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Joubert, K., Zsákai, A., Molnár, D., Gyenis, Gy.: Childhood risk o f obesity in children differing 
in nutritional status at birth. The age -  when body mass index (BM1) increases after its lowest 
value in childhood, i.e. adiposity rebound (AR) -  is a critical period for the development of 
obesity. Children with early AR are at substantially increased risk o f adult obesity. The aims o f this 
study were (1) to test the mean characteristics of childhood BMI development, and (2) to study the 
relationship between nutritional status at birth (small for gestational age: SGA, appropriate for 
gestational age: AGA, large for gestational age: LG A) and the age o f AR. The analysed sample 
(n=1753) is a part of a representative longitudinal sample of Hungarian children studied between 
1980 and 2001. The Reed-Asefa model was fitted to the subject’s serial data of BMI. Parameters 
o f the individual curves were assessed from the fitted curves. The results showed that: (1) early AR 
was associated with higher values of BMI from the age of adiposity peak; as well as (2) with 
significantly higher BMI values in childhood and adolescence than late AR; (3) the nutritional 
status at birth and the age o f AR were found independent.
Keywords: Adiposity rebound; BMI; Longitudinal study; Nutritional status.

Bevezetés

A gyermekkori elhízás és kövérség előfordulási gyakorisága az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan növekedett (Deckelbaum és Williams 2001, Ebbeling és mtsai 2002, James 
és mtsai 2001, Gyenis és Joubert 2002, 2004). Az utóbbi néhány évben a folyamat 
megállásáról számoltak be néhány nyugat-európai országban (például: Franciaországból: 
Péneau és mtsai 2009 és Salanave és mtsai 2009; Svédországból: Sjoberg és mtsai 2008; 
Svájcból: Aeberli és mtsai 2009 és mások). Ezzel szemben a közép-európai országokból 
származó adatok a tendencia további folytatódását mutatják (Csehországból: Vignerová 
és mtsai 2008, Lengyelországból: Chrzanowska és mtsai 2007, Magyarországról: Bodzsár 
és Zsákai 2008).

A gyermekkori kövérség magas prevalenciája indokolttá teszi e jelenség hazai 
vizsgálatát, egyrészt mert a kövér gyermekek nagy eséllyel kövér felnőttek lesznek, 
másrészt pedig a kövérség számos későbbi életkorban jelentkező betegség rizikófaktora 
(Zsákai és mtsai 2001, Susanne és Bodzsár 2004). Ennek következtében romlik élet 
minősége és növekszik a korai mortalitás is (Jung 1997, Solomon és Manson 1997, Kral 
2001, Visschler és Seidell 2001, Mokdad és mtsai 2003, Gyenis és Joubert 2005).
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Az epidemiológiai vizsgálatokban a kövérség a testtömeg-jelző (BMI) segítségével 
becsülhető. A BMI gyermekkori változásai jellemzőinek a vizsgálata elősegítheti a 
kövérséggel veszélyeztettek minél korábbi életkorban való kiszűrését.

A BMI gyermekkori változásainak fő jellemzői a következők: az első posztnatális 
életévben a BMI intenzíven növekszik, majd csökken és átlagosan 5-6 éves kor körül, 
eléri a gyermekkori minimumát. Ezután újból növekedésnek indul, amely tart a 
serdülőkoron át egészen a felnőttkorig (Bodzsár 1999). A BMI gyermekkori minimumát, 
illetve azt az értéket, ahonnan ismét növekedésnek indul, az angol szakirodalom 
„adiposity rebound” névvel illeti. Elsőként Rolland-Cachera és munkatársai (1984) írtak a 
jelenségről.

A BMI gyermekkori változását elemző vizsgálatok jelentős kapcsolatot mutattak ki az 
„adiposity rebound” időpontja és a felnőttkori tápláltsági állapot között: a túl korai 
időpont felnőttkori kövérséggel társul általában (Rolland-Cachera és mtsai 1987, 2006, 
Whitaker és mtsai 1998, Deckelbaum-Williams 2001, He és Karlberg 2002, Janssen és 
mtsai 2005).

