
     
 

 Az elhízást több jellemző alapján osztjuk fel. Az egyik ilyen az 

elsődleges és másodlagos felosztás. A zsírszövet eloszlásától függően 

lehet androidos vagy gynoid típusú. 

 

Elsődleges elhízás 

Az elsődleges elhízás egy nagyon összetett szindróma, amelynek 

kialakulásában genetikai hajlam és szerzett tényezők, köztük pszichés 

és szociális tényezők vesznek részt. 

1. Az elhízás kialakulásának fő tényezője az energiabevételek és 

kiadások közötti egyenlőtlenség 

2. A leptin (a zsírszövet által kiválasztott hormon) koncentrációja 

az agy-gerincvelői folyadékban a plazmakoncentrációhoz 

viszonyítva az elhízott betegeknél viszonylag alacsonyabb, mint 

a nem elhízott betegeknél, vagy elhízott betegeknél a leptin 

receptorok érzékenysége csökken 

3. Hajlamosító tényező a koragyermekkori táplálkozási mód is, 

amikor a zsírsejtek - zsírsejtek száma stabilizálódik (a zsírtömeg 

növekedése az élet más szakaszaiban elsősorban a zsírsejtek 

térfogatának növekedéséből adódik) 

4. Az adipociták azonban képesek megkülönböztetni a 

fibroblasztokat, ha teljes kapacitásuk nem elegendő 

 

Másodlagos elhízás 

A másodlagos elhízás néhány endokrinopátiát és hipotalamusz-

rendellenességet kísér, amelyek megzavarják a zsír- és 

energiaanyagcserét vagy a táplálékfelvétel központi szabályozását. Ide 

tartozik: 

• pajzsmirigy alulműködés – az elhízás csökkent 

energiaszükséglettel jár, 

• Cushing-szindróma, 

• insulinoma – serkenti az étvágyat, 

• hipotalamusz rendellenességek. 

 

 

 



   Mi okozza az elhízást? 
 

 Főleg több kalóriát fogyaszt, mint amennyit a napi 

tevékenységek és edzés során eléget. Az energiabevétel tehát 

meghaladja az energiaráfordítást. 

 Ez azonban nem mindig csak a bevitt kalóriákról vagy a 

mozgásszegény életmódról szól. Bár ezek a tényezők súlyosak és a 

súlygyarapodás leggyakoribb kiváltói, bizonyos okokat nem tudod 

ellenőrizni. Az elhízás gyakori specifikus okai a következők: 

• genetika – hatással lehet arra, hogy a szervezet hogyan dolgozza 

fel az ételt energiává, és hogyan raktározódik a zsír, 

• öregedés – izomtömeg csökkenéshez és lassabb anyagcseréhez 

vezet, ami elősegíti a súlygyarapodást, 

• rossz alvás – hormonális változásokhoz vezethet, amelyek 

éhségérzetet okoznak, 

• terhesség – a terhesség utáni fogyás nehéz lehet, és elhízáshoz 

vezethet. 

• policisztás petefészek szindróma – olyan állapot, amely a női 

reproduktív hormonok egyensúlyának felborulását okozza, 

• Prader-Willi szindróma – ritka születéskor jelenlévő állapot, 

amely túlzott éhséget okoz, 

• Cushing-szindróma – a magas kortizolszint által okozott állapot, 

• pajzsmirigy alulműködés (pajzsmirigy-elégtelenség) – olyan 

állapot, amelyben a pajzsmirigy nem termel elegendő 

mennyiségű bizonyos fontos hormont, 

• osteoarthritis és egyéb fájdalmat okozó állapotok, amelyek az 

aktivitás csökkenéséhez vezethetnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Hogyan előzheted meg az elhízást? 
 

 Az elmúlt néhány évtizedben drámai mértékben megnőtt az 

elhízás és az elhízással összefüggő betegségek száma. 

 Személyes szinten segíthet megelőzni a súlygyarapodást és az 

elhízást az egészségesebb életmód választásával: 

• próbáljon meg mérsékelt fizikai tevékenységet végezni, mint 

például gyaloglás, úszás vagy kerékpározás, minden nap 

legalább 20-30 percig. 

• egyen értékes, tápláló ételeket, például gyümölcsöt, zöldséget, 

teljes kiőrlésű gabonát és alacsony fehérjetartalmú. 

• mértékkel fogyasszon magas zsír- és kalóriatartalmú ételeket, 

• gondoljon a mentális egészségére is – kerülje a stresszes 

helyzeteket és aludjon eleget. 

 Az elhízás kezelésének célja az egyén általános egészségi 

állapotának javítása és a lehetséges szövődmények megelőzése. Sokan 

azonban túl korán feladják a rosszul látható esztétikai eredmények 

miatt. Azonban már egy kis változtatás is változás - fogyás, még ha 

csak néhány kg is nagyon pozitív hatással lehet az egyén egészségére. 

Ezért fontos, hogy ha az étkezési szokások megváltoztatása és a 

megfelelő testmozgás után a súly nem csökken, legalább az elért súlyt 

megtartani. A kezelési folyamat megerőltető és hosszú távú és 

eltökéltséget igényel.  

 

 


