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Testösszetétel – energiaraktárak 

Energiaraktárak fiatal korban:    

• Zsírszövet: kb. 15 kg (130–140.000 kcal) 

• Fehérje: kb. 10-12 kg (35–40.000 kcal)  

• Szénhidrátok: kb. 0,3 kg (1.100 kcal)  

• Víz: kb. 42 kg 

• Ásványi anyagok: kb. 4 kg 
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 LBM FM 

20 évesen 60 + 13 = 73 kg 

70 évesen 48 + 26 = 74 kg 

Ha van testtömeg-növekedés, az döntően zsír, de 

nem csupán a zsírszövetben. 
 

Korfüggő elhízás: 

zsírfelhalmozódás parenchymalis sejtekben 

(izom, máj)  LIPOTOXICITÁS 

Sovány testtömeg (lean body 

mass, LBM) és zsírtömeg (fat 

mass, FM)  
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Színház az egész világ, 

És színész benne minden férfi és nő: 

Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep 

vár 

Életében, melynek hét felvonása 

A hét kor. Első a kisded… 

Aztán jön a pityergő…nebuló… 

…sóhajt a szerelmes… 

Jön a párducszakállú katona… 

…És jön a bíró: 

Kappanon hízott kerek potroh és  

Szigorú szem és jólápolt szakáll: 

Bölcseket mond, lapos közhelyeket 

S így játssza szerepét. A hatodik kor 

Papucsos és cingár figura lesz: 

Orrán ókula, az övében erszény,  

Aszott combjain tágan lötyög a 

Jól ápolt ficsurnadrág; férfihangja  

Gyerekessé kezd visszavékonyodni,  

Sípol, fütyül. 

…A végső jelenet…megint 

gyermekség… 

Shakespeare: Ahogy tetszik, II. felv., 7. szín, 

Jaques monológja (Szabó Lőrinc ford.)  



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Testösszetétel – energiaraktárak 

A test zsírtartalma  felnőttben1 

1 NIH/WHO BMI alapján. 

Sovány Egészséges Túlsúlyos Elhízott 

Sovány Egészséges Túlsúlyos Elhízott 

0% 10% 20% 30% 40% 

Nők 20-39 

életkor 40-59 

60-79 

Férfiak 20-39 

életkor40-59 

60-79 
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A testösszetétel korfüggő változása 

A testtömeg 60-65 éves korig nő, majd kissé csökken. 

  18-55 éves kor 55-65 éves kor 65-80 éves kor 

  8-9 kg/évtized 1-2 kg/évtized -1,-2 kg/évtized 

Aktív atléták testtömege nem nő. 
 

A zsírtartalom mennyisége a korral nő . 

                      25 éves      75 éves   

 16 – 25 % 28 – 41 %  férfiak – nők 

 12 – 15 kg    22 – 25 kg 

Aktív atlétákban a zsírtömeg növekedése kisebb (~fiatal sovány, nem-
sportoló).  Intenzív edzés csökkenti a viscerális zsírt.  

A férfiak viscerális hízásra hajlamosak, menopausa után a nők is. 
 

A zsírmentes  testtömeg  40 éves korig állandó, majd csökken . 

 25 éves 75 éves   

 62 – 46 kg - 3,5 kg fogyás/évtized  (-3 – -4 %/évtized)  

Értéke viszonylag állandó, kis individuális különbségek. A csökkenés 
atlétákban is hasonló.  
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„Does aging make fat go MAD?” 

(Az öregedés során bizonyos 

sejttípusok elfajulásával fokozódik a 

zsírszöveten kívüli lipidfelhalmozódás.) 

