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A táplálkozás fontos szerepet tölt  be  az egészség megőrzésében.  Bizonyos

betegségek nagyobb valószínűséggel alakulnak ki egészségtelen életmódi és

ezen  belül  helytelen  táplálkozási  szokások  esetén,  nagy  többségük  a

kardiovaszkuláris rendszert is érinti. A Magyar Táplálkozástudományi Társaság

szakmailag  megalapozottan  ajánlja  a  változatos  és  rendszeres  étkezéseket,

több zöldség, gyümölcs, sovány húsok és tejtermékek fogyasztását, minimális

cukortartalmú  ételeket/italokat,  kevesebb  só  és  alkohol  bevitelét,  egyéb,  a

közleményben részletezett táplálkozási javaslatai mellett.

Rövidítések

Ch=koleszterin;  ESC=European  Society  of  Cardiology  –  Európai
Kardiológus  Társaság;  SFA=saturated  fatty  acid  –  telített  zsírsav;
PUFA=polyunsaturated  fatty  acid  –  többszörösen  telítetlen  zsírsav;
MUFA=monounsaturated fatty acid – egyszeresen telítetlen zsírsav

A táplálkozási szokások és bizonyos betegségek kapcsolatának keresése az egyik

legdinamikusabban  fejlődő  tudományos  terület.  Naponta  tucatjával  születnek  és

jelennek  meg  tudományos  közlemények  nyomtatott  és  webes  szakmai

médiumokban.  Ezeknek  jelentős  része  tisztázatlan  hátterű,  nem  feltétlenül

tudományosan megalapozott forrásokból származik, főleg a laikus közönség, vagy

annak bizonyos célcsoportjai számára készült.

A  hazai  orvosképzésben  a  táplálkozásra,  egyes  megbetegedések  táplálkozási

konzekvenciáira vonatkozó ismeretek oktatására sajnálatosan kevés idő és figyelem

jut, ennek hiányát mind a kollégák, mind betegeik megérzik.

A táplálkozással kapcsolatos alapfogalmakat, az ajánlott napi energiabevitelt, annak

makro-  és  mikro-tápanyagokra  bontott  javasolt  arányait,  a  fontosabb  befolyásoló

tényezőket  több kiadás során frissített  hazai  szakkönyvek kellőképpen részletezik

(1, 2, 4).  Ezek  tartalma  lényegében  nem tér  el  a  hasonló  tematikájú  nemzetközi

kiadványokétól.
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Összefoglalunk  néhány  alapvető  fogalmat  és  ajánlást.  Ezek  hangsúlyozottan

egészséges  felnőttekre  vonatkoznak,  hiszen  bizonyos  kóros  állapotok  esetén

módosításra szorulnak.

A  napi  bevitt  energiamennyiségen  belül,  egyes  makronutriensek  fogyasztásra

ajánlott alsó és felső határa: zsír (15-30%), összes szénhidrát (55-75%), fehérje (10-

15%) (4).

Az energiaszükséglet  azt  az  energiamennyiséget  jelenti,  amely az  életfolyamatok

(keringés,  agy-  és  zsigeri  működés)  röviden  az  alapanyagcsere  fenntartásához,

továbbá  a  munkavégzés,  a  szabadidő-tevékenység  alatti  izomműködéshez

szükséges.  Bizonyos  esetekben  többletigény  is  jelentkezik  (gyermekeknél  a

növekedés, terhesség, szoptatás, rekonvaleszcencia stb.). Amennyiben a bevitt és a

felhasznált  energia  megközelítően  azonos  mennyiségű,  megfelelő  szabályozás

mellett  energiaegyensúlyról  beszélünk.  Ugyanakkor  vannak  állapotok,  amikor  a

felhasználtnál  kevesebb energia  bevitelére  kell  törekedni,  jellemzően a testtömeg

csökkentése céljából.  Az energiaszükséglet elsősorban az alapanyagcserétől  függ

