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fii˛manlık, tüm vücut kütlesine göre vü-
cut ya miktarında fazlalık olarak tanım-
lanmaktadır. Vücudun ya. kas kütlesi 
kompozisyonuna karar vermede gerek kli-
nik gerekse laboratuvar olarak tek ba˛ına 
yeterli olabilen bir metod yoktur. 
Vücuttaki toplam ya miktarının ölçümü 
için ya dokusu ve yasız vücut kütlesi 
olarak iki kompartmanlı model kullanıl-
maktadır (1). fii˛manlık ölçümünde en sık 
kullanılan teknikler boy ve kiloyu içeren 
antropometrik ölçümlerdir (1). 

Obezite Prevelansı 
Geli˛mi˛ ve geli˛mekte olan ülkelerde bi-
reylerin vücut aırlıında ve obezite pre-
velansında belirgin artı˛ olduu bilinmek-
tedir (2). 

Finlandiya'da 9-18 ya˛ları arasındaki ço-
cuklarda. 1980-1986 yılları arasında yapı-
lan bir çalı˛mada obezite prevelansı 1980 
yılında %12.1 iken 1983de % 15.9, 
1986'da % 12.7 saptanmı˛tır (3). 
ABD'de 1983 yılında Meksika kökenli ço-
cuklarda BMI ve TCKK kriterlerine göre 
ara˛tırılan obezite prevelansı %3.5 olarak 
bulunurken (41, gecekondu çocuklarında 
obezite prevelansı kızlarda % 13.9. erkek-
lerde % 13.6 olarak saptanmı˛tır (5). Yine 
ABD'de 6-17 ya˛ları arasındaki çocuklar-
da 1988-1994 yılları arasında yapılan bir 
çalı˛mada çocukların %11'nin fazla kilolu 
olduu gözlenmi˛tir (6). 
Nijerya'da okul çocuklannı kapsayan bir ça-
lı˛mada ise obezite prevelansı, erkeklerde 
%3.2 kızlarda %5.1 olarak saptanmı˛tır (2). 
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Gallaher ve arkada˛ları. Mescalero yerli 
çocuklarında obezite prevelansmın %19.5 
olduunu bildirmi˛lerdir (7). 
Özellikle Finlandiya'da yapılan çalı˛mada 
görüldüü gibi obezite. çocuk ve adole-
sanlarda yıllar geçtikçe prevelansı artan 
bir salık sorunu haline gelmektedir. 
Ülkemizde de obezite prevelansı ile ilgili 
dei˛ik çalı˛malar yapılmı˛tır. Toksoy ve 
arkada˛ları Sivas yöresi okul çocukların-
da obezite prevelansını kızlarda %17.2. er-
keklerde %10.7 olarak hesaplamı˛lardır 
(8). 
Aykol, Ankara'da farklı sosyo-ekonomik 
düzeydeki çocukları kapsayan bir çalı˛ma-
sında obezite prevelansını %5.64 olarak 
bulmu˛tur. Bu çalı˛mada, sosyo-ekonomik 
düzeyi yüksek çocuklarda obezite preve-
lansmın sosyoekonomik düzeyi dü˛ük ço-
cuklara göre daha yüksek olduu gösteril-
mi˛tir (9). 

Obezite Sınıf landırması 
Basit Obezite: 
fii˛manlıın nedenleri çok karma˛ıktır. 
Enerji alımı enerji harcanması ile sonuçla-
nır. Enerji fazlalıının nedeni fazla enerji 
alınması, enerjinin ya olarak depolanma-
sı, bazal metabolik hızın dü˛ük olması ve-
ya fiziksel aktivitenin dü˛ük olmasına 
balı olabilir (1). 

Çocukluk Çaı fii˛manlıında Risk 
Faktörleri: 

Patolojik Obezite: 
fii˛man çocukların % lO'dan azı bu gruba 
girmektedir. 
Konjenital: 

Kromozom defektleri: 
Down Sendromu 
Klinifelter Sendromu 
Prader-Willi Sendromu 
Genetik bozukluklar: 
Laurence-Moon Biedl Sendromu 
Carpenter Sendromu 
Summitt Sendromu 
Cohen Sendromu 
Akondroplazi 
Bazı büyüme hormonu eksiklikleri 

