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BEVEZETÉS 

 

A gyermekkori elhízás előfordulása az utóbbi 20 évben a fejlett 

társadalmakban megduplázódott. Európában jelenleg a gyermekpopuláció 

20%-a túlsúlyos vagy elhízott, melyből minden 3. gyermek elhízott (6,7%). 

Riasztó, hogy a gyermekkori elhízás incidenciája is évről évre nő, s a 

jelenlegi érték tízszerese a hetvenes években tapasztalt szintnek. Ha ez a 

tendencia tovább folytatódik, akkor 2010-re mintegy 15 millió túlsúlyos 

gyermek lesz Európában. 

Az elhízás nem csupán esztétikai probléma, fennállása már gyermekkorban 

számos kórkép (pl. 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás, 

zsíranyagcsere zavarok) kockázatát növeli.  

Az elhízott gyermekek kezelése többnyire az életmód változtatására épül, 

azonban jelenleg még nem egyértelműen definiált az étrendi- és 

mozgásterápiák leghatékonyabb kombinációja, illetve a kezelés 

eredményessége főleg hosszútávon igen csekély.  

CÉLKITŰZÉS 
 

A gyerekkori elhízás növekvő prevalenciája, egészségügyi hatásai és az 

intervenciók eredményességére vonatkozó igen ellentmondásos adatokat 

figyelembe véve, munkám során alapvetően túlsúlyos és elhízott 

gyermekek számára kidolgozott 15 hetes edzésprogram hatásait 

vizsgáltam egyes cardiovascularis kockázati tényezőkre.  

A későbbiekben lehetőségem nyílt arra, hogy a korábban kidolgozott edzés 

módszert szélesebb körben is elterjesszem. Az általános iskolás tanulók 
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körében elvégzett keresztmetszeti vizsgálat célja ezért egyrészről az volt, 

hogy kiválasszam azokat a gyerekeket, akik részt vesznek majd az 

edzésprogramban, másrészről, hogy felmérjem a tanulók tápláltsági- és 

fittségi állapotát, illetve képet kapjak olyan életmód (pl. táplálkozás) és 

egyéb tényezőkről (pl. szülők szokásai), amelyek az edzésprogram 

eredményességét befolyásolhatják. 

 

A vizsgálatban a következő kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. A 15 hetes edzésprogram hogyan befolyásolja az egyes 

cardiovascularis (CV) kockázati tényezőket (abdominalis elhízás, 

alacsony állóképesség, hypertonia, lipid- és szénhidrát anyagcsere 

eltérések) túlsúlyos/elhízott gyerekeknél? 

2. A BMI mellett mért derékkörfogat hozzájárul-e a pontosabb CV 

kockázat besoroláshoz gyermekeknél? 

3. Kimutatható-e összefüggés a fizikai aktivitás és az állóképesség között 

gyerekkorban? 

4. Milyen összefüggés van a tápláltsági állapot és az állóképesség között 

gyereknél? 

5. Milyen gyakorisággal vannak jelen az egyes elhízásra hajlamosító 

életmód tényezők 7-15 éves gyerekek körében? 
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MÓDSZEREK 

 

Munkacsoportunk 65 túlsúlyos/elhízott gyermeket (33 fiú, 32 lány; 10,2 ± 

1,3 év; BMI = 25,3 ± 4,1 kg/m2) választott be. A vizsgálatokat követően a 

gyermekek és szüleik választhattak, hogy diétás kezelésben (alacsony 

glikémiás indexű étrend) vagy mozgásprogramban (15 héten át heti 3x60 

perc) kívánnak-e részt venni. Az edzésprogram 5 általános iskolában, 51 

gyermek részvételével zajlott. 

A kiindulási és az intervenciót követő vizsgálatok az Országos 

Sportegészségügyi Intézetben (OSEI) történtek. A túlsúly és az elhízás 

megállapítása a testtömeg indexen (BMI) alapuló, korra és nemre 

specifikus Cole kritériumok szerint történt. Az abdominalis elhízást a 

derékkörfogat ≥97. percentilis alapján határoztuk meg. A testösszetételt 

bioimpedancia analízis módszerével mértük. A cardiovascularis kockázati 

tényezők közül a magas vérnyomás (systolés és/vagy diastolés érték ≥95. 

percentilis), a lipid- és lipoprotein eltérések (TG ≥1,1 mmol/l és a HDL-C 

≤0,9 mmol/l), valamint az inzulin rezisztencia (HOMA-index >4) 

fennállását vizsgáltuk. A terhelés-élettani vizsgálatok futószalag 

ergometriás készülékkel történtek, lépcsőzetesen emelkedő intenzitású, ún. 

vita maxima típusú terhelés szerint. 