(ez az energiaszükséglet kb. 60-70%-a), ami éhező, semleges hőmérsékletű helyen

fekvő férfiaknál átlagosan 4,2, nőknél 3,8 kJ/testtömeg kilogramm/óra, és szorosan

korrelál a zsírmentes testtömeggel, elsősorban a vázizomzattal. Ez idősebb korban

már  kevesebb,  amit  figyelembe kell  venni  az  étrend tervezésénél,  megelőzve  az

életkor  növekedésével  gyakran  együtt  járó  elhízást.  Az  életkorral  együtt  járó

súlygyarapodás mértékét  epidemiológiai  tanulmányok  alapján átlagosan 0,5 kg/év

nagyságrendben  lehet  becsülni (5).  Az  alapanyagcsere  kiszámítására  különböző

táblázatok  és  algoritmusok  ismeretesek.  A  táplálékok  (főleg  a  fehérjék)  fajlagos

hőhatása is  bizonyos  mértékű energiafelhasználással  jár.  Az  izmok  működésével

járó  fizikai  aktivitás  viszont  kifejezetten  növeli  az  energia  felhasználását,  amit  a

különböző  intenzitású  mozgásformákra  jellemző,  az  alapanyagcserére

vonatkoztatott,  faktorokkal  szoktak  korrigálni  (pl.  az  alvásé  1,0;  autóvezetés:  1,4;

lassú séta: 2,8; nehéz fizikai munka: 6,0; tenisz: 4-6 stb.).

A makronutriensek energiatartalma grammonként; zsír: 9,3 kcal (39 kJ), szénhidrát:

4,1 kcal (17,2 kJ), fehérje: 5,4 kcal (22,2 kJ). 

(Átszámítás:1 kcal=4,2 kJ). A fehérjéknél tekintettel, az aminosav komponenseiknek

a szervezetben tökéletlenül megvalósuló elégésére, a szénhidrátokkal megegyező

energiatartalommal lehet  számolnunk. Sokszor figyelmen kívül  hagyják  az alkohol

magas energiatartalmát, amelynek égéshője 7,1 kcal (30 kJ) grammonként.

Az  energiaszükséglet  pontos  meghatározása  helyett  a  mindennapi  orvosi

gyakorlatban  be  kell  érnünk  a  becsléssel;  pl.  egy  70  kg-os  fiatal,  könnyű  fizikai

munkát  végző  férfi  napi  energiaszükséglete  kb.  2800  kcal,  míg  egy  60  kg-os,

ülőmunkát végző fiatal nőé kb. 2200 kcal.



Az elmúlt  évtizedekben elvégzett  különböző táplálkozás-epidemiológiai  vizsgálatok

során  összefüggéseket  találtak  a  rögzült,  a  vizsgálatok  során  egzakt  módon

dokumentált  táplálkozási  szokások  és  egyes  kardiovaszkuláris  megbetegedések

előfordulása  között (6).  Ezek  jellemzően  megfigyeléses  vizsgálatok  (observational

studies)  voltak,  ahol  a  végpontokat  kevéssé  lehet  definiálni (7).  Intervenciós

vizsgálatok során, a kórosnak tartott szokások befolyásolása, illetve bizonyos étrendi

komponensek arányának megváltoztatása mellett,  kedvező változásokat  találtak a

kardiovaszkuláris  mortalitásban (8).  Ezen  a  kutatási  területen  a  legnagyobb

metodikai  nehézséget  a  standardizálás  jelenti,  hiszen  kivihetetlen,  hogy  azonos

antropometriai  jellemzőkkel  rendelkező,  azonos  életmóddal,  hasonló  szociológiai

körülmények  között  élő  nagyszámú  egyén  hosszútávon  azonos  táplálkozást

folytasson.

