
Táplálkozáspszichológia  Debreceni Egyetem 
Dietetika szakos hallgatók számára   Népegészségügyi Kar 
2019. május 

1 
 

 

 

 

 

Táplálkozáspszichológia 

 

 

 

Jegyzet a Táplálkozáspszichológia című tantárgyhoz 

 

 

 

Írták:  

dr. Kósa Karolina és dr. Molnár Judit 

 

 

 

Debreceni Egyetem 

Népegészségügyi Kar 

Magatartástudományi Intézet 

2019



Táplálkozáspszichológia  Debreceni Egyetem 
Dietetika szakos hallgatók számára   Népegészségügyi Kar 
2019. május 

2 
 

Tartalom 
Tantárgyleírás .......................................................................................................................................... 3 

Előadók ................................................................................................................................................ 3 

Tematika .............................................................................................................................................. 3 

Kötelező irodalom ............................................................................................................................... 4 

Ajánlott irodalom ................................................................................................................................ 4 

Bevezetés................................................................................................................................................. 5 

Az evolúciós biológia és evolúciós pszichológia legfontosabb megállapításai a táplálkozásról.............. 6 

Az emésztőrendszer és az idegrendszer kapcsolata................................................................................ 8 

A táplálkozás homeosztatikus és hedonikus szabályozása ................................................................... 10 

A táplálkozás és evés motivációs elméletei .......................................................................................... 14 

Motivációs elméletek ........................................................................................................................ 15 

Az evés motivációs szabályozása ....................................................................................................... 16 

A táplálkozás hatása a mentális funkciókra .......................................................................................... 16 

A diéta jellege összefüggést mutat a mentális működésekkel és a pszichés zavarokkal .................. 16 

A bélflóra hatása a mentális működésekre ....................................................................................... 18 

Tápanyagok hatása a mentális működésekre ................................................................................... 19 

Növényi neurotranszmitterek ........................................................................................................... 20 

A táplálkozást befolyásoló egyéb tényezők .......................................................................................... 21 

Tanulás .............................................................................................................................................. 21 

Társadalmi-gazdasági tényezők ......................................................................................................... 22 

Kulturális tényezők: divat .................................................................................................................. 24 

Táplálkozásmarketing ........................................................................................................................ 25 

Politikai döntések .............................................................................................................................. 26 

Táplálkozás és terhesség ....................................................................................................................... 26 

Reggeli rosszullét és vészes terhességi hányás ................................................................................. 26 

A terhesség utáni testsúlycsökkenést segítő tényezők ..................................................................... 28 

Táplálkozás az élet kezdetén ................................................................................................................. 28 

A születési súly jelentősége ............................................................................................................... 28 

Az anya pszichoaktív szerfogyasztása a várandósság során .............................................................. 29 

A bél mikrobióm kialakulása újszülöttekben ..................................................................................... 31 

A szoptatást befolyásoló tényezők .................................................................................................... 32 

A gyermekek ételpreferenciáinak kialakulása és jellemzői ............................................................... 32 

Evészavarok ........................................................................................................................................... 34 

Az evészavarok gyógyítása ................................................................................................................ 36 



Táplálkozáspszichológia  Debreceni Egyetem 
Dietetika szakos hallgatók számára   Népegészségügyi Kar 
2019. május 

3 
 

Tantárgyleírás 

 

A tantárgy óraszáma, óra típusa: 15 előadás 

A tantárgy tantervi helye: 4. félév  

Hallgatók: Ápolás és betegellátás alapszak dietetikus szakirány  

Előtanulmányi feltételek: A pszichológia alapjai, Egészségpszichológia  

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a táplálkozási szokásokat befolyásoló pszichés, 

szociálpszichológiai és legfontosabb társadalmi tényezőkkel, az evészavarokkal, és a táplálkozási 

szokások változtatására képes legfontosabb viselkedésterápiás módszerekkel.  

Számonkérés: számítógépes tesztvizsga az előadások során elhangzottak és a jegyzet alapján.  

Előadók  

Név Beosztás Intézmény 

Dr. Kósa Karolina  egyetemi tanár 
(tantárgyfelelős) 

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar 

Dr. Forgács Attila  egyetemi docens BME Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar   

Kovács-Tóth Beáta  tanársegéd Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar  

Dr. Molnár Judit  adjunktus Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar  

Dr. Szabó Pál  ny. egyetemi docens Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

 

Tematika 

Tanóra Témakör Előadó 

2 Bevezetés, órarend, követelmények, alapelvek. A táplálkozás és evés 
motivációs elméletei; a késztetés/szükséglet csökkentés (drive 
reduction) és jutalmazás-elméletek.  

Molnár Judit  

2 Táplálkozás az evolúciós pszichológia nézőpontjából. A táplálkozás és a 
lelki működések kapcsolata.  

Kósa Karolina 

2 Táplálkozás és terhesség. A reggeli rosszullét / hyperemesis gravidarum 
kockázati tényezői és kezelése. Társas és kulturális hatások befolyása a 
testképre különböző életszakaszokban.  

Kósa Karolina 

2 Táplálkozás az élet kezdetén. A táplálkozás méhen belüli programozása. 
A csecsemő-és gyermektáplálás pszichológiai vonatkozásai. Az 
ételpreferenciák és táplálkozási szokások alakulása gyermek- és 
serdülőkorban (társas és kulturális hatások).  

Kovács-Tóth Beáta 

2 Táplálékbevitel és környezeti tényezők összefüggései  
(élelmiszer-előállítás, táplálék-készítés, marketing, kulturális és politikai 
vonatkozások).  A táplálkozás pszichológiai vonatkozásai krónikus 
betegségekben és az öregedés során.   

Forgács Attila 

2 Táplálkozási zavarok és kockázati tényezőik 1. (anorexia nervosa, 
bulimia nervosa, ruminációs zavar, pica, elkerülő/restriktív táplálkozási 
zavar)  

Szabó Pál 

2 Táplálkozási zavarok és kockázati tényezőik 2. (elhízás, falásroham 
zavar, orthorexia). Táplálkozási zavarok pszichoterápiás kezelése. 

Szabó Pál 

1 A kurzus értékelése, önértékelés, írásbeli elővizsga Kósa Karolina 
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Kötelező irodalom  

 Táplálkozáspszichológia (a kurzushoz készült jegyzet). Szerk. Kósa Karolina. Debreceni Egyetem 

Népegészségügyi Kar 2019.  

 Forgás Attila: Az evés lélektana. Akadémiai Kiadó Zrt. 2018.  

 

Ajánlott irodalom 

 Túry F, Szabó p: A táplálkozási magatartás zavarai. Medicina Budapest 2000.  

 Jánosi A, Túry F: Étel és test a civilizáció (torz) tükrében. In: Meskó N, Gyuris P, Tisljár R: Az 

evolúció árnyoldala. Akadémiai Kiadó 2016. 

https://mersz.hu/hivatkozas/evolucio_123#evolucio_123  

 

https://mersz.hu/hivatkozas/evolucio_123#evolucio_123
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Bevezetés  
A táplálkozás alapvető feltétele a túlélésnek, amelyet bonyolult élettani folyamatok együttműködése 

szabályoz. A táplálkozás anyagcsere-folyamatainak tudományosan megalapozott vizsgálata a 18. 

század végén, az ún. kémiai forradalom időszakában kezdődött, és napjainkban is zajlik1. Ezt azonban 

megelőzték a táplálkozás és a lelki tényezők kapcsolatára vonatkozó legelső megfigyelések, amelyek 

a középkorra datálódnak. Az önéheztetés mint aszkézis a kereszténység fellendülésének és 

virágzásának korában a lélek megtisztításának egyik formája volt, amelyet a populáció széles körei 

böjt formájában gyakoroltak2. Ennek azonban szélsőséges, az életet veszélyeztető módjai is 

előfordultak, amint azt például Sienai Szent Katalin életének leírásaiból tudjuk3.  

A témába vágó első tudományos közlemény azonban csak sokkal később, 1860-ban született egy 

francia elmegyógyász tollából, aki egy olyan, emésztési zavarokkal társuló téveszmét írt le, amelynek 

fő jellemzője az étkezés visszautasítása volt4. Néhány évvel később látott napvilágot az a tudományos 

leírás, amely az „anorexia nervosa” nevet adta ennek a furcsa, lelki eredetűnek tartott kórképnek. A 

mentális betegségek osztályozására szolgáló amerikai taxonómiai rendszer első változatában (DSM-I) 

már szerepelt az anorexia nervosa, a későbbi kiadásokba pedig újabb, lelki eredetű evészavarok is 

bekerültek. Jelenleg 6 specifikus lelki eredetű evészavart különböztetünk meg.  

A 2. világháború során tömegesen előfordult élelmiszerhiány és az azzal kapcsolatban felmerült 

kérdések, így például a katonák táplálására szolgáló egységcsomagok összetétele, vagy a tartósan 

éhezők visszatáplálásának problémái vezettek ahhoz, hogy az Egyesült Államok kormánya megbízta 

Ancel Keys élettanászt ezen kérdések tanulmányozására. Keys 32 fiatal, a katonai szolgálatot 

megtagadó és a vizsgálatra önként jelentkező férfi bevonásával hajtotta végre egyik legismertebb, 

egy évig tartó vizsgálatát az éhezés és a visszatáplálás során fellépő testi és lelki jelenségek 

tanulmányozására, amelynek eredményeit nagyszabású, máig egyedülálló könyvben foglalta össze5.  

Keys-nek kulcsszerepe volt abban is, hogy a 2. világháború utáni évtizedekben epidemiológiai 

vizsgálatok sokaságát végezték el a szérum-koleszterol szint és a szívkoszorúérbetegség kockázata 

közti összefüggés bebizonyítására. Ezek eredményeként hangsúlyt kapott az ún. mediterrán diéta; új, 

alacsony zsírtartalmú élelmiszerek jelentek meg az élelmiszertermékek piacán, és elkezdődött a 

jelenleg is tartó trend az élelmiszerekkel kapcsolatos, fogyasztóknak szóló tájékoztatók, illetve a 

táplálkozást befolyásoló marketing üzenetek tömeges kibocsátására.  

Azt mondhatjuk, hogy a táplálkozás a 20. század második felére túlélési viselkedésből átalakult 

komplex tényezők által testi és lelki szinten is befolyásolt magatartásformává, amelynek a populációs  

egészségre, sőt az emberi fejlődésre gyakorolt konzekvenciái is vannak. Ezt az „elhízási járvány” 

                                                           
1 Carpenter KJ: A short history of nutirtional science: Part 1 (1785-1885). J Nutrition 200333(3):638-645. 
https://doi.org/10.1093/jn/133.3.638 
2 Dell’Osso L et al: Historical evolution of the concept of anorexia nervosa and relationships with orthorexia nervosa, 
autism, and obsessive–compulsive spectrum. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12:1651-1660. doi: 10.2147/NDT.S108912 
3 Tarján MT: Sienai Szent Katalin születése. RubicOnline  
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1347_marcius_25_sienai_szent_katalin_szuletese/  
4 Silverman JA: Louis-Victor Marcé, 1828-1864: anorexia nervosa’s forgotten man. Psychol Med 1989;19(4):833-835. PMID: 
2687917 
5 Keys A et al: The biology of human starvation. University of Minnesota Press, Minneapolis 1950.  

https://doi.org/10.1093/jn/133.3.638
https://dx.doi.org/10.2147%2FNDT.S108912
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1347_marcius_25_sienai_szent_katalin_szuletese/
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népegészségügyi problémaként való meghatározása6, és az egyik napról másikra felbukkanó 

csodadiéták vagy diéta-hóbortok (fad diets) térhódítása is alátámasztja7.  

A táplálkozást befolyásoló tényezők sokasága, és a táplálkozásnak az emberi működésre gyakorolt 

összetett hatásai egyaránt indokolják, hogy a táplálkozás/evés pszichológiájával külön tantárgy 

keretében foglalkozzunk.  

 

A táplálkozáspszichológia eredményei két jelentős kutatási területről származnak. Az 

idegtudományok az agy felépítését, biokémiai folyamatait tanulmányozzák. Az agyi területek 

vérellátásának, bioaktív anyagainak, elektromos jeleinek működés közben történő változása számos 

eredményt hozott az agyban zajló, táplálkozással összefüggő folyamatokról. A pszichológia az ember 

mint szubjektum működésének jellemzőit: gondolatait, érzelmeit, motivációit, és viselkedését 

vizsgálja, amelyek az agy integrált működésének összességeként jönnek létre. Az idegtudományok 

eredményeit azonban eddig kevéssé sikerült illeszteni a táplálkozással kapcsolatos pszichológiai 

vizsgálatok megállapításaihoz. Az agyat vizsgáló idegtudományok és a lelket vizsgáló pszichológia közt 

tehát jelenleg nem áll fenn közvetlen kapcsolat.  

A táplálkozáspszichológia tudományos vizsgálatát hátráltató tényezők között meg kell említeni, hogy 

nincs jó emberi modell sem a táplálkozás kísérletes vizsgálatához, sem a táplálkozást befolyásoló lelki 

tényezők kísérletes vizsgálatához. A táplálkozás állatkísérletes vizsgálatainak eredményei csak igen 

korlátozottan vonatkoztathatók az emberre; a szubjektív tényezők vizsgálata állatkísérletekben pedig 

elméletileg is lehetetlen. Mindezen túlmenően feltételezhető, hogy az emberi emésztőrendszer 

működését rendkívüli egyéni változatosság jellemzi.  

Mindazonáltal a pszichológia és az idegtudományok által eddig felhalmozott, a táplálkozás lelki 

tényezői szempontjából jelentős bizonyítékokról kíván rövid összefoglalást adni ez a jegyzet. 

Az evolúciós biológia és evolúciós pszichológia legfontosabb 

megállapításai a táplálkozásról 
A Darwin által megalkotott evolúciós elmélet szerint a fajok természetes kiválasztódás útján 

fejlődnek. A fajok szaporodása során több utód születik, mint amennyi életben tud maradni; az 

egyedek egymástól kismértékű, öröklött tulajdonságokban különböznek, és azon egyedek maradnak 

életben, amelyek a túlélést és szaporodást legnagyobb mértékben szolgáló változásokat mutatják. E 

változások pedig az egymást követő generációkban gyakoribbak lesznek8.  

