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24-hour recall - 24 órás visszakérdezés  
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BIA  - Bioelektromos Impedancia Analízis  
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D/CS  - Derék/csípő hányados 

Dietary record - Étkezési napló  
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EER  - Becsült energia mennyiség (Estimated Energy Requiment)  
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EPIC- Elderly Study - European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 

ESPEN  - European Society for Clinical Nutrition and Metabolism  
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kcal  - Kilokalória, az energia egysége az SI bevezetése előtti időből. 

kJ   - Kilojoule, az energia egysége az SI szerint. 

MNA - Mini Nutritional Assessment (Idős korosztály malnutríció szűrésére 

alkalmas guidekine) 

MNA-SF - Mini Nutritional Assessment Sort Form 

MUAC  - Felkar körfogat (mid-upper arm circumference) 

MUFA  - Egyszeresen telítetlen zsírsavak (monounsaturated fatty acids). 
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MUST - Malnutrition Universal Screening Tool (Malnutríció szűrésére alkalmas 

guideline)  

n-3 zsírsavak - Többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyekben a szénlánc utolsó 

szénatomjától visszafelé számolva az első telítetlen kettős kötést 

tartalmazó szénatom sorszámát mutatja a megnevezés. Ebbe a csoportba 

tartozik az alfa linolénsav (növényi eredetű), valamint az 

eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav (állati eredetű). 

n-6 zsírsavak - Többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyekben a szénlánc utolsó 

szénatomjától visszafelé számolva az első telítetlen kettős kötést 

tartalmazó szénatom sorszámát mutatja a megnevezés. Ebbe a csoportba 

tartozik a linolsav és arachidonsav. 

NNR  - Nordic nutrition reference 

NSI   - Nutrition Screening Initiative checklist 

NSP   - Nem keményítő poliszaharidok 

NRS 2002 - Nutritional Risk Screening 2002 (Malnutríció szűrésére alkalmas 

guideline)  

OLEF   - Országos Lakossági Egészségfelmérés  

OTÁP 2009  - Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2009  

3. OTV - 3. Országos Táplálkozási Vizsgálat 

P/S  - Többszörösen telítetlen és telített zsírsavak (polyunsaturated/saturated 

fatty acids) aránya a táplálkozásban, mely optimálisan 0,8-1,0. 

PUFA  - Többszörösen telítetlen zsírsavak (polyunsaturated fatty acids). 

RDA  - Javasolt tápanyagbeviteli értékek (Recommended Dietary Allowances) 

RE   - Retinolekvivalens  

SCREEN  - Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition 

SENECA study - Survey in Europe on Nutrition and the Elderly; a Concerted Action 

SFA  - Telített zsírsavak (saturated fatty acids). 

SNAQ  - Short Nutritional Assessment Questionnaire 

WHO  - World Health Organization (az ENSZ Egészségügyi Világszervezete). 
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I. BEVEZETÉS 

 

Az idősödés természetes folyamat, melyet szerencsés esetben mind hosszabb 

ideig megtapasztalhatunk. Az egészség megtartása pedig a legfontosabb dolog ahhoz, 

hogy az idős kor miatt ne váljunk kiszolgáltatottá, és az életet mindvégig élvezhessük. 

 

I.1. Demográfiai adatok, kormányzati erőfeszítések 

A korosodás a fiziológiai teljesítőképesség folyamatos csökkenésével jár, mely 

valamennyi szervet és szervrendszert érinti. Az emberi testben azonban olyan funkció 

tartalékok vannak, melyek ezeket a változásokat jó ideig kompenzálni képesek [1, 2]. A 

kiegyensúlyozott, a szervezet tápanyag igényét kielégítő táplálkozás, és a megfelelő 

életmód fontos szerepet tölt be az egészséges öregedés folyamatában. Ez azért is 

érdemel nagy figyelmet, mert az ezredforduló után az európai lakosoknak már 20%-a 60 

éves, vagy annál idősebb lett [3]. 2050-re a 65 év feletti európai polgárok száma 

várhatóan 70%-kal, a 80. életévüket betöltött uniós lakosoké pedig 170%-kal lesz 

magasabb a mainál. Ez a jelenség komoly kihívások elé állítja a 21. század Európáját 

[4].  

Ezt felismerve 1982-ben sor került az első öregedéssel foglalkozó 

világkonferenciára, melynek hatására kilenc évvel később az ENSZ elfogadta az Idős 

Emberekkel Foglalkozó Alapelveket. Eszerint olyan időspolitikára van szükség, amely 

az egész élet során biztosítja a függetlenséget, az aktivitást, a gondoskodást, az 

önmegvalósítást és a méltóságot [5]. Ennek értelmében Magyarországon 1996-ban 

megalakult az Idősügyi Tanács, melynek legfontosabb feladata az idősek 

életkörülményeit közvetlenül érintő jogszabályok, illetve állásfoglalások kialakítása, az 

időskorúak érdekeinek védelme volt.  2001-re az Idősügyi Tanács elkészítette az 

idősödési és időskor életminőségét meghatározó szempontrendszer nyilatkozatát, az ún. 

Idősügyi Chartát [6]. Napjainkban pedig a kormány elfogadta az Idősügyi Nemzeti 

Stratégiához kapcsolódó Kormányzati Cselekvési Tervet. A dokumentum az idősügy 

jelenlegi helyzetéből kiindulva, 25 éves távlatban határozza meg a korszerű időspolitika 

irányát, és az ahhoz szükséges fejlesztési területeket. Az I. Cselekvési terv a 2010 - 2012 
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között végrehajtandó intézkedéseket az öt legfontosabb elérendő cél köré gyűjtve 

fogalmazza meg. Ezek: 1. Aktivitását és függetlenségét, társadalmi presztízsét megőrző 

idősödő és idős ember; 2. Biztonság és megfelelő életminőség, a betegségek 

kockázatának alacsonyan tartása, az emberi méltóság megőrzése és a funkcionális 

önállóság elősegítése. Az ehhez kapcsolódó feladatok része az egészséges életmóddal, 

egészségtudatossággal foglalkozó programok bővítése; 3. Élethosszig tartó fejlődés, 

törekvés az életöröm, az autonómia megőrzésére és az önmegvalósításra; 4. Társadalmi 

részvétel, közösségi megbecsültség; 5. Esélyegyenlőség, pozitív reakciók az idősödés és 

a hosszabbéletűség társadalompolitikai kihívásaira, fellépés az ageizmus ellen. A 

Kormány az idősödő és idős korosztályokhoz kapcsolódó feladatok összehangolása 

érdekében határozatban döntött az Időspolitikai Tárcaközi Bizottság felállításáról is [7, 

8]. 

A mindenkori politika erőfeszítéseire nagy szükség van, hiszen 2009-ben 

Magyarországon a 65 éveseknél idősebbek aránya már 16,3% volt [9]. Hazánkban is 

egyre többen érik meg századik évüket, számuk ma már 1100 felett van, míg a 90 év 

felettiek számát kb. 35 000-re becsülik. Sajnos azonban országunkban az európai 

átlagnál alacsonyabb a születéskor várható élettartam, azaz jelenleg a férfiaknál 69, a 

nőknél 77 év. Ez a férfiaknál 6,6, a nőknél pedig 4,5 évvel marad el az Európai Uniós 

átlagtól [10, 11]. Kevesebb az egészségesen eltöltött évek száma is, a férfiak átlagosan 

6,9, míg a nők 8,6 évet töltenek betegen [12]. Természetesen nálunk is azok az idősek 

vannak kedvező helyzetben, akik függetlenségüket, önállóságukat meg tudják őrizni, és 

fontos szempont, hogy nem teljesen magukra hagyva, hanem párjukkal, vagy 

rokonukkal élnek. Azonban a hagyományos családszerkezet megváltozása miatt sok idős 

ember egyedül marad, megbetegszik, és társadalmi segítségre szorul.  Ez az étkezést 

tekintve lehet: a saját megszokott környezetben maradók számára, pl. ebédeltetés, 

ebédszállítás; vagy a különböző szociális (önkormányzati vagy magán) intézményekben 

élők teljes körű ellátása, mely magába foglalja az egésznapi étkezés biztosítását is. Akik 

szociális intézményi ellátásban töltik életük utolsó éveiket, sokszor kevesebb 

érdeklődést mutatnak saját egészségük iránt. Ebben a helyzetben sokan érzik úgy, hogy 
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az evés az egyetlen örömforrás, vagy ellenkezőleg teljesen elhanyagolják azt [13, 14, 

15]. 

 

I.2. Ki számít öregnek? 

Biológiai szempontból az öregedési folyamat már a pubertás után megindul. Az 

életkort, a várható élettartamot az öröklött tulajdonságok (gének) mellett az életmód, és 

a környezeti hatások is nagymértékben befolyásolják. A naptári életkor objektív 

mérőszám, a biológiai életkor viszont mennyiségileg nem mérhető, inkább minőségi 

állapot, mely, mint már fentebb említettem, nagyban függ az életmódtól, ezen belül a 

megfelelő táplálkozástól. Bizonyos mértékig tehát mindenki felelős saját egészségéért. 

Azt, hogy milyen életkortól számolható az idős kor, nem könnyű meghatározni. A 

jelenlegi WHO kategóriák szerint: az 50-60 év az áthajlás-, a 60-75 év az idősödés kora, 

75-90 évtől beszélhetünk idős-, a 90 év felett agg-, 100 év felett pedig matuzsálemi 

korról [16]. 

 

I.3. Az életkorhoz köthető, és az energia- valamint tápanyagszükségletet 

befolyásoló változások 

Először a 6. évtizedtől érdemes figyelembe venni egyes mikrotápanyagok (B12-, 

D-vitamin) nagyobb bevitelét, ezért leggyakrabban az időseknek szóló 

tápanyagajánlások is ekkortól kezdődnek. A 7. évtizedben egyes szervek 

funkciócsökkenésével, és a betegségek valószínűségének növekedésével kell számolni. 

Az ennél idősebb kort a csökkent működési tartalékok jellemzik, és a nagy heterogenitás 

miatt a tápanyag-referenciaértékek főleg tájékoztató jellegűek [2]. 

Idős korban megváltozik a testösszetétel, azaz csökken a zsírmentes testtömeg, és 

növekszik a test zsírtartalma, mely az anyagcsere-folyamatok lassulásához vezet. 

Emiatt, valamint az inaktívabb életmód következtében csökken az energiaszükséglet, és 

ez változatlan étvágy mellett az idősek egy részénél felesleges testtömeg-gyarapodást 

okoz. Ugyanakkor más részüknél a malnutríció jelent komoly egészségi problémát. 

Ennek okai között szerepel, hogy a romló szagló és ízlelő érzék miatt csökken az étvágy. 

Különösen a sós-, és édes ízeket érzi kevésbé az idős ember, ezért több sót, és cukrot 
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használ. A rossz vagy hiányos fogak, a nem megfelelő fogpótlások, protézis, esetleg a 

rágóizom sorvadás miatt gyakoribb a rágási és nyelési nehézség [17]. Ezek miatt az 

idősek esetleg bizonyos ételeket egyáltalán nem, másokat jórészt hosszan hőkezelve, 

azaz puhára főzve-sütve fogyasztanak. Ezáltal a készítési veszteségek 

megnövekedhetnek, és emiatt a tápanyagok bevitele általánosan csökkenhet [2]. De nem 

csak a fenti testi változások vezethetnek alultápláltsághoz, hanem az időseket gyakran 

érintő rendszertelen étkezés, a szegénység, a szociális izoláció, az önellátási képesség 

csökkenése, a krónikus betegségek jelenléte, vagy a rendszeres gyógyszerfogyasztás is 

[18].  

A tápanyagokat tekintve a fehérjeigény ugyan nem növekszik, de az alacsonyabb 

energia szükséglet miatt arányaiban mégis valamivel magasabb lehet, mint fiatalabb 

korban [19]. A vas szükséglet azonban a nők esetén menopausa után csökken. Az idős 

korcsoportra jellemző romló tápanyag felszívódás, és hasznosulás, vagy elégtelen 

ellátás következtében többször fordul elő egyes vitaminok (D, B12), és ásványi anyagok 

(Ca) hiánya, de fent említettek szerint egyensúlyukat megzavarhatják betegségek, vagy 

az alkalmazott gyógyszeres terápia is. Ez utóbbiak (pl. hashajtók, antibiotikumok, 

antireumatikus szerek) az étvágyra, a tápanyagok absorptiojára, metabolizmusára, 

kiválasztására is hatással lehetnek [20, 2]. Az atrophiás gastritis prevalenciája a korral 

együtt növekszik, amely a 60 év feletti idősek akár 30%-át érintheti [21, 2]. Az ennek 

következtében kialakuló B12-vitamin felszívódás szignifikánsan alacsonyabb, mivel az 

ezt segítő intrinsic faktor (relatív kis méretű mucoprotein, amelyet a gyomormirigyek 

nyaki sejtjei szekretálnak és elengedhetetlen a B12 hormon felszívódásához) képzés 

zavart szenved. Gyakoribb továbbá az aclorhydria, valamint a jelenlegi vagy már 

lezajlott Helicobacter pylori infekció, ezért körükben a B12-vitamin hiány prevalenciája 

elérheti akár a 10-20%-ot [22, 23]. A csökkent napfény expozíció miatt kevesebb D-

vitamin képződik a szervezetben [24]. A gastrointestinális traktusból történő kalcium 

felszívódás 60 éves kor felett mindkét nemben csökken, 70-90 éves kor között kb. 

harmadával kevesebb, mint fiatal korban volt. Ez növeli az osteoporosis kockázatát [25]. 

Az előzőekben említettek értelmében kalciumból és D-vitaminból is növekszik a 

szükséglet [26].  Figyelmet kell fordítani továbbá az étrend élelmirost tartalmára, hiszen 
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idős korban lassul a bél motilitása, a vastagbélben divertikulumok alakulhatnak ki, 

mely miatt obstipáció és hasmenés váltakozhat, bár jellemzően az előbbi dominál. 

Az életkor és a táplálkozás hatással van a szervezet immun működésére is. Ebben 

a nyomelemek közül különösen a szelénnek, cinknek, vasnak, a vitaminok közül az A-, 

E-, és C-vitaminnak, továbbá az omega-3 zsírsavaknak jut fontos szerep. Ezek a 

tápanyagok szerepet játszanak a sejtek újraképződésében, az antioxidáns védelemben, és 

felveszik a harcot a patogén kórokozókkal, vagy szabályozzák az immunválaszt [27, 28].  

Az antioxidáns tápanyagok (β-karotin, E-, és C-vitamin, szelén) hozzájárulhatnak a 

túlzott mértékű szabadgyök képződés egyensúlyának megteremtéséhez [29]. Bevitelük 

elsősorban természetes forrásból valósuljon meg, hiszen az ezekben gazdag 

élelmiszerek, ételek fogyasztásával mutat pozitív hatást [30].  

A zsírmentes testtömeg megkevesbedése együtt jár a test víztartalmának 

csökkenésével, mely 60%-ról 45%-ra változik az életkor növekedésével. Emellett a vese 

funkció is beszűkül, mivel csökken a vesén átfolyó vérmennyiség, és ennek 

következtében a glomeruláris filtrációs ráta. A vese ezzel együtt még kompenzál, de 

könnyebben alakul ki dehidráció, melyhez hozzájárul, hogy az idős embernek csökken a 

szomjúságérzete, és ezért gyakran elfelejt inni [27, 31]. 

A fizológiai hatásokon kívül a különböző betegségek (pl. diabetes mellitus, 

hyperlipidemia, hipertónia, daganatok) előfordulása is gyakoribb idős korban. 

Növekszik a hyperhomocysteinemia (se homocystein >15 µmol/l) prevalenciája is, 

melyet a kardiovascularis betegségek kockázatfaktorának tartanak. Ehhez hozzájárul a 

már említett B12-, továbbá az idős korban gyakori B6-vitamin és folsav hiány [32]. 

Továbbá az élelmirostok (>25 g/nap) megfelelő mennyiségű fogyasztásának elhízás 

csökkentő szerepe bizonyítékokkal alátámasztott, és csökkenti a 2-es típusú 

cukorbetegség, és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát [33]. 

 

I.4. Időskori táplálkozási problémák 

Összefoglalva a legfontosabb szakmai és társadalmi feladat tehát minél tovább 

megtartani az egészséget, és ezzel a jó életminőséget idős korban, melynek egyik fontos 

eleme a korszerű, kiegyensúlyozott táplálkozás. Ez késlelteti az öregedést, 
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egészségmegőrző hatású, és a már kialakult betegség tüneteit is enyhíti. E korosztály 

esetén azonban különböző táplálkozási problémákkal szembesülünk. Az életkorból 

adódóan a hibás étkezési szokások rögzültek, azokat megváltoztatni nehéz. Az idős 

ember egyébként is ragaszkodik a hagyományokhoz, a kulturális és vallási tradíciókhoz, 

megszokott ételeihez, italaihoz, így az új alapanyagok, új ízek bevezetése nehézségekbe 

ütközik. Legtöbbjük táplálkozási ismeretei nem megfelelőek, ezért nehéz hatni rájuk. A 

függetlenül, önállóan élő koros ember anyagi-, és szociális helyzete gyakran nem 

megfelelő. Nem tudja megfizetni a jobb minőségű élelmiszereket, spórol az energiával, 

fizikai állapota miatt esetleg képtelen főzni, vagy csak egyszerűen önmagáért nincs 

kedve ételt készíteni, így inkább nem is eszik. Nincs tisztában a természetes élettani 

változásokkal, így azokhoz nem alkalmazkodik.  

Ha a tápláltsági állapotuk a táplálkozás módosításával nem javítható, gondolni 

kell az esszenciális tápanyagok szupplementálására, melynél a kiegyensúlyozott 

tápanyag-összetételű folyékony étrend-kiegészítőket kell előnyben részesíteni [2]. 

 

I.5. Táplálkozási vizsgálatok 

Az idős korosztály étkezési szokásairól, tápanyag-beviteli értékeiről nem 

rendelkezünk elegendő adattal. Ez pedig különösen fontos lenne, mert az ilyen típusú 

vizsgálatok segítenek felfedni azoknak a táplálkozási kockázat tényezőknek a jelenlétét, 

amelyek befolyásolják e korcsoport egészségi állapotát. Ezek eredménye alkalmazható 

lenne a szükséges egészségpolitikai döntések előkészítésére, a prevenciós programok 

tervezésére, valamint ismételt vizsgálat esetén a változások nyomon követésére. Ezen 

adatok nem csak az egészségügy, hanem az agrárpolitika, az élelmiszeripar, az 

élelmiszer kereskedelem, és a közétkeztetési szakemberek számára is hasznosak 

lehetnek [34].  

 

I.5.1. Nemzetközi kitekintés 

A nemzetközi táplálkozási vizsgálatok közül kiemelkedő, és több mint egy 

évtizedig tartó, 12 európai országra kiterjedő, 2600 fő (1913-18 között született) idős 

ember bevonásával készült SENECA study (Survey in Europe on Nutrition and the 
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Elderly; a Concerted Action), mely felhívta a figyelmet az idősekre vonatkozó 

longitudinális táplálkozási vizsgálatok fontosságára [35, 36]. A munka 1988-ban 

kezdődött, melyet 1993-ban, majd 1999-ben megismételtek. Célja volt azonosítani 

azokat a táplálkozási és életmódi tényezőket, amelyek hozzájárulnak a résztvevők 

egészségének fenntartásához. Megfogalmazták a felmérés korcsoportra jellemző 

sajátosságait (romló memória, megváltozott fizikális képesség), melyek a felmérést 

nehezítették. [37].  

Figyelmet érdemel továbbá a 15 európai ország 36 tanulmányának adatait 

összehasonlító, és elemző „The Ageing Nutrition Project”. Ez magába foglalta a 

vizsgálatban szereplő 55 éves, vagy annál idősebb személyek tápláltsági állapotának, az 

élelmiszer, a tápanyag-beviteli értékeinek, étkezési szokásainak és életmódjuknak 

vizsgálatát a jövőbeni kutatási tevékenység meghatározása céljából. Felhívta a figyelmet 

arra, hogy nagy szükség van a nemzetközi és nemzeti szinten összehasonlítható további 

adatok gyűjtésére, valamint az európai és nemzeti szintű étrendi, és tápanyag-beviteli 

ajánlások további fejlesztése [38].   

Egy másik munka, a 11 európai ország időseinek táplálkozási adatait feldolgozó 

„European Nutrition and Health Report” (ENHR), mely szintén felhívta a figyelmet 

arra, hogy nem könnyű összehasonlítani a különböző országok táplálkozási 

felméréseinek adatait. Ezeket ugyanis – bár szakmailag elfogadott – még sem egységes 

módszerekkel vették fel [39].  

A nemzetközi vizsgálatok közül említést érdemel még az EPIC- Elderly Study 

(European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), mely kilenc európai 

országban, majdnem százezer 60 évesnél idősebb személy táplálkozási szokásait mérte 

fel. Célja volt analizálni a lehetséges táplálkozási kockázattényezőket. A vizsgált 

személyeket táplálkozási szokások alapján két csoportba osztotta, a növényi alapú (főleg 

rizs, tészta, egyéb gabonaféle preferálása, inkább, mint a margarin, burgonya, és 

alkoholmentes üdítők), valamint az édesség és zsír (főleg édesség, zsír, tejtermék, de 

nem húsfélék, alkohol, kenyér, és tojás) dominanciájú csoportra. Eredményül kapta, 

hogy a növényi alapú táplálkozás, a mediterrán étrendhez hasonlóan pozitív hatású 

ebben a korcsoportban. [40, 41, 42, 43]. 
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I.5.2. Hazai országos vizsgálatok 

Ezek a vizsgálatok a felnőtt lakosság felmérését tűzték ki célul, de természetesen 

kiterjedtek az időskorosztályra is. Hazánkban 1985-1988 között került lebonyolításra a 

17 000 fő bevonásával végzett „Első Magyarországi Reprezentatív Táplálkozási 

Vizsgálat”. Célja volt, hogy feltárja a felnőtt lakosság táplálkozási jellemzőit, és 

megismerje táplálkozási kockázatait [44]. Ennek során előzetes feljegyzéssel kombinált 

kétszer 24 órás visszakérdezést és 35 tételből álló élelmiszer-fogyasztási gyakoriság 

kérdőívet alkalmaztak [45]. Erőssége, hogy ilyen nagy populációt érintő vizsgálatról 

szóló beszámoló nem található még a nemzetközi irodalomban sem.  

Később, 1992–1994 között kisebb mintaszámmal (2 500 fő) zajlott az újabb de 

nem reprezentatív „Második Magyar Táplálkozási Vizsgálat”. Ebben háromszor 24 

órára terjedt ki az étrendi adatfelvétel [46], és eredménye jórészt megegyezett az első 

országos vizsgálattal.  

