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KÖSZÖNTÕ

Az elsô gondolat a köszöneté… Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak mindazoknak, akik e fontos, idôszerû tudományos kiadvány elkészítésében közremûködtek. Szeretném személyesen kiemelni Berkes István
fôigazgató fôorvos úr és a szerzô Téglásy György fôorvos úr értékes, elismerésre
méltó munkáját.
Az olimpiai eszme nemcsak arról szól, hogy bajnokokat neveljünk, akik
példaképül állnak a jövô nemzedéke elôtt, akikre büszke lehet minden magyar
ember, hanem arról is, hogy a sport a nevelés fontos eszköze. Elsôsorban azzal a
céllal, hogy a fiatalok testben és lélekben egyaránt harmonikusan fejlôdjenek.
Ez a kötet, amit olvasója a kezében tart, ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a
fiatalokkal együtt az ország minden polgára azt vallja, ép testben ép léleknek
kell lakoznia.
Az egészség megôrzéséhez a korszerû táplálkozás és a mozgásgazdag életmód
a két legfôbb ajánlat. Ez a kiadvány a lehetôségek és módszerek tudományosan
megalapozott változatait mutatja be, szolgálva hasznos tanácsokkal.
A Magyar Olimpiai Bizottság társkiadóként örömmel nyújtott segítséget e
kötet megjelenéséhez. Szeretnénk ezzel is bizonyítani, hogy a „Sport for All”, a
mindenki sportolása és egészsége rendkívül fontos számunkra.
Budapest, 2006. augusztus.
Dr. Schmitt Pál
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
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ELÕSZÓ

Korunk életmódjára világszerte két alapvetô tényezô nyomja rá bélyegét, a túltápláltság és
a mozgásszegény életmód. Az élelmiszeripar, a kereskedelem árubôsége és kínálata,
valamint a reklám hatása alól a fogyasztó nem tudja kivonni magát és így erôfeszítést igényel
táplálkozásunkat úgy formálni, hogy a szükségleteknek megfelelô legyen. Ez alól a legkisebb
jövedelmû réteget kivéve a társadalom alacsonyabb jövedelmû rétegei sem mentesülnek, mivel az olcsóbb tápanyagok energiatartalma általában nagyobb és így túltápláltsághoz vezetnek. A civilizáció áldásai mellett a motorizáció általánossá válásával a fizikai munka
háttérbe szorult és a közlekedés, valamint a mindennapi élet sok apró tevékenysége kényelmesebbé vált, az energialeadás gátját képezve. A munkaidô rövidülésével a szabadidô
megnôtt, azonban ez nem járt a fizikai aktivitásra, sportolásra fordított idô növekedésével,
sôt a különbözô korosztályokban egyaránt a szabadidô felhasználása egyre kevésbé energiaigényes tevékenységgel párosul. A televízió nézés, a számítógép felhasználása munkára,
tanulásra vagy játékra, egyre inkább betölti a felnôtt korosztályok és az ifjúság idejét.
Így érthetô, hogy a fejlett és fejlôdô országokban az elhízás egyre nagyobb számban jelenik meg. Jelenleg a világon 310 millió elhízott ember él és arányuk a normális súlyúakhoz
képest egyre nô. Negyedszázadunkban az elhízottak száma megduplázódik. Hazánkban is a felnôtt lakosság mintegy 20 %-a elhízott és további 47 %-a túlsúlyos. Ez sajnos
messzemenôen kihat egészségi állapotunkra, egészségügyünkre és gazdasági helyzetünkre.
Téglásy György könyve régen meglévô hiányt pótol, amikor a táplálkozás és a fizikai
aktivitás kapcsolatát bemutatja. Az energiaszegény étrend magában nem oldja meg az
elhízás problémáját. Ha nem társul sporttevékenységgel, a kövér löttybôl sovány lötty
lesz. Könyve szakszerûen, de ugyanekkor közérthetô módon mutatja be a táplálkozás,
a mozgás és az elhízás különbözô kérdéseit. Véleményem szerint mindenki talál benne
megszívlelendô gondolatokat.
Ajánlom a könyvet sportvezetôk, sportoktatók, sportolók kezébe, de azt hiszem, különösen
hasznos lehet mindazoknak, akik elhanyagolják egészségi állapotukat. Végül remélem,
hogy eljut a döntéshozók kezébe is.
Jó szórakozást és eredményes felhasználást kívánok a Kedves Olvasónak.
Budapest, 2006. július 14.
prof. Dr. Halmy László
a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke
a MTA doktora
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BEVEZETÉS

Az egészség nem csupán a betegség hiányát, hanem a fizikai, mentális és szociális
jólétet is jelenti. A társadalom szempontjából is fontos az egészség megôrzése, és
az, hogy a betegségek és azok szövôdményeinek száma hogyan alakul.
Az átlagéletkor kitolódásával egyre fontosabbá válik, hogy az idôsebb
életkort milyen egészségi állapotban érik meg az emberek, valamint milyen
betegségek korlátozzák az életvitelüket. Az átlagéletkor emelkedésével nô az
idôsebb korban elôforduló krónikus betegségekben szenvedôk száma, amelyek
hátterében a degeneratív elváltozások állnak: dementia, csontritkulás, ízületi
degeneratív elváltozások, cukorbetegség, keringési és daganatos betegségek.
A betegségek és szövôdményeik kezelése a betegre, és a társadalomra is
komoly anyagi terheket ró, így az egészség megôrzésével nem csupán a betegek
jobb életminôségét lehetne elérni, hanem megtakarítható lenne az egészségügyi
kiadások egy része is.
A jobb életminôség biztosítása közös érdek, de az egyének aktív közremûködése nélkül a legjobb társadalmi kezdeményezés sem érheti el célját.
Ezért célunk hogy segítsük az embereket egészségük megôrzésében, valamint
támogassuk az egészségi állapotukon javítani szándékozók igyekezetét.
Számos betegség hátterében kimutatható a genetikai hajlam, de egy betegség
kialakulását, és annak súlyossági fokát jelentôsen befolyásolja az életmód,
elsôsorban a táplálkozás, a káros szenvedélyek hiánya vagy megléte, valamint a
környezeti terhelés.
A halálozáshoz vezetô betegségek okait kutatva, megdöbbentô és egyben
elgondolkodtató, hogy a vezetô ok (dohányzás) mögött a második helyen a
helytelen táplálkozás és az inaktív életmód áll. Hazánk lakosságának 60 %-a
túlsúlyos illetve elhízott, amelynek kialakulását alapvetôen ezen utóbbi két fô
okra vezethetjük vissza. Igen fontos tudni, hogy az elhízás betegség, sôt számos
más betegség kialakulásához vezethet és azok lefolyását súlyosbíthatja.
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1.

FEJEZET

ENERGIAEGYENSÚLY

A táplálkozás során elfogyasztott ételekbôl (élelmiszerekbôl) származó energia
részben mechanikai munkává (izomösszehúzódás), elektromos (membránegyensúly, iongrádiens fenntartása) vagy kémiai (új molekulák szintézise)
energiává alakul. Az energiaátalakulások hôenergia termelôdésével járnak.
A bevitt és felhasznált energia nagyságától függôen beszélhetünk:
1. egyensúlyról; a szervezet energiaegyensúlyban van, a testsúly nem
ingadozik,
2. pozitív az energiamérleg; tartós energiafelesleg testsúlygyarapodást,
3. negatív az energiamérleg; tartós energiahiány testsúlycsökkenést
eredményez.
A javasolt napi energiabevitel nagysága az életkor, életvitel (aktív/inaktív)
függvényében látható a következô ábrán.
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A szervezet az energiafelesleget zsírszövet formájában tárolja, amelynek nagysága szinte korlátlan lehet. A zsírszövet elhelyezkedésétôl függôen visceralis
(hasi) és subcutan (bôr alatti) zsírszövetet különböztetünk meg.
Az elhízás megítélésére számos módszer létezik, közülük az egyik könnyen
reprodukálható, és hasznos mutató a testtömeg-index (BMI: testsúly kg/
testmagasság m²). A BMI értékelését a mutatja a következô ábra.

Az elhízottak között számos betegség jóval nagyobb arányban fordul elô, mint
a normál súlyú egyének között (2-es típusú cukorbetegség, magasvérnyomás,
hyperlipidaemia). A testtömeg-index növekedésével ugrásszerûen emelkedik
a cukorbetegség kialakulásának kockázata. Az egyes kategóriák között a
kockázatnövekedés közel 7-szeres.(Normál testtömeghez képest a túlsúlyosak
6,7-szeres, az elhízottak 42-szeres kockázattal rendelkeznek). Súlyos mértékû
(BMI 35%) elhízás esetén a hypertenzív szívbetegség, a stroke, a hirtelen
szívhalál magas kockázatával kell számolni. A centrális típusú elhízás,
vagyis a hasi zsírszövet felszaporodása (ún. alma típusú elhízás) kifejezetten
kockázatnövelô tényezô.
Epidemiológiai felmérések igazolták, hogy a zsírbevitel mértéke és az elhízás
szoros kapcsolatot mutat: a magas zsírtartalmú ételeket fogyasztók esetében
(ha nem korlátozták az elfogyasztott étel mennyiségét) nagyobbnak bizonyult
az elfogyasztott ételek energiatartalma, mint a magas szénhidrát és alacsony
zsírtartalmú ételeket fogyasztóknál. Az eredmény lehetséges, hogy a magas
zsírtartalmú ételek étvágynövelô hatásával magyarázható.
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A magas zsírbevitel esetén a zsírsavak oxidációjának szintje nem emelkedik,
hanem az energiafelesleg a zsírszövetekben raktározódik. A fokozott szénhidrátbevitel növeli a szénhidrátok oxidációját, és a szénhidrátegyensúly 24 órán
belül helyreáll. Magas fehérjetartalmú étrend növeli a fehérje oxidációt, azonban
az étrendi változtatás nem jár az izomszövet mennyiségének növekedésével.
Már csupán az étrend zsírtartalmának csökkentésével is érdemi testsúlyredukció érhetô el. Az alábbi táblázatban az étrend zsírtartalmának 38
energiaszázalékról 23 energiaszázalékra történô csökkentésével elért
eredményeket, és a diétás beavatkozások idôtartamát láthatjuk.