A keresztmetszeti vizsgálatokat 2007. december és 2008. február között, 

19 óbudai iskolában végeztük el a kerületben dolgozó testnevelő tanárok, 

védőnők és iskolaorvosok segítségével. Eredményeink 3714 gyermek 

(1864 fiú, 1850 lány; 11,3 ± 2,3 év) adatain alapulnak. Szülői kérdőívekből 

798 volt értékelhető. 
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A felmérés során antropometriai (testmagasság, testtömeg, 

derékkörfogat) és terhelés-élettani (pálya körülmények között, a 

MiniHungarofit protokollja szerint) vizsgálatok, valamint 

vérnyomásmérés történtek. Emellett a tápláltsági állapotot befolyásoló 

legfontosabb étkezési- (rendszeres reggeli; zöldség- és 

gyümölcsfogyasztás; cukros szénsavas üdítő bevitel; étkezések száma) és 

aktivitási szokásokról (sportolás; képernyő előtt eltöltött idő) kérdőív 

segítségével gyűjtöttünk adatokat. 

Az adatok elemzéséhez Statistica 7.0 típusú (StatSoft Inc, Tulsa, OK) 

szoftvert használtunk. A vizsgált paraméterek jellemzésére leíró statisztikai 

módszert (átlag ± SD) alkalmaztunk. A csoportok közötti különbségeket 2 

csoport esetén kétmintás t-próbával, három vagy annál több csoport esetén 

ANOVA módszerrel igazoltuk. A tesztek elvégzése előtt Kolgomorov-

Smirnov normalitás próbával ellenőriztük az adott változó eloszlását és 

szükség esetén logaritmikus transzformációt hajtottunk végre. ANOVA 

használata esetén a post hoc elemzéseket Tukey teszttel végeztük. A 

különböző paraméterek közötti összefüggések kimutatása Pearson-féle 

korrelációs vizsgálattal történt. 

 

EREDMÉNYEK 

 

1. 15 hetes edzésprogram hogyan befolyásolja az egyes cardiovascularis 

kockázati tényezőket túlsúlyos/elhízott gyerekeknél? 

Az edzésprogramot megkezdő 51 gyerek közül a programot 48 fő fejezte 

be (kiesési arány 5,9%). 38 főnél (18 fiú, 20 lány; 10,0 ± 1,3 év) volt az 

edzésprogram hatásának lemérését lehetővé tevő párosítható adat.  
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A 15 hét elteltével a résztvevők tápláltsági állapotában és antropometriai 

mutatóiban számos kedvező változás volt kimutatható annak ellenére, hogy 

a BMI átlaga nem változott. Az edzésprogram hatására nőtt a résztvevők 

izomtömege (32,4±6,2 vs. 33,7±6,1 kg; p=0,005) és csökkent a 

derékkörfogata (85,9±12,4 vs. 80,9±10,2 cm; p=0,00005).  

A program hatására jelentősen javult a résztvevők aerob állóképessége. 

Nőtt a futási idő (425,9±79,4 vs. 464,2±105,8 mp; p=0,006) és a relatív 

aerob kapacitás (37,0±3,9 vs. 42,6±11,2 ml/kg/min; p=0,002), valamint 

csökkent a nyugalmi (87,4±12,6 vs. 79,5±13,8 1/min; p=0,017) és az 5. 

percben mért megnyugvási pulzus (124,3±10,8 vs. 117,0±10,6 1/min; 

p=0,0001). 

A viszonylag rövid intervenciós periódus ellenére a résztvevők 

cardiovascularis kockázati profilja kedvezően változott. A program 

hatására csökkent a magas vérnyomás (10-ről 5-re), az emelkedett 

triglicerid (18-ról 14-re), az abdominalis elhízás (29-ről 20-ra), valamint a 

metabolikus szindróma (9-ről 6-ra) előfordulása. Emellett szignifikánsan 

csökkent a systolés vérnyomás (113,3±11,2 vs. 106,7±11,6 Hgmm; 

p=0,003) és az LDL-koleszterin (2,4±0,6 vs. 1,9±0,6 mmol/l; p=0,0001) 

szint. 