Majd 2003-2004-ben az Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF) 

keretében került sor a 3. Országos Táplálkozási Vizsgálatra (3. OTV). Ez utóbbi 

felmérés a 19 éven felüli lakosság 1 179 főből álló reprezentatív mintájának energia és 

tápanyag-beviteli értékeit elemezte, melynek kiszámítása 3x24 órás önkitöltős kérdőívek 

(táplálkozási adatlap) alapján történt [34, 47].  

A legfrissebb Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2009 

(OTÁP 2009) során először zajlott országos reprezentatív mintán (1165 fő) 

antropometriai (testmagasság, testsúly, derékkörfogat) méréssel egybekötött táplálkozási 

felmérés (3 napos táplálkozási napló, kérdőív a táplálkozási szokásokról) a felnőtt 

lakosság körében. Ennek feldolgozása még folyamatban van [48]. Bár kétségtelen, hogy 

az ilyen típusú vizsgálatok jelentős pénzösszeget igényelnek, mégis szükség lenne ezek 

folytatására. 
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I.5.3. Egyéb időseket felmérő vizsgálatok 

Nem csak a saját otthonukban, de a különböző intézményekben - kórházakban, 

szociális- és idősotthonokban – élők táplálkozási hibáinak feltárása is nagyon fontos 

feladat kell, hogy legyen [49].  

A kórházban történt felmérések között szerepel egy a 2003-ban, száz fő 65 éven 

felüli beteg körében végzett vizsgálat, melynél a kis esetszám miatt statisztikai 

számításokat nem végeztek [50].  

2004-ben tíz egészségügyi intézmény összesen 22 ápolási osztályán mérték fel a 

1266 fő, alapellátásból kórházba került felnőtt beteg tápláltsági állapotát. Az életkor és a 

kockázatcsoportba való tartozás között nem találtak szignifikáns összefüggést, 

elgondolkoztató azonban, hogy a 80 év felettiek 33%-a malnutrició szempontjából 

veszélyeztetett volt [51, 52].   

2008-ban a Nutrition Day keretén belül készült olyan átfogó felmérés, mely a 

betegek testtömegének változására, valamint a vizsgálat napján elfogyasztott étel és 

folyadék mennyiségére is kitért [49, 53].  

Egy 115 fős, idős embert kérdező felmérés összefüggést keresett az egyedül és 

családban élők táplálkozási szokásai között. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyedül 

élők kisebb jövedelemmel gazdálkodnak, és emiatt kevesebb élelmiszert tudtak 

vásárolni, és fogyasztani, ezért körükben nagyobb volt az alultápláltság kockázatja [53]. 

Egy másik vizsgálat [54] bentlakásos intézményben élők tápláltsági állapotát 

mérte fel. Arra a következtetésre jutott, hogy a rágási, és nyelési nehézséggel küzdő, 

mozgásképtelen, vagy demens ellátottak gyakrabban válnak alultáplálttá.  

1997-2000 között Svédországban különböző szociális ellátási formában elő 

idősek tápláltsági állapotát mérték fel, ahol a vizsgáltak több mint harmada 

alultápláltnak bizonyult [55]. 

Ezen idősek körében végzett vizsgálatok célja, nem egyszerűen a tápláltsági 

állapot szűrése, hanem, hogy ennek eredményeként felhívja a figyelmet a megfelelő 

táplálási terv elkészítésére. Az ilyen típusú felmérésekben fontos elem a táplálkozás 

módjának (normál táplálkozási mód, étrend-kiegészítők fogyasztása, szonda- vagy 
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parenterális táplálás, vagy ezek kombinációjának szükségessége), és ennek kapcsán az 

energia- és fehérjebevitelnek a nyomon követése is, valamint ezek összevetése a 

szükséglettel. Ez lehetővé teszi az alultápláltság kockázatának, vagy a 

betegségkockázatot növelő mértékű súlygyarapodásnak a csökkentését. Összefoglalva, a 

felmérések, és ezek alapján készülő cselekvési terv legfontosabb elemei: a táplálkozási 

kockázat szűrése, a kockázattal rendelkezők táplálkozási szakember általi további 

felmérése, a terápiás terv meghatározása és nyomon követése, az eredmények 

megosztása a klienssel és a gondozó személyzettel, valamint az eredmény értékelése, és 

szükség esetén a további lépések meghatározása [56, 57]. 

 

I.6. A tápláltsági állapot antropometriás mérési módszerei 

 

I.6.1. Body Mass Index (BMI) 

Az „ESPEN Guidelines” szerint a tápláltsági állapot (az alultápláltság és az 

elhízás) felmérésének eszközei közül a legegyszerűbb, és ezzel a leginkább elterjedt a 

testtömeg index, más néven a Body Mass Index (BMI). Ez elsősorban epidemiológiai 

vizsgálatokban alkalmazható mutató, de ma már individuális tápláltsági állapot 

jellemzésére is használják. Ez a kg-ban mért testtömeg, valamint a testmagasság 

méterben megadott négyzetének hányadosa (kg/m2). Ötlete Quetelet belga kutatótól 

származik, és a kliens méréskori állapotát mutatja. Normál tartománya 20,0-24,9 kg/m2. 

Túlsúlyt jelez a 25,0-29,9 kg/m2; a 30-34,9 kg/m2 az I. szintű elhízott kategória;  35,0-

39,9 kg/m2 a II. szintű elhízott kategória; a >40,0 kg/m2 érték pedig III. szintű elhízás 

fennállását mutatja. Az alultápláltság határértéke, amely már kockázatot jelent 18,5–19,9 

kg/m2, valamint egyértelműen alultápláltságot jelez a <18,5 kg/m2 érték. Egyszerűen 

használható, de nem veszi figyelembe a nemi különbségeket, és gyakran az életkort sem. 

Néhány ajánlás azonban ezt megteszi, és ezek a tartományok időseknél kissé 

módosulnak, ahogy az az 1. táblázatban is látható, hiszen változik a szervezet izom-zsír 

aránya [58, 59, 60]. 
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1. táblázat 
Életkor és ajánlott testtömeg index (BMI) 

 
 Nem Életkor (év) Ajánlott BMI 

USDA/DHHS ffi/nő 19-34 
≥35 

19-25 
21-27 

National Academy of 
Sciences, USA  

ffi/nő 19-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
≥65 

19-24 
20-25 
21-26 
22-27 
23-28 
24-29 

National center for 
Health Statistics, USA 

ffi 
nő 

20-74 
20-74 

20,7-27,8 
19,2-27,3 

WHO ffi/nő felnőtt 20-25 
Ministry of National 
Health and Welfare, 
Canada 

ffi/nő 20-65 20-27 

Forrás: Rodler I. (szerk.): Új Tápanyagtáblázat. Budapest, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005, p.165 [59] 

 

A BMI szerinti elhízott kategória kockázat faktora egyes krónikus, nem fertőző 

megbetegedéseknek, mint cardiovascularis betegségek, vagy diabetes mellitus [58]. Az 

amerikai Longitudinal Study of Ageing adatai szerint a relatív magas BMI (nőknél 30-

33 kg/m2, férfiaknál: 27-30 kg/m2) csak minimális többlet kockázatot jelent a 

mortalitásra felnőttekben, mint 70 év felettiek esetén [61]. Néhány egyéb tanulmányban 

azt találták, hogy a túlsúly nem növelte a halálozás kockázatát 65 éves vagy ennél 

idősebb személyek esetén [62, 63, 64]. Az Egyesült Királyságban 60-79 éves férfiakat 

vizsgálva szintén erre az eredményre jutottak. [65]. Sőt a túlsúlyos tartomány idősek 

esetén akár védő tényező is lehet [25]. Az elhízás azonban ebben az életkorban sem 

kívánatos, hiszen ilyen esetben a súlycsökkenés - a fizikai aktivitás növelésével 

kombinálva - javíthatja a fizikális funkciókat, és az életminőséget [66]. 

Az alultáplált kategória viszont, különösen idősek esetén, a szervezet 

tartalékainak gyors kimerülését vetíti előre, mely komoly egészségi kockázatot jelent, 

nagyobb morbiditást és mortalitást, mint a normál tápláltsági állapotú személy esetén 

[38, 51, 67]. Önmagában azonban a BMI nem elégséges módszer a tápláltsági állapot 
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felmérésére, különösen akkor, ha nem az aktuális, valóban megmért, hanem csak a 

kliens által bemondott adatokon alapul.  

 

I.6.2. Derék-csípő hányados, és haskörfogat 

Bizonyították azt is, hogy a BMI-re alapozott kockázat kategóriáknál pontosabb 

képet mutat a derék-csípő hányados, vagy a haskörfogat értékelése, azaz az 

abdominális típusú elhízás mérése [68], bár az életkori kategóriákat itt sem veszik 

figyelembe. Ha az előbbi férfiaknál a 0,95-nél, nők esetén pedig 0,80-nál nagyobb, 

fokozott kockázatot (szív-érrendszeri, 2-es diabetes mellitus, daganatok) jelez. [59]. A 

haskörfogat elfogadott értéke férfiaknál ≤94 cm, illetve nőknél ≤80 cm. Egyértelmű 

kockázattényező azonban, ha ez a férfiaknál 102 cm, a nőknél 88 cm felett van [69]. 

 

I.6.3. Bioelektromos Impedancia Analízis (BIA) 

Az eszközös vizsgálatok közül a Bioelektromos Impedancia Analízis (BIA) elvén 

működő készülékek a testzsír, a zsírmentes testtömeg, és egyes eszközök esetén a test 

víztartalmát mutatják meg, ezen testszövetek ellenállásának különbözőségét kihasználva. 

Megjegyzendő azonban, hogy a szervezet hidratáltsági állapota ennek eredményét 

befolyásolja. Ehhez általában a testtömeget, testmagasságot, életkort és nemet kell 

megadni. Fontos adatok nyerhetők általa, mert sokszor ugyanolyan testsúlyú, 

testmagasságú személyeknek különbözhet a zsír-izomtömeg aránya, ezzel az 

alultápláltságból vagy elhízásból adódó kockázat hajlamuk.  

 

I.6.4. Felkar körfogat - mid-upper arm circumference (MUAC) 

A testzsír és izomtömeg megítélése idősek esetén, a felkar körfogat - mid-upper 

arm circumference (MUAC) - mérésével is lehetséges. Ezt általában a bal karon a 

vállcsúcs és a könyök közötti ponton mérjük. Ha ez nőknél 22 cm, férfiaknál 23 cm alatt 

van, akkor ez krónikus energia deficitet jelez, bár még nem tisztázott egyértelműen, 

hogy előrevetíti-e a mortalitás, vagy morbiditás kockázatát. Más módszerekkel 

kombinálva azonban validált (MUST, MNA) kérdőívekben is használják [25].  
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I.7. Az idősek körében használható validált tápláltsági állapot mérési módszerek 

A tápláltsági állapotot a bizonyítékokon alapuló gyakorlat szerint validált és 

megbízható eredményeket adó módon kell szűrni, felmérni. Egy validált eszköz 

megfelel a célcsoportnak és diagnózisnak, valamint segít a hatékonyság bizonyításában. 

A validitás a jellegzetességek meghatározására vonatkozik. Az optimális szűrőmódszer 

nagy szenzitivitású és specifikus, melynek rendelkeznie kell mind a pozitív (a tápláltsági 

állapot szempontjából rizikós beteg pozitív eredményt kell kapjon), mind pedig a 

negatív prediktív (a jól táplált beteg eredménye negatív kell legyen) értékkel. Egy 

szűrőmódszernek megbízhatónak is kell lennie, azaz minden alkalommal ugyanazt az 

eredményt kell adnia. Azoknak a vizsgálatoknak, amelyek validálásra törekszenek, arra 

kell választ adniuk, hogy valóban a kérdéses faktort méri-e a módszer. A validálni kívánt 

módszer által adott eredményeket általában az adott populációra validált módszer 

eredményeihez, vagy a jó klinikai gyakorlathoz hasonlítják [70]. 

A 2003-ban kiadott ESPEN-irányelvek szerint a tápláltsági állapot szűrésének 

célja „megjósolni” a tápláltsági faktorok hatását a jobb vagy rosszabb kimenetelre, 

valamint meghatározni a táplálásterápia valószínű befolyását erre. Ebben az értelemben 

a tápláltsági állapotot szűrő módszernek mást kell mérnie a közösségben/alapellátásban 

és mást a kórházban. Az alapellátásban a malnutríció következményeinek és a tápláltsági 

szempontból veszélyeztetettek kiszűrése a cél, míg a fekvőbeteg-ellátásban a fennálló 

betegségek is egy-egy szempontot jelentenek azzal együtt, hogy mennyire lesz hatékony 

a táplálásterápia. A malnutríció időben történő feltárása érdekében javasolt minden 

veszélyeztetett személy tápláltsági állapotának felmérése, és dokumentálása már az első 

találkozáskor vagy vizsgálatkor [71]. 

 

I.7.1. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

A fentiek alapján a „European Society for Clinical Nutrition and Metabolism” 

(ESPEN) által, a felnőttek alultápláltsági kockázatának megítéléshez kórházban, 

szociális otthonban, alapellátásban a Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

ajánlott [56]. Ezt a gyors és egyszerű módszert a British Association for Parenteral and 

Enteral Nutrition (BAPEN) dolgozta ki. Lépései: a testtömeg és testmagasság mérés 
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alapján meghatározza a BMI-t; figyelembe veszi a hat hónap alatt bekövetkező nem 

kívánt testtömeg csökkenés %-os értékét; és az esetleges akut betegég jelenlétét. Ez 

alapján készítik el a kezelési tervet [51].  

 

I.7.2. Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 

Az ESPEN a Kórházakban fekvők esetén a Nutritional Risk Screening (NRS 

2002) használatát javasolja. Ezt Kondrup és munkatársai dolgozták ki azzal a 

feltételezéssel, hogy a klinikai táplálás javallata az alultápláltság foka és a fennálló 

betegség miatti tápanyagszükséglet-növekedés. Ez magába foglalja: a 20,5 alatti BMI-t; 

az utolsó 3 hónapban történt súlyvesztést; az utolsó héten megfigyelt táplálékfogyasztás 

csökkenését; és a súlyos betegség fennállását. 70 éven felüli életkort külön pontozza az 

alultápláltsági kockázat szempontjából. Kórházi heveny geriátriai esetekben is az NRS 

2002 a választandó módszer, bár figyelni kell arra, hogy az NRS 2002 azokat szűri, akik 

valószínűleg profitálni fognak a táplálásterápiából, s nem kifejezetten magát az 

alultápláltságot [56, 71, 72, 73]. 

 

I.7.3. Mini Nutritional Assessment (MNA) 

Kimondottan idősek számára dolgozták ki az ESPEN által javasolt Mini 

Nutritional Assessment (MNA) kérdőívet (2. számú melléklet). Az MNA-t 1990-ben a 

Toulouse-i Belgyógyászati és Klinikai Geriátriai Központ, az Új Mexikói Klinikai 

Táplálási Program, és a Nestlé dolgozta ki. Ez olyan validált módszer [67], mely 

alkalmas saját otthonukban, vagy intézetben élő, továbbá kórházban tartózkodó idősek 

alultápláltságának felmérésére. Az MNA-t több mint hatszáz beteg körében validálták a 

tápláltsági állapot szubjektív klinikai megítélésével, valamint a tápláltsági állapot 

antropometriai, laboratóriumi és dietetikai megítélésének kritériumaival szemben [74]. 

A klinikai állapothoz viszonyított szenzitivitása 95%, specificitása 98%, pozitív 

prediktív értéke 97%. Az MNA-t széles körben használják, hiszen több mint húsz 

nyelvre lefordították, négyszáznál több tanulmány jelent meg róla, és ezek több mint 

harmincötezer beteget érintettek különböző ellátási formákban. Tartalmaz: egy 

táplálkozási; és antropometriai felmérést; a páciens szubjektív véleményét az egészségi 
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helyzetéről; valamint egy átfogó állapot felmérést, melynek része az önellátás 

képességének felmérése, információ a gyógyszerfogyasztásról, pszichés stressz, acut 

betegség jelenléte, információ az esetleges demenciáról, és a bőr állapotáról. Erőssége 

tehát, hogy figyelembe veszi a fizikális és mentális, valamint a táplálkozási aspektusokat 

is.  Az MNA nagyon egyszerű, non-invazív, könnyű dokumentálni, páciens-barát, nem 

drága, érzékenyen és megbízhatóan jelzi az alultápláltság tényét, valamint képes korán 

kiszűrni a veszélyeztetett időskorúakat. A pontozása: (0-30) szerint normál (megfelelő) 

tápláltsági állapotú; borderline (malnutritio kockázatával bíró); vagy alultáplált 

kategóriákat különít el. A pontértékek szignifikáns összefüggést mutattak a tápanyag 

bevitellel. Az MNA kitöltése 10-15 percet vesz igénybe, és számos tanulmányban 

felhasználták [56, 75, 76, 77, 78, 79, 80]. Az MNA hasznosnak bizonyult a tápláltsági 

állapot követésében, de csak azoknál, akik kommunikálni képesek. Egy tanulmányban 

az MNA 66,7%-os alkalmazhatóságának hátterében azt gondolták, hogy akik nem 

tudnak érdemi információval szolgálni a saját egészségi állapotukról, azoknál ez nem 

megbízható módszer [81, 82]. Rövid formájában (MNA-SF) a teljes MNA kérdéssorból 

csak az első öt szerepel, az ott jelölt lehetséges pontértékekkel (étvágy csökkenése, 

testsúlyvesztés, mozgásképesség, stressz vagy akut betegség jelenléte, demencia vagy 

depresszió fennállása), valamint a BMI, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a lábszár 

körfogat. Ha az MNA-SF eredménye: ≥12 pont, nincs alultápláltsági kockázat; ha ≤11 

pont, akkor a malnutrició kockázatja lehetséges ezért további felmérés szükséges [83].  

 

I.7.4. Nutrition Screening Initiative (NSI) checklist 

Hasonlóan egyszerűen kivitelezhető, az idősek táplálkozási kockázatát feltáró 

amerikai Nutrition Screening Initiative (NSI) checklist más néven „Determine Your 

Nutritional Health” - checklist, melyet maga az idős ember, a hozzátartozója, vagy az 

ápoló személyzet tölt ki. A kérdések között: a táplálkozást befolyásoló betegség 

jelenléte; az étvágy változása; a gyümölcs, zöldség, és tejfogyasztási gyakorisága; az 

alkoholivási szokások; a rágási és nyelési problémák megléte; az étkezésre fordítható 

összeg elég vagy elégtelen volta; az önálló evési képesség; a napi három vagy több 
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gyógyszer fogyasztása; az akaratlan súlycsökkenés, vagy növekedés az utolsó 6 

hónapban; és az önálló vásárlási, főzési képesség vagy képtelenség szerepel [84, 85].  

 

I.7.5. Residents Assessment Instrument 

Egy másik validált módszer a Residents Assessment Instrument, melyet az 

Egyesült Államokban mind az idős otthonokban, mind a saját otthonukban élő idősek 

körében alkalmaznak. Ez rákérdez az idős otthonokban előforduló leggyakoribb 

problémákra: testsúly-; és ízérzés változása; az étvágy csökkenése, speciális diéta igény. 

Kitér az étkezés jellemzőire: pl., hogy ott marad-e a tányéron az étel legalább 25%-a; 

szükség van-e pépes étrendre; vagy van-e nyelési probléma. Rögzíti, hogy milyen a 

kliens fizikai aktivitása; szociális-pénzügyi helyzete; és rákérdez az egyedüllét tényére is 

[86]. 

 

I.7.6. SCREEN (Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and 

Nutrition) 

A kanadaiak is kifejlesztettek egy olyan alkalmas, egyszerű, valid, és megbízható 

szűrő módszert, amely azonosítja a táplálkozási kockázattényezőket idősek körében, és 

ezzel előre vetíti az alultápláltság kialakulásának kockázatát. Ehhez kidolgoztak egy 

kérdőívet – SCREEN (Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and 

Nutrition), amelyet az idős ember maga, vagy egy kérdezőbiztos tölt ki. A 15 kérdés 

kitér: a testtömeg változására; a valamilyen ok miatt csökkent mennyiségben, vagy 

egyáltalán nem fogyasztott élelmiszerekre, ételekre; és az étkezés gyakoriságára. 

Rákérdez továbbá: a kedvelt gyümölcsökre, zöldségekre, húsokra és húskészítményekre, 

a tejre és tejtermékekre; valamint a folyadékfogyasztásra. Tájékozódik: a rágási és 

nyelési problémákról; továbbá arról, hogy az idős személy egyedül, vagy társaságban 

étkezik; kiegészíti, vagy helyettesíti-e étrendjét ízesített enterális tápszerekkel (pl. 

Ensure). Vizsgálja: az étvágy változását; valamint azt, hogy elegendő pénz áll-e 

rendelkezésre az élelmiszerek vásárlásához. Végül rákérdez arra: okoz-e gondot a 

vásárlás, és a főzés [87, 88].  Nyolc kérdésből álló rövidített változata - SCREEN II. - is 

jól használható [89].  
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I.7.7.  SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) 

Az idősek számára javasolt, validált módszerekhez tartozik még a holland 

dietetikusok által kidolgozott SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire), 

amely négy kérdésből áll. Kitér: az étvágy mértékére; és arra, hogy mikor jelentkezik a 

jóllakottság érzés az elfogyasztott étel mennyiségéhez viszonyítva; az étel ízének 

élvezetére; és napi étkezések számára. Könnyen alkalmazható, de megbízható 

szűrőmódszer (szenzitivitása: 88,2%, specifitása 83,5%), amelyet vagy az idős személy, 

vagy a gondozó személyzet tölt ki.  [90].  

 

I.7.8. A tápláltsági állapot változása 

Bármilyen módon mérjük, a tápláltsági állapot változásának megállapítása 

kiemelt figyelmet érdemel. A legegyszerűbb megvalósítani a rendszeres testsúlymérést 

idős korban, hiszen a nem tervezett súlyvesztés a halálozás prediktív tényezője [91]. A 

testsúly nem megfelelő, ha az idős személy jelenlegi súlya a javasolt súlyának <80%-a. 

Érdemes azonban a súlyvesztés ütemét is figyelembe venni. Amennyiben ez akaratlan, 

és a fogyás egy hónap alatt ≥2%, vagy három hónap alatt ≥5%, vagy hat hónap alatt eléri 

a ≥10%-ot, mindenképpen kockázatot jelent, még akkor is, ha a BMI szerint elhízott 

egyénről van szó [92].  

