Elhízáshoz
kapcsolódó
alapfogalmak
• Alapanyagcsere (basal metabolic rate, BMR): éber
állapotban, testi és szellemi nyugalomban, gyógyszeresen nem befolyásoltan, elôzetesen 12—24 órás éhezés
után termoneutrális környezetben (semleges külsô hômérsékleten) mért, a szervezet alapvetô életfunkcióinak
fenntartásához szükséges minimális energiaforgalom.
Tehát azt a legkisebb energiamennyiséget jelenti, amely
az ébren lévô ember életfolyamatainak fenntartásához
szükséges. (Az alapanyagcsere részesedése a napi
energiaforgalom 60—75%-a. Az alapanyagcserének
megfelelô energiatermelés kb. 60%-a a hôszabályozást,
azaz a testhômérséklet szinten tartását, a fennmaradó
40%-a a nyugalmi szervmûködéshez szükséges energiát biztosítja.) Az alapanyagcsere a testfelülettel van
lineáris kapcsolatban, ami a testfelület és az aktív
anyagcserét folytató szövetek közötti szoros összefüggéssel magyarázható.
• Anyagcsere: az élô szervezetben lejátszódó kémiai folyamatok összessége.
• BIA-módszer a test zsírtömeg%-ának meghatározására: a BIA-módszer (bioelektromos impedanciaanalízis) a zsírszövetmennyiség közelítô meghatározását teszi lehetôvé. Gyakorlatilag a test elektromosan vezetô részeinek ellenállását méri. A zsír nem vezetô réteg, ezért mennyisége a mért ellenállásból számítható. A testzsír% kívánatos értéke nemek szerint
eltérô.
• Bôrredô: az emberi test felszínén sok helyen mérhetôk
bôrredôk, melyek mérése azon alapul, hogy az izomról
a szubkután zsírt felemelhetjük, eszköze a kaliper (pl.
Lange, Harpenden). A kaliper speciális mm-es vagy
0,1 mm-es beosztású bôrredômérô eszköz. (A különbözô, reklámcéllal gyártott kaliperek adatgyûjtésre nem
alkalmasak.) A leolvasás pontossága és a megengedett eltérés a mérôeszköz típusának függvénye, de
nem lehet több, mint ± 1 mm. A test zsírtartalmának és
megoszlásának meghatározásával pontosabb információ szerezhetô az elhízás típusáról, valamint mértékérôl. A megmérendô bôrredôk számát és a mérés helyét mindig a vizsgálni kívánt kérdés és az ehhez igazodva megválasztott módszer adja meg. Elhízásról beszélünk, ha nôk esetében a testzsír 30% feletti, férfiak
esetében 25% feletti.
• Broca-index: a kívánatos, „normális” testtömeg (kg) a
testmagasságból (cm) 100-at kivonva. A Broca-index
alapján az optimálist 20%-kal meghaladó testtömeggel
rendelkezô egyént túlsúlyosnak vagy elhízottnak, a 40%ig meghaladó mértékû elhízott személyt mérsékelt, 40
és 100% közötti túlsúllyal bíró személy betegségét komoly elhízásnak nevezzük. Amennyiben a testtömeg
több mint 100%-kal meghaladja az optimális testtömeget, már beteges, súlyos elhízásnak tekintendô.
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• Brugsch-féle beosztás: a Broca-index nem használható sem túl magas, sem túl alacsony egyéneknél, ezért
náluk ez a beosztás használhatóbb: 155—164 cm közötti
termetnél: tm (cm) — 100; 165—175 cm közötti termetnél:
tm (cm) — 105, illetve 176—185 cm közötti termetnél: tm
(cm) — 100.
• Derékkörfogat-mérés: mérési helye a csípôlapát felsô
széle és az alsó borda közötti távolság fele. Az ajánlások
szerint a metabolikus kockázat férfiaknál 94 cm, nôknél
80 cm felett fokozott. A derékkörfogat önálló rizikófaktor,
ezért nem szükséges a derék/csípô arány kiszámítása
kardiovaszkuláris kórképekben.
• Egyszerû elhízás: az elhízás folyamatát endokrin- vagy
anyagcsere-betegség nem bonyolítja.
• Elhízás (obesitas): az elhízásra nincs egységesen elfogadott egzakt definíció. Az elhízás genetikai, idegrendszeri, endokrin és környezeti hatásokra kialakuló
anyagcserezavar, amely az energiaháztartás eredeti
egyensúlyának módosulását okozza. A folyamat a táplálékfelvétel növekedésében és/vagy az energialeadás
csökkenésében nyilvánul meg, amely az elhízott személy zsírtömegének növekedéséhez vezet. A nagyobb
zsírtömeg viszont további anyagcsere- és szabályozási zavarokat okoz. A súlytartó fázisban a kövérség
megtartása már kisebb energiabevitellel is lehetséges.
