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Tóm tắt

◊ Các yếu tố hành vi và môi trường chịu trách nhiệm chính cho sự gia tăng đầy ấn tượng của béo phì trong 2 thập
kỷ qua, mặc dù gen đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh trọng lượng cơ thể.

◊ Tính toán chỉ số khối cơ thể (BMI) là phương pháp sàng lọc béo phì ở trẻ em được chấp nhận rộng rãi nhất.
Ngưỡng BMI bất thường ở trẻ em được xác định bởi giá trị bách phân vị chuyên biệt theo độ tuổi và giới tính.

◊ Sự gia tăng ấn tượng tỷ lệ béo phì ở trẻ em đã dẫn đến tăng rõ rệt chẩn đoán suy giảm khả năng dung nạp
glucose và đái tháo đường loại 2 ở trẻ em.

◊ Phòng ngừa tăng cân quá mức ở trẻ em có vai trò tối quan trọng trong việc đối phó với đại dịch béo phì, vì khó
điều trị béo phì ở mọi lứa tuổi, và trẻ em béo phì có xu hướng trở thành người lớn béo phì.

◊ Cơ sở chính của điều trị là điều chỉnh lối sống để cải thiện chế độ ăn và tăng cường hoạt động thể chất. Điều
trị bằng thuốc và phẫu thuật giảm cân có thể được coi là biện pháp bổ trợ cho điều chỉnh lối sống ở trẻ vị thành
niên bị béo phì bệnh lý.
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Định nghĩa
Béo phì là tình trạng chất béo cơ thể quá mức hoặc tình trạng béo phì vượt quá giới hạn lành mạnh. Phương pháp sàng
lọc tình trạng béo phì quá mức được chấp nhận rộng rãi nhất là tính toán chỉ số khối cơ thể (BMI).[1] Ngưỡng BMI bất
thường ở trẻ em được xác định bởi giá trị phân vị chuyên biệt theo độ tuổi và giới tính dựa vào biểu đồ tăng trưởng, vì
lượng chất béo cơ thể thay đổi theo độ tuổi và khác nhau giữa nam và nữ.[2] Định nghĩa về thừa cân và béo phì thay đổi
trên toàn thế giới; tuy nhiên, BMI > giá trị bách phân vị thứ 85 được định nghĩa là thừa cân hay có nguy cơ thừa cân tại
Hoa Kỳ và Anh Quốc, BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 được định nghĩa là béo phì hay thừa cân, và BMI > giá trị bách
phân vị thứ 99 được định nghĩa là béo phì bệnh lý.[3] [4] Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, bách phân vị của BMI không có
sẵn; do đó, béo phì có thể được định nghĩa là cân nặng ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 tương ứng với chiều cao.[3]

Dịch tễ học
Tại Anh Quốc vào năm 2006, ước tính 16% trẻ em từ 2 đến 15 tuổi bị béo phì (bé trai 17%, bé gái 15%).[5] Tại
Scotland, tỷ lệ béo phì ở trẻ em và trẻ vị thành niên đã tăng nhanh kể từ giữa những năm 1980; từ năm 1987 đến năm
2006, tỷ lệ bệnh đã tăng 2,5 lần ở trẻ em Scotland 15 tuổi.

Tại Hoa Kỳ, dữ liệu có được từ Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Hoa Kỳ (NHANES) ước tính về tỷ
lệ bệnh thừa cân và béo phì (chỉ số khối cơ thể [BMI] ≥ giá trị bách phân vị thứ 85) ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Dữ liệu
chứng minh rằng tỷ lệ bệnh béo phì ở trẻ em Hoa Kỳ đã tăng kể từ năm 1990.[6] Tuy nhiên, dữ liệu từ NHANES trong
giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2014 gợi ý rằng xu hướng tỷ lệ bệnh béo phì này đang chững lại trong nhóm đối tượng
trẻ em và trẻ vị thành niên, ngoại trừ ở những bé trai từ 6 đến 9 tuổi nặng nhất.[7] [8] [9] [10] Ngoài ra, tỷ lệ bệnh béo
phì ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi có vẻ giảm từ năm 2011 đến năm 2014.[9] [10] [11]

Tỷ lệ bệnh thừa cân và béo phì ở trẻ em Hoa Kỳ theo độ tuổi

Trích từ khảo sát NHANES 1999-2014

Có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm chủng tộc/dân tộc, với các bé trai và bé gái người Mỹ gốc Mexico có tỷ lệ bệnh
thừa cân và béo phì cao nhất tại Hoa Kỳ.[9]
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Tỷ lệ bệnh thừa cân và béo phì ở trẻ em Hoa Kỳ theo nhóm chủng tộc/sắc tộc và giới tính

Trích từ khảo sát NHANES 2011-2012

Ngoài ra, trong khảo sát NHANES mới nhất, 8,1% trẻ nhũ nhi và trẻ tập đi có giá trị bách phân vị ≥95 trên biểu đồ tăng
trưởng cân nặng - chiều cao. Nhìn chung, ước tính tỷ lệ béo phì ở trẻ em có xu hướng cao hơn tại Hoa Kỳ so với các quốc
gia khác.[9]

Bệnh căn học
Béo phì ở trẻ em do nhiều yếu tố gây ra. Những tương tác giữa các yếu tố này như bẩm chất di truyền, thói quen hành vi
và tập tục văn hóa, và ảnh hưởng của môi trường dẫn đến mất cân bằng năng lượng, với năng lượng nạp vào vượt quá
năng lượng tiêu hao, cuối cùng dẫn đến béo phì ở người dễ mắc bệnh. Nhiều yếu tố cùng tồn tại ở một người, khiến việc
xác định tác động độc lập không phụ thuộc vào các yếu tố khác của bất kỳ một yếu tố nào trở nên khó khăn. Các thay đổi
về hành vi và môi trường phải đóng một vai trò quan trọng ngay cả ở trẻ em mang yếu tố nguy cơ về mặt di truyền, vì tỷ
lệ bệnh béo phì ở trẻ em đã tăng đáng kể trong 30 năm qua mặc dù khả năng thay đổi nhanh chóng về cấu tạo di truyền
của dân số thấp.

Bẩm chất di truyền

• Nguy cơ béo phì ở trẻ em tăng khi có ≥1 phụ huynh bị béo phì.[12]
• Các nghiên cứu dịch tễ đã chỉ ra rằng trẻ em từ các nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ mắc mới béo phì cao hơn, đặc

biệt trong giai đoạn vị thành niên. Tại Hoa Kỳ, bé trai và bé gái người Mỹ gốc Mexico hiện có tỷ lệ bệnh thừa cân
và béo phì cao nhất. Ngoài ra, mức hoạt động thể chất khác nhau giữa các nhóm chủng tộc.[7] [9] [10] [12] [13]
[14] [15]

Các thói quen về hành vi

• Các thói quen ăn uống kém dẫn đến tăng năng lượng nạp vào, bao gồm thức ăn giàu năng lượng, kích cỡ khẩu
phần lớn, thức ăn nhanh và đồ uống có đường, được cho là đóng vai trò trong việc gây ra béo phì.[16]

• Ngoài ra, giảm hoạt động thể chất có khả năng cũng góp phần, và các nghiên cứu gợi ý rằng hầu hết trẻ em ở
trường trung học phổ thông không đáp ứng mức hoạt động thể chất như khuyến cáo.[17]

• Trẻ em cũng có xu hướng ngồi nhiều hơn, bao gồm tăng thời gian xem ti vi, chơi trò chơi video hoặc ngồi trước
màn hình máy tính. Điều này có thể dẫn đến giảm hoạt động thể chất và tăng lượng thức ăn nạp vào. Nguy cơ béo
phì tăng lên ở trẻ em có thời gian ngồi trước màn hình (ví dụ như ti vi, trò chơi video, internet) trên 2 đến 3 giờ
mỗi ngày.[18]

• Tăng cân nhanh chóng trong giai đoạn nhũ nhi có liên quan đến tăng nguy cơ béo phì ở trẻ nhỏ.[19] [20]
• Trẻ em bị béo phì khởi phát sớm khi còn nhỏ bao gồm những trẻ có chỉ số khối cơ thể (BMI) > giá trị bách phân

vị thứ 85 trong độ tuổi từ 24 tháng đến 54 tháng có nguy cơ bị thừa cân cao hơn 5 lần vào lúc 12 tuổi. Ngoài ra,
trẻ em có BMI > giá trị bách phân vị thứ 50 dễ bị thừa cân chậm nhất trước tuổi vị thành niên.[13] Trẻ em đã
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bị béo phì khi được 8 tuổi sẽ có xu hướng bị béo phì nặng cao hơn, cũng như tăng tỷ lệ mắc bệnh khi trưởng
thành.[21] [22]

• Các nghiên cứu dịch tễ chỉ ra mối liên quan giữa thời gian ngủ ngắn và tình trạng mắc béo phì ở trẻ nhũ nhi, trẻ
em và trẻ vị thành niên.[23] [24] [25]

Các tác động đến môi trường

• Những tiến bộ về công nghệ đã dẫn đến giảm hoạt động thể chất.
• Ngoài ra, thực phẩm giàu năng lượng và đồ uống nhiều đường dễ dàng thấy ở cả trường học và trong cộng đồng,

và thường ít tốn kém hơn các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.
• Trẻ em lớn lên trong các gia đình nghèo có nguy cơ béo phì cao hơn.[26]
• Đái tháo đường thai kỳ ở người mẹ có thể dẫn đến tăng đường huyết và tăng tiết insulin ở bào thai ảnh hưởng đến

kích thước cơ thể khi sinh, có thể đóng vai trò trong việc gây ra béo phì sau này.[27]
• Đã có chứng minh rằng dinh dưỡng kém trong tử cung có tương quan với béo phì ở trẻ nhỏ và người lớn.[26]

Béo phì có thể do các nguyên nhân y tế gây ra như rối loạn nội tiết (ví dụ như nhược giáp, hội chứng Cushing, giả suy
tuyến cận giáp, béo phì liên quan vùng dưới đồi sau phẫu thuật u sọ hầu) và các hội chứng di truyền (ví dụ như hội chứng
Prader-Willi, hội chứng Bardet-Biedl) hoặc do thuốc (ví dụ như thuốc điều trị tâm thần kinh, corticosteroid).