A vizsgálatunk fő célja, hogy elemezze a gyermekkori testtömeg-jelző (BMI) életkori 
változásait a magyar gyermekek különböző születéskori tápláltsági csoportjaiban (SGA: 
alultáplált, AGA: megfelelően táplált, LGA: túltáplált), az alábbiak szerint:

1) A vizsgált gyermekek születéskori tápláltság szerint elkülönített csoportjaiban 
meghatározni a BMI-hullám paramétereinek alakulását.

2) Mindhárom születéskori tápláltsági csoportban elemezni, hogy a gyermekek 
„adiposity rebound” bekövetkezésének kora (korai és késői „adiposity rebound”) alapján 
elkülönített két alcsoportban miként változik a testtömeg-jelző a későbbi életkorokban.

Vizsgált személyek és alkalmazott módszerek

A vizsgálat alanyai az első magyar, országos reprezentatív longitudinális 
növekedésvizsgálatban (Országos Longitudinális Gyermeknövekedés-vizsgálat, OLGYV, 
Joubert és mtsai 1996) megfigyelt gyermekek voltak. Ezt a követéses vizsgálatot az 
1980-1983 között született újszülöttek 2%-os mintájával indítottuk, és az ismételt 
vizsgálatok sora, a 2001. évben, az utolsó vizsgált születési kohorsz 18 éves kori 
vizsgálatával zárult. Ebben az elemzésünkben a vizsgáltakat a születéskori tápláltság 
szerint -  a nemzetközi gyakorlatban általánosan használt Battaglia és Lubchenco (1967) 
által kidolgozott módszer szerint -  SGA, AGA és LGA csoportokba soroltuk. Az SGA 
és az LGA csoportba összesen 560 illetve 593 gyermek tartozik, az AGA csoport azonban 
mintegy 4700 gyermeket foglal magában. Miután az elemzésben alkalmazott módszerben 
egyedi BMI görbékkel dolgoztunk, ezért nem a teljes AGA csoport, hanem az abból 
véletlenszerűen leválogatott 600 fős minta szerepel itt az elemzésben.

A vizsgált gyermekeknek a különböző életkorokban megállapítható tápláltságát a BMI 
alapján becsültük. Ezért a gyermekkori növekedést szakaszokra bontó polinom -  a Reed 
modell család egyikének -  segítségével illesztettük az egyedi BMI görbéket. Az 
alábbiakban bemutatjuk a választott modellt, amely 5 szakaszra bontva írja le a vizsgált 
életkori intervallum növekedését: egy konstans, egy lineáris, egy természetes alapú 
logaritmikus és két reciprok (egy első és egy másodfokú) tag becslésével (Asefa és mtsai 
1998):

BMI = a + bxéletkor + cxlog(életkor-rl) + dx(életkor-i-l)'1 + ex(életkor-t-l)'2

38



E modellt illesztve a gyermekek egyedi BMI görbéire, kaptuk meg a testtömeg-jelző 
posztnatális növekedési jellemzőinek a becslését.

Az illesztett görbékről a következő paramétereket határoztuk meg: a gyermekkori 
„adiposity rebound”-ot megelőző hullámcsúcs megjelenésének kora, ezen életkorhoz 
tartozó becsült BMI érték, a hullám völgyének kora („adiposity rebound” életkora) és a 
hozzá tartozó becsült BMI érték (1. ábra). A paraméterek alapján 0,1 éves beosztás 
mellett becsült BMI bármely 0,1 kg/m2-től nagyobb, vagy azzal egyenlő értékű 
csökkenése jelölte ki a BMI hullám csúcsát, míg ugyanilyen értékű BMI növekmény a 
hullám völgyét, a tulajdonképpeni „adiposity rebound”-ot (Dorosty és mtsai 2000).

