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BEVEZETÉS 

A túlsúlyos/elhízott gyermekek száma  kb. 22. millió a világon és folyamatosan 

növekszik. Az elhízás már gyermekkorban is hypertoniával, zsíranyagcsere zavarral, 

cukorbetegséggel és inzulin rezisztenciával társulhat. Az elhízás független rizikó 

faktora a szív- és érrendszeri betegségeknek, amely az európai országokban a vezető 

halálok. 

A gyermekkori elhízás előfordulásának növekedése ellenére nincs még bizonyítottan  

hatékony,  hosszútávú kezelés. A nemzetközi irodalomban kevés olyan tanulmány 

található, amely a fizikai aktivitás, az alacsony glikémiás indexű/glikémiás terhelésű 

(GI/GL) étrend és a túlsúlyos/elhízott gyermekek kockázati tényezői közötti 

összefüggést vizsgálja.  

 

CÉLKITŰZÉS, ÉS KÉRDÉSFELTEVÉS 

Jelen munka célja két beavatkozás- (1.) alacsony GI/GL étrend önmagában és (2.) 

alacsony GI/GL étrend gyalogló programmal kiegészítve- hatásának vizsgálata a 

testösszetételre a szív-és érrendszeri betegségek kockázati tényezőire és az 

éhségérzetre túlsúlyos/elhízott gyermekeknél.  

A következő kérdésekre kerestük a választ: 

1. A 12 hetes alacsony GI/GL étrend hogyan befolyásolja a testösszetételt a szív- és 

érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, a táplálkozási és fizikai aktivitási 

szokásokat valamint az éhség érzetet  túlsúlyos/ elhízott gyermekeknél? 

2. A 12 hetes alacsony GI/GL étrend 6 hetes gyalogló programmal kiegészítve 

milyen változásokat eredményez a testösszetételben, a kockázati tényezőkben, a 

táplálkozási és fizikai aktivitási szokásokban, valamint az éhségérzetben 

túlsúlyos/elhízott gyermekeknél? 

3. Fenntarthatók-e a beavatkozás során megtanult étrendi és életmód változtatások 

hosszú távon? 

 

SZEMÉLYEK ÉS MÓDSZEREK 

SZEMÉLYEK 

Huszonegy egészséges kaukázusi túlsúlyos/elhízott gyermek (10 lány és 11 fiú; 

átlagéletkor: 11.2±1.4 év; BMI= 26.98±5.49 kg/m2) vett részt a vizsgálatban. 
A gyerekeket két csoportra osztottuk: 

•  Diéta: 12 hetes alacsony GI/GL étrend  (n=13, átlagéletkor: 11.5±1.94 év, 

BMI 28.4±5.86 kg/m2)  

• Diéta és gyalogló program együtt: 12 hetes alacsony GI/GL étrend gyalogló 

programmal kiegészítve a második hat hét során (n=8, átlagéletkor 10.9±0.88  év, 

BMI: 24.7±4.70 kg/m2). 
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MÓDSZEREK 

Antropometriai vizsgálatok 

A testmagasságot falhoz rögzített kalibrált magasságmérővel (Dilmed Kft., 

Magyarország) mértük. A testtömeget, a teljes testzsírt és izomtömeget 

multifrekvenciás bioimpedancia készülék segítségével becsültük (BIA; InBody 3.0, 

BioSpace, Korea).  A testtömeg indexet (BMI) számoltuk. Az egyes körfogatok és a 

bőrredő mérését ISAK módszer szerint végeztük. 

A szülők testtömegének és testmagasságának rögzítése önbevallás alapján történt. 

 

Biokémiai vizsgálatok 

A vizsgálatok 12 órás éhezést követően levett vénás vérből történtek. A vércukor 

szintet   hexokinase módszerrel   (GLUCOSE liquiUV
mono

, Human GmbH, 

Germany) az inzulin koncentrációt radioimmun assay , (Elecsys 1010, Roche 

Diagnostics GmbH, Germany) módszerrel mérük. Az inzulin érzékenység 

vizsgálatára a HOMA modellt alkalmaztuk a glukóz x inzulin/22,5 egyenlet szerint.  