Sinh lý bệnh học
Một số hệ thống sinh lý kiểm soát cách cơ thể điều chỉnh trọng lượng. Nhân cung, nằm tại vùng dưới đồi, đóng vai trò là
trung tâm điều chỉnh cân nặng chính bằng cách tích hợp tín hiệu hoóc-môn chỉ đạo cơ thể điều chỉnh lượng thức ăn nạp
vào và tiêu hao năng lượng.

Nhân cung chứa 2 loại nơ ron chính với chức năng trái ngược nhau. Hoạt hóa chất dẫn truyền thần kinh peptide
neuropeptide Y (NPY) và agouti-related peptide (AgRP) dẫn đến kích thích sự thèm ăn và giảm chuyển hóa. Ngược lại,
hoạt hóa các neuron được điều hòa bởi pro-opiomelanocortin (POMC)/cocaine and amfetamine gây ra việc giải phóng
hoóc-môn kích thích tế bào hắc tố vốn có vai trò ức chế việc ăn uống.

Cho ăn trong thời gian ngắn có liên quan đến 2 hoóc-môn peptide được sản sinh ra trong đường tiêu hóa, ghrelin và
peptide YY, có vai trò kiểm soát số lượng và tần suất chúng ta ăn vào một ngày nhất định. Ghrelin là một chất kích thích
sự thèm ăn mạnh được sản sinh trong dạ dày và hoạt hóa nơ ron NPY/AgRP. Nồng độ ghrelin tăng có liên quan đến việc
bắt đầu bữa ăn. Peptide YY có thể đóng vai trò quan trọng trong cảm giác no, vì nó hoạt hóa nơ ron POMC trong khi ức
chế nơ ron NPY/AgRP. Điều chỉnh cân nặng trong thời gian dài, qua nhiều tháng đến nhiều năm, có liên quan đến leptin
và insulin.[28]

Khi lượng chất béo dự trữ và nồng độ leptin giảm, nơ ron NPY/AgRP được hoạt hóa và nơ ron POMC bị ức chế, do đó
kích thích việc tăng cân. Điều ngược lại xảy ra khi tăng lượng chất béo và tăng nồng độ leptin.
[Fig-3]
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Ngăn ngừa sơ cấp
Ngăn ngừa béo phì ở trẻ em hết sức quan trọng trong việc kiểm soát đại dịch béo phì. Các chiến lược ngăn ngừa phải bắt
đầu từ giai đoạn đầu đời vì rất khó điều trị béo phì ở mọi lứa tuổi, và béo phì có xu hướng tiếp tục xảy ra trong giai đoạn
trưởng thành.[12] [31] Đã có bằng chứng cho thấy rằng cho bú sữa mẹ có liên quan đến tỷ lệ mắc mới béo phì thấp hơn
ở trẻ em.[32] Tuy nhiên, dữ liệu còn mâu thuẫn, với các nghiên cứu khác chỉ ra không có tác dụng rõ rệt.[33] Vẫn khuyến
cáo khuyến khích cho bú sữa mẹ dựa trên các lợi ích sức khỏe khác.

Khuyến cáo của Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ về việc tránh cho trẻ nhũ nhi từ 6 tháng tuổi trở xuống uống nước trái
cây hiện đã được mở rộng để bao gồm cả trẻ nhũ nhi từ 12 tháng tuổi trở xuống, vì nước trái cây không mang lại lợi ích
dinh dưỡng và có thể khiến trẻ tăng cân không phù hợp. Cần giới hạn lượng tiêu thụ là 170 mL mỗi ngày đối với trẻ em
từ 4 đến 6 tuổi, và 230 mL mỗi ngày đối với trẻ em từ 7 đến 18 tuổi.[34]

Một bài tổng quan hệ thống đã phát hiện rằng các biện pháp phòng ngừa tại trường kết hợp với các thành phần là chế độ
ăn và hoạt động thể chất, cũng như yếu tố kiểm soát tại nhà, rất hiệu quả. Bài tổng quan này bao gồm 41 nghiên cứu từ
khắp nơi trên thế giới. Số lượng nghiên cứu ít và tính không đồng nhất trong thiết kế nghiên cứu đã hạn chế việc rút ra
những kết luận có liên quan đến các biện pháp can thiệp chỉ ở trường mẫu giáo, chỉ trong cộng đồng và chỉ ở nhà.[35]

Cần tính toán và vẽ biểu đồ chỉ số khối cơ thể (BMI) của trẻ hàng năm, và cần đánh giá tiền sử chế độ ăn uống và hoạt
động thể chất của trẻ trong các lần khám sức khỏe định kỳ của trẻ. Cũng cần đánh giá tiền sử gia đình bị béo phì và quỹ
đạo BMI của trẻ. Cần đưa ra hướng dẫn dự đoán khuyến khích các hành vi lành mạnh để giảm nguy cơ béo phì cho mọi
trẻ em, bất kể BMI hiện tại thế nào.[36]

Khám sàng lọc
Nhiều trẻ em đến khám với than phiền không phải về béo phì hay tăng cân nhanh. Do đó, điều quan trọng là cần khám
sàng lọc tất cả trẻ em để phát hiện nguy cơ béo phì kèm tính toán và vẽ biểu đồ chỉ số khối cơ thể (BMI) hàng năm, đặc
biệt là ở những trẻ em có tiền sử gia đình bị béo phì hoặc trẻ em có tiền sử thai chậm phát triển trong tử cung.[52] Điều
cần thiết là cung cấp thông tin cho tất cả trẻ em và gia đình về thói quen hoạt động và ăn uống lành mạnh ngay từ khi còn
nhỏ với hy vọng ngăn ngừa một bệnh trạng vốn khó điều trị ở bất kỳ độ tuổi nào và thường kéo dài đến giai đoạn trưởng
thành.

Ngăn ngừa thứ cấp
Thảo luận về dinh dưỡng lành mạnh và hoạt động thể chất cho trẻ em cần là một phần trong hướng dẫn dự đoán tại tất
cả các lần khám sức khỏe trẻ em lành mạnh. Cần tính toán và đánh dấu chỉ số khối cơ thể (BMI) ít nhất hàng năm để xác
định những trẻ thừa cân hoặc béo phì, hoặc có thể có nguy cơ béo phì. Cần phát triển thêm các chiến lược y tế công cộng
để thúc đẩy những lựa chọn lối sống lành mạnh cho trẻ em tại trường học, có mở rộng ra cộng đồng.[126] [127] Trường
học cần cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành mạnh, và trẻ em cần được giáo dục thể chất hàng ngày. Ngoài ra, cần cung
cấp các địa điểm tập thể dục vui vẻ và an toàn trong cộng đồng. Cần hạn chế quảng cáo thức ăn nhanh và thực phẩm giàu
năng lượng một cách trực tiếp đối với trẻ em.
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Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một bé gái người da trắng 8 tuổi đến khám để được đánh giá thêm về tình trạng tăng cân quá mức và bệnh gai đen. Bé
được sinh đủ tháng sau thai kỳ bị biến chứng do đái tháo đường thai kỳ và có cân nặng khi sinh là 4,5 kg. Cân nặng
của bé > giá trị bách phân vị thứ 95 tương ứng với chiều cao vào lúc 2 tuổi và đã tăng nhanh so với đường cong cân
nặng bình thường kể từ đó. Bé bám theo giá trị bách phân vị thứ 95 tương ứng với chiều cao. Bé ăn khỏe và ăn quá
nhiều thức ăn giàu calo suốt cả ngày. Bé lười vận động, và xem ti vi từ 5 đến 6 giờ hàng ngày. Bé đã được phẫu thuật
cắt amiđan và nạo sùi vòm họng để điều trị chứng ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn vào lúc 6 tuổi. Bệnh sử gia đình có
nhiều người bị béo phì và chỉ số khối cơ thể (BMI) của cha bé là 35 và BMI của mẹ bé là 45. Chiều cao của bé là 143
cm, và cân nặng 80 kg, cho chỉ số BMI là 38,8, cao hơn rõ rệt so với giá trị bách phân vị thứ 95 theo độ tuổi và giới
tính.

Tiền sử ca bệnh #2

Một bé gái da đen 15 tuổi đến khám để được đánh giá về chu kỳ kinh nguyệt không đều và mụn. Tăng cân quá mức
không phải là mối lo ngại chính của gia đình, và họ đơn giản cảm thấy rằng chỉ là bé bị "to xương" mà thôi. Tuy
nhiên, cân nặng của bé > giá trị bách phân vị thứ 97 kể từ khi bé được 5 tuổi, và tăng nhanh so với đường cong cân
nặng bình thường kể từ đó. Cả bố mẹ đều bị béo phì kèm đái tháo đường loại 2. Bố của bé cũng bị tăng lipid máu và
bị nhồi máu cơ tim khi ông 47 tuổi. Bé uống ít nhất 5 lon nước ngọt có ga hàng ngày và ăn tại cửa hàng đồ ăn nhanh
vài lần hàng tuần. Bé lười vận động. Chiều cao, cân nặng và BMI của bé lần lượt là 168 cm, 121,2 kg và 42,8.