Az étrend zsírtartalmának csökkentése hosszú távon is eredményes lehet, mint
azt Sheppard és Stahl megfigyelése is igazolta.
Az energiaegyensúly biztosításához nem csupán az energiabevitel csökkentése, hanem az energiafelhasználás növelése is szükséges. Az alacsony intenzitású fizikai tevékenységek
alkalmasak arra, hogy megfelelô kitartással párosulva,
hatékonyan csökkentsék a
testsúlyfölösleget. Napi 3 óra
intenzív séta energiaigénye
40 g zsír oxidációjának felel
meg, mely fizikai aktivitás
rendszeres végzésével négy
hét után közel 1 kg-os testsúlycsökkenés érhetô el.
Természetesen
ügyelni
kell arra, hogy a fizikai
aktivitás hatására növekvô
étvágy következtében ne
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növekedjen az elfogyasztott ételek energiatartalma. Az étrendben elôírtak
energiatartalmának növekedéséhez nem csupán az ételek, hanem az elfogyasztott italok energiatartalma is jelentôsen hozzájárulhat (különösen az
„energiaitalok” és az alkohol tartalmú italok).
A szívkoszorúér-meszesedés az egyik legsúlyosabb egészségügyi probléma
Európában. Amíg a gazdaságilag fejlett országokban az utóbbi években
különbözô mutatókban jelentôs javulás észlelhetô, addig hazánkban további
progresszió tapasztalható. A kórkép leggyakoribb klinikai megjelenési formái a
mellkasi fájdalom, a myocardiális infarctus vagy szívizomelhalás, és a hirtelen
szívhalál.
A szívkoszorúér-meszesedés esetén a szívet vérrel ellátó artériák keresztmetszete,
– több tényezô és bonyolult folyamatok eredményeként – beszûkül. Ez a
folyamat több évtized alatt alakul ki, míg végül az eret részben vagy teljesen,
a kialakuló vérrög elzárhatja, és elhelyezkedésétôl függôen akár végzetes
szívrohamot is okozhat.
Az étkezés zsír-típusa és mennyisége mind az érelmeszesedés akár
évtizedekig tartó folyamatára, mind az elzáródás kialakulására hatással van.
Az érelmeszesedés fokozatos kialakulását az alábbi kép mutatja be.
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Kockázati tényezõk
Bár egyes emberek genetikailag hajlamosabbak a szívkoszorúér betegség
kialakulására mint mások, a betegség kialakulásában a környezeti hatások
jelentôs szerepet játszanak.
Az alacsony szívkoszorúér-betegségi rátával rendelkezô országokból
kivándorló csoportok, a befogadó új országukban gyakran hajlamosabbak
lesznek a megbetegedésre, amely egyértelmûen a környezeti tényezôk szerepére
hívja fel a figyelmet.
Az elmúlt mintegy száz évben olyan jelentôs növekedés következett be a
szívkoszorúér-betegség eredetû elhalálozásokban, amely nem magyarázható
pusztán genetikai tényezôkkel, és amelyek hátterében számos rizikófaktort
azonosítottak. A tudományosan leginkább megalapozott rizikófaktorok: az
alacsony sûrûségû LDL koleszterin, a magas vérnyomás, a dohányzás, és
mások, amelyek ezekhez összetett módon kapcsolódhatnak, pl.: az elhízás,
a cukorbetegség, a testmozgás hiánya, bizonyos véralvadási faktorok magas
koncentrációja és a test csökkent szabadgyökfogó (antioxidáns) kapacitása. (A
Chlamydia pneumoniaeval történt fertôzöttséget is lehetséges rizikófaktorként
azonosították.)
Az anyai táplálkozás magzati növekedésre gyakorolt hatásának, a késôbbi
szívkoszorúér-betegségre való hajlama közötti kapcsolat tisztázására is számos
megfigyelés irányult.
Az étkezés során elfogyasztott zsírmennyiség és a szívkoszorúérbetegség
közötti kapcsolatot kutató tanulmányok már az 1960-as években (Seven
Countries Study) vizsgálták a különbözô országok táplálkozási szokásain belül
a zsírfogyasztás összetétele és a szívkoszorúér-betegségek közötti
összefüggéseket.
A megfigyelések alapján megállapították, hogy a koleszterin koncentrációkban
észlelt különbség a telített zsírsavak bevitelébôl származtatható, és a
szívkoszorúér-betegségi ráta arányos volt a telített zsírsav bevitel mértékével és
a vér koleszterin-szintjével. A koleszterinszintek közötti jelentôs különbségek
hátterében egyéb környezeti vagy életmódbeli tényezôk is szerepet játszhattak.
Az étkezések zsírtartalma, a vér koleszterin és szívkoszorúér-betegségek közötti
kapcsolatok vizsgálatában a hét országban végzett kutatás mind epidemiológiai,
mind kísérleti szempontból nagy jelentôségû.
Randomizált klinikai tanulmányok igazolták a koleszterinszint csökkentésének kedvezô hatását úgy az elsôdleges, mind a másodlagos megelôzésben.
(1 %-os koleszterinszint csökkentése a szívkoszorúérbetegség 2% -os csökkenését
eredményezte). A megfigyelések alapján a hosszú távú koleszterinszint csökkentés
hatékony eszköz a szívkoszorúér betegségek megelôzésében.
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A koleszterinszint csökkentését a klinikai vizsgálatokban diétával, gyógyszerekkel
vagy a kettô kombinációjával érték el. Modern gyógyszerek – mint például
a sztatinok – bizonyultak a leghatékonyabb koleszterinszint csökkentôknek,
amelyek egyúttal a szívkoszorúér-betegség rizikóját is csökkentik. A megfigyelések
azt mutatják, hogy a szívkoszorúér-betegség kockázatának csökkentésében a
telített zsírsavaknak telítetlen zsírsavakkal történô felváltása még fontosabb, mint
a teljes zsírmennyiség csökkentése. A telített zsírok koleszterinszintet növelô hatása
kétszerese a táplálékkal elfogyasztott koleszterinének.
Lényeges különbséget tenni a koleszterin típusai között. A vér teljes koleszterin
szintjének kb. 70 %-át az alacsony sûrûségû lipoproteinek (LDL) szállítják
az érfalhoz, ezen formája növeli a szívkoszorúér-betegség rizikóját. A nagy
sûrûségû lipoprotein (HDL) szállítja a perifériától a májba a visszaút pályán a
koleszterint, így véd a szívkoszorúér-betegség ellen.
Epidemiológiai kutatások igazolták, hogy azon egyének, akiknél magas
a triglicerid koncentráció, magasabb szívkoszorúér-betegség rizikóval
rendelkeznek. Az emelkedett triglicerid koncentráció megváltoztatja az LDL
metabolizmusát, növekszik az oxidációra hajlamos LDL szintje, mely elôsegíti
az atherosclerosist. A triglicerid szint növekedése a véralvadási paraméterek
kedvezôtlen alakulását eredményezi.
Az étkezési eredetû zsírok jelentôs részben olyan zsírsavakból állnak,
amelyek a lánc hosszában (szénatomok száma), a kettôs kötések számában és
formájában (cis vagy trans) különbözhetnek egymástól. Az 1960-as években,
(Seven Countries Study keretében) vizsgálták, majd összehasonlították, a
középkorú férfiak zsírfogyasztásának adatait. Bár ezek az adatok ma már nem
tekinthetôk reprezentatívaknak, hiszen azóta jelentôsen emelkedett, különösen
az utóbbi évtizedekben a többszörösen telítetlen zsírsavaknak – elsôsorban
linolsavnak – a bevitele. A táblázat jól tükrözi, hogy a különbözô országokban
– az eltérô táplálkozási szokásokból fakadóan – mennyire különbözik a zsírsavak
fogyasztása, és összetételi arányuk milyen eltéréseket mutat.
A legtöbb étrend a telített zsírsavak széles körét tartalmazza.
A pálmasav minden fogyasztásra alkalmas zsírban és olajban megtalálható,
és fôleg a pálmaolajban (növényi olaj, kemény margarinok és sütô zsiradék
összetevôje) vajban, tejben, sajtban és húsokban található.
A sztearinsav fôleg a csokoládéban használt kakaóvajban és a marhából,
juhból származó faggyúban található, mely ugyan a koleszterinszintet nem
növeli, de a véralvadási paramétereket kedvezôtlenül befolyásolja.
Laurinsav a cukrászatban használatos (kókusz és a pálmaolaj). A tejzsírok
is relatíve magas mennyiségben tartalmaznak laurinsavat és mirisztinsavat,
amelyek kifejezetten emelik a koleszterinszintet. A telített zsírsavak összmennyisége ne haladja meg az összenergia 10 %-át.
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Az emberi táplálkozásban igen jelentôs szerepük van a telítetlen zsírsavaknak,
melyek az egyszeresen telítetlen zsírsavak közül az olajsav (cisz 18:1 n-9) és a
többszörösen telítetlen zsírsavak közül a linolsav (cisz-cisz 18:2 n-6).

