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Rasvumine lapse- ja noorukieas
on tõsine terviserisk, mis toob kaasa
erinevaid tervisehäireid. Murdeiga
on periood inimese elukaares, mil
toimuvad märgatavad muutused
kehakaalus, pikkuskasvus ning keha
koostises. Just kehakaalu liigne
lisandumine selle kriitilise perioodi
jooksul võib olla põhjuseks, miks
erinevad tervisehäired tekivad.
Enam seostatakse rasvumisega
s üd a me-ver esoon kon n a h ä i r eid ,
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kuid tähelepanuta ei saa jätta ka
luustikku. Rasvunud lastel esineb
võr reldes ter vete ea kaaslastega
rohkem luumurde, mis viitab luutihedu se ja r a s v u m i se v a hel i sele
seosele. 40% luumassist moodustub
murdeeas, mistõttu on see oluline
arenguperiood luude tervise seisukohast. Kui ühelt poolt on levinud
teadmine, et suurema keha kandmiseks on vaja tugevamaid luid, siis
teisalt on välja toodud, et liigne rasvkude hakkab sellele vastu töötama.
Rasvkude toodab aktiivselt erinevaid
hor moone ja v a l ke (tsütok i i ne),
mis muudavad rasv unud nooruki
keha justkui laboriks, kus toimub
pidev alaägeda põletiku tootmine,
mis koormab immuunsüsteemi ja
mõjutab tervist.
Teadaolevalt pole varem uuritud
murdeea jooksul toimuvaid muutusi
ja seoseid keha koostise, sh luukoe
ning vereseerumi põletikunäitajate
vahel erineva kehamassiindeksiga
rasvunud poistel.
Kolme aasta jooksul läbi viidud
uuringus selgus, et kuigi rasvunud
p oi s te ver eseer u m i s on p õle t ikunäitajate sisaldus suurenenud
võrreldes ter vete eakaaslastega,
võib murdeeas täheldada mõnede
põletikunäitajate sisalduse vähenemist. Leiti, et rasvunud poiste vere-

seerumis leidub põletikunäitajaid,
mis võivad aidata tuvastada neid
rasvunud poisse, kes on ohustatud
edasisest kehakaalu suurenemisest
murdeea jooksul.
Uuring kinnitas varasemaid teadmisi, et rasvunud noorukite luutiheduse näitajad suurenevad rohkem
võrreldes normaalkaalus eakaaslastega. Ometi selgus, et kehamassiindeksi suurenemine üle teatud
kriitilise piiri ei toonud murdeeas
rasvunud poiste luutiheduse näitajatele täiendavat kasu. Uuringuga
tuvastati neli põletik umarkerit,
mis potentsiaalselt kahandavad või
soodustavad luukoe moodustumist
erineva kehamassiindeksiga poistel
murdeeas.
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