Az amerikai „Council for Nutritional Clinical Strategies in Long-Term Care” 

kifejlesztett egy evidence-based megközelítésű táplálkozást monitorozó 

szempontrendszert az idős páciensek hosszú távú gondozásához. Ez a malnutrícióhoz 

vezető legfontosabb okokat foglalja össze (2. táblázat), és a szavak kezdőbetűinek 

összeolvasásával egy mozaikszót alkot "MEALS ON WHEELS " [93]. 
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2. táblázat 
A súlycsökkenéshez vezető okok idősek körében 

 
Medications (eg, digoxin, theophylline, SSRI's, antibiotics) 
Emotional (eg, depression, anxiety) 
Alcoholism, elder abuse 
Late life paranoia or bereavement 
Swallowing problems 
Oral factors (tooth loss, xerostomia) 
Nosocomial infections (eg, tuberculosis, pneumonia) 
Wandering and other dementia related factors 
Hyperthyroidism, hypercalcemia, hypoadrenalism 
Enteral problems (eg, esophageal stricture, gluten enteropathy) 
Eating problems 
Low salt, low cholesterol and other therapeutic diets 
Social isolation, stones (chronic cholecystitis) 

Forrás: Morley JE:  Anorexia of aging: physiologic and pathologic. Am J Clin Nutr 1997; 66: 760. [94] 

 

Egy másik tanulmányban, hasonló guideline-t állítottak össze a „home care” 

ellátásban részesülő idősek nem tervezett súlyvesztésének követéséhez [95]. Az állapot 

rosszabbodásának megítéléséhez tájékozódni kell a táplálék- és tápanyagfogyasztásról 

is, mely, ha kevesebb, mint az egyén számára ajánlott, akkor további súlyvesztés 

várható. A továbbiakban informálódni kell az étvágy csökkenéséről, és az esetleges 

betegség fennállásáról [56, 96]. 

Összegzésként elmondható, hogy az idősek körében végzett tápláltsági állapot 

felmérés többféle módszer – antropometriai, biokémiai (ha mód van rá), táplálkozási 

felmérés, mentális és emocionális funkciók vizsgálata - együttes alkalmazásával 

lehetséges. Az idős korban végzett objektív tápláltsági állapot vizsgálat nem egyszerű, 

mert az anyagcsere változások, és az antropometriai mérések referencia értékeit nem 

minden esetben igazítják az idős korcsoportra [79]. 

 

I.8. A táplálék és tápanyagfogyasztás becslésének, mérésének módszerei 

A fentiekben elmondottak szerint az étvágy, vagy jóllakottságérzet változása 

hasznos információ a szakember számára. A táplálék és tápanyagfogyasztás 

megítéléséhez azonban ki kell térni a kliens étkezési szokásaira, a napi étkezések 
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számára, az elfogyasztott adag nagyságára, az étkezések közötti nassolásra, valamint 

arra, hogy az étkezés élvezetet jelent számára, vagy nem. Egyes tápláltsági állapotot 

felmérő kérdőívek (pl. MNA, SNAQ) élnek is ezzel a lehetőséggel, de a további 

szakszerű és részletes felmérés mindenképpen szükséges, és jó esetben dietetikusi 

kompetencia [25]. 

A táplálkozási szokások elemzése leggyakrabban kérdőíves kikérdezéssel 

történik, tehát a vizsgált személyek által megadott adatokon alapul. A tápanyag-beviteli 

értékek felmérésére számos táplálkozás-epidemiológiai módszer létezik. Az adatok 

származhatnak egy rövid, többnyire egy–három napos (24-hour recall, és étkezési 

napló) időszakban fogyasztott ételekre, italokra vonatkozó mennyiségi és minőségi, 

saját feljegyzésekből vagy szakember általi kikérdezésből. Emellett egy listán 

feltüntetett étel- és italféleségek hosszabb időszakra vonatkozó fogyasztási gyakoriságát 

(FFQ) is lehet elemezni [17, 97]. Hogy mikor melyiket választják, az a vizsgálat céljától 

függ. Ilyen lehet, hogy a tápanyag bevitelre, más összetevőkre és/vagy a diétás 

szokásokra vagyunk-e kíváncsiak; az egyén vagy egy csoport átlagos tápanyag bevitelét 

akarjuk-e meghatározni. Mindegyik módszernek vannak erősségei és gyengeségei, de 

fontos szempont az egyszerű felhasználás és a validitás [98].   

 

I.8.1. Az étrendi becslés validitása 

Az étrendi becslés validitása egyrészt azt jelenti, hogy a vizsgálat eredményei a 

valós helyzetet elfogadhatóan mutatják-e be (külső validitás), másrészt eléggé érzékeny 

és specifikus-e, valamint valóban a tanulmányozni kívánt táplálkozási következményt 

méri-e (belső validitás). Az epidemiológiai célú ideális módszer az érdekelt feltételezés 

tesztelésére hathatós módon legyen adekvát mértékben pontos az egyének által 

elfogyasztott élelmiszerek, illetve bevitt tápanyagok szempontjából [99, 100]. 

Kétségtelenül, egyik módszer sem teljesíti maradéktalanul ezeket a követelményeket. 

Minden, az étrenddel összefüggő tanulmányban hibák vannak, melyek leggyakrabban a 

tápanyag-összetételi táblázatok használatából, a kódolásból, az adag nagyságának 

becsléséből származhatnak. Gondot okozhat továbbá az emlékezeten alapuló 

módszereknél a felidézés hibája, az étrendi feljegyzésnél a megfelelni akarás miatt 
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megváltozott étrend, a fogyasztási felméréseknél a tényleges érték alatti közlés. Az idős 

emberek étrendjének megismerésében a mentális állapot állíthat akadályt a szokásos 

módszerek felhasználhatósága elé, de az adagok nagyságának helyes megítélése is 

gondot jelenthet, még szemléltető anyag birtokában is. [101, 102]. 

 

I.8.2. 24 órás visszakérdezés (24-hour recall) 

 A 24 órás visszakérdezés (24-hour recall) esetén a vizsgálatot végző személy 

kérdezi ki az előző napon fogyasztott ételeket és italokat, valamint azok mennyiségét, és 

időpontját. A megbízható eredményhez személyes interjúra van szükség, melynél ideális 

az, ha a kérdező dietetikus, hiszen mindenképpen ismernie kell a rendelkezésre álló 

élelmiszerválasztékot, márkaneveket, az elkészítési módokat. Pontosítani tudja továbbá 

az elfogyasztott mennyiséget, és az ételek hozzávalóit, valamint képes az adatok 

ellenőrzésére. Az adagnagyságok megítéléshez számos két- vagy háromdimenziós 

segédeszközt fejlesztettek ki. Az előbbiekhez tartoznak az ételekről, absztrakt formákról, 

háztartási mércékről készített rajzok, az ételek fényképei, számítógépes grafikák, 

élelmiszerek csomagolásán található címkék. Egyetlen nap ugyan nem reprezentálja a 

szokásos egyéni bevitelt, mert rövid időszakra vonatkozik ("keresztmetszeti kép") de jól 

jellemzi egy csoport, vagy populáció átlagát. Előnye a viszonylagos egyszerűsége és 

gyorsasága, hiszen egy interjú csupán 15-20 percig tart, valamint hogy a személyes 

kapcsolat hozzájárul a felvett adatok megbízhatóságához, azaz viszonylag nagy az 

individuális megbízhatatlansági foka, de nagyobb populáció esetén is jól alkalmazható. 

Hátránya azonban, hogy az elfogyasztott táplálék visszaidézése a válaszadó 

emlékezetétől függ, valamint hogy az adagok nagyságát nehéz egyértelműen 

megbecsülni [97, 101, 103, 104, 105, 106]. 

 

I.8.3. Az étkezési napló (dietary record) 

Az étkezési napló (dietary record) készítésekor az előzőleg felkészített válaszadó 

jegyzi fel az elfogyasztott ételeket és italokat, és azok mért vagy becsült mennyiségét. 

Legtöbbször háromnapos feljegyzést használnak, melyből kettő nem egymást követő 

hétköznap, egy pedig hétvége legyen azért, hogy az átlagos táplálkozásra lehessen 
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következtetni. A feljegyzést az étkezéssel azonos időben kell elkészíteni. A napló nem 

feltétlenül készül írásos formában, diktafon használata leegyszerűsíti a feladatot, 

amellett így az írási nehézséggel küszködők is bevonhatók a tanulmányokba. Az étrendi 

napló nyílt végű, vagyis a felsorolható elemek köre nem korlátozott. Előnye, hogy az 

adatfelvételhez nem kell szakképzett személyzet, valamint a pontossága, mert nem a 

válaszadó memóriájára hagyatkozik, ezért a kihagyás kockázata minimálisra csökken. 

Hátránya, hogy csak motivált, jó együttműködési készségű személyekkel lehet 

elvégeztetni, továbbá a három napos folyamatos feljegyzés a válaszadóra viszonylag 

nagy terhet ró, mely gyengítheti a megbízhatóságot. A naplózás során kapott adatok 

feldolgozása munka- és időigényes, meglehetősen begyakorlott személyzetet igényel. 

[97, 101, 103, 104, 106].  

 

I.8.4.  Az élelmiszer-fogyasztási gyakorisági kérdőív (Food Frequency Questionnaire) 

 A mind populációs szintű, mind egyéni étrend vizsgálatára alkalmas élelmiszer-

fogyasztási gyakorisági kérdőív (Food Frequency Questionnaire) lényege, hogy a 

válaszadó egy előre összeállított kérdőíven megjelöli, hogy a listában felsorolt 

élelmiszereket milyen gyakorisággal fogyasztotta egy meghatározott időperiódusban, 

például az utolsó hónapban, esetleg évben, tehát hosszú távú, általános táplálkozási 

szokásokat mér. Megbízhatósága erősen függ a választható élelmiszer lista összetételétől 

és hosszától. Az élelmiszerlista általában 50-150 elemből áll, de a hosszabb listák jobb 

megközelítést nyújtanak. Klasszikus változatában csak gyakoriságot, módosított 

változatában a fogyasztott mennyiségek nagyságát is megkérdezik, (szemiquantitatív 

élelmiszer-fogyasztási gyakoriság kérdőív), melynek segítségével az energia és 

tápanyagbevitel is megbecsülhető. Előnye, a fogyasztott élelmiszerek struktúrájának 

elemzése, melynek következtében azonosíthatók általa a nem, vagy csak igen ritkán 

fogyasztott élelmiszerek, élelmiszercsoportok, és ez alapján az "élelmiszerfogyasztási" 

alapú (food-based) táplálkozási ajánlások megtételének lehetősége. A kérdőív egyénileg 

kitölthető, de a megbízhatóság érdekében célszerű képzett interjúkészítővel pontosítani. 

Az eljárás egyszerű és viszonylag gyors, a válaszadó terhelése pedig csekély. Hátránya, 

hogy nem egyszerű visszatekinteni egy vagy több hónapos időtartamra. A gyakorisági 
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kérdőív főleg a táplálkozási attitűdöt mutatja [97, 103, 104, 107, 108]. A FFQ validitását 

a „German National Nutrition Monitoring (NEMONIT) keretén belül” 161 fő 16-80 éves 

személy bevonásával készült munkában megfelelőnek találták [109]. Egy másik 

felmérés, melyben, 246 fő 18-82 év közötti személy vett részt, azonban arra hívja fel a 

figyelmet, hogy az önkitöltős szemiquantitatív élelmiszer-fogyasztási gyakoriság 

kérdőív alapján számolt energia-bevitelt a részvevők nagy számban alábecsülték. 

Különösen igaz volt ez az idősebb férfiak, a magasabb BMI értékkel bírók, valamint a 

kevésbé iskolázottak között. Ezért mindenképpen indokol többféle mérőmódszer 

használata [106, 110]. 
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II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Vizsgálatom célja, saját otthonukban, valamint szociális intézményében élő 55 év 

feletti személyek tápláltsági állapotának, alultápláltság kockázatának, élelmiszer-

fogyasztási gyakoriságának, és tápanyag-beviteli értékeinek, valamint egyes táplálkozási 

hibához vezető állapotok jelenlétének felmérése és elemzése volt. Továbbá ennek 

eredményeként azon táplálkozással összefüggő veszélyforrások azonosítása, amelyek 

gátolhatják a „sikeres öregedést”. A kutatással a következő kérdésekre kerestem a 

választ: 

• Mekkora az elhízás prevalenciája a vizsgált populációban a BMI 

(testtömegindex), és a derék/csípő hányados alapján? 

• Mekkora az alultápláltság prevalenciája a vizsgált populációban a BMI 

(testtömegindex), és a MNA alapján? 

• Van-e összefüggés a tápláltsági állapot, valamint a nem, település, családi 

körülmények, iskolai végzettség, valamint az életkori kategóriák között? 

• Van-e különbség a tápláltsági állapotot mérő módszerek eredménye között? 

• Milyen a vizsgált populáció átlagos energia- és tápanyag-fogyasztása, fókuszálva 

az idősek számára fontos mikrotápanyagokra (Na, Ca, B12-, B6- C-, D-vitamin, 

folsav)? 

• Van-e összefüggés az energia- és tápanyagfogyasztás, valamint a nem, település, 

családi körülmények, iskolai végzettség, valamint az életkori kategóriák között? 

• A vizsgált személyek a táplálkozási ajánlásnak megfelelő gyakorisággal 

fogyasztják-e a különböző élelmiszercsoportokat, és milyen az étkezési 

ritmusuk? 

• Milyen a vizsgálatban résztvevők bélműködése, fogazata, és jeleznek-e rágási-, 

vagy nyelési problémát? 
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III. MÓDSZEREK 

 

III.1. A vizsgálat alanyai, és az adatgyűjtési módok 

 A vizsgálatot 2007-2010 között, 350 fő saját otthonában, valamint intézetben élő, 

de a vizsgálatba önként jelentkező 55 év feletti személy körében végeztem. Értékelhető 

327 fő adata volt, bár nem adott mindenki minden kérdésre választ. A saját otthonukban 

élők adatfelvételére az idősek napközi otthonába, vagy idősklubokba járó személyek 

között volt mód, míg a másik csoport tagjai önkormányzati szociális intézményben, vagy 

magán otthonokban éltek. A fővároson kívül Kecskemét, Mohács, Budaörs, Kartal, 

Dusnok, Dunaújváros, Visegrád, Szentendre, Győr, Gyömrő egyes intézményeiben 

került sor. A megfigyelt csoport nemi, lakóhelyi, életkori, valamint családi körülmény, 

és iskolai végzettség szerint megoszlását a 3. táblázat mutatja.  

 

3. táblázat 
A vizsgált csoport adatai 

(N=327) 
 

 N % 

férfi 91 27.8 Nem 

nő 236 72.2 

Budapest 145 44.3 Helyszín 

vidék 182 55.7 

intézetben él 116 35.5 Családi körülmény 

otthonában él 211 64.5 

felsőfokú 118 36.1 Iskolai végzettség 

középfokú vagy kevesebb 209 63.9 

55-65* 62 19.0 

65-75 142 43.4 

75-85 106 32.4 

Életkor (év) 

≥85 17 5.2 

* Magyarországon a közelmúltig nőknél 55 év volt a nyugdíjkorhatár, az időseknek szóló táplálkozási 
ajánlások korhatára: ≥60 év.  
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Az adatgyűjtés dietetikus hallgatók segítségével, egy zárt és nyitott kérdéseket 

tartalmazó, önállóan összeállított kérdőívvel (1. sz. melléklet) történt, mely a személyes 

adatok, az antropometriai státusz, a bélműködés, a diéta, a fogazat állapota, a rágási és 

nyelési nehézség, az étvágy, a dohányzási és kávéfogyasztási szokások, valamint az 

élelmiszervásárlást befolyásoló tényezők rögzítésére szolgált. A testtömeg index (BMI) 

kiszámításához szükséges testtömeg és testmagasság, valamint a derék/csípő hányados 

kiszámításához szükséges derék- és csípő körfogat mérés alapján került feljegyzésre. A 

malnutríció szűrésére az idős korcsoportra kifejlesztett Mini Nutritional Assesment-et 

(MNA) használtam (2. sz. melléklet) [56, 67]. Az élelmiszerfogyasztási gyakoriság 

vizsgálata Food Frequency Questionnaire (FFQ) (3. sz. melléklet) módszerrel történt 

[111].  

 A vizsgálatra a nemzetközi és a hazai előírások szerint, a Regionális Orvosetikai 

Bizottság engedélyével (TUKEB szám: 82/2010) került sor. 

 

III.2. Adatfeldolgozás és elemzés 

A tápanyag-beviteli értékek elemzését 24 órás recall alapján (4. sz. melléklet), 

NutriComp (tápanyagszámító szoftver) program segítségével végeztem.  

A statisztikai feldolgozás SAS System for Windows (Release 9.1.3, Statistical 

Analysis System, SAS Institute Inc, Cary, NC, USA) programmal történt, leíró 

statisztikai elemzéssel, valamint szignifikancia vizsgálattal. 

 

III.2.1. Az alkalmazott statisztikai próbák 

Egy statisztikai próba olyan eljárás, amely valamilyen statisztikai hipotézisnek, 

azaz egy vagy több, a populációra vonatkozó valamilyen feltevésnek az ellenőrzését 

teszi lehetővé a populációból vett minta alapján. A próba abban áll, hogy a 

megfigyelésekből számított valamilyen próbastatisztika segítségével eldöntjük, hogy a 

nullhipotézist el kell-e utasítani, és ezáltal az alternatív hipotézist elfogadni, vagy sem. 

Az alkalmazott próbák során adott függő változók tulajdonságait vizsgáljuk az 

előre meghatározott független, vagy más néven magyarázó változók különböző szintjei 

között: életkor, családi állapot, nem, iskolai végzettség és település. 
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A statisztikai próbák megfelelő kiválasztásához a függő és független változók 

tulajdonságai figyelembevétele után kerül sor. Diszkrét változónak nevezzük az olyan 

valószínűségi változót, amelynek értékkészlete megszámlálható, jól elkülöníthető 

értékekből áll. Folytonos változónak az olyan változót nevezzük, melynek lehetséges 

értékei egy folytonos tartományt alkotnak. 

Az alábbi táblázatban (4. táblázat) foglaltam össze a munkám során előforduló 

statisztikai próbákat és a hozzájuk vezető döntési eljárást a függő és független változók 

tulajdonságai tükrében: 

 

4. táblázat 
Statisztikai próbákat és a hozzájuk vezető döntési eljárást a függő és független 

változók tulajdonságai tükrében 
 

Függő változó Független változó Próba 

diszkrét 

1 független 
változó 2 vagy 
több független 
szinttel 

Khi-négyzet (vagy egzakt khi-négyzet próba) 

Kétmintás t-próba (normális eloszlású függő változó 
esetén) 

1 független 
változó 2 
független szinttel Mann-Whitney-Wilcoxon próba (nem normális eloszlású 

függő változó esetén) folytonos 
1 független 
változó legalább 2 
szinttel 

Varianciaanalízis (ANOVA) 

 
 

III.2.2.  Statisztikai próbák leírása 

Minden statisztikai próbát 5%-os szignifikanciaszinten végeztem. 

 

III.2.2.1. Khi-négyzet próbák 

A próbacsalád véges sok véletlen esemény valószínűségeivel kapcsolatban 

fogalmaz meg és vizsgál hipotéziseket. A próba során a megfigyelt kimenetelek 

gyakoriságai és ezek nullhipotézis melletti elméleti értékei közötti eltérések alapján 

döntünk, mégpedig a khi-négyzet statisztikával, amely az említett eltérések négyzeteiből 
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számított súlyozott összeg. A statisztika nulleloszlása közelítőleg khi-négyzet eloszlású, 

melynek szabadságfoka a tesztelt kimenetelek száma mínusz egy, csökkentve még az 

esetleges ismeretlen, és ezért magukból a megfigyelésekből becsült paraméterek 

számával.  

Ha a gyakoriságokat ismert valószínűségekkel hasonlítjuk össze, akkor tiszta 

illeszkedésvizsgálatot végzünk. Ha csak a valószínűségek típusát tételezzük fel, amely 

ismeretlen paramétert tartalmaz, akkor az eljárás neve becsléses illeszkedésvizsgálat. Ha 

azt a hipotézist vizsgáljuk, hogy több független minta azonos eloszlásból származik-e, 

akkor a próba neve homogenitásvizsgálat. A döntéshez használt khi-négyzet statisztika 

ilyenkor a mintákból származó gyakoriságokat az egyesített mintából számolttal 

hasonlítja össze. A khi-négyzet próba véletlen események, pl. kísérleti kimenetelek 

függetlenségének vizsgálatára is alkalmas (kontingenciatáblázat). A próba ebben az 

esetben két-két kimenetel együttes gyakoriságát veti össze a függetlenség feltételezése 

mellett kiszámítható értékkel. 

A khi-négyzet próbák statisztikája csak a mintaelemek számának növelésekor 

közelíti a khi-négyzet eloszlást. A nemparaméteres eljárások közé szokták sorolni, mert 

a nulleloszlásra és valószínűségekre semmiféle kikötés, korlátozó feltevés nem 

vonatkozik. Amennyiben a kontingenciatáblázatban a cellák legalább 40 százalékának 

frekvenciája 5 alatt van, akkor a khi-négyzet próba helyett szimuláció vagy egzakt 

próbával alkalmazandó. 

 

III.2.2.2.  t-próba 

A t-próbák vagy Student-féle t-próbák egy vagy két normális eloszlású változó 

átlagát vizsgálják. Általánosabban, t-próbának nevezünk minden olyan statisztikai 

próbát, melyben a null-eloszlás típusa t-eloszlás. Egy minta esetén egymintás t-próbával 

vizsgálhatjuk, hogy a mintánk származhat-e egy adott átlagú normális eloszlású 

populációból.  

Két minta esetén, ha minden egyed csak egy csoportban szerepel, és ha az 

összehasonlítandó minták független minták, akkor az elemszám csoportonként változó 

lehet. Két független minta átlagát kétmintás t-próbával hasonlítjuk össze. A próba 
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feltétele a normalitás mellett a varianciák egyezése, melyeket F-próbával lehet 

összehasonlítani. Különböző varianciák esetére többféle módosított t-próbát dolgoztak ki 

(Cochran, Welch, Satterthwaite). 

Ha a mintákban szereplő adatok valamilyen szempont szerint párba állíthatók 

(például két mérést végzünk ugyanazon az egyeden, vagy páros szerveken végzünk 

megfigyeléseket), a kapott minták összefüggők, összetartozók (related), páros minták 

lesznek. A páros t-próba két összetartozó minta (vagy illesztett párok) esetén az átlagos 

változást az adatpárok különbségein (ritkábban hányadosán) elvégzett egymintás t-

próbával teszteli. 

 

III.2.2.3.  Mann-Whitney-Wilcoxon próba  

A rangsorolási eljárások azok a statisztikai módszerek, amelyek nem az adatok 

eredeti értékével, hanem azok rangszámával számolnak. A rangszámok a minta 

adatainak nagyság szerinti sorszámai, a legkisebb adattól (értéke 1) a legnagyobbig 

(értéke n, a minta elemszáma). Amennyiben egyforma adatok fordulnak elő, ezek 

úgynevezett kapcsolt rangokat kapnak: valamennyien a rájuk jutó rangszámok átlagát.  