Az olajsav mindenféle fogyasztható zsírban és olajban megtalálható, a
mediterrán étrend jellegzetes alkotórésze. Olajsavban különösen gazdag az
olívaolaj (72%) de a repceolaj, szója-és kukoricaolaj is jelentôs mennyiségben
tartalmazza. A napi összenergia mennyiségének 12 %-t célszerû egyszeresen
telítetlen zsírsavakból fedezni.
A többszörösen telítetlen zsírsavak egyik nagy csoportját az emberi szervezet
számára esszenciális (a szervezet nem képes elôállítani), n-6 zsírsavak (omega6) alkotják, amelybôl a szervezet számára nélkülözhetetlen mennyiség a
napi összenergia bevitel 3%. A napi ajánlott beviteli mennyiség az energia
6-8%-át ne haladja meg, mert a fokozott bevitel a szabadgyökök képzôdését
segíti elô, hozzájárulva az atheroscelosis folyamatához. Fô forrásai a növényi
olajok, napraforgó-, szója-, kukoricaolaj (linolsav, (18:2), valamint a repceolaj
(linolénsav, (18:3).
A többszörösen telítetlen zsírsavak másik csoportját n-3 (omega-3) zsírsavak
alkotják. Kedvezô élettani hatásuk eredményeként elônyösen befolyásolják
a véralvadási paramétereket, csökkentik a vérnyomást. Az eikozapenténsav
(EPA,20:5) és a dekozahexénsav (DEHA, 22:6) elsôsorban a tengeri halakban
(hering, makréla, lazac, szardínia), a busában, valamint a lenmagolajban találhatók
meg nagyobb mennyiségben. Hatásukra emelkedik a védô hatású HDL-C szint,
csökken a triglicerid szint, míg a koleszterinszint csökkenése csak átmeneti. Napi
1 g omega-3 zsírsavat tartalmazó kezelés hatására a szívizominfarktuson átesett
csoportban jelentôsen csökkent (45%) a hirtelen szívhalál kockázata.
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Kedvezô hatás a napi energiamennyiség 8–10%-nak megfelelô mértékû bevitel
esetén várható, mert túlzott bevitel esetén a nagy mennyiségben keletkezô
szabad gyökök az érelmeszesedés kialakulását segíthetik elô.
A többszörösen telítetlen és telített zsírsavak aránya kedvezônek mondható,
ha a hányados 1, vagy azt meghaladó érték.
Az emberi táplálékban a telítetlen zsírsavak általában cisz szerkezetben
találhatók meg. Az ipari feldolgozás során a cisz szerkezet (konfiguráció) transzizomerré alakul át pl.: a margaringyártásban az olajok hidrogenizálása során.
A kérôdzô állatok (szarvasmarhafélék, juh) gyomrában is hasonló átalakulás
zajlik le, így ezen állatok húsában, tejében természetes formában találhatók
meg a transz izomerek. (Változatlan összegképlet mellett a megváltozó térbeli
szerkezettel, élettani hatásuk is elônytelenül változik.) Az a helyes, hogy a
transz szerkezetû zsírsavak napi mennyisége ne haladja meg a napi energia
mennyiségének 2%-t. A transz zsírsavak fô forrásai a hidrogenizált zsírok, sütô
zsiradékok, amelyeket az ipari élelmiszer-elôállítás és gyorséttermek konyháiban
használnak, valamint a kemény margarinok. A transz-zsírsavak szintje ezekben
az élelmi zsírokban nagymértékben változhat a felhasznált anyagok és eljárások
függvényében.
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2.

FEJEZET

ÉTKEZÉSI ZSÍROK
ÉS VÉR LIPOPROTEINEK

A zsírsavak vér lipidekre és lipoproteinekre gyakorolt hatásaira vonatkozó
megfigyelések alapján a zsírsavakat nem lehet csak egyszerûen koleszterinszint
csökkentôként vagy koleszterinszint növelôként osztályozni. Bizonyos zsírsav
hozzáadása az étrendhez bizonyos egyéb energiaforrást jelentô élelmiszerösszetevô eltávolítását feltételezi, különben az érintett személy súlya növekedni
fog. Tehát egy bizonyos energiatartalmú zsírsav hatása csak egy azonos
energiamennyiséget biztosító, referenciaként használt táplálkozási összetevôhöz
képest fejezhetô ki. Az alábbi grafikonok a táplálkozási energia egy százalékát
kitevô szénhidrátmennyiség, egy-egy adott fajtájú zsírsavval történô
helyettesítése során tapasztalható az LDL és a HDL szintekben bekövetkezett
változásokat mutatják.
Az elmúlt évtized alatt különösen két kutatási irány határozta meg az étkezési
zsírok szívkoszorúér-betegséggel kapcsolatos szerepérôl alkotott nézeteket. Az
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elsô az a felfedezés volt, mely az LDL fokozott oxidációs képességét és annak
szerepét tisztázta az atherosclerosis kialakulásában.
Fontos megjegyezni, hogy a linolsavban gazdag növényi olajok természetes
formában tartalmaznak nagy mennyiségû E-vitamint (antioxidánst), amely a
linolsav lehetséges pro-oxidációs hatásának ellenhatását képezheti.
A második kutatási irány az inzulin rezisztencia elképzelésére koncentrál.
A zsírdús táplálkozás, az elhízás az inzulin iránti érzékeny szövetek
(zsír és izomszövet) inzulinnal szembeni érzékenység csökkenését, ún.
inzulinrezisztenciát eredményez. Ebben az állapotban a szervezet több
inzulin elválasztásával igyekszik biztosítani az optimális vércukorszintet,
majd a kompenzáló kapacitás kimerülését követôen kialakul a 2-es típusú
cukorbetegség. Kedvezô hatás a napi energiamennyiség 8–10%-nak megfelelô
mértékû bevitel esetén várható, mert túlzott bevitel esetén a nagy mennyiségben
keletkezô szabad gyökök az érelmeszesedés kialakulását segíthetik elô.
A többszörösen telítetlen és telített zsírsavak aránya kedvezônek mondható,
ha a hányados 1, vagy azt meghaladó érték.
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3.

FEJEZET

AZ ANTIOXIDÁNS
ÉLELMISZEREK

Az oxigén nélkülözhetetlen az emberi élethez, de a normál aerob anyagcsere
során az oxigénnek olyan erôsen reaktív formái termelôdnek, amelyek a szövetek
széles körû károsodását eredményezhetik. Ez a károsító folyamat az öregedés
egyik fontos oka, és bizonyítékok vannak arra, hogy sok, az öregedéshez
kapcsolódó degeneratív betegségek (így a kardiovaszkuláris betegség, a rák,
a szürkehályog (cataracta), az immunrendszer gyengülése, és az idegrendszer
degeneratív betegségei) okai között az aktivált oxigén is fontos szerepet játszik.
Az oxigén reaktív típusait összefoglaló néven reaktív oxigén fajtáknak (ROS)
hívják. A ROS nem mindig veszélyes, pl. meghatározó szerepet játszanak a
patogén mikrobák elpusztításában.

Antioxidáns védelmi mechanizmus
A ROS és az antioxidáns rendszerek egyensúlya biztosítja. Az antioxidáns
a rendszerek egymást kiegészítik, hiszen a különbözô ROS különbözô
sejtösszetevôkre hatnak. Pl. szuperoxid diszmutáz, glutatione peroxidáz és
kataláz rendszer.
Az antioxidációs védelmi rendszer hatékonysága attól függ, hogy a napi
élelmiszer-bevitel során milyen mennyiségû antoxidáns jut a szervezetbe. Bétakarotin, E- és C-vitamin, a szelén, a réz, a mangán és a cink is aktív szerepet
játszanak a védôenzimek struktúrájában vagy katalitikus aktivitásában. A
szervezet antioxidációs képessége jelentôsen befolyásolható az étkezéssel. Ha
egy normális védelmi mechanizmus táplálkozási hiányosságokkal párosul,
kóros állapotok alakulhatnak ki. Egyéb antioxidáns hatású összetevôk is
megtalálhatók az emberi szervezetben, pl. glutation, ubiquinon és húgysav,
amelyek mindegyike normális metabolizmus során keletkezik.
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Oxidatív stressz
A prooxidációs faktorok és az antioxidáns védelem közötti kényes egyensúlyt
az alábbi ábra mutatja be. A ROS termelés növekedése, vagy az antioxidánsok
elégtelen bevitele az egyensúly megbomlásához vezet, oxidatív stressz alakul ki.

Az antioxidánsok forrásai
Számos természetes antioxidáns összetevô van, amely semlegesítheti a ROS hatását.
Az antioxidáns anyagok közül igen fontos az E- és C-vitamin és a karotinoidok (pl. béta-karotin), amit a szervezet A-vitaminná alakít. Ezek a tápanyagok
együttmûködve hatékonyak a káros hatású ROS-al szemben, amelyek a
sejtekben károsodást, majd betegséget okozhatnak.
Az E-vitamin a tocoferolok összefoglaló neve. Ezek zsírban oldódó antioxidánsok, amelyek minden sejtmembránban megtalálhatók. Megvédik a többszörösen telítetlen zsírsavakat az oxidációtól. Az E-vitamin fô forrásai növényi
olajok, a mogyorófélékbôl származó olajok, gabona, hús és hal.
A C-vitamin vagy aszkorbinsav a legfontosabb vízben oldódó antioxidáns
anyag, amely a test sejten kívüli folyadékaiban található. Gyümölcsök és
zöldségek, különösen citrusfélék a legjelentôsebb forrásai.
Fontosak az étkezési β-karotinok, így a bétakarotin sárga és narancsszínû
zöldségekben és gyümölcsökben és a sötétzöld zöldségekben, a likopin a
piros paradicsomban és a lutein a sötétzöld színû brokkoliban és egyéb leveles
zöldségekben található.
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Jelenleg nincs egyértelmû bizonyíték arra, hogy az antioxidánsok nagyobb
mennyiségû fogyasztása esetén kedvezô hatásuk tovább növekedne.
A C- és E-vitamin és a bétakarotin mellett a metallo-enzim antioxidánsok
mûködéséhez szükséges élelmi eredetû ásványi anyagok hatása is jelentôs. A
növényvilág tele van antioxidáns anyagokkal, melyek egyedi hatásaikon túl,
együttesen hatva sokkal hatékonyabbak, mint külön-külön, pl. a C-vitamin
in vivo javíthatja az E-vitamin antioxidáns hatását azáltal, hogy segíti annak
regenerációját.
Ennek táplálkozás-élettani, közegészségügyi jelentôsége az, hogy több
gyümölcsöt és zöldséget fogyasztva, természetes formában felvéve a szabadgyökfogó anyagokat hatékonyabb védelmet biztosíthatunk a szabadgyökök káros
hatásaival szemben. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás mennyiségének növelése,
ezen belül elsôsorban friss zöldség és gyümölcs fogyasztása javasolható, a
tartósított termékeknél számolni kell a feldolgozás és tárolás kapcsán létrejött
veszteségekkel.
Egyéb növényi eredetû élelmiszerek is rendelkeznek antioxidáns hatással,
melyet az alábbi táblázat foglal össze.

