
Nadwaga i otyłość w wieku rozwojowym 

 

Czynniki ryzyka rozwoju nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży 

Otyłość jest chorobą wieloczynnikową, a jej rozwój powodowany jest zachodzeniem wielu interakcji 

Pomiędzy genami, a środowiskiem. 

 Podstawowe czynniki środowiskowe sprzyjające zachorowaniom na nadwagę i otyłość stanowią: 

 Mała aktywność fizyczna 
 Łatwy dostęp do wysoko przetwarzanej i wysokoenergetycznej żywności 

Do zachorowania na otyłość mogą również predysponować: 

 Czynniki genetyczne 
 Stosowanie niektórych leków 
 Uszkodzenia podwzgórza 
 Zaburzenia hormonalne 

Istnieje również hipoteza, że do rozwoju otyłości może przyczyniać się niedożywienie w okresie 
płodowym, które w wyniku rozwoju mechanizmów kompensacyjnych skutkuje wzmożonym 
łaknienieniem i lepszą przyswajalnością pokarmów w okresie po urodzeniowym. 

Czynnikami ryzyka rozwoju otyłości u dzieci są również: 

 Niski poziom wykształcenia rodziców 
 Niskie dochody w rodzinie 
 Otyłość rodziców ( nawyki żywieniowe)  
 U dzieci i młodzieży 
 Sposób spędzania wolnego czasu w rodzinie 
 Stres i jego kompensowanie jedzeniem 

Coraz częściej zwraca się uwagę na to, że niektóre cechy osobowości ( dominacja zewnętrznego 
poczucia kontroli i brak zdolności do sprawowania kontroli) kształtowane przez postawy rodzicielskie 
cechujące się nadmierną kontrolą mogą zwiększać ryzyko rozwoju otyłości u dziecka. 

 Do takich zachowań rodziców należy zmuszanie dziecka do jedzenia, co powoduje niezdolność 
dziecka do sprawowania kontroli nad przyjmowaniem pokarmów, a co za tym idzie- nad masą ciała. 
Postawy rodzicielskie mogą również wpływać na kształtowanie się wizualizacji przez dziecko obrazu 
własnego ciała i jego akceptację lub jej brak. 

Przyczyną rozwoju zaburzeń odżywiania u dziecka może być także  brak poczucia więzi miłości i 
akceptacji ze strony rodziców. W takiej sytuacji jedzenie staje się kompensacją przeżywanych 
trudności i niepowodzeń, zastępując inne potrzeby emocjonalne. W takim przypadku otyłość  jest 
efektem zaburzeń działania mechanizmów obronnych ego lub patologiczną reakcją obronną. Z 
drugiej strony zmuszanie dziecka do jedzenia również może być mechanizmem kompensacyjnym 
emocji rodzica, który nie umie inaczej okazać uczuć i chce zmniejszyć swoje poczucie winy. Dlatego 
otyłość u dziecka można również postrzegać jako objaw bezradności rodzicielskiej i braku 
zaangażowania w relacje z dzieckiem, co skutkuje poczuciem wstydu u rodziców. 



 W koncepcji, w której otyłość postrzegana jest jako choroba psychosomatyczna, uważa się, że do jej 
rozwoju może prowadzić tzw. „fałszywy głód”, który jest wyuczoną reakcją na stres. W tej sytuacji 
poczucie zagrożenia jest odczuwany jako głód, a napięcie redukowane jest przez jedzenie co 
doprowadza do nadmiernego spożywania pokarmów i rozwoju otyłości. Sugeruje się również, że 
mylenie emocji z głodem może mieć miejsce już w okresie niemowlęcym, kiedy to matka karmi 
płaczące dziecko, co uczy je poszukiwania jedzenia w sytuacji dyskomfortu emocjonalnego i 
postrzegania jedzenia jako kompensacji potrzeb psychicznych. 

Sytuacja rodzinna może wpływać nie tylko na rozwój otyłości, ale również na jej utrzymywanie się. 
Jeżeli rodzice bagatelizują tę chorobę, dziecko może przejąć ten sposób myślenia. Brak chęci zmiany 
swojej masy ciała przez dziecko może również być oznaką lojalności w stosunku do rodziców 
chorujących na otyłość. W takiej sytuacji dziecko może uważać, że jeżeli dokona zmian, będzie to 
przejaw separowania się od rodziny i brak lojalności wobec rodziców. 

Często zwraca się również uwagę, że rodzina otyłego dziecka to rodzina wewnętrznie dysfunkcyjna, a 
dziecko z jednej strony angażowane jest w spory między ojcem, a matką, a z drugiej strony rodzice 
wykazują w stosunku do niego nadopiekuńczość, ograniczając jego relacje z otoczeniem, i 
zniekształcają mu obraz rzeczywistości co hamuje jego rozwój. 