Az összkoleszterint, HDL-koleszterint  (Boehringer enzimatikus módszer) a 

trigliceridet (enzimatikus módszer, PAP Diagnosticum Rt.) mértük, míg az LDL-

koleszterint  Friedewald képlettel számoltuk. 

 

Az étrend  és az éhségérzet vizsgálata 

Háromnapos táplálkozási kérdőívet alkalmaztunk a gyermekek étrendjének 

elemzésére, a vizsgálat kezdetekor, a 6. és a 12. héten. Az étrendi változtatásokat 

hetente a táplálkozási konzultációk alkalmával. mind a gyermekekkel mind a 

szülőkkel megbeszéltük. 

Az éhségérzet vizsgálatára a 0 – 5-ig terjedő módosított MIT skálát használtuk ahol 

a nulla az „egyáltalán nem éhes”, míg az 5 „nagyon éhes szintet jelentette”.  

 

A képernyő előtt töltött idő és a fizikai aktivitás vizsgálata 

A  gyermekek számítógépezésre és tévénézésre, valamint fizikai aktivitásra fordított 

idejét  a szülők regisztrálták. A gyaloglás során megtett távolság mérésére a 

gyerekek pedométert (HJ-112-E, Omron, Japan) viseltek, melynek adatait naponta a 

szülők ellenőrizték és írásban rögzítették. Ezekből az adatokból számoltuk a hetente 

megtett távolság átlagát. 

 

BEAVATKOZÁSOK 

Alacsony GI/GL étrend 

A glikémiás index (GI) a szénhidrát tartalmú ételeket jellemzi aszerint, hogy annak 

elfogyasztása milyen mértékű vércukor emelkedést eredményez. Az étrendi 

változtatás egyrészt a magas GI ételek legalább felének alacsony GI ételekkel való 

helyettesítéséből másrészt heti egyszeri diétás oktatásból (gyermek és szülő) állt 12 

héten keresztül. Írásos oktatási anyagot kapott minden résztvevő, amely 
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mintaétrendet, recepteket, és a leggyakoribb ételek glikémiás indexét tartalmazta. A 

szülőket megkértük hogy a gyerekekkel együtt készítsék el az ételeket és ők is azt 

fogyasszák. Megkértük a szülőket arra is, hogy az alapvető főzési technikákat 

tanítsák meg a gyermekeiknek. 

  

Alacsony GI/GL étrend gyalogló programmal kiegészítve 

Az ebbe a csoportba sorolt gyerekek az alacsony GI/GL étrend mellett a  6. héttől 

kezdődően napi 45 perces gyalogló programban vettek részt, melynek során iskolába 

menet 15 percet és a tanítást követően 30 percet sétáltak.  

Kérésünkre a szülők hétvégenként együtt gyalogoltak a gyerekekkel illetve a 

program során mindenben támogatták őket. 

 

Utánkövetés 

Az utánkövetéses vizsgálatot  két évvel a diétás, és három évvel a diéta és gyalogló 

program befejezését követően végeztük. A telefonos interjú során a szülők a 

következő kérdésekre válaszoltak: (1) korábban elsajátított diéta alkalmazása, (2) 

gyermekek szubjektív éhségérzete, (3) gyermekek aktivitási szokása, (4) gyerekek 

tévénézési és számítógépezési szokása. Emellett kíváncsiak voltunk hogy mennyire 

voltak elégedettek  a szülők programunkkal, résztvennének-e  hasonló 

programokban, illetve hogyan befolyásolta a program a család életmódját (étkezés 

és testmozgás).  

 

Statisztikai elemzés 

Statisztikai analízist Microsoft Excell programmal végeztük, eredményeinket átlag ± 

standard deviáció formájában mutatjuk be. Szignifikancia szintet p<0.05-nél 

állapítottuk meg. A statisztikai számítások előtt minden vizsgált paraméter normál 

eloszlását ellenőriztük és szükség esetén logaritmikus transzformációt végeztünk.   