A  hagyományos  Magyar  Kardiovaszkuláris  Konszenzus  Konferenciák  során  az

egészséges táplálkozással kapcsolatos ajánlások mindig fontos szerepet kaptak. A

2017-es,  immáron  VII.  Konferencián  elsősorban  az  egészségesek  számára

kialakított, evidencia alapú, a primer prevencióra vonatkozó ajánlásokat mutatjuk be,

csak  érintőlegesen  tárgyalva  konkrét  betegségeket.  Társaságunk  javaslatai  a

korábbiaktól  lényegesen  nem  térnek  el,  a  nemzetközi  szakirodalom  letisztult

ajánlásain alapulnak, rámutatva a hazai felmérésekkel jellemzett aktuális fogyasztási

trendekre.  A  következőkben  pontokba  rendeztük  ezeket,  hozzáfűzve  a

magyarázatokat.

 Változatosság és mértékletesség a táplálkozásban, rendszeresség (napi
3-5 étkezés, kisebb adagokban), a szélsőséges diéták kerülése.

A különböző táplálékcsoportok bevitelét teljesen korlátozó diéták/étrendek előnyös

hatását  megnyugtatóan  bizonyítani  még  nem  sikerült.  Az  ajánlott  napi  étkezési

gyakoriságot, figyelembe véve az emésztőszervek működését és a táplálékbeviteltől

függő  vércukor  ingadozásokat  is,  orvosilag  megalapozott  megfigyelések

magyarázzák (8). A kiegyensúlyozottság itt azt jelenti, hogy van, amiből gyakran és

sokat,  van,  amiből  ritkán  és  keveset  fogyasszunk.  A  mértékletességgel  az

energiabevitel és a felhasználás egyensúlyát kell biztosítani. A rendszeres napi 3-5

étkezés biztosítani tudja a stabil vércukorszintet is.

 Az  ételek  és  italok  formájában  bevitt  energia  mennyiségének  és  az
energialeadás egyensúlyban tartása, rendszeres fizikai aktivitás mellett. A
normális testtömegindex megőrzése, illetve visszaszerzése.

A magyar lakosság táplálkozási szokásairól, annak változásairól az utóbbi években

végzett  felmérések  megbízható  képet  adtak  (10–19).  Ezeket  a  következőkben

foglalhatjuk  össze:  kissé  csökkent  az  energiabevitel,  bár  még  mindig  magas.

Csökkent a telített (SFA) és nőtt a többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) bevitele,



nőtt a növényi fehérjék beviteli aránya, csökkent a cukorfogyasztás, nem kielégítő a

zöldség-  és  gyümölcsfogyasztás,  csökkent  a  zsír,  míg  nőtt  a  növényi  olaj

fogyasztása, alacsony a komplex szénhidrát, de magas a koleszterin és túl sok a

konyhasó  bevitele.  Elégtelen  néhány  vitamin,  makro-  és  mikroelem  bevitele:  D-

vitamin, folát, pantoténsav, biotin, kalcium, cink, vas (nőkben) (12).

Az  elmúlt  negyedszázadban  a  magyar  lakosság  egyre  nagyobb  arányban  lett

túlsúlyos és elhízott. A nyolcvanas évek végén az összes életkori csoport átlagában

a túlsúly előfordulása a férfiaknál 41,6%, nőknél 32,1% volt, elhízást regisztráltak a

férfiak  11,6%  és  a  nők  18,1%-ánál (20).  A  2015-ös,  a  magyar  felnőtt  lakosság

0,55%-át bevonó felmérésben férfiaknál a túlsúly 40%, az elhízás 32%-ban volt jelen,

míg  nőknél  mindkét  kategória  közel  32%-ban.  Látható,  hogy  bár  szinte  azonos

maradt  a  túlsúlyosak  aránya,  ez  mégis  azt  jelenti,  hogy  a  korábbi  túlsúlyosak

nagyobb  arányban  váltak  elhízottakká,  ami  több  életkori  kategóriában  2-4-szeres

emelkedést  jelentett,  igen  látványosan  a  fiatalabb  férfiaknál.  A  rendszeres,  az

életkort, a sportolási előzményeket és az esetleges társbetegségeket is figyelembe

vevő testmozgás előnyös hatásainak könyvtárnyi irodalma van, ezért ezt axiómaként

kezeljük.  Ugyancsak  fontos  a  pihenés,  a  megfelelő  minőségű  és  mennyiségű

alvástartam biztosítása is.