Az evolúciós biológia feltételezései szerint az agy evolúciójában meghatározó szerepet játszott a tűz 

alkalmazása az ételek megfőzésére, amely egyetemes társadalmi jelenség, vagyis minden emberi 

közösségre jellemző (humán univerzálé). A főtt étel puhább, ezért kisebb méretű fogakkal és 

gyengébb állkapoccsal is elfogyasztható; a főzés során elpusztulnak az ételben lévő kórokozók, ezáltal 

csökken az emésztőrendszeri fertőzések esélye; és a megfőtt étel jobban emészthető, így a 

tápanyagok nagyobb mértékben felszívódnak és hasznosulnak, mint nyers ételek fogyasztásakor. A 

                                                           
6 Bassett MT, Perl S: Obesity: the public health challenge of our time. Am J Public Health 2004;94(9):1477. PMID: 15359488  
7 Fad diets. Food Fact Sheet. British Dietetic Association2017. https://www.bda.uk.com/foodfacts/faddiets.pdf  
8 Bakonyi G. és mtsai: Darwin evolúcióelmélete. In: Állattan. Tankönyvtár 2011. 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Allattan/ch21s02.html  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15359488
https://www.bda.uk.com/foodfacts/faddiets.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Allattan/ch21s02.html
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főzés jelentőségét mutatja, hogy a kizárólagosan nyers diétát fogyasztó modern nők mintegy felének 

megszűnik a menstruációja, azt jelezve, hogy ez a diéta nem alkalmas terhesség kihordására. A főzés 

legalább egymillió éve jellemző az emberre és elődeire9.  

A főtt ételek fogyasztása tette lehetővé a táplálkozásra fordított idő fokozatos csökkenését és az 

emberi agy jelentős növekedését, amely nemcsak az agy súlyának, hanem az idegsejtek (különösen 

az agykérgi neuronok) számának növekedésében is jelentkezett (1. ábra)10. Az ételek főzése, és 

ezáltal a tápanyag hasznosulásának növelése különösen fontos annak ismeretében, hogy az agy a 

testsúlynak mindössze 2%-a, de a test teljes energiájának mintegy 20%-át igényli11.  

1. ábra Az agy súlya és az idegsejtek száma néhány fajban 

 vízidisznó 
(Hydrochoeris 

capybara) 

rhesusmakákó 
(Macaca 
mulatta) 

nyugati gorilla 
(Gorilla 
gorilla) 

ember 
(Homo 

sapiens) 

elefánt 
(Loxodonta 

africana) 

rend rágcsáló főemlős főemlős főemlős ormányos 

az agy súlya 48,2 g 69,8 g 377 g 1232 g 2848 g 

idegsejtek száma 
az agyban 

1,6 Mrd 6,4 Mrd 29 Mrd 89 Mrd 257 Mrd 

idegsejtek száma 
az agykéregben 

0,3 Mrd 1,71 Mrd 9,1 Mrd 16,3 Mrd 5,59 Mrd 

 

Az 1980-as évektől az evolúciós szemlélet megjelent a pszichológiában is, elsősorban az emberi 

viselkedés értelmezésére. Az evolúciós pszichológiai nézőpont szerint is kulcsfontosságú az az ember 

alkalmazkodása folyamatosan változó környezetéhez, amelynek eredményeként változik – egyebek 

mellett – a viselkedése is. A természetes szelekció azokat az emberi viselkedési mintákat részesítette 

előnyben, amelyek a környezethez való alkalmazkodás, adaptáció révén a legjobban szolgálták 

elődeink túlélését és szaporodását. Az evolúciós pszichológia szerint például a terhességi hányás nem 

pusztán a terhesség kellemetlen élettani kísérő jelensége, hanem egy szelektálódott viselkedés, 

melynek célja, hogy megvédje az anyát a magzat számára ártalmas anyagok fogyasztásától, 

különösen a szervfejlődés legérzékenyebb szakaszában, a terhesség első harmadában12.  

Vélhetően ugyancsak adaptáció eredményeként alakultak ki az étel-preferenciák, mint például a 

magas zsírtartalmú, az édes ízű, valamint a sós ételek előnyben részesítése. Ezek a preferenciák 

táplálékbőség esetén súlynövekedést eredményeznek, segítve a testben tárolt energia 

maximalizálását a táplálékban szűkös időkre. Ezek az egykor a túlélést segítő viselkedési mintázatok 

azonban a folyamatos táplálékbőség modern korában már nem a túlélést, hanem az elhízást segítik13.  

                                                           
9 Rosati A: Food for Thought: Was Cooking a Pivotal Step in Human Evolution? Scientific American 2018. 
https://www.scientificamerican.com/article/food-for-thought-was-cooking-a-pivotal-step-in-human-evolution/  
10 How humans evolved supersize brains. Quanta Magazine 2015. https://www.quantamagazine.org/how-humans-evolved-
supersize-brains-20151110/  
11 Kuzawa CW et al: Metabolic costs and evolutionary implications of human brain development. Proc Natl Acad Sci USA 
2014;111(36):13010-13015. doi: 10.1073/pnas.1323099111 
12 Bereczkei T: Evolúciós pszichológia: új szemlélet a viselkedéstudományokban. Magyar Tudomány 2002;1:8-19. 
http://www.matud.iif.hu/2002-01.pdf  
13 Birch LL: Development of food preferences. Annu Rev Nutr 1999; 19:41-62. 
https://pdfs.semanticscholar.org/c3f1/325db080b16cd75a29e2d55701705f824ff8.pdf  

https://www.scientificamerican.com/article/food-for-thought-was-cooking-a-pivotal-step-in-human-evolution/
https://www.quantamagazine.org/how-humans-evolved-supersize-brains-20151110/
https://www.quantamagazine.org/how-humans-evolved-supersize-brains-20151110/
https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.1323099111
http://www.matud.iif.hu/2002-01.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/c3f1/325db080b16cd75a29e2d55701705f824ff8.pdf
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Az emésztőrendszer és az idegrendszer kapcsolata  
 

A néphit és az orvoslás is évszázadok óta jelentőséget tulajdonít a táplálkozásnak, amit azok a 

szófordulatok is kifejeznek, hogy „ételed az életed”, vagy „az vagy, amit megeszel”. Az 

emésztőrendszernek a táplálkozáson messze túlmutató jelentőségét alátámasztó tudományos 

bizonyítékok azonban csak a 19. század közepétől kezdtek halmozódni.  

 

Jelenlegi ismereteink szerint az emésztőrendszerben a nyelőcsőtől a végbélig (az epeutakat és a 

hasnyálmirigy kivezető csövét is magába foglalóan) a bélfal izomrétegeiben idegsejt-hálózat található 

(plexus myentericus), amely többféle típusú neuront, valamint érző- és mozgatóidegeket is tartalmaz, 

és autonóm (központi idegrendszeri hatás nélküli) működésre képes14. A bélfal ún. nyálkahártya alatti 

(submucosa) rétege is tartalmaz idegsejteket és idegnyúlványok (axonok) által képezett idegfonatot 

(plexus submucosus), amely a bélnyálkahártyában az emésztőnedv-elválasztást végző sejtekre van 

hatással. A két idegfonat (plexus) idegnyúlványok révén egymással szoros kapcsolatban van, és 

együttesen alkotja az enterális idegrendszert (vagy más néven bél-agyat), amely a vegetatív 

idegrendszernek – a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer mellett – a harmadik része (2. 

ábra). Az enterális idegrendszer önálló működésre képes, saját helyi reflexei vannak (pl. perisztaltikus 

reflex, stimulus által előidézett bélnedv-elválasztás), de összeköttetésben áll a központi 

idegrendszerrel is, elsősorban a bolygóidegben (n. vagus) található rostok révén. Az enterális 

idegrendszer normális működéséhez szükséges a központi idegrendszernek az emésztőrendszer 

működését a többi szervével összehangoló irányítása, amelyet komplex környezeti hatások is 

befolyásolnak15.  

 

2. ábra Az enterális idegrendszert alkotó idegfonatok elhelyezkedése a bélfalban16 

                                                           
14 pl. perisztaltikus reflex: a belekben a központi idegrendszer befolyása nélkül a bennük fokozódó nyomás hatására 
előrehaladó mozgás jön létre.  
15 Fonyó A: Az orvosi élettan tankönyve. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest 2004.  
16 Fonyó A: Az orvosi élettan tankönyve. Tankönyvtár 2011. 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch07.html#id654135  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch07.html#id654135
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A táplálkozásnak a központi idegrendszerre és a mentális funkciókra gyakorolt hatása iránti 

érdeklődés jelentősen megnőtt az elmúlt két évtizedben azt követően, hogy 1998-ban megjelent és 

nagy népszerűségre tett szert Gershon könyve a „második agy”ról17. Michael Gershon amerikai 

kórboncnok és sejtbiológus az emésztőrendszer szabályozását tanulmányozta munkássága során. 

Egyebek közt azonosította a szerotonint mint a bélben jelátvivőként és hormonként is működő, 

kettős hatású (gyulladáskeltő és neuroprotektív) molekulát; kimutatta, hogy a szerotonin 

transzporter (SERT, az a fehérjemolekula, amely visszaszállítja a szerotonint a szinaptikus résből a 

preszinaptikus idegsejtbe) megtalálható enterocitákon, és megállapította, hogy a SERT csökkenése 

szerepet játszik az irritábilis bél szindróma tüneteinek romlásában. „A második agy” című könyve 

révén vált széles körben ismertté az enterális idegrendszernek az a képessége, hogy az agyból vagy a 

gerincvelőből érkező szabályozás nélkül, önállóan (autonóm módon) tudja az emésztőrendszer 

működését szabályozni. Gershon munkássága nyomán alakult ki a neurogasztroenterológia mint az 

orvoslás és a tudományos kutatás új ága.  

 

Megjegyzendő, hogy a legújabb evolúcióbiológiai kutatások szerint az enterális idegrendszer 

általános formája (bélfalba ágyazott idegfonatok), valamint neurokémiai jellemzői nagyon különböző 

törzsekbe tartozó fajok között mutatnak hasonlóságot, sőt az enterális idegrendszer olyan fajokban is 

előfordul, amelyeknek nincsen központi idegrendszerük. Mindezek alapján feltételezhető, hogy az 

enterális idegrendszer fejlődéstani szempontból korábban, és a központi idegrendszertől függetlenül 

alakult ki, amelynek okán nem a „második”, hanem az „első” idegrendszernek kell tartani18.  

 

Az emésztőrendszerben a nyálkahártya specifikus sejtjei hormonokat termelnek (pl. szekretin, 

glukagon, gasztrin, kolecisztokinin, szomatosztatin, motilin, ghrelin, inzulin), amelyek a véráramba 

kerülve a bélrendszerben fejtik ki hatásukat. Újabb kutatások azonban azt bizonyították, hogy az 

emésztőrendszerben keletkező hormonok egy része neurotranszmitterként vagy 

                                                           
17 MD Gershon: The second brain. Harper Perennial, 1998.  
18 JB Furness, MJ Stebbing: The first brain: species comparisons and evolutionary implications for the enteric and central 
nervous systems. Neurogastroenterol Motil 2018;30(2). doi: 10.1111/nmo.13234. Epub 2017 Oct 11.  
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neuromodulátorként is működik (szomatosztatin, kolecisztokinin) elsősorban a táplálékfelvétel 

szabályozásában (3. ábra).  

 

3. ábra A táplálékfelvételt szabályozó, az éhséget és jóllakottságot jelző bioaktív anyagok19 

  Környéki idegrendszer 

Központi idegrendszer Epizódikus  Tónusos 

(étkezések közt) (napok&hetek) 

Éhség jelzői ghrelin progeszteron 

AgRP, neuropeptid Y, MCH, orexinek, -endorfin, 
dinorfin 

endokannabinoidok, galanin 

Jóllakottság 
jelzői 

CCK, GLP-1, PYY, 
amylin, obestatin, 
enterostatin 

leptin, 
ösztrogének 

melanokortinok, szerotonin (5-HT), noradrenalin, 
dopamin, CART (Cocaine and Amphetamine 
Regulated Transcript) 

 

Ezen túlmenően ismertté vált, hogy az egyik legfontosabb idegrendszeri jelátvivő anyag, a 

„boldogsághormon”-nak is nevezett szerotonin nagy része a bélrendszer bizonyos sejtjeiben 

termelődik20. A szerotonin közreműködik a hangulat, az étvágy, az emésztés, az alvás, a nemi vágy 

szabályozásában. Az azonban nem ismert, mi a jelentősége annak, hogy az emberi szervezetben 

található szerotonin nagy része a bélben keletkezik21.  

A táplálkozás homeosztatikus és hedonikus szabályozása   
A táplálkozás és a lelki működések kapcsolata kétirányú. A táplálékfelvétel során az összes érzékszerv 

működik, különféle jelátviteli útvonalakon szállítva a látás, hallás, tapintás receptoraiban keletkező 

ingereket az agyba. A legközvetlenebb élmény a szaglás, az ízérzékelés és a szájüregben érzékelt 

taktilis ingerek. Az ételek ízét a szaglás során keletkező ingerek határozzák meg, az orrüregben a ki- 

és belégzés során ingerelt receptorok közvetítésével22. Az evéssel kapcsolatos örömérzet jelentős 

szabályozó hatással bír a táplálékfelvételre. Az ízérzékelés károsodása csökkenti az evéssel 

kapcsolatos örömérzést. Ennek egyik oka lehet a szaglás átmeneti vagy végleges elvesztése 

(anozmia), mely esetén az ízérzékelés is jelentősen csökken vagy megszűnik, ami étvágycsökkenéshez 

és fogyáshoz vezethet.   

Az emberi táplálkozás nem kizárólag homeosztatikus szabályozás alatt áll, vagyis nemcsak az 

energiaszükségletet tükröző éhség mechanizmusai határozzák meg, hanem az étvágy is, amely nem 

testi, hanem pszichés, érzéki szükségletet jelez. Az étvágy – az éhséggel ellentétben – figyelmen kívül 

hagyható, nem okoz fájdalmat és kellemetlenséget, de bizonyos tünetei (pl. nyálelválasztás, 

gyomorfal összehúzódása) megegyeznek az éhséget kísérő testi jelenségekkel. Az étvágy mint 

                                                           
19 Body weight, appetite and satiety. GB Health Watch https://www.gbhealthwatch.com/Science-BodyWeight-Appetite-
Satiety.php  
20 MD Gershon, J Tack: The serotonin signaling system: from basic understanding to drug development for functional GI 
disorders. Gastroenterology 2007;132(1):397-414. https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(06)02436-
X/fulltext?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F  
21 M Berger et al: The expanded biology of serotonin. Annu Rev Med 2009;60:355-366. 
doi: 10.1146/annurev.med.60.042307.110802  
22 Kringelbach ML: The pleasure of food: underlying brain mechanisms of eating and other pleasures. Flavour 2015;4:20. 
https://doi.org/10.1186/s13411-014-0029-2  

https://www.gbhealthwatch.com/Science-BodyWeight-Appetite-Satiety.php
https://www.gbhealthwatch.com/Science-BodyWeight-Appetite-Satiety.php
https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(06)02436-X/fulltext?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F
https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(06)02436-X/fulltext?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F
https://dx.doi.org/10.1146%2Fannurev.med.60.042307.110802
https://doi.org/10.1186/s13411-014-0029-2
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pszichés vágy kielégítése az agy jutalmazó (hedonikus) rendszerének szabályozó mechanizmusait 

indítja be23 (4. ábra).  

