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Erken Yaşta Görülen Obezite:
Nedenleri ve
Tedbirler

Ç

ocukluk döneminde fazla kilo yada obezite yakın zaman öncesine kadar sorun olmaktan çok uzak ve en fazla “yakında boya çeker” söylemiyle üzerinde
bile durulmayan kavramlardı. Oysa erken yaşta obezitenin artık başta geliş-

miş ülkelerde olmak üzere günümüzün önemli problemlerinden biri olma yolunda
olduğu yadsınamaz. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1960’dan bu yana gerçekleştirilen Ulusal Sağlık ve Beslenme İncelemesi Yoklaması (National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)), yaşları 2-5 arasındaki çocuklardan fazla kilolu
yada obez olanların oranının son 30 yılda yaklaşık %5’den %12’ye yükseldiğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, 6-19 yaş arası çocuk ve adolensanlarda fazla kilolu
yada obez olanların oranı da yaklaşık 3 katına çıkmıştır.
Çocukluk döneminde obez olanların ileriki yaşlarda fazla kilolu yada obez olmaları riski bulunmaktadır ve bu çocuklarda pulmoner, ortopedik, gastroenterolojik,
nörolojik, kardiyovasküler ve endokrin hastalıklara rastlanmaktadır. Hatta eskiden
yetişkinlere özgü hastalıklar oldukları düşünülen Tip II diyabet ve metabolik sendrom artık çocuklarda da görülebilmektedir. Bunların hepsine ek olarak, erken yaşta
ortaya çıkan obezitenin ilk etkileri çocuklara sosyal ve psikolojik sorunlar biçimin-

82

mised • sayı 23–24 • mayıs 2010

de yansımaktadır. Fazla kilolu çocukların normal

azalmayı olumsuz etkilediği de gösterilmiştir. Bir

kilodaki akranlarına kıyasla matematik ve okuma

başka deyişle, anne sütünün bebeğin erken yaşta

alanlarında daha düşük performans gösterdikleri

obez olmasını engelleyici etkisinden en fazla ya-

ve daha içine kapalı, üzgün ve tedirgin davranış-

rarlanabilmek için bebeğe 9 ay süreyle yalnızca

lar gösterdikleri belirlenmiştir. Obezitenin neden

anne sütü verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

olduğu bu istenmeyen psikolojik profilin fiziksel

Bu noktadan hareketle, obeziteyi engellemede gü-

sağlığa olumsuz yansımaları olacağı da açıktır.

nümüz koşullarında sıklıkla karşılaştığımız sosyal

Organizmanın enerji kullanım dengesi büyük
ölçüde anne karnında, bebeklikte ve çocuklukta

ve çevresel engellerin aşılması için de uğraş verilmesi gerektiği görülmektedir.

kurulmaktadır. Hamile annenin obez, hipertansif

Belki bu noktada, anne sütünün bebeğin ve

yada Tip II diyabet hastası olması, çocuklarının

sonrasında yetişkinin enerjetik profiline nasıl etki

adipoz doku kitlesinin nasıl dağıldığını belirlemek-

gösterebildiğini daha detaylı anlamak faydalı ola-

tedir. Annenin hamilelik öncesinde yada hamiley-

bilir. Anne karnındaki bebek, gereksinim duyduğu

ken fazla yada az beslenmesi de çocuğun obez

tüm enerjetik temel besin elemanlarını (karbohid-

olmasına neden olabilmektedir. Bazı hamilelerde

ratlar, proteinler ve yağlar) plasenta aracılığıyla

ortaya çıkabilen gestasyonel diyabet, bebeğin do-

anneden almaktadırlar ve bu besin elemanla-

ğum ağırlığının fazla olmasına, insülin duyarlığı-

rından en çok karbohidratları kullanmaktadır-

nın bozuk olmasına ve hatta Tip II diyabete neden

lar. Bebeğin anne karnında gereksinim duyduğu

olmaktadır.

tüm enerjinin %70’e yakını karbohidratlardan,

Sigaranın da erken yaşta obeziteye neden olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, anne adayının hamileyken sigara içiyor olması yalnızca erken yaş obezitesi için değil, yetişkinlik dönemi obezitesi için
de önemli bir risk faktörüdür. Bu örnekler, erken
yaşta görülen obeziteyi engelleme çalışmalarına
anne adaylarını hamilelik öncesinde ve hamilelik
sırasında sağlıklı bir hayata yönlendirmekten başlanması gerektiğini göstermektedir.