Antioxidánsok és betegségek
Bizonyítékok vannak arra, hogy az antioxidánsok fontos szerepet tölthetnek be
a kardiovaszkuláris betegségek kockázatának csökkentésében. Ismert, hogy az
oxidált alacsony sûrûségû lipoprotein (LDL) a koleszterin legfôbb hordozója a
véráramban, szerepet játszik az érelmeszesedés, a kardiovaszkuláris betegségek
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kialakulásában. Az LDL részecskék oxidációs módosulása a sérült artériák
falában strukturális változásokat eredményez, amelyek az atherosclerosis
kialakulásához vezetnek. Az LDL-részecskéken belüli alacsony antioxidáns
koncentráció a magasabb oxidációs tendenciával függ össze.
Alapvetô felfedezés, hogy az oxidált LDL részecskéket a legtöbb sejt
felületén található normális LDL receptorok többé nem ismerik fel, ezért azok
a makrofágokon elhelyezkedô scavanger receptorokhoz kötôdnek, ezeken
keresztül kerülnek felvételre. A scavanger receptorokon történô felvétel során
nem érvényesül a „feed back” mechanizmus, mely meggátolná a további
koleszterin felhalmozást, így kialakulhatnak koleszterinnel és koleszterin
észterekkel telített, habos sejtek, melyek alapját képezik az atheroslcerosisnak.

(Az LDL gátolja az érelmeszesedés ellen ható nitrogén-monoxid(NO)
képzôdését.) Fiziológiásan a magas LDL szint fokozott NO képzést generál,
mely képes meggátolni az LDL oxidációját, de tartós lipidszint emelkedés
következtében kimerülhet ez a védekezô hatás. Tartósan emelkedett
trigliceridszint fokozza az oxidációra hajlamos LDL arányának növekedését,
elôsegítve ezzel az atherosclerosis kialakulását.
A természetesen ható antioxidánsok, különösen a tocoferolok és az ascorbinsav
antiatherosclerotikus ágensként megakadályozzák az oxidálódott LDL
kialakulását. Az antioxidánsok pozitív hatással lehetnek egyéb szívbetegségrizikófaktorokra, mint pl. a HDL koleszterin szintjére, a thrombocyták
aggregációjára és a magas vérnyomásra is.
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4.

FEJEZET

DIÉTÁSROSTOK FORRÁSAI,
BEVITELE

Különbözô európai országok táplálkozási szokásainak felmérése során talált
eredmények hasonló mennyiségû diétásrost fogyasztást mutattak. Az átlagos
mennyiség napi 20 gramm volt (a rostmennyiséget gravimetriás módszerrel
határozták meg).
A rostok fô forrásának az
északi országokban a kenyér
és a gabona, míg a déli országokban a zöldség és a
gyümölcs bizonyult. Természetesen jelentôs különbségek lehetnek a különbözô
országokban, illetve az embercsoportok között, pl. a
veganok naponta 3–5x
nagyobb rosttartalmú táplálékot fogyasztanak el vegyes
táplálkozást folytató társaikhoz képest.
A napi javasolt diétásrost mennyiség nálunk 25–30 gramm; az északi országokban a bevitt energiamennyiség függvényében adják meg az ajánlást > 3 g/MJ
a javasolt mennyiség.
Étkezési rostbevitel optimális mennyiségben történô bevitele elsôsorban a teljes
kiôrlésû lisztbôl készült pékáruk és gabonamagvak bôséges fogyasztásával és az
alacsony rosttartalmú ételek csökkentett fogyasztásával érhetô el. A növelt rosttartalmú ételek csökkentik a zsírfelszívódást, lassítják a szénhidrátok felszívódását
és számos mikronutriens bevitelét segítik elô.
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5.

FEJEZET

FOLYADÉKBEVITEL

Az emberi szervezet jelentôs része víz.
Egy 70 kg–os ember testtömegének
60%-a víz (42 liter), nôknél ez az
arány valamivel kisebb, szervezetük
magasabb zsírtartalma miatt.
Gyermekeknél a test víztartalma
magasabb, testtömegük 75%, míg
az idôs emberek testtömegének
csupán 55% víz. A folyadékok
fogyasztása
alapvetô
emberi
szükséglet. Egy ember akár ötven
napig is koplalhat, de a szomjazást
csupán néhány napig bírja.
A test víztartalmának jelentôs
része a sejteken belül (intracelluláris
v. IC), és a sejteken kívül (extracelluláris v. EC) található. Az extracelluláris
tér részben a sejtek között, másrészt az érpályán belül helyezkedik el. A
folyadékterek egymással kapcsolatban vannak. A sejtek folyadékot leadva vagy
felvéve változtatják méretüket. Az IC folyadék ozmotikus egyensúlyban van
az EC folyadékkal. A folyadékterek változását az IC rész kevésbé, míg az EC
jobban tolerálja, ezáltal tartaléklehetôséget biztosít a sejtek számára.
Valamennyi biológiai reakció a test víztereiben történik. A víz az emberi
szervezet mûködéséhez, az oldott alkotórészek (elekrolitok, molekulák)
relatíve stabil koncentrációjának és ozmotikus nyomásának fenntartáshoz
nélkülözhetetlen.
A fiziológiás állapottól való eltérések azonnali korrekciót igényelnek, melyek
folyadékfelvétellel (ivás) vagy leadással (izzadás, vizelet kiválasztás) történnek.
Az elektrolit- és folyadékegyensúly együtt vizsgálandó, mivel az oldott
elektrolitok(K+, Na+,Cl-) a felelôsek az ozmotikus nyomás és az elektromos
potenciál fenntartásáért a sejtmembránok körül. Ezen utóbbi számos
sejtfunkcióhoz, pl. az idegi impulzusok vezetéséhez elengedhetetlen.
Mennyi folyadékot kell fogyasztani? Az északi országokban átlagos
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körülmények között a napi folyadékfogyasztás 2 l, de meleg éghajlaton
kimerítô fizikai tevékenység alatt ez a mennyiség akár 10 l-re is megnövekedhet.
A vízbevitel jelentôs része italokból, a kisebb része az ételek fogyasztásából
származik. A szervezetben zajló metabolikus folyamatok során is termelôdik
kis mennyiségû víz.

A vízveszteség és következményei
A víz különbözô életfunkciók során távozik a testünkbôl: a belélegzett levegô a
tüdôben vízzel telítetté válik a kilégzést megelôzôen. Az emésztési folyamatok
is jelentôs mennyiségû vizet igényelnek, az emésztôenzimek mûködéséhez
valamint a tápanyagok felszívódásához is nélkülözhetetlen. Ezen utóbbi
vízmennyiségnek egy része a széklettel távozik. A vesék mûködése, a kiválasztás
során jelentékeny mennyiségû folyadékot veszít a szervezet. Az elvesztett
folyadék pótlását biztosítani kell.
A változó vagy rendszertelen folyadékveszteségek, melyek a rendszeres
veszteségekhez társulnak, inkább a környezeti hatások következményeinek
tudhatók be (pl. izzadás), amely segít a testhômérséklet szabályozásában. A
verejték nem csupán vízbôl áll, hanem sót is tartalmaz (NaCl). A verejték
a belsô testfolyadékok só-koncentrációjának felét tartalmazza, de azoknál
az egyéneknél, akik hozzászoktak a meleg klímához, vagy akik rendszeres
testedzést végeznek, a sótartalom akár 30% alá is csökkenhet! Nagyon fontos,
hogy melegben, magas páratartalom esetén nem elég pusztán több vizet inni,
hanem az elvesztett elektrolitokat is pótolni kell.
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A klimatikus körülményeken kívül más tényezôk is befolyásolhatják a szervezet
folyadékigényét, hiszen magas fehérjebevitel esetén a vesék, míg magas
rosttartalmú táplálkozás esetén a belek mûködése igényel több vizet.
A gyermekek sok vizet igényelnek, míg az idôs emberek – a kisebb
testvíztartalom miatt – lényegesen kevesebbet. Hányás, hasmenés tovább növeli
a szervezet víz- és elektrolit hiányát, melynek pótlásáról gondoskodni kell.
A dehidráció kifejezést általánosan olyan állapotokra alkalmazzák, ahol a víz és Na+ együttes vesztése áll fenn. Az EC folyadék már néhány %-ának
elvesztése is elégséges ahhoz,
hogy szellemi és testi fáradtságot, szédülést, lázat, fejfájást,
hányást, delíriumot, vagy akár
kómát is okozzon. Bár a súlyos
dehidráció szerencsére ritka,
enyhe változatai a mindennapokban gyakran észlelhetôk (pl.: munkások,
katonák, sportolók, meleg klímán tartózkodó turisták esetén is).
A szervezet mûködésének, az anyagcsere folyamatainak szabályozásának
fontos elemei a test különbözô részein elhelyezkedô érzékelô egységek
(receptorok), az idegpályákon keresztül az agyi központokhoz kapcsolódnak,
s ez által biztosítják a célszervek reagálását (vese, nyál- verejtékmirigyek) és az
agyi korrekciós tevékenységet (ivás).
A folyamat számos hormon és neuroaktív anyag részvételével zajlik. A
folyadékegyensúly biztosításában, ellenôrzésében rendkívül precíz mechanizmusok játszanak szerepet, melyek már néhány száz milliliteres változás
esetén is folyamatba lépnek. Vízhiány esetén az extracelluláris tér koncentrációja
emelkedik, mely az intracelluláris térbôl folyadékot von el, ezáltal a sejtek
zsugorodnak. A sejtek zsugorodása a folyadékfelvételt, és a vizeletkiválasztást
szabályozó központot egyaránt mozgósítja.
Folyadéktöbblet esetén az alacsony ionkoncentráció miatt nô az intracelluláris
folyadék mennyisége, a sejtek megduzzadnak, a vese több vizeletet választ ki.
A vese kulcsszerepet játszik a folyadékegyensúly fenntartásában. Általánosságban mondhatjuk, hogy a vesék jobban funkcionálnak kedvezô folyadékellátás
esetén. Ha a vesék vízellátása szûkös, a koncentrált vizelet kiválasztása nagyobb
energetikai és sejtfalfeszülési terhet ró a vesékre. Ilyen terhelô hatású lehet az
étkezéskor elfogyasztott nagyobb mennyiségû só vagy a veséken keresztül történô toxikus anyagok kiürülése, melyeknek tartós fennállása esetén megnô a
magas vérnyomás kockázata. Bô vízfogyasztással megóvhatjuk a vesék állapotát.
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A vízivás segít biztosítani a megfelelô mennyiségû folyadék felvételét, melyet a
szomjúságérzés jelentôsen befolyásol. Alacsony víztartalékaik miatt az idôsek
számára fontos, hogy szomjúságérzés nélkül is igyanak, valamint verejtékezés
esetén mérsékelten emeljék az elfogyasztott só mennyiségét. Megfelelô mértékû
folyadékfelvétel segít a stroke, a hirtelen kialakuló hypotonia, és az állandó
fáradtságérzés megelôzésében.
Az elvesztett folyadékmennyiség pótlására különösen alkalmasak az
ásványvizek. Ásványianyag és szén-dioxid tartalmuk alapján választhatóak ki
a sportoló számára a legalkalmasabb ásványvizek. A gyógyvizek gyógyhatásuk
révén a szekunder prevencióban és a gyógyításban is eredményesen
alkalmazhatóak, különösen a szív- és érrendszeri, emésztôszervi, légzôszervi,
anyagcsere és degeneratív mozgásszervi betegségekben.
Az agyi döntés az ivás megkezdésére, befejezésére, ital kiválasztására jóval
elôbb megszületik, mielôtt az elfogyasztott folyadék elérné az IC és EC részeket.
Az ízlelôbimbók üzenetet küldenek az agynak az elfogyasztott folyadék
természetérôl, sótartalmáról, és neuronválaszok keletkeznek, amikor a beérkezô
víz elérte a véráramot. Ezek az ún. anticipator reflexek.