Kazanılmı˛: 
Endokrin Bozukluklar: 
Hipotiroidi 
BH eksiklii 
Cushing Sendromu 
Hipotalamik Hasar: 
Kraniyofarinjiyoma 
Pseudohipoparatiroidi 
Serebral travma 
Postensefalitis 
Hareketsizlie Balı: 
Spina bifida 
Büyümenin yetersiz olduu durumlar: 
›skelet problemleri 
›laçlar: 
Kortikosteroidler 
Antitiroid ilaçlar 
Sodyum valproat 
(1,10.11) 

Aile öyküsü 
Ya içerii yüksek besinlerle beslenme 
Tek çocuk 
Tek ebeveyn 
Fazla televizyon seyretme 
Dü˛ük zeka 
Doum aırlıının fazla olması 

Etyopatogenez 
Ya Dokusu ve Obezite: 
›nsan vücudu ya dokusundan ve yasız 
vücut kütlesinden olu˛maktadır. Ya do-
kusu ise ya hücrelerinden ve bunları des-
tekleyen ba dokusu ve damarlardan olu˛-
maktadır (11). 
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Çocukluk çaında vücudun yag ve kas 
kütleleri kompozisyonu fizyolojik dei˛ik-
likler gösterdiinden, yag oranı ya˛a. cin-
siyete ve pubertedeki geli˛ime göre dei˛-
mektedir. Vücuttaki yalar esansiyel ve 
esansiyel olmayan (depolanan) yalardan 
olu˛maktadır. Esansiyel yalar sinir siste-
minde, kemik iliinde, hücre zarlarında ve 
kadın üreme sisteminde bulunmaktadır. 
Depo yaları ise cilt altında, intraperitone-
al ve retroperitoneal bölgede, kalbin etra-
fında ve kas içinde bulunan ya dokusun-
dan olu˛maktadır. Kadınlarda esansiyel 
yalar vücut aırlıının %9'unu erkekler-
de ise %3'ünü olu˛turmaktadır (1). 
1960"h yılların sonlarında sıçanlarda yapı-
lan çalı˛malarda ya hücrelerinin sayısı-
nın, hayatın erken dönemlerinde en yük-
sek düzeye ula˛abilecei ve hayatın ileri 
dönemlerinde vücuttaki ya oranını belir-
lemede önemli rolü olabilecei belirtilmi˛-
tir. Bundan sonraki yapılan çalı˛malarda 
ya hücrelerinin tüm ya˛am boyunca ge-
li˛me gösterebilecei saptanmı˛ ve bu 
hücrelerin sayı ve büyüklüünün bireyin 
ya miktarını yansıttıı görülmü˛tür. Ya 
hücreleri belli bir büyüklüe veya içerie 
ula˛tıında kendilerini yenilemektedirler 
(1). 

Preadipositlerin hiperplazisinin büyüme 
geli˛me sırasında gerçekle˛tii dü˛ünül-
melidir. Normalde ya dokusu arttıkça ye-
ni ya hücreleri ortaya çıkmaktadır. Yag 
hücreleri aynı zamanda ya içeriklerini 
kaybedebilir ve preadiposit dönemine dö-
nebilirler. Ya hücrelerinin büyümesinin 
hücrelerin boyutundaki artı˛a (hiper-tro-
fi) mi yoksa hücre sayısındaki artı˛a mı 
(Hiperplazi) balı olduu hâlâ tartı˛malı-
dır (11). 