 

4. ábra A táplálkozás homeosztatikus és hedonikus szabályozása24 

 
 

 

A táplálékfelvétel szabályozásában meg kell különböztetni az éhséget és az étvágyat. Az éhség 

(hunger) mint élettani, a homeosztázist biztosító késztetés (drive) feladata a megfelelő 

energiaszintnek és a testtömeg állandóságának biztosítása. Az éhség szabályozása komplex idegi és 

hormonális mechanizmusokon keresztül történik. Az étkezések közti, ún. epizodikus szabályozásban 

kulcsszerepe van az intracelluláris glükózszintnek, melynek csökkenése következtében nő a ghrelin 

nevű éhséghormon szintje a gyomorban, ami a vérárammal a hipotalamuszba kerülve stimulálja az 

ún. orexigén idegsejteket, és kialakítja az éhség érzését. Az evéskor elfogyasztott étel a gyomorba 

kerül, ahol az étel térfogatát és összetételét mechanikus és kémiai szenzorok érzékelik, különféle 

hormonok termelését beindítva, amelyek végső soron a telítettség (satiety) érzését alakítják ki, 

leállítva a táplálékfelvételt25.   

                                                           
23 MR Lowe, ML Butryn: Hedonic hunger: a new dimension of appetite? Physiology&Behavior, 2007;91(4):432-439. 
https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.04.006  
24 G Finlayson, M Dalton: Hedonics of food consumption: are food ’liking’ and ’wanting’ viable targets for appetite control in 
the obese? Current Obesity Reports 2012; 1(1):42-49. https://link.springer.com/article/10.1007/s13679-011-0007-2  
25 Heisler LK, Lam DD: An appetite for life: brain regulation of hunger and satiety. Curr Opinion Pharmacol 2017;37:100-106. 
https://doi.org/10.1016/j.coph.2017.09.002  

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.04.006
https://link.springer.com/article/10.1007/s13679-011-0007-2
https://doi.org/10.1016/j.coph.2017.09.002
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A táplálékfelvétel homeosztatikus szabályozása mellett azonban egy másik, az evés örömet okozó 

(hedonikus) aspektusával kapcsolatos mechanizmus is közrejátszik az evés szabályozásában, ez pedig 

az étvágy (appetite). Ez elsősorban pszichés vágy, amely elnyomható, uralható, nem okoz olyanfajta 

testi érzéseket, mint az éhség (5. ábra).  

5. ábra Az éhség és az étvágy jellemzői26 

Éhség (hunger) Étvágy (appetite) 

Fizikai (testi) szükséglet Pszichés (érzéki) vágy 

Nem hagyható figyelmen kívül Figyelmen kívül hagyható 

Testi tüneteket és fájdalmat okoz Nem okoz fájdalmat és kellemetlenséget 

Jelei: gyomorkorgás, bélmozgások, szédülés, 
fejfájás, végtagremegés, ájulás 

Jelei: nyálelválasztás, gyomorfal összehúzódása 

 

Az evésnek tehát örömszerző funkciója is van. Az örömet okozó bármely ingernek különböző elemei 

vannak: a „szeretés” (liking), az „akarás” (wanting), és a „tanulás” (learning). A „szeretés” a 

hedonikus hatásra adott alapreakció; az „akarás” az ösztönző (vagyis a környezetből származó) inger 

motivációs feldolgozása; a „tanulás” pedig rendszerint klasszikus vagy operáns kondicionálás, 

melynek eredményeként az örömmel kapcsolatos mentális reprezentáció kialakul. Az 

„örömciklusnak” a táplálékfelvétellel kapcsolatos időbeli lefolyását a 6. ábra mutatja27.  

6. ábra Az örömciklus az evés során 

       Appetitív szakasz („akarás”)    Fogyasztási szakasz („szeretés”)  Telítettség szakasz („tanulás) 

 

Táplálkozás kezdete  Táplálkozás folyamata  Telítettség-befejezés 

Az evés örömciklusát megismerve érthetővé válik, hogy a táplálékfelvétel nem pusztán 

homeosztatikus, hanem örömérzést is kiváltó (hedonikus) funkció. Az étvágy pszichés vágy („akarás”), 

amely keletkezését, tüneteit és mechanizmusát tekintve is különbözik az éhségtől, mint 

                                                           
26 Lowe MR, Butryn ML: Hedonic hunger: a new dimension of appetite? Physiol Behav 2007;91(4):432-439. DOI: 
10.1016/j.physbeh.2007.04.006 
27 Kringelbach ML: The pleasure of food: underlying brain mechanisms of eating and other pleasures. Flavour 2015;4:20. 
https://doi.org/10.1186/s13411-014-0029-2 

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.04.006
https://doi.org/10.1186/s13411-014-0029-2
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homeosztatikus késztetéstől. Az éhséget és étvágyat szabályozó két mechanizmus a központi 

idegrendszerben integrálódva szabályozza a táplálékfelvételt.  

A fentebb ismertetett mindkét rendszer szabályozása károsodhat. A homeosztatikus rendszer zavara 

következtében alakul ki a Prader-Willi szindróma (rendszerint új mutáció eredményeként), amelyet 

enyhe értelmi fogyatékosság és csillapíthatatlan éhség jellemez. Ennek következménye a már 

gyermekkorban mutatkozó elhízás, és annak szövődményeként a korai halálozás28.   

A hedonikus rendszer zavara következtében ételfüggőség29 alakulhat ki, amely egy nagyszabású 

szakirodalmi áttekintés szerint a túlsúlyos és elhízott felnőttek mintegy 20%-ára lehet jellemző30. 

Megjegyzendő, hogy az „ételfüggőség” kifejezés a szakirodalomban használatos ugyan, mint a 

viselkedéses addikciók egyik formája, amelyet magas zsír- és szénhidráttartalmú ételek kényszeres 

fogyasztása jellemez, de nem orvosi diagnózis. Az ételfüggőség sem a Betegségek Nemzetközi 

Osztályozása (BNO-10), sem a Mentális Zavarok Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve (DSM-5) 

jelenlegi kiadásaiban nem szerepel.  

A fentiek ismeretében könnyebben megérthető, miért fordulhat elő az energiaszükségletet kisebb 

vagy nagyobb mértékben tartósan meghaladó táplálékfelvétel tömegesen az emberiség 

táplálékbőséggel jellemzett jelenkori történelmében, miért olyan jelentős kihívás az elhízás mint 

„járvány” csökkentése, nemcsak világszerte, hanem Magyarországon is, ahol a legfejlettebb országok 

közül a 4. legmagasabb az elhízott férfiak és nők aránya (7. ábra); amelyek együttesen indokolják a 

táplálkozás pszichológiai aspektusainak mélyebb vizsgálatát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra Felnőttkori elhízás 201531 

                                                           
28 Prader Willi szindróma. Orvosi figyelmeztető. International Prader-Willi Syndrome Organisation. https://prader-
willi.dk/wp-content/uploads/2016/04/hungarian-1.pdf  
29 A Carter et al: The neurobiology of „food addiction” and its implications for obesity treatment and policy. Annu Rev 
Nutrition 2016;36:105-128. https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-071715-050909  
30 Pursey KM et al: The prevalence of food addiction as assessed by the Yale Food Addiction Scale: a systematic review. 
Nutrients 2014;6)10):4552-4590. https://doi.org/10.3390/nu6104552 
31 Obesity Update 2017. OECD 2017. https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf 

https://prader-willi.dk/wp-content/uploads/2016/04/hungarian-1.pdf
https://prader-willi.dk/wp-content/uploads/2016/04/hungarian-1.pdf
https://doi.org/10.3390/nu6104552
https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf
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A táplálkozás és evés motivációs elméletei  
A táplálkozás alapvető célja a test energiaegyensúlyának fenntartása, amelyet komplex élettani 

folyamatok irányítanak. A táplálékfelvétel legfontosabb szubjektív jelzője az éhség, amelyet az 

étkezés végére, ugyancsak bonyolult idegi és hormonális hatások eredményeként, jóllakottság-érzés 

vált fel. E kulcsfontosságú élettani folyamat mellett, amint a fentiekben is láttuk, az étvágy mint 
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pszichés vágy is fontos befolyással van a táplálékfelvételre. Az étvággyal kapcsolatban megjegyzendő, 

hogy a modern jóléti társadalmakban a mindennapi környezet állandó ösztönzőket és kihívásokat 

tartogat az evésre (gondoljunk a gyorsétkezdékre, cukrászdákra, büfékre, kis élelmiszerüzletekre és 

szupermarketekre).  

Motivációs elméletek  

A motiváció32 olyan belső állapot, amely arra készteti az egyént, hogy meghatározott módon 

viselkedjék. A motiváció a viselkedésünket energizáló és megfelelő irányba terelő állapot. A 

motiváció gyűjtőfogalom, amelybe a viselkedés irányításáért közvetlenül felelős tényezők összessége 

beletartozik:  

 szükséglet (need): a szervezet egyensúlyi állapotának fenntartásához szükséges bármilyen 

hiány lehet;  

 késztetés (drive): az egyén belső (tudattalan) indítéka, mely nem függ az egyént érő 

környezeti hatásoktól; 

 vágy (desire): előzetes tapasztalatok alapján létrejövő fogékonyság szubjektív élmény 

ismétlésére;  

 ösztönzés (incentive): az egyén környezetéből származó húzóinger 

 akarat (will): tudatos késztetés cselekvés végrehajtására 

 motívum (motive): olyan állapot, amely meghatározott viselkedés kivitelezését segíti 

 szokás (habit): korábbi tapasztalatok, tanulási folyamat alapján kialakult, rendszeresen 

előforduló cselekvés  

 

A motivációnak három összetevője van: 

1. (direction) iránya a cselekvés mibenlétére, a végrehajtandó akcióra vonatkozik   

2. (energizing) az erőfeszítés azt mutatja meg, hogy milyen intenzív a cselekvés végrehajtására 

irányuló próbálkozás 

3. (perseverance) a kitartás azt jellemzi, hogy mennyire tartós a próbálkozás 

A cselekvést segítő motívumok lehetnek 

 elsődleges (primer, alapvető, élettani) motívumok: a biológiai értelemben vett lét- és 

fajfenntartáshoz nélkülözhetetlenek, segítik a test egyensúlyi állapotának fenntartását, 

szocializációs hatásoktól függetlenek 

o a test energia- és folyadékháztartásának fenntartása: éhség, szomjúság 

o állandó testhőmérséklet fenntartása: hőszabályozás  

o alkalmazkodás a környezethez: exploráció, élménykeresés, eszközhasználat 

o fajfenntartás: társas kapcsolatok fenntartása, párkeresés, utódgondozás, segítő 

viselkedés 

 másodlagos (szekunder, humánspecifikus, szociális/pszichogén) motívumok: tanulási 

folyamat során alakulnak ki, eredendően a primer motívumokhoz kapcsolódnak, de később 

azoktól függetlenné válnak 

o eszköz jellegű (extrinzik): külső cél vagy tényező által irányított motiváció 

 jutalom megkapása vagy büntetés elkerülése érdekében végzett cselekvés 

(pl. tanuló egy feladat végrehajtásáért pénzt vagy csokoládét kap, feladat 

elmulasztása zsebpénz-megvonással jár) 

                                                           
32 A latin movere – mozogni szóból származik. 
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o önjutalmazó (intrinzik): belülről irányított motiváció, a cselekvést a végrehajtásában 

rejlő élvezet motiválja 

 a tanulást az érdekes téma és/vagy a tanulni vágyás motiválja 

 

Az evés motivációs szabályozása 

Az evés szabályozásában két fő rendszer, a homeosztatikus és a hedonikus rendszer játszik szerepet. 

A táplálékfelvétel és energiaháztartás homeosztatikus (primer) szabályozását a hipotalamusz 

koordinálja, amelynek legfőbb jelzője az éhség (hunger). A hedonikus (szekunder) rendszer biztosítja 

az evés mint örömszerző tevékenység (jutalom) funkcióját, amelyben az agyi dopaminerg jutalmazó 

kör mellett társas hatások is szerepet játszanak. A hedonikus rendszer befolyásolja az étvágyat 

(appetite), amelynek szabályozását jelentősen befolyásolják tanulási folyamatok is. A táplálékfelvétel 

végső soron e két rendszer integrált együttműködésének eredményeként szabályozódik a központi 

idegrendszerben.  

 

A motiváció kapcsán emlékezzünk arra, hogy az evésre – ugyanúgy, mint a cél-orientált 

viselkedésekre általában – igaz, hogy részben tudatos, részben pedig tudattalan folyamatok 

eredőjeként alakul ki33. Tudattalan folyamatokra vezethetők vissza a szokásaink, amelyek sok 

alkalommal történt ismétlés, gyakran operáns kondicionálás eredményei. Az evéssel kapcsolatban az 

étkezési idő említhető mint olyan alkalom, amely szokásosan evésre késztet akkor is, amikor 

valójában nem vagyunk éhesek. Egy másik, a motivációt befolyásoló tudattalan tényező az aktuális 

érzelmi állapot, amely túlevéshez vezethet („érzelmi evés”, emotional eating), vagy éppen csökkenti 

azt („összetört szív diéta”, heartbreak diet).  

 

A táplálkozás hatása a mentális funkciókra  
Az elmúlt két évtized kutatásai számos bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy a táplálkozás és a mentális 

működések közt szoros kapcsolat van. 

 

A diéta jellege összefüggést mutat a mentális működésekkel és a pszichés zavarokkal 

2010-től jelentek meg az első közlemények arról, hogy a szokásosan fogyasztott diéta jellege 

(összetétele), valamint egyes mentális betegségek közt összefüggést lehet kimutatni. A témakör egyik 

vezető kutatója, Felice Jacka és munkatársai azt találták, hogy a hagyományos nyugati diétát 

fogyasztó 20-93 éves nők körében magasabb volt a depresszió és szorongásos zavarok kockázata 

olyan hasonló korú nőkhöz képest, akik sok zöldséget, gyümölcsöt, halat, és teljes kiőrlésű 

gabonaféléket fogyasztottak34. Ezt az összefüggést – egyéb tényezőkre korrigálva –  felnőtt 

                                                           
33 Aarts H: Health and goal-directed behavior: The nonconscious regulation and motivation of goals and their pursuit. 
Health Psychology Review 2007;1(1):53-82. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17437190701485852 
34 Jacka FN et al: Association of Western and traditional diets with depression and anxiety in women. Am J Psychiatry 
2010;167(3):305-311. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09060881. Epub 2010 Jan 4.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17437190701485852
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populációban35 és tizenévesek36,37 körében is kimutatták. A depresszió kockázata és a diéta jellege 

közti összefüggést több meta-analízis is megerősítette. Az egyik meta-analízis szerint a gyümölcsök, 

zöldségek, halak és teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztása 16%-kal csökkentette a depresszió 

kockázatát felnőttek körében38. Egy másik meta-analízis a mediterrán diétának nemcsak a 

depresszióra, hanem az enyhe kognitív károsodásra és a szélütés megelőzésére gyakorolt jótékony 

hatását is kimutatta39.  