Các bài trình bày khác

Trẻ em bị béo phì kèm theo các bất thường về hoóc-môn (ví dụ như nhược giáp, hội chứng Cushing) thường có dáng
người thấp và biểu hiện các triệu chứng khác đặc trưng của bệnh trạng. Trẻ em bị béo phì thuộc hội chứng, như hội
chứng Prader-Willi và Bardet-Biedl, thường bị chậm phát triển, có các đặc điểm dị dạng về hình thái, và giảm chức
năng tuyến sinh dục bên cạnh dáng người thấp. Trẻ em cũng có thể có biểu hiện béo phì do bệnh vùng dưới đồi sau
khi điều trị tổn thương nội sọ như u sọ hầu.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Chẩn đoán chủ yếu dựa trên hỏi tiền sử và khám cẩn thận kết hợp với chỉ số khối cơ thể (BMI) của trẻ. Có thể sử dụng
chu vi vòng eo và độ dày nếp gấp da để hỗ trợ chẩn đoán. Hiếm khi sử dụng kỹ thuật chụp hình ảnh.

Tiền sử
Trẻ em có 1 hoặc cả 2 phụ huynh béo phì có nguy cơ mắc béo phì cao hơn,[12] cũng như trẻ em thừa cân khi còn nhỏ,
trẻ em đến từ dân tộc thiểu số và trẻ em lớn lên trong các gia đình nghèo.[13] [26] [37] Cần lưu ý đến tiền sử đái tháo
đường thai kỳ hoặc dinh dưỡng kém khi mang thai ở người mẹ.[26] [27] Trẻ sinh ra có thể bị nhẹ cân so với tuổi thai.

Xem xét lại tiền sử chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng trong đánh giá các lựa chọn chế độ ăn uống có thể điều chỉnh.
Đánh giá thói quen tập thể dục hàng ngày cũng quan trọng vì hành vi ít vận động (ví dụ như thời gian ngồi trước màn
hình máy tính/ti vi >2-3 giờ/ngày) có liên quan đến béo phì.[29]

8 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Feb 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Béo phì ở trẻ em Chẩn đoán

Nhiều trẻ không đến khám với than phiền cụ thể về béo phì hay tăng cân nhanh chóng; vì vậy, khám sàng lọc tình
trạng béo phì quá mức có vai trò quan trọng ở tất cả các lần thăm khám.

Bệnh nhân có thể biểu hiện các triệu chứng của biến chứng/bệnh đi kèm có liên quan với béo phì bao gồm đau đầu
(kèm theo tăng huyết áp và u giả ở não), ngáy hoặc buồn ngủ ban ngày (chứng ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn), đau
bụng (bệnh sỏi mật), đau hông (chứng trượt đầu trên xương đùi), tiểu nhiều hoặc khát nhiều (đái tháo đường loại 2),
hoặc kinh nguyệt không đều và/hoặc chứng rậm lông (bệnh buồng trứng đa nang).

Cũng cần khia thác bệnh sử và tiền sử gia đình đầy đủ để loại trừ các nguyên nhân béo phì khác do các bệnh như
nhược giáp, hội chứng Cushing, giả suy tuyến cận giáp và béo phì liên quan vùng dưới đồi sau phẫu thuật u sọ hầu.
Cần làm rõ tiền sử dùng thuốc như các thuốc điều trị bệnh tâm thần kinh và corticosteroid.[14] Trẻ em bị đột biến gen
có biểu hiện béo phì nặng, khởi phát sớm, thường kèm theo phá vỡ cơ chế kiểm soát chứng thèm ăn bình thường.

Khám lâm sàng
Trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì có tỷ lệ bệnh tăng huyết áp cao hơn; do đó, cần đo huyết áp.[38] Thường quan sát
thấy bệnh gai đen ở trẻ em béo phì và có liên quan với sự đề kháng insulin. Mụn và/hoặc chứng rậm lông liên quan
với hội chứng buồng trứng đa nang.

Dáng người thấp kèm béo phì sẽ dẫn đến nghi ngờ bất thường hoóc-môn là nguyên nhân gây ra béo phì (ví dụ như
nhược giáp, hội chứng Cushing). Bên cạnh dáng người thấp, chậm phát triển, đặc điểm dị hình và suy giảm chức năng
sinh dục giúp gợi ý hội chứng di truyền như hội chứng Prader-Willi và Bardet-Biedl. Suy giảm chức năng sinh dục
cũng có thể có biểu hiện với thiếu hụt leptin và mái tóc màu đỏ, cường cortisol cũng được quan sát thấy ở bệnh nhân
bị thiếu hụt pro-opiomelanocortin.

Các chỉ số chất béo trong cơ thể
BMI

• Phương pháp đo chất béo trong cơ thể được chấp nhận rộng rãi nhất là BMI (cân nặng tính bằng kilogram chia
cho bình phương chiều cao tính theo mét).[3] Do đó, số đo chính xác cả chiều cao và cân nặng rất quan trọng.

• Ngưỡng BMI bất thường ở trẻ em được xác định bởi giá trị bách phân vị chuyên biệt theo độ tuổi và giới tính
dựa trên biểu đồ tăng trưởng.[2] Định nghĩa về thừa cân và béo phì thay đổi trên toàn thế giới; tuy nhiên, BMI
> giá trị bách phân vị thứ 85 được định nghĩa là thừa cân hay có nguy cơ thừa cân tại Hoa Kỳ và Anh Quốc,
BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 được định nghĩa là béo phì hay thừa cân, và BMI > giá trị bách phân vị
thứ 99 được định nghĩa là béo phì bệnh lý.[3] [4] Đối với trẻ em <2 tuổi, giá trị bách phân vị của BMI không
có sẵn; do đó, béo phì có thể được định nghĩa là cân nặng ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 tương ứng với chiều
cao.[3]

• Mặc dù BMI là một phép đo gián tiếp chất béo trong cơ thể, chỉ số này đã được chứng tỏ có liên quan đến tình
trạng béo phì.[1] [39] Tuy nhiên, chỉ số này không phân biệt giữa chất béo dưới da và chất béo nội tạng (đã
được chứng minh là có liên quan đến các yếu tố nguy cơ tim mạch và chuyển hóa).[40] [41] Trẻ em có nhiều
cơ bắp có thể có chỉ số BMI bất thường mặc dù tình trạng chất béo ở mức bình thường đến thấp.

Chu vi vòng eo

• Có thể sử dụng chu vi vòng eo hoặc tỷ lệ eo-hông làm phép đo trực tiếp chất béo nội tạng (đã được chứng
minh là có liên quan đến các yếu tố nguy cơ tim mạch và chuyển hóa).[40] [41]

• Ngoài chỉ số BMI, đo chu vi vòng eo là biện pháp không xâm lấn và có thể giúp xác định những trẻ thừa cân có
nguy cơ chuyển hóa cao hơn.

• Giá trị bách phân vị chu vi vòng eo đã được lập cho trẻ em từ 2 tuổi đến 19 tuổi.[2] Tuy nhiên, chưa xác lập
được các giá trị ngưỡng giúp chỉ ra nguy cơ cao hơn nguy cơ của số đo BMI.[14]
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• Ở người lớn, chu vi vòng eo >102 cm đối với nam giới và >88 cm đối với nữ giới có liên quan đến sự gia tăng
nguy cơ mắc các vấn đề về chuyển hóa.[42]

Độ dày của nếp gấp da

• Độ dày của nếp gấp da cung cấp thông tin về chất béo trong cơ thể và nguy cơ xảy ra biến chứng y khoa.[43]
• Tuy nhiên, khó đo chính xác yếu tố này, và không có sẵn dữ liệu tham chiếu ở trẻ em. Không khuyến cáo sử

dụng yếu tố này trong môi trường lâm sàng thường ngày.

Các thăm dò
Các xét nghiệm để sàng lọc các biến chứng/bệnh đi kèm thường gặp:

• Nồng độ lipoprotein khi đói để sàng lọc rối loạn mỡ máu ở trẻ em có chỉ số BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ
85[21]

• Đo nồng độ glucose khi đói để sàng lọc đái tháo đường loại 2
• LFT (xét nghiệm chức năng gan) để sàng lọc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Các xét nghiệm để xác định những nguyên nhân y khoa gây ra béo phì tùy thuộc vào triệu chứng và biểu hiện của
bệnh nhân (ví dụ như dáng người thấp, mệt mỏi, vằn da hơi tím, chứng rậm lông, kinh nguyệt bất thường, đặc điểm dị
hình), nhưng có thể bao gồm:

• Xét nghiệm chức năng tuyến giáp để phát hiện nhược giáp
• Nồng độ cortisol tự do trong nước tiểu hoặc nồng độ cortisol trong nước bọt vào nửa đêm để pphát hiện hội

chứng Cushing
• Nồng độ canxi, phosphate và hoóc-môn tuyến cận giáp để phát hiện giả suy tuyến cận giáp
• Xét nghiệm vùng dưới đồi-tuyến yên ở bệnh nhân bị béo phì liên quan vùng dưới đồi sau phẫu thuật u sọ hầu
• Thử điều trị bằng cách ngưng dùng các loại thuốc bị nghi ngờ gây béo phì như thuốc điều trị bệnh tâm thần

kinh và corticosteroid khi có thể[14]
• Xét nghiệm di truyền ở bệnh nhân bị nghi ngờ có:

• Béo phì do đơn gen
• Hội chứng Bardet-Biedl
• Hội chứng Prader-Willi.

Các xét nghiệm phù hợp được bác sĩ chăm sóc ban đầu thực hiện bao gồm nồng độ lipoprotein khi đói, nồng độ
glucose khi đói, bảng chuyển hóa toàn diện và chức năng tuyến giáp. Bác sĩ cần xem xét việc giới thiệu bệnh nhân
đến bác sĩ nội tiết nhi khoa nếu bất kỳ xét nghiệm nào trong số này có kết quả bất thường, hoặc nếu các xét nghiệm
chuyên biệt hơn như nồng độ cortisol tự do trong nước tiểu, nồng độ cortisol trong nước bọt lúc nửa đêm, hoóc-môn
tuyến yên hoặc xét nghiệm di truyền được cho là cần thiết.