A program hatására bekövetkező változásokat Student féle egymintás t próbával 

elemeztük. Az összefüggéseket Pearson-  féle korrelációs koefficiens segítségével 

vizsgáltuk..   

 

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

Vizsgálatunkban az alábbi három kérdésre kerestük a választ: 

1. Hogyan befolyásolja a 12 hetes alacsony GI/GL étrend a testösszetételt a 

szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, a táplálkozási és fizikai 

szokásokat és az éhség érzetet a túlsúlyos/ elhízott gyermekeknél? 

 

A program eredményeként szignifikánsan (p<0.05) csökkent a résztvevők 

testtömege  (68.1±22.0 vs. 65.5±22.1 kg), BMI értéke (28.4±5.9 vs. 27.1±6.2 

kg/m
2
), zsírtömege (26.0±12.8 vs. 23.6±12.8 kg), testzsír %-a (36.8±6.1 vs. 
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33.8±7.4%), illetve az egyes vizsgált körfogatok. Az izomtömeg és a derék per 

csípő arány nem változott.    Az antropometriai paraméterekben bekövetkező 

változás az első 6 hétben jóval jelentősebb volt, mint a program második 

felében.  

A kiindulási vércukor értékek a  normál tartományban voltak, mégis a program 

hatására szignifikáns csökkenést értünk el. Emellett a 12. hét végére 

szignifikánsan csökkentek a szérum inzulin (18.5±7.8 vs. 12.3±6.4 mU/mL) és 

a  HOMA-IR (4.0±1.8 vs. 2.5±1.4)  szintek. Továbbá az összkoleszterin, HDL 

és LDL koleszterin szintek, valamint a triglicerid értékek is kedvező, bár nem 

szignifikáns változást mutattak.  

Ennek eredményeként a cardiovasculáris kockázati tényezők száma 26-ról 10-re 

csökkent a 12. hét végére.  

Fontos továbbá hogy a szubjektív éhségérzet jelentős csökkenését tudtuk 

kimutatni  (3.46±1.5 vs. 0.92±1.1; p<0.05). 

 

2. Milyen változásokat eredményez a 12 hetes alacsony GI/GL étrend, 6 hetes 

gyalogló programmal kiegészítve a testösszetételben, a kockázati 

tényezőkben, a táplálkozási, és fizikai aktivitási szokásokban, valamint az 

éhségérzetben túlsúlyos/elhízott gyermekeknél? 

 

Ebben a csoportban nem találtunk szignifikáns változást a testtömegben a BMI-

ben a zsírtömegben és a derék per csípő arányban a 12. hét végére Az 

izomtömeg (38.8±9.1 vs. 40.9±11.9 kg), a testzsír százalék (29.4±4.2 vs. 

25.4±4.5%) és a körfogatok  azonban szignifikáns javulást mutattak. .  

Az antropometriai paraméterekben bekövetkező változás az első 6 hétben jóval 

jelentősebb    volt, mint a program második felében tapasztalt változások.  

Az éhomi vércukor, insulin, HOMA-IR, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin és 

triglicerid szintek kedvező de nem szignifikáns változást mutattak.  

Azon gyermekek éhomi vércukor és inzulin értékei, amelyek a kiinduláskor 

kóros tartományban voltak a beavatkozás végére normalizálódtak. A 

metabolikus kockázati tényezők száma jelentősen csökkent a program végére. 

(19 vs. 6.). 

A szubjektív éhségérzet a program végére jelentősen csökkent  (4.37±0.7 vs. 

1.75±0.8; p<0.01). 

A testmozgással, tévénézéssel illetve számítógépes játékkal töltött idő nem 

változott. Szignifikánsan nőtt azonban a naponta megtett kilométerek száma 

(3.88±0.8 vs. 5.00±0.7 km, p<0.01). 
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3. Fenntarthatók-e a beavatkozás során megtanult az étrendi és életmód   

változtatások hosszú távon? 