Ebben a szakaszban további szabályozási zavarok,
társuló betegségek alakulhatnak ki. A test zsírtartalmának kóros mértékû felszaporodása a testi és lelki
egészséget is károsan befolyásolja, ráadásul az egyén
anyagi és szociális helyzetére is kihatással van. Az elhízás tehát egy krónikus és visszaesô, illetve kiújuló
(recidiváló) betegség, amely tartós kezelést igényel,
testsúlycsökkentés, majd súlytartás céljából. Az elhízás okai elsôsorban a helytelen életmódban, az inaktivitásban és a nem kiegyensúlyozott, mértékletes táplálkozásban keresendôk, és csupán kis részben (kb.
1%) okozza valamilyen betegség, illetve genetikailag
öröklött szabályozási zavar.
• Elhízással járó szindrómák: az Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) adatbázis szerint 34 olyan szindróma ismert, melyek elhízással társulhatnak (pl. Alströmszindróma, Bardet—Biedl-szindróma, Carpenter-szindróma, Cohen-szindróma, Prader—Willi-szindróma).
• Energiaegyensúly: akkor áll fenn, ha a bevitt energia
azonos a felhasznált energiával. Ekkor a testtömeg nem
változik.
• Energiaforgalom: a felvett és leadott energia mennyisége alapján állapítható meg a szervezet energiaforgalma, melynek segítségével meghatározható az
egyénre szabott tápanyagszükséglet. Az energiaforgalom meghatározásához az alapanyagcsere energiaértékét kell ismerni.

• Energiaszegény étrend: az étrend célja a testtömeg
csökkentése, melyet fokozatosan célszerû elérni. A normál szükségletnél kevesebb energiabevitel mellett fontos az éhségérzet csökkentése miatt a telítô értékrôl
gondoskodni. Az étrend energiatartalma: 6300 kJ/nap
(1500 kcal/nap) alatt legyen, ami megfelel 84—105
kJ/ttkg-nak (20—25 kcal/ttkg). A csökkentett energiatartalmú étrend hatására a szervezet nyugalmi anyagcseréje lassul. Az étrend fehérjetartalma (a fehérjék specifikus dinámiás hatása miatt) 1,2—1,4 g/ttkg, valamint
azért, mert energiahiányos állapotban a szervezet saját
fehérjéit kezdi el égetni; zsírtartalma: 0,4—0,8 g/ttkg;
szénhidráttartalma: 2,0—4,0 g/ttkg (a hozzáadott cukor
elhagyásával, krisztalloid szénhidrátmentes), valamint
35—40 g élelmirost-bevitel. Az energiaszegény étrend indikációs területe: az exogén—endogén elhízás mellett
(pl. hyperlipoproteinaemiák, szív-ér rendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség).
• Energiaszükséglet: az energiaegyensúly fenntartásához elengedhetetlen energiafelvétel (alapanyagcsere)
mellett a fizikai tevékenység határozza meg az anyagcsere mértékét.
• Gyermekek testtömegindex-számítása: gyermekekre
18 év alatt nem alkalmazható a BMI felnôttkorban alkalmazott módszer, mert gyermekek esetében a BMI kiszámításához egyéb tapasztalati tényezôket is figyelembe
vesznek.
• Has/csípô hányados: a testtömegindex nem ad felvilágosítást az elhízás eloszlásáról, erre a has/csípô hányados ad lehetôséget. Az alsó borda és a csípôtányér felsô éle közti távolság közepén — gyakorlatilag a köldök
felett 1—2 ujjal — mért körfogat a derékbôség vagy a haskörfogat. A csípôkörfogatot — enyhe rosszindulattal — a
legnagyobb körfogaton mérjük. A derékbôséget a csípôkörfogattal osztva kapjuk meg a hányadost (cm/cm).
• Hiperpláziás elhízás: a zsírsejtek (adipocita) nagy számával jellemezhetô egyszerû elhízás. A zsírsejtek számának növekedésével egy idôben a sejtek térfogata is
nô. A hiperpláziás típusú elhízás fontos jellemzôje, hogy
csak minimális mértékben reagál a diétás korlátozásokra és a terápiás beavatkozásokra.
• Hipertrófikus elhízás: elsôsorban az egyes zsírsejtek
mérete nagy. Változatlan sejtszám mellett az a sejtekben
tárolt triglicerid (lipidek) mennyisége nô (hipertrófia).
• Kétkomponensû testösszetétel-elemzô rendszer:
segítségével a teljes testtömeg sovány tömegre és zsírra
osztható.
• Könnyû munkavégzés: a teljes oxigénfogyasztás kétszerese a nyugalmi értéknek, azaz 0,5 l/perc és az energiatermelés 605 kJ/óra (145 kcal/óra). Ilyen munkát végeznek pl. az irodai dolgozók, tanulók, szellemi foglalkozásúak.
• Kövérség: a test teljes zsírtartalma ismeretében ítéljük
meg, és nem a testtömeg ismeretében.