Các xét nghiệm cấp cứu

• DEXA (đo hấp thụ bằng chụp X-quang năng lượng kép) là một phương pháp đánh giá tổng lượng chất béo
trong cơ thể một cách an toàn. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp này còn bị hạn chế do chi phí cao và
không phân biệt được chất béo dưới da và chất béo nội tạng. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong hệ
thống nghiên cứu.

• Phân tích trở kháng điện sinh học là phương pháp đánh giá thành phần cơ thể không xâm lấn và tương đối rẻ
tiền. Tuy nhiên, các số đo này rất dễ thay đổi vì chúng bị ảnh hưởng bởi tình trạng bù nước của bệnh nhân.[44]
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• Có thể sử dụng chụp CT hoặc MRI vùng bụng để đo lường chính xác chất béo nội tạng.[45] Tuy nhiên, các
biện pháp này tốn kém và chỉ nên được thực hiện trong hệ thống nghiên cứu.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
bố mẹ béo phì

• Nguy cơ béo phì ở trẻ em tăng khi có ≥1 phụ huynh bị béo phì.[12]

tăng cân nhanh chóng trong giai đoạn nhũ nhi

• Tăng cân nhanh chóng trong giai đoạn nhũ nhi có liên quan đến tăng nguy cơ béo phì ở trẻ nhỏ.[19] [20]

tăng cân ở trẻ nhỏ

• Trẻ em có chỉ số khối cơ thể (BMI) > giá trị bách phân vị thứ 85 trong độ tuổi từ 24 tháng đến 54 tháng có nguy
cơ bị thừa cân cao hơn 5 lần vào lúc 12 tuổi. Ngoài ra, trẻ em có BMI > giá trị bách phân vị thứ 50 dễ bị thừa cân
trước tuổi vị thành niên.[13]

sắc tộc người Mỹ gốc Mexico hoặc người da đen không thuộc gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào
Nha

• Các nghiên cứu dịch tễ đã chỉ ra rằng trẻ em từ các nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ mắc mới béo phì cao hơn, đặc
biệt trong giai đoạn vị thành niên, với bé trai và bé gái người Mỹ gốc Mexico hiện có tỷ lệ bệnh thừa cân và béo
phì cao nhất. Ngoài ra, mức hoạt động thể chất khác nhau giữa các nhóm chủng tộc.[10] [12] [13] [14] [15]

địa vị kinh tế xã hội thấp

• Trẻ em lớn lên trong các gia đình nghèo có nguy cơ béo phì cao hơn.[26]

lối sống ít vận động

• Trẻ em ít tập thể dục hơn có nguy cơ béo phì cao hơn.[29]

Yếu
thai chậm phát triển trong tử cung

• Dinh dưỡng kém trong tử cung có tương quan với béo phì ở trẻ em và người lớn.[26]

đái tháo đường thai kỳ ở người mẹ

• Tăng đường huyết và tăng tiết insulin ở thai nhi ảnh hưởng đến kích thước cơ thể khi sinh, có thể đóng vai trò
trong việc gây ra béo phì sau này.[27]

lựa chọn chế độ ăn uống kém

• Chế độ ăn uống nhiều thực phẩm giàu năng lượng, thức ăn nhanh và đồ uống có đường đã được chỉ ra là yếu tố
nguy cơ gây ra béo phì ở trẻ em.[30] Tuy nhiên, lựa chọn chế độ ăn uống kém đơn thuần không dẫn đến béo phì.

thời gian ngồi trước màn hình >2-3 giờ/ngày

• Nguy cơ béo phì tăng lên ở trẻ em có thời gian ngồi trước màn hình hàng ngày (ví dụ như ti vi, trò chơi video,
internet) >2-3 giờ mỗi ngày.[18]
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thiếu ngủ

• Các nghiên cứu dịch tễ chỉ ra mối liên quan giữa thời gian ngủ ngắn và tình trạng mắc béo phì ở trẻ nhũ nhi, trẻ
em và trẻ vị thành niên.[23] [24] [25]

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
Chỉ số khối cơ thể (BMI) ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 (thường gặp)

• Phương pháp đo chất béo trong cơ thể được chấp nhận rộng rãi nhất (cân nặng tính bằng kilogram chia cho bình
phương chiều cao tính theo mét).[3]

• Số đo chính xác cả chiều cao và cân nặng rất quan trọng trong việc tính toán BMI.
• Ngưỡng BMI bất thường ở trẻ em được xác định bởi giá trị bách phân vị chuyên biệt theo độ tuổi và giới tính dựa

trên biểu đồ tăng trưởng.[2]
• Các định nghĩa có thể khác nhau giữa các quốc gia, nhưng BMI từ giá trị bách phân vị thứ 85 đến giá trị bách phân

vị thứ 94 thường được định nghĩa là thừa cân, BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 được định nghĩa là béo phì, và
BMI > giá trị bách phân vị thứ 99 được định nghĩa là béo phì bệnh lý.[3]

cân nặng ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 tương ứng với chiều cao (thường gặp)

• Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, bách phân vị của BMI không có sẵn; do đó, béo phì có thể được định nghĩa là cân
nặng ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 tương ứng với chiều cao.[3]

Các yếu tố chẩn đoán khác

tăng tỷ lệ eo-hông (thường gặp)

• Có thể sử dụng làm phép đo gián tiếp chất béo nội tạng (đã được chứng minh là có liên quan đến các yếu tố nguy
cơ tim mạch và chuyển hóa).[40] [41]

• Giá trị bách phân vị chu vi vòng eo đã được lập cho trẻ em từ 2 tuổi đến 19 tuổi.[2] Tuy nhiên, chưa xác lập được
các giá trị ngưỡng giúp chỉ ra nguy cơ cao hơn nguy cơ của số đo BMI.[14]

tăng độ dày của nếp gấp da (thường gặp)

• Cung cấp thông tin về chất béo trong cơ thể và nguy cơ xảy ra biến chứng y khoa.[43]
• Khó đo chính xác yếu tố này, và không sẵn có dữ liệu tham chiếu ở trẻ em; do đó, không khuyến cáo sử dụng yếu

tố này trong môi trường lâm sàng thường ngày.

Tăng huyết áp (thường gặp)

• Trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì có tỷ lệ bệnh tăng huyết áp cao hơn; do đó, cần theo dõi chặt chẽ huyết áp.[38]
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Xét nghiệm chẩn đoán

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

đường máu khi đói

• Để khám sàng lọc đái tháo đường loại 2.
• Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến cáo trẻ em trên 10 tuổi (hoặc lúc

bắt đầu tuổi dậy thì, nếu bắt đầu ở độ tuổi sớm hơn) có chỉ số khối cơ thể
(BMI) > giá trị bách phân vị thứ 85 kết hợp với ít nhất 1 yếu tố nguy cơ (ví
dụ như tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường loại 2, chủng tộc không
phải da trắng và/hoặc các bệnh trạng liên quan đến sự đề kháng với insulin
như bệnh gai đen, hội chứng buồng trứng đa nang, tăng huyết áp, rối loạn mỡ
máu, thai nhỏ so với tuổi thai, hoặc tiền sử đái tháo đường thai kỳ ở người
mẹ) cần được xét nghiệm glucose trong máu lúc đói hoặc nồng độ glucose
trong huyết tương 2 giờ sau khi uống glucose trong xét nghiệm dung nạp 75 g
glucose đường uống, hoặc haemoglobin A1c 3 năm một lần.[46]

khả năng dung nạp glucose
bình thường hoặc suy giảm
(5,6-6,9 mmol/l [100-125 mg/
dL]), hoặc đái tháo đường (≥7
mmol/l [≥126 mg/dL])

lipid trong huyết thanh

• Để sàng lọc rối loạn mỡ máu.
• Cần sàng lọc tất cả trẻ em để phát hiện các bất thường về lipid bằng cách đo

nồng độ cholesterol không phải HDL, khi không đói từ 9 đến 11 tuổi và từ 17
đến 21 tuổi.[47]

• Cần thực hiện nhóm xét nghiệm lipid khi đói ở trẻ em có BMI ≥ giá trị bách
phân vị thứ 85.[21]

• Các bất thường về lipid ở trẻ em thường kéo dài đến giai đoạn trưởng
thành.[47]

• Các giá trị ngưỡng như sau.[47] Bình thường: cholesterol <4,40 mmol/l
(<170 mg/dL), LDL <2,85 mmol/l (<110 mg/dL); ranh giới: cholesterol 4,40
đến 5,15 mmol/l (170-199 mg/dL), LDL 2,85 đến 3,34 mmol/l (110-129 mg/
dL); cao: cholesterol >5,18 mmol/l (>200 mg/dL), LDL >3,37 mmol/l (>130
mg/dL).

bình thường hoặc tăng cao

Xét nghiệm chức năng gan

• Để khám sàng lọc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bởi vì hầu hết bệnh
nhân sẽ không có triệu chứng.

• Trẻ em >10 tuổi có BMI ≥giá trị bách phân vị thứ 95, hoặc có BMI ≥giá trị
bách phân vị thứ 85 và các yếu tố nguy cơ khác, cần được khám sàng lọc
hàng năm bằng xét nghiệm nồng độ aspartate aminotransferase và alanine
aminotransferase trong huyết thanh.

các transaminase bình thường
hoặc cao

Các xét nghiệm giai đoạn đầu

Xét nghiệm Kết quả

DEXA

• Có thể được sử dụng để đánh giá tổng lượng chất béo trong cơ thể.
• Việc sử dụng phương pháp này bị hạn chế do chi phí cao và không phân biệt

được chất béo dưới da và chất béo nội tạng.
• Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong hệ thống nghiên cứu.

tăng theo độ tuổi và giới tính

phân tích trở kháng điện sinh học

• Một phương pháp đánh giá thành phần cơ thể không xâm lấn và tương đối rẻ
tiền. Tuy nhiên, các số đo này rất dễ thay đổi vì chúng bị ảnh hưởng bởi tình
trạng bù nước của bệnh nhân.[44]

tăng theo độ tuổi và giới tính
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Xét nghiệm Kết quả

chụp CT hoặc MRI vùng bụng

• Có thể được sử dụng để đo chính xác chất béo nội tạng.[45] Tuy nhiên, các
biện pháp này tốn kém và chỉ nên được thực hiện trong hệ thống nghiên cứu.

tăng chất béo nội tạng

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Nhược giáp nguyên phát • Mệt mỏi.
• Chậm phát triển.
• Không chịu được lạnh
• Táo bón.
• Kết quả học tập kém đi.
• Khô da.
• Tóc xơ.
• Goitre.