26. haftadan önce fetusun ya miktarı ol-
dukça dü˛üktür ve mevcut olan yaların 

hepsi esansiyel yalardır. Ya hücreleri 
çok küçük olmalarına ramen gebeliin 
24. haftasında saptanabilmektedir. 26. 
haftada yalar, vücut aırlıının %1'ini 
olu˛turmaktadır (1). Üçüncü trimesterde 
hem esansiyel hem de depo yalarının 
miktarı belirgin olarak artmakta ve 
yenidoanda vücut aırlıının % 11-16'sı-
nı olu˛turmaktadır. Bu miktar eri˛kinler-
deki ya miktarının l/40'ı kadardır (1). 
6-12. aylar arasında ise ya depolanması 
yava˛lamakta ve çocuk fiziksel olarak da-
ha aktif ve hareketli olmaktadır. Bireyle-
rin tüm hayatları boyunca en dü˛ük ya 
oranına sahip oldukları dönem ise 5-6 ya˛-
lardır (1). 
Puberte öncesi dönemde depo yalarında 
bir miktar artı˛ görülür. Pubertenin hızlı 
büyüme döneminde depo yalarında azal-
ma görülebilir. Puberte sonunda ise ya 
miktarı normal düzeylere döner (1). 
Eri˛kinlerde ya miktarı kadar yaların 
daılımı da önemlidir. Yaları vücudun 
santral bölgelerinde depolanan eri˛kinler-
de, periferal bölgelerinde depolanan eri˛-
kinlere göre hipertansiyon diyabet ve hi-
perlimidemi görülme ihsidansı daha yük-
sektir. Bu nedenle eri˛kinlerde obezite-
den daha çok intraabdominal bölgede de-
polanan yaların sorumlu olduu dü˛ü-
nülmektedir. Çocuklarda ise depo yaları, 
eri˛kindeki gibi dei˛kenlik gösterebilme-
sine ramen, büyük bir kısmı cilt altında 
depolanmaktadır (1). 
Eri˛kinlerde santral ve periferal ya oranı-
nı saptamaya yönelik birçok çalı˛ma yapıl-
mı˛tır. Bel-kalça çevresi oranı, ya daılı-
mını saptamada kullanılmaktadır. Çocuk-
larda bel-kalça çevresi oranı, eri˛kinlere 
göre daha yüksektir. Çocuklarda bel-kalça 
çevresi oranı 0.85'tir (1). 
Çocukluk çaında obezitenin özgül ne-
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denleri iyi bilinmemekle birlikte genetik 
metabolik. hormonal ve çevresel etmenle-
rin katkısı söz konusudur. 
Genetik Faktörler: 

›kizlerle yapılan çalı˛malarda obezitede 
genetik nedenler tanımlanmı˛tır. Obez 
ebeveynleri olan tek yumurta ikizlerinin, 
obez ebeveynleri olan çift yumurta ikizle-
rine göre daha obez oldukları saptanmı˛-
tır. Evlat edinilmi˛ çocuklarla yapılan ça-
lı˛malarda ise analiz ve yöntem hatları ne-
deniyle birbiriyle çeli˛en sonuçlar saptan-
mı˛tır. ›skandinav ülkeleri gibi homojen 
toplumlarda genetik nedenler daha bas-
kın olabilirken. ABD ve ›ngiltere gibi ge-
netik açıdan heterojen toplumlarda çevre-
sel faktörler daha önemli olabilir (12). 
Evlat edinilmi˛ çocuklarda vücut bile˛imi, 
üvey anne-babadan çok biyolojik anne-ba-
baya benzemektedir. 1965-1971 yılları 
arasında Washington'da yapılan bir çalı˛-
mada 854 birey incelenmi˛ ve bu bireyle-
rin çocukluk ve genç eri˛kinlik çaındaki 
kilo ve boyları ölçülmü˛tür (13. 14). Bu 
çalı˛mada erkeklerde BMTin 27.8 kadın-
larda ise 27.3'ün üzerinde olması obezite 
kriteri olarak kabul edilmi˛ olup, eri˛kin-
lerin % 16'sının obez oldukları saptanmı˛-
tır. Çalı˛madaki bireylerin çocukluk çaın-
daki obezite durumları ile ebeveynlerin 
obezite durumları kar˛ıla˛tırılmı˛ ve tah-
mini risk deerleri hesaplanmı˛tır. Bu so-
nuçlara dayanarak, 10 ya˛ altındaki tüm 
çocukların anne-babalarının obez olması-
nın, eri˛kin çada obezite riskini iki kat 
arttırdıı ileri sürülmü˛tür (13). 
›ngiltere'de yapılan bir çalı˛mada, çocuk-
lar ve ebeveynlerin obezite ili˛kileri ara˛-
tırılmı˛ ve annebabanın BMI deerleri ile 
çocukların, çocukluk çaından eri˛kin ça-
ına kadar obezite geli˛me durumu deer-
lendirilmi˛tir. Bu çalı˛maya 6540 erkek ve 

