
Proteinbevitel az elsô életévben:

a késôbbi obezitás egyik rizikófaktora

Egyre több a bizonyíték amellett, hogy a 

prenatális és korai posztnatális táplálás 

hosszú távú hatással lehet az egészség-

re. A táplálás az élet elsô 1000 napjában, 

a fogantatástól a koragyermekkorig, be-

folyásolhatja az egyes betegségekre való 

hajlamot akár a teljes élethosszra nézve. 

A „felgyorsult születés utáni növekedés 

hipotézis” (Accelerated Postnatal Growth 

Hypothesis) felvetése szerint a kora gyer-

mekkori gyors súlygyarapodás megnö-

velheti az adipozitás, a kóros elhízás, a 

cukorbetegség és egyéb nem fertôzô be-

tegségek kialakulásának esélyét a késôbbi 

életszakaszokban.

Az elmúlt évek kutatásai világosan rámutattak 

arra, hogy genetikai tényezôkön kívül a kör-

nyezeti faktorok, azon belül a kisdedkori táplál-

kozás nagymértékben befolyásolja azt, hogy 

késôbb, akár felnôttkorban az adott egyénben 

milyen kockázattal alakul ki obezitás, vagy cu-

korbetegség (1).  Egy számos ilyen tanulmány 

eredményeit összevetô metaanalízis például 

az elhízás kockázatának akár 15-20 százalékos 

csökkenésérôl számol be a szoptatással táp-

lált csecsemôk esetében (2). Az összefüggés 

háttérében álló, a késôbbi megbetegedések 

esélyeit befolyásoló okok azonban még nem 

tisztázottak megfelelô részletességgel, bár a 

csekélyebb fehérjebevitelnek egészen bizto-

san szerepe lehet.

A „korai fehérjebevitel hipotézis” (Early Pro-

tein Hypothesis) szerint a tápszeres táplálás 

mellett tapasztalható intenzívebb súlynöve-

kedés egyik oka a tápszerek által tartalmazott 

fehérjék mennyiségében keresendô (3). A 

gyarapodásra gyakorolt hatás egyik lehetsé-

ges tényezôje, hogy a nagyobb fehérjebevitel 

megemelheti a növekedési faktorok felszaba-

dulását kiváltó aminosavak koncentrációját, 

valamint az inzulin és IGF-1 szekréciót (4). 

European Childhood Obesity

A témában az egyik legfrissebb kutatás, a 

European Childhood Obesity Project, egy öt 

országban végzett (Belgium, Németország, 

Olaszország, Lengyelország és Spanyolor-

szág) multicentrikus randomizált kettôs vak 

klinikai vizsgálatsorozat, amely ennek a hi-

potézisnek a tesztelését tûzte ki célul (5). A 

vizsgálatban referenciaként szolgáló gyermek-

csoportot (Sz) kizárólag szoptatással táplálták 

minimum 3 hónapon keresztül. A tápszeresen 

táplált csoport (T) esetében a tápszer kéthetes 

átlagéletkorban került bevezetésre. A csopor-

ton belül véletlenszerûen került kijelölésre a 

kezdetben hagyományos anyatej-helyettesítô 

tápszert, késôbb magasabb fehérjetartalmú 

anyatej-kiegészítô tápszert (MF) kapó, illetve 

energiatartalomban azonos, de alacsonyabb 

fehérje tartalmú intervenciós tápszerrel (AF) 

táplált csecsemôket. A táplálás relatív amino-

sav és egyéb tápanyagtartalma megegyezô 

volt a különbözô csoportokban. Az intervenció 

a gyermekek 12 hónapos koráig tartott.

A fehérje bevitel mértéke az MF és AF cso-

portokban az elsô hónapban 5,5 g/nap (95% 

CI 5,1-5,9), a hatodik hónapban 8,5 g/nap (7,8-

9,3) értékkel tért el, az energia bevitel meg-

tartása mellett. A vizsgált csoportok között 

hat hónap elteltével szignifi káns súly és súly/

magasság aránybeli különbség mutatkozott, 

magasságbeli differencia nélkül. A tapasztalt 

eltérések kialakulásához hozzájárulhat a bevitt 

aminosav mennyiség eltérése és ennek inzu-

lin és IGF-1 termelésre gyakorolt hatása (6).