 

Az elmúlt években több intervenciós vizsgálat eredményei láttak napvilágot. Egy spanyolországi 

multicentrikus vizsgálat magas szív-érrendszeri kockázatú alanyai körében a diófélékkel kiegészített 

mediterrán diéta 3 év alatt 22%-kal csökkentette a depresszió kockázatát40. Egy ausztrál vizsgálat 

166, depresszióban szenvedő alanya közül a célzott terápia mellett diétás tanácsadást is kapók 12 

hetes intervenció után szignifikánsan nagyobb mértékű javulást mutattak az egyéb kiegészítő terápiát 

kapókhoz képest41. 

 

A táplálkozásnak a mentális működésekre gyakorolt jelentősége olyan fontossá vált, hogy 2015-ben 

megalakult a Táplálkozási Pszichiátriai Kutatások Nemzetközi Társasága (International Society for 

Nutritional Psychiatry Research)42, amelynek munkája nyomán a depresszió diétával történő 

javítására már vannak ajánlások43.  

 

Kiemelkedő jelentősége miatt külön bekezdést érdemel a „boldogsághormon”-ként is ismert 

szerotonin nevű monoamin, amelynek szerepe van a hangulat szabályozásában. A szerotonin 

magasabb szintje hozzájárul a jólét és az ellazultság érzéséhez, míg depressziós személyekben 

csökkent a szintje (8. ábra). 

 

                                                           
35 Jacka FN et al: The association between habitual diet quality and the common mental disorders in community-dwelling 
adults: the Hordaland Health Study. Psychosomatic Medicine 2011;73(6)483-490. doi: 10.1097/PSY.0b013e318222831a.  
36 Jacka FN et al: Associations between diet quality and depressed mood in adolescents: results from the Australian Healthy 
Neighbourhoods Study. Austr New Zealand J Psychiatry 2010;44:435-442.  
37 A O’Neil et al: Relationship between diet and mental health in children and adolescents: a systematic review. Am J Public 
Health 2014;104(10):e31-e42. doi: 10.2105/AJPH.2014.302110  
38 Lai JS et al: A systematic review and meta-analysis of dietary patterns and depression in community-dwelling adults. Am J 
Clin Nutr 2014;99(1):181-197. https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069880 
39 T Psaltopoulou et al: Mediterranean diet, stroke, cognitive impairment, and depression: A meta-analysis. Ann Neurol 
2013;74(4):580-591. doi: 10.1002/ana.23944. Epub 2013 Sep 16. 
40 A Sánchez-Villegas et al: Mediterranean dietary pattern and depression: the PREDIMED randomized trial. BMC Med 
2013;11:208. doi: 10.1186/1741-7015-11-208 
41 FN Jacka et al: A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial). 
BMC Medicine 2017;15:23.  https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0791-y  
42 Sarris J et al: Nutritional medicine as mainstream in psychiatry. Lancet Psychiatry 2015;2(3):271-274. doi: 10.1016/S2215-
0366(14)00051-0.  
43 Selhub E: Nutritional psychiatry: your brain on food. Harvard Health Publishing 2018. 
https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-psychiatry-your-brain-on-food-201511168626  

https://dx.doi.org/10.2105%2FAJPH.2014.302110
https://doi.org/10.3945/ajcn.113.069880
https://dx.doi.org/10.1186%2F1741-7015-11-208
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0791-y
https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-psychiatry-your-brain-on-food-201511168626
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8. ábra A szerotonin és melatonin triptofánból keletkezik44

 

 

A szerotonin-szintet szabályozó gyógyszerek45 elterjedten használatosak a hangulatzavarok 

gyógyszeres kezelésében. A szerotonin emellett az étvágy és az alvás szabályozásában is 

közreműködik. A szerotonin az előanyaga a tobozmirigyben termelődő melatoninnak, amely az alvás 

szabályozásában játszik kulcsszerepet46. A testben található szerotonin 95%-a az emésztőrendszerben 

termelődik, és hormonként működik (gut-derived serotonin, GDS), míg az agyban keletkező 

szerotonin (brain-derived serotonin, BDS) idegi jelátvivőként, neurotranszmitterként funkcionál. A 

szerotonin szintézisét a fényviszonyok és a testmozgás mellett az elfogyasztott táplálék is 

befolyásolja, mégpedig a triptofánban gazdag táplálék, minthogy a szerotonin előanyaga a 

triptofán47. 

 

A bélflóra hatása a mentális működésekre  

Mai tudásunk szerint az emberi testben és felszínén nagyobb számú bakteriális sejt van (3,8x1013), 

mint amennyi az emberi test sejtjeinek száma (3x1013). Egy 70 kg súlyú ember teljes 

baktériumtömege mintegy 0,2 kg-ra becsülhető48. E baktériumtömeg 500-100 fajt képvisel; a fajok 

összetétele azonban rendkívüli változatosságot mutat egyének közt.  

 

Az emberi test adott tájékain található, ökológiai egységet képező mikroorganizmusok összességének 

elnevezése mikrobióta, e mikroorganizmusok genetikai állományának (genomjainak) összessége 

pedig a mikrobióm. (Megjegyzendő, hogy az angol és magyar nyelvű szakirodalomban is előfordul, 

                                                           
44 What is the molecular basis of sleep regulation. https://sites.tufts.edu/sleep/biochemical-pathway/  
45 szelektív szerotonin visszavétel-gátlók (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) 
46 McIntosh J: What is serotonin and what does it do? Medical News Today, 2 Feb 2018. 
https://www.medicalnewstoday.com/kc/serotonin-facts-232248  
47 Young SN: How to increases serotonin in the human brain without drugs. J Psych Neurosci 2007;32(6):394-399. 
PMCID: PMC2077351 
48 R Sender et al: Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS Biology 
2016;14(8):e1002533. doi: 10.1371/journal.pbio.1002533 

https://sites.tufts.edu/sleep/biochemical-pathway/
https://www.medicalnewstoday.com/kc/serotonin-facts-232248
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pbio.1002533
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hogy a két szót szinonimaként használják.) Egy egyén különböző testtájékain (tenyér, hónalj, 

szájüreg, vékonybél, stb.) eltérő összetételű mikrobióták vannak. Az emberi testben élő 

mikroorganizmusok genetikai állományának, vagyis az emberi mikrobióm összetételének 

meghatározására az USA Nemzeti Egészségügyi Kutatóintézete 2007-ben nagyszabású projektet 

indított49. 

 

Az emberi testben lévő baktériumfajok működésük alapján három nagy csoportba sorolhatók50. 

A. Szimbióta baktériumok, amelyek jelenléte hasznos az emberi szervezetnek: pl. cellulózt 

bontó, bizonyos vitaminokat termelő, emészthetetlen metabolitokat lebontó baktériumok;  

B. Kommenzális, vagyis az emberi szervezet szempontjából közömbös baktériumok, melyek 

nem hasznosak és nem károsak;  

C. Paraziták vagy kórokozók, amelyek károsak az emberi szervezetre, például a vastagbél 

normál flóráját megritkító antibiotikum-kezelés után elszaporodó Clostridium difficile 

baktérium.  

 

Az emésztőrendszerben élő emberi mikrobiótával kapcsolatos kutatások eredményei rávilágítottak 

arra, hogy e baktériumtömeg, vagyis a bélflóra hatással van az anyagcserére, az immunrendszer, 

valamint a központi idegrendszer működésére egyaránt. A bélben élő mikroorganizmusok neuroaktív 

anyagokat, köztük gamma-aminovajsavat termelnek, amelyek befolyásolják a központi idegrendszer 

funkcióit. A bélflóra befolyásolja a gazdaszervezet szerotonin-szintézisét51, összetétele alapvető 

hatással van számos anyagcsere-folyamatra. Probiotikus táplálékok fogyasztása –a bélflórára 

gyakorolt hatáson keresztül – az eddigi adatok szerint jótékony hatással van az emberi egészségre52.   

 

Tápanyagok hatása a mentális működésekre 

Az élelmiszerekben található bizonyos tápanyagok hatással vannak a mentális működésekre, 

elsősorban a megismerő (kognitív) és érzelmi (affektív) funkciókra53. Ezekről a tápanyagokról az 1. 

táblázat ad áttekintést.  

1. táblázat Egyes tápanyagok hatása a mentális működésekre 

Tápanyag Hatása a megismerő és érzelmi működésekre 
Tápanyag előfordulása 

élelmiszerben 

Omega-3 
zsírsavak (pl. 
docosa-
hexaénsav) 

Idősek kognitív hanyatlásának lassítása, 
hangulatzavarral küzdő betegek kezelésének alapja, 
traumás agysérülés okozta kognitív károsodás javítása 
rágcsálómodellben, kognitív hanyatlás enyhítése 
Alzheimer-kór egérmodelljében  

Hal (lazac), lenmag, világítórákok 
(krill), azték zsálya (chia), 
kivigyümölcs, pézsmatök, dió 

                                                           
49 Human Microbiome Project Data Portal. https://portal.hmpdacc.org/  
50 Pál T: Az orvosi mikrobiológia tankönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt. 
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Mikrobiologia/ch02s02.html  
51 JM Yano et al: Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. Cell 2015;161(2):264-
276. doi:10.1016/j.cell.2015.02.047. 
52 A Valdes et al: Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ 2018;361:k2179.  
53 F. Gómez-Pinilla: Brain foods: the effects of nutrients on brain function. Nat Rev Neurosci 2008;9(7):568-578. 
doi: 10.1038/nrn2421  

https://portal.hmpdacc.org/
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Mikrobiologia/ch02s02.html
https://dx.doi.org/10.1038%2Fnrn2421


Táplálkozáspszichológia  Debreceni Egyetem 
Dietetika szakos hallgatók számára   Népegészségügyi Kar 
2019. május 

20 
 

Tápanyag Hatása a megismerő és érzelmi működésekre 
Tápanyag előfordulása 

élelmiszerben 

Kurkumin Kognitív hanyatlás enyhítése Alzheimer-kór 
egérmodelljében, traumás agysérülés okozta kognitív 
károsodás javítása rágcsálómodellben 

Kurkuma  

Flavonoidok Kognitív működés javítása testmozgással együtt 
rágcsálókban, idősek kognitív hanyatlásának lassítása 

Kakaó, zöld tea, páfrányfenyő, 
citrusgyümölcsök, bor (vörösborban 
több), étcsokoládé 

Telített zsírok Kognitív hanyatlás gyorsítása felnőtt patkányokban, 
traumás agysérülés okozta kognitív károsodás 
gyorsítása rágcsálókban, kognitív hanyatlás gyorsítása 
idős emberekben 

Vaj, tisztított vaj (ghí), marhafaggyú, 
disznózsír, kókuszolaj, 
gyapotmagolaj, pálmaolaj, 
tejtermékek (tejszín, sajt), húsok 

B vitaminok B6 vitamin, B12 vitamin vagy folsav-pótlás jótékony 
hatással van különböző korú nők emlékezeti funkcióira, 
B12 vitamin adása patkányokban javítja a kolinszegény 
diéta által okozott kogníció-romlást  

Különféle természetes 
élelmianyagok. A B12 vitamin 
növényekből nem szívódik fel. 

D vitaminok Idősek kognitív funkcióinak megőrzéséhez fontos.  Halmáj, zsíros halak, gombák, D-
vitaminnal gazdagított 
készítmények, tej, szójatej, 
gabonafélék 

E vitamin Traumás agysérülés okozta kognitív károsodás javítása 
rágcsálómodellben, idősek kognitív hanyatlásának 
lassítása 

Spárga, avokádó, diófélék, 
földimogyoró, olajbogyó, vörös 
pálmaolaj, magvak, spenót, növényi 
olajok, búzacsíra 

Kolin Epilepsziás rohamok által okozott memória-romlás 
csökkentése rágcsálókban, bizonyítékok a táplálékkal 
bevitt kolin és a kogníció közti összefüggésre emberben 
és patkányban  

Tojássárgája, szójával készített 
marhahús, csirke, borjú, pulykamáj, 
saláta 

Vitaminok 
kombinációja 
(C, E, karotén) 

Antioxidáns vitaminok fogyasztása késlelteti az időskori 
kognitív hanyatlást 

C-vitamin: citrusgyümölcsök, 
számos zöldség és gyümölcs, borjú- 
és marhamáj. E vitamin: ld. fent 

Kalcium, cink, 
szelénium 

A kalcium magas szérum-szintje összefüggést mutat 
idősekben a gyorsabb kognitív hanyatlással; a 
táplálékkal bevitt cink csökkentése csökkenti az idősek 
kognitív hanyatlását, a tartósan alacsony szelénium-
szint összefügg az alacsonyabb szintű kognitív 
működéssel emberben  

Kalcium: tej, cink: osztriga, babfélék 
(kevés), diófélék, mandula, 
gabonaszemek 

 

 

 

Növényi neurotranszmitterek 

Az emberi táplálékként szolgáló növények jelentős része az emberi idegrendszerben is előforduló 

jelátvivő anyagokat (neurotranszmittereket) tartalmaz.  Ezeket a 2. táblázat foglalja össze. E növényi 

eredetű jelátvivő anyagok felszívódásáról és az emberi szervezetben betöltött hatásairól azonban 

jelenleg nincs elegendő tudományos bizonyíték.54   

 

                                                           
54 Briguglio et al: Dietary Neurotransmitters: A Narrative Review on Current Knowledge. Nutrients 2018;10(5):591. 
doi: 10.3390/nu10050591   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986471/  

https://dx.doi.org/10.3390%2Fnu10050591
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986471/
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2. táblázat Növényekben előforduló jelátvivő anyagok (neurotranszmitterek) 

Jelátvivő anyag Ételek és növények 

Acetilkolin 
Padlizsán, keserűnarancs, veteménybab, gyűszűvirág (digitálisz), fagyöngy, mungóbab, 
nagycsalán, borsó, retek, spenót, tök, vadszamóca 

Glutamát 

Kaviár, sajt, tepertő, burgonyaszirom, szárított tőkehal, fermentált bab, halszósz, 
mártások, instant kávépor, húsok, miszo, gombák, tésztaételek, osztrigaszósz, 
parmezánsajt, instant készételek, szalámi, tenger gyümölcsei, algák, levesek, szójaszósz, 
spenót, raguk, paradicsom, paradicsomszósz 

GABA 
Adzuki bab, árpa, brokkoli, hajdina, gesztenye, közönséges bab, kel, csillagfürt, 
golgotavirág, ezüstös hölgymál, zab, borsó, alkörmös, burgonya, rizs, siitake gomba, 
szójabab, spenót, orbáncfű, édesburgonya, tea, paradicsom, macskagyökér, búza, zeller  

Dopamin 
Padlizsán, avokádó, banán, veteménybab, alma, narancs, borsó, főzőbanán, spenót, 
paradicsom, bengáli bársonybab 

Szerotonin 

Banán, mezei katáng, kínai káposzta, kávéporok, zöld kávébab, zöldhagyma, 
(bokor)mogyoró, kivi, saláta, csalán, Griffonia simplicifolia55, paprika, passiógyümölcs 
(marakuja), Indián banán, bors, ananász, főzőbanán, szilva, gránátalma, burgonya, spenót, 
eper, paradicsom, bengáli bársonybab, vadrizs 

Hisztamin 

Szardella, sör, nyársorrú halak, pezsgő és likőrbor (sherry), pitypang, szalámifélék, sonka 
és pácolt húskészítmények, hering, ketchup, érlelt sajtok, csalán, vörös, fehér és 
desszerborok, szardínia, savanyúkáposzta, makracsukafélék (Scomberesocidae, pl. 
makracsuka), makrélafélék (Scombridae, pl. tonhal, makréla, bonito), szójabab-termékek 
(pl. tempeh, szójaszósz, szójatej, töndzsang, nattó), tejszín, tejföl, pasztőrözött és friss tej, 
joghurt   

 

A táplálkozást befolyásoló egyéb tényezők 
 

Tanulás 

Az evési szokások részben tanultak, amelyek a születéstől kezdve az egyént érő különféle, elsőként  

szülői, családi hatások dominálnak. Az evési szokások kialakulásának 3 fő mechanizmusát a 9. ábra 

mutatja.  