6297 kadın alınmı˛ ve 7,11,16.23 ve 33 
ya˛larında bireylerin boy ve aırlıkları öl-
çülmü˛tür. Anne-babaların % 50si BMI 
deerlerine göre normal, % 15'i obez bu-
lunmu˛tur. Çocukların % 3'ünün her iki 
ebeveyni de obez ve % 9'unun ebeveynle-
rinin ise önceki yıllarda fazla kilolu oldu-
u bulunmu˛tur. Bu çalı˛maya alınan tüm 
çocukların ortalama BMI'lerinin ebeveyn-
lerin obezitesinin derecesi ile arttıı gö-
rülmü˛tür. Buradan ara˛tırmacılar, fazla 
kilolu ve obez ebeveynlerin çocuklarında, 
obezite riskinin arttıı sonucuna varmı˛-
lardır. ›ki ebeveyni de ˛i˛man olan bireyle-
rin çocukluk döneminde dier çocuklara 
göre daha ˛i˛man oldukları ve bu bireyle-
rin çocukluk çaından eri˛kinlik çaına 
kadar geçen sürede anne-babalarına 
obezite açısından benzedikleri görülmü˛-
tür (14). 
Son yıllarda obezitenin. tamamen genetik 
kontrol altında olduu ve çevresel faktör-
lerin çok daha az etkili olduu tartı˛ıl-
maktadır. Fakat, çevresel etkenler olma-
dan genetik yatkınlıın ortaya çıkmayaca-
ı bilinmektedir (11). 
Obezitede özgül gen mutasyonlarının ro-
lü, genetik olarak obez fare (ob. db. fat. 
tub. Av ve Ad) ve sıçan türlerinin (fa/cp) 
incelenmesi ile açıklıa kavu˛turulmu˛ ve 
adiposit kökenli olan ob protein ve leptin 
saptanmı˛tır (12.15). Leptin. LEP geni ta-
rafından kodlanmakta olup ya dokusun-
dan sentezlenmekte ve salınmaktadır. 
Leptin. beynin enerji homeostazını sala-
yan bölümlerine ya dokusundan afferent 
sinyaller gönderilmesinde rol oynamakta-
dır. Plazmadaki leptin konsantrasyonu, in-
san ve hayvanlarda ya kütlesi ile direk 
olarak orantılıdır. Leptin. leptini olmayan 
farelere sistemik veya intraserebral veril-
diinde yiyecek alımını azaltmakta, enerji 
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sarfiyatını artırmakta ve vücuttaki ya 
oranını azaltmaktadır (16.17). Leptinin ay-
nı zamanda organizmayı kalori tükenme-
sinden koruyabildii ve üreme için gerek-
li enerji rezervinin sürmesini salayabildi-
i de bilinmektedir (13,18). insulin ve glu-
kokortikoidler yag dokusundaki leptin 
ekspresyonunu artırmakta, gonadal stero-
idler ve beta adrenarjik agonistler ise 
azaltmaktadır (17). ›nsanlarda da faredeki 
leptin geni bölgesiyle ve faredeki db 
genotipiyle benzer genleri ta˛ıyan Ob 
reseptör geni (OBR) saptanmı˛tır ve bu 
gen 1. kromozomun kısa kolunda yer al-
maktadır. Leptin geni ise 7. kromozomun 
uzun kolunda yer almaktadır (13.18). 

Endokrin Dei˛iklikler: 
Obezitede birçok endokrin olmakta, an-
cak bu dei˛iklikler kilo kaybı ile geriye 
dönebilmektedir. Obez insanlarda fazla in-
sulin salgılanması, insüline direnç geli˛-
mesi, hipotalamopitüiter-gonadal aks ve 
adrenal akslarda dei˛iklik olabilir. Bu-
nunla birlikte çocuklarda ve adolesanlar-
da endokrin ve metobolik dei˛iklikler na-
diren obeziteye neden olabilir (11). 
Diyabetik anne bebeklerinde yenidoan 
döneminde vücut ya miktarının daha faz-
la olduu gösterilmi˛tir (10.11). Diyabetik 
anne bebeklerinde ya miktarının fazla ol-
masının nedini kısmen anneden serbest 
yag asitlerinin artmı˛ transferi ile açıklan-
maktadır. ›nsan plasental laktogeni de 
glukoneojenessisi artırarak ve periferik 
glukoz üretimini azaltarak annede hiperg-
lisemiyi tetikleyebilmektedir. Annede olu-
˛an lipoliz, fetuse daha fazla serbest ya 
asidi geçmesine neden olmakta ve bu da 
fetustaki ya miktarını arttırmaktadır 
(11). 
Hiperinsülinemi ve insülin rezistansı obez 