 

2. A BMI mellett mért derékkörfogat hozzájárul-e a pontosabb CV 

kockázat besoroláshoz gyermekeknél? 

A túlsúly és az elhízás prevalenciája (Cole szerint) a vizsgált 7-15 éves 

tanulók körében 14,5% és 4,6% volt. A derékkörfogat alapján abdominalis 

túlsúly összesen 6,7%-ban, abdominalis elhízás 7,9%-ban volt kimutatható. 
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A BMI és derékkörfogat között mindkét nemnél, minden korcsoportban 

szoros, szignifikáns korreláció (r= 0,62-0,87; p<0,001) volt igazolható.  

Összevetve a kétféle definíciót (BMI és derékkörfogat), a legtöbb esetben a 

résztvevők ugyanabba a tápláltsági kategóriába tartoztak. 1,0%-ban fordult 

elő, hogy a gyermek a BMI alapján a normál, a derék alapján az elhízott 

(ún. metabolikus elhízás), és 0,5%-ban, hogy a BMI alapján az elhízott, 

derék alapján a normál (ún. elhízott fenotípus) kategóriába tartozott. 

Azoknál a gyerekeknél, ahol a BMI a normál, a derékkörfogat az 

elhízott kategóriába esett a kóros vérnyomás előfordulása mintegy 10%-

kal magasabb volt, mintha a derék a normál tartományban volt (21,6% vs. 

30,6%). Ezzel szemben a BMI szerint elhízott kategórián belül mintegy 

20%-kal alacsonyabb volt a kóros vérnyomás előfordulása, ha a derék a 

normális volt (37,5% vs. 59,1%). 

Ezen felül az intervenciós csoportba beválasztott túlsúlyos/elhízott 

gyerekeknél, ha ez normál derékkörfogattal párosult a metabolikus 

szindrómát alkotó kockázati tényezők egyike sem volt jelen. 

 

3. Kimutatható-e összefüggés a fizikai aktivitás és az állóképesség 

között gyerekkorban? 

A terhelés-élettani vizsgálatok alapján a 7-15 éves tanulók több mint 

harmada (37,3%) az igen gyenge, illetve gyenge állóképességű 

kategóriákba tartozott. Ezzel szemben jó, kiváló vagy extra teljesítményt 

mindössze a résztvevők 16,6%-a ért el.  

A tanulók 99,5%-nak legalább heti 2 testnevelés órája volt. A heti átlagos 

testnevelés óraszám 3,1 ± 0,9 óra/hét volt. A mindennapos testnevelés 238 

gyerek számára volt elérhető. 
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A tanulók több mint két harmada (73,1%) nyilatkozta azt, hogy 

rendszeresen sportol, fele (48,2%) egyesületben. A nem egyesületben 

sportolók átlagosan heti 2,5±1,5, az egyesületben sportolók heti 3,5±1,6 

edzésen vettek részt (p=0,001). Összességében az egyesületben sportolók 

csaknem másfélszer annyi pontot értek el a MiniHungarofit vizsgálat során, 

mint a nem sportolók (60,1±0,9 vs. 44,3±1,0 pont; p=0,00003). Emellett az 

egyes tesztek során külön-külön is az egyesületben sportolók érték el a 

legmagasabb, a nem sportolók a legalacsonyabb pontszámokat (p<0,01). A 

különbségek az életkorra, nemre és a testnevelés órák számára történő 

korrekciót követően is fennmaradtak. 

 

4. Milyen összefüggés van a tápláltsági állapot és az állóképesség között 

gyereknél? 

A pályatesztek során túlsúlyos gyerekek közel negyede (23,5%), az 

elhízottak fele (50,5%) a leggyengébb állóképességi kategóriába került. 

Mind a túlsúlyosak, mind az elhízottak további kb. egyharmada (n=134 és 

n=36) gyenge teljesítményt mutatott. Kiváló teljesítményt a túlsúlyos 

tanulók közül mindössze 2 fő (0,5%), míg extra minősítést egyetlen 

túlsúlyos tanuló sem ért el. A kiváló és extra kategóriákban elhízott tanuló 

nem szerepelt. 

