
A testsúly csökkentésének lehetőségei cukorbetegekben 
 

 

A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság célkitűzéseiről 

 
A testsúlycsökkentő módszerekben jelentős különbség lehet aszerint, amikor az elhízás önmagában 

áll fenn, vagy akkor, ha vele összefüggésben más rizikófaktorok, betegségek – pl. diabétesz is – már 

kialakultak. Az elhízás sajnos járványszerűen terjed, nem tekinthetjük kozmetikai állapotnak, hiszen 

kockázati tényező számos más betegség eseteiben is.  

Az elhízással és annak kezelésével szerzett sokéves tapasztalatokat felhasználva alapítottam 2007-

ben a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaságot (MOMOT). A MOMOT megalapításának 

célja volt, hogy az elhízást, mint betegséget a hozzá kapcsolódó egyéb betegségekkel együtt 

tudományos szempontból tanulmányozza, kezelésének lehetőségeit feldolgozza és publikálja, 

beleértve a Társaság nevében is megjelenő mozgásterápiát is. A 2012 évi VIII. és IX. tudományos 

kongresszusainkon a főtéma az elhízáshoz kapcsolódó egyéb anyagcsere eltérések és betegségek 

bemutatása volt. Ezek közül kiemelkedő jelentőségű a diabétesz, mely a legszorosabb összefüggésben 

áll az elhízással.  

 

A cukorbetegek 80%-a túlsúlyos, elhízott 

 
A cukorbetegek 90-95%-a az ún. 2-típusú, felnőtt korban kezdődő diabéteszben szenved, melynek 

keletkezése és lefolyása döntő mértékben a beteg testsúlyától függ. Ezt mindenekelőtt epidemiológiai 

felmérések, statisztikai adatok bizonyítják a legmeggyőzőbben. Ezek szerint azok, akiknek hasra 

terjedő – ún. „alma típusú” – elhízásuk van, 6-8-szor gyakrabban számíthatnak diabéteszre, mint a 

normál testsúlyúak. A felnőtt elhízottak közül minden negyediknek a cukorbetegséget megelőző 

állapota, prédiabétesze van, mely már a normál értéket meghaladó – 6,0 és 7,0 mmol/l közti – éhomi 

vércukorszinttel jár és vércukor terheléses laboratóriumi vizsgálattal igazolható. Ezen elhízottak közel 

fele később biztosan cukorbeteg lesz.  

Túlsúlynak nevezzük azt az állapotot, amikor a testtömeg index (BMI) 25-30 kg/m
2
 között van, 30 

fölött orvosi értelemben obezitásról, elhízásról beszélünk. Minden 3. elhízott számíthat életében arra, 

hogy diabétesze lesz.  

Az Egyesült Államokban a Harvard Egyetem kutatói évtizedeken át követik 114 000 amerikai 

ápolónő sorsát. Az ő eredményeik is számszerűen bizonyították az elhízás okozta diabétesz 

veszélyeztetettséget. A túlsúlyosok esetén 14 éven belül a diabétesz 30-szor, súlyos elhízottaknál, 35 

kg/m
2
 BMI fölött 100-szor gyakrabban alakult ki, mint soványaknál (l. táblázat).  

 

 



 

Németországi vizsgálatok a testmozgás hiányának veszélyes szerepét mutatták ki a diabétesz 

kifejlődésében.  

Számos hasonló adat közül legegyértelműbb az a megállapítás, hogy a 2-típusú diabéteszesek 

mintegy 80%-a túlsúlyos – elhízott. A felszaporodó hasi zsírszövet gyengíti a vércukorszintet 

szabályozó inzulin hatását (inzulin rezisztencia). Ennek kompenzálására a hasnyálmirigy mind több 

inzulint termel, majd ez a képessége kimerül, elégtelenné válik és relatív, majd végül abszolút inzulin 

hiány, diabéteszes állapot jön létre.  

A fentiekből következik, hogy az elhízás megelőzése és kezelése a diabétesz megelőzésének, 

kezelésének is alapvető módszere. Sőt mi több – ahogy előző írásunkban („Visszafordítható-e a 

cukorbetegség?”) erről beszámoltunk – az enyhe diabétesz fogyással tünetmentessé tehető, 

egyensúlyba kerülhet, visszafejleszthető.  

  

 

Az elhízás kezelése 
 

A túlsúly – elhízás megelőzése és kezelése elsősorban az energia bevitelen, tehát az elfogyasztott 

táplálékok kalóriatartalmán múlik. A hazai napi átlag 2400-2800 kcal-s energia bevitel előbb-utóbb 

túlsúlyhoz vezet gyermekkorban – felnőttkorban egyaránt. Egy hosszú távú testsúlycsökkentő diéta 

során napi 1200-1500 kcal energia bevitellel heti fél kg, fél év alatt 10 kg fogyás várható. Ehhez 

szükséges a fizikai aktivitás jelentős növelése is.  

