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На січень 2015 року населення Землі склало 7,28 мільярдів осіб, більшість 

з яких проживає в країнах, де від ожиріння гине більше людей, ніж від голоду. 

Країни з низьким та середнім статком постали перед «подвійним тягарем 

хвороб», коли  недоїдання та надмірне харчування існують пліч-о-пліч в тому 

самому суспільстві. Дитяче ожиріння є реальною проблемою для майбутнього в 

зв’язку з його асоційованістю з кардіоваскулярними, респіраторними, 

психічними розладами та ризиком інвалідизації та передчасної смерті в 

молодому дієздатному віці.  [1]. 

Глобальна стратегія щодо дієти, фізичної активності та здоров’я прийнята 

57-ою Асамблеєю ВООЗ в 2004 році [ВООЗ, 2004], а популяційна стратегія 

щодо попередження дитячого ожиріння - в 2009 році [WHO, 2009]. Незважаючи 

на це, кількість осіб з надлишковою вагою неухильно зростає. Так, з 1980 по 

2014 р.р. вона подвоїлась. В 2013 році 42 мільйони дітей у віці до 5 років 

страждали на ожиріння, а в 2014 році 1,9 мільярдів дорослих мали надлишкову 

вагу та 600 мільйонів з  них ожиріння. При цьому наголошується, що проблема 

ожиріння є попереджуваною [1], а інтервенції стосовно вдосконалення стилю 

життя у дітей призводять до поліпшення метаболічних показників та редукції 

кардіоваскулярного ризику [2] 
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Американські дослідники показали, що будь-яка програма корекції ваги 

здатна призвести до зниження маси у дітей [3]. В той же час, довготривалі 

дослідження свідчать про вкрай низький віддалений результат навіть найбільш 

ефективного лікування ожиріння у дітей – не більше 10% здатні підтримувати 

вагу, що досягнута, більш, ніж 2 роки [4].  

Аналіз різних стратегій виявив, що найбільш ефективні з них враховували 

культуральні  та  екологічні аспекти із залученням родин [5]. При цьому 

встановлено, що ізольовані домашні інтервенції у дітей взагалі не є 

ефективними [6 ]. В той же час госпітальні програми редукції ваги у дітей з 

важким ожирінням у порівнянні з амбулаторними програмами виявились більш 

ефективними, незважаючи на суттєві соціальні обмеження [7, 8].  

Наголошується на необхідності використання мультидисциплінарного 

підходу, що сприяє не тільки редукції ваги, а й вдосконаленню моторики у 

дітей [9], поліпшенню шкільної успішності [10] та покращенню загального 

здоров’я [11]. Найбільша результативність притаманна довготривалим 

програмам комплексного спостереження [12]. Проте програми медичної 

допомоги із одночасним залученням закладів  первинної та третинної ланок 

охорони здоров’я не показали очікуваної ефективності зниження маси тіла у 

дітей [13] 

 Діти з ожирінням мають певні особливості психічного статусу, що 

реалізуються в умовах змінених індивідуальних реакцій на тлі метаболічних 

розладів, а також під впливом контекстуальних факторів соціуму [14]. Саме це 

й обумовлює знижену шкільну успішність [15, 16] та погіршення когнітивної 

функції у дітей з ожирінням [17].  Мета-аналіз  ефективності інтервенцій щодо 

вдосконалення стилю життя, харчування і фізичної активності та їх впливу на 

шкільну успішність показав беззаперечне поліпшення фізичного здоров’я дітей, 

але продемонстрував досить сумнівний ефект з точки зору вдосконалення 

оперативної пам’яті та когніції [18]. Отже, можна припустити, що дотримання 
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принципів самоконтролю є досить складним внаслідок комбінації 

психологічних та фізіологічних особливостей.  

З цієї точки зору привернула увагу фахівців концепція самоефективності, 

створена Албертом Бандурою в рамках соціально-когнитивної теорії, що 

полягає у спроможності особи до виконання необхідної діяльності для 

досягнення бажаної мети. [19]. Показано, що самоефективність у дітей виконує 

роль предиктора впливу інших психосоціальних факторів та непрямим шляхом 

впливає на успіх інтервенцій [20] та реалізацію фізичної активності [21]. 