• T4 tự do thấp so với độ tuổi.
• Thyrotropin (TSH) sẽ tăng cao

so với tuổi.

Nhược giáp thứ phát • Mệt mỏi.
• Chậm phát triển.
• Không chịu được lạnh
• Táo bón.
• Khô da.
• Tóc xơ.

• T4 tự do thấp so với độ tuổi.
• Thyrotropin (TSH) sẽ thấp hay

bình thường so với độ tuổi.

Hội chứng Cushing • Chậm phát triển.
• Vằn hơi tím.
• Bướu mỡ cổ trâu (gù trâu).
• Béo phì kiểu trung tâm.
• Mặt khuôn trăng.
• Chứng rậm lông.
• Tăng huyết áp.
• Đái tháo đường.

• Nồng độ cortisol tự do trong
nước tiểu trong 24 giờ hoặc
nồng độ cortisol trong nước bọt
lúc nửa đêm tăng cao so với độ
tuổi.

Hội chứng Prader-Willi • Dáng người thấp.
• Bàn tay và bàn chân nhỏ.
• Đôi mắt hình hạnh nhân.
• Rối loạn tự làm tổn thương da.
• Dậy thì muộn.
• Chậm phát triển.
• Ăn nhiều.
• Tiền sử kém ăn và nhược cơ khi

ở tuổi nhũ nhi.

• Xét nghiệm di truyền chỉ ra sai
sót về dấu ấn di truyền ở nhiễm
sắc thể 15q.

Hội chứng Bardet-Biedl • Tay chân dị hình.
• Viêm võng mạc sắc tố.
• Chậm phát triển.
• Suy giảm chức năng sinh dục.
• Khiếm khuyết thận.

• Đột biến ở một số gen có liên
quan đến hội chứng Bardet-
Biedl.[48]
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Giả suy tuyến cận giáp • Dáng người thấp.
• Mặt tròn.
• Xương bàn tay ngắn.
• Chậm phát triển.
• Vôi hóa hạch nền.

• Nồng độ canxi trong huyết
thanh chỉ ra hạ canxi máu.

• Nồng độ phosphate trong huyết
thanh chỉ ra tăng phosphate máu.

• Nồng độ hoóc-môn tuyến cận
giáp trong huyết thanh tăng cao.

Béo phì do đơn gen • Béo phì nặng, khởi phát sớm.
• Thường kèm theo phá vỡ cơ chế

kiểm soát chứng thèm ăn bình
thường.

• Xét nghiệm di truyền xác định
đột biến gen ở các gen có liên
quan béo phì như leptin, ghrelin,
adiponectin, peptide YY(3-36)
và melanocortin 4 receptor
(MC4-R).[49] [50]

• Các đột biến ở MC4-R là
nguyên nhân thường gặp nhất ở
trẻ em, xảy ra ở khoảng 5% ca
bệnh.[51]

• Cơ sở dữ liệu bản đồ gen béo
phì và cơ sở dữ liệu về các
nghiên cứu mối liên quan của
Viện Y tế Quốc gia và Trung
tâm Kiểm soát và Phòng chống
Dịch bệnh  [National Institute
on Aging: genetic association
database]  có thể được dùng như
một nguồn các gen liên quan
béo phì.

Béo phì liên quan vùng dưới
đồi

• Béo phì nặng sau khi điều trị
các tổn thương nội sọ như u sọ
hầu.

• Thèm ăn quá mức.

• Kết quả xét nghiệm vùng dưới
đồi-tuyến yên bất thường.

Béo phì do thuốc • Một số nhóm thuốc có thể có
liên quan đến tăng cân, bao gồm
thuốc điều trị bệnh tâm thần
kinh và corticosteroid.[14]

• Ngưng dùng thuốc như một thử
nghiệm trị liệu.

Các tiêu chí chẩn đoán

Giá trị bách phân vị của chỉ số khối cơ thể (BMI) dựa trên độ tuổi và giới tính[3]

Có thể sử dụng phân loại sau ở trẻ em >2 tuổi dựa trên giá trị bách phân vị của BMI chuyên biệt cho độ tuổi và giới tính:

• Nhẹ cân: < giá trị bách phân vị thứ 5
• Cân nặng bình thường: giá trị bách phân vị thứ 5 đến thứ 84
• Thừa cân: giá trị bách phân vị thứ 85 đến 94
• Béo phì: ≥giá trị bách phân vị thứ 95
• Béo phì bệnh lý: >giá trị bách phân vị thứ 99.

Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, bách phân vị của BMI không có sẵn; do đó, béo phì có thể được định nghĩa là cân nặng ≥ giá
trị bách phân vị thứ 95 tương ứng với chiều cao.[3]
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Chu vi vòng eo

Giá trị bách phân vị chu vi vòng eo đã được lập cho trẻ em từ 2 tuổi đến 19 tuổi.[2] Tuy nhiên, vẫn chưa xác định rõ các
giá trị ngưỡng giúp chỉ ra nguy cơ cao hơn nguy cơ của phân loại BMI ở trẻ em. Ở người lớn, chu vi vòng eo >102 cm đối
với nam giới và >88 cm đối với nữ giới có liên quan đến việc tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề chuyển hóa.[42]
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Béo phì ở trẻ em Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Các chiến lược điều trị hiệu quả béo phì ở trẻ em rất quan trọng, vì trẻ em béo phì có xu hướng trở thành người lớn béo
phì,[12] và đối tượng này có các nguy cơ sức khỏe đáng kể liên quan đến béo phì.[14] Các thể thức điều trị bao gồm điều
chỉnh lối sống lành mạnh (ví dụ như thay đổi chế độ ăn uống, tăng hoạt động thể chất và giảm hành vi lười vận động),
thuốc và phẫu thuật giảm cân.[14] [53] [54] [55] Có bằng chứng cho thấy rằng các biện pháp can thiệp tích cực hơn hiệu
quả hơn.[56] Chỉ dùng thuốc đối với trẻ em bị béo phì bệnh lý hoặc trẻ em béo phì có các yếu tố nguy cơ khác. Phẫu
thuật giảm cân có giá trị đối với trẻ vị thành niên bị béo phì bệnh lý, và thành công cũng như biến chứng của thủ thuật
này ở trẻ vị thành niên đang được nghiên cứu mở rộng. Đã có chứng minh rằng nhiều yếu tố nguy cơ liên quan với bệnh
tim mạch được cải thiện ở trẻ vị thành niên bị béo phì nặng sau khi phẫu thuật giảm cân. Giảm cân nhiều, giới tính nữ,
và độ tuổi nhỏ giúp dự đoán khả năng cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch chuyên biệt cao hơn. Làm rõ các yếu tố dự
đoán khả năng thay đổi những yếu tố nguy cơ này có thể giúp xác định bệnh nhân và tối ưu hóa thời gian phẫu thuật giảm
cân ở trẻ vị thành niên để cải thiện kết cục lâm sàng.[57]

Điều chỉnh lối sống
Điều chỉnh lối sống là biện pháp điều trị ban đầu và chính cho tất cả trẻ có chỉ số khối cơ thể (BMI) ≥ giá trị bách
phân vị thứ 85. Điều bắt buộc là cha mẹ và gia đình cũng phải có các thói quen sinh hoạt lành mạnh để trẻ em thành
công trong việc duy trì cân nặng hoặc giảm cân.[58]

Cần khuyến khích trẻ em loại bỏ các đồ uống có đường, giảm kích cỡ khẩu phần và hạn chế thức ăn giàu năng lượng
và thức ăn nhanh.[14] [59] [60] Đã có chứng minh rằng việc loại bỏ đồ uống có đường khỏi chế độ ăn uống làm giảm
đáng kể lượng calo nạp vào và béo phì.[59] Cần đề nghị chế độ ăn uống giàu trái cây và rau củ, và cung cấp các lựa
chọn thực phẩm lành mạnh tại trường học. Cần khuyến khích các bữa ăn gia đình và sự tham gia của gia đình là bắt
buộc. Nếu có thể, cần loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh ra khỏi nhà. Có nhiều chế độ ăn, tuy nhiên không có
bằng chứng để khuyến cáo chế độ ăn uống này tốt hơn một chế độ ăn uống khác cho trẻ em.[54] [61]

Cần khuyến khích trẻ em hoạt động thể chất ít nhất là 60 phút mỗi ngày.[62] [63] Hoạt động cần phù hợp theo độ tuổi
và vui nhộn đối với trẻ em, nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Cũng khuyến khích gia đình tham gia vào việc động viên
hoạt động thể chất. Chỉ tập thể dục không hiệu quả bằng tập thể dục kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống. Cần giới
hạn thời gian xem ti vi và các thể loại màn hình khác (ví dụ như máy tính và trò chơi video, internet) đến <2 giờ hàng
ngày, vì điều này có liên quan đến nguy cơ béo phì.[18] [64] [65]

Vì trẻ em có lợi thế là vẫn còn đang phát triển tầm vóc, nhiều trẻ em có thể giảm cân bằng cách duy trì cân nặng hoặc
tăng ít cân hơn theo thời gian, do đó làm giảm giá trị bách phân vị của BMI.