A fizikai aktivitás mértékét minden beteggel, minden cukorbeteggel külön kell megbeszélni, mert 

a mozgás csökkenti a vércukorszintet és adott esetben a beteg gyógyszerét, vagy főleg az inzulin 

dózisát, vagy a szénhidrátbevitel mértékét kell változtatni, a mozgásterheléshez adaptálni. A súlyosan 

elhízottak mozgásterápiája sajnos korlátokba ütközik. Általában elmondható, hogy az ajánlott 

mozgásformák közé elsősorban a dinamikus és a beteg által legkedveltebb formában (gyaloglás, úszás, 

kerékpározás, stb.) elvégezhető mozgásformák javasoltak. A fizikai aktivitás intenzitására és 

gyakoriságára vonatkozóan a fokozatos terhelés elvét kell követni, mind a mozgásformákat, mind ezek 

intenzitását és hosszát tekintve. Lehetőleg 150 perc/hét mozgásmennyiség szükséges a hét legtöbb 

napjára elosztva. Visszahízás ellen is alapvető a mozgásterápia folytatása, ehhez minimálisan 60 perc 

séta/nap, illetve 30 perc kocogás lehet szükséges.  

Miután a diabéteszesek egy része kardiovaszkuláris beteg is, fel kell mérni a betegek 

terhelhetőségét, illetve a mozgást korlátozó és esetleg sérülést okozó kísérő betegségeket. 

A diétás kezelésre vonatkozóan egyetértés van az energia bevitel csökkentésének 

elsődlegességében, de ezen belül a tápanyag összetételre vonatkozóan többféle nézet terjedt el. A 

világszerte terjedő szívinfarktus „járvány” befolyásolására a koleszterinszintet csökkentő zsírszegény 

étrendet szorgalmazzák, viszont kiderült, hogy ez kevésbé sikeres a testsúlycsökkentésben. Az 

emberek zsír helyett szénhidrátokat ettek, viszont a gyorsan felszívódó szénhidrátok jobban hizlalnak, 

mint a zsírok. Újabban mind többen szénhidrátszegény diétát propagálnak testsúlycsökkentésre, mely 

elsősorban a gyorsan felszívódó szénhidrátokra, cukorra, cukros üdítőkre, de fehérkenyérre, rizsre, 

krumplira, tésztára is vonatkozik. Ennek az az elméleti alapja, hogy ezek az ételek gyorsan felszívódva 

gyors vércukorszint emelkedést és inzulintermelést okoznak, mely utóbbi végül is a glukóz zsírrá, 

zsírszövetté alakulásához vezet.  

A MOMOT is kialakította és aktualizálta diétás irányelveit, miszerint testsúlycsökkentésre nőknél 

1200, férfiaknál 1500 kcal/nap energia bevitel korlátozást javasol. Ezen belül a szénhidrátok említett 

jelentős csökkentésével (55 → 45%) szemben a több fehérjét tartalmazó ételek, sovány húsok, halak, 

tejtermékek, tojás, hüvelyesek fogyasztását javasolt növelni (15 → 25%). 

A szénhidrátbevitel főleg zöldségekből, nem édes gyümölcsökből, lehetőleg teljes őrlésű 

gabonatermékekből, esetenként barnarizsből, durumtésztából biztosíthatjuk. Ezek ún. glikémiás indexe 

alacsonyabb, így belőlük a szénhidrát lassabban szívódik fel. Egy ilyen összetételű diétával indítva 

(„low-calorie – low-carb – high-protein”) fél év alatt átlag 3-4 kg-mal többet lehet fogyni, mint egy 

csak zsírszegény („low-fat”) diétával. Fél év után nehéz tartani minden diétát, de a kalória bevitel 

csökkentését fenn kell tartani, melyhez a közeljövőben végre két új étvágycsökkentő gyógyszer 

megjelenhet hazánkban is.  

 



 

Testsúlycsökkentés diabéteszben 

 
A túlsúlyos – elhízott cukorbetegek testsúlycsökkentő programja alapvetően nem különbözik a 

MOMOT ajánlásától, de néhány lényeges szempontot a diabétesz miatt figyelembe kell venni. Az 

egyik, hogy tekintetbe kell venni az inzulinérzékenység napszaki ingadozását, mely cukorbetegekben 

kifejezettebb és nagyobb jelentőségű. Az a közkeletű leegyszerűsítés, hogy „reggelizz, mint egy 

király,  …, vacsorázz, mint egy koldus” a cukorbetegekre nem érvényes. Főleg reggel ugyanis csökken 

náluk az inzulinérzékenység, ami azt jelenti, ha több szénhidrátot fogyasztanak, akkor kevesebb 

vércukorszint csökkentő inzulin áll rendelkezésre, így magasabb marad a vércukor. Miután késő 

délután is van egy csökkent inzulinérzékenység, akkor viszont tartható az az elv, hogy este kevesebbet 

együnk, ráadásul abból több is hasznosul.  