Adipogenesis és öregedés 
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Az öregedéssel károsodik az 

adipogenesis és a zsírszövet funkciója 

 citokinek, 

sejtszintű 

stressz 

 C/EBP 

 PPAR 

 LIP 

 CHOP 

 vált. zsírsav 

forgalom, 

glukóz 

metabolizmus 

Öregedési folyamatok 

(reaktív oxigén szabad gyökök, 

telomerek, stb.) 

 differenciálódásért 

felelős gének 
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Lipidfelhalmozódás zsíszöveten 

kívül öregedés során 

Mesenchymal 

adipocyte-like 

default 

(MAD) 

sejtek 

Zsír-depók 

Zsírsejten 

kívüli 

zsírlerakódás 

Inzulin 

érzékenység 

Citokinek 

(TNFα, IL-6) 

Preadipociták 

Oszteoblasztok 

Izom szatellita 

sejtek 

Makrofágok 

Más mesenchymás 

sejtek 
ÖREGEDÉS 
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Peroxisoma proliferátor aktivált 

receptor  (PPAR )  
FABP 

fatty acid binding 

protein 

UCP 

uncoupling protein 

LXR 

liver-X-receptor- 

ABCA1 

ATP-binding cassette 

transzporter A1 fehérje 

PDK4 

piruvát-dehidrogenáz 

kináz 4-es izoenzime  

PEPCK 

foszfoenolpiruvát-

karboxi-kináz 

PPAR 

inzulin érzékenység nő 

vércukorszint csökken 

trigliceridszint csökken 

atherosclerosis hajlam csökken 

vérnyomás csökken 

Adipocyta 
 Zsír raktározás 

(FABP) 

 FA oxidation (UCP3) 

Makrofág 
 oxidált LDL felvétel (CD36) 

 koleszterin leadás (LXR 

and ABCA1) 

Izomsejt 
 glukóz oxidáció (PDK4) 

 Zsír oxidáció (UCP3) 

Máj 
 gluconeogenesis 

(PEPCK) 

FFA 

F
F
A
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Zsír metabolizmus 

LEPTIN 

cAMP 

aktivált 

protein kináz 

ac CoA 

karboxiláz 

gátlás 

ZSÍRSAV 

OXIDÁCIÓ 

mitokondriális 

zsírsavfelvétel 

karnitin 

palmitoil 

acil 

transzferáz 

aktiválás 
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Zsírtömeg 

 Férfi Nő 

18 éves 18% 33% 

85 éves 36% 44% 

Izomtömeg 

 20-40%-os vesztés  SARCOPENIA 

Zsír, izom és öregedés 
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Testtömeg és adipozitási index 

patkányban 
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“Optimális” 4,5 kg növ. (<6%)  (30 év alatt) 

 

Valóság 

 Kaukázusi férfi 9,7 kg 

   átlag BMI ≥ 30 

 Afroamerikai férfi 10,1 kg 

   (n = 16.000) 

 Kaukázusi nő 12,0 kg 

 

  Afroamerikai nő 20,8 kg 

“Optimális” és valóságos testtömeg 

növekedés 30 év alatt 
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Testtömeg index (body mass index, 

BMI) 

Testtömeg (kg)  

    Testmagasság (m)2 
= 20-

25 
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„START”-KOR         Testtömeg változása 

(megfigyelési  9 év alatt 

periódus kezdetekor) 

  FÉRFI NŐ 

25–45 éves + 3,4% + 5,2% 

45–65 éves nincs változás            nincs 

változás 

65–75 éves - 4,1% - 6,3% 

Testtömeg változása 

(9 éves periódusokban) 
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A legkisebb mortalitáshoz 

tartozó BMI 

(a görbe legalsó pontja) 

 Korcsoport BMI 

 20-29 21,4 

 30-39 21,6 

 40-49 22,9 

 50-59 25,8 

 60-69 26,6 

A testtömeg index (BMI) és a halálozási 

ráta közötti kapcsolat korfüggése 
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A legkisebb mortalitáshoz tartozó 

BMI változása az öregedés során 

Regressziós egyenes 

férfiak és  nők esetén. 

Az életkor és a 

legkisebb 

mortalitáshoz tartozó 

BMI szoros 

összefüggést mutat. 

A regressziós egyenes 

mindkét nemben 

hasonló. 
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A legkisebb halálozási arányhoz tartozó BMI 

Kor (évek) Férfi Nő 

20-29 21,4 19,5 

30-39 21,6 23,4 

40-49 22,9 23,2 

50-59 25,8 25,2 

60-69 26,6 27,3 

A zsír aránya nő (♂ 36%, ♀ 44%) 

Testmagasság  !  

A normák mások lehetnek  (számítási mód?) 