Tư vấn
Liệu pháp điều chỉnh hành vi có khả năng mang lại lợi ích cùng với thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động
thể dục.[66] [67] Nếu không có sự cải thiện về chỉ số BMI sau 6 tháng hoặc có yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần tăng
cường tư vấn tích cực nhằm kiểm soát cân nặng có tổ chức.

Hiệu quả của điều trị giảm cân dựa vào gia đình và cha mẹ để giảm cân cho trẻ đã được so sánh trong một thử nghiệm
ngẫu nhiên bao gồm 150 trẻ em thừa cân và béo phì (8-12 tuổi) cùng với cha mẹ của trẻ, trong 24 tháng. Điều trị giảm
cân được cung cấp trong 20 cuộc gặp gỡ nhóm có thời lượng một tiếng với các buổi huấn luyện hành vi cá nhân kéo
dài 30 phút trong vòng 6 tháng, có hay không có sự tham gia của trẻ. Điều trị dựa trên cha mẹ đã được chứng minh là
không hề thua kém so với điều trị giảm cân dựa vào gia đình.[68]
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Trẻ em thừa cân (BMI ≥giá trị bách phân vị thứ 85 đến 94)
Cần tư vấn cho tất cả trẻ em và gia đình về điều chỉnh lối sống lành mạnh. Những trẻ duy trì giá trị bách phân vị của
BMI không đổi trong vài năm, và không có các nguy cơ y tế khác hoặc tiền sử gia đình béo phì, có thể có nguy cơ dư
thừa chất béo trong cơ thể thấp, vì BMI chỉ là phép đo tình trạng béo phì gián tiếp. Mục tiêu của điều trị là duy trì tốc
độ tăng cân (hoặc duy trì cân nặng sau khi hoàn thành tăng trưởng tuyến tính) và đánh giá chặt chẽ tăng giá trị bách
phân vị của BMI hoặc mắc các yếu tố nguy cơ khác.

Trẻ em mắc các yếu tố nguy cơ khác (ví dụ như tiền sử gia đình mắc đái tháo đường loại 2, không thuộc chủng tộc da
trắng và/hoặc các bệnh trạng đi kèm với sự đề kháng insulin như bệnh gai đen, hội chứng buồng trứng đa nang, tăng
huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu) cần được tăng cường tư vấn tích cực nếu không có sự cải thiện về BMI trong 6 tháng
hoặc xuất hiện yếu tố béo phì ở cha mẹ, để kiểm soát cân nặng có tổ chức. Một số bệnh nhân có thể hưởng lợi từ việc
giảm cân không vượt quá 0,9 kg mỗi tuần để cuối cùng có chỉ số BMI dưới giá trị bách phân vị thứ 85.

Trẻ em béo phì (BMI ≥giá trị bách phân vị thứ 95 đến 99)
Cần tư vấn cho tất cả trẻ em và gia đình về điều chỉnh lối sống lành mạnh. Nếu không có sự cải thiện về BMI trong 6
tháng, hoặc xuất hiện yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần tăng cường tư vấn tích cực để kiểm soát cân nặng có tổ chức, và
cần giới thiệu để trẻ được can thiệp đa khoa một cách toàn diện.

Từ 2 đến 11 tuổi

• Mục tiêu của điều trị là duy trì cân nặng hoặc giảm cân dần không quá 0,45 kg mỗi tháng.

Từ 12 đến 18 tuổi

• Mục tiêu của điều trị là giảm cân không quá 0,9 kg mỗi tuần.
• Cần chuyển những trẻ đáp ứng không tương xứng với điều trị giảm cân đến các biện pháp can thiệp ở tuyến

trung ương, có thể bao gồm thuốc.[69]
• Orlistat là loại thuốc duy nhất hiện tại được phê duyệt cho trẻ em ở một số quốc gia.[70] [71] [72] Thuốc này

ức chế việc hấp thu chất béo thông qua ức chế lipase ở ruột và được phê duyệt để sử dụng ở trẻ em ≥12 tuổi
(BMI thay đổi từ -0,55 kg/m² đến -4,09 kg/m²).[73]Sibutramine đã được phê duyệt trước đó; tuy nhiên, Cơ
quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã đình chỉ giấy phép lưu hành sản phẩm cho sibutramine tại Liên
minh châu Âu vào tháng Một năm 2010 do các mối lo ngại về sự an toàn.[74] Thuốc này đã được nhà sản xuất
thu hồi tự nguyện vào tháng Mười năm 2010, do dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra sự tăng nguy cơ
nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Sibutramine cũng có thể sẵn có ở một số quốc gia.

• Mặc dù không được phê duyệt để điều trị béo phì, đã có chứng minh rằng metformin gây ra giảm cân (thay đổi
BMI trung bình -0,5 kg/m²) với tương đối ít tác dụng phụ.[70] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81]

Trẻ em bị béo phì bệnh lý (BMI > giá trị bách phân vị thứ 99)
Cần tư vấn cho tất cả trẻ em và gia đình về điều chỉnh lối sống lành mạnh. Nếu không có sự cải thiện về BMI trong 6
tháng, hoặc xuất hiện yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần tăng cường tư vấn tích cực để kiểm soát cân nặng có tổ chức, và
cần giới thiệu để trẻ được can thiệp đa khoa một cách toàn diện.

Từ 2 đến 5 tuổi

• Mục tiêu của điều trị là giảm cân không quá 0,45 kg mỗi tháng.

Từ 6 đến 11 tuổi

• Mục tiêu của điều trị là giảm cân không quá 0,9 kg mỗi tuần.
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Từ 12 đến 18 tuổi

• Mục tiêu của điều trị là giảm cân không quá 0,9 kg mỗi tuần.
• Cần chuyển những trẻ đáp ứng không tương xứng với điều trị giảm cân đến các biện pháp can thiệp ở tuyến

trung ương, có thể bao gồm thuốc hoặc phẫu thuật giảm cân.
• Chỉ nên cân nhắc phẫu thuật ở trẻ em đã đạt đến giai đoạn phát triển dậy thì Tanner 4 hoặc 5 và chiều cao đạt

tối đa hoặc gần tối đa với BMI ≥40 kèm theo các bệnh đồng mắc nhẹ, hoặc BMI >35 với các bệnh đồng mắc
rất nặng. Trẻ phải có khả năng tuân theo chế độ ăn uống và hoạt động lành mạnh để đủ điều kiện được phẫu
thuật.

• Các biện pháp phẫu thuật thường dùng nhất là phẫu thuật nội soi thắt đai dạ dày, phẫu thuật nối tắt dạ dày
Roux-en-Y và cắt tạo hình dạ dày hình ống. Kết quả của phẫu thuật giảm cân ở nhóm trẻ vị thành niên đang
được nghiên cứu rất nhiều.[54] [82] [83] [84] [85] [86] [87]

• Phẫu thuật làm giảm lượng calo nạp vào bằng cơ chế giới hạn hoặc giảm hấp thu. Bệnh nhân phải cam kết
thay đổi thói quen ăn uống suốt đời sau phẫu thuật.[88]

• Có nhiều nguy cơ trong phẫu thuật và nguy cơ về dinh dưỡng sau phẫu thuật.
• Phẫu thuật chỉ nên được tiến hành bởi một bác sĩ phẫu thuật giàu kinh nghiệm, làm việc với một nhóm có khả

năng theo dõi bệnh nhân để phát hiện các vấn đề chuyển hóa hoặc tâm lý xã hội trong thời gian dài.

Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Tiếp diễn ( tóm tắt )

chỉ số khối cơ thể (BMI) ≥ giá trị bách phân
vị thứ 85 đến 94 mà không kèm theo các
nguy cơ sức khỏe khác

1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 85 đến 94
kèm theo các nguy cơ sức khỏe khác

1 điều chỉnh lối sống + tư vấn tích cực

BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 đến 99

từ 2-11 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

từ 12-18 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

bổ sung Thuốc điều trị

BMI > giá trị bách phân vị thứ 99

từ 2-5 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

từ 6-11 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

từ 12-18 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

bổ sung Thuốc điều trị
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Tiếp diễn ( tóm tắt )

bổ sung phẫu thuật
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Béo phì ở trẻ em Điều trị

Các lựa chọn điều trị

Tiếp diễn

chỉ số khối cơ thể (BMI) ≥ giá trị bách phân
vị thứ 85 đến 94 mà không kèm theo các
nguy cơ sức khỏe khác

1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

» Mục tiêu của điều trị là duy trì tốc độ tăng cân (hoặc
duy trì cân nặng sau khi hoàn thành tăng trưởng tuyến
tính) và đánh giá chặt chẽ sự gia tăng giá trị bách phân
vị của BMI hoặc mắc các yếu tố nguy cơ khác.