Az alcsoportok átlagos BMI görbéjét az egyedi illesztett görbék paraméterei 
átlagainak a modellbe való behelyettesítésével becsültük, azonban az egyedi 
paramétereket csak arra az életkori intervallumra használtuk fel, amely intervallumban a 
gyermekeknek volt tényleges BMI értéke, azaz nem extrapoláltunk a modell segítségével, 
ugyanis ez a növekedési modell-típus erre alkalmatlan.

A vizsgált mintának a születéskori tápláltsági állapot és az „adiposity rebound” 
megléte, ill. becsülhetősége szerinti megoszlása az 1. táblázatban található.

A gyermekeket 2 éves kortól a normál, a túlsúlyos és a kövér tápláltsági állapotú 
alcsoportokba a Cole-féle (2000) nemzetközi BMI határértékek alapján soroltuk be.

A korai „adiposity rebound”-kornak a határát a 6 éves kor előtti, a későit pedig a 6 
éves kor után bekövetkező „rebound” esetében állapítottuk meg (Rolland-Cachera és 
mtsai 2006). Hipotéziseinket 5%-os szignifikancia szinten teszteltük.
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1. ábra: A testtömeg-jelző gyermekkori átlagos alakulása: a jelző gyermekkori hulláma és

annak jellemző összetevői.
Figure 1: BMI development in childhood: the BMI wave and its most important features.



1. láblázat. Az OLGYV adatállományából a születéskori tápláltság szerinti leválogatást követően 
elemzésbe került gyermekek megoszlása (a.r.: „adiposity rebound”).

Table 1. The distribution of children by the existence of adiposity rebound in the neonatal 
developmental subgroups (a.r.: adiposity rebound).

n %
Fiúk -  Boys Leányok -  Girls Fiúk -  Boys Leányok -  Girls 

SGA AGA LGA SGA AGA LGA SGA AGA LGA SGA AGA LGA

A modellel nem illeszthető1 19 56 84 32 42 53 4,9 12,6 17,1 7,8 10,0 12,8
Nem volt adata az a.r. körül2 74 39 56 53 54 57 19,1 8,8 11.4 12,9 12,8 13,8
Nem volt a.r. egyáltalán3 23 37 30 37 38 33 5,9 8,3 6,1 9,0 9,0 8,0
Elemzésből kimaradt összesen4 116 132 170 122 134 143 30,0 29,7 34,6 29,7 31,8 34,5
Elemzésbe került összesed 27/ 313 322 289 287 271 70,0 70,3 65,4 70,3 68,2 65,5
Mindösszesen -  Together 387 445 492 411 421 414

The model could not fit the individual data,2: No data around the age of a .r.,3: No a.r. at all, 
4: Total number of subjects left out from the analysis, 5: Total number of children in the analysis

Eredmények

A különböző születéskori tápláltsági csoportba tartozó gyermekek BMI-jének 
összehasonlítása

A születéskori tápláltsági csoportok átlagos BMI görbéinek lefutását (2-3. ábra), ill. a 
BMI hullámuk paramétereit (2. táblázat) összehasonlítva megállapítható, hogy a hullám 
csúcsának, ill. völgyének („rebound”) bekövetkezési idejében egyik nem esetében sincs 
jelentős különbség a születéskori tápláltsági alcsoportok között. Az alcsoportok átlagos 
testtömeg-jelzője azonban végig különbözik a vizsgált korintervallumban, azaz minél 
jobb tápláltsági állapottal születtek a gyermekek, annál nagyobb értékű volt a testtömeg
jelzőjük a születést követően, és a későbbi életkorokban. E tendencia alól kivételt jelent a 
leányok AGA és LGA alcsoportjainak 6 éves kor utáni testtömeg-jelzője, ugyanis a két 
alcsoport átlagos BMI-értéke már nem különbözik jelentősen 6 éves kortól. A három 
csoport „adposity rebound” korátlagai (5,2-5,6 év) jól megegyeznek más európai 
vizsgálatok korával (Cole és mtsai 1995, Whitaker és mtsai, 1998, Williams és Dickson 
2002) .