A rangsorolási eljárások folytonos változók esetén alkalmazhatók (ezért egyforma 

adatok előfordulása elvileg ritka), amelyeknek eloszlása ettől eltekintve akármilyen 

lehet. 

A Mann-Whitney-Wilcoxon próba két független minta összehasonlítására 

alkalmas és rangsorolási módszerekkel a minták mediánjainak egyformaságát, illetve 

különbözőségét vizsgálja. 

 

III.2.2.4. Varianciaanalízis (ANOVA)  

Több normális eloszlású, azonos varianciájú változó átlagának összehasonlítására 

a varianciaanalízis különböző modelljei alkalmasak. Ilyenkor nem helyes bármelyik t-

próba többszöri alkalmazása, mivel az elsőfajú hiba valószínűsége halmozódhat, így a 

megengedhetőnél nagyobb valószínűséggel ítélhetünk - tévesen - különbözőnek 

valójában azonos populációkat. 
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A varianciaanalízis az eredeti célt, az átlagok összehasonlítását a különböző 

befolyásoló tényezőknek, azaz szempontoknak (faktoroknak) tulajdonítható varianciák 

becslése és összehasonlítása révén végzi. A varianciák becslését az teszi lehetővé, hogy 

a teljes variancia számlálója, a teljes eltérés-négyzetösszeg független komponensek 

összegeként állítható elő, miközben a nevező, azaz a szabadságfok a megfelelő 

komponensek szabadságfokainak összege [112, 113]. 
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IV. EREDMÉNYEK 

 

IV.1. A tápláltsági állapot felmérés eredményei 

 

IV.1.1. Malnutríció felmérés MNA segítségével  

A Mini Nutritional Assesment (MNA) segítségével végzett malnutríció felmérés 

szerint (5. táblázat) a résztvevők 25,07%-a tartozik az alultáplált, vagy nagy 

alultápláltsági kockázatú kategóriába, melyből valóban alultáplált 6,42% volt. Az 

intézeten élők, valamint az előrehaladottabb életkorúak között több volt az alultáplált, 

vagy nagy alultápláltsági kockázatú csoportba tartozó személy, mint az otthonukban 

élőknél, és ugyanez a fővárosban élőknél is megfigyelhető. 

 
5. táblázat 

MNA értékelése 
(N=327) 

 

Normál tápláltsági 
állapotú 1 

(szűrés alapján) 
 

Normál tápláltsági 
állapotú2 

(összpontszám 
alapján) 

Az 
alultápláltság 

kockázata 
nagy3 

(összpontszám 
alapján) 

Alultáplált4 
(összpont-szám 

alapján) 

 

 

N % N % N % N % 

ffi 71 78.02 0 0.00 17 18.68 3 3.30 Nem 

nő 171 72.46 3 1.27 44 18.64 18 7.63 

felsőfokú 93 78.81 2 1.69 16 13.56 7 5.93 Iskolai 
végzettség 

középfokú 
vagy kevesebb 149 71.29 1 0.48 45 21.53 14 6.70 

intézetben él 65 56.03 1 0.86 37 *31.90 13 11.21 Családi 
körülmény 

otthonában él 177 83.89 2 0.95 24 11.37 8 3.79 
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Normál tápláltsági 
állapotú 1 

(szűrés alapján) 
 

Normál tápláltsági 
állapotú2 

(összpontszám 
alapján) 

Az 
alultápláltság 

kockázata 
nagy3 

(összpontszám 
alapján) 

Alultáplált4 
(összpont-szám 

alapján) 

 

 

N % N % N % N % 

55-65 45 72.58 0 0.00 13 20.97 4 6.45 

65-75 113 79.58 3 2.11 16 11.27 10 7.04 

75-85 77 72.64 0 0.00 26 24.53 3 2.83 

Életkor (év) 

85≥ 7 41.18 0 0.00 6 35.29 4 ***23.53 

Budapest 101 69.66 1 0.69 31 21.38 12 **8.28 Helyszín 

vidék 141 77.47 2 1.10 30 16.48 9 4.95 

Összesítés 242 74.01 3 0.92 61 18.65 21 6.42 

1. ≥ 12 pont: (szűrés alapján) - normális - nincs kockázattényező - nincs szükség további felmérésre  
2. > 23.5 pont: (összpontszám alapján) - normális 
3. 17-23.5 pont: (összpontszám alapján) – az alultápláltság kockázata nagy 
4. <17 pont: (összpontszám alapján) – rosszul táplált 
*p<0,001 versus otthonában élők 
** p=0,014 versus vidéken élők 
***p<0,001 versus többi korcsoport 

 

IV.1.2. Body Mass Index (BMI) 

A tápláltsági állapot megítélésére használt Body Mass Index (BMI) - mely a kg-

ban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa – 

átlagértéke férfiak esetén 27,15 kg/m2, míg nők között 28,31 kg/m2 volt (6. táblázat).  

 
6. táblázat  

A BMI nemek szerinti megoszlása 
(N=327) 

 
Antropometriai adatok N Min Max Mean Median Std 

ffi 91 14.69 40.27 27.15 26.57 4.67 BMI (kg/m2) Nem 

nő 236 14.52 56.51 28.31 27.99 6.03 

 
 

A vizsgált személyek közül (7. táblázat) csak 3,98 % alultáplált (<20 kg/m2), 

mely nagyban különbözik az MNA eredményétől. Mivel az MNA az idős korcsoportra 

kifejlesztett módszer, célszerűbb annak az eredményét figyelembe venni. A BMI szerint 
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az elhízott csoportba (BMI>30 kg/m2) a résztvevők 31,19% tartozott, és  ebben a 

tekintetben nem volt különbség a nemek között. Ez utóbbi a 65-75 éves korcsoportban 

fordul elő gyakrabban, az ennél fiatalabbaknál, és az életkor előre haladtával csökkent.  

 
7. táblázat 

A BMI kategóriák életkor szerinti megoszlása   
(N=327) 

 
Életkor (év) BMI 

 55-65 65-75 75-85 85≥ 

Total 

 

Alultáplált 

(< 20 kg/m2) 

N 

(%) 

6 
(1.83) 

5 
(1.53) 

1 
(0.31) 

1 
(0.31) 

13 
(3.98) 

Normál, túlsúly 

(20-30 kg/m2) 

N 

(%) 

38 
(11.62) 

86 
(26.30) 

77 
(23.55) 

11 
(3.36) 

212 
(64.83) 

Elhízás 

(>30 kg/m2) 

N 

(%) 

18 
(5.50) 

*51 
(15.60) 

28 
(8.56) 

5 
(1.53) 

102 
(31.19) 

Total N 

(%) 

62 
(18.96) 

142 
(43.43) 

106 
(32.42) 

17 
(5.20) 

327 
(100.00) 

  *p=0,038 versus többi korcsoport 

 

IV.1.3. Derék/csípő hányados 

Az elhízás típusának megállapítására használt derék/csípő hányados– átlagértéke 

férfiak esetén 0,94, míg nők között 0,89 volt (8. táblázat).  

 
8. táblázat 

derék/csípő hányados nemek szerinti megoszlása  
(N=327) 

 

Antropometriai adatok N Min Max Mean Median Std 

ffi 86 0.77 1.14 0.941 0.94 0.08 D/CS Nem 

nő 224 0.47 1.13 0.892 0.90 0.08 

1. betegség kockázat férfiak esetén >0,95  
2. betegség kockázat nők esetén >0,8   
  

A vizsgált személyek közül (9. táblázat) igen sokan, 73,39 % tartozott a jelentős 

visceralis zsírtömegű, nagy  betegség kockázattal bíró kategóriába (ffi>0,95; nő>0,8), 
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mely megerősíti azt, hogy ilyen szempontból akár a normál BMI kategóriába tartozó 

személy is érintett lehet. 

 
9. táblázat 

A D/CS hányados életkori megoszlása normál és rizokó kategóriák szerint 
(N=327) 

 
Életkor (év) D/CS 

 55-65 65-75 75-85 85≥ 

Total 

 

Normál 

(ffi≤0,95; nő≤0,8) 

N 

(%) 

21 
(33.87) 

34 
(23.94) 

28 
(26.42) 

4 
(23.53) 

87 
(26.61) 

Kockázat faktor 

(ffi>0,95; nő>0,8) 

N 

(%) 

41 
(66.13) 

108 
(76.06) 

78 
(73.58) 

13 
(76.47) 

240 
(73.39) 

Total N 

(%) 

62 
(18.96) 

142 
(43.43) 

106 
(32.42) 

17 
(5.20) 

327 
(100.00) 

 

A D/CS hányados alapján az intézetben élők tartoztak többen a betegség 

kockázatot jelentő kategóriába (10. táblázat). 

 

10. táblázat 
A D/CS hányados egyéb vizsgált paramétereinek megoszlása normál és rizokó 

kategóriák szerint 
(N=327) 

D/Cs értékelés 

normal rizikofaktor Total  

N % N % N % 

ffi 53 58.24 38 41.76 91 100.00 Nem 

nő 45 19.07 191 80.93 236 100.00 

felsőfokú 41 34.75 77 65.25 118 100.00 Iskolai végzettség 

középfokú  

vagy kevesebb 57 27.27 152 72.73 209 100.00 

intézetben él 27 23.28 89 *76.72 116 100.00 Családi körülmény 

otthonában él 71 33.65 140 66.35 211 100.00 

Budapest 45 31.03 100 68.97 145 100.00 Helyszín 

vidék 53 29.12 129 70.88 182 100.00 

* p=0,040 versus otthonukban élők 
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IV.2. A tápanyag-beviteli értékek elemzése 

 

IV.2.1. Energia és makroelemek 

A tápanyag-beviteli értékek elemzése alapján kiderült (11. táblázat), hogy az 

összenergia bevitel mindkét nem esetén alacsonyabb volt az ajánlottnál, és a nők 

szignifikánsan kevesebb energia mennyiséget fogyasztottak, mint a férfiak. A tápanyag 

arányokat tekintve a fehérje energia megfelelő volt, a zsírenergia azonban nemtől 

függetlenül egyértelműen magasabb volt a javasoltnál. Az iskolázottabbak értékei 

kedvezőbb képet mutattak, és körükben az étrend zsírsavösszetétele is elfogadhatóbb 

volt (12. táblázat). A szénhidrát aránya kevesebb volt a korosztály számára előírtnál, de 

előnyös, hogy ezen belül a hozzáadott cukor mennyisége nem érte el az engedélyezett 

mértéket. Érdekes módon az intézményben élők cukorfogyasztása (13. táblázat) 

magasabb volt, mint a saját otthonukban élőké.  

 
11. táblázat 

Energia és makroelemek E%-a az étrendben nemek szerint 
(24 órás recall alapján) 

(N=137) 
 

 

 

Tápanyag 

 

 

Nem  N Min Max Mean Median Std 

Ajánlott 
tápanyag-
értékek1 

ffi 41 4534.08 17791.69 8943.21 8452.36 3150.048 Össz. 
energia (kJ) 

nő 96 2042.64 19575.44 *7493.71 7130.87 2828.539 10450 

ffi 41 1084.71 4256.39 2139.52 2022.09 753.600 Össz. 
energia 
(kcal) nő 96 488.67 4683.12 *1792.75 1705.95 676.684 2500 

ffi 41 6.62 21.46 15.31 15.03 3.342 Fehérje2 

(E%) nő 96 6.58 26.41 14.71 14.10 3.318 13 (10-15) 

ffi 41 4.01 45.91 31.74 32.07 9.894 Zsír 

(E%) nő 96 15.10 81.91 35.39 33.53 10.034 <30  

ffi 41 0.59 17.55 9.27 9.15 3.831 SFA3 

(E%) nő 96 4.18 28.71 10.93 10.12 4.034 <10  
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Tápanyag 

 

 

Nem  N Min Max Mean Median Std 

Ajánlott 
tápanyag-
értékek1 

ffi 41 0.54 18.53 10.13 9.41 4.437 MUFA4 

(E%) nő 96 3.48 35.73 11.29 9.98 4.649 12 

ffi 41 0.36 13.44 7.78 8.16 3.271 PUFA5 

(E%) nő 96 1.25 15.16 8.20 8.24 2.821 6-8 

ffi 41 32.11 81.94 50.64 48.68 11.192 Szénhidrát 

(E%) nő 96 11.12 71.97 49.38 50.62 9.788 57 (>55)  

ffi 41 0.00 50.49 7.03 4.62 8.353 Hozzáadott 
cukor 

(E%) 
nő 

96 0.00 29.52 5.76 4.91 5.009 <10 

ffi 41 0.00 47.61 2.06 0.00 8.161 Alkohol 

(E%) nő 96 0.00 21.86 0.23 0.00 2.231 -- 

1. Energia- és tápanyag-beviteli ajánlások 60 év felettieknek, csoportos étkeztetés számára -  
Forrás: Új tápanyagtáblázat (szerk.: Rodler I.), Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005 [59] 
2. E% = Energia%;  
3. SFA = saturated fatty acid – telített zsírsav;  
4. MUFA = monounsaturated fatty acid – egyszeresen telítetlen zsírsav;  
5. PUFA = polyunsaturated fatty acid – többszörösen telítetlen zsírsav;  
*p=0,012 versus férfiak 
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12. táblázat 
Zsírsavösszetétel iskolai végzettség szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 
Tápanyag  Iskolai végzettség N Min Max Mean Median Std 

felsőfokú 48 4.01 45.94 31.46 30.58 9.022 Zsír 

(E%) középfokú vagy kevesebb 89 13.52 81.91 *35.82 34.47 10.359 

felsőfokú 48 8.22 79.13 21.17 17.71 12.996 SFA 

(g) középfokú vagy kevesebb 89 5.19 81.21 22.95 19.80 14.098 

felsőfokú 48 6.84 74.01 21.50 17.57 13.011 MUFA 

(g) középfokú vagy kevesebb 89 4.95 92.50 24.56 20.48 15.939 

felsőfokú 48 3.30 40.55 16.55 16.10 6.730 PUFA 

(g) középfokú vagy kevesebb 89 1.15 43.84 16.50 16.26 7.819 

felsőfokú 48 5.55 72.40 28.83 28.02 14.961 n6/n3 

középfokú vagy kevesebb 89 4.01 308.37 32.69 27.59 33.309 

felsőfokú 48 0.23 2.80 0.93 0.81 0.505 P/S 

középfokú vagy kevesebb 89 0.16 2.20 0.84 0.74 0.423 

*p=0,025 versus magasabb iskolai végzettségűek 
 

13. táblázat 
Hozzáadott cukor E%-a az étrendben a családi körülmény szerint 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 
 Családi 

körülmény N Min Max Mean Median Std 

intézetben él 26 0.00 19.87 *8.71 7.63 6.292 Hozzáadott 
cukor 

(E%) 
otthonában él 

111 0.00 50.49 5.54 4.45 6.045 

*p=0,012 versus otthonukban élők 
A napi fehérje mennyiség (14. táblázat) a fehérje energia aránnyal összhangban 

megfelelő volt, azonban az állati fehérje aránya meghaladta a kívánatos 50%-ot. 

 

14. táblázat 
A fehérje mennyiségének nemek szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 
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Nem N Min Max Mean Median Std 

Ajánlott 
tápanyag-

értékek 

ffi 41 42.11 157.37 78.88 79.16 26.398 Össz fehérje 
(g) 

nő 96 16.40 164.75 64.33 61.32 25.009 791 

ffi 41 4.98 92.46 41.52 38.52 19.536 Állati 
fehérje (g) 

nő 96 5.52 87.52 33.48 30.31 16.675 

 

50%2 

ffi 41 13.05 104.27 37.36 36.23 16.858 Növényi 
fehérje (g) 

nő 96 4.20 101.43 30.85 29.67 13.641 50%2 

1. Energia- és tápanyag-beviteli ajánlások 60 év felettieknek, csoportos étkeztetés számára –  
2. Étrend összeállítás időskorúak (60 év felettiek) szára 
Forrás: Új tápanyagtáblázat (szerk.: Rodler I.), Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005 [59] 

 
 

Sajnos az n6/n3 zsírsavarány meg sem közelíti az ideális értéket. A 

koleszterinfogyasztás mennyiségét tekintve nem haladta meg a napi 300 mg-ot (15. 

táblázat), de a legidősebb korcsoport bevitele jelentős többletet mutatott (16. táblázat). 

 



 47 

15. táblázat 
A zsírsavak és a koleszterin mennyiségének nemek szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 

 

 

 

Nem N Min Max Mean Median Std 

Ajánlott 
tápanyag-
értékek1 

ffi 41 5.39 42.78 17.12 16.18 7.752 n6 

(g) nő 96 0.97 37.25 15.37 15.10 6.924 -- 

ffi 41 0.12 3.28 0.79 0.53 0.760 n3 

(g) nő 96 0.03 3.66 0.74 0.57 0.671 -- 

ffi 41 5.55 62.82 31.73 31.15 16.535 n6/n3 

 nő 96 4.01 308.37 31.18 27.13 32.065 

4:1 / 5:1 

 

ffi 41 0.31 2.80 0.95 0.82 0.546 P/S2 

(g) nő 96 0.16 2.20 0.84 0.76 0.407 0,8-1,0 

ffi 41 61.98 673.06 286.92 249.30 158.936 Koleszterin 

(mg) nő 96 33.71 807.20 247.08 204.74 147.898 <300 

1. Energia- és tápanyag-beviteli ajánlások 60 év felettieknek, csoportos étkeztetés számára -  
Forrás: Új tápanyagtáblázat (szerk.: Rodler I.), Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005 [59] 
2. P/S = Az egyszeresen telítetlen és többszörösen telítetlen zsírsavak aránya 

 
 

16. táblázat 
A koleszterin mennyiségének életkor szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 
 Életkor 

(év) N Min Max Mean Median Std 

55-65 24 68.15 674.40 256.92 223.28 156.699 

65-75 56 69.35 807.20 266.52 223.60 160.021 

75-85 51 33.71 600.80 232.89 210.35 124.719 

Koleszterin 

(mg) 

85≥ 6 180.50 673.06 *419.02 431.33 195.703 

*p=0,038 versus többi korcsoport 
 
 

Élelmirostból átlagosan az ajánlott értéknél kevesebb volt a bevitel (17. táblázat) 

mindkét nem esetén.  



 48 

 
17. táblázat 

Az élelmirost mennyiségének nemek szerinti megoszlása 
(24 órás recall alapján) 

(N=137) 
 

 
N Min Max Mean Median Std 

Ajánlott 
tápanyag-
értékek1 

ffi 41 7.17 44.95 21.16 20.28 7.536 Élelmirost 

(g) nő 96 4.51 42.39 21.00 20.08 7.265 ≥25 

1. Energia- és tápanyag-beviteli ajánlások 60 év felettieknek, csoportos étkeztetés számára -  
Forrás: Új tápanyagtáblázat (szerk.: Rodler I.), Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005 [59] 

 
 

IV.2.2. Mikroelemek 
Az ásványi anyagok esetén a felmérés azt mutatja (18. táblázat), hogy az étrend 

sótartalma mindkét nemben meghaladta az ajánlott értéket, de ezen belül a férfiak, 

valamint érdekes módon a magasabb iskolai végzettségűek (19. táblázat) többet 

fogyasztottak, mint a nők, vagy az alacsonyabb iskolázottságúak. A túlzott sóbevitel a 

szív és érrendszeri betegségek, elsősorban a hipertónia bizonyítékokkal alátámasztott 

kockázati tényezője, különösen a sóérzékeny csoportba tartozó egyének esetén [114, 

115].  

A legtöbb ásványi anyagból (pl. K, Zn) elégtelen volt a bevitel, de említést 

érdemel, hogy sajnos az idős korosztály számára különösen fontos kalcium mennyisége 

jelentősen elmaradt a kívánatostól. A P-bevitel a kívánatostól több, a vas átlagos bevitele 

azonban elfogadható volt.  
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18. táblázat 
Ásványi anyagok fogyasztásának nemek szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 
N Min Max Mean Median Std 

Ajánlott 
tápanyag-
értékek1 

ffi 41 1758.66 9828.71 *4866.33 4554.62 1950.468 Na (mg) 

nő 96 500.33 10071.29 3860.88 3687.12 1506.822 ≤2000 

ffi 41 719.60 5480.54 2479.85 2386.76 971.432 K (mg) 

nő 96 776.08 4830.99 2325.96 2240.62 777.952 3500 

ffi 41 0.51 8.59 2.32 1.80 1.593 NA/K 

nő 96 0.58 3.49 1.73 1.64 0.617 -- 

ffi 41 160.95 1778.35 587.37 559.72 338.423 Ca (mg) 

nő 96 95.09 1625.39 589.65 543.01 290.484 

 

1000 

ffi 41 116.75 585.90 322.36 305.36 119.506 350 Mg (mg) 

nő 96 110.87 695.29 315.20 303.49 108.052 300 

ffi 41 3.21 16.88 9.20 9.35 3.262 10 Fe (mg) 

nő 96 1.86 20.99 7.79 7.15 3.123 8 

ffi 41 0.19 1.90 0.89 0.87 0.349 Cu (mg) 

nő 96 0.21 3.15 0.76 0.71 0.383 1,1 

ffi 41 2.55 17.99 7.45 6.42 3.494 10 Zn (mg) 

nő 96 0.62 15.27 6.28 5.93 2.942 9 

ffi 41 0.54 5.55 1.91 1.76 0.997 Mn (mg) 

nő 96 0.35 4.10 1.78 1.55 0.881 4,0 

ffi 41 10.74 159.98 60.34 60.06 34.370 Cr (µg) 

nő 96 8.34 192.54 58.90 53.61 37.238 120 

ffi 41 498.10 1847.87 988.17 894.01 338.979 P (mg) 

nő 96 99.75 2031.64 847.29 837.49 302.947 775 

ffi 41 19.97 147.58 69.49 64.34 30.797 Co (µg) 

nő 96 7.91 152.44 67.69 61.90 30.188 -- 

ffi 41 59.78 378.76 197.64 185.86 73.706 Ni (µg) 

nő 96 47.45 440.60 191.73 178.55 82.815 -- 

1. Biztonsági tartalékkal megnövelt ásványianyag-, és vitaminbeviteli értékek 60 év felettiek 
számára- Forrás: Új tápanyagtáblázat (szerk.: Rodler I.), Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 
2005 [59] 
*p=0,045 versus nők 
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19. táblázat 
Nátrium fogyasztásának iskolai végzettség szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 
 Iskolai végzettség N Min Max Mean Median Std 

felsőfokú 48 2041.04 10071.29 *4554.72 4394.35 1733.987 Na 

(mg) középfokú  

vagy kevesebb 89 500.33 9828.71 3949.85 3627.50 1665.805 

*p=0,006 versus alacsonyabb iskolázottságúak 

 

A vitaminok közül (20. táblázat) a B12-vitamin nők esetén nem érte el az ajánlott 

értéket, azonban a férfiak, és a saját otthonukban élők (21. táblázat) jelentősebb 

mennyiséghez jutottak.  