A túlsúlyos gyerekek a normál súlyúak összpontszámához képest 

mindössze kétharmad, az elhízottak kb. harmad annyi pontot értek el. 

Emellett az összes tesztnél szignifikánsan gyengébben teljesítettek, mint a 

normális testsúlyúak. Ez az összefüggés a nemre és életkorra történő 

korrigálás után is szignifikáns maradt. 
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5. Milyen gyakorisággal vannak jelen az egyes elhízásra hajlamosító 

életmód tényezők 7-15 éves gyerekek körében? 

Összességében a tanulók egynegyede (26,9%) nem sportolt. Ez az arány 

az életkor előrehaladtával mindkét nemnél romlott. Így fiúknál a nem 

sportolók aránya 9 éves kortól (15,6%) kezdve folyamatosan nőtt, és 15 

éves korra megduplázódott (31,6%). Lányoknál a nem sportolók aránya 10 

éves kortól (20,9%) emelkedett, és a 15 éves lányoknak már több mint fele 

(54,1%) nyilatkozta azt, hogy nem sportol. Lányoknál a 8 évesek 

kivételével minden életkorban magasabb volt a nem sportolók aránya, mint 

fiúknál. 

A vizsgálatban résztvevő tanulók hétköznap átlagosan 2,2±1,9 órát, 

hétvégén 3,6±2,6 órát töltöttek számítógép vagy TV képernyője előtt. Az 

órák száma az életkor előrehaladtával párhuzamosan nőtt. Hétköznap a 

gyerekek egyharmada (32,7%), hétvégén majdnem kétharmada (61,8%) 

több mint napi 2 órát töltött képernyő előtt. A normál súlyú gyerekek mind 

hétköznap (2,1±0,1 vs. 2,5±0,2 óra), mind hétvégén (3,5±0,1 vs. 3,9±0,2 

óra) kevesebb időt töltöttek képernyő előtt, mint az elhízottak (p<0,005). 

Ezt alátámasztva mind a túlsúly (15,5% vs. 13,1%; p = 0,03), mind az 

elhízás (4,8% vs. 3,6%; p = 0,0000) előfordulása magasabb volt azoknál, 

akik naponta több mint 2 órát töltöttek képernyő előtt, összevetve azokkal, 

akik legfeljebb 2 órát. 

A vizsgálatban résztvevő gyerekek több mint egy ötöde (21,3%) nem 

fogyaszt rendszeresen reggelit. A nem-reggelizők hányada az életkor 

előrehaladtával folyamatosan nőtt, így a 7 évesek között minden tizedik 

(10,9%), a 14 és 15 évesek között már minden harmadik (33%) gyermek 

hagyta el a reggelit. Szignifikáns különbség volt kimutatható a reggeliző és 
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a nem-reggeliző csoportok BMI-je (18,1±3,7 vs. 19,3±4,0 kg/m2; p<0,001) 

és derékkörfogata (63,9±10,8 vs. 67,3±12,0 cm; p<0,001) között. A 

különbségek az életkorra történt korrigálás után is szignifikánsak maradtak. 

Ezt alátámasztva a nem-reggelizők körében mind az elhízás (6,1% vs. 

3,9%; p = 0,004), mind az abdominalis elhízás (12,3% vs. 6,5%; p = 0,000) 

előfordulási aránya magasabb volt, mint a rendszeresen reggelizők között. 

A felmérésben részt vett lányok közül minden 8. (12,4%), a fiúk közül 

minden 5. (19,3%) nyilatkozta azt, hogy nem eszik naponta legalább 

egyszer zöldséget vagy gyümölcsöt (Z/GY). Szignifikáns különbség sem 

a BMI-ben, sem a derékkörfogatban, sem a túlsúlyosak vagy elhízottak 

arányában nem volt igazolható a Z/GY-t rendszeresen fogyasztó és nem 

fogyasztó csoportok között. 