 

ROZPOZNAWANIE NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY 

Pomiary antropometryczne stanowią integralną część oceny rozwoju somatycznego. 

U dzieci i młodzieży, podobnie jak u dorosłych do oceny stanu odżywienia stosuje się BMI. Jednak 
wynik obliczany na podstawie standardowego wzoru powinien zostać odniesiony do norm 
właściwych dla wieku i płci zawartych w siatkach centylowych 

W Polsce najczęściej stosowane są siatki centylowe Instytutu Matki i Dziecka. 

W 2010 roku w ramach projektu OLAF opracowano normy w postaci siatek centylowych dla populacji 
polskiej ( centyle 3.-5.-10.-15.-25.-50.-75.-85-90.-95.-97.) dla płci i wieku dzieci i młodzieży w wieku 7-
18 lat (siatki i kalkulator dostępne są na stronie www.olaf.czd.pl) 

Nadwagę rozpoznaje się, jeżeli wartość BMI mieści się w zakresie 90.-97. Centyla dla płci i wieku, a 
otyłość w przypadku wartości BMI>97 centyla 

Wartość diagnostyczna BMI może być ograniczona u dzieci uprawiających sport i mających dużą masę 
mięśniową. Ważnym parametrem oceny stanu odżywienia dostarczającym informacji o trzewnej 
dystrybucji tkanki tłuszczowej jest obwód talii, który należy mierzyć w połowie odległości między 
najwyższym punktem grzebienia kości biodrowej i najniższą częścią łuku żebrowego, wyznaczonej w 
linii pachowej środkowi, prowadząc taśmę mierniczą z przodu na wysokości pępka. 

Otyłość trzewną rozpoznaje się, jeżeli wartość pomiaru obwodu talii przekracza 90 centyl dla płci i 
wieku 

Zapobieganie i leczenie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży 

Zapobieganie i leczenie otyłości w populacji dzieci i młodzieży wymaga wielokierunkowego 
postępowania obejmującego zarówno samo dziecko, jak i jego rodzinę oraz otoczenie (przedszkole, 
szkoła). Rolą lekarza rodzinnego jest podejmowanie działań w zakresie zapobiegania rozwojowi 
nadwagi i otyłości ( profilaktyka pierwotna), wczesnej diagnostyki nadwagi i wdrożenia działań 



zapobiegających rozwojowi otyłości ( profilaktyka wtórna) oraz leczenie otyłości (profilaktyka 
trzeciorzędowa) 

 

Profilaktyka pierwotna 

Zalecenia żywieniowe dotyczące zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci od 
momentu urodzenia oraz dzieci po 1 roku życia są takie same jak zalecenia żywieniowe dotyczące 
prawidłowego rozwoju i wzrastania zdrowych dzieci i młodzieży. 

Należy: 

 Zachęcić matkę do karmienia dziecka wyłącznie piersią do ukończenia 6 miesiąca życia 
 Dostosować energetyczność posiłku do potrzeb adekwatnych dla wieku 
 W zależności od wieku dziecka zalecać codzienne spożywanie warzyw i owoców oraz 

ograniczenia picia soków owocowych, zwłaszcza dosładzanych 
 Zalecać, aby co najmniej połowę spożywanych produktów zbożowych stanowiły pochodzące 

z produktów pełnoziarnistych 
 Zalecać spożywanie roślin strączkowych 
 Zalecać ograniczenie spożycia słodyczy i słodzonych napojów oraz niedosładzanie potraw 

U dzieci w wieku 2-3 lat tłuszcze powinny 30-35% całkowitej ilości energii, a u dzieci w wieku 4-18 lat 
25-30%, z czego tłuszcze pochodzenia zwierzęcego nie powinny przekraczać 10%, należy również 
pamiętać o konieczności zachowania równowagi między nienasyconymi kwasami tłuszczowymi w-3 i 
w-6, dlatego oprócz spożywania olejów roślinnych należy rekomendować jedzenie ryb. 

W profilaktyce pierwotnej bardzo ważne jest również kształtowanie prawidłowych zachowań 
żywieniowych, na które w poszczególnych okresach życia wpływają różne czynniki zewnętrzne: 

 Karmienie piersią do 6 miesiąca życia pozwala na kształtowanie się zdolności odczucia sytości 
i głodu. 