» Chế độ ăn uống: cần khuyến khích trẻ em loại bỏ
các đồ uống có đường, giảm kích cỡ khẩu phần và hạn
chế cả thức ăn giàu năng lượng lẫn thức ăn nhanh.[14]
[59] [60] Cần đề nghị chế độ ăn uống giàu trái cây
và rau củ, và cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành
mạnh tại trường học. Cần khuyến khích các bữa ăn
gia đình và sự tham gia của gia đình là bắt buộc. Nếu
có thể, cần loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh
ra khỏi nhà. Có nhiều chế độ ăn, tuy nhiên không có
bằng chứng để khuyến cáo chế độ ăn uống này tốt hơn
một chế độ ăn uống khác cho trẻ em.[54] [61]

» Hoạt động thể chất: cần khuyến khích trẻ em hoạt
động thể chất ít nhất là 60 phút mỗi ngày.[62] [63]
Hoạt động cần phù hợp theo độ tuổi và vui nhộn đối
với trẻ em, nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Cũng
khuyến khích gia đình tham gia vào việc động viên
hoạt động thể chất. Hiệu quả của điều trị giảm cân
dựa vào gia đình và cha mẹ để giảm cân cho trẻ đã
được so sánh trong một thử nghiệm ngẫu nhiên bao
gồm 150 trẻ em thừa cân và béo phì (8-12 tuổi) cùng
với cha mẹ của trẻ, trong 24 tháng. Điều trị giảm cân
được cung cấp trong 20 cuộc gặp gỡ nhóm có thời
lượng một tiếng với các buổi huấn luyện hành vi cá
nhân kéo dài 30 phút trong vòng 6 tháng, có hay không
có sự tham gia của trẻ. Điều trị dựa trên cha mẹ đã
được chứng minh là không hề thua kém so với điều trị
giảm cân dựa vào gia đình.[68] Chỉ tập thể dục không
hiệu quả bằng tập thể dục kết hợp với điều chỉnh chế
độ ăn uống. Cần giới hạn thời gian xem ti vi và các
thể loại màn hình khác (ví dụ như máy tính và trò chơi
video, internet) đến <2 giờ hàng ngày, vì điều này có
liên quan đến nguy cơ béo phì.[18] [64] [65]

» Tư vấn: liệu pháp điều chỉnh hành vi có khả năng
mang lại lợi ích dưới dạng liệu pháp bổ trợ cùng với
thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động thể
dục.[66] [67]

BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 85 đến 94
kèm theo các nguy cơ sức khỏe khác

1 điều chỉnh lối sống + tư vấn tích cực
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Tiếp diễn
» Mục tiêu của điều trị là duy trì cân nặng hoặc giảm
cân dần không vượt quá 0,9 kg mỗi tuần để cuối cùng
có chỉ số BMI <giá trị bách phân vị thứ 85.

» Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tiền sử gia đình
mắc đái tháo đường loại 2, không thuộc chủng tộc da
trắng và/hoặc các bệnh trạng đi kèm với sự đề kháng
insulin như bệnh gai đen, hội chứng buồng trứng đa
nang, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu.

» Chế độ ăn uống: cần khuyến khích trẻ em loại bỏ
các đồ uống có đường, giảm kích cỡ khẩu phần và hạn
chế cả thức ăn giàu năng lượng lẫn thức ăn nhanh.[14]
[59] [60] Cần đề nghị chế độ ăn uống giàu trái cây
và rau củ, và cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành
mạnh tại trường học. Cần khuyến khích các bữa ăn
gia đình và sự tham gia của gia đình là bắt buộc. Nếu
có thể, cần loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh
ra khỏi nhà. Có nhiều chế độ ăn, tuy nhiên không có
bằng chứng để khuyến cáo chế độ ăn uống này tốt hơn
một chế độ ăn uống khác cho trẻ em.[54] [61]

» Hoạt động thể chất: cần khuyến khích trẻ em hoạt
động thể chất ít nhất là 60 phút mỗi ngày.[62] [63]
Hoạt động cần phù hợp theo độ tuổi và vui nhộn đối
với trẻ em, nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Cũng
khuyến khích gia đình tham gia vào việc động viên
hoạt động thể chất. Hiệu quả của điều trị giảm cân
dựa vào gia đình và cha mẹ để giảm cân cho trẻ đã
được so sánh trong một thử nghiệm ngẫu nhiên bao
gồm 150 trẻ em thừa cân và béo phì (8-12 tuổi) cùng
với cha mẹ của trẻ, trong 24 tháng. Điều trị giảm cân
được cung cấp trong 20 cuộc gặp gỡ nhóm có thời
lượng một tiếng với các buổi huấn luyện hành vi cá
nhân kéo dài 30 phút trong vòng 6 tháng, có hay không
có sự tham gia của trẻ. Điều trị dựa trên cha mẹ đã
được chứng minh là không hề thua kém so với điều trị
giảm cân dựa vào gia đình.[68] Chỉ tập thể dục không
hiệu quả bằng tập thể dục kết hợp với điều chỉnh chế
độ ăn uống. Cần giới hạn thời gian xem ti vi và các
thể loại màn hình khác (ví dụ như máy tính và trò chơi
video, internet) đến <2 giờ hàng ngày, vì điều này có
liên quan đến nguy cơ béo phì.[18] [64] [65]

» Tư vấn: liệu pháp điều chỉnh hành vi có khả năng
mang lại lợi ích dưới dạng liệu pháp bổ trợ cùng với
thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động thể
dục.[66] [67] Nếu không có sự cải thiện về chỉ số
BMI sau 6 tháng hoặc có yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần
tăng cường tư vấn tích cực về kiểm soát cân nặng có
tổ chức.

BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 95 đến 99

từ 2-11 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn
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Béo phì ở trẻ em Điều trị

Tiếp diễn
» Mục tiêu của điều trị là duy trì cân nặng hoặc giảm
cân dần không quá 0,45 kg mỗi tháng.

» Chế độ ăn uống: cần khuyến khích trẻ em loại bỏ
các đồ uống có đường, giảm kích cỡ khẩu phần và hạn
chế cả thức ăn giàu năng lượng lẫn thức ăn nhanh.[14]
[59] [60] Cần đề nghị chế độ ăn uống giàu trái cây
và rau củ, và cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành
mạnh tại trường học. Cần khuyến khích các bữa ăn
gia đình và sự tham gia của gia đình là bắt buộc. Nếu
có thể, cần loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh
ra khỏi nhà. Có nhiều chế độ ăn, tuy nhiên không có
bằng chứng để khuyến cáo chế độ ăn uống này tốt hơn
một chế độ ăn uống khác cho trẻ em.[54] [61]

» Hoạt động thể chất: cần khuyến khích trẻ em hoạt
động thể chất ít nhất là 60 phút mỗi ngày.[62] [63]
Hoạt động cần phù hợp theo độ tuổi và vui nhộn đối
với trẻ, nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Cũng khuyến
khích gia đình tham gia vào việc động viên hoạt động
thể chất. Chỉ tập thể dục không hiệu quả bằng tập thể
dục kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống. Cần giới
hạn thời gian xem ti vi và các thể loại màn hình khác
(ví dụ như máy tính và trò chơi video, internet) đến <2
giờ hàng ngày, vì điều này có liên quan đến nguy cơ
béo phì.[18] [64] [65]

» Tư vấn: liệu pháp điều chỉnh hành vi có khả năng
mang lại lợi ích dưới dạng liệu pháp bổ trợ cùng với
thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động thể
dục.[66] [67] Nếu không có sự cải thiện về chỉ số
BMI sau 6 tháng hoặc có yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần
tăng cường tư vấn tích cực về kiểm soát cân nặng có
tổ chức.

từ 12-18 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

» Mục tiêu của điều trị là giảm cân không quá 0,9 kg
mỗi tuần.

» Chế độ ăn uống: cần khuyến khích trẻ em loại bỏ
các đồ uống có đường, giảm kích cỡ khẩu phần và hạn
chế cả thức ăn giàu năng lượng lẫn thức ăn nhanh.[14]
[59] [60] Cần đề nghị chế độ ăn uống giàu trái cây
và rau củ, và cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành
mạnh tại trường học. Cần khuyến khích các bữa ăn
gia đình và sự tham gia của gia đình là bắt buộc. Nếu
có thể, cần loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh
ra khỏi nhà. Có nhiều chế độ ăn, tuy nhiên không có
bằng chứng để khuyến cáo chế độ ăn uống này tốt hơn
một chế độ ăn uống khác cho trẻ em.[54] [61]

» Hoạt động thể chất: cần khuyến khích trẻ em hoạt
động thể chất ít nhất là 60 phút mỗi ngày.[62] [63]
Hoạt động cần phù hợp theo độ tuổi và vui nhộn đối
với trẻ, nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Cũng khuyến
khích gia đình tham gia vào việc động viên hoạt động
thể chất. Chỉ tập thể dục không hiệu quả bằng tập thể
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Tiếp diễn
dục kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống. Cần giới
hạn thời gian xem ti vi và các thể loại màn hình khác
(ví dụ như máy tính và trò chơi video, internet) đến <2
giờ hàng ngày, vì điều này có liên quan đến nguy cơ
béo phì.[18] [64] [65]

» Tư vấn: liệu pháp điều chỉnh hành vi có khả năng
mang lại lợi ích dưới dạng liệu pháp bổ trợ cùng với
thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động thể
dục.[66] [67] Nếu không có sự cải thiện về chỉ số
BMI sau 6 tháng hoặc có yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần
tăng cường tư vấn tích cực về kiểm soát cân nặng có
tổ chức.

bổ sung Thuốc điều trị

Các lựa chọn sơ cấp

» orlistat: 120 mg, dùng đường uống, ba lần mỗi
ngày với mỗi bữa ăn chính có chất béo

Các lựa chọn thứ cấp

» Metformin: 500-2000 mg uống/ngày được chia
làm 2 liều

» Orlistat ức chế việc hấp thu chất béo thông qua ức
chế lipase ở ruột và được phê duyệt để sử dụng ở trẻ
em ≥12 tuổi ở một số quốc gia.[73] Trong các thử
nghiệm lâm sàng ở trẻ vị thành niên, thay đổi BMI từ
-0,55 kg/m² đến -4,09 kg/m².[70] Không có dữ liệu về
sự an toàn và hiệu quả sau hơn 4 năm điều trị.

» Mặc dù không được phê duyệt để điều trị béo phì, đã
có chứng minh rằng metformin gây ra giảm cân (thay
đổi BMI trung bình -0,5 kg/m²) với tương đối ít tác
dụng phụ.[70] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81]

» Mặc dù sibutramine đã được phê duyệt trước đó, Cơ
quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã đình
chỉ giấy phép lưu hành sản phẩm cho sibutramine tại
Liên minh châu Âu vào tháng Một năm 2010 do các
mối lo ngại về sự an toàn.[74]Sibutramine cũng có thể
sẵn có ở một số quốc gia.