Повідомляють також про те, що самоефективність під час фізичних 

навантажень сприяє вдосконаленню математичних здібностей у осіб з 

нормальною та надлишковою вагою, але не впливає на них у дітей з ожирінням 

[22]. 

Іншим важливим фактором, що суттєво обмежує ефективність інтервенції 

при ожирінні у дітей, є те, що діти є залежними від родинного впливу. Так, 

батьки дітей з ожирінням, особливо хлопців, схильні недооцінювати масу тіла 

їх дітей [23], що призводить до несвоєчасного початку використання принципів 

здорового способу життя [24] та диктує необхідність додаткової пояснювальної 

роботи педіатрів та лікарів загальної практики в цій галузі [25]. Особливо це 

стосується матерів з низьким рівнем освіти  [26].  

Саме рівень освіти батьків позитивно корелює із здатністю дітей до 

дотримання правильних харчових звичок [27]. В тих батьків, що регулярно 

нехтували сніданками та вживали їжу під час перегляду телепередач, діти 

достовірно частіше страждали на ожиріння, ніж мали низьку вагу [28]. 

Аналогічний зв’язок встановлений із схильністю батьків та їх дітей до 

вживання солодких напоїв [29].  

Щодо практичного впровадження загальновідомих рекомендацій з 

підвищення вживання овочів та фруктів у дітей [1], систематичний аналіз 

показав суттєві складнощі з їх дотримання в країнах з низьким та помірно-

низьким соціальним рівнем внаслідок соціальних причин [30] та абсолютну 
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неможливість статистичного порівняння ефективності даної стратегії із-за 

неможливості коректної рандомізації [31]. Аналіз результатів рандомізованих 

досліджень у дорослих показав, що харчування із низьким вмістом вуглеводів 

та низьким вмістом жирів в раціоні однаково сприяють зниженню маси тіла 

[32], але у дітей з ожирінням рестрикція вуглеводів не має жодних переваг над 

методом контролю розміру порцій [33]. 

Найбільш важливим в організації харчування представляється той факт, 

що діти потребують систематичного навчання щодо правильної орієнтації у 

продуктах харчування, типах їх приготування [34], що може бути досягнуте 

лише за умови широкого впровадження соціальних програм з відповідною 

освітою батьків [35], які доцільно орієнтувати в першу чергу на родини з 

низькими статками [36], до яких в більшості країн відносяться члени 

національних меншин та мігрантів. Найбільшого впливу під час 

незбалансованого харчування нужденних зазнають споживання кальцію, 

фолатів, вітаміну Д та Е [37]. При цьому доведено що з надлишковою вагою 

асоціюються гіповітаміноз Д як у школярів [38], так і у дітей раннього віку [39], 

що асоціюються з інсулінорезистентністю [40, 41] та розвитком 

кардіоваскулярного ризику [42]. 

Що стосується фізичної активності, загальний її рівень є досить низьким 

у осіб з ожирінням незалежно від соціального статусу родин [43 - 45]. 

Загальнорекомендованим є заохочення до регулярних вправ тривалістю не 

менш ніж 60 хвилин на день для дітей та 150 хвилин на тиждень для дорослих. 

При чому наголошується на позитивному ефекті лише в умовах індивідуальної 

відповідальності, що повинна підтримуватись суспільством [1]. В той же час 

саме заохочення до фізичних навантажень викликає складнощі на сучасному 

етапі [46]. Це, певною мірою, пов’язане із зниженою моторикою у школярів з 

ожирінням [47] та дошкільнят [48], що потребує особливої уваги до них під час 

занять у спортивних гуртках [49]. З іншої точки зору регулярне дотримання 

рекомендованого режиму фізичної активності потребує належного рівня 
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самоефективності [50], який, як вже обговорювалося, є недостатнім внаслідок 

психологічних чинників у осіб з ожирінням. Рівень фізичної активності батьків 

також є фактором впливу на активність їх дітей. Отже, якщо батьки дітей з 

ожирінням також схильні до статичного способу життя [51], лише їх 

заохочення до фізичної активності [52] із свідомим підбором навантажень, 

адекватних споживаним калоріям [53] сприятиме позитивним змінам стилю 

життя дітей і, як наслідок, майбутнього суспільства. 