A korai és késői "adiposity rebound"-dal rendelkezők testtömeg-jelzője
Annak alapján, hogy a születéskori tápláltsági alcsoportok átlagos BMI görbéinek 

lefutása jelentősen különbözött a „rebound” bekövetkezésének életkora szerint, a korai és 
késői „rebound” alcsoportokat mindkét nem esetében a születéskori alcsoportokon belül, 
külön-külön is kialakítottuk. Az így kialakított alcsoportok átlagos BMI görbéi kerülnek a 
következőkben összehasonlításra (4-5. ábra, 3. táblázat).

A születéskori tápláltsági csoportoknak a korai „adiposity rebound”-dal rendelkező 
alcsoportjai, ill. késői alcsoportjai BMI görbéinek lefutása, a „rebound”-kor figyelembe 
vétele nélkül kialakított születéskori tápláltsági alcsoportok görbéinek lefutásához 
hasonlóan alakul. Azaz a három-három születéskori tápláltsági csoport görbéje a hullám 
csúcsának és völgyének bekövetkezési idejében nem mutat statisztikailag jelentős eltérést 
(p>0,05), azonban az akkor elért BMI értékekben jelentősen különböznek (p<0,05) 
mindkét nemben. Minél jobb a gyermek születéskori tápláltsága, annál magasabb a BMI 
értéke a születést követően.
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—  SGA AGA LGA

2. ábra: A BMI átlaggörbéi a fiúk születéskori tápláltsági csoportjaiban (a jobboldali ábrarészlet a
BMI hullám csúcsát nagyítja).

Figure 2: Average BMI development by neonatal developmental status in boys (the small part on 
the right side enlarges the peak of the BMI wave).

------- SGA-------- AGA..........LGA 3 3
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3. ábra: A BMI átlaggörbéi a lányok születéskori tápláltsági csoportjaiban (a jobboldali ábrarészlet
a BMI hullám csúcsát nagyítja).

Figure 3: Average BMI development by neonatal developmental status in girls (the small part on 
the right side enlarges the peak of the BMI wave).

41



2. táblázat. A születéskori tápláltsági csoportok szerinti egyedi BM1 görbék jellemzőinek átlaga
(M) és szórása (±SD).

Table 2. The statistical parameters (mean±SD) of individual BMI curves’ characteristics by the
neonatal development status.

A görbékről leolvasott főbb paraméterek 
Individual BMI curves’ characteristics SGA AGA LG A

A hullám csúcsához tartozó életkor (év)1 1,0+0,4
Fiúk -  Boys 

1,0±0,3 1,0±0,4
A hullám csúcsához tartozó BMI (kg/m2)*2 16,9±1,2 I7,3±l,3 17,7±1,1
Az adiposity reboundhoz tartozó életkor (év)3 5,5±1,5 5,3±1,3 5,3±1,5
Az adiposity reboundhoz tartozó BMI (kg/m2)*4 14,5±1,1 15,1 ±1,1 15,5±1,1

A hullám csúcsához tartozó életkor (év)1 1,1+0,4
Leányok -  Girls 

1,0±0,3 1,1 ±0,4
A hullám csúcsához tartozó BMI (kg/m2)*2 16,5±1,3 17,2± 1,2 17,5±1,2
Az adiposity reboundhoz tartozó életkor (év)3 5,2±1,3 5,3+1,4 5,6+1,5
Az adiposity reboundhoz tartozó BMI (kg/m2)*4 14,4±1,2 14,9±1,2 15,2±1,2

1: Age at adiposity peak (ys), 2: BMI at adiposity peak (kg/m2), 3: Age at adiposity rebound (ys),
4: BMI at adiposity rebound (kg/ m2)
*: szignifikáns különbség az adiposity rebound kora szerint kialakított alcsoportok között -  significant
difference between the neonatal developmental subgroups