A C-vitamin fogyasztás (20. táblázat) alatta maradt a javasoltnak, de különbség 

volt kimutatható az önállóan élők javára (21. táblázat), akik étrendje többet tartalmazott. 

A korosztály számára különös figyelmet érdemlő D-vitamin bevitel (20. táblázat) 

a kívánatostól kevesebb volt, azonban az intézetben élők esetén (21. táblázat) magasabb 

értéket találtam. Sajnos a retinol ekvivalens, a B2-, B6-, E-vitamin és a folsav bevitel is 

messze elmaradt a kívánatostól. Megjegyzendő, hogy a tápanyag fogyasztás 

meghatározása a vitaminok ételkészítés során bekövetkező veszteségének 

beszámításával történt. 
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20. táblázat  
A vitaminok fogyasztásának nemek szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 

 
N Min Max Mean Median Std 

Ajánlott 
tápanyag-
értékek1 

ffi 41 0.08 0.82 0.45 0.43 0.216 1,0 Retinol 
ekvivalens 
(mg) nő 96 0.02 1.63 0.55 0.49 0.327 0,8 

ffi 41 336.27 2212.83 967.83 904.19 474.150 1100 B1-vitamin 
(µg) 

nő 96 232.72 2425.34 886.21 829.88 407.070 900 

ffi 41 440.64 2863.76 1097.45 959.22 515.357 1600 B2-vitamin 
(µg) 

nő 96 190.45 2401.66 1020.67 924.96 410.286 1300 

ffi 41 238.84 4054.58 1501.10 1463.89 809.581 1700 B6-vitamin 
(µg) 

nő 96 299.60 3722.00 1426.48 1346.50 641.478 1500 

ffi 41 0.33 11.06 *2.23 1.98 1.745 B12-vitamin 
(µg) 

nő 96 0.00 5.85 1.67 1.59 0.922 

 

2,0 

ffi 41 4.29 368.98 78.88 40.99 83.286 C-vitamin 
(mg) 

nő 96 2.75 436.79 85.06 64.35 71.588 

 

90 

ffi 41 0.16 8.60 1.58 1.31 1.384 5  D-vitamin 
(µg) 

nő 96 0.00 9.97 1.52 1.26 1.211 6 

ffi 41 4.64 23.25 12.03 10.88 5.029 E-vitamin 
(mg) 

nő 96 2.91 27.92 12.08 11.37 4.966 15 

ffi 41 13.48 281.47 32.94 24.74 41.093 18 Niacin 
ekvivalens 
(mg) nő 96 5.50 47.33 23.20 22.76 8.920 14 

ffi 41 44.85 297.84 123.52 102.25 59.358 Folsav 

(µg) nő 96 9.91 354.91 115.31 104.02 61.600 200 

ffi 41 0.70 11.50 3.12 2.60 1.811 Pantoténsav 
(mg) 

nő 96 0.55 5.66 2.52 2.39 1.029 5 

1. Biztonsági tartalékkal megnövelt ásványianyag-, és vitaminbeviteli értékek 60 év felettiek 
számára- Forrás: Új tápanyagtáblázat (szerk.: Rodler I.), Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 
2005 [59] 
*p=0,030 versus nők  
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21. táblázat  
B12-, C-, D-vitaminok fogyasztásának családi körülmény szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 
 Családi 

körülmény N Min Max Mean Median Std 

intézetben él 26 0.00 2.82 1.27 1.14 0.652 B12 

(µg) otthonában él 111 0.19 11.06 *1.97 1.78 1.317 

intézetben él 26 4.15 132.68 45.15 32.80 36.903 C-vitamin 

(mg)  otthonában él 111 2.75 436.79 **92.13 67.39 78.906 

intézetben él 26 0.00 9.97 ***2.03 1.56 1.829 D-vitamin 

ug otthonában él 111 0.12 8.60 1.42 1.20 1.065 

*p=0,002 versus intézetben élők 
** p<0,001 versus intézetben élők 
*** p=0,032 versus otthon élők 

 
 

IV.2.3. Alkohol, koffein és vízfogyasztás 
A vizsgált személyek átlagos alkohol fogyasztása (22. táblázat) jóval alatta 

maradt a tolerálható (férfi: <20 g/nap, nő <10 g/nap) [59] szintnek, azonban 

összefüggést lehetett kimutatni a nemmel és az iskolai végzettséggel. A férfiak, valamint 

a felsőfokú végzettségűek (23. táblázat) többet ittak.  

Az átlagos koffeinfogyasztás kb. napi fél csésze kávé, vagy egy csésze tea 

koffein tartalmának felelt meg (22. táblázat).  

Az idősek számára fontos napi folyadék mennyisége sajnos elmaradt a 

kívánatostól (22. táblázat). 
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22. táblázat 
Alkohol, koffein és víz fogyasztásának nemek szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 
  

N Min Max Mean Median 

 

 

Std 

Ajánlott 
tápanyag-

értékek1 

ffi 41 0.00 180.00 *6.53 0.00 28.895 Alkohol (g) 

nő 96 0.00 84.00 0.88 0.00 8.573 

 

-- 

ffi 41 0.00 300.00 31.38 0.00 58.848 Koffein (mg) 

nő 96 0.00 640.00 43.83 16.00 83.920 -- 

ffi 41 243.58 4030.03 1240.53 1010.58 738.652 Víz (g) 

nő 96 302.80 11145.85 1263.87 1009.73 1208.988 1500 

1. Biztonsági tartalékkal megnövelt ásványianyag-, és vitaminbeviteli értékek 60 év felettiek 
számára- Forrás: Új tápanyagtáblázat (szerk.: Rodler I.), Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 
2005 [59] 
*p=0,004 versus nők 

 
 

23. táblázat 
Alkohol fogyasztásának iskolai végzettség szerinti megoszlása 

(24 órás recall alapján) 
(N=137) 

 

 Iskolai végzettség N Min Max Mean Median Std 

felsőfokú 48 0.00 84.00 *3.58 0.00 13.981 Alkohol 
(g) 

középfokú  

vagy kevesebb 89 0.00 180.00 2.02 0.00 19.080 

*p=0,013 versus alacsonyabb iskolai végzettségűek 
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IV. 3. Élelmiszer Fogyasztási Gyakoriság (FFQ) vizsgálata 

 

Az Élelmiszer Fogyasztási Gyakoriság vizsgálat (FFQ) elemzésekor a 

táplálkozási ajánlás (táplálkozás háza, táplálkozási piramis) élelmiszercsoportjait 

követem. Az idősek számára kiemelten fontos folyadékokból (1. ábra) a vizsgált 

személyek a vizet és a teát fogyasztották naponta, vagy naponta többször. Bár ez az 

ábrán nem látszik, de a teát a válaszadók 40%-a cukor nélkül itta. Szerencsére a magas 

cukortartalmú szörpök és szénsavas üdítők többségüknél legfeljebb havonta, vagy még 

ennél is ritkábban szerepeltek az étlapon. A gyümölcsleveket viszont csak 10%-uk 

választotta hetente 1-3 alkalommal, amelynek valószínűleg a magasabb ár lehet a 

magyarázata. 

 

 

Italok fogyasztási gyakorisága
(N=269)
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1. ábra 

Italok fogyasztási gyakorisága 
(N=269) 

 
 
A várakozásnak megfelelően, a keményítő források közül (2. ábra) a fehér 

kenyér, burgonya, főtt tészta és a rizs a legkedveltebb a vizsgált személyek körében.   A 

jelentős élelmirostot tartalmazó barna kenyér, valamint ezen értékes tulajdonsága mellett 
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a növények közül kiemelkedően jó fehérjeforrásnak számító száraz hüvelyesek a 

megkérdezettek közel felénél legfeljebb havonta, vagy még ennél is ritkábban 

szerepeltek az étrendjükben.  

 

Keményítő tartalmú élelmiszerek fogyasztási gyakorisága
(N=269)
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2. ábra 

Keményítő tartalmú ételek fogyasztási gyakorisága 
(N=269) 

 
 

A táplálkozási ajánlás szerint mind a zöldségeknek, mind a gyümölcsöknek (3. 

ábra) naponta háromszor kellene asztalra kerülni, minél változatosabb formában. Ez 

sajnos a megkérdezettek csak elenyésző részénél (10-14%) valósult meg. Kedvező 

viszont, hogy az édességet, és a cukor tartalmú lekvárt, befőttet csak 30-38%-uk 

fogyasztja hetente, vagy ennél gyakrabban. A magas tápanyag-sűrűségű aszalt 

gyümölcsöt a vizsgált csoport tagjai csak elvétve fogyasztották, melynek valószínűleg a 

hiányos fogazatuk, és az emiatti rágási nehézség lehet a magyarázata. A kényelmi 

termékek használatára azért tértem ki, mert az idősebbek kerülhetnek olyan helyzetbe, 

amikor gondot jelent számukra az ételkészítés, és ilyenkor ez a termékcsoport jó 

szolgálatot tehet. Különösen, ha tisztában vannak vele, hogyan lehet friss hozzávalók 

felhasználásával értékesebbé tenni a belőlük készült ételt. A vizsgálat szerint azonban 
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vagy nem szorulnak rá, vagy nem élnek ezzel a lehetőséggel még a saját otthonukban 

élők sem. 

 
 

Zölség, gyümölcs, édesség, kényelmi termék fogyasztási 
gyakorisága 

(N=269)
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3. ábra 

Zöldség, gyümölcs, édesség, kényelmi termék fogyasztási gyakorisága 
(N=269) 

 
 

A táplálkozási ajánlás szerint a napi fél liter tej, vagy ennek megfelelő tejtermék 

fogyasztása elsősorban az idősek számára kiemelkedően fontos kalcium bevitel alapjául 

szolgál. Sajnos azonban megközelítőleg csak a vizsgált személyek 50-60%-a iszik 

naponta (különböző zsírtartalmú) tejet, míg a sajt-, és joghurtfélék fogyasztása messze 

elmarad a kívánatostól. Az viszont előnyös, hogy jobban kedveltek körükben a 

zsírszegény tej, valamint a natúr joghurtok (4. ábra). 
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Tejtermékek fogyasztási gyakorisága
(N=269)
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4. ábra 

Tej és tejtermékek fogyasztási gyakorisága 
(N=269) 

 
 
 

 A megkérdezettek 67-68%-a heti egy-három alkalommal fogyaszt tojást, mely az 

egyéb élelmiszerekben, ételekben lévő tojásmennyiséggel együtt megfelel a táplálkozási 

javaslatnak (5 db/hét). A húsokból többen kedvelik a soványabb részeket, a baromfit 

pedig kb. egyenlő arányban eszik bőrrel, és bőr nélkül. Ez utóbbi nem csak a zsír, de a 

koleszterin bevitel szempontjából is kedvező. Sajnos a halfogyasztás a megkérdezettek 

86-87%-nál havi egy-három, vagy még ritkább alkalomra korlátozódik. Ez nem csupán a 

fehérje-, hanem tengeri halak estén az n-3 zsírsavtartalom miatt is fontos részét kellene, 

hogy képezze az étrendnek. Kedvező viszont, hogy a válaszadók a felvágottakból inkább 

a soványakat kedvelik, míg a jelentős Na-tartalmú füstölt árukat, majdnem 80%-uk csak 

havi egy-három alkalommal, vagy még ennél is ritkábban iktatja étrendjébe (5. ábra). 
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Tojás, hús, húskészítmények fogyasztási gyakorisága
(N=269)
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5. ábra 

Tojás, hús, és húskészítmények fogyasztási gyakorisága 
(N=269) 

 
 

A vizsgált csoport tagjai a zsiradékok közül a koleszterinben gazdag, és telített 

zsírsavakat nagyobb arányban tartalmazó állati eredetű termékek közül ritkán használják 

az ételkészítéshez a disznózsírt, vagy fogyasztják a tepertőt, vajkrémet. Szívesen 

választják viszont a vajat. A növényi zsiradékok közül a light margarinnal szemben 

jobban preferálják a magasabb zsírtartalmú margarint, és valószínűleg hiányos fogazatuk 

miatt nem kedvelik a kedvező zsírsavösszetételű, és E-vitaminban gazdag olajos 

magvakat (pl. diót, mogyorót) (6. ábra).  
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Zsiradékok, zsírdús élelemiszerek fogyasztási gyakorisága
(N=269)
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6. ábra 

Zsiradékok, és zsírdús élelmiszerek fogyasztási gyakorisága 
(N=269) 

 

 
Az étkezés gyakoriságát illetően (5. melléklet) kedvező, hogy a megkérdezettek 

zöme naponta háromszor étkezik, és közel 80%-uk az étkezések között, és este sem 

nassol. A válaszok szerint azonban tízóraira és uzsonnára már ritkábban kerül sor (24. 

táblázat).  

 
24. táblázat 

A megkérdezettek étkezési gyakorisága 
(N=269) 

 
Étkezés Naponta Hetente Havonta Soha 

Reggeli (fő) 259 1 3 6 

Tízórai (fő) 52 12 30 175 

Ebéd (fő) 266 0 1 2 

Uzsonna (fő) 99 22 134 114 

Vacsora (fő) 251 5 5 8 

Nassolás (fő) 15 7 30 217 
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IV. 4. A kérdőív egyéb adatainak bemutatása  

 

 Bár nem tartozik szorosan az étkezési szokások közé, de az adatfelvételkor 

fontosnak éreztem a dohányzási szokásokra is kitérni. Ez befolyásolja az étvágyat, a 

felszívódás hatékonyságát, és ennek eredményeként a vizsgálatban résztvevők 

tápláltsági állapotát. Az eredmények azt mutatják (25. táblázat), hogy a nem dohányzók 

között többen találhatók a nők, és a saját otthonukban élők. 

 
 

25. táblázat 
A megkérdezettek dohányzási szokásai 

(kérdőív alapján) 
(N=327) 

 
Dohányzás 

igen leszokott nem  

N % N % N % 

ffi 23 7.0 8 2.4 60 18.3 Nem 

nő 22 6.7 4 1.2 *210 64.2 

Budapest 23 7.0 4 1.2 118 36.1 Helyszín 

vidék 22 6.7 8 2.4 152 46.5 

intézetben él 25 7.6 3 0.9 88 26.9 Családi körülmény 

otthonában él 20 6.1 9 2.8 **182 55.7 

felsőfokú 12 3.7 3 0.9 103 31.5 Iskolai végzettség 

középfokú vagy kevesebb 33 10.1 9 2.8 167 51.1 

55-65  19 5.8 1 0.3 42 12.8 

65-75 17 5.2 7 2.1 118 36.1 

75-85 8 2.4 4 1.2 94 28.7 

Életkor (év) 

≥85 1 0.3 0 0.0 16 4.9 

*p<0,001 versus férfiak 
*p=0,009 versus intézetben élők 
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 Az idős korosztályra jellemző székrekedés az általam vizsgált személyek között 

is nagy számban, kb. 30%-ban fordul elő (7. ábra) 

  

A bélműködés megítélése
N=335

214

92

29

rendben

székrekedés

hasmenés

 
7. ábra 

A bélműködés válaszadók szerinti megítélése 
(N=335) 

 
 

A vizsgált csoport több mint ¾-e pótolta hiányos fogazatát (8. ábra). Rágási 

problémája kb. 25%-uknak van (9. ábra). Ez gyakoribb az alacsonyabb iskolai 

végzettségűek (26. táblázat), valamint a 75-85 éves korcsoportban (27. táblázat). Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy a rágási nehézséggel küzdők csak a hiányos fogazatúak 

közül kerültek ki. Gyakori, hogy az idősek a protézist nem tudják megfelelően használni, 

és nem cserélik ki, ha az gondot okoz.  

 

A fogazat állapota
N=335

74

3

258

hiányos

pótolt

ép

 
8. ábra 

A vizsgált csoport fogazatának állapota 
(N=335) 
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Rágási probléma
N=335

81

254

van

nincs

 
9. ábra 

Rágási probléma jelenléte 
(N=335) 

 
 

26. táblázat 
Rágási probléma iskolai végzettség szerinti megoszlása 

(kérdőív alapján) 
(N=327) 

 
Iskolai végzettség 

Rágási probléma 
felsőfokú 

középfokú 
vagy kevesebb 

total 

fő 

(%) 
nincs 

104 
(31.80) 

142 
(43.43) 

246 
(75.23) 

fő 

(%) 
van 

14 
(4.28) 

*67 
(20.49) 

81 
(24.77) 

fő 

(%) 
total 

118 
(36.09) 

209 
(63.91) 

327 
(100.0) 

  *p<0,001 versus felsőfokú végzettségűek 
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27. táblázat 
Rágási probléma életkor szerinti megoszlása 

(kérdőív alapján) 
(N=327) 

 
Életkor 

Rágási probléma 
55-65 65-75 75-85 <85 

total 

fő 

(%) 
nincs 

50 
(15.29) 

115 
(35.17) 

70 
(21.41) 

11 
(3.36) 

246 
(75.23) 

fő 

(%) 
van 

12 
(3.67) 

27 
(8.26) 

*36 
(11.01) 

6 
(1.83) 

81 
(24.77) 

fő 

(%) 
total 

62 
18.96 

142 
43.43 

106 
32.42 

17 
5.20 

327 
100.00 

*p=0,025 versus többi életkori kategória 
 

Kedvező, hogy az általam vizsgált személyek közül csupán 9 fő jelezte, hogy 

nyelési problémával küzd (10. ábra).  

 
 

Nyelési probléma
N=335

326

9

van

nincs

 
10. ábra 

Nyelési probléma jelenléte 
(N=335) 
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V. MEGBESZÉLÉS 

 

Idős korban az életkor függő fiziológiai változások, valamint az életmód és ezen 

belül a korszerű, kiegyensúlyozott táplálkozás szerepének ismerete, és megvalósítása 

fontos az egészség megóvásában, és a „jóllét” megtartásában. A korosztály tápláltsági 

állapotának, élelmiszer- és tápanyag fogyasztásának felmérése segít a kockázat tényezők 

azonosításában, és társadalmi szinten, az ezeket megelőző cselekvési tervek 

megfogalmazásában.  

Tanulmányomban az idős korcsoportot vizsgáltam, de részletesebben, mint az 

előző tanulmányok.  Pozitívum, hogy az adatfelvételt dietetikus hallgatók végezték, akik 

iskolai tanulmányaik során gyakorlatot szereztek az antropometriai, táplálék és tápanyag 

fogyasztási adatok rögzítésében.  

 

V.1. Tápláltságiállapot vizsgálat 

 

Az alultápláltság szűrése kapcsán a BMI és az MNA összehasonlításával 

sokrétűbb antropometriai adatokhoz jutottam. Az MNA szerint az intézetben, valamint a 

fővárosban élők, továbbá a legidősebb korcsoport között több az alultáplált személy. Azt 

az újdonságot találtam, hogy eltérés van a két mérőmódszer eredménye (BMI szerint 

alultáplált: 3,98%, MNA szerint alultáplált: 6,42%) között. Azt gondolom, hogy az idős 

korosztályra validált, alultápláltság szűrésére alkalmas MNA informatívabb, és 

eredményesebben használható módszer. Összehasonlításként az „AgeingNutrition 

Project”-ben alultáplált (BMI<20 kg/m2) a kelet-európai és balti régióban 2% volt 

mindkét nem esetén, míg a közép- és nyugat európai országokban 6% a nők, és 3% 

férfiak között. Általánosságban elmondható, hogy az alultápláltság prevalenciája 

növekszik az életkor előrehaladtával [38].  

Nem meglepő továbbá, hogy vizsgálatomban a malnutríció (BMI<20kg/m2) 

mellett az elhízás (BMI>30kg/m2)  nemtől függetlenül szintén gyakori (31,19%) az 

idősek körében, különösen a 65-74 éves korcsoportban, és kevesebb a fiatalabbak, 

valamint az ennél idősebbek között.  Ez hasonló az „AgeingNutrition Project”-ben 
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szereplő magyar adatokhoz, melyek azt mutatták, hogy a 65 éves vagy idősebb nők 

között 25%, míg a férfiak között 27% volt elhízott.  Részben különbözött viszont az 

ugyanebben a tanulmányban résztvevő kelet-európai és balti országok (nők: 30%, 

férfiak: 22%), valamint teljesen a közép-, és nyugat európai országok (nők:21%, férfiak: 

17%) átlag értékeitől [38], és a hasonló eredményt mutató SENECA tanulmány (nők: 

22%, férfiak 15%) adataitól [116].  Összehasonlítva a felnőtt, és az általam kapott idős 

korcsoport eredményeit (obes nemtől függetlenül: 31,19%), megállapítható, hogy az 

idősek között nagyobb arányban vannak az elhízottak. Ezt mutatják a hazai Első 

Reprezentatív Országos Táplálkozási Vizsgálat adatai (1985-1988), ahol „csak” a felnőtt 

férfiak 12%-a, felnőtt nőknek pedig 18%-a volt elhízott a testtömeg index (>30 kg/m2) 

alapján. Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat eredménye szerint 

azonban 2009-re a férfiaknál az elhízottak aránya több mint kétszeresére nőtt (27%), 

nőknél 12%-os növekedés volt tapasztalható [48].  

A derék/csípő hányados eredménye szerint meglepően sokan (73.39%) tartoztak 

a betegség kockázatot jelentő kategóriába (ffi>0,95, nő>0,8), különösen az intézetben 

élők közül. Ez megerősíti azt, hogy ilyen szempontból akár a normál BMI kategóriába 

tartozó személy is érintett lehet.  

 

V.2. Tápanyagfogyasztás vizsgálata 

 

V.2.1. Étrendi kívánalmak időskorban 

Az idős ember tápanyagszükséglete az élettani változásoknak megfelelően 

módosul. A csökkent alapanyagcsere, és a kevesebb mozgás miatt az étrend mérsékelt 

energiatartalmú. A kisebb mennyiségű gyomorsav-elválasztás, és a rosszabb fehérje 

hasznosulás miatt különös gondot kell fordítani arra, hogy az alacsonyabb energiaigény 

miatt arányaiban kissé megnövekedett fehérjeszükséglet 50%-a származzon állati 

eredetű élelmiszerekből. A túlzott zsiradékbevitel az idős ember számára sem kívánatos, 

ezért az étrend csökkentett zsírtartalmú legyen, sőt a zsiradékok minősége szerint is 

válogatni kell. Az étrend összeállításánál az összetett szénhidrátokat tartalmazó 

élelmiszereket kell előnyben részesíteni, s a cukorfelhasználást csökkenteni. Az ebben 
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az életkorban gyakran előforduló székrekedés miatt az étrend élelmirostokban gazdag 

[117]. 