9. ábra Az evési szokások kialakulásának fő mechanizmusai 

  
Klasszikus 

kondicionálás 
Kondicionált íz-averzió (CTA, 

tanult undor) 
Operáns kondicionálás 

felfedező Pavlov (1904) Garcia (1955) 

Thorndike (1905): 
instrumentális 

Skinner (1938): operáns 

alapelv 
reflexív vagy 
automatikus 
tanulás 

Az íz mint CS 
összekapcsolható  US által 
kiváltott tünettel (UR), akkor 
is ha nincs élettani kapcsolat 

Thorndike: hatástörvény 
(próba&tévedés) 

Skinner: megerősítés törvénye  

                                                           
55 afrikai feketebab, Afrikában honos növény 
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Viselkedés 
kialakulása 
(akvizíciója, A)  

Ismételt CS 
összekapcsolódik 
(asszociálódik) US-
sel 

CS (csak íz) összekapcsolódik 
US által kiváltott későbbi 
tünettel (sugárzás, 
gyógyszerek) 1x! 

Jutalmazás / büntetés 
folyamatos használata a 
viselkedés kialakulásáig  

Viselkedés 
kioltása 
(extinkciója, E) 

CS eltávolítása 
(aktív gátlás) 

túlélési mechanizmus, 
kioltása függ az A & E közt 
eltelt időtől 

Jutalmazás / büntetés 
eltávolítása  

A tanuló 
szerepe 

passzív passzív 
aktív: a tanuló viselkedése 
következménnyel jár  

A válasz 
természete 

reflexen alapul, 
nincs kontroll  

reflexen alapul, nincs kontroll  önkéntes, a tanuló kontrollálja  

 

A fentiek közül kiemelendő a tanult íz-averzió, amelynek kiemelkedő gyakorlati jelentősége van. Ez a 

tanulási mechanizmus állatokban is megfigyelhető; ez teszi lehetővé a mérgező anyagokat tartalmazó 

anyagok fogyasztásának elkerülését. Leggyakrabban úgy alakul ki, hogy új étel fogyasztása után 

bélrendszeri, fertőző betegség és/vagy hányinger jelentkezik, amely miatt az ember (vagy állat) ezt az 

új élelmet a jövőben elkerüli. Megfigyelhető daganatos betegek körében is, leggyakrabban 

kemoterápia kapcsán, amikor a kemoterápia után jelentkező émelygést, hányingert, hányást a beteg 

a kemoterápia előtt elfogyasztott ételnek tulajdonítja, holott azok valójában a kemoterápia 

következményei. Íz-averzió kialakulhat nagy mennyiségű alkohol / drog fogyasztása kapcsán, az 

alkoholfogyasztás előtt utoljára fogyasztott étellel szemben, holott az emésztőrendszeri tüneteket az 

alkohol okozza. 

Társadalmi-gazdasági tényezők   

A táplálkozást alapvetően meghatározzák az egyének jövedelmi viszonyai, az a rendelkezésre álló 

összeg, amelyből – a létfenntartás egyéb kiadásai mellett – az élelmezési kiadásokat is fedezni kell.  

 

10. ábra A szegénység, alultápláltság és halálozás ördögi köre56 

 

                                                           
56 Rytter et al: The immune system in children with malnutrition – a systematic review. PLOS One 2014;9(8): e105017  
doi:10.1371/journal.pone.0105017 
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E tekintetben a táplálkozást leginkább veszélyeztető tényező a szegénység, amely jól ismert 

kölcsönhatásban van az alultápláltsággal, mely komplex folyamatokon keresztül kedvezőtlenül hat a 

szervezet biológiai működésére és az általános egészségi állapotra (10. ábra). 

 

A szegénység azonban nem pusztán a megfelelő jövedelem hiánya, amint azt a hagyományos 

közgazdaságtan hasznosság-alapú szemlélete feltételezi. Amartya Sen indiai származású Nobel-díjas 

közgazdász szerint a klasszikus közgazdaságtan feltételezése, mely szerint racionális egyének jólétük 

növelése érdekében a jólétüket eredményező, hasznosságot maximalizáló döntéseket hoznak, 

túlságosan leegyszerűsítő, és nem magyarázza jól a szegénység problémakörét. A szegénység ugyanis 

Sen szerint nem pusztán az anyagi javak hiányát jelenti, hanem annál sokkal többet: az általa 

„képességeknek” (capabilities) nevezett egyéni működések, funkciók birtoklásának hiányát is, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyén a saját számára értékes döntéseket hozzon. Sen szerint az 

emberek által élvezett szabadságjogok bővítése a fejlődés kulcsfontosságú eleme. E szabadságjogok 5 

fő csoportba sorolhatók: 1) politikai szabadságjogok, 2) gazdasági feltételek, 3) szociális lehetőségek, 

4) az átláthatóság garanciái 5) létbiztonság. Ezek a szabadságjogok kiegészítik egymást, és erősítik az 

egyének általános képességeit arra, hogy szabadon élhessenek. Sen szerint a szegénység alapvetően 

a képességek hiánya57.  

Sen „képesség”-szemlélete értelmében a szegénység értelmezése és kezelése nem szorítkozhat a 

jövedelem vizsgálatára, és ennek megfelelően a társadalmi fejlődés sem követhető nyomon pusztán 

a bruttó nemzeti termék (GDP) mérésével58. Sennek jelentős szerepe volt a gazdasági növekedés 

komplex mérésére szolgáló Emberi Fejlődés Index (Human Development Index - HDI) kidolgozásában 

is59.  

 

A jövedelem és az elhízás közti összefüggés60  

A jövedelem és elhízás közt elvileg háromféle összefüggés lehet. Először, feltételezhető, hogy az 

alacsony jövedelem vezet elhízáshoz. Másodszor, fordított okság (reverz kauzalitás) is feltételezhető, 

mely szerint elhízott személyek alacsonyabb jövedelmet érnek el a nem elhízottakhoz képest. 

Harmadszor, elképzelhető az is, hogy az alacsonyabb jövedelem és az elhízás oka egyaránt valamilyen 

közös, eddig még nem ismert tényező. A három lehetőség közül az első kettőt egy 2018-ban 

megjelent meta-analízis vizsgálta. Az első (egyenes oksági) összefüggést vizsgáló 14 közlemény 

összevont adatai szerint igaz ugyan, hogy az alacsony jövedelműek körében az elhízásnak magasabb a 

kockázata, de a kettő közti ok-okozati összefüggést egyetlen tanulmány sem tudott bizonyítani. A 

második lehetőséget, a fordított okságot 7 tanulmány vizsgálta, és ezek közül 5 tanulmány találta 

szignifikánsnak a fordított okságot, mely szerint az elhízottak jövedelme alacsonyabb nem elhízott 

társaikhoz képest. Ez az összefüggés erősebb volt nők körében férfiakhoz képest.  

                                                           
57 A. Sen: A fejlődés mint szabadság. Európa Kiadó, Budapest 2003.  
58 Juhász és mtsai: Szegénység, képességek, lehetőségek. Közgazdasági Szemle 2015;62:544-564. 
http://real.mtak.hu/23986/1/04_JuhaszBajmocyGebert_Malovics_u.pdf 
59 Human Development Index (HDI). United Nations Development Programme http://hdr.undp.org/en/content/human-
development-index-hdi  
60 TJ Kim, O von dem Knesebeck: Income and obesity: what is the direction of the relationship? A systematic review and 
meta-analysis. BMJ Open 2018;8(1): e019862. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019862  

http://real.mtak.hu/23986/1/04_JuhaszBajmocyGebert_Malovics_u.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmjopen-2017-019862
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Az elhízás mint a társadalmi-gazdasági helyzet, illetve a társadalmi egyenlőtlenség következménye 

túlságosan leegyszerűsíti ezt a bonyolult összefüggést. A karcsúság a nőkre vonatkozóan erősebb 

elvárás a férfiakhoz képest, ezért az elhízott nők stigmatizációja is erősebb, mint az elhízott férfiaké.   

Kulturális tényezők: divat 

A nők karcsúságára vonatkozó elvárás megnyilvánul a divat világában is abban, hogy a nőknek 

tervezett divatmodellek kisebb méretűek, mint a tömegforgalomba kerülő ruhamodellek („zéró” 

méretűek).  

A testképre gyakorolt társadalmi és kulturális hatások koronként változnak. Ez a változás a 

művészetben, a festményekben és szobrokon jól nyomon követhető. A barokk kor jelentős 

festőjének, Rembrandtnak nőalakjai (pl. a Danaét ábrázoló ismert festmény) mai szemmel nézve 

túlsúlyos nőket ábrázolnak.  

A modern kor modelljei azonban kötelezően soványak, sőt mosolyogniuk sem szabad, hogy az általuk 

bemutatott ruhákról semmi ne terelje el a figyelmet. A divatvilágról több könyv is született, amelyek 

bepillantást engedtek ennek a zárt világnak a kulisszatitkaiba. Pontosan illusztrálja a modellek 

attitűdjét az egyikből származó idézet: „Lehet, hogy éhezel, részeg vagy és be vagy lőve, száraz 

vesékkel és egy 55 éves alkoholistára jellemző májjal, de amíg végigsétálhatsz a kifutón, és 

bámulatosan nézel ki, kit érdekel?”61 

A divatházak által kikényszerített soványság, sőt anorexia nervosa a modellek körében olyan 

mértékben elterjedt, hogy annak következtében több divatmodellként dolgozó fiatal nő meghalt 

(Luisel Ramos, Eliana Ramos, Ana Carolina Reston, Isabelle Caro). Ennek eredményeként bizonyos 

országokban, így például Franciaországban a divatbemutatókon fellépő modelleknek orvosi igazolást 

kell bemutatniuk arról, hogy megfelelő egészségi állapotban vannak. Ezen túlmenően 2017. október 

1-től (ugyancsak Franciaországban) a magazinoknak, hirdetéseknek és divatportáloknak meg kell 

jelölniük azokat a képeket, amelyeket manipuláltak (bármilyen módon vizuálisan módosítottak)62.  

Megemlítendő, hogy a Victoria’s Secret nevű divatcég modelljeivel szemben némileg más elvárásokat 

támasztanak: fontosak a nőies formák és az edzettség (vélhetően arra tekintettel, hogy a cég által 

forgalmazott fehérneműk és fürdőruhák nemigen mutatnának jól zörgő csontú modelleken). A cég 

elvárásait az alábbi pontok foglalják össze63.  

 Korod 18 és 30 év közt van (igen, lehetsz kicsit “öregebb”) 

 Egészséges vagy és csúcsformában vagy 

 Vékony vagy, de a tipikus ruhamodellnél kicsit „nőiesebb” (az ipari standard: 34-24-34, egy-
két hüvelyket (inch) nem számítva) 

 Magasságod 5’8’’ és 6’0’’ közt van 

 Szerződésed van egy nagy ügynökséggel (Ford vagy Elite Models, New York) 

 Részt veszel a szereposztáson (casting), és jobban szerepelsz a többi néhány száznál  

 Megközelíthető és felelősségteljes vagy, könnyen létesítesz kapcsolatokat (a szerződés 
erkölcsi záradéka kizárja az éjszakai partizást és a késést) 

                                                           
61 I. Edwards-Jones: Fashion Babylon. Transworld Digital 2011. 
62 D. Gayle: Fashion models in France need doctor's note before taking to catwalk. Guardian 2017.05.06. 
https://www.theguardian.com/fashion/2017/may/06/fashion-models-france-doctors-note-thin-health-photographs 
63 V. Helmer: Learn how to become a Victoria’s Secret model. https://www.thebalancecareers.com/how-to-become-a-
victoria-s-secret-model-2379407  

https://www.theguardian.com/fashion/2017/may/06/fashion-models-france-doctors-note-thin-health-photographs
https://www.thebalancecareers.com/how-to-become-a-victoria-s-secret-model-2379407
https://www.thebalancecareers.com/how-to-become-a-victoria-s-secret-model-2379407


Táplálkozáspszichológia  Debreceni Egyetem 
Dietetika szakos hallgatók számára   Népegészségügyi Kar 
2019. május 

25 
 

 A közösségi médiában rendszeresen megosztod egészséges és aktív életstílusod bizonyítékait 
 

A Victoria’s Secret modelljei bemutatók előtt a testépítőkhöz hasonlóan edzenek, hogy a bemutató 

időpontjában a legelőnyösebb formában legyenek. Megtanulják a számukra legjobb diétát, az 

optimális makronutriens-összetételt, a kalóriabevitelt, a glikémiás manipulációt, amely lehetővé 

teszi, hogy teljes mértékben uralják a táplálkozásukat. Mindent naplóznak, amit esznek; bemutató 

előtt 4 hétig nyomonkövetik a nátriumbevitelt; bemutató előtt 4 héttel kiiktatják az összes édességet 

és fűszert, 3 héttel előtte a tojást és tejtermékeket, 2 héttel előtte elkezdik a nátrium-ciklust (töltés-

csökkentés), amelyet a bemutató előttig folytatnak, majd az utolsó napon maximalizálják a nátrium-

ürítést a dehidrálás érdekében. Eközben óvatosan fokozzák az edzést, hogy a sérüléseket elkerülve 

javítsák izomzatukat. Táplálék-kiegészítőket alkalmaznak, a diétás rend (evés 2-3 óránként, kardió 

csökkentése, súlyokkal végzett munka, elegendő alvás) betartása mellett.  

Ezt a szigorú edzésprogramot sokan nem tudják vagy nem is akarják követni, ezért a tökéletes alak 

elérésének egyszerűbb módját választják: a közösségi médiába feltöltött képeiket fotoshop 

segítségével manipulálják. Ez nemcsak az arcot, hanem a test arányait, kontúrját, izomzatát, tehát 

minden részletét meg tudja változtatni, adott esetben olyan képet előállítva, amely ténylegesen nem 

létező személyt ábrázol.  