 

Az utánkövetés eredményei alapján a megkérdezett 16 gyerekből 13 közepes 

mértékben, vagy gyakrabban  alkalmazza a program során megtanult diétás 

alapelveket. A szubjektív éhségérzet 11 gyereknél a  közepes szinten maradt. 

Minden szülő nagyon elégedett volt a programmal és 12 családnál még mindig 

fellelhetőek a beavatkozás hatásai. Legtöbb gyerek (13/16) a program hatására 

azóta is aktív. 

 
 
       Diétás csoport  

A kétéves utánkövetés eredményei alapján a gyerekek tartani tudták az elért BMI  

értékeket. A fizikai aktivitással, illetve a számítógépes játékkal töltött idő nem 

változott. Szignifikánsan csökkent   a naponta tévénézéssel eltöltött idő (p<0.05).  

               Diétás csoport gyaloglóprogrammal  
Hasonlóan a másik csoporthoz a három éves utánkövetés eredményei alapján a 

gyerekek tartani tudták az elért BMI  értékeket. A fizikai aktivitással, illetve 

számítógépes játékkal töltött idő nem változott. Szignifikánsan csökkent  a naponta 

tévénézéssel eltöltött idő (p<0.05).  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Eredményeink alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

1. Az intervenció hatásaként a szülők és a gyermekek sikeresen elsajátították 

az alacsony GI/GL étrend elméleti és gyakorlati ismérveit. Így a program 

során minden étrendi változtatás saját elhatározásra, önállóan történt, és az 

ételek többségét is a gyerekek otthon maguk készítették el. 

2. A részvételi arány mind a szülők, mind a gyerekek részéről magas volt. 

3. A gyerekek részéről tapasztalható jó compliance hátterében többek között 

feltehetően a szubjektív éhségérzet csökkenése állhat. 

4. A 12-hetes alacsony GI/GL étrend kedvezően befolyásolta a résztvevők 

vizsgált antropometriai paramétereit. 

5. Az antropometriai paraméterekben bekövetkező változás az első 6 hétben 

jóval jelentősebb volt, mint a program második felében tapasztalt 

változások. 

6. A résztvevő gyermekek fiatal életkora ellenére számos cardiovascularis 

rizikó faktor jelenléte volt kimutatható. A diétás változások hatására 

szignifikánsan csökkent a metabolikus kockázati tényezők száma. 

7. Az étrendi kezelés mellé bevezetett gyalogló program nem indukált további 

pozitív változásokat. Úgy tűnik, hogy ehhez az általunk előírt napi 45 

perces gyaloglásnál hosszabb és intenzívebb mozgásra lett volna szükség. 
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8. A program után 3 évvel a gyerekek többsége közepes szinten még mindig 

betartotta a korábban megtanult táplálkozási elveket. 

9. 3 évvel a programot követően a gyerekek még mindig tartani tudták a 

korábban elért BMI értéket. 

10. A szülők elégedettek voltak a programmal és szívesen vették volna ha az – 

akár az iskolai oktatás részeként – tovább folytatódik. 

 

 

ÚJDONSÁG ÉS GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁG 

 

1. Vizsgálatunk az első olyan diétás intervenció, amelynek elsődleges célja 

nem a kalória megszorítás, hanem az étrend összetételének átalakítása, 

illetve az ún. glikémiás terhelés csökkentése. 

2. A program egyedülálló és komplex felépítése tartalmazza mind az elméleti, 

mind a gyakorlati oktatásra irányuló elemeket. A program részeként 

standard, életkor specifikus táplálkozástan oktatási anyag került 

kidolgozásra gyermekek és szülők számára. 

3. Az intervenció az újonnan kidolgozott diétás elemek mellett klasszikus 

edzésformát is tartalmaz. Az összeállított programot mind a szülők, mind a 

gyermekek sikeresnek értékelték. 

4. A program jelentősen fejlesztette a résztvevő gyermekek és szülők tudását. 

Megtanulták az egyes élelmiszerek GI és fő makrotápanyag tartalom 

szerinti osztályozását. Mindennek eredményeként képesek lettek arra, hogy 

a megtanult alapelveket a mindennapjaik során is alkalmazzák, s így 

tájékozott és megfontolt döntéseket hozzanak a saját étrendjük 

vonatkozásában. 