Fiziológiás szükséglettôl független ivás
Bár mindenki idôrôl-idôre érzékeli a szomjúságot, de ez kiegyensúlyozott
klímán élô embereknél nem számottevô. Az ember folyadékot fogyaszt ételek
összetevôjeként, (levesek, tejtermékek), stimuláló hatású (tea, kávé), illetve
pusztán csak élvezeti célból fogyasztott italokkal.
Az alkoholfogyasztás következtében kialakuló komfortérzés növekedése, a
szociális interakció javulása sokak számára kedvezô, de ennek ellenére sem
hagyhatók figyelmen kívül az alkoholfogyasztással járó káros hatásuk.
Energiát is tartalmazó italok fogyasztása, például üdítôk, tej, meleg idôben
hûtésre, hideg idôben fûtésre használatosak.
Az energiatartalmú italok fogyasztása elônyös lehet a vízveszteség korai
pótlásában, (akár a dehidráció bekövetkezte elôtt), de hátrányos hogy a
megnöveli az bevitt energiamennyiséget.
A rendszeres alkoholfogyasztás függôséget okoz.
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6.

FEJEZET

ALKOHOLFOGYASZTÁS
ÉS EGÉSZSÉG

Napi 10–40 g alkohol fogyasztása általánosságban elfogadhatónak mondható, de már ilyen mennyiség rendszeres fogyasztása esetén sem hagyható figyelmen kívül a hozzászokás veszélye, melynek az egyénre és a
társadalomra nézve is negatív következményei vannak.
Az alkohol a gyomor-vékonybél
szakaszon gyorsan szívódik fel, szétterjed a testfolyadékokban. Az egészséges szervezet a májban általában óránként 5-7 g alkoholt tud lebontani,
egyenletes, kis mennyiségû alkoholfogyasztás esetén a véralkoholszint alacsony
maradhat.
Az alkohol acetaldehid acetát formába oxidálódik a májban. Nagy
mennyiségû alkohol bevitele esetén a mikroszomális etanol oxidációs szisztéma
is aktiválódik, az acetát bármelyik úton is képzôdôtt, széndioxiddá degradálódik,
acetilCoA-vá alakul.
Az alkohol energiaértéke magas (1 g = 7 kcal), rendszeres fogyasztása növeli
az elhízás kockázatát.
Epidemiológiai adatok vannak az alkoholfogyasztás és a száj, garat,
nyelôcsô daganatok kapcsolatáról. A daganat kialakulásának esélye arányos
az elfogyasztott alkohol mennyiségével. Rendszeres alkoholfogyasztás melletti
dohányzás tovább növeli a daganat kialakulásának esélyét. Az alkoholfogyasztás
és a hasnyálmirigy- és gyomortumorok közötti kapcsolat nem bizonyított
egyértelmûen. A vastagbéldaganatok kialakulásában az alkohol mellett
egyéb faktorok is szerepet játszanak. (Állatkísérletekben co-karcinogénként
viselkedett, de maga nem volt karcinogén.)
Mellrák: a mérsékelt fogyasztás és a tumor kialakulása között gyenge
kapcsolat mutatható ki, de a 40 g-t meghaladó fogyasztás esetén megnövekedett
kockázattal lehet számolni.
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Nagy mennyiségû alkoholfogyasztás esetén az acetaldehid, peroxidok
sejtkárosító hatása érvényesül. A májbetegség fokozatosan alakul ki: a szövettani
változások során elôször zsírmáj, majd kötôszövetes átépülés során fibrózis
alakul ki, mely tünetek nélkül kezdôdik. Az alkoholos májgyulladás a májsejtek
pusztulásával nyilvánvalóvá váló májfunkciós változásokat eredményez. A
májcirrhosis számos okának egyike az idült, nagymértékû alkoholfogyasztás.
A rendszeres intenzív alkoholfogyasztást gyakran alultápláltság kíséri, mely
hozzájárul a májbetegség romlásához is. Az nem bizonyított, hogy van-e
közvetlen kapcsolat az alkohol és májrák között, de a májcirrhosis a tumoros
elváltozások alapja lehet.
Számos adat bizonyítja, hogy már napi 30 g alkohol rendszeres fogyasztása
hypertonia kialakulásához vezethet, erre bizonyos egyének különösen
fogékonyak. Észak Amerika, Európa hypertoniás betegeinek 10%-ában a
hypertonia kialakulását a napi 40 g-t meghaladó alkoholbevitellel hozzák
összefüggésbe. Prospektív epidemiológia megfigyelések nem szolgáltak az
alkoholbevitel és a stroke közötti közvetlen kapcsolatra. A szabályozott keretek
között folytatott kismértékû alkoholbevitel csökkenti, míg a jelentôs mértékû
növeli az ischaemiás stroke kockázatát. Eltekintve az egyes embereknél a
vérnyomásra gyakorolt hatásától, a szívkoszorúér betegségeknél jelentôs a
kockázatcsökkentô hatás, mindkét nemre, minden korosztályra igaz, de
leginkább az 50 év feletti igen magas kockázattal bíró korcsoportnál. Ebben
több tényezô is szerepet játszhat: az alkohol megnöveli a HDL szintjét a vérben,
megállítja, esetleg visszafordítja az atherogenetikus folyamatot. Laboratóriumi
vizsgálatok szolgálnak bizonyitékkal arra, hogy az alkohol csökkentheti a
thrombocyta aggregatiot és az arteriás érelzáródások kockázatát. Az alkoholos
italokban található egyéb anyagok, pl. az antioxidánsok a vörös borokban
egyértelmû elônyökkel járnak.
Az alkohol a magzat központi idegrendszerének kifejlôdését károsítja, melyet
egyéb körülmények is súlyosbíthatnak (alultápláltság, kábítószer). Bár kevés
bizonyíték van ugyan arra, hogy a kis mértékû alkohol fogyasztása nem okoz
jelentôs kockázatnövekedést, de mivel biztonságos mennyiségre vonatkozó
pontos meghatározás nincs, így a várandósok számára az alkoholfogyasztás
különösen nem ajánlott.
Összegezve: a mérsékelt alkoholfogyasztás kedvezô egészségügyi hatásokat,
és a szociális kapcsolatokban is elônyöket eredményezhet, de tisztán kell látni,
hogy a nagyobb mennyiségû alkoholfogyasztás esetén mind a heveny, mind
a hosszú idôtartamú expozíció megnöveli a halálozást, és mindezek mellett a
balesetek kialakulásában is jelentôs szerepet játszik.
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Bár az italozók széles köre nem válik alkoholfüggôvé, nehéz megállapítani, hogy
a kedvezôtlen környezeti hatások eredményeként mikor válik valaki függôvé, és
amikor ez már a környezet számára is nyilvánvalóvá válik, rendszerint súlyos
következményekkel kell számolni. Ezen következmények nem csupán a beteget
és közvetlen környezetét érintik, de a társadalom számára is komoly terhet
jelentenek. Közösségi egészségügyi programok, a korai felnôttkori oktatások
segíthetik a megelôzést.

Rosszindulatú daganatok
A rák olyan betegség, amely a sejt genetikai anyaga (DNS) által kontrollált sejt
normális mûködésében okoz rendellenességet. Úgy tartják, hogy a normál sejt
rákos sejtté alakulása évek vagy évtizedek alatt jelentkezô többlépcsôs folyamat
eredménye. A tumorgenezis folyamatai iniciáció, promoció, és progressió.
Az iniciáció megelôzése fontos része a rákellenes stratégiának. A daganatok
kialakulásának egyik legfontosabb tényezôjének a DNS oxidációs eredetû
károsodását tartják. Ha egy sérült DNS-t tartalmazó sejt azelôtt osztódik,
mielôtt a DNS sérülést sikerült volna helyreállítani, az eredmény várhatóan egy
tartós genetikai eltérés lesz, mely a tumorgenezis elsô lépésének tekinthetô. A
gyorsan osztódó sejtek fogékonyabbak a tumorgenezisre, mivel kevesebb idô áll
rendelkézésükre, így kevesebb lehetôségük nyílik a DNS sérülés kijavítására a
sejtosztódás elôtt.
Bár a védelmi mechanzimusok egy része még nem egyértelmûen tisztázott,
az széles körben alátámasztott, hogy a gyümölcsök és zöldségek fogyasztása a
rákos megbetegedések elôfordulását csökkentik. Epidemiológiai bizonyítékok
igazolják a széleskörû védô hatást. Különösen a légzô- és emésztôszervi, kisebb
mértékben az endocrin rendszer daganatos megbetegedéseinél tapasztalható
kedvezô hatásuk.
A hatékony védelmet nyújtó élelmiszerekben található antioxidánsok
legtöbbje fenol v. polifenol összetevôt tartalmaz, pl. izoflavonok, szójababban, a
catechinek a teában, fenolészterek a kávéban, fenolsav a vörösborban, quercetin
a hagymában.
A növényi eredetû élelmiszerekben talált számos anticarcinogén anyag
közül a legtöbb figyelmet az antioxidáns C és E vitaminra, és provitamin
béta-karotinra fordítják. Figyelemreméltó eredmények szólnak a ß-karotin
hatásáról, de valószínû, hogy más karotinoidoknak is komoly szerepük lehet a
daganat ellenes hatásban.
A ß-karotin hatását vizsgáló megfigyelések során kedvezôbb eredményeket
észleltek a természetes elôfordulású ß-karotint fogyasztók csoportjánál, mint a
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táplálékkiegészítô formában szintetikus ß-karotint fogyasztók körében. Bár az
antioxidánsok kedvezô hatásához nem férhet kétség, ez az eredmény rámutat
arra a fontos körülményre, hogy adott antioxidáns tápanyag természetes
formában történô felhasználása és a komplex szintetikus antioxidáns vegyület
alkalmazása különbségeket rejthet magában. Egyes adott antioxidánsok
hatásaira kevésbé erôs bizonyítékok állnak rendelkezésre, szemben a megnövelt
zöldség és gyümölcstartalmú táplálkozás elônyeire vonatkozóan.
A C-vitamin interferál nitritek hatásával. Az E vitamin zsíroldékony
szabadgyökfogó.
A zöldségek és gyümölcsök daganatmegelôzô hatása és az antioxidáns
tápanyagok, úgy tûnik inkább a korai, mint a késôi tumorgenezis szakaszban
fejtik ki hatásukat. Ebbôl következik, hogy a zöldségek és gyümölcsök
megnövelt mértékû fogyasztását már fiatal korban meg kell kezdeni.

