük.

Eredményeink igazolták a gyermekek D-vitamin-fogyasztása és csontfejlettségük 
közötti kapcsolatot: a vizsgált tápanyag minél nagyobb mértékű fogyasztása a csontozat 
erőteljesebb fejlettségét okozta mindkét nemben végig a vizsgált 3-18 éves 
korintervallumban (7. ábra).
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7. ábra: A gyermekek relatív csonttömege (átlag+SE) D-vitamin-fogyasztásuk függvényében 
(Dvit+: sokat fogyasztók, Dvit-: keveset fogyasztók; *: szignifikáns különbség).

Figure 7: Relative bone mass (mean+SE) of children and adolescents by the level of vitamin D 
consumption (Dvit-: low vitamin intake, Dvit+: high vitamin intake, *: significant difference).

A fehérje-fogyasztás mértéke és az izomzat fejlettsége között eredményeink hasonló 
kapcsolatra utaltak, nevezetesen a relatíve sok fehérjét fogyasztók izomzatának fejlettsége 
lényegesen jobb, mint a relatíve keveset fogyasztó kortársaiké (8. ábra).

A relatíve sok és a relatíve kevés energiát fogyasztók relatív zsírtömegét 
összehasonlítva a várttól ellentétes eredmények születtek: az összességében átlagosan 
relatíve sok energiát bevivök testzsírtartalma kisebb, mint a kevesebb energiát-bevivő 
kortársaiké (9. ábra). Feltételezhetően a fizikálisán aktívabb gyermekek a megnövekedett 
energiaszükségletük kielégítésére felhasználják és nem raktározzák a felvett többlet 
energiát.
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Fiúk -  Boys
□  Fehérje/Protein- ■  Fehéije/ProteiiH-
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8. ábra: A gyermekek relatív izomtömege (átlag+SE) fehérje-fogyasztásuk függvényében 
(Fehérje+: sokat fogyasztók, Fehérje-: keveset fogyasztók; *: szignifikáns különbség). 

Figure 8: Relative muscle mass (mean+SE) of children and adolescents by the level of protein 
consumption (Protein-: low protein intake, Protein+: high protein intake, *: significant difference).

Összegzés

A vizsgált 3-18 éves gyermekek átlagos napi tápanyag-fogyasztása, illetve energia
bevitele jelentősen eltér a hazai gyakorlatban használt, nemtől és életkortól függő ajánlott 
mennyiségtől: (1) a fehérje-, zsiradék- és C-vitamin-fogyasztás meghaladja, míg a 
szénhidrát-, D-vitamin-, kalcium- (11 éves kortól) és vas-fogyasztás mértéke elmarad az 
ajánlott napi mennyiségtől; (2) az energia-bevitel 6 éves korig lényegesen meghaladja, 11 
éves kortól azonban lényegesen elmarad az ajánlott értéktől.

A csontozat és izomzat megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagokból relatíve 
keveset fogyasztók csont- és izomfejlettsége lényegesen elmaradt a sokat fogyasztó 
kortársaikétól. A relatíve sok össz-energiát fogyasztók relatív zsírtömege kisebb volt, 
mint a relatíve kevés energiát fogyasztó kortársaiké. Ezt a meglepő eredményt a 
gyermekek táplálkozási szokásainak és habituális fizikai aktivitásának együttes 
figyelembe vételével kívánjuk a későbbiekben tovább vizsgálni.
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Fiúk -  Boys
□  E- ■ E+

Életkor (év) - Age (yrs) 
Leányok -  Girls 

□  E- ■  E+
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Életkor (év) - Age (yrs)
9. ábra: A gyermekek relatív zsírtömege (átlag+SE) energiafogyasztásuk függvényében (E+: sokat 

fogyasztók, E-: keveset fogyasztók; *: szignifikáns különbség).
Figure 9: Relative fat mass (mean+SE) of children and adolescents by the level of total energy 

consumption (E-: low energy intake, E+: high energy intake, *: significant difference).

A gyermekek táplálkozása mennyiségi jellemzőinek (tápanyag- és energia
ellátottságának) életkori és nemi különbségeit a hazai ajánlások tükrében értékelve 
összességében megállapítható, hogy a hazai 3-18 éves gyermekek jelentős részének 
táplálkozása nem felel meg a hazai ajánlásoknak. Mindez azt jelentheti, hogy a 
gyermekek táplálkozása az esszenciális tápanyagokból, illetve összenergiából valóban 
nem megfelelő mennyiségben szolgáltai szervezetük számára, amely feltételezést a 
gyermekek általános egészségi állapota és testfejlettségi vizsgálata során nyert eddigi 
tapasztalataink alapján egyértelműen elvethetünk. így viszont eredményeink felvetik a 
napjainkban érvényes hazai tápanyag- és energia-beviteli ajánlások felülvizsgálatának 
igényéi, illetve az ajánlott mennyiségeknek pl. éves vagy féléves intervallumokra történő 
meghatározását, továbbá a kronológiai koron túl a biológiai életkor-becsléséhez 
használatos valamelyik testfejlettségi mutató, vagy testméret (pl. testtömeg) 
figyelembevételét is az ajánlások megszerkesztésénél.

Köszönetnyilvánítás: A kutatás az OTKA K 76849 sz. pályázatának anyagi támogatásával valósult 
meg.
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