A „rebound” életkora alapján kialakított alcsoportok átlagos BMI görbéjének 
paraméterei között csak a hullám csúcsa és völgye bekövetkezésének idejében van 
jelentős eltérés (p<0,05). A hullám csúcsa és völgye idejében elért BMI értékekben 
azonban nincs számottevő különbség (p>0,05) egyik nemben sem. Kivételt képeznek a 
leányok „adiposity rebound” életkora körül elért BMI értékei, amelyek a „adiposity 
rebound”-dal rendelkező alcsoportok között jelentősen különböznek (p<0,05). A korai és 
késői „rebound”- dal rendelkező alcsoportok BMI görbéjének lefutását összehasonlítva 
megállapítható továbbá, hogy minél korábbi a hullám csúcsának bekövetkezési életkora, 
annál korábban jelentkezik az „adiposity rebound” is, illetve minél korábbi a „rebound”, 
annál nagyobb a „rebound” életkorában, majd azt követően is a BMI értéke mind a két 
nemben, mind a három születéskori tápláltsági alcsoportban.

A testtömeg-jelző görbéjének átlagos paraméterei (4. táblázat), illetve a BMI-nek a 
születéstől a 16,5 éves korig felvett értékei és az „adiposity rebound” kora közötti 
korrelációk (6. ábra) vizsgálata mindkét nem esetében a következő eredményeket adta:

1) minél magasabb az első életévben a BMI értéke, annál korábban következik be az 
„adiposity rebound”, vagyis negatív korreláció jelentkezik a BMI és a „rebound” kor 
között (6. ábra),

2) minél kisebb a BMI a hullám csúcsának időszakában, annál korábban következik 
be az adiposity rebound, vagyis pozitív korreláció jelentkezik a BMI és a „rebound” kor 
között (4. táblázat és 6. ábra),

3) minél korábban jelentkezik a BMI hullámon az „adiposity rebound”, annál nagyobb 
a BMI, értéke a „rebound” bekövetkezése körüli életkorban (5 éves kor körül; ismét 
negatív korreláció a BMI és a rebound-kor között, 7. táblázat és 6. ábra), illetve

4) minél korábban jelentkezik az „adiposity rebound”, annál nagyobb értéket vesz fel 
a BMI, a hullámot követő életkorokban.
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4. ábra: A BMI átlaggörbéi a fiúk születéskori tápláltsági és az adiposity rebound-kor szerinti 
alcsoportjaiban (early: korai, late: késői „adiposity rebound”).

Figure 4: Average BMI development by the age at adiposity rebound in the neonatal 
developmental subgroups of boys (early: early adiposity rebound, late: late adiposity rebound).

5. ábra: A BMI átlaggörbéi a leányok születéskori tápláltsági és az adiposity rebound-kor szerinti 
alcsoportjaiban (early: korai, late: késői „adiposity rebound”).

Figure 5: Average BMI development by the age at adiposity rebound in the neonatal 
developmental subgroups of girls (early: early adiposity rebound, late: late adiposity rebound).
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3. táblázat. A születéskori tápláltsági csoportok egyedi BMI görbék jellemzőinek átlaga (M) és 
szórása (±SD) az „adiposity rebound” kor (AR) alapján kialakított alcsoportokban.

Table 3. The statistical parameters (mean±SD) of individual BMI curves’ characteristics by the age 
at adiposity rebound (a.r.) in the neonatal developmental subgroups.

n
(%)

A hullám
csúcsához 

tartozó életkor 
(év)1

A hullám
csúcsához 

tartozó BMI 
(kg/m2)2

Az adiposity 
reboundhoz 

tartozó életkor 
(év)3

Az adiposity 
reboundhoz 
tartozó BMI 

(kg/m2)4

SGA Korai AR2 60,5 0,9±0,2*
Fiúk -  

16,8± 1,3
Boys

4,5±1,0* 14,6±1,1
Késői AR6 39,5 1,3±0,4 17,1 ±1,1 7,0+0,6 14,4± 1,0

AGA Korai ARS 72,2 0,9±0,2* 17,3±1,4 4,7±0.9* 15,1 ±1,1
Késői AR2’ 27,8 1,2±0,2 17,3±1,1 6.9±0,8 15,0±0,8