 Należy uczyć dziecko między 6 a11 miesiącem życia spożywania posiłków przy stole, bez 
włączonego telewizora 

 Dziecko > 12 miesiąca życia uczy się od rodziców spożywania urozmaiconych, zdrowych 
pokarmów oraz jedzenia przy stole, bez włączonego telewizora. O jakości posiłków decydują 
rodzice, ale to dziecko powinno podejmować decyzję ile chce zjeść 

 W okresie przedszkolnym i późniejszym nie wolno uczyć dziecka, że jedzenie jest formą 
nagrody lub kary 

 W okresie szkolnym należy pilnować, żeby dziecko jadło posiłki przy stole, i nie oglądało w 
tym czasie telewizji, ani nie używało komputera. Należy starać się, aby w domu nie było 
produktów o dużej zawartości cukru i tłuszczu. Po powrocie dziecka ze szkoły należy mu 
podać surówkę, jogurt lub owoc 

 U nastolatków należy zwrócić uwagę na jedzenie pod wpływem emocji, objadanie się i 
prowokowanie wymiotów oraz jedzenie w nocy 

 W każdym okresie życia należy dbać, o to, aby dziecko spożywało 3-5 posiłków o stałych 
porach ( w tym codziennie śniadania) oraz żeby nie dojadało między posiłkami. W 
zapobieganiu rozwojowi nadwagi i otyłości bardzo ważną rolę odgrywa również 
kształtowanie właściwych nawyków związanych z aktywnością fizyczną. 



U małych dzieci potrzeba ruchu jest naturalna i może zostać utrwalona poprzez wspólne, aktywne 
spędzanie czasu z rodzicami. W późniejszych okresach życia duże znaczenie  odgrywa w tym aspekcie 
środowisko rówieśnicze, dlatego udział dziecka w zajęciach sportowych poza szkołą jest ważnym 
czynnikiem utrwalającym potrzebę ruchu. Należy również zachęcać dziecko do udziału w zajęciach 
ruchowych w szkole i starać się wytłumaczyć rodzicom, że zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego 
są szkodliwe dla zdrowia ich dziecka. 

Dziecko powinno spędzać minimum godzinę dziennie ( sport, gry, zabawy na świeżym powietrzu). 
Czas spędzony na oglądaniu telewizji, przy komputerze, grach wideo itp., nie powinien przekraczać 2 
godzin dziennie. 

Energetyczność diety powinna być dostosowana do wieku i poziomu aktywności fizycznej. Całkowita 
zawartość tłuszczów nie powinna przekraczać 25-35 % energetyczności dobowej diety, w tym 
tłuszczów nasyconych < 7%, a kwasów tłuszczowych trans < 1% ( należy pamiętać, że ich źródłem są 
ciastka, ciasteczka i żywność typu fast food) 

Zawartość cholesterolu w diecie nie powinna przekraczać 300 mg/ dobę. Należy również pamiętać o 
dostarczeniu odpowiedniej ilości kwasów tłuszczowych nienasyconych w-3 ( ryby, pochodzące z nich 
oleje) oraz w-6 ( oleje roślinne, orzechy) 

Bardzo ważnym elementem prawidłowo zbilansowanej jest również spożywanie błonnika 
pokarmowego ( min. 14 g na każde spożyte 1000 kcal), który zawierają pełnoziarniste produkty 
zbożowe, warzywa, owoce i rośliny strączkowe. 

Należy natomiast do minimum ograniczyć spożycie węglowodanów prostych: słodyczy, napojów 
słodzonych, w tym soków owocowych oraz nie dosładzać potraw i napojów. 

W okresie rozwojowym ważne jest także odpowiednie spożycie białka ( 20% dobowej 
energetyczności diety) źródłem białka powinny być odtłuszczony nabiał, chude mięso i wędliny oraz 
rośliny strączkowe. 

 

Profilaktyka wtórna 

U dzieci z rozpoznaniem nadwagi oraz u dzieci otyłych rodziców należy wdrożyć działania, których 
celem jest utrzymanie stałej masy ciała w miarę zwiększania się wzrostu u młodszych dzieci oraz 
ułatwienie powolnej redukcji masy ciała u nastolatków ( ok. 0,5 kg/mies) 

Zmiany stylu życia , jakie należy rekomendować , powinny obejmować: 

 Codzienne spożywanie świeżych warzyw i owoców ze szczególnym naciskiem na jedzenie 
warzyw, soki zwłaszcza owocowe, zawierające cukier, nie mogą stanowić zamiennika 

 Ograniczenie picia napojów słodzonych cukrem ( do 1x na tydzień) i zastąpienie ich głównie 
wodą 

 Niespożywanie lub ograniczenie do (1x w miesiącu) posiłków typu fast food 
 Ograniczenie spożycia słodyczy do 1-2 niewielkich porcji tygodniowo 
 Ograniczenie spożywania tłuszczów zwierzęcych zarówno pochodzących z mięsa i wędlin jak i 

nabiału 
 Ograniczenie spożycia smażonych potraw 
 Codzienne jedzenie śniadań 
 Regularne spożywanie minimum 3, a najlepiej 5 posiłków 



 Niedojadanie między posiłkami, 
 Spożywanie co najmniej jednego posiłku dziennie wspólnie z całą rodziną, przy wyłączonym 

telewizorze 
 Utrzymywanie codziennej aktywności fizycznej w czasie wolnym przez minimum 60 minut 
 Zaangażowanie się w zmiany całej rodziny. 