%10’undan azı yağlardan, geri kalanı da proteinlerden sağlanmaktadır. Bebek doğduktan sonra
ise beslenmesine anne sütüyle devam etmektedir ve ilginç olarak anne sütünün %50’sini yağlar,
yaklaşık %40’ını karbohidratlar, geri kalanını ise
proteinler oluşturmaktadır. Bir başka deyişle bebeğin anne karnındayken en önemli besin kaynağı karbohidratlarken, bebek doğar doğmaz bu
denge değişmektedir. Bebeğe sunulan temel besin
maddelerinde gözlenen bu dramatik değişikliğin

Bilimsel çalışmalar, anne sütüyle beslenme-

elbette ki doğal ve fizyolojik nedenleri vardır: çok

nin hem erken yaş hem de yetişkinlik obezitesini

basit bir örnek, anne karnında enerji gereksinimi

engellediğini kesin olarak göstermiştir. Buna ek

ve büyüme hızının doğduktan sonraki enerji ge-

olarak, anne sütüyle beslenmenin süresi ne ka-

reksinimi ve büyüme hızına kıyasla daha düşük

dar uzunsa bu koruyucu etkinlik de artmaktadır.

olmasıdır. Yağlar, sağladıkları enerji bakımından

Peki, uzun süre ne kadardır? Yakın zamanda ta-

karbohidratlardan daha zengin besinlerdir ve doğ-

mamlanan bir çalışma, bebeğin anne sütüyle bes-

duktan sonra bebeğe hızla sağlanması gereken

lendiği her ayın aşırı kilo riskini azalttığını ve 9

enerji açısından karbohidratlardan daha etkindir-

ay boyunca anne sütüyle beslenen bebeğin aşırı

ler. Bu yeni besin durumuna adapte olabilmek için

kilolu olması riskinin %30 azaldığını göstermiştir.

bebeğin tüm hücrelerinde gereken değişiklikler

İlginç olarak, bebeğin anne sütünün yanı sıra ha-

de yine fizyolojik olarak ortaya gerçekleşir. Çalış-

zır mamayla beslenmesinin obezite riskindeki bu

malar, temel besin elemanlarının yalnızca enerji
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sağlamakla kalmayıp bebekte gerçekleşmesi gere-

lindiği gibi, televizyon karşısında geçirilen saatler

ken bu hücresel değişiklikleri de genetik düzeyde

yalnızca “aktif olmayan” zaman olmakla sınırlı

programlayabildiklerini göstermektedir. Bir örnek

olmayıp, aynı zamanda çocukların sağlıklı olma-

vermek gerekirse, yağlar, hücrelerin çekirdeğinde

yan yiyecek/içecek reklamlarına daha çok maruz

yerleşmiş bazı özel bölgelere bağlanarak hücrenin

kaldıkları ve daha çok “atıştırdıkları” zamanlar

yağ kullanmasını artıracak çeşitli genetik düzenle-

olduğu için çok faktörlü bir obezite riski şeklinde

melere doğrudan kendileri neden olabilmektedir-

gerçekleşmektedir. Yakın zamanda tamamlanan

ler. Bu bilgiler, plasenta aracılığıyla, sütten gelen

bir çalışmada 4-7 yaş arası çocuklarda televizyon

yada hazır mama şeklinde bebeğe sağlanan besin-

izleme zamanı 2 yıl süreyle %50 azaltılarak bu ço-

lerin kompozisyonunun ne denli önemli ve kalıcı

cukların sedanter davranış tarzının ve kalori alım-

sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir.

larının azaldığı saptanmıştır.