5. Fontos eredmény, hogy a gyermekek az intervenció hatására hozzászoktak 

a rendszeres testmozgáshoz, így saját családjuk számára példaképpé váltak. 

6. Az általunk összeállított program nagyon jó lehetőségnek látszik arra, hogy 

mind a gyermekek, mind a szülők elsajátítsák az egészséges táplálkozás és 

életmód elemeit, s így hosszútávon jó eszköznek bizonyul az elhízás elleni 

harcban. 

 

A program gyakorlati hasznosíthatósága az alábbiak szerint foglalható össze: 

 Úgy tűnik, hogy a program a szülők és a gyermekek számára a 

mindennapokba könnyen beilleszthető életmód változtatásokat tartalmazott. 

 Eredményeink alátámasztják, hogy hatékony és eredményes lehet az az 

intervenció is, amely csupán egy magatartáselem megváltoztatására 

törekszik. 

 Megerősítettük, hogy a diétás tanácsadásoknak minden esetben egyénre 

szabottan kell történnie. 
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 Következtetéseink alapján a csoportos konzultációk jó lehetőséget 

teremtenek arra, hogy az elhízott gyermekek egy intervenció során 

megosszák sikereiket és problémáikat. 

 Az általunk kidolgozott oktatási anyag alapul szolgálhat egy vulnerábilis 

csoportok (pl. túlsúlyos gyermekek) számára összeállított oktatási csomag 

létrehozásához. 

 Eredményeink tudományos adtabázisként szolgálhatnak az iskolai 

étkeztetés megreformálásánál. 

 Az általunk kidolgozott oktatási anyag jó alapot adhat az iskolai 

táplálkozástan oktatásához. 

 Eredményeink alátámasztják azt az új irányelvet, amely szerint a 

gyermekkori elhízás megelőzéséhez és kezeléséhez intenzívebb és 

hosszabb mozgásforma szükséges, mint a napi 45 perc gyaloglás. 
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INTRODUCTION 

There are approximately 22 million overweight children worldwide with a 

continuously increasing tendency. Obesity is frequently associated with 

hypertension, dyslipidemia, diabetes, and insulin resistance, even in children. 

Obesity is an independent risk factor for the development of cardiovascular disease 

(CVD), which is a leading cause of mortality in European countries.  

Even though the prevalence of childhood obesity is increasing, there have been no 

effective and long-term treatments available yet. There have been relatively few 

studies in the literature, which focuses on the relationship of lifestyle activity, low-

GI/GL diet and risk factors of metabolic syndrome in overweight/obese children.  

 

AIMS AND QUESTIONS 

 The purpose of the present study was to examine the effects of two interventions (1) 

low-GI/GL Diet-only and (2) a low-GI/GL diet including lifestyle exercise program 

on body composition, metabolic risk factors and satiety of overweight/obese school 

children.  

 

The following three questions were studied: 

1.  How does a 12-week low-GI/GL diet intervention affect body    composition and 

metabolic risk factors, dietary and physical activity habits and hunger score in pre-

pubertal overweight/obese children? 

2.  Are there any changes in body    composition and metabolic risk factors, dietary 

and physical activity habits and hunger score due to a 12-week low-GI/GL diet 

combined with 6-week life style exercise intervention in pre-pubertal 

overweight/obese children? 

3.  Is it possible to sustain the interventional dietary and lifestyle changes after 3 

years? 

 

SUBJECTS AND METHODS 

SUBJECTS 

Twenty one healthy, Caucasian overweight/obese children (10 girls and 11 boys; 

11.2±1.4 yrs; BMI= 26.98±5.49 kg/m2) were recruited for the study.  
The children were divided into two interventions groups:  

• Diet-only: 12-week low-GI/GL diet  (n=13, age 11.5±1.94 year, BMI 

28.4±5.86 kg/m2).  