Mivel az idős ember keveset tartózkodik szabad levegőn, kevésbé hatékony 

bőrében a D-vitamin átalakulás, ezért figyelni kell arra, hogy az étrend a szükségletnek 

megfelelő mennyiségű D-vitamint tartalmazzon [117]. Az élelmiszerek között a legjobb 

D-vitamin-források a tengeri halak (kiemelkedő a halmáj-olaj), jelentős a tojás, kevésbé 

a tej és tejtermékek D-vitamin-tartalma, ezeken kívül a vajban és margarinban is van kis 

mennyiségben D-vitamin [118, 59, 119]. Az élettani változások miatta megnő a B6 -

vitamin igény, a kevesebb gyomorsav termelődés pedig rontja a B12-vitamin 

hasznosulását. Közismert, hogy kizárólag állati eredetű táplálékok tartalmaznak 

kobalamint (B12-vitamin), elsősorban a belsőségek, továbbá a húsok, húskészítmények, 

halak, de a tej, tejtermékek és tojás is kitűnő kobalamin források [119]. Gazdag 

piridoxin (B6-vitamin) források a halak, húsok, húskészítmények, belsőségek, diófélék 

és olajos magvak, hüvelyesek, valamint a gabonamagvak és teljes értékű 

gabonatermékek, de számottevő mennyiséget tartalmaznak a zöldség- és főzelékfélék is 

[119]. Ezért a változatos táplálkozással könnyen teljesíthető a piridoxin-beviteli ajánlás. 

Az immunrendszer csökkent működése indokolja, hogy az étrendben elegendő 

szabadgyökképződést gátló E- és C-vitamin, valamint a vérképzéshez szükséges folsav 

legyen. Ezért a napi menünek ezekből a vitaminokból feltétlenül tartalmaznia kell az 

előírásnak megfelelő mennyiséget [117]. A növényi olajokon kívül jó E-vitamin-

források a diófélék, olajos magvak, a teljes értékű gabonatermékek, ezen kívül 

figyelemre érdemes mennyiségben tartalmaznak E-vitamint a zöldség- és főzelékfélék 

(brokkoli, spenót, zöldborsó) és kisebb mértékben a gyümölcsök [119]. Közismert 

továbbá a friss zöldség- és főzelékfélék, gyümölcsök C-vitamin-gazdagsága. A folsav 

élettani szerepét B6- és B12-vitamin jelenlétében tudja betölteni. Jó forrásai a máj, leveles 

zöldségek, gyümölcsök és az élesztő [59]. 

Az idős korban gyakori csontritkulás előfordulása miatt az étrend 

kalciumgazdag, és fontos, hogy a normális vérképzéshez szükséges vasat is tartalmazza 

[117]. A kalciumban leggazdagabb élelmiszerek a tej és tejtermékek, de jelentős 

mennyiség található az olajos magvakban (pl. mák, dió) is. A húsok, húskészítmények, 



 67 

és a belsőségek igen jó vasforrásnak számítanak, de a gabona magvak és -termékek 

többsége, a zöldség- és a főzelékfélék, valamint a hüvelyesek, és gyümölcsök is 

hozzájárulnak a megfelelő vasellátáshoz [47, 59, 119]. A tápanyag-beviteli ajánlások 

szerint növekszik a foszfor igény, de a vegyes étrend bőven fedezi azt, sőt a túlságosan 

sok foszfor erősíti a nem kielégítő kalciumbevitel hátrányos következményeit [59, 117, 

120]. A foszforbevitel a tej és a tejtermékek, a húsok, húskészítmények fogyasztásából 

származik, ezek mellett említésre érdemes a barna kenyér, a paraj, és a zöldborsó 

szerepe a foszforellátásban [47, 59, 119]. 

A csökkent szomjúságérzet miatt minden étkezéshez innivalót kell kínálni, 

hiszen csak így lehet kielégíteni a napi 1,5-2 l folyadék igényt. A 28. táblázat az angol 

Diétás Szövetség kézikönyvében található minta általam kissé átalakított, hazai 

viszonyok között is alkalmazható változata [117]. 

 
28. táblázat 

Példa a napi 1500 ml (1,5 l)  folyadék fogyasztás megvalósítására 
  

Étkezés időpontja A folyadék típusa A folyadék mennyisége (ml) 
reggeli előtt (ébredéskor) tea 150 ml 

reggelihez gyümölcslé 
tej/kávé 

100 ml 
150 ml 

tízóraihoz tea/tejesital 150-200 ml 
ebédhez leves 

víz/tea/kávé 
200 ml 
150 ml 

uzsonnához tea 150-200 ml 
vacsorához tea/gyümölcslé 150 ml 

esti tévézés/olvasás alatt tea 150 ml 
lefekvés előtt tejesital 150 ml 

Összesen  1500-1600 ml 
forrás: Manual of Dietetic Practice (ed: Thomas, B.) BlackWell, Oxford, 2005 [117] 

 
 

 

V.2.2. Tápanyag-beviteli referencia-értékek 

 

A „Federation of European Nutrition Societies” (FENS) hívta fel a figyelmet 

arra, hogy még Európai országai tekintetében is gondot jelent, hogy számottevő 
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különbség található az időseknek szóló táplálkozási ajánlások és tápanyag-beviteli 

referencia-értékek, valamint a nemzeti tápanyag adatbázis értékei, és emiatt a 

tápanyagszámító programok eredményei között. A tápanyag adatbázisok 

összehasonlíhatóságának problémai között szerepelnek, pl. az országonkénti nyelvi 

eltérések; a változatos cukrozási - édesítési szokások, és eltérő zsírsavösszetétel a 

kereskedelmi termékekben; valamint az, hogy egy ételnek még egy országon belül 

számos egyedi receptje ismert. Az összehasonlítás azért sem egyszerű, mert lehetnek 

különbségek a földrajzi adottságokban, az életmódban, a táplálkozási szokásokban is [1]. 

Az adatok összehasonlításának nehézségei miatt szükséges lenne a tanulmányokban 

standardizálni a táplálék és tápanyagfogyasztás felméréséhez szükséges adatbázisokat, 

módszereket, a vizsgálatba vont életkori csoportokat, valamint azok létszámát [39]. 

 

A tápanyag-beviteli referencia-értékek - ajánlások, becsült- és irányértékek - 

célja, hogy a mindenkor megadott népességcsoport csaknem valamennyi személye 

számára elkerülhető legyen mind a hiány, mind a túlzott bevitel, és ezáltal az egészség, 

és természetesen a jó életminőség megtartása (29., 30., 31., 32. táblázatok nem a magyar 

adatokat tartalmazzák). Az ajánlott bevitel az egészséges lakosság egy meghatározott 

csoportja csaknem valamennyi tagjának (közel 98%) szükségletét fedezi. Az ajánlott 

bevitel alatti érték nem szükségszerűen jelent hiányt, de megnöveli a hiányos ellátottság 

valószínűségét. Ugyanez érvényes a becsült érték alatti mennyiségre is, bár a becsült 

érték esetén a szükséglet még nem határozható meg a kívánatos pontossággal. Az 

irányértékek tájékozódási segítőnek nevezhetők, és bizonyos tartományt foglalnak 

magukba. A táplálkozási referencia értékek ismerete azért is fontos, mert egyben a 

táplálkozási tájékoztatás, és nevelés alapjai is. Ezeket az értékeket elegendő heti 

átlagban elérni, bár mivel egyes tápanyagok felszívódási aránya nagyobb mennyiség 

fogyasztásakor csökken, ezért a változatos, de kiegyensúlyozott tápanyagösszetételű 

táplálkozás kívánatos. Ha egy tápanyag vegyületekben kerül felvételre, csak a vegyület 

tápanyagrészét lehet figyelembe venni. Egyes vitaminoknál (A-, E-vitamin, niacin, 

folsav) pedig az ekvivalens fogalmát használják az anyagcserében hatékony előanyagok, 

származékok, vagy utóanyagok összefoglalására [2].  
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29. táblázat 
 Különböző ajánlások makrotápanyag referencia értékeinek összehasonlítása [1] 

 
Tápanyag NNR 2004 DACH 2000 WHO/FAO 

2003 

Euro diet 

2000 

USA/Canada 2002 

AMDR 

Összes zsír 
(E%) 

- SFA 

 

- PUFA 

- n–6 PUFA 

- n–3 PUFA 

- Trans-  
zsírsav  

 

- MUFA 

 

30 (25–35) 

≤10 

 

5 (–10) 

4 (–9) 

1 

 

incl. SFAs 

 

10–15 

 

30 

10 

 

7–10 

2.5 

0.5 

 

1 

 

by difference 

 

15–30 

<10 

 

6–10 

5–8 

1–2 

 

<1 

 

by difference 

 

<30 

<10 

 

-- 

4–8 

2 linolénsav 

 

<2 

 

-- 

 

20–35 

a lehetséges 
legalacsonyabb 

-- 

5–10 linoleic 

0.6–1.2 

 

a lehetséges 
legalacsonyabb 

-- 

Összesszén-
hidrát (E%) 

- hozzáadott 
cukor, (E%) 

- Dietary 
fiber, g/day 

 

 

55 (50–60) 

<10 

 

25–35 

 (3 g/MJ) 

 

50 

30 

 

(12.5  

g/1,000 kcal) 

 

55–75 

<10 

 

 

>55 

 

 

45–65 

<25 

 

25–38 (14 g/1,000 
kcal) 

Fehérje (E%) 15 (10–20) 8–10 10–15 -- 10–35 

Koleszterin 
(mg/day) 

 300 

 

<300 

 

 a lehetséges 
legalacsonyabb 

Konyahsó  
(nátrium - 
g/day) 

5–6  

(2.3–2.7) 

-- <5  

(2) 

--  

AMDR = Acceptable macronutrient distribution;  
SFA = saturated fatty acids;  
PUFA = polyunsaturated fatty acids;  
MUFA = monounsaturated fatty acids. 
FAO = Food and Agriculture Organization 
WHO = World Health Organization  
NNR = Nordic nutrition reference 
DACH = German, Austrian and Swiss reference values 
Forrás: Pavlovic M, Prentice A, Thorsdottir I, Wolfram G, Branca F: Challenges in Harmonizing Energy 
and Nutrient Recommendations in Europe. Ann Nutr Metab 2007; 51: 108–114. [1] 
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30. táblázat 
Ajánlott tápanyagbeviteli értékek összehasonlítása 

 
 Ajánlott (USA) tápanyagbeviteli 

értékek (DRI1) [121, 122] 
Ajánlott (H) tápanyagbeviteli értékek 

idősek számára [59] 

Tápanyag Férfi  

>50 év 

Nő 

>50 év 

Férfi 

>60 év 

Nő 

>60 

Energia (EER2) 3067 (kcal/nap) 2043 (kcal/nap) 2500 (kcal/nap) 

Szénhidrát 
(RDA3) 

130 (g/nap) 130 (g/nap) 348 (g/nap) 

Élelmirost (AI4) 30 (g/nap) 21 (g/nap) ≥25 (g/nap) 

Linolsav (AI) 14 (g/nap) 11 (g/nap) -- 

Linolénsav (AI) 1,6 (g/nap) 1,1 (g/nap) -- 

Fehérje (RDA) 56 (g/nap) 46 (g/nap) 79 (g/nap) 

Fehérje (RDA) 0,8 (g/kg/nap) 0,8 (g/kg/nap) 1,0-1,1 (g/kg/nap) 

1. DRI- Dietary Reference Intakes (Ajánlott tápanyagbeviteli értékek - Magába foglalja az RDA 
és az AI által célul kitűzött tápanyagbeviteli értékeket) 
2. EER – Estimated Energy Requirement (Becsült energia mennyiség) 
3. RDA – Recommended Dietary Allowances (Javasolt tápanyagbeviteli értékek - Kifejezi a 
tápanyagok átlagos napi szükséges mennyiségét, amit megfelelőnek tart az egészséges emberek 
legtöbbje számára)  
4. AI – Adequate Intakes – (Kielégítő beviteli értékek – kísérlettel, megfigyeléssel bizonyított 
irányérték, mely az RDA-val együtt tápanyagbeviteli célértékeket jelöl). 

 
 

31. táblázat 
Vitamin-beviteli értékek ajánlásának összehasonlítása  

 

 Javasolt (USA) tápanyagbeviteli értékek (RDA1) 
és Kielégítő beviteli értékek (AI2) vitaminokra 

[121, 122] 

Biztonsági tartalékkal 
megnövelt (H) vitamin-beviteli 

értékek [59] 

Tápanyag Férfi 

51-70 év 

Férfi 

>70 év 

Nő 

51-70 év 

Nő 

>70 

Férfi 

>60 év 

Nő 

>60 

Tiamin 
(RDA) 

1,2 mg/nap 1,1 mg/nap 1,1 mg/nap 0,9 mg/nap 

Riboflavin 
(RDA 

1,3 mg/nap 1,1 mg/nap 1,6 mg/nap 1,3 mg/nap 

Niacin  
(RDA) 

16 mg/nap 14 mg/nap 18 mg/nap 14 mg/nap 

Biotin  (AI) 30 µg/nap 30 µg/nap -- 

Pantoténsav 
(AI) 

5 mg/nap 5 mg/nap 5 mg/nap 
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 Javasolt (USA) tápanyagbeviteli értékek (RDA1) 
és Kielégítő beviteli értékek (AI2) vitaminokra 

[121, 122] 

Biztonsági tartalékkal 
megnövelt (H) vitamin-beviteli 

értékek [59] 

Tápanyag Férfi 

51-70 év 

Férfi 

>70 év 

Nő 

51-70 év 

Nő 

>70 

Férfi 

>60 év 

Nő 

>60 

B6-vitamin 
(RDA) 

1,7 mg/nap 1,5 mg/nap 1,7 mg/nap 1,5 mg/nap 

Folsav 
(RDA) 

400 µg/nap 400 µg/nap 200 µg/nap 

B12-vitamin 
(RDA) 

2,4 µg/nap 2,4 µg/nap 1,6 µg/nap 1,3 µg/nap 

C-vitamin 
(RDA) 

90 mg/nap 75 mg/nap 90 mg/nap 

A-vitamin 
(RDA) 

900 µg/nap 700 µg/nap 1000 µg/nap 800 µg/nap 

D-vitamin 
(AI) 

10 µg/nap 15 µg/nap 10 µg/nap 15 µg/nap 5 µg/nap 6 µg/nap 

E-vitamin 
(RDA) 

15 mg/nap 15 mg/nap 15 mg/nap 

K-vitamin 
(AI) 

120 µg/nap 90 µg/nap 80 µg/nap 65 µg/nap 

1. RDA – Recommended Dietary Allowances (Javasolt tápanyagbeviteli értékek - Kifejezi a 
tápanyagok átlagos napi szükséges mennyiségét, amit megfelelőnek tart az egészséges emberek 
legtöbbje számára)  
2. AI – Adequate Intakes – (Kielégítő beviteli értékek -kísérlettel, megfigyeléssel bizonyított 
beviteli érték, mely az RDA-val együtt tápanyagbeviteli célértékeket jelöl). 

 
 

32. táblázat 
Ásványianyag-beviteli értékek ajánlásának összehasonlítása  

 
 Javasolt (USA) tápanyagbeviteli értékek (RDA1) és Kielégítő 

beviteli értékek (AI2) ásványianyagokra [121, 122] 
Biztonsági tartalékkal 

megnövelt (H) ásványianyag-
beviteli értékek [59] 

Tápanyag Férfi 

51-70 év 

Férfi 

>70 év 

Nő 

51-70 év 

Nő 

>70 

Férfi 

>60 év 

Nő 

>60 

Nátrium 
(AI) 

1300 mg/nap 1200 mg/nap 1300 mg/nap 1200 mg/nap 1200 mg/nap 

Klór (AI) 2000 mg/nap 1800 mg/nap 2000 mg/nap 1800 mg/nap 3000 mg/nap 

Kálium  
(AI) 

4700 mg/nap 4700 mg/nap 3500 mg/nap 

Kalcium  
(AI) 

1200 mg/nap 1200 mg/nap 1000 mg/nap 
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 Javasolt (USA) tápanyagbeviteli értékek (RDA1) és Kielégítő 
beviteli értékek (AI2) ásványianyagokra [121, 122] 

Biztonsági tartalékkal 
megnövelt (H) ásványianyag-

beviteli értékek [59] 

Tápanyag Férfi 

51-70 év 

Férfi 

>70 év 

Nő 

51-70 év 

Nő 

>70 

Férfi 

>60 év 

Nő 

>60 

Foszfor 
(RDA) 

 700 mg/nap 700 mg/nap 775 mg/nap 

Magnézium 
(RDA) 

420 mg/nap 320 mg/nap 350 mg/nap 300 mg/nap 

Vas (RDA) 8 mg/nap 8 mg/nap 10 mg/nap 8 mg/nap 

Cink (RDA) 11 mg/nap 8 mg/nap 10 mg/nap 9 mg/nap 

Jód (RDA) 150 µg/nap 150 µg/nap 150 µg/nap 

Szelén 
(RDA) 

55 µg/nap 55 µg/nap 75 µg/nap 60 µg/nap 

Réz (RDA) 900 µg/nap 900 µg/nap 1100 µg/nap 

Mangán 
(AI) 

2,3 mg/nap 1,8 mg/nap 4,0 mg/nap 

Fluor (AI) 4 mg/nap 3 mg/nap 1,5 mg/nap 

Króm (AI) 30 µg/nap 20 µg/nap 12 µg/nap 

Molibdén 
(RDA) 

45 µg/nap 45 µg/nap 25 µg/nap 

1. RDA – Recommended Dietary Allowances (Javasolt tápanyagbeviteli értékek - Kifejezi a 
tápanyagok átlagos napi szükséges mennyiségét, amit megfelelőnek tart az egészséges emberek 
legtöbbje számára)  
2. AI – Adequate Intakes – (Kielégítő beviteli értékek -kísérlettel, megfigyeléssel bizonyított 
beviteli érték, mely az RDA-val együtt tápanyagbeviteli célértékeket jelöl). 
 

A tápanyag-beviteli adatok esetén érdemes tisztázni, hogy azok elégséges volta 

nem jelenti egyértelműen a vizsgált csoport tagjai számára a megfelelő ellátást, csak utal 

rá, mert az emberek egy részében a felszívódás, és hasznosulását zavara miatti tápanyag-

hiánnyal kell számolni.  Ha azonban már az átlagos bevitel is elégtelen, nagy a 

valószínűsége, hogy a csoport jelentős részében tápanyag-hiány áll fenn [34]. 
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V.2.3. Tápanyagfogyasztás  

 
V.2.3.1. Makro-tápanyagok  

 

Vizsgálatomban az átlagos energia-bevitel mindkét nemben az ajánlottnál 

(10500/2500 kJ/kcal) kevesebbnek (férfi: 8943/2139, nő: 7493/1792 kJ/kcal) 

mutatkozott. Ez alatta maradt az OLEF 2004 keretében zajló 3. Országos Táplálkozási 

Vizsgálatban (3. OTV) 60 év feletti személyeknél talált (férfi: 10528/2501, nő: 

8818/2099 kJ/kcal) értékeknek [34]. A „The AgeingNutrition Project” eredménye is azt 

mutatta, hogy az energia-bevitel mindegyik vizsgálatban résztvevő európai országban túl 

magas volt, különösen az idős korba éppen beléptek nem módosítottak étkezési 

szokásaikon. Ugyanakkor a kelet-európai és a balti országokban a nagyon idősek energia 

fogyasztása számottevően alacsonyabb volt a kívánatosnál. Megjegyzendő azonban, 

hogy az adatok felvételére nem egységes módszereket használtak. Ez megnyilvánult 

abban, hogy nem minden országban kérdeztek rá minden élelmiszer csoportra, vagy 

nehéz volt megítélni a napi elfogyasztott élelmiszer mennyiséget. Ez megnehezítette a 

megbízható összehasonlítást, és értékelést [38]. 

Felmérésemben a zsírenergia-arány meghaladta (férfi: 31,7, nő: 35,3 E%) a 

javasolt (30 E%) értéket, és az n6/n3 arány kedvezőtlen volt, ezzel szemben a 

koleszterin bevitel nem érte el (férfi:286, nő: 247 mg) az ajánlottat (300 mg). 3. OTV-

hez hasonlítva kedvezőbbnek találtam mind a zsírenergia-arányt (férfi: 37,5, nő: 36,3 

E%), mind a koleszterinfogyasztást (férfi: 418,1, nő: 297,0 mg) [34]. Ez utóbbi 

vizsgálathoz hasonló magas zsír, ezen belül a telített zsírsav (SFA) és 

koleszterinfogyasztást találtak az „AgeingNutrition Project”-ben is [38]. 

Jelen vizsgálatban a szénhidrát energia-arány alacsonyabb (férfi: 50,6, nő: 49,3 

E%) volt, mint az ajánlott (55-57 E%) érték. 3. OTV-ben, bár az előző vizsgálatokhoz 

képest növekedett a szénhidrát fogyasztás, azonban a saját eredményeimnél 

kedvezőtlenebb (férfi: 45,6 E%, nő: 48,6 E%) adatokat kaptak [34]. Felmérésemben a 

hozzáadott cukor energia-aránya alatta maradt (férfi: 7,0, nő: 5,7 E%) a javasolt (<10 

E%) értéknek, bár érdekes módon az intézetben élők esetén magasabb mennyiséget 
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kaptam. Ez hasonlóan kedvező, mint amit 3. OTV-ben (férfi: 6,5, nő: 8,0 E%) találtak 

[34]. Ezzel ellentétben az „AgeingNutrition Project”-ben a kelet európai és balti 

országokban a cukorfogyasztás meghaladta a kívánatos értéket, azonban ugyanúgy hiány 

mutatkozott a komplex szénhidrát bevitelből, mint a fent említett két tanulmányban [38]. 

Felmérésem során a napi élelmirost bevitel nem érte el (férfi: 21,16, nő: 20,0 g) 

az ajánlott (≥25 g/nap) mennyiséget. 3. OTV-ban feljegyezett értékek (férfi: 24,2,  nő: 

21,7 g) hasonlóan alatta maradtak a kívánatosnak, bár ott valamivel kedvezőbb az 

eredmény [34]. Az „AgeingNutrition Project”-ben a kelet európai és balti országokban 

szintén hiány mutatkozott az élelmirost bevitelből [38].  

Vizsgálatom adatai igazolták továbbá, hogy az idősek nem fogyasztják el (férfi: 

1240 ml, nő: 1263 ml) a számukra ajánlott (>1500 ml/nap) folyadék mennyiséget.  