• Közepes munkavégzés: a teljes oxigénfogyasztás a
nyugalmi érték 2—4-szerese (0,5—1,0 l/perc és az átlagos energiaigény 627—1250 kJ/óra (150—300
kcal/óra). Ebbe a kategóriába soroljuk a nem gépesített házimunkát, mûszerészek munkáját, kézmûipari
tevékenységet stb.
• Nehéz munkavégzés: a teljes oxigénfelhasználás a
nyugalmi érték 4—8-szorosa (1,0—2,0 l/perc), a teljes
energiaigény 1250—2500 kJ/óra (300—600 kcal/óra). Ide
sorolható a mezôgazdasági munkák jelentôs része, a
nem gépesített nehézipari munkák stb.
• Nyugalmi alapanyagcsere: reggeli ébredés után vagy
a nap bármely szakaszában mérhetô az utolsó étkezés
után 3−4 órával.

• Optimális testtömeg: a testtömegindex (BMI) 18,5 és
25,0 közötti — legegyszerûbb módon — egészséges felnôtt (nem idôskorú) személyeknél.
• Sovány testtömeg: a tartalék zsírt a teljes testtömegbôl
levonva kapjuk a sovány testtömeget.
• Sovány: a BMI-index 18,5 alatti.
• Specifikus-dinamikus hatás: a táplálkozás sajátos
alapanyagcserét fokozó hatása. Ez az érték az egyes
tápanyagok fogyasztásakor nem azonos, csak a fehérjék fogyasztásakor kifejezett, kb. 20—30%-os. A fehérjefelvétel mintegy 30%-kal növeli az alapanyagcserét, a
szénhidrátok fogyasztása 6%, a zsírok esetében 4% a
specifikus-dinamikus hatás. Vegyes táplálkozás mellett
15%-kal számolhatunk.
• Test zsírtartalma: in vivo csak közvetett úton becsülhetô.
• Testösszetétel: az emberi test egészén belül az egyes
testszövetek (zsír, csont és izom) és testanyagok (pl. ásványi sók) megoszlási aránya az egész testtömegen belül, illetve a zsírszövet részesedési aránya az egész testtömeghez viszonyítva. A testösszetétel a fejlôdés során
— a többi szomatikus jelleghez hasonlóan — dinamikusan
változik, e változásokat az életkori sajátosságok mellett
a környezeti hatások (pl. táplálkozás, edzés) is befolyásolják. Elemzéséhez két (két-, illetve többkomponensû)
módszer alakult ki, de mindkettô kizárólag indirekt elemzést tesz lehetôvé.
• Testtömegindex (body mass index, BMI): a (kg)-ban
kifejezett testtömeg osztva a (m)-ben kifejezett magasság négyzetével (kg/m2). Az index értéke 20 alatt soványságot (18 alatt az alultápláltság komoly kockázata
áll fenn), 20—25 között a kívánatos testtömeget mutatja,
25,1 feletti értékek elhízást mutatnak: 25,1—30 között I.
fokú, 30,1—35 között II. fokú, 35,1—40 között III. fokú, 40,1
felett pedig IV. fokú elhízásról beszélünk.
• Többkomponensû testösszetétel-elemzô rendszer: ez alapján a zsír és sovány testtömeg elkülönítésén túlmenôen a sovány tömeg további alkotókra (pl.
ásványi anyagokra, sejtekre, intersticiális folyadéktérre) bontható. Lehetôség van a sovány tömeg legnagyobb részét képezô csont- és izomrendszer mennyiségének becslésére is.
• Túlsúly: a testtömeg valamilyen módszerrel meghatározott normál értéktôl (optimum) számolt többletet nevezzük túlsúlynak. Az energiafelvétel és -felhasználás
(azaz a leadás) közötti egyensúly tartós megbomlása
következtében alakul ki, mert az energiabevitel növekedését nem kíséri az energialeadás fokozódása (fokozott munkavégzés, fizikai aktivitás), vagy pedig
azért, mert változatlan energiabevitel mellett csökken
az egyén energialeadása, inaktívabbá válik. Ritkán valamilyen örökletes betegség vagy endokrin zavar áll az
elhízás hátterében. A túlsúlyosság mértéke az életkor
elôrehaladtával jellemzôen növekszik, és — a szakemberek többségének véleménye szerint — a túlsúly életmód-változtatás nélkül az idô elôrehaladtával szinte bizonyosan elhízásba megy át.
• Túltápláltság: az elhízást leggyakrabban a túltáplálkozás okozza. Túltápláltságot eredményez: a fokozott étvágy, a különbözô lelki hatásokra történô evések, a különbözô szociális helyzettel összefüggô túltáplálkozás, a
rendellenes étkezési szokások stb.
• Zsírmentes testtömeg (lean body mass, LBM): a sovány testtömeg az esszenciális zsír mennyiségének
csökkentésével kapott tömeg a zsírmentes testtömeg.
(A sovány testtömeg és a zsírmentes testtömeg kifejezés nem ugyanazt jelenti.)
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