• Diet-Exercise: the first 6 week low-GI/GL diet was extended by an 

additional lifestyle walking program from the second 6 weeks (n=8, age 10.9±0.88  

year, BMI of 24.7±4.70 kg/m2). 
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METHODS 

Anthropometric measurements 

Height was measured using a calibrated wall-mounted stadiometer (Dilmed kft, 

Hungary) Body weight, total body fat and muscle mass were estimated by using 

multi-frequency bioelectrical impedance analysis (BIA; InBody 3.0, BioSpace, 

Korea). Body mass index (kg/m²) was calculated. Circumference and skin-fold 

measurement were taken according to the ISAK guidelines.  The body weight and 

height of the parents were reported by themselves. 

Biochemical measurements 

Fasting blood was obtained to determine biochemical parameters. Plasma glucose 

was measured by hexokinase method (GLUCOSE liquiUV
mono

, Human GmbH, 

Germany), and insulin concentration was determined by radioimmunoassay (Elecsys 

1010, Roche Diagnostics GmbH, Germany). To characterize insulin sensitivity the 

homeostasis model assessment (HOMA) was also calculated according to the 

equation of glucose · insulin / 22.5. Total Cholesterol, HDL-Cholesterol (Boehringer 

enzymatic method) and triglyceride (Enzymatic Colorimetric PAP Diagnosticum Rt, 

Hungary) were measured by direct laboratory analysis, and LDL-Cholesterol was 

calculated using by the Friedewald Formula . 

Assessment of food intake and hunger level 

3-day food records were used to analyze food intake of the children three times (at 

baseline, at week 6th and 12th) in the study. Dietary changes were discussed weekly 

during the nutritional consultations both with the children and their parents.  

To rank hunger level of children the modified version of the MIT medical hunger 

scale was used in which the number zero meant “feeling no hunger at all” and 5 

“very hungry”.  

Assessment of screen time and daily physical activity  

The parent’s were asked to report the screen time and daily physical activity of their 

children. 

To assess daily walking distance the children wore pedometer (HJ-112-E, Omron, 

Japan) and the data was recorded by the parent at the end of each day. The walking 

distance records were handed in at the end of each week when the daily average 

walking distance was calculated from the 7-day data.  
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INTERVENTION 

Diet-only Group 
The glycemic index (GI) ranks the carbohydrate containing foods based on the 

subsequent blood sugar level elevation after consumption. 

The diet intervention consisted of replacement of at least 50% of the high-GI foods 

with low-GI foods and weekly nutrition consultations for 12 weeks. 

Written educational material was provided for each participant, included handout 

description of the rationale for the low-GI/GL diet, sample menu plans, specific 

recipes and a GI table of the most commonly consumed foods labeled. 

The parents consumed the same diet, and were asked to design and prepare meals 

with their children. The parents were also asked to teach their children basic cooking 

techniques and prepare the special recipes handed out during the consultations. 

 

Diet-Exercise Group 
The dietary approach in the Diet-Exercise Group was the same as in the Diet-only 

Group for 12 weeks. These children were asked to participate in an additional self-

controlled 45-minute-long daily walking program from week 7th
 
until the end of 

study.  

The exercise program consisted of taking a 15 minute-walk before school begins 

(e.g. walking to school or walk in the hallway of the school) and 30 minutes walking 

after school, or walking home from school.  

 The parents were asked to support the walking program were asked to accompany 

the child one day of the weekend for a 45-minute hike outdoors. 

Follow-up interview 

The follow-up questionnaire was conducted via telephone in 2007, which was 2 

years after the Diet-only and 3 years after the Diet-Exercise study. The interview 

contained questions about the child’s maintenance of the learnt diet, his/her, daily 

hunger level; the child’s motivation to participate in physical activity and the child’s 

time spent with physical activity per week, daily TV watching and playing with 

computer. The parents were asked for their satisfaction with the intervention 

program; the level how the learnt intervention made changes in the life of the 

family. Questions were asked for the opinion and choice of the parents regarding the 

continual participation in similar programs and the importance of parental support 

for the success of the program.  
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Statistical analysis 