LG A Korai AR5 67,1 0,9±0,3* 17,6± 1,1 4,5± 1,1* 15,6+1,1
Késői AR'1 32,9 1,3±0,5 17,7±1.1 6,9±0,7 15,4±1,0

SGA Korai AR3 67,1 0,9±0,2*
Leányok

!6,5±1,3
-  Girls 

4,4±0,8* 14,5±1,1*
Késői AR2’ 32,9 1,4±0,4 16,5±1,5 6,8±0,7 14,1 ±1,2

AGA Korai AR2 63,2 0,9±0,3* 17,2±1,2 4,4±0,9* 15,2±l ,2*
Késői AR* 36,8 1,2±0,3 17,1 ±1,3 6,7±0,7 14,5± 1,1

LG A Korai AR5 57,9 0,9±0,3* 17,6±1,2 4,6±1,0* 15,4±1,3*
Késői ARfi 42,1 1,4±0,4 17,4±1,1 7,0±0,7 15,0±1,1

Age at adiposity peak (ys), 2: BMI at adiposity peek (kg/m2), 3: Age at adiposity rebound (ys), 4: BMI at 
adiposity rebound (kg/m2), 5: Early adiposity rebound, 6: Late adiposity rebound
*: szignifikáns különbség az adiposity rebound kora szerint kialakított alcsoportok között a születéskori 
tápláltsági csoportokon belül -  significant difference between the age at adiposity rebound subgroups

4. táblázat. A BMI görbe becsült paraméterei közötti korrelációk a fiúknál és a lányoknál. 
Table 4. Pearson correlation coefficients between the assessed characteristics of the individual BMI

curves in boys and girls.

A hullám csúcsához tartozó életkor (év)1 — -0,13 0,61 0,15
A hullám csúcsához tartozó BMI (kg/m2)2 0,03 - 0.02 0,60
Adiposity reboundhoz tartozó életkor (év)3 0,60 0,07 - -0,22
Adiposity reboundhoz tartozó BMI (kg/m2)4 0,22 0,69 -0,16 -

Age at adiposity peak (ys), 2: BMI at adiposity peek (kg/m2), 3: Age at adiposity rebound (ys), 4: BMI at 
adiposity rebound (kg/m2), 5: Early adiposity rebound, 6: Late adiposity rebound
Fiúk korrelációs koefficiens értéke dőlt betűkkel szedett, leányok korrelációs koefficiens értéke aláhúzva 
szerepel, szignifikáns korreláció vastagon szedett -  Correlation coefficients are formatted in Italic in the boys 
and underlined in the girls, significant coefficients are in bold formatting

Mindezek az összefüggések megerősítik az „adiposity rebound” kor alapján 
elkülönített alcsoportok átlagos BMI görbéinek (4-5. ábra) összehasonlításakor tett 
megállapításainkat, vagyis minél korábban jelentkezik a BMI „rebound”, annál nagyobb 
testtömeg-jelző mutatkozik a gyermekeknél a BMI hullámot követő életkorban is.
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6. ábra: Pearson korrelációs koefficiens (r) értékei a gyermekek adott életkorban mért BMI értékei 
és az „adiposity rebound” koruk között.

Figure 6: Pearson correlation coefficients (r) between BMI and age at adiposity rebound by age.