Az MF csoport BMI értékei az AF csoportnál 

szignifi kánsabban magasabbak voltak az inter-

venció ideje alatt és az azt követô periódus-

ban. Kiemelendô, hogy az AF csoport BMI ér-

tékei a referencia csoport (Sz) 2 éves korban 

mért érékeivel voltak megegyezôek. A test-

súly növekedés mellett eltérések mutatkoztak 

a vese növekedésében is (7). Az intervenció 

hatásai egyik ország esetében sem mutattak 

szignifi káns eltérést a mért antropometriai 

adatokra nézve.

A gyermekek 6 éves kori ismételt vizsgálatá-

ban kimutatható volt a csecsemôkori táplálás, 

a BMI értékek és az elhízás mértékének ösz-

szefüggése. A hagyományos tápszerrel táplált 

gyermekek esetében ebben az életkorban is 

magasabb BMI értékek voltak jellemzôek a 

szoptatott csoporttal összevetve, míg a csök-

kentett fehérje tartalmú tápszer kiegyensú-

lyozó hatással volt a BMI növekedésére (8). A 

kóros elhízás elôfordulása a kisiskolás korban 

a szoptatott csoportban volt a legalacsonyabb, 

de az AF tápszer alkalmazása mellett is ritkáb-

ban fordult elô az obezitás, mint MF csoport-

ban (adj. RR 2,87, 85%CI 1,22, 6,75 P=0.016).

Biomarkerek jelentôsége

A projekt keretében, a gyermekektôl szárma-

zó vér és vizeletmintákon, vizsgálatra kerültek 

ezen hatások lehetséges komponensei. Az 

inzulin, IGF-1, leptin és adiponektin mellett 

számos endokrin és metabolikus marker mé-

rése történt a kóros elhízás kockázatát növelô 

tényezôk meghatározásához.  Ezek közül ki-

emelten fontos az IGF-1 plazmabeli szintje. 

A magas fehérjetartalmú tápszerrel táplált 

csoportban emelkedett plazmabeli aminosav 

szinteket lehetett kimutatni (legnagyobb mér-

tékben az elágazó-oldalláncú aminosavaknál) a 

csökkentett fehérjetartalmú tápszert fogyasz-

tó gyermekek csoportjával összehasonlítva. 

Ezekhez az érékekhez magasabb plazmabeli 

teljes és szabad IGF-1 szintek, a vizeletben 

emelkedett C-peptid szintek (inzulin termelés 

megnövekedésére utal), és csökkent szérum 

glukóz szint társult. A két tápszerrel táplált 

csoporttal összevetve, a szoptatott referen-

cia csoport IGF-1, inzulin és plazma aminosav 

szint értékei pedig rendre alacsonyabbnak 

mutatkoztak (9). A magas fehérjetartalmú 

táplálás a vesék növekedését is befolyásolta, 

ezért a hatásért bizonyos részben szintén az 

IGF-1 tengely tehetô felelôssé (10).

Az IGF-1 genetikai szabályozásának vizsgála-

ta pedig arra mutatott rá, hogy a táplálásból 

adódó hatások az IGF1 génben elôforduló poli-

morfi zmusoknál nagyobb mértékben képesek 

befolyásolni az IGF-1 tengely elemeinek regu-

lációját (11).

Az IGF-1 és az inzulin ilyen irányú hatásait 

korábbi kutatásokban is körüljárták. Renault 

és társai az EDEN anya-gyermek korhossz 

tanulmány keretein belül egy éves korig vizs-

gálták ezeket az összefüggéseket. A vizsgá-

latból kiderült, hogy az anyai vércukorértékek 

pozitívan korrelálnak a gyermekek születési 

súlyával. Ennek hátterében valószínûleg a 

megváltozott fetális IGF-1 és inzulin szintek 

állnak. Az eredmények azt mutatták, hogy a 

leánygyermekek életének elsô egy évében a 
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fetális inzulin szint fordított arányosságot mu-

tat a testnövekedéssel. Erre az összefüggésre 

a leánygyermekekre jellemzô részleges inzu-

linrezisztencia adhat magyarázatot (12).

Leptin és a BMI

Savino és munkatársai a leptin szintek alakulá-

sát vizsgálták 237 idôre született egészséges 

újszülött esetében. A leptin szintet és a BMI 

értékeket a gyermekek 8 hónapos és 8,8 éves 

korában vizsgálták meg. A szoptatással táplált 

csecsemôk leptin szintje rendre alacsonyabb 

értéket mutatott a tápszerrel táplált társaiké-

nál. A tápszerrel táplált gyerekek magasabb 

leptin értékeihez magasabb BMI értékek 

társultak az ismételt vizsgálatokban. A tanul-

mány egy megfi gyeléses vizsgálaton alapszik, 

így ez a tendencia egyértelmûen nem értékel-

hetô ok-okozati összefüggésként (13).