A vizsgálatban résztvevők közel 2/3-a (63,3%) nyilatkozta azt, hogy napi 

rendszerességgel iszik cukros, szénsavas üdítőt. A napi átlagos fogyasztás 

2,8 ± 4,9 dl volt, és a fogyasztás az életkor előrehaladtával folyamatosan 

nőtt. A 15 évesek átlagos bevitele már napi fél liter volt. A tanulók 3,3%-a 

naponta több mint 1 liter üdítőt fogyasztott. Szignifikáns, de igen gyenge 

korreláció volt kimutatható az üdítő fogyasztás mennyisége és a BMI 

(r=0,12), valamint a derékkörfogat (r=0,18) értékek között. 

Az étkezések száma átlagosan 3,9 ± 0,9 (1,0 – 10,0) volt. A gyerekek 

többsége (95%) napi 3-5 étkezést fogyasztott. Az étkezések száma az egyes 

korcsoportokban az életkor előrehaladtával csökkent, így a 7 évesek 

átlagosan 4,2 ± 0,1, a 15 évesek 3,7 ± 0,1 étkezést fogyasztottak (p<0,05). 

A naponta 3, 4 illetve 5 étkezést fogyasztók között mind a túlsúlyosak 

(20,6%, 13,3%, és 10,5%), mind az elhízottak (5,7%, 4,4% valamint 3,2%) 

aránya az étkezések számával fordított arányban csökkent 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

1. A túlsúly és az elhízás prevalenciája nagymértékben eltért attól függően, 

hogy a gyermekeket BMI vagy derékkörfogat szerint osztályoztuk. 

2. Úgy tűnik, hogy az egyes BMI kategóriákon belül a kóros vérnyomás 

előfordulása azoknál a gyerekeknél a legmagasabb, ahol hasi elhízás is 

fennáll (derékkörfogat >97. percentilis). 

3. A jelenlegi 7-15 évesek dinamikus állóképessége igen gyenge, és 

jelentősen elmarad a 20 évvel ezelőtt mért eredményektől.  

4. Eredményeink alapján úgy tűnik, hogy gyerekkorban is pozitív 

összefüggés igazolható az aktivitási szintek és az állóképesség között. 

5. A heti 5 testnevelés órán részt vevő nem sportoló tanulók állóképessége 

a nem egyesületben sportoló tanulókéhoz hasonló. 

6. A túlsúlyos/elhízott gyermekek teljesítőképessége lényegesen gyengébb, 

mint a normál súlyú kortársaiké, tovább növelve ezzel a 

cardiovascularis kockázatot. 

7. A kidolgozott 15 hetes edzésprogram kedvezően befolyásolta a 

résztvevők antropometriai paramétereit, cardiovascularis kockázati 

profilját és állóképességét. Így a testsúly változása nélkül is a 

cardiovascularis kockázat csökkenése volt elérhető. Egy edzésprogram 

eredményességének megítélésénél tehát a testsúly csökkenésén túl 

egyéb tényezők változását is figyelembe kell venni. 

8. Az általunk vizsgált elhízásra hajlamosító táplálkozási szokások igen 

nagy arányban voltak jelen a 7-15 éves korosztálynál. Az előfordulás az 

életkor előrehaladtával egyre nőtt. 
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9. Szoros összefüggés mutatható ki a szülők és a gyerekek tápláltsági 

állapota, valamint táplálkozási és sportolási szokásaik között. 

ÚJ EREDMÉNYEK  

 
1. Felmérésünk Magyarországon az első olyan vizsgálat, amely a lehető 

legszélesebb körben keresi az összefüggést a tápláltsági állapot és az 

egyes életmódtényezők, valamint az egyes életmódtényezők között 

gyermekkorban. A feltárt összefüggések hatékonyabb beavatkozást 

tesznek lehetővé a gyermekkori elhízás megelőzése területén. 

2. A BMI mellett a derékkörfogat meghatározása pontosabb rizikó 

stratifikálást tesz lehetővé. 

3. Magyarországon elsőként olyan edzésprogramot dolgoztunk ki 

túlsúlyos/elhízott gyerekek számára, amely az iskolai oktatáshoz jól 

illeszkedik, és kedvezően befolyásolja az elhízás szövődményeit is. 

4. Vizsgálatunk során elsőként igazoltunk összefüggést a reggeli 

elhagyása és az abdominalis elhízás között. 

5. Számszerűen tudtunk összefüggést kimutatni a szülő és gyermeke 

reggelizési, valamint sportolási szokásai között. 