hastalarda görülen karakteristik özellik-
lerdir. Obezite arttıkça, insülin sekresyo-
nunun arttıı gösterilmi˛tir. ›nsülin sek-
resyonundaki bu artı˛ın insüline balı glu-
koz alımına kar˛ı direnç geli˛imine neden 
olduu belirtilmektedir. Gerçekten de glu-
koz tolerans bozukluu olan bazı eri˛kin-
lerde, hiperinsülinemi ve insülin rezistan-
sı birlikte görülmektedir. Bir çalı˛mada 
monositlerdeki insülin reseptörlerinin çok 
azaldıı ve bunun obezite derecesi ile ters 
orantılı olduu saptanmı˛tır. Hem resep-
tör, hem de postreseptör balama defekt-
lerinin obezitedeki insülin rezistansının 
geli˛mesinde önemli rol oynadıı bildiril-
mektedir (1). 

Pubertedeki kızlarda FSH artmakta. 
LH'da ise dei˛iklik olmamaktadır. Bu. 
SHBG düzeyinde azalmaya neden olmak-
ta ve bunun sonucu olarak da serumdaki 
serbest cinsiyet steroidlerinin oranı art-
maktadır. Puberte öncesi ve erken puber-
te dönemindeki obez kızlar, aynı dönem-
deki zayıf kızlarla kıyaslandıında serum 
estradiol düzeylerinin daha dü˛ük oldu-
u, progestron düzeylerinin ise daha yük-
sek olduu saptanmı˛tır (10). 
Obez adolesan erkeklerde testislerin 
HCG'ye yanıtı azalmı˛tır. Bu çocuklarda 
SHBC düzeyleri azalmı˛ olmasına ra-
men, serbest testosteron ve serum dehid-
rotestosteron düzeyleri normaldir. Yag 
dokusunda androjenlerin östrojenlere 
aromatizasyonu artmasına ramen femini-
zasyon görülmemektedir. Çok ileri derece-
de obez erkeklerde ise serbest ve total tes-
tosteron düzeyleri oldukça azalmı˛tır. Bu 
da gonodotropin düzeylerinde azalmayla 
birlikte gitmekte ve hipogonodotropik hi-
pogonadizmi dü˛ündürebilmektedir (10). 
Obez çocuklarda adrenal bezlerden gluko-
kortikoid üretimi artmaktadır. Fakat id-
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rardaki atılımı arttıından, bu çocuklarda 
serum kortizol düzeyleri normal seyret-
mektedir. ›drardaki artmı˛ kortizol atılımı 
hipofizden ACTH salınımını uyarmakta ve 
ACTH'da dehidroepiandesteron ve testos-
teron gibi adrenal cinsiyet steroidlerinin 
üretimini artbrmaktadır. Artmı˛ adrenal 
cinsiyet streoidleri de obez çocuklarda er-
ken adrenar˛a (pubar˛) neden olmaktadır. 
Obez çocuklar genellikle ya˛ıtlarına göre 
daha uzundurlar. Bu da ilerlemi˛ kemik ya-
˛ı, prematüre pubar˛ ve erken püberte ile 
ili˛kilidir (10). 

Obez çocuklarda büyüme hormonu düzeyi 
hem açken hem de farmakolojik uyarılar 
sonrası dü˛ük bulunur. IGF-1 düzeyleri ise 
normal veya artmı˛ olabilir. Bununla birlik-
te fazla beslenme. IGF-1 düzeylerinde belir-
gin yükselmelere neden olabilir. Obez has-
talarda büyüme hormonunun azalmı˛ sek-
resyonu IGF-l'in hipofiz üzerindeki inhi-
bisyonuna balı olabilir (10). 
Obez çocuklarda bazal prolaktin düzeyi 
normal veya hafifçe yükselmi˛ olabilir. Pro-
laktin uyarı testlerine yanıt ise sıklıkla azal-
mı˛tır (10). 

Metabolik Dei˛iklikler: 
Yiyecek tüketimi incelendiinde obez ço-
cukların, zayıf çocuklara göre daha fazla 
kalori aldıkları gösterilememektedir. Bu-
nunla birlikte, obez çocukların aldıkları yi-
yeceklerle ilgili veriler gerçei tam olarak 
yansıtmayabilir (11). 
Harcanan toplam enerji, fiziksel etkinlik sı-
rasında kullanılan enerji, yiyeceklerin ter-
mal etkisi ve istirahatteki metabolizma hı-
zının toplamına e˛ittir. Egzersiz sonrasın-
da oksijen tüketimindeki artı˛ın devam et-
tii bilinmektedir. fii˛manlarda normal bi-
reylere göre baza metabolik hız daha dü-
˛üktür (11). 