A testkép-preferenciák különböző kultúrákban eltérnek  

A testképre vonatkozó elvárások latin-amerikai és fekete amerikai személyek körében teljesen 

eltérőek az amerikai fehérekre jellemző elvárásoktól. A kulturális evés magyarázatot nyújt a 

túlsúly/elhízás elfogadására. A soványság súlyos betegség jele (pl. HIV, daganat), a gömbölyű nők 

vonzóbbak a férfiak számára, az adott kultúrkörben élők a nagyobb méretű személyekhez vonzódnak, 

nagyobb testre jobban illeszkednek a ruhák, az ételbőség anyagi biztonságot jelez, és a nagyobb 

testméret segíti a sportteljesítményt, amely nagyobb jövedelmet, presztízst, továbbtanulási 

lehetőséget kínál az USA-ban.  

 

Táplálkozásmarketing  

A társadalom-központú marketingkoncepció elnevezése a táplálkozásmarketing (nutrimarketing), 

amelynek célja a vevők és a társadalom hosszú távú érdekeinek figyelembevételével kifejlesztett 

élelmiszerek elterjesztése. A táplálkozásmarketing ökológiai vagy etikus marketing néven is ismert, 

mert célja – az általános marketinggel ellentétben – nem pusztán az akármilyen minőségű és 

csomagolású élelmiszerek fogyasztásának növelése, hanem olyan ételek elterjesztése, amelyek az 

emberi egészséget és a fenntartható környezetet is szolgálják. A táplálkozásmarketing által 

forgalmazott élelmiszerek nemcsak ízletesek, hanem ezen túlmenően további táplálkozási 

(funkcionális) előnyeik is vannak, pl. probiotikus tejtermékek, környezetbarát csomagolású termékek, 

vagy a fenntartható fejlődés jegyében előállított kávék forgalmazása64.  

 

 

                                                           
64 Szakály Z: Táplálkozásmarketing, egy új stratégia a magyar élelmiszer-gazdaságban. Élelmiszer, Táplálkozás és marketing. 
2004;1(1-2):1-24. http://journal.ke.hu/index.php/etm/issue/view/1  

http://journal.ke.hu/index.php/etm/issue/view/1
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Politikai döntések  

Az élelmezés makroszintű feltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszer elérhetősége, 

amelyet a mezőgazdasági tevékenységeken túlmenően politikai döntések sora befolyásol. 

Napjainkban egyszerre van jelen az élelmiszerhiány és az élelmiszer-túlkínálat, érdemes ezért röviden 

áttekinteni, milyen módon befolyásolja az élelmiszerek piaci kínálatát a politika.  

A fentebb már említett Amartya Sen Kína, India és Banglades éhínségeit elemezve azt állapította 

meg, hogy az éhezés nemcsak az élelmiszer-termeléssel és a mezőgazdasági folyamatokkal függ 

össze, hanem a gazdaság és a társadalom működésének egészével, amely közvetett és közvetlen 

módon is befolyásolja az emberek azon képességét, hogy élelmiszert szerezzenek és megfelelően 

táplálkozzanak (ld. fentebb a Sen által definiált 5 szabadságjogot). Az éhínségek során nemcsak a 

mezőgazdasági termelés csökken egy adott földrajzi területen, hanem az ott élők több csoportja 

elveszti jogosultságait (szabadságjogait). Az éhínség azonban elkerülhető, ha az érintettek számára 

megteremtik azt a minimális vásárlóerőt, amellyel az éhezés kivédhető. Ennek feltétele az átgondolt 

gazdaságfejlesztés, a gazdasági termelés diverzifikációja, valamint a demokratikus kormányzati 

működés biztosítása annak egyéb jellemzőivel (átláthatóság, nyitott média, politikai ösztönzők) 

együtt. Sen részletes vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy az éhezés megfelelő 

politikai stratégiával és átgondolt intézkedésekkel megszüntethető lenne a Földön65.  

 

 

Táplálkozás és terhesség  

Reggeli rosszullét és vészes terhességi hányás  

A táplálkozásnak kiemelt jelentősége van a terhesség során, mert az a magzat fejlődését alapvető 

módon befolyásolja. Az anyai táplálkozásnak akadálya lehet a zömmel a terhesség első harmadában 

jelentkező reggeli rosszullét, amelynek súlyos formája a vészes terhességi hányás (hyperemesis 

gravidarum, HG). A kettő közötti különbséget a 3. táblázat tekinti át.  

3. táblázat A reggli rosszullét és a vészes terhességi hányás jellemzői 

Tünetek Reggeli rosszullét Vészes terhességi hányás 

Súlyvesztés Nincs / minimális Súlygyarapodás >5%-a  

Émelygés gyakorisága  
Alkalomszerű, 
kellemetlen  

Állandó, súlyos, nagyon 
kellemetlen 

Hányás gyakorisága Ritka Gyakori 

Émelygés hatása az étvágyra Nincs / minimális Étkezés gyakorisága csökken 

Diétaváltás Enyhíti a tüneteket Nem enyhíti a tüneteket 

Tünetek időtartama 1. trimeszter 1. – 2. trimeszter 

Napi működés&öngondoskodás Lehetséges Segítség szükséges 

Orvosi ellátás Nem szükséges Szükséges 

Prevalencia 50-85% 1,50% 

                                                           
65 A. Sen: A fejlődés mint szabadság. Európa Kiadó, Budapest 2003. 
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A vészes terhességi hányás (HG) prevalenciája összefügg az anya életkorával. Egy 71,468 várandós 

anyát bevont norvég kohorsz vizsgálat eredményei szerint a vészes terhességi hányás gyakorisága a 

20 éven aluli terhesek körében volt a legmagasabb (11. ábra)66.   

11. ábra A vészes terhességi hányás gyakorisága az anya életkora szerint 

 

Egy másik tanulmány szerint a HG a terhességek mintegy 1,5%-ában fordul elő, és összefüggést 

mutat a humán koriogonadotropin (HCG) szinttel. Előfordulása háromszor gyakoribb olyan nők 

körében, akiknek az édesanyjuknál HG fordult elő. A kórkép kialakulásának okát különböző elméletek 

próbálják magyarázni, de egyik sem tekinthető általánosan elfogadottnak67.  

Az evolúciós szemlélet új magyarázata szerint a terhesség első harmadában jelentkező émelygés és 

hányás megakadályozza a leendő anyát abban, hogy olyan ételt fogyasszon, amely káros lenne a 

fejlődő magzat idegrendszerére68. Eszerint a terhesség során jelentkező hányingert és hányást nem 

kell gyógyszerrel csökkenteni. Ez a felfogás ellentétben áll az orvosi megközelítéssel, amely a reggeli 

rosszullét és a vészes terhességi hányás esetében gyógyszeres kezelést alkalmaz69.  

A terhességi rosszullét értelmezésével és kezelésével kapcsolatban óvatosságra intenek az 1950-es 

években történt Contergan-botrány tanulságai70. A Contergan vagy thalidomid 1957-ben került 

forgalomba először Nyugat-Németországban mint recept nélkül kapható nyugtató. Hamar népszerű 

lett, csökkentette a szorongást és a kismamák hányingerét, illetve a vészes terhességi hányást is.  

1959-ben már egymillióan használták, és Nagy-Britanniában is forgalomba került. 1958-tól azonban 

egyre több végtaghiányos gyermek születését figyelték meg, akiknek vagy teljesen hiányzott, vagy 

fejletlen volt egy vagy több végtagjuk. 1958 és 1961 között mintegy 12 ezer ilyen végtaghiányos 

gyermek született, de a thalidomid kóroki szerepét csak 1961-ben sikerült bizonyítania Widukind 

Lenz német gyermekorvosnak. Ezt követően Németországban betiltották, és a brit piacról is kivonták, 

de Olaszországban, Brazíliában, Japánban, Kanadában még hónapokig forgalmazták. Mint később 

kiderült, a teratogén (magzatkárosító) hatást a thalidomidot előállító gyógyszergyár azért nem vette 

                                                           
66 Vikanes AV et al: Hyperemesis gravidarum and pregnancy outcomes in the Norwegian mother and child cohort – a cohort 
study. BMC Pregnancy Childbirth 2013;13:169. doi: 10.1186/1471-2393-13-169 
67 Verber MFG et al: Hyperemesis gravidarum, a literature review. Human Reproduction Update, 2005;11(5):527-539. 
doi:10.1093/humupd/dmi021 
68 Sherman PW et al: Nausea and vomiting of pregnancy in an evolutionary perspective. Am J Obstet Gynecol 
2002,186(5):S190-S197. http://www3.uah.es/salud-y-
enfermedad/pdf/Nausea%20and%20vomiting%20of%20pregnancy%20in%20an%20evolutionary%20perspective.pdf   
69 Jueckstock JK et al: Managing hyperemesis gravidarum: a multimodal challenge. BMC Med 2010;8(46). 
doi: 10.1186/1741-7015-8-46 
70 A Contergan-bébik tükre. https://h2so4.blog.hu/2008/09/19/a_contergan_bebik_tukre  
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észre, mert az állatkísérletek során olyan nagy mennyiségű szert adtak a vemhes állatoknak, hogy az 

állatokban magzatelhalást okozott (vagyis a károsodott végtagú magzatok nem születtek meg).  

A reggeli rosszullét és a vészes terhességi hányás kezelésére az alábbi tanácsok adnak útmutatást.   

• A biztonsági megfontolások elsődlegesek: ne alkalmazunk olyan szereket, amelyek 
teratogenitásáról (magzatkárosító hatásáról) nincsenek egyértelmű bizonyítékok. 

• Kerüljük a kellemetlen szagokat és a nem kívánt ételeket, melyek hányingert válthatnak ki. 
• Piridoxin (B6 vitamin) csökkenti az émelygés súlyosságát.   
• A gyömbér mellékhatások nélkül csökkenti / megszünteti a tüneteket.  
• Súlyos esetekben kórházi kezelés, hányinger-csillapítók, intravénás folyadékpótlás indokolt. 
 

A terhesség utáni testsúlycsökkenést segítő tényezők 

A terhesség során élettani módon súlygyarapodás következik be. A többletsúly egy része a szülés 

során távozik (a megszülető magzat, magzatvíz, placenta, az anyai szövetekben visszatartott víz egy 

része). A még fennmaradó többletsúlyt a kismama optimális esetben leadja a szoptatás ideje során, 

melynek legalább 6 hónapig kell tartania. További, a súlyvesztést segítő biológiai tényezők a 

megfelelő folyadékfogyasztás, a rendszeres mozgás (séta), és az alvás. Ezen túlmenően (illetve a 

pihenéshez is) nagyon fontos a támogató partner és család, amelyik fizikai és lelki segítséget is nyújt 

az újszülött ellátásának első, az anyától nagy állóképességet és türelmet követelő fázisában. 

Ugyancsak fontos, hogy az anyának reális elvárásai legyenek a többletsúly leadásának üteméről, és 

ne a médiában megjelenő celeb-anyákat tekintse mintának atekintetben, hogy szülés után hány 

héttel kell újra „csúcsformában” lennie.  

 

Táplálkozás az élet kezdetén   
Az anya táplálkozása, a terhesség során elfogyasztott étel minősége és mennyisége nagymértékben 

meghatározza a gyermek méhen belüli fejlődését, ezáltal a gyermek születési súlyát is. A születési 

súlynak a gyermek egészsége szempontjából kiemelt jelentősége van mind rövidtávon, mind a 

felnőttkori egészség vonatkozásában. 

 

A születési súly jelentősége 

Kis születési súlyúnak definiáljuk a 2500 g-nál kisebb súlyú újszülötteket; nagyon kis súlyú (very low 

birth weight, VLBW) az 1500 g alatti testsúllyal született gyermek. A nagyon koraszülött (very 

preterm, VPT) újszülött a 33. gesztációs hét előtt születik. 

A kis születési súly független kockázati tényezője a gyermek egészségi állapotának. Kis súllyal 

születettek körében fokozott az alábbiak kockázata:  

 Késleltetett pszichomotoros fejlődés 

 Késleltetett pszichoszociális fejlődés 

 Magatartászavarok  

 Fokozott érzelmi distressz 

 Gyenge iskolai teljesítmény 
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A következmények annál súlyosabbak, minél alacsonyabb volt a születési súly. (Matsuo 1970 

Aarnoudse-Moens et al 2009)  Több vizsgálat megállapítja, hogy a nagyon koraszülött / nagyon kis 

születési súlyú gyermekek tartós negatív idegrendszeri hatásokat és viselkedési mintázatot mutatnak.  

 

Egy, VPT/VKBW gyermekeket időre született gyermekekkel összehasonlító szakirodalmi áttekintés 

(35 tanulmány alapján) arra a következtetésre jutott, hogy a nagyon koraszülött/nagyon kis súlyú 

újszülött gyermekek szignifikánsan alacsonyabb pontszámot érnek el a későbbiek során a verbális 

fluencia, munkamemória, kognitív rugalmasság (végrehajtó funkciók) területén, valamint az iskolai 

teljesítményt mérő matematikai tesztekben, olvasási tesztekben, helyesírási tesztekben is gyengébb 

teljesítményt mutatnak. 

 

A Barker hipotézis (Barker et al, Lancet 1989 Barker, Clinical Science 1998) szerint a magzati fejlődés 

összefüggést mutat a felnőttkorban kialakuló krónikus betegségekkel. Az anyai alultápláltság 

következtében kedvezőtlen magzati (méhen belüli) feltételek tartós változást okoznak a magzat 

anyagcseréjében, úgynevezett „takarékos fenotípus” alakul ki, amely kondicionál egyes krónikus 

felnőttkori betegségek kialakulására. Barker új kutatási területet alapított (Developmental Origins of 

Health and Disease, DOHaD), és azt feltételezte, hogy a fejlett és fejlődő országokban is 

megfigyelhető krónikus betegségek járványszerű terjedésének megállításához a fiatal nők, terhes 

anyák és kisgyermekek egészségét és táplálkozását kell a középpontba állítani. 

 

Schellong (Schellong et al, PLOS ONE 2012) vizsgálata rámutatott, hogy a nagy születési súly (>4000 g) 

is fokozza a későbbi túlsúly kockázatát. A születési súlynak van egy optimális tartománya; az ebbe 

tartozó születési súlyú gyermekeknek a legalacsonyabb a későbbi egészségkockázata (12. ábra). 

