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Lapsuus- ja nuoruusiän liikapaino ennustaa
paremmin aikuisiän haittoja kuin
metabolinen oireyhtymä
Metabolista oireyhtymää sairastavilla lapsilla
ja nuorilla on myöhemmin elämässä suurentunut riski kärsiä tyypin 2 diabeteksesta, varhaisista valtimomuutoksista ja metabolisesta
oireyhtymästä. Suuri painoindeksi näyttäisi
kuitenkin ennustavan jopa paremmin kuin
metabolinen oireyhtymä lasten ja nuorten
suurentunutta sairastumisriskiä.
Metabolisen oireyhtymän kliininen käytettävyys on nuorilla ja lapsilla kyseenalaista, sillä
yleisesti hyväksyttyjä diagnostisia kriteerejä ei
ole määritetty alaikäisille. Aikuisille laadittua
oireyhtymän määritelmää on muokattu eri
tutkimuksissa lasten ja nuorten iänmukaisia
viitearvoja vastaaviksi, ja oireyhtymän määritelmä on vaihdellut tutkimuksesta toiseen.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa lapsuus- ja nuoruusiässä diagnosoidun
metabolisen oireyhtymän merkitystä tyypin
2 diabeteksen, aikuisiän metabolisen oireyhtymän ja varhaisvaiheen valtimomuutosten
riskitekijänä sekä verrata riskiä metabolisen
oireyhtymän yksittäisten osatekijöiden riskiarvoon.
Tutkimuksessa hyödynnettiin Bogalusa
Heart -tutkimuksen ja suomalaisen LASERItutkimuksen aineistoja. Siinä analysoitiin yhteensä 1 700 miehen ja naisen tietoja. Tutkittavat olivat lähtötilanteessa 9–18-vuotiaita, ja
he osallistuivat uusintatutkimukseen 14–27
vuoden päästä 24–41-vuotiaina.
Tuloksista ilmeni, että metabolisen oireyhtymän esiintyvyys vaihteli oireyhtymän määri-

telmän mukaan eikä diagnoosi ollut kovinkaan
pysyvä. Metabolista oireyhtymää lapsuudessa
ja nuoruudessa sairastaneilla oli 2–3 kertaa
suurempi riski kärsiä aikuisena tyypin 2 diabeteksesta, metabolisesta oireyhtymästä sekä
valtimoiden sisä- ja keskikerroksen paksuuntumisesta kuin muilla. Suuren painoindeksin
todettiin kuitenkin ennustavan yhtä hyvin –
ellei jopa paremmin – aikuisiän sairastavuutta
kuin metabolisen oireyhtymän.
Tutkimuksen tulokset kyseenalaistavat metabolisen oireyhtymän diagnostiikan mielekkyyttä alaikäisillä. Näyttäisi siltä, että suuren
painoindeksin ja ylipainon seulominen tarjoaa
helpon ja vähintään yhtä hyvän keinon löytää
lapsia ja nuoria, joilla on suurentunut riski kärsiä myöhemmin metabolisesta oireyhtymästä,
tyypin 2 diabeteksesta tai varhaisesta valtimotaudista. ■
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