Çevresel Faktörler 
Doum aırlıı, beslenmenin süresi, erkek 
cinsiyet ve katı gıdalara ba˛lama ya˛ı. haya-
tın ilk yılındaki kilo alımını etkileyen fak-
törlerdir. Hayatın ikinci yılında ise annenin 
yeme alı˛kanlıı çocuun kilosu üzerinde 
daha etkili olmaktadır (11). Çünkü bu dö-
nemde çocuun enerji alımını ve sarfiyatını 
tayin eden ba˛lıca etken annelerdir (10). 
fii˛manlıın geli˛iminde çocuk ve bebekle-
rin beslenme alı˛kanlıklarının da rolü oldu-
u gösterilmi˛tir. A˛ırı kilolu çocukların, 
çok hızlı yedikleri ve besinleri normal kilo-
lu çocuklara göre daha az çinedikleri gös-
terilmi˛tir (11). 
Fiziksel hareketsizliin ˛i˛manlıın nedeni 
mi yoksa sonucu mu olduu tam olarak an-
la˛ılamamı˛tır. Bununla birlikte sedanter 
ya˛am ˛eklinin ˛i˛manlık riskini artırdıına 
inanılmaktadır (11). Endüstriyel toplumlar-
da, çocukların yıllar geçtikçe daha sedan-
ter ya˛adıkları bilinmektedir (11). 
Televizyon seyretme ve ˛i˛manlık arasında 
da ili˛ki olduu saptanmı˛tır. Bunun nede-
ni televizyon seyrederken artmı˛ besin tü-
ketimi, televizyon izleme sırasında azalmı˛ 
enerji kullanımı veya reklamlardan etkilen-
me sonucu besin tüketimindeki artı˛ olabi-
lir (11). 
fii˛manlık bebek ve çocuklarda solunum 
yolu hastalıklarına da sıklıkla zemin olu˛-
turmaktadır. fii˛man bireylerde solunum 
i˛i artmakta ve büyük vücut kütlesi nede-
niyle oksijen tüketimi ve karbondioksit eli-
minasyonu artmaktadır (11). 
Sonuç olarak obezitenin pek çok karma˛ık 
ve birbiriyle ili˛kili nedenleri olduu görül-
mektedir. 

Obezitenin Neden Olduu Tıbbi 
Komplikasyonlar ve Sekeller 
Bunlar çocukluk döneminde neden olduu 
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komplikasyonlar ve uzun vadeli komplikas-
yonlar olarak iki gruba ayrılabilir. Çocuk-
luk çaında kar˛ıla˛ılan bazı problemler 
eri˛kin çada da devam edebilmektedir 
(11). 
Çocukluk Çaında Kar˛ıla˛ılan 
Problemler 
a) Sosyal ve Duygusal Sorunlar: 
Obez çocuklara kar˛ı önyargılı dü˛ünceler 
sonucu ayırımcılık yapılabilir. Bazen obez 
çocuklar hor görülmekte ve dı˛lanmakta-
dırlar (11). 
Obez okul çaı çocukları bazen ebeveynle-
ri ve öretmenlerinin dü˛üncesiz ve mer-
hametsiz davranı˛ları ile kar˛ıla˛abilirler. 
Yine bu çocuklar spor faaliyetlerine ve gö-
rünümlerini ortaya çıkaran aktivitelere ka-
tılmak istememektedirler (11). 
Çocukluk çaından beri obez olan bazı 
adolesanlar görüntülerinden ho˛lanma-
makta ve depresyona girmektedirler. Özel-
likle bazı obez adolesan kızlar çok içe dö-
nük olabilmekte, pasif ve izole kalmakta 
ve bunlarda ba˛arısız olan birkaç zayıfla-
ma giri˛iminden sonra bulimia geli˛ebil-
mektedir (11). 
b) Solumum Yolu Hastalıkları: 
Obez çocuklar üst solunum yolu hastalık-
larına oldukça yatkındırlar. Bazı a˛ırı obez 
çocuklarda nadiren alveoler hipoventilas-
yon veya Pickwckian Sendromu görülebil-
mektedir (11). 
c) Akantozis Nigrikans: 
Bu cilt hastalıı genellikle insülin rezistan-
sı ile birlikte görülmektedir. Bazı malig-
nansilerle birlikte de görülebilir (11). 
d) Ortopedik Hastalıklar 
fii˛man çocuklarda femur epifızinin kay-
ması, tibia vara, perthes hastalıı ve genu 
valgum gibi iskelet sistemi hastalıkları gö-
rülebilir (11). 
e) Diabetes Mellitus: 
fii˛man çocukların çounda glukoz intole-