Таким чином, незважаючи на зусилля поважних світових товариств, 

ожиріння залишається реальним тягарем для суспільства внаслідок 

асоційованості з кардіометаболічним ризиком в умовах епідемічної швидкості 

збільшення кількості осіб з надлишковою вагою. Невирішеність проблеми 

пов’язана не стільки з необізнаністю фахівців щодо способів редукції маси тіла, 

скільки з соціально-психологічними аспектами, які обмежують початок 

інтервенцій, здібність до дотримання рекомендованого режиму протягом та 

після закінчення програми. Отже, враховуючи факт суттєвої залежності дітей 

від батьківського та, відповідно, середового впливу, для проведення 

ефективних стратегій з корекції та підтримання ваги необхідними є популяційні 

заходи із залученням органів влади та мас-медіа незалежно від країни 

проживання, але з урахуванням етнічних особливостей стилю життя та 

харчування. 
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Резюме 

Ефективність інтервенцій у дітей з ожирінням 

(огляд літератури) 

Т.В.Чайченко 

Харківський національний медичний університет, кафедра педіатрії № 1 та 

неонатології. 

В статті наведений аналіз сучасної літератури щодо ефективності різних 

стратегій, що використовуються під час лікування ожиріння у дітей. Йдеться 

низьку ефективність лікування ожиріння у дітей в усьому світі, що спричинена 

соціально-психологічними особливостями, що полягають в родинному впливі 

та низькій самоефективності. Встановлено, що найкращий результат отримують 

мультидисциплінарні команди, що враховують родинні та етнічні особливості 

стилю життя і харчування. Показано, що перевагу мають стаціонарні 

інтервенції над амбулаторними, а також ти, що сконцентровані на освітних 

заходах, що призводить не тільки до зниження маси тіла, а й до покращення 

моторики та шкільної успішності дітей.  

Ключові слова: ожиріння у дітей, лікування, ефективність 

 

Резюме 

Эффективность интервенций у детей с ожирением 

(обзор литературы) 

Т.В.Чайченко 

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра 

педиатрии № 1 и неонатологии. 

В статье приведен анализ современной литературы относительно 

эффективности различных стратегий, используемых при лечении ожирения у 

детей. Низкая эффективность лечения ожирения у детей во всем мире, вызвана 

социально-психологическими особенностями, которые заключаются в 

семейном воздействии и низкой самоэффективностью. Установлено, что 

лучший результат присущ мультидисциплинарным командам, учитывающим 

семейные и этнические особенности образа жизни и питания. Показано, что 

преимущество имеют стационарные интервенции над амбулаторными, а также 

те, которые сконцентрированы на образовательных мероприятиях, что 

приводит не только к снижению массы тела, но улучшению моторики и 

школьной успеваемости детей. 

Ключевые слова: ожирение у детей, лечение, эффективность 
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Summary 

Effectiveness of interventions in obese children 

(review) 

Tetyana Chaychenko 

Kharkiv National Medical University, Department of Pediatrics 1 and Neonatology. 

 

The article presents an analysis of the effectiveness of different treatment strategies in 

obese children. Low efficacy of treatment is due to social and psychological causes, 

linked to family influence and low self-effi cacy. It was found that the best results are 

come from multidisciplinary teams that concerning about family and ethnic lifestyle 

and nutrition peculiarities. Inpatient interventions much more preferable than 

outpatient ones together with an educational programs, which improve not just a body 

mass, but also motor skills and school performance in children. 

Keywords: obesity in children, treatment effectiveness 

 