 Bőséges  gyümölcs-  és  főleg  zöldségfogyasztás  (400-600  g),  több
adagban naponta.

Több prospektív kohorsz vizsgálat bizonyította a gyümölcs- és zöldségfogyasztásnak

a  kardiovaszkuláris  megbetegedésekre  vonatkozó  protektív  hatását,  bár  erre

vonatkozó randomizált kontrollvizsgálat nem ismeretes (7). A fogyasztás emelésénél

további  kisfokú  mortalitáscsökkenés  találtak  a  metaanalízisek,  de  az  összes

halálozás  nem  csökkent,  ha  a  napi  ötszörös  (kb.  80  g/adag)  bevitelt  tovább

növelték (22). Más utánkövetéses vizsgálatok is megerősítették a kardiovaszkuláris

megbetegedések  kockázatának  csökkenését (23).  Sajnálatos,  hogy  a  felmérések

szerint a hazai zöldség-, gyümölcsfogyasztás 2009–2014 között ötödével csökkent

és a 18–34 év közötti felnőttek 2/3-ának fogyasztása nem éri el a 400 g-ot. (16, 17).

 Élelmi  rostokban  gazdag  (teljes  kiőrlésű)  gabonakészítmények,
hüvelyesek rendszeres fogyasztása (naponta 25-40 g élelmi rost).

Prospektív  kohorsz  vizsgálatok  metaanalízise  szerint  a  napi  7  g-mal  megnövelt

rostfogyasztás a koronária-megbetegedések rizikójának 9%-os (24), míg a 10 g-mal

több  bevitel  a  stroke  esélyének  16%-os  csökkenését  eredményezte (25),  a  2-es

típusú  diabétesz  kialakulásának  6%-os  csökkenése  mellett (26).  Sajnálatos,  hogy

hazánkban az átlagos napi rostbevitel nem éri el a 25 g-ot, ami alacsonyabb, mint a



korábbi  felmérések  eredménye (17).  Az  európai  ajánlás  napi  30-45  g-ot  javasol,

elsősorban teljes kiőrlésű gabonafélék formájában (7)

 Tengeri halak rendszeres fogyasztása, hetenként legalább 2 alkalommal.

A  halfogyasztás  koronáriabetegséggel  szembeni  protektív  hatása  a  n-3

zsírsavtartalomnak  tulajdonítható,  a  legalább  heti  egyszeri  halfogyasztás  16%-os

rizikócsökkenést eredményezett (7, 27). Egy frissebb metaanalízis szerint, a heti 2-4

szeri  halfogyasztás  6%-kal  csökkentette  a  stroke  esélyét,  azokéhoz  képest,  akik

egynél  kevesebbszer  ettek  halat (28).  A  hazai  halfogyasztási  statisztikák  igen

alacsony  éves  átlagot  mutatnak,  a  2011-es  adatok  szerint:  3,6  kg/fő (29),  ez  a

későbbiekben  növekedésnek  indult.  A  lakossági  táplálkozási  felmérések  is

megerősítették,  hogy  tengeri  halak  fogyasztása  évtizedek  óta  nem  kellően

elegendő (16). Ennek jellemzően földrajzi okai vannak egy tenger nélküli országban.

Az egyébként egészséges szardíniafogyasztástól sokan a vélt magasabb nehézfém-

tartalom  miatt  félnek,  pedig  ez  –  figyelembe  véve  a  szokásos  adagokat  –

mennyiségében  nem  lehet  jelentős.  Európai  ajánlás  is  támogatja  az  olajos  hal

fogyasztását  legalább  hetente (7).  Az  n-3  zsírsavak  közé  tartozó  linolénsav

bevitelével,  az  olajos  magvak  (lenmag,  dió)  gyakoribb  fogyasztásával  lehetne

részben kompenzálni a halolaj hiányát (16).