 

GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁG  

 

1. A normál súlyú populációban a metabolikusan nagyobb kockázatú 

gyerekek kiszűréséhez segítség lehet a BMI mellett a derékkörfogat 

mérése. A túlsúlyos/elhízott gyerekeknél a derékkörfogat jól korrelál a 

cardiovascularis kockázati tényezők jelenlétével, így mérése lehetővé 
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teszi azon gyermekek kiválasztását, ahol agresszívebb kezelés 

szükséges. 

2. A mindennapos iskolai testnevelés alapja lehet mind az állóképesség 

növelésének, mind az ajánlásoknak megfelelő, napi legalább 60 perc 

testmozgás biztosításának, ezért kívánatos lenne, ha minden tanuló 

számára elérhetővé válna. 

3. Mivel a túlsúlyos/elhízott gyerekek teljesítőképessége lényegesen 

gyengébb, mint a normál súlyú kortársaiké, szükséges lenne őket külön 

tornacsoportban mozgatni addig, amíg felzárkóznak egy olyan 

állóképességi szintre, amellyel már képesek végrehajtani a testnevelés 

órák anyagát.  

4. A túlsúlyos/elhízott gyerekek külön csoportban, megfelelő intenzitással, 

játékos formában történő edzése igen jó compliancehoz vezet. A 

kidolgozott program így jó eszköznek bizonyulhat a túlsúlyos/elhízott 

gyerekek kezelésében. 

5. Az elhízásra hajlamosító táplálkozási szokások nagyarányú, az életkor 

előrehaladtával egyre fokozódó jelenléte felhívja a figyelmet az 

egészséges életmód oktatásának, illetve az egészséges iskolai környezet 

és egészséges választék biztosításának fontosságára, lehetőleg minél 

fiatalabb életkorban elkezdve. 

6. Tekintettel arra, hogy a reggeli elhagyása kiemelt táplálkozási kockázati 

tényező, így nemzetközi példákhoz hasonlóan a hazai általános 

iskolákban is szükséges lenne a reggeli lehetőségének biztosítása. 

7. Mivel a gyermekek életmódjában jelentős szerepet játszik az iskolai és 

az otthoni környezet, az eredményes prevenció feltétele a tanárok és 

szülők aktív bevonása. 
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	CÉLKITŰZÉS 
	 KÖVETKEZTETÉSEK 
	1. A túlsúly és az elhízás prevalenciája nagymértékben eltért attól függően, hogy a gyermekeket BMI vagy derékkörfogat szerint osztályoztuk. 
	2. Úgy tűnik, hogy az egyes BMI kategóriákon belül a kóros vérnyomás előfordulása azoknál a gyerekeknél a legmagasabb, ahol hasi elhízás is fennáll (derékkörfogat >97. percentilis). 
	3. A jelenlegi 7-15 évesek dinamikus állóképessége igen gyenge, és jelentősen elmarad a 20 évvel ezelőtt mért eredményektől.  
	4. Eredményeink alapján úgy tűnik, hogy gyerekkorban is pozitív összefüggés igazolható az aktivitási szintek és az állóképesség között. 
	5. A heti 5 testnevelés órán részt vevő nem sportoló tanulók állóképessége a nem egyesületben sportoló tanulókéhoz hasonló. 
	6. A túlsúlyos/elhízott gyermekek teljesítőképessége lényegesen gyengébb, mint a normál súlyú kortársaiké, tovább növelve ezzel a cardiovascularis kockázatot. 
	7. A kidolgozott 15 hetes edzésprogram kedvezően befolyásolta a résztvevők antropometriai paramétereit, cardiovascularis kockázati profilját és állóképességét. Így a testsúly változása nélkül is a cardiovascularis kockázat csökkenése volt elérhető. Egy edzésprogram eredményességének megítélésénél tehát a testsúly csökkenésén túl egyéb tényezők változását is figyelembe kell venni. 
	8. Az általunk vizsgált elhízásra hajlamosító táplálkozási szokások igen nagy arányban voltak jelen a 7-15 éves korosztálynál. Az előfordulás az életkor előrehaladtával egyre nőtt. 
	9. Szoros összefüggés mutatható ki a szülők és a gyerekek tápláltsági állapota, valamint táplálkozási és sportolási szokásaik között. 
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