 
12. ábra A születési súly és a túlsúly kockázata közötti kapcsolat 

 
 
 
 

Az anya pszichoaktív szerfogyasztása a várandósság során 

A terhesség alatti anyai dohányzás magzatfejlődést károsító hatását számos tudományos vizsgálat 

igazolta. Az anyai dohányzás lassítja a magzat növekedését, növeli a koraszülés, a születési 
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rendellenességek, a csökkent tüdőfunkció és az asztma kockázatát. (Encyclopedia of Child Behavior 

and Development, 2011) 

Az iskolázottság fontos protektív tényező az anya dohányzása tekintetében. A legmagasabb 

iskolázottságú anyák körében a legkisebb a terhesség alatti dohányzás gyakorisága (Gilman et al Am J 

Public Health 2008) 

 

A terhesség alatti anyai stressz fokozza a kis súllyal és idő előtt születő gyermekek születésének 

kockázatát. A stresszelt anyák gyermekei körében emelkedettebb az alacsonyabb nyelvi készségekkel 

rendelkező gyermekek aránya, a magzati halálozás, a tizenéves kori túlsúly és elhízás. (Molina Lima et 

al, 2018) 

 
13. ábra A pszichoaktív szerek csoportosítása 

 
 
Az anya terhesség alatti, rendszerint nagy mennyiségű és/vagy rendszeres alkoholfogyasztása 

károsan hat a magzat fejlődésére, amely a születést követően változatos formában nyilvánulhat meg: 

alacsony születési súly és elmaradott magasságnövekedés; szív-, vese- és más szervi problémák 

kockázata megnő. Az agy bizonyos területeinek fejlődése is károsodhat, amely tanulási 

problémákban és alacsonyabb intellektusban nyilvánul meg; pszichés tünetek jelentkeznek, mint pl. a 

figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) továbbá 

szegényesebb szociális kommunikáció, csökkent ítélőképesség lesz jellemző. 

 

A magzati alkohol spektrum zavar (fetal alcohol spectrum disorder, FASD) kizárólagos oka az anya 

terhesség alatti alkoholfogyasztása; a gyermekre gyakorolt hatásai életre szólóak. A FASD gyermekek 

különböző testi, magatartási és intellektuális zavarokat mutatnak, gyenge koordinációval, hiperaktív 

viselkedéssel. Figyelemhiány, emlékezeti zavarok, tanulási nehézségek, lassú beszéd- és 

nyelvfejlődés, továbbá ítéletalkotási és problémamegoldási készségek zavarai jellemzik őket.  

 

Az anya terhesség alatti alkoholfogyasztása miatt kialakult következmények definitívek, nem 

fordíthatók vissza. Mindez élethosszig tartó terhet és feladatokat is jelent az ilyen gyermekeket 

nevelő családokban, és társadalmilag is, mind a prevenció, mind a rehabilitáció tekintetében. 

 



Táplálkozáspszichológia  Debreceni Egyetem 
Dietetika szakos hallgatók számára   Népegészségügyi Kar 
2019. május 

31 
 

Nemcsak az alkohol, hanem egyéb pszichoaktív szerek terhesség során történő fogyasztása is fokozza 

a magzati egészségkárosodás kockázatát, amely döntően az idegrendszer fejlődésének 

károsodásában és/vagy elmaradásában mutatkozik, a fogyasztott szer típusától és dózisától függően. 

Ezen kockázatokat a 14. ábra foglalja össze.  

 
14. ábra A szülő pszichoaktív szerhasználata fokozza a születendő gyermek egészségkockázatait 

 
 
 

Bizonyos fűszerek is rendelkeznek pszichoaktív hatásokkal, így például a szerecsendió, édeskömény, 

vanília, fekete bors, szegfűszeg, fahéj, gyömbér, kurkuma, sáfrány. Ezeknek a konyhai eljárásokban 

szokásos mennyiségű használata nem jár egészségkockázattal, terhesség alatt fogyasztva sem.  

 

A bél mikrobióm kialakulása újszülöttekben 

Az emberi bélrendszerben nagyon jelentős, biológiailag aktív baktériumtömeg (mikrobióm) található.  

 
15. ábra A bél mikrobióm és a központi idegrendszer közt fontos kétirányú jelátviteli útvonalak 

működnek (Toribio-Mateas, Nutrients 2018) 
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A bél mikrobióm neurotranszmittereket termel, és szoros kölcsönhatásban van a központi 

idegrendszerrel. (Smith, Nature 2015) A bél mikrobióm és a központi idegrendszer közt fontos 

kétirányú jelátviteli útvonalak működnek. (Toribio-Mateas, Nutrients 2018)  

Az újszülött mikrobióm összetételét anyai tényezők határozzák meg. Az újszülött steril 

emésztőrendszerét az anya hüvelyi baktériumai telepítik be hüvelyi szülés folyamán („bakteriális 

keresztelő”). (Tamburini & Shen, Nature Medicine 2016). (15. ábra) 

 

A szoptatást befolyásoló tényezők 

Az Egészségügyi Világszervezet szoptatásra vonatkozó irányelve szerint a szoptatás az optimális és 

normális módja annak, hogy a csecsemők megkapják mindazon tápanyagokat, amelyekre az 

egészséges fejlődéshez szükségük van.  

Lényegében minden anya tud szoptatni, feltéve, hogy kellően tájékozott, valamint a családja, az 

egészségügy és a tágabb társadalom is támogatja ebben.  

Az előtej (kolosztrum), a terhesség végén megjelenő sárgás, ragacsos anyatej tökéletes táplálék az 

újszülöttek számára, amelyet már a születés utáni első órában kínálni kell a babának. A csecsemő 6 

hónapos koráig kizárólagosan anyatejes táplálás javasolt, amely két éves korig folytatható, megfelelő 

hozzátáplálás mellett. 

 

A szoptatást számos tényező befolyásolja: demográfiai és társadalmi-gazdasági tényezők, kulturális 

hatások és elvárások, a társas és politikai környezet. A demográfiai és társadalmi-gazdasági tényezők 

közül a legfontosabbak az anya életkora a gyermekvállalás idején, az anya iskolázottsága, 

munkavállalói státusza (dolgozik-e a szoptatás ideje alatt), a család jövedelme. 

A különböző kultúrák eltérően vélekedhetnek a megfelelő hosszúságú szoptatás idejéről, módjáról, 

továbbá kultúrától függően eltérő mértékben elfogadott a szoptatás nyilvános helyen.  

 

Emellett jelentős a pszichés tényezők befolyásoló hatása is. A pszichológiai jóllét, az anya szorongása, 

anyaságra való felkészültsége, érzelmi stabilitása, mentális egészsége meghatározó jelentőségű mind 

a babavárás mind a szoptatás során. 

Az anya szoptatásról és annak jelentőségéről való informáltsága szintén meghatározó jelentőséggel 

bír a gyermek táplálása során.  

 

A gyermekek ételpreferenciáinak kialakulása és jellemzői 

Az ételpreferenciák kora gyermekkorban alakulnak ki a szoptatás és a hozzátáplálás során 

A gyermekekre jellemző, hogy előnyben részesítik a magas energiatartalmú, magas szénhidrát-

tartalmú, magas sótartalmú ételeket, és visszautasítják, vagy nem szívesen fogyasztják az 

új/ismeretlen ízű ételeket (étel-neofóbia). 

 

A gyermeki ételpreferenciák következményeként a tizenéves korosztályban magas, 40%-ot is eléri a 

számos feldolgozási műveleten átesett (ultraprocesszált) élelmiszerek, „műkaják” fogyasztása (Santos 

Costa et al, Cad Saúde Publ 2018). Az ultraprocesszált ételek (4. táblázat) számos ipari feldolgozási 

folyamaton mennek keresztül, sokféle adalékanyagot (színezők, stabilizálók, ízfokozók, tartósítók, 

stb.) tartalmaznak; az ízviláguk okán sokan szívesen fogyasztják ezeket, bár alacsony tápértékűek. A 

fejlett társadalmakban fogyasztott kalóriák mintegy 50%-a ilyen élelmiszerekből származik, habár a 
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legkorszerűbb táplálkozási ajánlások ezek kerülését vagy legalábbis minimalizálását javasolják (Heart 

and Stroke 2018).  

 
4. táblázat Ultraprocesszált élelmiszerek a NOVA ételosztályozási rendszer szerint (World Nutrition 

2016) 

NOVA ételcsop. Tételek az ételcsoportban 

1. csoport: Feldolgozatlan 
v. minimálisan feldolgozott 
ételek (természetes ételek) 

Növények ehető részei (magvak, gyümölcsök, levelek, szárak, 
gyökerek) 

Állatok ehető részei (izom, belsőségek, tojás, tej) 

Gombák, algák, víz 

2. csoport: feldolgozott 
konyhai alkotórészek  

Só (bányászott vagy tengeri só); cukor és melasz (cukorrépából vagy 
cukornádból); méz (lépből), juharfaszirup, növényi olajok 
(olajbogyóból vagy magvakból); vaj (tejből); zsír (sertésből); 
keményítők (kukoricából és egyéb növényekből) 

3. csoport: feldolgozott 
élelmiszerek (egyszerű 
termékek az 1. és 2. csoport 
összedolgozásával)  

Konzerv zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek; sózott/cukrozott magvak; 
sózott/ pácolt/ füstölt húsok; konzerv hal; szirupban eltett 
gyümölcsok, sajtok és friss (nem csomagolt) kenyér 

4. csoport: ultra-processzált 
ételek és italok 

Iparilag feldolgozott ételek 5 vagy több alkotórésszel: szénsavas italok, 
édes/sós/ízesített csomagolt keksz, fagylalt, cukorka, tömeggyártott 
kenyér és torta; margarin és kenhető krémek; sütemények, tészták, 
gabonapelyhek; energiaszeletek és –italok; húskivonatok, szószok, 
bébiételek, por alakú ételek, melegítendő készételek (pizzák, tészták, 
pástétomok); húsgolyók és pálcikák, kolbászok, hamburger, víz 
hozzáadásával készítendő húskészítmények és levesek   

 
 
A gyermekek étkezési viselkedését a család jellemzői, a megszokott ételek, és a szülők étkezési 

szokásai mellett számos más tényező is befolyásolja. Ilyen tényezők a közösségi, demográfiai (kor, 

nem, etnikai hovatartozás) és társadalmi-gazdasági jellemzők (iskolázottság, munkakör, jövedelem), a 

szociokulturális hatások, a média hatásai, az étkezés közbeni tv-nézés, iskolai étkezési programok, 

stb.). Szerepet játszik az ételek (íze, megjelenése, színe, illata), valamint a gyermek jellemzői (nem, 

születési súly, temperamentum, korai táplálási szokások, korai ízélmények, a hozzátáplálás jellemzői, 

egészségi állapot, testtömegindex, korai szelfregulációs képesség). 

 

A gyermekek étkezési szokásainak megváltoztatásában a nem ismert ételek erőltetése nem segít, sőt 

ellenállást alakíthat ki. Növelheti az új étel elfogadását a közös ételkészítés, melynek során a gyermek 

megismerkedik az alapanyagokkal, ezáltal szívesebben meg is kóstolja azokat. A kreatív tálalás (az 

étel figurális, jelenetek formájában történő prezentálása) felkelti a kíváncsiságot, növeli a 

játékosságot. A szülői étkezési szokások hatása nagyon jelentős, mert a szülők viselkedési modellként 

szolgálnak a gyermekek számára. 

 

Igazoltan hatékony módja az új ételekkel való megismertetésnek az ismételt kínálás, amely egy, brit 

óvodások körében végzett intervenciós vizsgálat szerint már ötszöri ismétlés után szignifikánsan 

megnövelte egy új étel (articsóka-krém) fogyasztását. Ugyanezen étel megismertetése esetében sem 
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a krém édesebb változata, sem a magasabb energiatartalmú változata nem javította nagyobb 

mértékben a fogyasztást, mint az ismételt kínálás (Caton et al, Br J Nutr 2013).  

 
 

Evészavarok71   
Az evészavarokon olyan tünetcsoportokat értünk, amelyek középpontjában a táplálékfelvétel és a 

testsúly rendellenessége, illetve a táplálékfelvétellel és testsúllyal kapcsolatos viselkedéses  és   

pszichológiai tünetek állnak. A hazai szakirodalom táplálkozászavarként, étkezési zavarként, 

evészavarként  vagy    a    táplálkozási    magatartás zavaraként tárgyalja őket; ezek közül 

egyszerűsége és rövidsége miatt az „evészavar” használata a legcélszerűbb. Az evészavarok közül az 

anorexia nervosa és a bulimia nervosa a legismertebb, de ezek szoros kapcsolatban állnak az  

obesitassal, az  elhízással. 

Az anorexia nervosa 1873 óta ismert, bár Richard Morton már 1689-ben pontos leírást adott róla 

„ideges (f)elemésztődés” (nervous consumption) néven. A kórkép diagnosztikai kritériumait az 

Amerikai Pszichiátriai Társaság 1994-ben kiadott, világszerte alkalmazott betegségosztályozási 

rendszere, a DSM-IV határozta meg. A legfeltűnőbb tünet a nagymértékű soványság, az alacsony 

testsúly, amit szándékosan ér el a beteg. A DSM-IV a kor, nem és testmagasság alapján várhatóhoz 

képest legalább 15 %-os súlyhiányt ír elő, súlyosabb esetekben ez 20–40 kg is lehet, átlagos testma- 

gasság mellett például 30 kg körül vagy ez alatt lehet a testsúly. Az alacsony testsúly magyarázata a 

beteg félelme az elhízástól. A betegeknek testképzavaruk van; testüket, alakjukat irreálisan észlelik, 

még soványan  is  elhízottnak  észlelik  testüket,  s az alak és testsúly túlzott szerepet játszik 

önértékelésükben.  A havi  vérzés  kimarad vagy nem is jelentkezik (primer vagy szekunder 

amenorrhoea) (Túry és Szabó, 2000). 

Az anorexia nervosának két típusa van. A restriktív típusban az alacsony testsúlyt diétázással, 

koplalással és/vagy fokozott testmozgással éri el a beteg, míg a purgáló vagy bulimiás típusban a 

testsúlycsökkentés drasztikusabb formáival (önhánytatás, hashajtók, vízhajtók, fogyasztó gyógysze- 

rek szedése, beöntés) is él, és falásrohamai vannak. 

A bulimia nervosát 1979-ben írta le Russell mint az anorexia nervosa „ominózus” formáját. A bulimia 

nervosa vezértünete a falásroham; ez nagy mennyiségű táplálék elfogyasztását jelenti rövid idő alatt, 

általában két órán belül. Az így elfogyasztott táplálék több ezer, esetleg több tízezer kalória lehet. A 

falásroham nem egyszerűen nagyevést, lakomát vagy jóízű, kiadós falatozást jelent; a bulimiás nem 

azért eszik, mert éhes vagy fokozott étvágya van – kontroll nélkül, kényszeresen fal. Nem is olyan 

ételeket fogyaszt, amiket szeret; azt eszi, ami elérhető, de általában nagy kalóriatartalmú, könnyen 

emészthető ételeket, elsősorban szénhidrátokat. Fontos ismérve a falásrohamnak, hogy bűntudat, 

szégyenérzet, lelkiismeretfurdalás, szorongás, depresszió kíséri. Legfőbb vonása talán az, hogy 

egyedül, titokban zajlik. Jellegzetes, ahogyan a falásroham véget ér:  a beteg hasa megfájdul, rosszul 

lesz, vagy önhánytatás  következik;  elalszik,  elfogy az étel, egy másik személy megjelenése vet véget 

az evésnek. 