ÍA  telített  zsírsavak  bevitele  ne  haladja  meg  a  napi  energia  10%-át,  a

transzzsírsavaké az 1%-ot, a koleszteriné a 300 mg-ot. Ennek érdekében: sovány

húsok, zsírszegény tej- és tejtermékek, növényi fehérjeforrások (diófélék, olajos mag-

vak, száraz hüvelyesek), állati zsírok helyett növényi olajok fogyasztása ajánlott, míg

belsőségek, húskészítmények csak ritkán és kis mennyiségben.

A kardiovaszkuláris megbetegedések szempontjából a lipoprotein-szintet befolyásoló

zsírsavak,  a  vérnyomást  emelő  só,  a  vitamin  és  rost  fogyasztásának  van

jelentősége (7). A megbetegedés esélyét 2-3%-kal csökkentette, ha a bevitt energia

1%-ában a telített zsírsavakat telítetlennel váltották fel, ezt szénhidráttal való pótlás

során nem észlelték. A telített zsírsavak fogyasztását a napi energiabevitel 10%-a

alá kell csökkenteni, elsősorban többszörösen telítetlen zsírsavakkal (PUFA) pótolva

(7, 30).

Az  egyszeresen  telített  zsírsavaknak  (MUFA)  a  HDL-koleszterin  szintjére  van

előnyös  hatása,  ha  a  telített  zsírsavakat  vagy  a  szénhidrátot  váltják  fel,  de  a

koronáriabetegség kialakulásának esélyét kevéssé csökkentik (31). A többszörösen

telítetlen  zsírsavak  csökkentik  az  LDL-koleszterin  szintjét,  amennyiben  ezekkel

helyettesítik a telített zsírsavakat. A többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) két fő

csoportba  sorolhatóak:  az  omega-6  zsírsavakra,  amelyek  elsősorban  növényi

eredetűek és az omega-3 zsírsavakra, amelyeket főleg halak tartalmaznak, de egyes

növényi magvakban is megtalálhatók.



Magyarországon  a  tej  és  tejtermékek  fogyasztása  az  ajánlások  alatt  maradt,  sőt

2009-hez képest kismértékben még vissza is esett  (35).

Sok húskészítményt fogyasztanak honfitársaink, rosszabb minőségű húsokból, sok

sóval és adalékanyagokkal, esetlegesen magas transzzsírsavtartalommal. Az olajos

magvak termékválasztéka láthatóan nőtt az utóbbi években, de nagy a szórás ezek

minőségében.  Az  európai  ajánlás  napi  30  g  fogyasztását  javasolja  sózatlan

magvakból (7).

 Hozzáadott  cukrot  tartalmazó  italok,  ételek  csak  ritkán,  kis
mennyiségben fogyaszthatók.

Az utóbbi évtizedekben nagyságrenddel megnőtt az ún. „üdítő italok” kereskedelmi

forgalma.  Ezek  nagyrésze,  a  sok  színező  és  egyéb  adalék  mellett,  jelentős

mennyiségben  tartalmaz  hozzáadott  cukrot,  egyértelműen  előnytelen  egészségi

hatásainak  ez  a  fő  oka (36).  Fogyasztásuk  jelentős  mennyiségű  többlet

energiabevitellel  jár,  növelve  az  elhízás  kockázatát.  Sajnálatos,  hogy  elsősorban

gyerekek, illetve a fiatal korosztály körében népszerűek, holott jó minőségi (ivó)vízzel

kielégíthető  lenne  a  napi  folyadékigény  jelentős  része.  Az  USA-ban  és  Nyugat-

Európa  egyes  országaiban  a  bevitt  energia  10-15%-át  képviselik,  a  magas

cukortartalmú italok helyett más édesítőszerek alkalmazásával a testsúlynövekedés

mérsékelhetőnek bizonyult (37).

A hazai lakosság körében is népszerűek, fogyasztásuk 2014-ben a fiatal férfiaknál

megközelítette,  a  fiatal  nőknél  meghaladta  a  napi  energiabevitelen  belüli  10%-os

arányt (17).