A túlsúlyosság és kövérség gyakorisága a korai és késői „adiposity rebound”-dal 
rendelkezők körében

A túlsúlyos és kövér gyermekek előfordulási gyakorisága 5-6 éves kor után 
lényegesen nagyobb mindkét nemben a korai „rebound”-dal rendelkezőknél, mint akiknél 
késői a „rebound” jelentkezése (7-8. ábra). A korai „rebound” alcsoport esetében 
gyermekek között a túlsúlyosak és kövérek gyakorisága serdülőkorig fokozatosan nő, 
majd 10,5 éves kortól kezdve 18-27 % között ingadozik. A késői „rebound” alcsoportnál 
viszont a túlsúlyosak és kövérek gyakorisága serdülőkorig az átlagosan 5%-ról 
fokozatosan lecsökken, a serdülőkortól viszont már alig fordul elő közöttük túlsúlyos 
vagy kövér gyermek. 7

■ Korai AR - Early AR □  Késői AR - Late AR

7. ábra: Túlsúlyos és kövér fiúk együttes előfordulási gyakorisága az „adiposity rebound” kora 
alapján kialakított alcsoportokban (Korai AR: adiposity rebound < 6 év, Késői AR: adiposity

rebound > 6 év).
Figure 7: The prevalence of overweight and obese boys by the age of adiposity rebound 

(Early AR: adiposity rebound < 6 ys, Late AR: adiposity rebound > 6 ys.
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8. ábra: Túlsúlyos és kövér leányok együttes előfordulási gyakorisága az „adiposity rebound” kora 
alapján kialakított alcsoportokban (Korai AR: adiposity rebound < 6 év, Késői AR: adiposity

rebound > 6 év).
Figure 8: The prevalence of overweight and obese girls by the age of adiposity rebound 

(Early AR: adiposity rebound < 6 ys, Late AR: adiposity rebound > 6 ys.

Értékelés és következtetések

Vizsgálatunk eredményei alapján a következő megállapításokat tehetjük:
-  Az OLGYV adatbázisából az elemzésre került minta alcsoportjai 5,9-9,0%-ában nem 
mutatkozott az „adiposity rebound” jelensége. Az alcsoport-mintákban szereplők 
65,4-70,0%-a volt elemezhető az általunk használt statisztikai eljárásokkal.
— Mintánkban a korai „adiposity rebound”-dal rendelkezők alcsoportja jelentős 
gyakorisággal fordult elő mind a két nemben (fiúk: 67%, leányok: 63%). Ennek 
köszönhető, hogy az „adiposity rebound” életkori átlagai a három tápláltsági szint szerinti 
csoportban (5,2-5,6) kissé alacsonyabbak, mint a más európai vizsgálatokban talált 5,5 és 
5,6 korév körüli értékek (Cole és mtsai 1995, Whitaker és mtsai 1998).

Eredményeink azt mutatják, hogy a gyermekkori testtömeg-jelző értékével mind a 
születéskori tápláltsági állapot (SGA, AGA, LGA), mind pedig az „adiposity rebound” 
bekövetkezésének az életkora szoros kapcsolatot mutat. Minél jobb a születéskori 
tápláltsági állapot, illetve minél korábban jelenik meg az „adiposity rebound”, annál 
magasabb a gyermekkori BMI értéke, illetve annál nagyobb a gyermek- és ifjúkori 
tűlsúlyosság és kövérség kialakulásának kockázata.
- Eredményeink azt is mutatják, hogy a relatíve korai és késői „adiposity rebound”-dal 
rendelkezők alcsoportjainak gyakorisága egyik nem esetében sem különbözik a 
születéskori tápláltsági alcsoportok között (3. táblázat; khi2 próba, p>0,05). Ez a tény azt 
mutatja, hogy a BMI gyermekkori alakulásának két vizsgált jellemzője, azaz a 
születéskori tápláltsági állapot és az „adiposity rebound” bekövetkezésének életkora 
között nincs statisztikailag igazolható kapcsolat. Ebből következően egyik ismeretében 
sem tudunk a másikra következtetni.
— A bemutatott eredményeink alapján, mind a születéskori tápláltsági állapot, mind 
pedig az „adiposity rebound” életkora, a gyermekkori tűlsúlyosság/kövérség fontos 
kockázati tényezőjének tekinthető. Ezek önálló, vagy együttes észlelése, tehát felhívja a 
figyelmet arra, hogy a vizsgált gyermek túlsúllyal -  elhízással veszélyeztetett.
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