Szembetegségek
Oxidációs folyamatok játszanak szerepet a szürkehályog és a retina
elváltozásainak kialakulásában. Ezek az öregkorral járó elváltozások alapvetô
egészségügyi problémát jelentenek, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy az
antioxidánsok nagymértékû, táplálékkal történô bevitele segíthet kialakulásuk
megelôzésében vagy késleltetésében. A szemnek megvannak a saját védelmi
rendszerei, a lencse oxidációs károsodásának kivédésére, de az öregedéssel a
védelmi mechanizmusok veszítenek hatékonyságukból és a lencse fehérjéinek
károsodása visszafordíthatatlanná válhat. További kutatások szükségesek annak
egyértelmû megállapítására, hogy a dúsított, feljavított táplálkozás csökkenti-e
az idôskori látáscsökkenés ezen általános okait.
Az idôskorral együtt járó immunfunkció csökkenés az étkezéssel felvett
antioxidánsok hatására mérséklôdni látszik. Fizikai terhelésre kialakuló
oxidatív stressz hatásainak kivédésére az antioxidánsok fogyasztása elônyös
hatású, de még további tisztázandó kérdés, hogy a hatás közvetlenül a fizikai
tevékenységgel, vagy pedig a sérülés, károsodás elleni védelemmel áll-e
kapcsolatban. Neurológiai kutatások azt valószínûsítik, hogy az antioxidánsok
hasznosak lehetnek az agyi és az idegrendszeri rendellenességek kialakulásának
lassításában.
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Diétás rostok
A vékonybélben emésztésre és felszívódásra kerülô szénhidrátok energiát
biztosítanak az emberi test szöveteinek elsôsorban glukóz, néhány esetben
fruktóz és galaktóz formájában. Kémiai és fizikai struktúrájukból fakadóan
néhány szénhidrátot nem képes megemészteni, így ezek a vastagbélbe kerülnek,
ahol a bél mikroflóra fenntartójaként és növekedésének biztosítójaként
járulhatnak hozzá a szervezet egészségének fenntartásához. Ezen szénhidrátok
fermentációs termékei közül a rövid szénláncú zsírsavak kerülnek felszívódásra,
hogy a vastagbél bélhámsejtjeinek, a test szöveteinek energiát szolgáltassanak.
Emészthetô és nem emészthetô szénhidrátok alapvetôen eltérô hatásait már
több mint 100 évvel ezelôtt felismerték, ami az „elérhetô” és „nem elérhetô”
szénhidrátok megkülönböztetéséhez vezetett. Gyakorlati szempontból
a „nem elérhetô” CH-k nagyjából egyenlôek a diétás rostokkal, amelyek a
növényi sejtfalak vékonybélben
az
emésztésnek
ellenálló
maradékának felelnek meg.
Cellulóz, hemicellulóz, pektinek
a diétásrostok fô összetevôi. A
lignin ugyan nem szénhidrát,
de szintén a növényi rostok
összetevôi közé tartozik. A
diétásrostok
iránti
jelentôs
érdeklôdés 1970 körül kezdôdött,
amikor kutatók azt feltételezték,
hogy az élelmiszerek ezen
összetevôje védô hatással lehet, számos nem fertôzô betegséggel szemben, pl.
szív és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, emésztôrendszeri betegségek, ide
értve a vastagbél daganatait is. Azóta számos kutatást szenteltek az alapvetô
epidemiológiai megállapítások „a diétás rost hipotézis” igazolása, és a diétás
rostok védô hatásának pontosítására.
Diétásrostban gazdag ételek általában alaposabb rágást igényelnek, mint
az alacsonyabb rosttartalmú ételek. Ez, együtt azzal a folyadékkal, mely
a gyomorban a rostokhoz társul, a rostban gazdag táplálék teltségérzést,
étvágycsökkenést okoz. Ezen mechanizmusok a excessív táplálékfelvétel
csökkentését is segíthetik.
Hatásuk a vékonybélben: tisztított típusú diétás rostok, pektin, guar gum
lecsökkentik az étkezést követôen a vér glukóz és inzulin, valamint LDL
koncentrációját. Étkezés után a diétásrost fogyasztás eredményeként kisebb
mennyiségû szénhidrát szívódik fel, így a vércukorszint helyreállításához kisebb
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mennyiségû inzulin is elegendô, mely a cukorbetegeknél kifejezetten elônyös.
A lassan felszívódó szénhidrátokat, a vércukorszintet kevésbé emelô
szénhidrátokat tartalmazó élelmiszerek (alacsony glikémiás indexû, GI)
fogyasztása nem csak a cukorbetegek, de az elhízottak számára is kifejezetten
elônyös. A kisebb inzulinválasz kisebb zsírlerakódást eredményez.
Az élelmiszerek GI csökkentésének egyik lehetôsége viszkóz típusú diétás
rostok, (vízben oldódó diétás rostok) hozzáadása, de az olyan tényezôk, mint
a gabonamagvak nagysága, a zöldségek intakt sejtstruktúrája, a protein mátrix
jelenléte a tésztában, a keményítô típusa és a hôkezelés módja, az élelmiszer
zsírtartalma, és az organikus savak,(tejsav, propionsav) koncentrációja hatással
lehetnek a teljes glikémiás válaszra.
A glikémiás index alapján történô csoportosítást mutatja a következô ábra.
A vízben oldódó viszkóz rostot tartalmazó élelmiszerek – zabkorpa – fogyasztása
segít a vér LDL koncentrációjának csökkentésében, hasonlóan az étrend
zsírtartalmának összetételéhez.

A rostban gazdag élelmiszerekbôl összeállított étrend maga is az alacsony
zsírtartalom irányába mutat, megnehezítve annak kimutatását, hogy mely
kedvezô hatások kapcsolódnak a rostokhoz. A növényi szterolok szintén
hozzájárulnak a zöldségben gazdag diéták LDL szintet csökkentô hatásához.
Ásványi anyagok biohasznosulása néhány rostban gazdag élelmiszerbôl, mit
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pl. egész gabonamagvakból és zöldségekbôl alacsony. Az ilyen élelmiszerekbôl a
non-hem vas és cink felszívódás alacsony mértéke a fitinsavtartalommal hozható
összefüggésbe, nem pedig a rosttal.
Számos esetben a rostban gazdag élelmiszerek magasabb ásványianyagtartalma
kompenzálja az alacsony felszívódást. Ha szükséges, az élelmiszerek fitinsav
tartalma megfelelô eljárással csökkenthetô. Ritkán eszünk egy adott ételt
önmagában, az elfogyasztott különbözô ételekben számos faktor erôsíti, vagy
csökkenti az ásványi anyagok felszívódását, pl. A C-vitamin elôsegíti a Fe
felszívódását, míg az étkezéshez kötött teaivás csökkenti a vas felszívódását. A
rost hatásait figyelembe véve kell az étrendbe beilleszteni.

37

38

TÁPLÁLKOZÁS + SPORT = EGÉSZSÉG

TÁPLÁLKOZÁS + SPORT = EGÉSZSÉG

7.

FEJEZET

A RENDSZERES FIZIKAI
AKTIVITÁS HATÁSAI

Általános egészségügyi összefüggések
A fizikai inaktivitás igen komoly közegészségügyi problémát jelent. Számos az
USA-ban végzett felmérés alapján úgy
becsülik, hogy a halálesetek 9–16 % hozható
kapcsolatba az inaktív életmóddal. Európára
hasonló adatok nem állnak rendelkezésre, de
semmi okunk nincs arra, hogy lényegesen
különbözô
arányokat
feltételezzünk.
Hogyha az USA-ban az inaktív férfiak
száma 37 %-ról 25%-ra lenne csökkenthetô,
szerény becslések szerint is a halálozási arány
6 %-ról 3%-ra csökkenne.
Az inaktivitással nô az elhízás, a hypertonia,
a stroke, a 2-es típusú cukorbetegség, a
szívkoszorúér betegségek, a csontritkulás
kialakulásának esélye. Vannak olyan eredmények, amelyek a rendszeres testedzés
hatására javuló immunfunkcióról, a béldaganatok csökkenésérôl számoltak be.
A rendszeres testmozgás jó közérzetet biztosító hatása sem elhanyagolható szempont.