 

V.2.3.2. Ásványianyagok  

 

Az ásványi anyagokat illetően jelen vizsgálat megerősítette a 3. OTV-nek azt a 

kedvezőtlen megállapítását, hogy mindkét nemben elégtelen a napi kalcium bevitel. A 3. 

OTV-ben a 60 évesnél idősebbek esetén a férfiak 670,0, a nők 625,9 mg-ot 

fogyasztottak [34], míg saját vizsgálatomban ez ennél is kedvezőtlenebb (férfi: 587,3, 

nő: 589,6 mg) képet mutatott. Az „AgeingNutrition Project”-ben szintén hiány 

mutatkozott a kalcium bevitelből a kelet európai és balti országokban [38]. Míg a 

magyar ajánlás 60 év felettiek esetén mindkét nemben napi 1000 mg kalcium 

fogyasztását javasolja [59], addig a FAO/WHO Szakértői Bizottság Nyugat Európai, 

Kanadai és Amerikai ajánlások alapján 65 éven felülieknek, valamint a nők számára 

menopausa után 1300 mg/nap kalciumbevitelt tart szükségesnek [123]. Eszerint a férfiak 

és nők átlagos kalciumbevitele nem felelt meg sem a hazai, sem a külföldi ajánlásoknak. 

A javasoltnak megfelelő kalciumbevitel az osteoporosis és a következményes törések 

kockázatát (meggyőző bizonyítékokkal alátámasztott) csökkentő tényezője, elsősorban 

50 éven felüliek esetén [33]. A kielégítő kalciumbevitel része a magas vérnyomást 

kedvezően befolyásoló táplálkozásnak (DASH diéta) is [59]. Újabb adatok amellett 
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szólnak, hogy az elegendő kalciumbevitel összefüggésben lehet a túlsúly/elhízás, 

valamint a 2-es típusú diabétesz veszélyének csökkenésével [124, 125].  

Kedvezőtlen, hogy felmérésemben mindkét nemben túlzott mértékű a napi 

nátrium (férfi: 4,8, nő: 3,8 g) bevitel,  mely jóval meghaladja a 2 g-os, napi 5 g 

konyhasónak megfelelő ajánlást, azonban valamivel kedvezőbb, mint 3. OTV-ban kapott 

(férfi: 6,7, nő: 5,4 g) értékek [34]. Az „AgeingNutrition Project”-ben a kelet európai és 

balti országokban hasonló eredményre jutottak a nátriumfogyasztást elemezve [38]. A 

túlzott sóbevitel a szív- és érrendszeri betegségek, elsősorban a hipertónia 

bizonyítékokkal alátámasztott kockázati tényezője – különösen azok számára, akik az 

ún. sóérzékenyek csoportjába tartoznak [114, 115]. Addig azonban, míg az 

élelmiszeripar nem csökkenti az élelmiszerekhez gyártás során hozzáadott só 

mennyiségét, ennek az ajánlásnak betartása kétséges.  

Saját vizsgálatomban a napi átlagos kálium bevitel nem érte el (férfi: 2,4, nő: 2,3 

g) az ajánlott (3,5 g) értéket, és ez a 3. OTV eredményéhez hasonló (férfi: 2,8, nő: 2,6 g) 

képet mutatott [47]. Erre azért kell gondot fordítani, mert a megfelelő káliumbevitel 

bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát [126]. Ideális 

esetben, a táplálkozásban a nátrium-kálium hányados 0,59 [33]. A 3. OTV-ben ez igen 

kedvezőtlenül (férfi: 2,5, nő: 2,2) alakult [10], a saját eredményem pedig csak alig 

valamivel jobb (férfi: 2,32, nő: 1,73).  

Felmérésemben az átlagos vasbevitel csak megközelíti (férfi: 9,20, nő: 7,79 

mg/nap), de nem éri el a javasolt (férfi: 10, nő: 8 mg/nap) értéket [59]. A 3. OTV-ban ez 

más képet mutatott, ott a 60 éven felüli férfiak 11,6, míg a nők 9,1 mg/nap mennyiséget 

fogyasztottak, tehát vasbevitelük megfelelt a javaslatnak [47].  

A cinkbevitelt tekintve a vizsgálatomban a kívánatosnál (férfi:10,0, nő: 9,0 

mg/nap) [59], kisebb (férfi:7,4, nő: 6,2 mg/nap) fogyasztást találtam mindkét nem estén. 

Ez megerősíti a 3. OTV eredményét, ahol a résztvevők szintén nem érték el (férfi: 9,0, 

nő 7,3 mg/nap) a javasolt mennyiséget, bár azt jobban megközelítették [47]. 

Megjegyzem, hogy a 2002. évi FAO/WHO-ajánlás a cinket rosszul hasznosító 60 év 

felettiek esetén a férfiak számára 14,0, míg a nőknek 9,8 mg/nap bevitelt javasol  [123], 

ehhez képest tehát még rosszabbak az általam kapott eredmények.  
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V.2.3.3. Vitaminok 

 

A vitaminok közül a retinolnak, valamint a különböző mértékben felszívódó és 

hasznosuló provitaminoknak (karotinoidoknak) a szervezetben kifejtett együttes hatását 

korábban az ún. retinolekvivalens (RE) kiszámításával határozták meg, eszerint egy RE 

egyenértékű 1 µg retinollal, 6 µg β-karotinnal, illetve 12 µg karotinoiddal [118, 119]. Az 

European Nutrition and Health Report 2004 (ENHR 2004) magyarországi adatai szerint 

a férfiak, illetve nők RE-bevitele 0,6–1,9, illetve 0,6–1,7 mg/nap volt [127], a 3. OTV-

ban 1,0 és 0,7 mg/nap [118]. Saját vizsgálatom eredményei ennél sokkal alacsonyabbak, 

0,45, és 0,55 mg/nap, miközben az ajánlott érték férfi: 1,0 és nő: 0,8 mg/nap. Ez azért 

okoz gondot idős korban, mert a retinoidok többek között a retina sötétben látáshoz való 

alkalmazkodásában játszanak szerepet. A karotinoidok csökkentik az LDL-koleszterin 

oxidációját, C- és E-vitaminnal együtt a szenilis katarakta kockázatát. A β-karotinok, 

valamint a lutein és zeaxantin csökkentik a korral járó macula lutea degeneráció 

kialakulásának veszélyét [128].  

Felmérésemben a D-vitamin (kalciferol) átlagos bevitele messze elmaradt (férfi: 

1,58, nő: 1,52 µg/nap) a kívánatostól (férfi: 5, nő: 6 µg/nap), bár az intézetben élők 

esetén magasabb beviteli értékeket kaptam. Ez az eredmény alacsonyabb, mint a 3. 

OTV-ben a 60 éven felüliek között talált (férfi: 2,1, nő: 8 µg/nap) értékek [118]. Az 

„AgeingNutrition Project”-ben is hasonló eredményt kaptak, a kelet európai és balti 

országokban is D-vitamin hiányos volt az étrend [38]. Rosszabb a helyzet, ha a 

FAO/WHO szakértői bizottság javaslatát vesszük alapul, amely a magyar ajánlásnál 

magasabb értékeket tart helyesnek D-vitaminból, a férfiak és nők számára 51–65 év 

között 10 µg/nap, 65 éves kor fölött pedig15 µg/nap értéket [123]. A D-vitamin-

ellátottságban jelentős szerepe van a napfény (UV-sugárzás) hatására a bőrben történő 

D3-vitamin-szintézisnek is, mely azonban a bőr öregedésével csökken. Ezért idős korban 

különösen figyelni kell a rendszeres szabadban tartózkodásra. Mivel a vizsgálatban talált 

adatok közel sem érik el az ajánlott értéket, segítséget jelenthet az D-vitaminnal dúsított 

élelmiszerek, esetleg D-vitamin-tartalmú étrend-kiegészítők fogyasztása [118].  
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Vizsgálatomban az átlagos E-vitamin-bevitel a javasoltnál (15,0 mg/nap) [59] 

kisebb értéket (férfi: 12,03, nő: 12, 08 mg/nap) mutatott. Ez részben különbözik a 3. 

OTV-ben a 60 év felettiek adataitól, ahol férfiak elégséges (15,1 mg/nap), míg a nők 

szintén kevesebb (13,3 mg/nap) mennyiséget fogyasztottak [118]. A hazai javasolt 

mennyiséget összevetve másokkal, pl. az angol ajánlás szerint a biztonságos bevitel 

férfiak és nők számára 10, illetve 7 mg/nap, az amerikai, a magyarhoz hasonlóan 15 

mg/nap [123]. Ennek értékelése tehát nem egyértelmű. Az E-vitamin antioxidáns hatása 

közismert, az ajánlott bevitelt meghaladó E-vitamin-adagolás csökkentheti a szív- és 

érrendszeri betegségek, valamint a cataracta kockázatát, és kedvező hatású lehet az 

Alzheimer-betegség kezelésében, illetve progressziójának lassításában [118]. 

Saját eredményeim szerint a B6-vitamin bevitele nem felelt meg (férfi: 1,5 nő: 

1,42 mg/nap) a 60 éven felüliek számára javasolt hazai ajánlatnak (férfi: 1,7, nő: 1,5 

mg/nap) [59]. Ezzel szemben a 3. OTV-ben a 60 éven felüliek átlagos fogyasztása 

elegendő (férfi: 1,8, nő: 1,6 mg/nap) volt [118].  A FAO/WHO-ajánlás 50 éven 

felülieknek ugyanennyit javasol [123]. A B6-vitamin többek között részt vesz 

triptofánból történő niacin képzésben, ezért az ajánlott bevitelt meghaladó tartós B6- 

kiegészítés szérum-LDL-koleszterinszint csökkentő hatású [118]. 

Míg a 3. OTV-ben a 60 év feletti férfiak és nők átlagos B12-vitamin bevitele 

elegendőnek (férfi: 3,6, nő: 2,4 µg/nap) bizonyult [118], vizsgálatomban alacsonyabb 

értékeket (férfi: 2,23 és nő: 1,67 µg/nap) kaptam. A magyar ajánláshoz (2 µg/nap 

mindkét nem számára) [59]. viszonyítva ez a férfiak esetén elegendő, míg a nők, és az 

intézetben élők a szükségesnél kevesebb mennyiséget fogyasztottak. A B12-vitaminhiány 

kialakulásának veszélye fokozott az idősek körében, hiszen gyakran csökken az 

intrinsicfaktor elválasztása a gyomorban [118]. 

Vizsgálatomban a folátok átlagos bevitele (férfi: 123,52 nő: 115,31 µg/nap) 

alatta maradt a kívánatosnak,  és hasonló eredményt mutatott, mint a 3. OTV-ben a 60 

év feletti férfiak és nők átlagos értékei (férfi: 139,2, nő: 124,6 µg/nap) [118]. Az 

„AgeingNutrition Project”-ben a kelet európai és balti országokban szintén hiány 

mutatkozott a folsav bevitelből [38]. Míg a folátokra vonatkozó hazai ajánlás: 200 

µg/nap mindkét nem számára [59], a FAO/WHO szerinti becsült átlagos folát szükséglet 
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felnőttek számára 320 µg/nap, de az ajánlott bevitel 400 µg/nap (folátekvivalensben 

kifejezve) [123]. Tehát a fenti felmérésekben nem csak a hazai, de a nemzetközi 

ajánlásokhoz viszonyítva is elégtelen a folátbevitel. Pedig fontos lenne idősek számára, 

hogy az étrend elegendő mennyiségben tartalmazza ezt a vitamint, mert a megfelelő 

folát ellátottság hatására csökken a szérumhomocystein-szint. Az emelkedett 

homocysteinszint a koszorúérbetegség és valószínűleg a szélütés lehetséges független 

kockázati tényezője [33].  

A C-vitamin fogyasztást vizsgálva az általam mért értékek nem érték el (férfi: 

78,8, nő: 85,0 mg/nap) a kívánatos mennyiséget, különösen igaz ez az intézetben élőkre. 

Ez megegyezik a 3. OTV eredményével (férfi: 79,0, nő: 72,4 mg/nap). Ezek az értékek 

kisebbek a jelenlegi hazai ajánlásnál, mely 90 mg/nap mindkét nem számára [59]. A C-

vitaminnak többek között jelentősen segíti a nem haemvas felszívódását (a táplálékkal 

szervezetbe kerülő vas több mint 90%-a), ezen kívül antioxidáns hatású [118].  

Tanulmányomban vizsgáltam az életmódi tényezőket (nem, lakóhely, családi 

körülmény, iskolai végzettség, korcsoportok) és szignifikáns kapcsolatot találtam a 

tápanyag-beviteli értékekkel (24-hours recall): a zsír E% alacsonyabb volt az 

iskolázottabb idősek között, az alkoholfogyasztásuk viszont magasabb volt. A B12- és C-

vitamin bevitel az otthonélő időseknél volt több, de a cukor és D-vitamin fogyasztás 

alacsonyabb, mint az intézetben élők között. A Na-fogyasztás alacsonyabb volt a nők és 

a kevésbé iskolázottabbak esetén.  

A tápanyagtartalom elemzése során kedvező volt a hozzáadott cukor alacsony 

E%-a, az alacsony koleszterinfogyasztás, és az elegendő fehérjebevitel. Kedvezőtlen 

viszont a magas zsír E%, az alacsony szénhidrát E%, valamint az elégtelen 

folyadékfogyasztás. Kedvezőtlen volt továbbá a mindkét nemben rendkívül nagy 

nátriumbevitel. A túlzott nátriumbevitel elégtelen káliumbevitellel társult, ezért a 

nátrium-kálium hányados többszöröse volt a javasoltnak. A kedvezőtlen eredmények 

közé tartozik a mindkét nemben elégtelen kalciumbevitel és a túlzott foszforbevitel, 

valamint a kalcium- és foszforbevitel ideálistól távol álló aránya. Ugyancsak itt kell 

megemlíteni az elégtelen Zn-, B6-, C-, D-, E-vitamin, és folsav, valamint nők esetén a 

B12-vitamin fogyasztást. 
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V.3. Az élelmiszerek fogyasztási gyakorisága 

 

 

 
Modified Food Pyramid for 70+ Adults  

These symbols show fat, added sugars, and fiber in foods  
*Not all individuals need supplements, consult your healthcare provider  

**> Greater than or equal to 

 
11. ábra 

A New Food Pyramid for the Elderly  
Forrás: http://www.thedoctorwillseeyounow.com/content/nutrition/art2052.html?getPage=4 [129] 
 

Az élelmiszer fogyasztás vizsgálata hasznos eszköz ahhoz, hogy jó irányban 

tudjuk befolyásolni az idősek tápláltsági állapotát [130]. Az élelmiszerválasztást segítő, 

kimondottan idősek számára megfogalmazott táplálkozási szimbólumok (11., 12., 13. 

ábra), ajánlások (guidelines) hozzájárulnak a változatos, hasznos tápanyagokban gazdag 

termékek fogyasztásához. Ezek között szerepelnek az összetett szénhidrátban gazdag 

táplálékforrások, azaz a teljeskiőrlésű cereáliák, a zöldségek, és a gyümölcsök, valamint 

a kalcium ellátáshoz nagymértékben hozzájáruló tej és tejtermékek, valamint a D-

vitaminban és omega-3 zsírsavakban gazdag halak. Nagy figyelmet kell fordítani a 

megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra, tekintettel az életkorra jellemző csökkent 

szomjúság és íz érzékelésre, valamint a kevésbé hatékony veseműködésre [27]. 
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Különösen jó tápanyagforrásnak azokat az élelmiszereket nevezzük, amelyek 

elfogadottsága széleskörű, és amelynek a tápanyagsűrűsége a >65 éveseknek ajánlottat 

háromszor felülmúlja. E korcsoport számára a kisebb energia-szükséglet miatt általában 

a nagyobb tápanyagsűrűség szükséges. A tápanyagszükségletet változatos, teljesértékű, 

nagy növényi hányadú táplálkozással lehet elérni. Ez nem csak esszenciális 

tápanyagokat szolgáltat, hanem helyes arányban a makrotápanyagokat is, valamint 

megfelelő mennyiségben az élelmirostokat, és a másodlagos növényi anyagokat 

(fitonutrienseket). Idős korban azonban szükség lehet dúsított (D-, B12-vitaminnal) 

élelmiszerek célzott kiválasztására, vagy étrend-kiegészítők használatára, de 

természetesen a hibás táplálkozási magatartás ily módon nem egyenlíthető ki [2]. 

 

12. ábra 

Food Pyramid for Elderly  

Forrás: http://seniorcitizensbureau.com/wp-content/uploads/2009/11/Diabetes-food-pyramid11.JPG [131] 

Megjegyzendő még, hogy az idős ember ragaszkodik étkezési szokásaihoz, 

nehezen fogad el újdonságokat, ezért azokat, bár számára hasznosak és fontosak csak 

fokozatosan érdemes bevezetni.  
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V.3.1. Folyadékok 

 

 Felmérésemben bár a szükségletnél kevesebb folyadékot ittak a vizsgált 

személyek, de kedvező volt, hogy leginkább a vizet, ásványvizet, és gyakran (40%) a 

cukor nélkül készült teát fogyasztották. Valószínűleg anyagi okok magyarázzák, hogy a 

magas gyümölcshányadú gyümölcsleveket ritkán választották. 

 

V.3.2. Keményítő források 

 

Vizsgálatom igazolta, hogy az idősek ragaszkodnak a megszokott, ismert 

ízekhez, hiszen kedveltebbek voltak körükben az értékes tápanyagokban szegényebb 

fehérkenyér, hagyományos főtt tészta, burgonya, és a hántolt rizs, bár ezek is 

hozzájárulnak a keményítő tartalmú szénhidrát igény kielégítéséhez. Az ajánlás szerint 

azonban a gabonafélék közül hetente 2-3 alkalommal a teljeskiőrlésű termékeket kellene 

étrendjükbe iktatni, amivel az alacsony élelmirost fogyasztást lehetne korrigálni. 

Érdemes megismerniük a folsavval dúsított gabonapelyheket, mert a tápanyag-beviteli 

ajánlások szerint ilyen módon biztosítható maradéktalanul a megfelelő folsav ellátás. A 

száraz hüvelyesektől való idegenkedésüket lehet, hogy ezek puffasztó hatása okozza, 

ezért esetleg áttörve szerepelhetne étrendjükben. Így ugyan élelmirost mennyiségük 

csökken, de keményítő és fehérje tartalmuk megmarad. 

 

V.3.3. Zöldségek, gyümölcsök 

 

Az általam vizsgált idősek csak 10-14%-a fogyasztott naponta többször is 

zöldséget, gyümölcsöt, pedig az étrendi ajánlás szerint ez különösen fontos lenne 

számukra, nem csak ételnek elkészítve, hanem nyersen is. Ez az élelmiszer csoport az 

élelmirost-, vitamin- (pl. C-vitamin, folsav), ásványianyag- (pl. kálium, magnézium) és 

víztartalma miatt a táplálkozás fontos eleme. A zöldségek kiválasztásánál az élelmirost- 

és az illóolajtartalmat érdemes figyelembe venni, melyek puffasztó hatása különböző 

konyahtechnológai módszerekkel (áttörés, fedő nélkül főzés) csökkenthető. A színes 
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(sötétzöld – pl. brokkoli, narancssárga – pl. sárgarépa, piros – pl. paradicsom) zöldségek 

gazdagok antioxidáns hatású biológiailag aktív vegyületekben (pl. karotinoidok, 

flavonoidok stb.), ezért mindenképpen étrendbe iktatandók. A száraz hüvelyesek nem 

csak energiában, de a csontok épségben tartásához fontos ásványi anyagokban (pl. 

foszfor, mangán) dúsak. A gyümölcsök mindazzal az előnnyel rendelkeznek, amivel a 

zöldségek, de bennük könnyen felszívódó cukrok, és étvágyat javító gyümölcssavak is 

találhatók. Energiatartalmuk a banánt és a szőlőt kivéve nem túl jelentős. Az olajos 

magvak, bár a jelen felmérésben nem tartoztak a kedvelt termékek közé, értékesek 

többszörösen telítetlen zsírsavaik és E-vitamin tartalmuk miatt. 

 

 

13. ábra 

Modified Food Pyramid for Older Adults  

Forrás: 
http://3.bp.blogspot.com/_tOPNAA2flEA/SJmml44MhQI/AAAAAAAAAA8/VrAlH7eZQ64/s320/Modif
iedMyPyramid.jpg [132] 

 

 

V.3.4. Fehérjeforrások 

 

A jó minőségű fehérjehordozók fontos szerepet játszanak az idős ember 

étrendjében. Megfelelő mozgás mennyiség mellet védik az izomrendszert, növelik az 
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állóképességet, javítják az erőnlétet és az immunrendszer állapotát. Érdemes külön 

kiemelni, hogy csak az állati eredetű termékekben található a vérképzéshez szükséges 

B12-vitamin. Felmérésem adatai szerint a tej kedvelt, naponta fogyasztott élelmiszer volt, 

melyből a vizsgált személyek szívesen választották a zsírszegény változatot is. A sajt és 

savanyított tejtermékek fogyasztása elmaradt a kívánatostól, melynek oka feltehetőleg 

magas áruk volt. A táplálkozási ajánlás szerint elsősorban a tej és tejtermékek 

fogyasztását kell valamelyest növelni ebben az életkorban, mert bennük a csont 

védelméhez szükséges kalcium található könnyen hasznosuló formában. A túlsúly 

elkerülése érdekében célszerű a zsírszegény termékeket választani. Ez azért is indokolt, 

mert ebben a termékcsoportban, mint minden állati eredetű élelmiszerben főleg telített 

zsírok, valamint koleszterin található, melyek túlzott mennyiségű fogyasztása az erre az 

életkorra már gyakran kialakuló szív- és érrendszeri betegségeket súlyosbíthatja. A 

savanyított tejtermékekben (kefir, joghurt, aludttej, túró) lévő hasznos tejsav- és bifidusz 

baktériumok hatására kevesebb tejcukor (laktóz) található, és annak egy része is bontott 

formában. Így a tejcukor érzékenyek legtöbbje is képes azt elfogyasztani kisebb-

nagyobb mennyiségben. Az élőflórás termékekben lévő (fentebb említett) baktériumok 

segítenek a bélflóra épségének-, és ezzel a normál bélműködésnek a fenntartásában is.  

A halak és a „tengeri herkentyűk” létfontosságú (ω-3) zsírsavtartalmuk, 

valamint könnyű emészthetőségük miatt fontos elemei az étrendnek, a felmérésben 

szereplő idősek viszont a csak havonta, vagy annál is ritkábban fogyasztották.  