                                                           
71 Ez a fejezet Szabó Pál: Az evészavarok. Debreceni Disputa 2007;7:81-87. c. cikkéből került átvételre.  
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Bulimiásoknál is előfordulnak az anorexia nervosára jellemző, a testsúly csökkentése, a hízás 

megelőzése céljából alkalmazott módszerek: diétázás, koplalás, fokozott testmozgás, önhánytatás, 

hashajtók, vízhajtók, fogyasztó gyógyszerek szedése, beöntés. 

Mind a falásrohamra, mind a testsúlycsökkentő viselkedésekre nézve  gyakorisági és tartamra 

vonatkozó kritériumot is előír a  DSM-IV: e  tüneteknek  legalább hetente kétszer kell jelentkezniük, 

legalább három hónapon keresztül. 

Az anorexia nervosához hasonlóan a bulimiás betegek is túlzott jelentőséget tulajdonítanak az 

alaknak és a testsúlynak, illetve a testsúly csökkentésére alkalmazott módszerek alapján a bulimia 

nervosa „purgáló” és „nem purgáló”  típusát  különítik  el. 

Az   anorexia   nervosa   és   a   bulimia nervosa egymással szoros kapcsolatban áll: tüneteik  közt  sok  

az  átfedés,  mindkét  zavarban  megtalálható  az  elhízástól  való  fokozott  félelem,  a  saját  test  

észlelésének zavara  (testképzavar)  és  a  testsúly  csökkentésére  alkalmazott  manőverek.  Ezek  a 

tünetek az elhízottak egy részénél is meg vannak.  Az elhízás, anorexia  nervosa  és bulimia nervosa 

átalakulhatnak egymásba, így kontinuumot képeznek. „Sovány-kövér” egyéneken  (thin-fat  people)  

olyanokat  értünk,  akik  korábban  elhízottak  voltak,  és sikerült  lefogyniuk,  de  normális  testsúly 

mellett  is  a  kövérekre  jellemző  pszichológiai   sajátosságokkal   rendelkeznek   (például  kövérnek  

érzik  magukat  és  fogyókúráznak). E kategóriára kifejezőbb a „lefogyott kövér” megnevezés. 

A következő eset szemlélteti, hogyan jelentkezhetnek és alakulhatnak át egymásba az evészavar-

szindrómák. Fiatal nőbeteg a serdülés éveiben elhízott (obesitas). Ezt eleve kellemetlennek érezte, 

miután azonban testnevelő tanára nyilvánosan megszégyenítette túlsúlya miatt, koplalni kezdett. A 

koplalás, diétázás nem volt eredményes; néhány napos éhezés után kontrollálhatatlan falási rohamai 

jelentkeztek (bulimia nervosa). Később rájött, hogy a falási rohamok okozta testsúlygyarapodást meg 

tudja akadályozni önhánytatással. Ezzel jelentős testsúlycsökkentést  tudott   elérni   a   falási 

rohamok ellenére  is  (anorexia  nervosa). Az anorexia nervosa egyéb tünetei és szövődményei is 

jelentkeztek: havi vérzése kimaradt, vérszegény lett, haja hullott, bőre száraz volt, feszült, lehangolt 

volt, nem tudott koncentrálni, egyetemista korában évet kellett ismételnie. 

Az evészavarok nőknél sokkal gyakrabban jelentkeznek:  a  betegek  mindössze 2–10%-a férfi. Az 

evészavarok pontprevalenciája a gazdaságilag fejlett országokban serdülő és fiatal felnőtt nők kö- 

rében 1–4%. A bulimia nervosa 2–3-szor gyakrabban fordul elő, mint az anorexia nervosa. A bulimia 

korábban közölt 5–19%-os prevalenciaértéke azzal magyarázható, hogy korábban enyhébb diagnosz- 

tikai kritériumokat alkalmaztak. Az evészavarok gyakorisága az elmúlt évtizedekben növekedett 

elsősorban a bulimiáé. A klinikai súlyosságú evészavarok mellett gyakoriak a részleges, szubklinikai 

evészavar szindrómák. Epidemiológiai vizsgálataink szerint hazánkban legalább  olyan  gyakoriak az 

evészavarok, mint Észak-Amerikában vagy Nyugat-Európában (Rathner és mtsai, 1995; Szabó és Túry, 

1991; Szabó és Túry, 1995; Túry és mtsai, 1990; Túry és mtsai, 1994). 

Az evészavarokat kultúrához kötött kórképeknek tekintik, mivel különböző kultúrákban, etnikai és 

társadalmi csoportokban s nemek  szerint  is  nagy  különbségek vannak. Korábban úgy gondolták, 

hogy az evészavarok a fehér bőrű nyugati nők problémái („3 W” – Western, White, Women).  Ezt 

egyre több vizsgálati eredmény alapján megkérdőjelezhetjük; az evészavarok jelen vannak színes 

bőrűek, kelet-európaiak és férfiak körében is, és – a korábbi feltevésekkel szemben – egyre 

gyakoribbak   az   idősebb   korosztályokban s a kevésbé iskolázott, gazdasági szempontból  
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hátrányosabb   rétegekben   (Túry és Szabó, 2000). Az átlagosnál gyakrabban jelentkeznek az 

evészavarok olyanoknál, akik számára a külső megjelenés, az alak, testsúly, táplálkozás különösen 

fontos – fotómodellek, baletttáncosok, tornászlányok –, férfiaknál a birkózók, súlyemelők, zsokék  

számítanak  rizikópopulációnak (Túry és Szabó, 2000). 

Az evészavarok számos szövődménnyel járnak; vannak köztük irreverzibilisek, illetve halálos 

kimenetelűek is. Az evészavar tünetei (elsősorban a falásroham, koplalás, önhánytatás) szinte 

minden szervet károsítanak. A koplalás vagy diétázás mennyiségi és/vagy minőségi éhezéshez, 

különböző hiánybetegségekhez vezet. A falásroham leginkább a gastrointestinalis rendszert érin- 

ti (nyálmirigyduzzanat, nyelőcsőgyulladás, repedés  vagy  vérzés,  gyomortágulat,  bénulás vagy 

repedés, hasnyálmirigygyulladás).   A   testsúly    csökkentését    szolgáló viselkedések (önhánytatás, 

szélsőséges testedzés,  hashajtók,  vízhajtók,   fogyasztó hatású gyógyszerek szedése) számos ve- 

szélyt hordoznak. A szokásosnál lényegesen nagyobb dózisban és tartósan szedett gyógyszerek 

mellékhatásaival is számolni lehet (Szabó, 1994b; Szabó, 2000). 

Jelentős  az   evészavarok    pszichiátriai komorbiditása. A pszichiátriai betegségek közül az affektív 

zavarok, szorongásos kórképek, addikciók  és  személyiségzavarok  fordulnak  elő  a  várhatónál   

lényegesen nagyobb gyakorisággal anorexiásoknál és bulimiásoknál (Szabó, 1994a; Szabó, 2000c). 

A sokféle szövődmény és az öngyilkosság miatt az evészavarok mortalitása 20 év alatt 20% körüli; ez 

igen magas, ha számításba vesszük, hogy  e  zavarok  többnyire fiatal korban jelentkeznek. Különösen 

veszélyes, ha az evészavar inzulinhiányos cukorbetegséghez társul (Túry és Szabó, 2000). 

Az evészavarok kialakulásában számos biológiai, pszichológiai és szociokulturális tényező játszik  

prediszponáló,  precipitáló és fenntartó szerepet. Ezek közül ezúttal csak a tömegkommunikáció 

sugallta irreálisan karcsú szépségideált, a családi környezetet és a stresszt emeljük ki (Fairburn és 

Brownell, 2002; Túry és Szabó, 2000). 

 

Az evészavarok gyógyítása 

Az evészavarok felismerése nem könnyű. A betegeknek gyakran nincs betegségbelátásuk vagy 

titkolják problémájukat a szövődmények vagy a társuló pszichiátriai zavarok miatt fordulnak 

orvoshoz; az anorexiásokat olykor a nagymértékű fogyás miatt aggódó családtagok kényszerítik or- 

voshoz. Így érthető, hogy az igazi probléma sokáig feltáratlan marad; a szövődmények mint 

belgyógyászati, sebészeti vagy nőgyógyászati problémák jelennek meg. Az is hozzájárul ehhez, hogy 

az orvosi gondolkozásban az evészavarok még mindig nem foglalták el az őket megillető helyet. 

Az anorexia gyanúja nagymértékű fogyás és a havi vérzés zavarai esetén merülhetnek fel. A 

bulimiában  megtévesztő, hogy a betegek testsúlya normális. Itt  gyors testsúlyingadozás, a hasi 

fájdalom, hányás, hasmenés (aminek valódi okát általában elhallgatják), a bőrtünetek (főként a 

Russell-jel: a kézháton, az ujjak tenyéri felszínén apró sérülések, hegek, amelyeket önhánytatás  

közben  a  metszőfogak  okoznak). A saját alakkal, testsúllyal való elégedetlenség, a fogyás vágya is 

evészavar gyanúját keltheti. 
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A kezelés az okoknak és tünettannak megfelelően multidimenzionális, multimodális. Jellegét a beteg 

állapota, a betegség súlyossága és tartama, a szövődmények és a társuló pszichiátriai zavarok 

határozzák meg. 

Kórházi kezelés indokolt, ha a betegnek nagy a súlyhiánya, súlyos szövődmény (például az 

önhánytatás miatt felborult az elektrolit egyensúly), öngyilkossági veszély áll fenn, vagy a családi 

környezet akadályozza a kezelést. Az életet veszélyeztető állapot miatt az anorexiás betegek mintegy 

10 %-ánál intenzív osztályos kezelésre van szükség. Ha a fent említett körülmények nem állnak fenn, 

a terápia ambuláns keretek között folytatható. 

A kezelés célja mindenekelőtt a testsúly normalizálása, ezután következik a testsúlycsökkentést 

szolgáló kóros viselkedések megszüntetése, végül a viselkedéses tünetek  hátterében  álló  

pszichológiai rendellenességek korrekciója. A testsúly helyreállításában nagy fogyás esetén helye 

lehet a mesterséges táplálásnak. Fontos a megfelelő  étkezési  szokások   újratanulása. A táplálék 

beviteléről gyakori, kisebb mennyiségű, rendszeres étkezések formájában gondoskodunk. A 

testsúlygyarapodásnak fokozatosnak kell lennie a halálos veszélyt jelentő „újratáplálási” szindróma 

miatt (heti 1 kg testsúlynövekedés tekinthető optimálisnak). A mennyiségi és minőségi szempontból 

megfelelő táplálással együtt  a   testsúly   normalizálását   szolgálja a testsúly csökkentésére alkalmas 

tünetek megszüntetése. Erre a célra  jól  beváltak a viselkedésterápia módszerei, az evés és a 

viselkedéses tünetek monitorozása és az „expozíció és válaszmegelőzés” módszere. Az evészavarhoz 

társuló depressziós és szorongásos tünetek miatt gyakran van szükség pszichiátriai farmakoterápiára, 

elsősorban antidepresszívumokra és szorongásoldókra. E  gyógyszerek  táplálékfelvétellel és 

testsúlyváltozással kapcsolatos mellékhatásai  is  hasznosíthatók  (Fairburn és Brownell, 2002; Túry és 

Szabó, 2000). 

Fontos a beteg (és a hozzátartozók) felvilágosítása a táplálkozással, testsúly- szabályozással és az 

evészavarokkal kapcsolatban, mert bár a beteg intenzíven foglalkozik  ezekkel  a  kérdésekkel,  

gyakoriak a tévhitek. Időnként, rövid ideje fennálló, nem szövődött, enyhe, részleges evésza- varban 

ez is lényeges javuláshoz vezet, és nincs szükség bonyolultabb kezelésre. 

A kognitív terápia a tünetek hátterében álló, a testsúllyal, alakkal,  táplálkozással kapcsolatos téves 

nézetek, kognitív torzítások korrekcióját szolgálja. Lényeges része a terápiának a testképzavar 

befolyásolása videokonfrontáció, mozgás és kreatív (tánc-, zene-, képzőművészeti) terápia által 

(Szabó, 1996; Szabó, 2000a). 

A fenti módszerek hatékonysága fokozható, ha csoportosan végzik. Csoportterápia keretében a 

stresszel való megküzdés képessége és bizonyos társas készségek (például  asszertivitás)  is  

fejleszthetők. 

Mivel a kóros családi környezet, a családon belüli kommunikáció zavara gyakran hozzájárul az 

evészavar kialakulásához, a kezelés fontos része a családterápia, különösen anorexiában (Túry és 

Wildmann, 2006). A fenti terápiás módszereket hatékonyan egészítik ki a betegek vagy családtagjaik 

számára szervezett önsegítő csoportok (Fairburn és Brownell, 2002; Túry, 2005; Túry és Szabó, 2000). 

Az evészavarok bonyolult tünettana, sokféle szövődménye és a kísérő pszichiátriai betegségek miatt 

a kezelés sokoldalú felkészültséget igényel. Nehezebb esetek ellátásához jól együttműködő terápiás 

teamre van szükség, amely pszichiáterből, pszichológusból, belgyógyászból, dietetikusból és 
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gyógytornászból vagy mozgásterapeutából áll. Olykor más orvosi társszakmák képviselőivel is  

konzultálni  kell,  elsősorban a nőgyógyásszal és gyermekgyógyásszal (Fairburn és Brownell, 2002; 

Túry és Szabó, 2000). 

Maguk az evészavarok is változnak idővel. Az életkori határok kitolódnak: fiatalabb korban 

kezdődnek, mint ahogyan korábban leírták, s idősebbeknél is előfordulhat. Úgy tűnik, fiúknál és 

férfiaknál is növekszik a gyakoriság. Emellett új kórképeket is leírtak, mint a jellegzetesen fiúkat, 

férfiakat érintő izomdysmorphiát (inverz anorexia vagy Adonisz-komplexus), illetve a testépítő típusú 

evészavart (Túry és mtsai, 2003). 

Fontos, hogy az alapellátásban  dolgozó háziorvosok és gyermekgyógyászok s más szakorvosok is 

ismerjék az  evészavarok  tüneteit,  és  felismerjék  az  anorexiát, a bulimiát, és szükség esetén a  

megfelelő   szakemberhez   irányítsák   a   beteget. A prognózis annál jobb, minél hamarabb kezdődik 

a kezelés. A nagy és növekvő gyakoriság miatt elengedhetetlen,   hogy a  pedagógusok,  szociális  

szakemberek  és a szülők is megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az evészavarokról (Túry, 2005). 
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