Anyagcserére gyakorolt hatások
A fizikailag aktív emberekre magasabb HDL-koleszterinszint a jellemzô, mely védô
hatású. A HDL-koleszterin szérumszintje fordított arányban áll a koleszterinszint
kockázatával. Rendszeres fizikai aktivitás hatására a HDL-koleszterinszint
emelkedik.
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Az összkoleszterin és a HDL-koleszterin aránya is fontos mutató, melynek 5–nél
nagyobb értéke már túl magas kockázatot jelent.
A fizikailag aktív életmódot folytatók HDL-koleszterin szintje általában 2030%-al magasabb, mint az inaktív életvitelt folytatóké. Ezen értékeket egyéb
tényezôk is befolyásolhatják (kor, BMI, alkoholfogyasztás, dohányzás).
Már heti 1200 kcal energiafelhasználással járó aerob gyakorlatok több
hónapon keresztül történô rendszeres végzésével a HDL-koleszterinszint
növelhetô. A növekedés még jelentôsebb, ha a testedzés testsúlycsökkenéssel
párosul.
A séta vagy gyaloglás annyira
hatékony, mint amennyire megerôltetô. 3500-nál több nô és férfi
vett részt abban programban,
melynek során hetente 2,5-4 óra
idôtartamú gyaloglás során
13-19 km-es távot teljesítettek.
A 2-szeresre növelte a (kedvezô) HDL-koleszterin szintet.
Fizikai aktivitás javítja a glukóztoleranciát, a szervezet szénhidrát hasznosító képességét,
így kisebb inzulinmennyiséggel
is biztosítható a fiziológiás vércukorszint.
Az egész testet megmozgató gyakorlatok kb. 30 kg izomszövetre lehetnek
hatással. A rendszeres és hossszú ideig tartó testedzés az izomszövet növekedését
(gyarapodását) és a zsírszövet csökkenését eredményezi.
A 2-es típusú cukorbetegség alapja a szövetek inzulinnal szemben
tapasztalható rezisztenciája, melynek következtében egyre több inzulin
szükséges azonos mennyiségû szénhidrátbevitel kompenzálásához.
Rendszeres testgyakorlás az inzulinrezisztencia csökkenését, a szövetek
javuló glukózfelvételét eredményezi, rendszeres testgyakorlástól 2-es típusú
cukorbetegség kialakulás kockázatának csökkenése várható.
Hosszú idôn keresztül végzett megfigyelések már heti 500 kcal
energiafelhasználással járó fizikai aktivitás kedvezô hatásáról számoltak be,
mely esetekben a 2-es típusú cukorbetegség elôfordulása 6%-al csökkent.
Tartós testsúlyredukció (a testtömeg 5-10 % - ának leadása, melyet legalább
1 éven keresztül sikerül megôrizni) jelentôsen javítja az inzulinérzékenységet és
a lipidszinteket is kedvezôen befolyásolta.
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Fizikai aktivitás hatása a csontanyagcserére
A fizikai aktivitás növeli a csonttömeget, a rendszeresen sportoló személyek
nagyobb csonttömeggel rendelkeznek, mint a fizikailag inaktívak. Rendszeres
fizikai aktivitás gyermek és serdülôkorban megnövelheti a csontmennyiséget,
mely elônyt jelenthet az idôsebb korban kezdôdô csontállomány csökkenéskor.
Menopauza elôtti nôk testgyakorlása növeli a csontok erôsségét.
Terhelés nélkül végzett gyakorlatok
pl.: úszás, nincsenek hatással a
csontmennyiség alakulására, de
függôleges irányú (vertikális) terhelés
hatására a csontállomány tömege és
sûrûsége (denzitása) növekszik.
A fizikai aktivitás csontállomány
változására kifejtett hatásai alacsonyak,
de hosszú távú programok esetén
eredményes, klinikai szempontból
is jelentôs eredményei lehetnek. Az
elsô 5 menopauza utáni évben alacsony oesztrogénszint miatt a testmozgásnak
kevés hatása lehet a csontveszteségre. Ezt követôen a testedzés alkalmas lehet
a csontveszteség lassítására. Úgy gondolják, hogy a leghatásosabbak azok a
tevékenységek, melyek a csontokra jelentôs hatást fejtenek ki, de ezek növelhetik
a már csontritkulásos beteg csonttörési esélyeit. Már a rendszeres séta is elônyös
hatású a csontritkulás megelôzésében.

Testsúly szabályozása
Bármely testmozgás, függetlenül annak intenzitásától, hozzájárul a testsúly
csökkentéséhez, hatékony módja az energiafelhasználás növelésének, „a kevés
a semminél több”.
A különbözô tanulmányok eredményei megegyeznek abban, hogy a testedzés
a test zsírtartalmának csökkentésére alkalmas eszköz, bár az eredmények
eltéréseket mutattak, de mindannyian legalább 0,12 kg/hét testsúlycsökkenésrôl
számoltak be, nôk esetén valamivel kevesebbrôl.
A rendszeres fizikai aktivitás testsúlyszabályozásra vonatkozó hatása hosszú
távon igen jelentôs. USA-ban végzett 10 éves megfigyelés során, az alacsony
intenzitású fizikai aktivitású életvitelt folytató férfiak és nôk között 3x nagyobb
volt az elhízottak aránya, mint az aktív kontroll csoportban.
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Másik hatás, mely hozzájárul a testsúlynövekedéshez, hogy a rendszeresen
sportoló több energiát fogyaszt, és a sporttevékenység befejezése után is
fennmaradó fokozott energia bevitel a testsúlytöbblet kialakulásához vezet.
A testedzés szerepet játszhat a hypertonia megelôzésében és kezelésében.
Ezzel kapcsolatban 48 kutatás analízise azt találta, hogy a megnövelt fizikai
aktivitási szint 3 hgmm csökkenést eredményezett a systolés és diastolés
értékekben, normotenziós egyéneknél. Határérték hypertoniásoknál 6/7 hgmm,
míg hypertoniásoknál 10/8 hgmm csökkenést sikerült elérni edzéssel. Ezek a
tapasztalatok azt valószínûsítik, hogy a rendszeres sporttevékenység maga is
eredményes vérnyomáscsökkentô lehet, gyógyszerek nélkül is. Az alacsony
intenzitású fizikai aktivitás – gyaloglás, kerékpározás – is hatékony lehet.
Fizikai inaktivitás 2-szeresére növeli egy szívroham kockázatát. Ugyanilyen
mértékû kockázatnövekedést eredményez naponta 20 szálnál több cigaretta
elszívása, a magas choleszterinszint vagy a hypertonia jelenléte is.
A kockázatnövekedés független az egyéb rizikófaktoroktól, csak rendszeres
edzés biztosít hatékony a védelmet. A kockázatcsökkentés nagysága megegyezik
a dohányzás elhagyásáéval.
Rendszeres fizikai aktivitás kockázatcsökkentô hatását jól tükrözi a
Harvard Landmark Study eredménye: az elsô szívroham kockázata 1/3-1/4-al
alacsonyabbnak bizonyult azoknál, akik rendszeres fizikai aktivitás során hetente
összesen 2000 kcal-nál nagyobb energiát használtak fel.
Brit köztisztviselôk körében végzett megfigyelések során úgy tapasztalták,
hogy a nagyobb intenzitású fizikai tevékenységek bizonyultak hatékony
kockázatcsökkentônek. Csak az intenzív sport (kerékpározás), játék, vagy akár
6 km/ó sebességet meghaladó tempójú gyaloglás csökkentette felére az elsô
szívroham kialakulásának esélyét.
A Cooper Intézetben a rendszeres testedzés hatását kutatva több mint 10 000
férfit, 3 000 nôt 8 éven keresztül figyelt meg. A halálokok eredetét vizsgálva a
szívbetegség kimagaslóan magasnak bizonyult az alacsony fittségi mutatókkal
rendelkezôknél, a legjelentôsebb különbséget az igen alacsony fittségûek és az
egy fokozattal aktívabb csoportok között találták. Ez azt valószínûsíti, hogy a
legjelentôsebb közegészségügyi elônyök az inaktív és az alacsony fizikai aktivitású
csoportok edzésének támogatása járna a legjelentôsebb egészségügyi haszonnal.
A Nurses Health Study keretében több mint 80 ezer, 34-59 év életkorú nô 14
éven keresztül történô követése során többek között a fizikai aktivitás hatásait
vizsgálva úgy találták, hogy már a heti három alkalommal 30 percig végzett
fizikai aktivitás is hatékony. Az edzések gyakoriságának és idôtartamának
növelése a kedvezô hatás növekedésével jár. A diéta tartása, a fizikailag aktív
életmód, a testsúly csökkenése csökkentette a cukorbetegség kialakulásának
kockázatát.
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Prospektív tanulmányok is az aktív életmód kedvezô hatását igazolták.
Csökkent glukóztoleranciájú betegeknél 58 %-kal csökkent a cukorbetegség
kialakulásának kockázata diéta és rendszeres fizikai aktivitás mellett, miközben
a testsúlycsökkenés nem volt jelentôs mértékû (3–4 kg).
Az alacsony és közepes intenzitású fizikai aktivitás elônyös hatásai a vérnyomás
csökkentésén, a testsúly szabályozásán, az inzulinérzékenység javulásán, a vér
lipid profiljának, véralvadási paramétereinek kedvezô változásán keresztül
érvényesülnek, csökkentve a kardiovaszkuláris betegség kialakulásának esélyét.

Funkcionális kapacitás szerepe az idôs korúaknál
Idôsek és a fiatalabb ám betegségben szenvedôk funkcionális kapacitása,
– izomerô, ellenállóképesség, mobilitás csökkenése – olyan mértékben
beszûkülhet, hogy az már az életminôséget jelentôsen rontja. Az aerob
edzések a fiatalabb korosztályokhoz hasonlóan az idôsebb korcsoportoknál
is a funkcionális kapacitás javulását eredményezik. Az idôsebb korosztályok
számára a gyaloglás az egyik legideálisabb testedzési forma, mely rendszeresen,
különleges felszerelés nélkül, jóformán mindenki számára hatékonyan zhetô
tevékenység.
A rendszeres fizikai tevékenység csökkentheti a funkcionális kapacitásban
megmutatkozó hanyatlás mértékét. Számos kutatásban megfigyelték, hogy
idôsebb férfiak közül azoknál csökkent kevésbé a funkcionális kapacitás,
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akik rendszeres edzést folytattak, szemben az inaktív életmódot folytatókkal.
Az izomerô megôrzése ezekben a korosztályokban még fontosabb, mint az
állóképességi mutatók megôrzése. A lábizmok ereje döntôen befolyásolja az
egyén függetlenségét, de az alsó végtagok erejének gyengülése, az izületek
mozgástartományának beszûkülése már a mindennapok életvitelét is megnehezíti.
Erôedzés során, még idôs korúak esetében is gyarapodik az izomtömeg.
Az edzések hatására javuló étvágy a szervezet számára kedvezôbb, magasabb
mértékû tápanyagfelvételt biztosít, mely javítja az erôállapotot, az egészséget.