Küçük çocukların diyet alışkanlıklarının obe-

Buraya kadarki bilgiler, aşırı kilo ve obezite-

ziteye katkısının ne ölçüde olduğuna ilişkin bilgi-

nin tek bir nedeni olmadığını ve bu nedenle tek

lerimiz -bu çocukların tükettikleri gıdaların takibi-

nedeni değiştirmeye yönelik girişimlerin de an-

nin zor olması nedeniyle- biraz daha kısıtlıdır. Az

cak sınırlı başarıya elverdiğini göstermektedir.

sayıda gözlemsel çalışma, küçük çocuklarda obezi-

Hamilelik sırasında annenin sigara içmesi, hazır

teye neden olan diyet alışkanlıklarının yağlardan

mamayla beslenme, yemek sıklığının az olması,

kaynaklı yüksek kalori alınması ve hamurişi/tatlı

az fiziksel aktivite ve çok televizyon izleme, er-

tarzı gıda porsiyonlarının fazla büyük olmasından

ken yaşta obezite için spesifik risk faktörleri ola-

kaynaklandığını göstermektedir. İlginç olarak, sık

rak ortaya çıkmaktadırlar. Bunlar kadar çok sözü

yemenin yine bu yaş grubunda aşırı kilo ve obezi-

edilmemekle birlikte, 10 yaş altındaki çocukların

teyi engellediği belirlenmiştir.

uykuda geçirdikleri süre azaldıkça obezite riskinin

Yetişkinlerde fiziksel aktivite kronik hastalıkları ve sağlıksız kilo almayı engellemek amacı
etrafında şekillenirken, çocuklarda amaç keyif
alma, motor hareketlerin yeterli ve güçlü olması
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arttığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.
Erken yatma ve kaliteli bir uyku da küçük çocuklarda obeziteyi engellemek için uygulanabilir bir
strateji olabilir.

ve aktif bir yetişkin yaşam biçiminin temellerinin

Çocuklarda obezitenin engellenmesinde ebe-

atılmasıdır. Çocuklarda fiziksel aktivite rehberi

veyn ve öteki rol modellerin davranış kalıplarının

oluşturabilecek bilgimiz henüz çok azsa da, genel

ne denli etkin olabileceği de açıkça ortaya kon-

olarak çocukları okul öncesi zamanlardan başla-

muştur. Ebeveynler çocuklarının sadece gıdalarını

yarak aktif yaşam tarzına yönlendirmenin doğru

değil, yemek ortamını da belirlemekte ve çocukla-

olduğu kabul edilmektedir. Beklendiği gibi, erken

rının ilerleyen yaşlarında çoğunlukla sabit kalan

yaşta görülen “sedanter” davranış, yaşam boyu sü-

yeme davranışını şekillendirmektedirler. Çoğu

recek sağlıksız alışkanlıklara dönüşebilmektedir.

anne-baba için yemek zamanları çocuklarına daha

Örneğin, çocuklukta televizyon seyrederek geçiri-

sağlıklı yiyecekleri tüketmeleri, sağlıksız oldukları

len zamanın uzunluğu ile yetişkinlikte obez olma

kabul edilen yiyecekleri yasaklamaları ve çoğun-

riski arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğu sap-

lukla da çocuklarını çok yemeye zorlamaları ile ge-

tanmıştır. Çalışmalar, 0-2 yaş arası çocukların hiç

çen bir baskı zamanıdır. Oysa gıda alımına kendi

televizyon izlememelerini, 2 yaş üstü çocukların

kendine karar vermenin önemli bir gelişimsel sü-

ise medya araçları karşısında geçirdikleri sürenin

reç olduğu ve ebeveynin yedirme baskısıyla fizyo-

günlük 2 saatle sınırı olmasını önermektedir. Bi-

lojik açlık ve doygunluk sinyallerini de bastırıp bu
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süreci olumsuz etkilediği kabul edilmektedir. Yiyecekler üzerindeki ebeveyn baskısı ortadan kalktığı
anda negatif sonuçlar kendini göstermeye başla-
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