ransı görülmektedir. Bazı adolesan diyabe-
tikler obez olabilirler, fakat obez çocuklar-
da insüline balı olan veya olmayan di-
yabet çok sık görülmemektedir (11). 
f) Morbid Obezite: 
Çocukluk çaında çok nadir görülmekte-
dir. Görülen vakalarında bir çou. Prader 
Willi sendromlu veya spesifik patolojik ne-
denleri olan endojen obeziteli çocuklardır 
(11). 

Uzun Dönemli Komplikasyonlar 
Kardiyovasküler Hastalıklar: 
Eri˛kin obezlerde diyabet, hipertansiyon, 
hipertrigliseridemi, dü˛ük HDL kolesterol, 
yüksek LDL kolesterol gibi kardiyovaskü-
ler hastalıklar görülebilmektedir. Obezite 
bu hastalıklar için ba˛lıca bir risk faktörü-
dür. 
Kilo kaybı ve egzersiz bu risk faktörlerin-
den bazılarını yok edebilir. 

Psikososyal Komplikasyonlar 
Çocukluk çaı ˛i˛manlıında psikososyal 
sorunlarla da kar˛ıla˛ılabilir. Bunlar, arka-
da˛lık edememe, okul ba˛arısının dü˛ük-
lüü ve aktivitenin azalması olabilir (1). 
fii˛manlıın dier kronik hastalıklara göre 
daha çok psikolojik sorunlara yol açtıı 
gösterilmi˛tir (19). Bu sorunlar, çocukla-
rın arkada˛ gruplarından izolasyonuna ne-
den olmakta ve bu nedenle aileler çocukla-
rına tedavi yöntemleri aramaktadır (11). 
Aykol. okul öncesi ve okul çaındaki ço-
cuklarda ˛i˛manlıı inceledii çalı˛masın-
da obezlerin sosyal organizasyonlara daha 
az katıldıkları ve arkada˛ ili˛kilerinin daha 
zayıf olduunu saptamı˛tır (9). Bu çalı˛ma-
da obezlerin kendilerini sosyal ya˛amdan 
uzak tuttukları ve içe dönük oldukları gö-
rülmü˛tür. Yine ˛i˛man çocuklarda soma-
tik yakınmalara, dikkat sorunlarına ve su-
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ça yönelik davranı˛lara daha çok rastlan-
mı˛tır (9). 

fi i˛manl ık Tedavisi 
Günümüzde obezite tedavisi ba˛lıca üç 
yöntemden olu˛maktadır. Tedavinin ba˛a-
rılı olması bu üç metodun aynı anda uygu-
lanması ile yakından ili˛kilidir (11). 
a. Kalori alımının orta derecede kısıtlan-
ması (800-1200 kalorilik diyet) 
Diyet kısıtlaması tedavinin en önemli kıs-
mını olu˛turur. 
b. Yeme davranı˛ının dei˛tirilmesi 
c Egzersiz miktarının artırılması. 
Tedavinin amacı çocuu ideal vücut aır-
lıının %20'lik standart sapma sınırları içi-
ne girmesini salamak, yeme ve egzersiz 
alı˛kanlıklarındaki dei˛ikliin bu kiloyu 
korumada yeterli olacaını öretmektedir. 
Bazen tüm aile bireylerinin katıldıı teda-
vi yöntemleri daha ba˛arılı olabilmektedir 
(11). 

Açlık veya yarı açlık düzeyine varan diyet-
ler, pediatristler ve diyetisyenler tarafın-
dan önerilmemektedir. Bu tarz diyetler, 
çocukların lineer büyüme hızını azaltabil-
mektedir (11). 
fii˛manlık tedavisinde uygulanabilen no-
radrenerjik ve serotonerjik sistemin inhi-
bisyonuna dayalı ilaçla tedavi yöntemleri-
nin çocukluk çaı ˛i˛manlıının tedavisin-
de yeri yoktur (1). 
Intestinal by-pass ve mide balonu gibi cer-
rahi yöntemler de fiziksel ve psikososyal 
nedenlerle önerilmemektedir (12). 

