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Styl życia a otyłość dzieci w wieku szkolnym
Streszczenie:
Styl życia w dużej mierze zależy od odpowiedniego trybu życia. Unikając szkodliwych
czynników zapobiegamy chorobom. Od najmłodszych lat powinniśmy dbać o zdrowy
styl życia. Zdrowo się odżywiając w wieku dziecięcym, stosując właściwą dietę
unikniemy chorób w wieku dorosłym.
Słowo klucze: zdrowie, otyłość, otyłość u dzieci, nadwaga u dzieci, styl życia dzieci
Style of life and obesity of school children
Summary
The style of life greatly depends on the proper way of life. By avoiding certain harmful
factors we can prevent diseases. We should take care of our healthy lifestyle since early
childhood. By eating healthily, applying a healthy diet as children we can avoid diseases
as adults.
Key-words: health, children’s obesity, overweight children, children’s lifestyle

Zdrowie człowieka zależy w dużej mierze od niego samego. Każdy
może zrobić bardzo wiele, żeby nie dopuścić do zachorowania. Wielu
chorobom można zapobiec przez odpowiedni tryb życia, przez unikanie tych
wszystkich szkodliwych czynników, które sprzyjają chorobom. To właśnie
zapobieganie chorobom jest głównym zadaniem Zdrowia Publicznego, czyli
nauki o zdrowiu i o takim sposobie postępowania, który umożliwia utrzymanie
zdrowia jak najdłużej i w jak najlepszym stanie. Ten rodzaj walki można
praktykować bez udziału lekarza. Sami chrońmy i wzmacniajmy nasze zdrowie,
bowiem jak pisał Jan Kochanowski: Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
Jako smakujesz, aż się zepsujesz.
Wraz z upływem lat potrzeby żywieniowe człowieka zmieniają się.
Jednak na zdrowy wygląd i dobre samopoczucie ogromny wpływ ma dieta,
która powinna być dostosowana do poszczególnych etapów życia. Sprawne
funkcjonowanie zależy od pożywienia, ale również brak ruchu jest istotny dla
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zdrowia i sprawności intelektualnej. Warto zdać sobie sprawę, że to co zjadamy
w dużym stopniu wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną, zwłaszcza dzieci.
Niestety ocenia się, że w Europie co piąte dziecko ma
nadmierną masę ciała. Spośród 74 mln Europejczyków w wieku między 4 a 18
lat, 16 –22% (11,8-16,3 mln) ma nadwagę lub otyłość, a wśród nich 4-6%,tj.
2,9-4,4 mln jest otyłych. Roczny wzrost częstości otyłości w latach 70. XX w.
wynosił 0,2%, w latach 80. 0,6 %, a w roku 2000 już 2% [1]. Aktualnie, wśród
dzieci i młodzieży rozpoznaje się około 400 tys. nowych przypadków nadwagi i
otyłości rocznie .
Podobnie jak w innych krajach, również i w Polsce
obserwowana jest tendencja wzrostowa częstości występowania nadwagi i
otyłości w populacji rozwojowej. Jak wykazały badania przeprowadzone przez
Instytut Żywności i Żywienia w ramach projektu Narodowego Programu
Zapobiegania i Leczenia Otyłości, problem nadwagi i otyłości dotyczy ok. 1218% dzieci i wykazuje zróżnicowanie regionalne.
Na rozwój otyłości wpływa wiele czynników, w tym m.in.:





genetyczne
środowiskowe
socjoekonomiczne
psychologiczne.
Uważa się, że czynniki genetyczne są odpowiedzialne za występowanie
otyłości tylko w 25-45%. Wykazano, że otyłość występuje u 2/3 potomstwa,
jeżeli otyli są oboje rodzice, u 50% - jeżeli otyłe jest jedno z rodziców i tylko u
9% dzieci osób szczupłych.
Obok możliwego udziału czynników genetycznych, w analizie
przyczyn tej epidemii najwięcej uwagi poświęca się szeroko rozumianym
czynnikom środowiskowym, takim jak:




spożywanie nadmiernej ilości mało wartościowej żywności
świadome zaniechanie aktywności fizycznej
uleganie agresywnemu marketingowi, który wpływa negatywnie na
wybory zdrowej żywności.
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Wskaźnikiem wykazującym silną korelację z całkowitą zawartością
tłuszczu w organizmie jest BMI. Dla definicji otyłości wśród dzieci i młodzieży
wg wytycznych WHO - przyjmuje się wartości >95 percentyla. W Polsce na
podstawie siatek centylowych opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka,
otyłość definiuje się wg kryteriów bazujących na 97 centylu rozkładu BMI.
Problem coraz częstszego występowania otyłości wiąże się ze wzrostem
występowania chorób z nią związanych, a także przesunięcia czasu ich
pojawienia się na coraz młodsze grupy wiekowe. Występowanie otyłości w
wieku rozwojowym jest niepokojące - głównie ze względu na jej przenoszenie
się z wszelkimi negatywnymi konsekwencjami na wiek dorosły. Otyłość w
wieku 6 lat zapowiada w około 25% otyłość w wieku dorosłym, otyłość w
wieku 12 lat już w 75% [1].
Nadwaga u nastolatków niesie ze sobą choroby m.in.:




cukrzycę
nadciśnienie
wady postawy (skrzywienie kręgosłupa ), płaskostopie, koślawość
kolan oraz aspetyczna martwicy stawu biodrowego
 zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt
 zaburzenia dojrzewania płciowego i ginekomastię u chłopców
 predysponuje do rozwoju stłuszczenia wątroby ze stanem zapalnym,
będącego przyczyną nieodwracalnej niewydolności tego narządu w
przyszłości.
Otyłość prowadzi również do obniżenia jakości życia. Dzieci otyłe
charakteryzują się często brakiem akceptacji własnego wyglądu, niską
samooceną, czasami poczuciem izolacji oraz większą skłonnością do stanów
depresyjnych [1,2]
Choroba ta rozwija się stopniowo. Podczas powolnego przybierania
masy ciała, dochodzi do utrwalenia złych przyzwyczajeń związanych z
nieprawidłowym odżywianiem i małą aktywnością fizyczną. Redukcja masy
ciała powinna polegać na odwróceniu tych niekorzystnych czynników poprzez
zastosowanie odpowiedniej diety i wzrost ruchu na co dzień. Najlepsze dla
zdrowia i najtrwalsze jest powolne chudnięcie, gdyż pozwala ono na zmianę
nawyków żywieniowych, uniknięcie efektu jo-jo i utrzymanie z trudem
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uzyskanej masy ciała. Zatem zabronione są u dzieci cudowne diety pozwalające
na szybki, lecz nietrwały spadek wagi.
Brak ruchu powoduje wiele chorób metabolicznych. Badania wykazują,
że wśród nastolatków spędzających wiele godzin bez ruchu, przed telewizorem
lub komputerem wielokrotnie więcej osób było z nadwagą. Należałoby wdrożyć
również inne formy wysiłku fizycznego poza lekcjami w-f.
Leczenie otyłości u dzieci jest bardzo trudne, a konsekwencje
zdrowotne obejmują wiele chorób, które do niedawna zarezerwowane były
przede wszystkim dla wieku dorosłego, jak nadciśnienie i cukrzyca typu 2.
Warto pamiętać, że otyłość nabyta w dzieciństwie prowadzi do chorób
cywilizacyjnych w wieku dorosłym. Przewiduje się, że dorastające pokolenie
fast food będzie żyło z tego powodu krócej niż ich rówieśnicy sprzed lat [2,3].
Biorąc to wszystko pod uwagę, konieczne wydaje się wdrożenie jak
najwcześniej skutecznej profilaktyki i włączenie do niej przede wszystkim
rodziców. Uświadomienie im, jak wiele mogą zrobić dla przyszłości swojego
dziecka, zmieniając jego nawyki żywieniowe oraz zwyczaje panujące w domu,
wydaje się kluczem do sukcesu.
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