Leczenie otyłości (profilaktyka trzeciorzędowa) 

U dzieci i młodzieży z rozpoznaniem otyłości bez występujących powikłań należy dążyć do utrzymania 
stałej masy ciała. Natomiast u nastolatków z otyłością należy zalecić zmiany stylu życia, które 
spowodują redukcję masy ciała o 1-2 kilogramy na miesiąc. U dzieci otyłych z powikłaniami otyłości 
takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II i zaburzenia lipidowe należy rozważyć 
farmakologiczne leczenie powikłań 

LECZENIE DIETETYCZNE 

Dzieci otyłe (BMI> 97 centyla) oraz dzieci z nadwagą i współwystępującymi zaburzeniami ( takimi jak : 
zwiększone stężenie TC >200 mg/dl, zwiększone stężenie LDL > 110 mg/dl, aktywność enzymów 
wątrobowych 2-krotnie przekraczająca górną granicę normy, nadciśnienie tętnicze, obturacyjny 
bezdech senny, nieprawidłowa glikemia na czczo i nieprawidłowa tolerancja glukozy( stany 
przedcukrzycowe) cukrzyca typu II wymagają zorganizowanej opieki specjalistycznej prowadzącej do 
redukcji masy ciała o około 1 kg na tydzień. U tych dzieci, w celu zmniejszenia masy ciała. Konieczne 
jest wdrożenie odpowiednio zbilansowanej diety niskoenergetycznej i kontrolowanie ilości 
spożywanych pokarmów. 

Pierwszą zasadą żywienia dzieci otyłych jest regularne spożywanie 5 posiłków dziennie w około 3- 
godzinnych odstępach, co spowoduję, że dziecko nie będzie głodne i nie będzie dojadało miedzy 
posiłkami 

Dieta o zmniejszonej energetyczności musi być odpowiednio zbilansowana pod względem zawartości 
makro i mikroelementów, co umożliwi dziecku prawidłowy wzrost i rozwój. Bardzo ważna jest 
odpowiednia do wieku podaż białka . po uzyskaniu redukcji masy ciała należy utrzymywać dietę norm 
energetyczną, odpowiednią do wieku, masy ciała i poziomu aktywności fizycznej dziecka. 

U dzieci zdecydowane przeciwwskazane są bardzo restrykcyjne diety 

W leczeniu otyłości u dzieci zaleczane są następujące  zasady diety o obniżonej energetyczności 

 Białko 9 z przewaga białka zwierzęcego) powinno stanowić powinno stanowić 20% 
całodziennej podaży energii 

 Tłuszcze 9 z ograniczeniem tłuszczów zwierzęcych o 50 % przyjętej normy) powinny pokrywać 
30% zapotrzebowania energetycznego 

 Węglowodany powinny pokrywać 30-50% podaży energii ( z ograniczeniem węglowodanów 
prostych < 105 spożywanej energii 

 Podaż błonnika powinna wynosić co najmniej 20 g dzienne( warzywa, owoce, kasze, pieczywo 
razowe, rośliny strączkowe 

 Należy spożywać co najmniej 1 litr wody niegazowanej dziennie 

Podczas leczenia u dziecka należy przejść na zmiany jakościowe spożywanych pokarmów 

 

AKTYWNOSĆ FIZYCZNA 



Należy zalecać co najmniej 30, optymalnie 60 minut codziennej aktywności fizycznej o umiarkowanej 
intensywności 9 na poziomie60-70% tętna maksymalnego, wyliczonego na podstawie wzoru; 220 
minus wiek 

Sesja ćwiczeń powinna obejmować 5-15 minut rozgrzewki , w postaci ćwiczeń rozciągających w 
pozycjach niskich( leżenie na brzuchu, plecach, boku , siad lub klęk podparty) fazę właściwą 
rozpoczyna się od 15 minutowych ,ćwiczeń i przez kolejne dni zwiększa się do ćwiczeń 60-
minutowych. Szczególnie zaleczaną formą ruchu w fazie właściwej jest szybki mrsz, jazda na rowerze, 
pływanie i ćwiczenia w wodzie. 

Przeciwwskazane formy aktywności gizycznej stanowią skoko, szybki bieganie 

 