Kaynaklar 

1. Poskitl EME The Fat Child. In: Brook 
CGD ed. Clinical Paediairic Endocrinology 
2nd ed. Black well Scientific pp: 1*3-165. 
1989. 

2. Akesode F.A.. Ajibode H.A: Precelance 
of Obesity Among Xigerian School Children 
SocSciMed. 17: 107-111. 1983. 

3. Xuutinen EM. Turtinen J. Pokka T et al: 
Obesity in Children, adolescents and young 
adults Ann Med 23: 41-46. 1991. 

4. Malina R. Zacaleta A.. Little B.: Estima-
ted overweight and obesity in Mexican-Ame-
rican school children Int J Obes. 10: 483-
491. 1986. 

5. Okamoto E. Dawidson. L. Conner D.R.. : 
High Precelance of Overweight in Inner-city 
School Children. A J DC 147: 155-155. 

6. Troiano R.P.. Elegal K.M.: Overweight 
Children and Adolescents: Description. Epi-
demiology and Demographics. Pediatrics 
101: 497-504. 1998. 

7. llauck F.R.. Gallaher M.M.. Yenyushida 
M. et at: Trends in Anthropometric Measu-
rements Among Mescalero Apache Indian 
Presehool Children. AJDC 146: 1194-1198. 
1992. 

8. Toksoy II. Kafalt G. Kaya R. et.al. Sivas 
Yöresinde Okul Çocuklarında Olıezilenin 
Prevelansı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Dergisi. 16 (21: 137-141. 1994. 

9. Aykol X. Özalp t: Okul Öncesi re ›lkokul 
Çocuklarında Obezite Prevelansıntn Belir-
lenmesi. Obezlerde Psikolojik Sorunların 
Tespiti. Serum Lipid ve Askorbik Asil Dü-
zeyleri ile Kan Basıncı Arasındaki ›li˛kinin 
Ara˛tırılması. T.C. Salık Bilimleri Enstitü-
sü Xutrisyon ve Metabolizma Programı 
Doktora Tezi. Ankara 1995. 

10. Alemzadeh R. Lifshitz F.-.Childhood 
Olıesity. In: Pediatric Endocrinology: A Cli-
nical Guide. Lifshitz F 3rd ed. Rev. Broklyn. 
Xewyork. Marceldekker. Pp:753-774. 1996. 

11. L.S. Taitz. Obesity In: Textbook of Pedi-
atric Xutrition 2nd ed. Ed. By Rm Sukkind 
pand Lewinzer. Suskind Raven Press Ltd. 
XeivYork 485-509. 1992. 

1H 
D › R › M /UAVK-HUIRAS 2 0 0 1 



d Makulde 

12. Diamond Frank B. ÇocukUtrda obezite 
fizyopatolgjisi. deerlendirilmesi ve tedavi-
sirule yeni geli˛meler. Current Opinion in 
Pediatrics. 10: $22-427. 1998. 
13. WhitakerRC. Wright J A. Pepe MS et al: 
Predicting obesity in young adulthood from 
childhood and parental obesity X. Engl J 
Med 337: 869-873. 1997. 
14. Lake JK. Power C. Cole T: Child to 
Adult Body Mtiss Index in the 1958. British 
Cohort: Assex-iations with Parental Oliesity. 
Arch Dis Child. 77: 376-381. 1997. 
16. Clement K. GornerC. IloperJ. et «/: In-
ilication for Linkage of the human oh gene 
region with extreme human oltesity. Dialx*-
tes 45: 687-690. 1996. 

16. Rosenbaum M.. Leilwt R. The Physi-
ology of Body Weight Regulation: Relevan-
ce to the Etioloyg of Obesity in Children. Pe-
diatrics 101: 525-438. 1998. 
17. Changon CC. Perusse L. Lemothe M. et 
al: Suggestive Linkages Between Markers 
on Human Ip 32: /22 and Body Fat and In-
sulin Levels. In Quelle Family Study Obex 
Res 5: 115-121. 1997. 
18. Brey Ga York DA: Leptin and Clinical 
Medicine: a new piece in the puzzle ofolwsity. 
J Clin Endocrinol Meted). 82:2771-2776. 1997. 
19. Drebman RS. Cardura GD. Hammer I) 
et at: Developmentid trends in eating rates 
of normal and overweight preschool child-
ren. Child. Dev 50: 211-216. 1979. 

D › R › M A U Y K - H U I I A N 2001 
19 