Milyen edzés ajánlott a már betegséggel küzdôk
számára?
A fizikai aktivitás számos krónikus betegség kezelésének - így a szívbetegség,
krónikus tüdôbetegség, asthma, 2-es típusú cukorbetegség, csontritkulás hatékony része. Az edzések segítenek a fennmaradó funkcionális kapacitások
megôrzésében, ezzel is csökkentve a környezettôl való függést.
Randomizált, szívizominfarktuson átesett betegek rehabilitációra vonatkozó
vizsgálatok során a rendszeres edzések mellett, egyéb életviteli útmutatásokat
(dohányzás, étkezés) is tartalmazó, 3 éves megfigyelés során, 20 % -os halálozási
csökkenést találtak. Aerob gyakorlatok (fürge gyaloglás, kocogás, úszás, táncolás,
kerékpározás) a szív és a tüdôk fokozott munkavégzése biztosítja a vázizomzat
megnövekedett oxigénszükségletét.
A betegek számára az alacsony
intenzitású, aerob, lehetôleg minél
több izomcsoportot megmozgató
mozgásformák
ajánlhatók.
A
rendszeres testmozgást megelôzôen
a funkcionális kapacitás felmérése,
a rizikófaktorok kiemelt vizsgálata
szükséges,
melyek
alapján
meghatározható a betegek számára
az optimális terhelhetôségi szint. Az
egészségi és edzettségi állapothoz
illeszkedô
mozgásprogram
biztonságos és hatásos kezelési módot
biztosít a betegek számára.
A napi rendszerességgel végzett
aerob edzésmunka a testsúly rendben

TÁPLÁLKOZÁS + SPORT = EGÉSZSÉG

tartása mellett számos betegség megelôzésében is fontos szerepet játszik. De a
túlzottan megterhelô gyakorlatok végzése elônytelen, sôt veszélyes is lehet.
A fizikai aktivitás hatásai, melyek az anyagcserét és a vérnyomást elônyösen
befolyásolják, már egy-egy edzés után tapasztalhatók, de a hosszú távú
elônyöket csak a rendszeres edzésmunka biztosítja. A rutinszerûen végzett
fizikai tevékenységek szokásformáló szerepe meghatározó, ezért lényeges hogy
a sporttevékenység már fiatal kortól a mindennapok részévé váljon. Az edzések
idôtartamának, majd intenzitásának fokozatos emelése biztosítja az egészség
megôrzése mellett a javuló edzettségi állapotot.

Gyakorlatok és a jó közérzet
A testedzés és a jó közérzet közötti kapcsolat közismert. Az utóbbi idôkben
végzett objektív kutatások a fizikai aktivitás számos elônyös mentális hatását
igazolták. A kedvezô hatás leginkább az idegesség, feszültség csökkentésében,
a stressz reakciók oldásában, az önbecsülés javulásában mutatkozott meg. A
sporttevékenységek egyaránt kedvezôen hatnak az egészséges és a depresszióban
szenvedôk hangulatára.
A testedzéshez kapcsolódó kockázatok.
Bár a halálozás jelentôsen magasabb az inaktív életvitelt folytatók körében,
ugyanakkor a rendszeres edzés kockázatokat is rejt magában. Sérülések
kialakulásához vezethet, szívrohamot eredményezhet, jelentôs túlterhelés
a szervezet ellenállóképességét csökkentheti. Ezek a kockázatok, az edzések
intenzitásával szoros összefüggést mutatnak.
Hosszantartó alacsony, vagy a gyakoribb, mérsékelt inzitású edzés megfelelô
edzettségi szintet biztosít, és a széles körben tapasztalható elônyök mellett, a
kockázatok elkerülhetôk.
Kedvezôbb élettani hatások figyelhetôk meg azokon, akik gyakran, hosszú
ideig tartó, alacsony intenzitású edzésmunkát végeznek, mint akik rövid ideig
tartó, nagy intenzitású edzést végeztek.
A változatos edzésmunka segít elkerülni a túlterhelésbôl fakadó sérüléseket,
a lehetôség szerint minden izomcsoportot megmozgató gyakorlatok kedvezô
anyagcserehatást fejtenek ki. A fizikai aktivitás típusának változtatásai
javíthatják a motivációt. A fizikai aktivitás intenzitásának jellemzôit az alábbi
táblázat tartalmazza.
A fizikai aktivitás intenzitását legegyszerûbben a pulzusszámmal
jellemezhetjük: az életkori maximális pulzusszám (220 – életkor években)
és a munkapulzus (munkavégzés alatti pulzusszám) arányával pontosan
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megadhatjuk az intenzitás mértékét. A pulzusszám ellenôrzésére ideális az
artéria radiális kitapintása, ahol 15 ’’ alatt megszámoljuk a pulzust majd 4-el
megszorozva megkapjuk az aktuális pulzusszámot. Az életkori maximumhoz
viszonyított értékébôl megállapíthatjuk, milyen intenzitással végeztük az adott
tevékenységet.

Mielôtt rendszeres fizikai aktivitásba kezd az ember, célszerû felkészülni a
fizikai igénybevételre. Az edzések megkezdése elôtt ajánlatos szûrôvizsgálaton
részt venni(anamnézis, fizikális vizsgálat, EKG, laboratóriumi vizsgálatok).
A szûrôvizsgálatot terheléses EKG vizsgálattal szükséges kiegészíteni abban
az esetben, ha az életkor, túlsúly, szívkoszorúérbetegség, magasvérnyomás,
cukorbetegség, érbetegség vagy a lipid paraméterekben észlelt elváltozások
magasabb rizikót jelentenek a sportolni szándékozónak.
A terheléses EKG vizsgálat
részben a terhelésre adott
válasz során a nyugalmi
EKG vizsgálat során rejtetve maradt elváltozások
kimutatására, másrészt a
tolerálható mozgásintenzitás
meghatározására is alkalmas.
Ortopédiai vizsgálat, szükség esetén a statikai eltérések
korrekciója segíthet a sérülések megelôzésében. A sportfelszerelés helyes kiválasztása
nem csupán a sérülések megelôzését szolgálja, de a jó
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közérzet kialakításában is fontos
szerepe van. A fizikai aktivás,
edzés alatt jelentkezô tünetek
közül általában az alábbiak
esetén nem szükséges orvoshoz
fordulni, csupán a javasolt
változtatással megelôzhetô a
tünet kialakulása:

Milyen sportágat válasszunk?
A ciklikus aerob tevékenységek, gyaloglás, kocogás, futás, kerékpározás, úszás
rendszeres végzése kedvezô élettani hatásai alapján javasolhatók. Egyéni
adottságok a választást jelentôsen befolyásolhatják. A választásnál kérjük
szakember tanácsát. A szakszerû útmutatások mellett megkezdett edzésprogram
sok apró bosszúság, kellemetlenség elkerülésével nagyobb örömet jelenthet. A
jelentôs túlsúllyal rendelkezôknek, a mozgásszervi fájdalmakban szenvedôknek
ideális választás a víz alatti gimnasztika, mely még úszástudást sem igényel.
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Amennyiben nincs egészségi
akadálya a sporttevékenység
megkezdésének, csak akkor
célszerû az edzésekbe kezdeni. Ne feledkezzünk meg
az edzések elôtt a bemelegítésrôl, mely segít felkészíteni szervezetünket az edzés
alatti igénybevételre. A bemelegítés a mozgatóapparátus, a légzési és keringési
rendszer és az idegrendszer
ráhangolását segíti elô a várható terheléshez.
Az edzéseken eleinte a teljesített táv nagyságát, az edzés idôtartamát növeljük,
és csak ezt követôen emeljük az edzések intenzitását. A kezdeti idôszakban az
elôírt terhelés 60-70%-át célszerû elvégezni, majd fokozatosan növeljük a
terhelést a tervezett szint eléréséig.
Az edzések végén a levezetés is – a bemelegítéshez hasonlóan – fontos élettani
szereppel bír, ne feledkezzünk meg errôl sem. A bemelegítésre és levezetésre
legalább 10–15 percet minden alkalommal szánjunk, megéri!
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A Magyar Olimpiai Bizottság támogatói
a 2005-2008 olimpiai ciklusra

Gyémánt fokozatú fôtámogatók:
E.ON Hungária Zrt.
T-Mobile (Magyar Telekom Nyrt.)

Gyémánt fokozatú támogatók:
adidas Budapest Kft.
Szerencsejáték Zrt.

Arany fokozatú fôtámogatók:
Co-op Hungary Zrt.
Danubius Szállodaüzemeltetô és
Szolgáltató Zrt.
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Paksi Atomerômû Rt.

Arany fokozatú támogatók:
Belváros- Lipótváros Önkormányzata
Béres Gyógyszergyár Zrt.
DaimlerChrysler Automotive Hungária
Kft. (a magyarországi Mercedes-Benz
vezérképviselete)
ESMA Spanyol-Magyar Reklám Kft.
HUNGUEST Hotels Rt.
Lenovo Technology
Magyar Rádió Rt.
Magyar Televízió Rt.
MALÉV Rt.
MBI Nemzetközi Marketing
Tanácsadó és Biztosításközvetítô Kft.
McDonald’s Magyarországi Étterem
Hálózat Kft.
Nap TV Sport Plusz Kft.
Nemzeti Sport Kft.
Oázis Kertészeti Kft.

QBE Atlasz Biztosító Rt.
Samsung Electronics Hungarian Co. Ltd.
SAP Hungary Kft.
SYMA SD Kft.
VisualPower Kft.

Támogatók:
ACOMP Számítástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
Homm Kft.
In-Kal Security 2000 Kft.
Írókéz Papírfeldolgozó és
Kereskedelmi Kft.
Kékkúti Ásványvíz Rt.
Pegazus Tours Rt.
Régi Sipos Halászkert
Talentum Kulturális és Szolgáltató Fórum

Beszállítók:
Chrisofix AG
GEPIDA kerékpárok gyártója
Neteyes Kft.
Orna Díszmûárugyár Kft.
Palace Catering Rt.
Perfect Design Factory Kft.
Quattro Mobili Kft.
T-Online Magyarország Rt.