 Napi 5 g alatti sófogyasztás, más fűszerek használata.

A magyar  konyhatechnológiában a sok só használata régebbre vezethető vissza,

mint  káros élettani  hatásainak felismerése. A populáció nagy része nem is tudja,

hogy  ez  veszélyes (38).  Törekedni  kell  az  európai  ajánlás  szerinti  napi  5  g-ban

maximált  érték  alá  csökkenteni (7).  Ételkészítésnél  figyelembe  kell  venni  az

alapanyagok  sótartalmát  is.  A  gyerekekkel  korán  meg  kell  ismertetni  más

fűszerféléket és nem rászoktatni őket a sózásra. Egyértelmű, evidenciaalapú étrendi

ajánlások  (Dietary  Approaches  to  Stop  Hypertension  –  DASH)  is  szólnak

mellette (39)

 Mértékletes alkoholfogyasztás (nőknél <10 g, férfiaknál<20 g etanol/nap),
szünnapokkal.

Az alkoholfogyasztás mikéntje és mennyisége komoly egészségügyi, gazdasági és

szociális  problémát  jelent  szinte  minden  országban.  Ajánlott,  pontosabban  még

előnytelen  hatásokat  biztosan  nem mutató  mértékét  számtalan  vizsgálat  próbálta

felbecsülni. Epidemiológiai vizsgálatok szerint, a napi 3, vagy több ital elfogyasztása



biztosan  nagyobb,  míg  a  mérsékelt  (napi  1-2  egység)  elfogyasztása  kisebb

kardiovaszkuláris  rizikóval  jár,  mint  az  absztinencia (40).  Más  vizsgálatok  viszont

kétségbe vonják az alkohol  bármely előnyős hatását (41).  Az nyilvánvaló,  hogy a

jelentősebb mennyiségű alkohol fogyasztása a vérnyomást és a testtömeget emeli,

ezért  a  napi  fogyasztást  maximalizálni  kell  2  egység  (20  g  alkohol)

mennyiségben (7).  Magyarországon  az  alkoholfogyasztás  közismerten  magas,

zavaró lehet az is, hogy a szakirodalomban megadott italegységek nem azonosak,

ezért kell mérvadónak tekinteni a tiszta alkoholtartalmat, ami széles skálán változik a

sörök 4-8%-a, a borok 10-13%-a és az égetett szeszes italok 40-60%-a között.  A

szünnapok  beiktatása  mellett  szól  az  esetenként  nem  azonos  napi  fogyasztási

mennyiség is. Figyelembe kell venni az alkohol magas (7,1 kcal/g) energiatartalmát

és azt, hogy az étvágyat fokozza.

 Zsírszegény konyhatechnológia  alkalmazása, az ún.  magyaros (zsíros)
ételek  mennyiségének  visszaszorítása,  arányának  csökkentése,  rántás
nélküli főzelékek, sovány húsok „natúr” elkészítése.

A „magyar konyhatechnológiát” ismerjük, mindazon sajátosságaival együtt, amelyek

nem  egészségesek.  Az  utóbbi  évtizedekben  egyre  jobban  elterjedtek  azok  a

módszerek,  amelyek  nem  fokozzák,  hanem  csökkentik  az  egyes  (hús)ételek

zsírtartalmát és a főzéskor hozzáadott,  az étel ízét sem mindig javító adalékok is

elhagyhatók. Sokat tanulhatunk más országok ételkészítési hagyományaiból is (42).

 Az összetételi adatokat ellenőrizzük a csomagolt élelmiszerek címkéjén.

Szerencsére  már  hazánkban  is  jogszabályi  előírás  a  csomagolt  ételek

komponenseinek kötelező feltüntetése (43) és az igényes vásárlók ezt el is várják. A

magyar  fogyasztási  szokások is  változtak  az  utóbbi  években,  a  fejlődés,  az  erre

vonatkozó igény egyértelműen megjelent (44).