A másik különbség a diabétesz nélküli elhízáshoz képest, hogy itt a diabétesz gyógyszeres 

kezelésének mikéntje is jelentősen befolyásolja a diétát. Egyrészt úgy, hogy a diabéteszben 

alapkezelésnek tartott metformin terápia (jelen álláspont szerint ma már nem fogadható el csak 

diétával kezelni a diabéteszt) mellett nem jelent veszélyt a napközben esetenként a megszabott, pl. 

napi 5 étkezéstől eltérnünk, vagy egyet-kettőt kihagynunk. Ugyanis a metformin csak a magas 

vércukorszintet csökkenti, de nem viszi a normál érték alá. Ha túl alacsonyra esik a vércukorszint, ún. 

hipoglikémia fordulhat elő, ez éhségérzéssel, remegéssel, verítékezéssel járó rosszullét.  

Ilyen rosszullét viszont előfordulhat másfajta, vércukorcsökkentő tabletta szedésénél, de különösen 

inzulinkezelés mellett, amire, s a teendőkre a gyógyszerhez csatolt betegtájékoztató is felhívja a 

figyelmet. Sajnos az így kezelt betegeknél már nehezebb „fogyókúrát” tartani, fogyást elérni. Ráadásul 

egy ilyen gyógyszer és az inzulin növelik az étvágyat és hizlalnak is. Ezek mellett a testsúly 

megtartása is eredmény.  

Vannak azért lehetőségek ilyenkor is - de csak orvossal, diabetológussal, dietetikussal való 

együttműködéssel - a testsúly csökkentésére. 

Az egyik eljárás, amire a Szent Imre Kórházban alakult ki gyakorlat, hogy az egyhetes, 

turnusszerűen szervezett fogyókúrára olyan betegeket is felvesznek, akik metformint szedő 

cukorbetegek. Ha metformin mellett elfogadható vércukor értékük van (pl. 7,0 mmol/l alatt), akkor 

egy hétre elhagyható a gyógyszer és 600 kcal és kb. 60 g szénhidrát bevitel mellett 3-4 kg-ot 

lefogynak. Otthonra az 1200-1500 kcal-s, legalább 120 g szénhidrátot tartalmazó diétájukhoz vissza 

kell adni a metformint. Ez később még néhányszor megismételhető, s a beteg eljuthat kb. 10 kg 

fogyással a prédiabéteszes és még plusz 10 kg testsúlycsökkentéssel a gyógyszermentes, normál 

anyagcsere állapotba.  

A másik lehetőség egy terápiás változtatás. A szénhidrátszegény, alacsonyabb glikémiás indexű 

diéta előnyeit a fogyásban a fentiekben és a MOMOT ajánlásában összefoglaltuk. Ez azt jelentené, 

hogy egy elhízottat 1200 kcal-án tartva lehetőleg nem kellene a napi 120 g szénhidrátbevitelt 

meghaladni, lehetőleg lassan felszívódó szénhidrátokból. A cukorbetegek egy része sajnos nem számol 

kalóriát, szénhidrátot, pedig ezt el kellene várni tőlük.  

A következő lépést a diabetológus orvos és dietetikus teheti meg - kissé eltérve a diabetológiában 

szokásos ajánlástól -, hogy csökkentsék a szénhidrátbevitelt lehetőleg napi 120, maximum 150 g-ig, 

azokban az esetekben, amikor – pl. inzulinkezelés mellett – esetenként napi 150-220 g szénhidrátot is 

alkalmaznak. Ilyen szénhidrátbevitel és a hozzá szükséges inzulin mennyiség hizlaló hatása mellett 

nem lehet fogyni. Ez esetben tehát egy megszabott 1200-1500 kcal-s, 120-150 g szénhidrátot 

tartalmazó étrendhez kellene az inzulin mennyiségét szabni, csökkenteni, vagy a tabletta dózisán 

változtatni. Persze mindezt csak egy diabetológus döntheti el. 

Befejezésül emlékeztetni kell arra, amire itt részletesen nem tértünk ki, hogy a diabétesz 

kezeléséhez nemcsak a diéta és a mozgás, hanem az életmód és a gyógyszerek változtatása, szükség 

esetén esetleg a gyomorszűkítő műtét is hozzátartozik.  
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