Statistical analyses were performed by Microsoft Office/Excell (Microsoft, USA 

2003). Values were reported as mean and standard deviation (±SD). Significance 

was set at p<0.05 for all the data analysis. All parameters were tested for normal 

distribution and failing that logarithmic transformation was performed. Student’s t-

tests for dependent samples were used to evaluate whether the changes according to 

the program were significantly different from zero. Pearson’s product-moment 

correlation coefficient was used to determine significant relationships between the 

outcome changes. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The following three questions were studied: 

1.    How does a 12-week low-GI/GL diet intervention affect body    composition 

and metabolic risk factors, dietary and physical activity habits and hunger 

score in pre-pubertal overweight/obese children? 

 

There were significant (p<0.05) reductions in body weight (68.1±22.0 vs. 

65.5±22.1 kg), BMI (28.4±5.9 vs. 27.1±6.2 kg/m
2
), fat mass (26.0±12.8 vs. 

23.6±12.8 kg), % of body fat (36.8±6.1 vs. 33.8±7.4%), and waist-, hip- and 

thigh circumferences. There were no changes in muscle mass and WHR 

measures. The differences in the changes between the anthropometric data 

during the first and second 6-weeks of the intervention showed that the loss of 

body fat was significantly higher during the first 6 weeks (p<0.05). 

 Although the mean fasting glucose levels were in normal range, it significantly 

(p<0.05) decreased. Serum insulin (18.5±7.8 vs. 12.3±6.4 mU/mL) and HOMA-

IR (4.0±1.8 vs. 2.5±1.4) also significantly decreased at the end of 12th week 

(p<0.05; p<0.01, respectively). There was a favorable, but non-significant trend 

in total-, HDL- and LDL-Cholesterol and TG levels.   

        The presence of risk factors decreased from 26 to 10 at the end of the 12th 

week. 

        There was a significant decrease in self-reported daily hunger score (3.46±1.5 

vs. 0.92±1.1; p<0.05). 

        Based on the report of the parents, there was no change in the time of physical 

activity and time spend on playing with computer, however the children spent 

significantly less time watching TV at the end of the study. 

 

2. Are there any changes in body composition and metabolic risk factors, 

dietary and physical activity habits and hunger score due to a 12-week low-

GI/GL diet combined with 6-week life style exercise intervention in pre-

pubertal overweight/obese children? 

 



 14 

There were no changes in body weight, BMI, fat mass and WHR measures 

between the baseline and the end of 12th week. There was, however, a 

significant increase in muscle mass (38.8±9.1 vs. 40.9±11.9 kg) and significant 

decrease in body fat percent (29.4±4.2 vs. 25.4±4.5%), waist-, hip and thigh 

circumference (p<0.05). 

The differences in the changes in anthropometric measurements showed that, 

the loss of body fat mass and body fat percentages were significantly higher 

during the first 6 weeks of the study (p<0.01) – where the low GI/GL diet was 

the intervention alone – compared to the second 6 weeks. 

There were favorable, but non-significant trends in the measurements of fasting 

glucose; insulin; HOMA; HDL-Cholesterol; LDL-Cholesterol and TG levels at 

the end of 12 weeks of Diet-Exercise intervention. 

All the children with abnormal high blood sugar and insulin level at baseline 

had normal levels after the study. The presence of metabolic risk factors showed 

meaningful decrease (19 vs. 6). 

There was significant decrease in daily hunger score (4.37±0.7 vs. 1.75±0.8; 

p<0.01). 

There was no change in the amount of time spent with extra curricular physical 

activity, watching TV and playing with computer at the end of study. There was 

significant increase in the daily walking distance of the children (3.88±0.8 vs. 

5.00±0.7 km, p<0.01). 

 

3.    Is it possible to sustain the interventional dietary and lifestyle changes after 

3 years? 

 

Result of the follow-up questionnaire showed that 13 of the 16 children still 

practice the learned dietary changes on moderately or more frequently level 

(score 3 and 4). 

The daily hunger score remained number 3, for 11 of the 16 of the children. 