 Egészségesek számára jó szemléltetést ad az MDOSZ által kidolgozott
OKOSTÁNYÉR®.

Korábban nálunk is elterjedtek voltak a főleg az USA-ból származó különféle grafikus

ábrázolások,  a  napi  fogyasztásra  ajánlott  táplálék  arányainak  és  mennyiségének

szemléltetésére  (különféle  piramisok),  más  országokban  ház,  tányér  képében.  A

hazai  étkezési  szokásokra  és  a  jellemző  ételválasztékra  adaptálva  alakította  ki,

megfelelő  tudományos  támogatás  mellett  a  Magyar  Dietetikusok  Országos

Szövetsége az ún. OKOSTÁNYÉR®-t, újabban már gyerekek számára is (44). Ennek

országos megismertetését Társaságunk is támogatja.

 



Vitaminpótlás

Orvosi  szempontból  a  kérdés  nem  megkerülhető.  Egyrészt  a  magyar  lakosság

táplálkozása általában nem mondható sem változatosnak, sem kiegyensúlyozottnak,

másrészt a médiából áradnak az ezzel kapcsolatos reklámok, amelyek nemcsak a

betegektől, hanem a (még) egészségesektől is kérdéseket generálnak. Álláspontunk

szerint középkorú, vagy idősebb személyeknél, elsősorban a téli hónapokban szóba

jön a D-vitamin-szupplementáció, várandósoknál, a szoptatás alatt, vagy nem eléggé

változatos táplálkozás esetén egyéb (multi)vitaminok is, az ajánlottat nem meghaladó

dózisokban. Ezzel kapcsolatban az európai ajánlás nem egyértelmű (7).

Táplálkozási ajánlások a leggyakoribb kardiovaszkuláris megbetegedések esetére

Táplálkozási  konzekvenciával  bíró  megbetegedések  esetén ezek  az  arányok

módosuljanak (7):
 Alacsonyabb  terápiás  lipid-célértékek  esetén  (LDL-Ch  <2,5;  Ö-Ch  <4,5

mmol/l)  a  telített  és  a  transz-zsírsavak  aránya  még  nagyobb  mértékben,  a
koleszterin  napi  bevitele  200  mg  alá  csökkentendő,  telítetlen  zsírsavakat
tartalmazó ételekkel pótolva.

 Diabéteszben a magas glikémiás indexű szénhidrátok bevitele csökkentendő,
a cukor elhagyandó. Az étkezési gyakoriságnak és a szénhidráttartalomnak az
alkalmazott antidiabetikus terápiával kell harmonizálnia.

 Hipertóniában  a  sóbevitel  jelentős  csökkentése  (<3  g/nap),  az
alkoholfogyasztás  mellőzése  szükséges,  javasolt  a  DASH-diéta  (nagyon
bőséges zöldség és gyümölcs, csak sovány tej és tejtermékek fogyasztása, a
telített zsírsavak csökkentése) (38).

 Túlsúly/elhízás esetén az energiabevitel jelentős csökkentése szükséges, az
életmód  és  testtömeg  alapján  számított  energiaszükségletnél  napi  500-1000
kcal-val  kevesebbre.  Kezdetben  a  szokásos  ételadagok  csökkentése  is  elég
lehet,  de  fontos  a  gyakori  étkezés.  A  zsiradék  és  cukorbevitel  jelentős
mérséklése,  a  nagy  energiasűrűségű,  nagy  glikémiás  indexű  élelmiszerek
kerülése, az alkoholfogyasztás korlátozása szükséges.

 A fehérjebevitel csak normális vesefunkciók mellett növelhető.

 

Következtetések

Bízunk abban, hogy ezek az ajánlások, kiegészítve a Konszenzus Konferencia többi

résztvevő  társaságainak  ajánlásaival,  prevenciós  szemléletükkel  hozzájárulnak  a

(házi)orvos kollégák munkájához és mindezeknek legfontosabb hozadéka a magyar

lakosság életkilátásainak növelése lesz.
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