Kis súlyú újkoraszülöttek (SGA)

Zegher és munkatársai randomizált klinikai 

vizsgálatban terhességi korukhoz képest kis 

súlyú (SGA) és megfelelô súlyú (AGA) újszü-

löttek bevonásával vizsgálta a táplálás endok-

rin markerekre gyakorolt hatásait. A vizsgálat-

ban szoptatott AGA újszülöttek szerepeltek 

kontrolcsoportként. Az SGA újszülöttek között 

szoptatott és tápszeresen táplált (T) gyerme-

kek is szerepeltek. A T csoporton belül egy 

véletlenszerûen összeállított csoport hagyo-

mányos tápszert kapott (T1), míg a másik cso-

port táplálásához megemelt fehérjetartalmú 

tápszert használtak (T2). A gyermek vérében 

a nagy molekulatömegû (HMW) adiponektin 

és az IGF-1 szintjét születéskor és 4 hónapos 

korban vizsgálták.

A negyedik hónapban ezek az endokrin mar-

kerek összefüggést mutattak a táplálással. 

A szoptatott  gyermekekben az SGA és az 

AGA csoportban a markerek szintje nem tért 

el jelentôsen egymástól. Az SGA csoport 

esetében azonban, a T1 és T2 csoportokban 

is, magasabb adiponektin és IGF-1 szinteket 

mértek a szoptatott csoportokhoz képest. A 

HMW adiponektin szintje a T2 csoportban ma-

gasabb értéket mutatott, mint a T1 csoport-

ban, az IGF-1 esetében ezzel éppen ellentétes 

tendencia volt tapasztalható (14). Az SGA cse-

csemôk esetében talált IGF-1 szintek párhu-

zamba hozhatóak a CHOP eredményeivel.

Összefoglalás, következtetés

A felsorolt klinikai kutatások eredményei jól 

alátámasztják a csecsemôkori táplálás je-

lentôségét a késôbbi életszakaszban kialaku-

ló kóros elhízás kockázatában. A szoptatás, 

az anyatejes táplálás propagálása kiemelten 

fontos, hiszen pótolhatatlan elônyöket ad a 

késôbbi fejlôdési folyamatokra is. Ugyanis 

újabb adatok alapján a kisdedkori táplálás 

összetétele befolyásolhatja egyes civilizáci-

ós betegségek (obezitás, magas vérnyomás, 

cukorbetegség) elôfordulását. A klinikai kuta-

tások eredményei szerint a hatások kialaku-

lásában fontos szerepet tölt be a fehérjebe-

vitel, az esszenciális aminosavak plazmabeli 

koncentrációja, valamint az inzulin és az IGF-

1 szekréció.  Ebben a tekintetben leginkább 

az alacsonyabb fehérjebevitelnek köszön-

hetôen a szoptatás bizonyult a legpozitívabb 

tényezônek.

Így igen kívánatos javasolni és támogatni a 

csecsemôk ilyen módon való táplálását. Azok-

nál a csecsemôknél, akiknél nem vagy csak 

részlegesen oldható meg a szoptatás, ajánlott 

a megfelelô minôségû fehérjéket csökkentett 

mennyiségben tartalmazó tápszerek alkalma-

zása. Mivel a nem módosított tehéntej vagy 

egyéb állati tej fehérjetartalma az anyatejének 

közel háromszorosa is lehet, a csecsemôkori 

fehérjebevitelt jelentôsen megnövelheti. Ezért 

ha mód van rá, javasolt ezeket a termékeket 

mellôzni a korai táplálásban. Az áttekintett 

tanulmányok eredményei jól mutatják, hogy 

a témával kapcsolatosan rendelkezésre álló 

adatok mennyisége folyamatosan nô, a to-

vábbi kutatások jelentôsége pedig különösen 

kiemelt, hiszen hozzájárulnak a csecsemôkori 

táplálás hatásainak minél részletesebb meg-

értéséhez, mely egyedülálló lehetôségeket je-

lenthet egyes metabolikus megbetegedések 

prevenciójában.
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