All parents were highly satisfied (score 4 and 5) with the program. 12 of the 16 

families had further lifestyle changes in their family lifestyle due to the 

program.  

The program motivated most the children (13/16) for practicing regular physical 

activity (score 3, 4 and 5). 

 

Diet-only Study 

 The result of the 2-year follow-up showed that children were able to maintain 

their BMI. There was no difference in the time spent with extra curricular 

physical activity and playing with computer/internet per day. There was 

significant (p<0.05) decrease in the amount of time spent watching TV between 

baseline and after 2-year follow up. 
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Diet-Exercise Study 
Similarly to the Diet-only Group, children in this group showed no change in 

their BMI at the time of follow-up. 

 There was no difference in the time spent with physical activity, playing with 

the computer/internet per day after 3 years. There was significant (p<0.05) 

decrease in the amount of time spent watching TV between at the 3-year follow 

up. 

 

CONCLUSIONS 

Based on the result of the present study the following conclusions can be drawn:  

1. The applied diet intervention was successful, the parents and children learned 

the low GI/GL diet in theory and in practice as well. All the dietary changes 

were self-induced and most meals were self-prepared at home. 

2. The adherence rate (both parents and children) was high. 

3. The decrease in daily overall hunger level contributed to the high dietary 

compliance of the participants. 

4. The 12-week low-GI/GL diet favorably affected the anthropometric parameters 

(including body composition) of the children.  

5. The magnitude of changes in the anthropometric parameters was more 

pronounced in the first phase (0-6
th

 weeks) than the second phase (6
th

 -12
th
 

week) of the program. 

6. We found multiple cardiovascular risk factors among the children even in this 

early age. The prescribed diet significantly decreased the prevalence of 

metabolic risk factors. 

7. The addition of lifestyle exercise did not result in further positive changes. 

Longer and more intensive exercise program needed than the 45 minute-long 

daily walking. 

8. Most of the children still applied the learned dietary changes on moderate level 

after 3 years of the intervention. 

9. The participants maintained their BMI after 3 years of the study. 

10. The parents were highly satisfied with the program and would like the program 

to be continued as part of the school curriculum. 

 

 NOVELTY AND PRACTICALITY 

1. This was the first study which targeted structural changes in diet by reducing 

glycemic load without reducing energy intake in overweight/obese children. 
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2. The intervention had unique design, which included nutrition education both in 

theory and in practice. A standard education material was also prepared for the 

participating children and their parents. 

3. The study combined a new dietary approach (low-GI/GL diet) with a traditional 

physical activity program. Both the overweight/obese children and their parents 

applied the new method successfully. 

4. The study markedly improved the nutritional knowledge of the participants. 

They learned to categorize foods by their dominating macronutrient and GI. As 

a result of the intervention they are able to apply nutritional principles to their 

own situation and can make informed and critical decisions about food and 

eating habits. 

5. Children and their parents also adhered to lifestyle exercise. Increasing habitual 

physical activity is a key point of the present study, while children served 

positive examples for their entire family.  

6. This complex novel approach is a very good practice to promote and educate 

healthy diet and lifestyle for children and their family. The program seemed to 

be relevant to combat the increasing nutrition-related public health problems. 

 

The practicality of the present interventions could be summarized as follows: 

 The intervention could be useful for changing food choices and lifestyle of the 

children and their family, while the program induced acceptable lifestyle 

changes. 

 Our results supported that a simple approach aiming to change only one 

behavior can also succeed. 

 We reinforced that nutrition counseling should be individualized. 

 We concluded that group sessions are motivating factor for obese children to 

share their problems and successes. 

 Our education material could be served as an example for an educational 

package which can induce sustainable changes in the lifestyle among a 

vulnerable group, such as obese children. 

 Our results could be a useful scientific database for reforming school meals. 

 Our education material could be served as an example for developing nutritional 

education in school curriculum. 

 Our results reinforce the new guidelines, that more intensive and longer daily 

physical activity is needed than the 45 minute-long walk for the prevention and 

treatment of childhood obesity. 
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