A hús-, húskészítmények közül szintén az alacsony zsírtartalmúak ajánlhatók. A 

bennük található vas hasznosulása a legjobb a különböző nyersanyagok, élelmiszerek 

közül. Az általam vizsgált személyek húsfogyasztása megfelelő volt, és szívesebben 

ették a sovány húsrészeket, valamint elfogadott volt körükben a bőrétől megfosztott 

csirkehús fogyasztása is. Ezzel ellentétben, egy Ausztriában élő idősek között végzett 

vizsgálat szerint a hús és húskészítmények fogyasztása túl magas volt az ajánlotthoz 

képest, viszont a magas tápanyag-sűrűségű élelmiszerekben hiány mutatkozott [133]. 
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V.3.5. Zsiradékok, ízesítők, élvezeti szerek, egyebek 

 

A vizsgált idősek főleg a vajat, és a margarint kedvelték, ezek light változatait 

viszont nem. Az ételeik készítéshez célszerű lenne lehetőség szerint többféle növényi 

olajat használni, mert mindegyik más-más összetevője miatt értékes. Ez azonban magas 

áruk miatt nehézségekbe ütközik. Ízesítéskor a sót, cukrot csak mértékkel kell 

alkalmazni, bár a megváltozott ízérzés miatt, ez problémát jelenthet. Az ajánlás szerint, a 

kávé (napi 1) és alkohol (napi 1-2 dl bor) mértékkel fogyasztható, ha az idős ember 

egészségi állapota megengedi [59, 117, 120]. Vizsgálatomban az élvezeti szerek 

fogyasztása a tolerálható szinten volt, és kedvező, továbbá, hogy az idősek rendszeresen, 

legalább naponta háromszor étkeztek, viszont csak ritkán nassoltak. 

 

V.4. Táplálkozást nehezítő problémák 

  

A várakozásnak megfelelően a megkérdezettek harmada székrekedéssel küzdött, 

melynek megoldásához hozzájárul a bőséges folyadék, valamint a magas rosttartalmú 

termékek (zöldség, gyümölcs, teljesőrlésű gabona) fogyasztása. Viszonylag kedvező, 

hogy a fogazata csak negyedüknek volt pótlás nélküli hiányos, és szerencsére csak az 

idősek negyede jelzett rágási, és elenyésző esetben (9 fő) nyelési problémát.  
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK, ÚJ EREDMÉNYEK 

 

Tanulmányomban, saját otthonukban, valamint intézetben élő, a felmérésbe 

önként jelentkező 55 év feletti személyeket vizsgáltam, de részletesebben, mint a 

bevezetésben említett, idősekkel foglakozó tanulmányok.  Pozitívum, hogy az 

adatfelvételt dietetikus hallgatók végezték, akik iskolai tanulmányaik során gyakorlatot 

szereztek az antropometriai, táplálék és tápanyag fogyasztási adatok rögzítésében. 

Kedvező továbbá, hogy az antropometria adatok mért értékek alapján kerültek 

kiszámításra.  

 

A tápláltsági állapot felmérésének eredményei alapján a következő főbb 

következtetések vonhatók le: 

• Vizsgálatomban a malnutríció (BMI<20kg/m2) mellett az elhízás 

(BMI>30kg/m2) is gyakori az idősek körében, különösen a 65-75 éves 

korcsoportban, és kevesebb a fiatalabbak, valamint az ennél idősebbek között.   

• A vizsgált személyek átlagos energia fogyasztása alatta maradt az ajánlásnak, 

mégis a résztvevők harmada (31,19%) elhízott. Ez valószínűleg alacsony fizikai 

aktivitásukkal magyarázható. 

• A BMI, az MNA és a derék/csípő összehasonlításával részletesebb 

antropometriai adatokhoz jutottam. Azt az újdonságot találtam, hogy eltérés van 

a mérőmódszerek eredményei között. Azt gondolom, hogy az alultápláltság 

mérésére az idős korosztályra validált MNA informatívabb, és 

eredményesebben használható módszer, mint a BMI.  

• A derék/csípő hányados alapján a vizsgált személyek közül igen sokan (73,39%) 

tartoztak a jelentős visceralis zsírtömegű, nagy  betegség kockázattal bíró 

kategóriába (ffi>0,95; nő>0,8), mely megerősíti azt, hogy ilyen szempontból 

akár a normál BMI kategóriába tartozó személy is érintett lehet. 

 

Az „idős korcsoportra fókuszáló” korszerű, kiegyensúlyozott táplálkozás, 

nagyban hozzájárul az egészség fenntartásához, ezért szükséges azonosítani azokat a 
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táplálkozással összefüggő veszélyforrásokat, amelyek gátolhatják a „sikeres” öregedést. 

Tanulmányomban ezért felhívom a figyelmet arra, hogy indokolt rendszeresen felmérni 

az idősek tápláltsági állapotát, és táplálkozási jellemzőit. A 24 órás recall elemzése 

alapján az alábbi következtetésekre jutottam.  

• Szignifikáns kapcsolatot találtam a tápanyag-beviteli értékek és az életmódi 

tényezők (nem, lakóhely, családi körülmény, iskolai végzettség, korcsoportok) 

között: A zsír E% alacsonyabb volt az iskolázottabb idősek között, az 

alkoholfogyasztásuk viszont magasabb volt. A B12- és C-vitamin bevitel az 

otthonélő időseknél volt több, de a cukor és D-vitamin fogyasztás alacsonyabb, 

mint az intézetben élők között. A Na-fogyasztás alacsonyabb volt a nők és a 

kevésbé iskolázottabbak esetén.  

• Tanulmányom megerősíti, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani azoknak a 

makro- és mikrotápanyagoknak az optimális bevitelére melyek az eddigi 

felmérések szerint is kiegyensúlyozatlanok, túlzottak, vagy elégtelenek az idősek 

étrendjében.  

• A tápanyagtartalom elemzése során kedvező volt a hozzáadott cukor alacsony 

E%-a, az alacsony koleszterinfogyasztás, és az elegendő fehérjebevitel. 

• Kedvezőtlen viszont a magas zsír E%, az alacsony élelmirost bevitel és 

szénhidrát E%, valamint az elégtelen folyadékfogyasztás. Kedvezőtlen volt 

továbbá a mindkét nemben rendkívül nagy nátriumbevitel. A túlzott 

nátriumbevitel elégtelen káliumbevitellel társult, ezért a nátrium-kálium 

hányados többszöröse volt a javasoltnak. A kedvezőtlen eredmények közé 

tartozik a mindkét nemben elégtelen kalciumbevitel és a túlzott foszforbevitel, 

valamint a kalcium- és foszforbevitel ideálistól távol álló aránya. Ugyancsak itt 

kell megemlíteni az elégtelen Zn-, B6-, C-, D-, E-vitamin, és folsav, valamint nők 

esetén a B12-vitamin fogyasztást.  

• Újdonság, hogy a 24-órás recall feljegyzése során a kérdező (dietetikus) 

rendelkezésére állt a tárgynap étlapja, hogy ne csak a vizsgált személy 

memóriájára kelljen támaszkodni, és könnyebb legyen az elfogyasztott ételek, 

élelmiszerek dokumentálása. 
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Az élelmiszerfogyasztási gyakoriság kérdőív (FFQ) elemzése alapján 

legfontosabb következtetéseim: 

• Vizsgálatom igazolta, hogy az idősek ragaszkodnak a megszokott, ismert 

ízekhez, hiszen kedveltebbek voltak körükben az értékes tápanyagokban 

szegényebb fehérkenyér, hagyományos főtt tészta, burgonya, és a hántolt rizs. 

Sajnos csak 10-14%-a fogyasztott naponta többször is zöldséget, és gyümölcsöt, 

csak havonta, vagy annál is ritkábban fogyasztottak halat, és margarinból, vajból 

nem preferálták a light termékeket.  

• Ezzel szemben elfogadták a zsírszegény tejet, és kedvelték a sovány húsokat. Jó 

eredmény, hogy vizsgálatomban az élvezeti szerek fogyasztása a tolerálható 

szinten volt. Kedvező továbbá, hogy az idősek rendszeresen, legalább naponta 

háromszor étkeztek, és csak ritkán nassoltak.  

• Figyelembe kell venni, hogy mivel az idős ember ragaszkodik étkezési 

szokásaihoz, nehezen fogad el újdonságokat, ezért azokat, bár számára 

hasznosak és fontosak csak fokozatosan érdemes bevezetni.  

• A változtatások megvalósításához fontosnak tartom a dietetikus rendszeres 

jelenlétét és felügyeletét az intézeti étkeztetésben, illetve szervezett vagy 

személyi tanácsadás elérhetőségét az otthonukban élő idős emberek számára is.  

 

Összefoglalva, kutatásom új eredményei a következők: 

• Az adatgyűjtés dietetikus hallgatók (jól felkészült szakember) segítségével 

történt. 

• Elsőként alkalmaztam többféle tápláltsági állapot vizsgálati módszert. 

• Eltérést mutattam ki a mérőmódszerek eredményei között. 

• Megállapítottam, hogy idős korban a centrális típusú elhízás rendkívül nagyfokú 

(73,39%).  

• Az alultápláltság mérésére az idős korosztályra validált MNA informatívabb, és 

eredményesebb módszer, mint a BMI.  
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• Irányított interjú módszerrel egészítettem ki a 24-órás recallt (étlapra – nem csak 

vizsgált személy memóriájára hagyatkozni). 

• Kimutattam, hogy az étrend zsír E%-a alacsonyabb volt az iskolázottabb idősek 

között. 

• Országonként számottevő különbség található az időseknek szóló táplálkozási 

ajánlások és tápanyag-beviteli referencia-értékek között, mely a különböző 

tanulmányok adatainak, eredményeinek összehasonlítását nehezíti. 

• Megállapítottam, hogy szükséges ezért standardizálni a táplálék és 

tápanyagfogyasztás mérési módszereit! 
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Tanulmányomban, saját otthonukban, valamint intézetben élő, a felmérésbe 

önként jelentkező 55 év feletti személyeket vizsgáltam. Pozitívum, hogy az adatfelvételt 

dietetikus hallgatók végezték, és hogy az antropometria adatok mért értékek alapján 

kerültek kiszámításra.  

Vizsgálatomban a malnutríció (BMI<20kg/m2) mellett az elhízás 

(BMI>30kg/m2) is gyakori az idősek körében. A vizsgált személyek átlagos energia 

fogyasztása alatta maradt az ajánlásnak, mégis a résztvevők harmada (31,19%) elhízott. 

A BMI, az MNA és a derék/csípő összehasonlításával részletesebb antropometriai 

adatokhoz jutottam. Azt az újdonságot találtam, hogy eltérés van a mérőmódszerek 

eredményei között. Azt gondolom, hogy az alultápláltság mérésére az idős korosztályra 

validált MNA informatívabb, és eredményesebben használható módszer, mint a BMI. A 

Derék/csípő hányados alapján a vizsgált személyek közül igen sokan (73,39%) tartoztak 

a jelentős visceralis zsírtömegű, nagy  betegség kockázattal bíró kategóriába (ffi>0,95; 

nő>0,8), mely megerősíti azt, hogy ilyen szempontból akár a normál BMI kategóriába 

tartozó személy is érintett lehet. 

Szignifikáns kapcsolatot találtam a tápanyag-beviteli értékek és az életmódi 

tényezők (nem, lakóhely, családi körülmény, iskolai végzettség, korcsoportok) között. A 

zsír E% alacsonyabb volt az iskolázottabb idősek körében. A B12- és C-vitamin bevitel 

az otthonélő időseknél volt több, de a cukor és D-vitamin fogyasztás alacsonyabb, mint 

az intézetben élők között. A tápanyagtartalom elemzése során kedvező volt a hozzáadott 

cukor alacsony E%-a, az alacsony koleszterinfogyasztás, és az elegendő fehérjebevitel. 

Kedvezőtlen viszont a magas zsír E%, az alacsony élelmirost bevitel és szénhidrát E%, 

valamint az elégtelen folyadékfogyasztás. Kedvezőtlen továbbá a kalcium- és 

foszforbevitel ideálistól távol álló aránya, és hogy a túlzott nátriumbevitel elégtelen 

káliumbevitellel társult. Újdonság, hogy a 24-órás recall feljegyzése során a kérdező 

(dietetikus) rendelkezésére állt a tárgy nap étlapja, hogy ne csak a vizsgált személy 

memóriájára kelljen támaszkodni, és könnyebb legyen az elfogyasztott ételek, 

élelmiszerek dokumentálása. 
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Vizsgálatom igazolta, hogy az idősek ragaszkodnak a megszokott, ismert 

ízekhez, hiszen kedveltebbek voltak körükben az értékes tápanyagokban szegényebb 

fehérkenyér, hagyományos főtt tészta, burgonya, és a hántolt rizs. Sajnos csak 10-14%-a 

fogyasztott naponta többször is zöldséget, és gyümölcsöt, csak havonta, vagy annál is 

ritkábban fogyasztottak halat, és margarinból, vajból nem preferálták a light termékeket. 

Ezzel szemben elfogadták a zsírszegény tejet, és kedvelték a sovány húsokat. Jó 

eredmény, hogy vizsgálatomban az élvezeti szerek fogyasztása a tolerálható szinten volt. 

Kedvező továbbá, hogy az idősek rendszeresen, legalább naponta háromszor étkeztek, és 

csak ritkán nassoltak.  

Országonként számottevő különbség található az időseknek szóló táplálkozási 

ajánlások és tápanyag-beviteli referencia-értékek között, mely a különböző tanulmányok 

adatainak, eredményeinek összehasonlítását nehezíti. Megállapítottam, hogy szükséges 

ezért standardizálni a táplálék és tápanyagfogyasztás mérési módszereit. 



 91 

VIII. SUMMARY 

In my study I investigated voluntary elderly people over the age of 55. It is 

positive that data were obtained by dietetics students, and anthropometric data were 

calculated based on measured values. 

In my study both malnutrition (BMI<20kg/m2) and obesity (BMI>30kg/m2) are 

frequent. Average energy intake is below recommended value, nevertheless, a third of 

the participants are obese (31,19%). Comparing BMI, MNA and waist/hip ratio more 

detailed anthropometric data were available for me. As a new finding I found that there 

is a discrepancy between the three methods. I maintain that MNA validated for the 

elderly is more informative and more successful method than BMI. According to their 

waist/hap ratio a very high percent (73,39%) of the elderly belong to visceral fat mass, 

high risk group (man>0,95; woman>0,8), which emphasises that even those with normal 

BMI can be concerned. 

I found significant correlation between the nutrient intake values and life style 

factors (gender, residence, family background, qualification, age group). The fat E % is 

lower among elderly people with higher qualifications. Vitamin B12 and C intake are 

better for people living in their homes. On the other hand, their sugar and vitamin D 

intakes are lower than for those living in institutions. During the analysis of nutrient 

content, the low level of E% of added sugar, low cholesterol intake and sufficient 

protein intake are favourable. High fat E%, low dietary fibre intake, carbohydrate E% 

and insufficient liquid consumption are all unfavourable. Excessive sodium intake is 

also unwanted, which is accompanied by insufficient potassium intake, thus sodium-

potassium rate is multiple of the recommended value. It is also unfavourable that 

calcium intake is insufficient in both genders, excessive phosphorus as well as calcium 

and intake rates are both far from ideal. It is novelty, that the dietician students was in 

possession of the menu of the given day during 24 hour recall so they did not rely only 

on the memory of the interviewee and the documentation of the consumed food was 

made easier. 
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My study proved that elderly people stick to their well-known tastes since white 

bread of poor-nutrient content, traditional pasta, potato or hulled rice were all popular. 

Only 10-14% consumes several servings of vegetables and fruit on a daily basis, fish is 

eaten monthly or even rarer and they do not prefer light margarine or butter. However, 

they accept low- fat milk and liked lean meat. It is a good result that ‘consumer 

products’ consumption is at a tolerable level. It is also favourable that the elderly have 

their meals at regular times, at least three times a day, and rarely have snacks.  

Significant differences can be found in the national guidelines for the elderly and 

nutrient intake reference values in different countries, which renders comparative studies 

of data difficult. Thus I conclude that it is necessary to standardise the methodology of 

nutrition and nutrient intake analysis. 
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koromtól. A Könyvtár, és a Doktori Titkárság dolgozóinak, akik mindig segítőkészen, és 

nagy türelemmel és álltak rendelkezésre. A kollégáimnak, akik diktálták a ritmust, és 

bíztattak, hogy haladjak velük, hiszen együtt könnyebb. 

Köszönet az idősotthonok és idősklubok vezetőinek, akik befogadtak 

intézményükbe, valamint a vizsgálatban résztvevő időseknek, akik készséggel 

hozzájárultak a méréshez, és beszélgetéshez. Hálás vagyok a hallgatók adatgyűjtésben, 

és rögzítésben nyújtott segítségéért, amely jó pár munkaóra alól felszabadított. Őszinte 

köszönet illeti Faradzs-zade Szelminázt és Dr. Deutsch Tibort, a statisztikai 

számításokért, valamint nyelvtanáromat Tich Verát a fordításban nyújtott segítségéért. 

Nagyra értékelem továbbá opponenseim: Prof. Dr. Biró György, és Dr. Varga Zsuzsa, 

valamint Prof. Dr. Rurik Imre, és Dr. Hornyák István jobbító szándékú, őszinte kritikai 

észrevételeit. 

Végül köszönet a családomnak: férjemnek, aki végig büszke volt rám, 

türelemmel támogatta munkámat, és nem zúgolódott, ha nem volt mindig meleg étel az 

asztalon, a lányaimnak, akik számára talán mintául szolgál, hogy minden életkorban 

lehet és kell is tanulni, valamint édesanyámnak, aki már 92 éves, és várja a sikereimet, 

hiszen mindig kellenek neki célok, amiért érdemes élni. 
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MELLÉKLET 

 

1. számú melléklet - Kérdőív 

 

A vizsgálat személy kódja:……………… A vizsgálat helyszíne: 

…………………………. 

 
Nem: □ férfi □ nő  Életkor: …………. Iskolai 
végzettsége…………………….. 
 
Családi körülményei:…………………………… 
 
Testtömeg……………. Testmagasság:……………
 BMI:…………………………… 
 
Derék-körfogat……………. Csípő-körfogat:…………….
 D/Cs:…………………………… 
 
Ulnahossz: ……………….. Testzsír%:………………… 
 
Betegségei: 
…………………………………………………………………………………… 
 
Bélműködés: □ rendben  □ székrekedés  □ hasmenés  □ változó  
 
Diétázik: □ igen  □ nem  típusa:…………………... 
 
Fogazat: □ ép  □ pótolt □ hiányos 
 
Rágási probléma □ van  □ nincs 
 
Nyelési probléma □ van  □ nincs 
 
Étvágy  □ jó  □ változó □ rossz 
 
Dohányzás: □ igen  □ nem  mennyiség/nap………….. 
 
Kávé:   □ igen  □ nem  mennyiség/nap………….. 
 
Élelmiszerválasztást befolyásolja: □ ízlés  □ diéta □ anyagi helyzet 
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2. számú melléklet - Mini Nutritional Assessment 
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3. számú melléklet – Élelmiszer-fogyasztási gyakorisági kérdőív (FFQ) 

 
 

Élelmiszer Nem 
fogyaszt 

1 hónál 
ritkábban 

Havi 1-3 
alkalommal 

Heti 1-3 
alkalommal 

Naponta Naponta 
többször 

Sovány (0,1%, 1,5%)       Tej, tejeskávé, 
kakaó... Zsíros (2,8%, 3,6%)       

Sovány (12%)       Tejföl 
Zsíros (20%)       

Tejszín        
Sovány (Köményes, 
Túra, Tolnai 
sovány…) 

      Sajt 

Zsíros (Trappista, 
Ementáli…) 

      

Kefír, joghurt        
Tojás        

Sovány (comb, 
karaj…) 

      Sertéshús 

Zsíros (tarja, oldalas)       
Marhahús        

Csirke, pulyka bőr 
nélkül 

      Baromfihús 

Csirke, pulyka 
bőrével, kacsa, liba 

      

Máj, 
májasfélék 

Sertésmáj, csirkemáj, 
kenőmájas, 
májkrém… 

      

Egyéb 
belsőségek 

Zúza, vese, szív, pacal, 
tüdő… 

      

Hurka, 
disznósajt 

       

Hal        
Halkonzerv        

Párizsi, Zalai, krinolin, 
virsli… 

      

Gépsonka, csirke- és 
pulykasonka,... 

      

Felvágottak 

Olasz, Somogyi, 
szalámifélék… 

      

Füstölt áruk Füstölt kolbász, füstölt 
sonka, tarja… 

      

Szalonna, 
tepertő 

       

Vaj       
Margarin       

Kenyér-
kenéshez 

Zsír       
Olajos magvak Dió, mogyoró, 

tökmag, szotyola… 
      

„Fast foods” Hamburger, hot dog, 
csirkefalat… 
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Élelmiszer Nem 
fogyaszt 

1 hónál 
ritkábban 

Havi 1-3 
alkalommal 

Heti 1-3 
alkalommal 

Naponta Naponta 
többször 

Snack Chips, pattogatott 
kukorica,… 

      

Lángos, fánk        
Fehér kenyér, 
péksütemény 

Házi jellegű kenyér, 
kifli, zsemle… 

      

Barna jellegű 
kenyér, 
péksütemény 

Bakonyi barna, 
Graham kenyér és 
buci, korpás kifli, 
magvas zsömle… 

      

Müzli, abonett, 
hamlet, 
gabonapehely 

       

Főtt tészta Galuska, makaróni, 
spagetti… 

      

Sült tészta, 
sütemény,  

Palacsinta, torták, 
rétes…. 

      

Főzelék, krumplipüre, 
főtt krumpli, .. 

      Burgonya 

Sült krumpli       
Rizs        
Száraz 
hüvelyesek 

Szárazbab, sárgaborsó, 
lencse 

      

Szója, szója-
készítmény 

kocka granulátum, 
fasírtpor, tofu… 

      

Zöldfőzelékek Gyorsfagyasztott és 
konzerv is 

      

Zöldségek Paprika, paradicsom, 
uborka, nyers 
saláták… 

      

Savanyúság Uborka, csalamádé, 
cékla… 

      

Friss és 
gyorsfagyasztott 

      Gyümölcsök 

Befőttek, lekvárok       
Gyümölcslé Rostos és friss       
Üdítők Szénsavas üdítő, szűrt 

gyümölcslé, szörp 
      

Víz, ásványvíz        
Teafélék Cukorral vagy mézzel       
Cukorka, 
csokoládé, 
nápolyi, keksz 

       

Jégkrém, 
fagylalt 

       

„Kényelmi 
termékek” 

Levesporok és –
kockák, mártásos 
tészták, smack, 
rizottó… 
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4. számú melléklet - 24-órás recall minta 
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5. számú melléklet – Napi étkezések száma 

 

Milyen gyakran 
szokott: 

Naponta Hetente  Havonta Soha 

Reggelizni     

Tízóraizni     

Ebédelni     

Uzsonnázni     

Vacsorázni     

Étkezések között 
nassolni 

    

 
 
 
 
 

 