BMI > giá trị bách phân vị thứ 99

từ 2-5 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

» Mục tiêu của điều trị là giảm cân không quá 0,45 kg
mỗi tháng.

» Chế độ ăn uống: cần khuyến khích trẻ em loại bỏ
các đồ uống có đường, giảm kích cỡ khẩu phần và hạn
chế cả thức ăn giàu năng lượng lẫn thức ăn nhanh.[14]
[59] [60] Cần đề nghị chế độ ăn uống giàu trái cây
và rau củ, và cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành
mạnh tại trường học. Cần khuyến khích các bữa ăn
gia đình và sự tham gia của gia đình là bắt buộc. Nếu
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có thể, cần loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh
ra khỏi nhà. Có nhiều chế độ ăn, tuy nhiên không có
bằng chứng để khuyến cáo chế độ ăn uống này tốt hơn
một chế độ ăn uống khác cho trẻ em.[54] [61]

» Hoạt động thể chất: cần khuyến khích trẻ em hoạt
động thể chất ít nhất là 60 phút mỗi ngày.[62] [63]
Hoạt động cần phù hợp theo độ tuổi và vui nhộn đối
với trẻ, nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Cũng khuyến
khích gia đình tham gia vào việc động viên hoạt động
thể chất. Chỉ tập thể dục không hiệu quả bằng tập thể
dục kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống. Cần giới
hạn thời gian xem ti vi và các thể loại màn hình khác
(ví dụ như máy tính và trò chơi video, internet) đến <2
giờ hàng ngày, vì điều này có liên quan đến nguy cơ
béo phì.[18] [64] [65]

» Tư vấn: liệu pháp điều chỉnh hành vi có khả năng
mang lại lợi ích dưới dạng liệu pháp bổ trợ cùng với
thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động thể
dục.[66] [67] Nếu không có sự cải thiện về BMI trong
6 tháng, hoặc xuất hiện yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần
tăng cường tư vấn tích cực để kiểm soát cân nặng có
tổ chức, và cần giới thiệu để trẻ được can thiệp đa
khoa một cách toàn diện.

từ 6-11 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

» Mục tiêu của điều trị là giảm cân không quá 0,9 kg
mỗi tuần.

» Chế độ ăn uống: cần khuyến khích trẻ em loại bỏ
các đồ uống có đường, giảm kích cỡ khẩu phần và hạn
chế cả thức ăn giàu năng lượng lẫn thức ăn nhanh.[14]
[59] [60] Cần đề nghị chế độ ăn uống giàu trái cây
và rau củ, và cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành
mạnh tại trường học. Cần khuyến khích các bữa ăn
gia đình và sự tham gia của gia đình là bắt buộc. Nếu
có thể, cần loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh
ra khỏi nhà. Có nhiều chế độ ăn, tuy nhiên không có
bằng chứng để khuyến cáo chế độ ăn uống này tốt hơn
một chế độ ăn uống khác cho trẻ em.[54] [61]

» Hoạt động thể chất: cần khuyến khích trẻ em hoạt
động thể chất ít nhất là 60 phút mỗi ngày.[62] [63]
Hoạt động cần phù hợp theo độ tuổi và vui nhộn đối
với trẻ, nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Cũng khuyến
khích gia đình tham gia vào việc động viên hoạt động
thể chất. Chỉ tập thể dục không hiệu quả bằng tập thể
dục kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống. Cần giới
hạn thời gian xem ti vi và các thể loại màn hình khác
(ví dụ như máy tính và trò chơi video, internet) đến <2
giờ hàng ngày, vì điều này có liên quan đến nguy cơ
béo phì.[18] [64] [65]

» Tư vấn: liệu pháp điều chỉnh hành vi có khả năng
mang lại lợi ích dưới dạng liệu pháp bổ trợ cùng với
thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động thể
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Tiếp diễn
dục.[66] [67] Nếu không có sự cải thiện về BMI trong
6 tháng, hoặc xuất hiện yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần
tăng cường tư vấn tích cực để kiểm soát cân nặng có
tổ chức, và cần giới thiệu để trẻ được can thiệp đa
khoa một cách toàn diện.

từ 12-18 tuổi 1 điều chỉnh lối sống + tư vấn

» Mục tiêu của điều trị là giảm cân không quá 0,9 kg
mỗi tuần.

» Chế độ ăn uống: cần khuyến khích trẻ em loại bỏ
các đồ uống có đường, giảm kích cỡ khẩu phần và hạn
chế cả thức ăn giàu năng lượng lẫn thức ăn nhanh.[14]
[59] [60] Cần đề nghị chế độ ăn uống giàu trái cây
và rau củ, và cung cấp các lựa chọn thực phẩm lành
mạnh tại trường học. Cần khuyến khích các bữa ăn
gia đình và sự tham gia của gia đình là bắt buộc. Nếu
có thể, cần loại bỏ các thực phẩm không lành mạnh
ra khỏi nhà. Có nhiều chế độ ăn, tuy nhiên không có
bằng chứng để khuyến cáo chế độ ăn uống này tốt hơn
một chế độ ăn uống khác cho trẻ em.[54] [61]

» Hoạt động thể chất: cần khuyến khích trẻ em hoạt
động thể chất ít nhất là 60 phút mỗi ngày.[62] [63]
Hoạt động cần phù hợp theo độ tuổi và vui nhộn đối
với trẻ, nhằm khuyến khích sự tuân thủ. Cũng khuyến
khích gia đình tham gia vào việc động viên hoạt động
thể chất. Chỉ tập thể dục không hiệu quả bằng tập thể
dục kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống. Cần giới
hạn thời gian xem ti vi và các thể loại màn hình khác
(ví dụ như máy tính và trò chơi video, internet) đến <2
giờ hàng ngày, vì điều này có liên quan đến nguy cơ
béo phì.[18] [64] [65]

» Tư vấn: liệu pháp điều chỉnh hành vi có khả năng
mang lại lợi ích dưới dạng liệu pháp bổ trợ cùng với
thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động thể
dục.[66] [67] Nếu không có sự cải thiện về BMI trong
6 tháng, hoặc xuất hiện yếu tố béo phì ở cha mẹ, cần
tăng cường tư vấn tích cực để kiểm soát cân nặng có
tổ chức, và cần giới thiệu để trẻ được can thiệp đa
khoa một cách toàn diện.

» Nếu không có liệu pháp nào trong số này thành công,
cần chuyển trẻ đến các biện pháp can thiệp ở tuyến
trung ương, có thể bao gồm dược trị liệu hoặc phẫu
thuật giảm cân ở trẻ vị thành niên lớn tuổi hơn.

bổ sung Thuốc điều trị

Các lựa chọn sơ cấp

» orlistat: 120 mg, dùng đường uống, ba lần mỗi
ngày với mỗi bữa ăn chính có chất béo

Các lựa chọn thứ cấp

» Metformin: 500-2000 mg uống/ngày được chia
làm 2 liều
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» Orlistat ức chế việc hấp thu chất béo thông qua ức
chế lipase ở ruột và được phê duyệt để sử dụng ở trẻ
em ≥12 tuổi ở một số quốc gia.[73] Trong các thử
nghiệm lâm sàng ở trẻ vị thành niên, thay đổi BMI từ
-0,55 kg/m² đến -4,09 kg/m².[70] Không có dữ liệu về
sự an toàn và hiệu quả sau hơn 4 năm điều trị.

» Mặc dù không được phê duyệt để điều trị béo phì, đã
có chứng minh rằng metformin gây ra giảm cân (thay
đổi BMI trung bình -0,5 kg/m²) với tương đối ít tác
dụng phụ.[70] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81]

» Mặc dù sibutramine đã được phê duyệt trước đó, Cơ
quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã đình
chỉ giấy phép lưu hành sản phẩm cho sibutramine tại
Liên minh châu Âu vào tháng Một năm 2010 do các
mối lo ngại về sự an toàn.[74]Sibutramine cũng có thể
sẵn có ở một số quốc gia.

bổ sung phẫu thuật

» Chỉ phẫu thuật giảm cân cho những trẻ vị thành niên
béo phì nặng nhất đã tham gia vào chương trình điều
trị hành vi trong ≥6 tháng.

» Chỉ nên cân nhắc phẫu thuật ở trẻ đã đạt đến giai
đoạn phát triển dậy thì Tanner 4 hoặc 5 và chiều cao
đạt tối đa hoặc gần tối đa với BMI ≥40 kèm theo các
bệnh đồng mắc nhẹ, hoặc BMI >35 với các bệnh đồng
mắc rất nặng. Trẻ phải có khả năng tuân thủ chế độ ăn
uống và hoạt động lành mạnh để đủ điều kiện được
phẫu thuật.

» Các biện pháp phẫu thuật thường dùng nhất là phẫu
thuật nội soi thắt đai dạ dày, phẫu thuật nối tắt dạ dày
Roux-en-Y và cắt tạo hình dạ dày hình ống.

» Kết quả của phẫu thuật giảm cân ở nhóm trẻ vị
thành niên đang được nghiên cứu rất nhiều.[54] [82]
[83] [84] [85] [86] [87]

» Phẫu thuật làm giảm lượng calo nạp vào bằng cơ chế
giới hạn hoặc giảm hấp thu.

» Bệnh nhân phải cam kết thay đổi thói quen ăn uống
suốt đời sau phẫu thuật.[88]

» Có nhiều nguy cơ trong phẫu thuật và nguy cơ về
dinh dưỡng sau phẫu thuật.
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Giai đoạn đầu

Cetilistat
Thuốc ức chế lipase đường tiêu hóa và tuyến tụy, tương tự như orlistat. Ở người lớn béo phì bị đái tháo đường, đã có
bằng chứng cho thấy điều trị bằng cetilistat làm giảm đáng kể cân nặng cơ thể và cải thiện kiểm soát đường huyết với ít
tác dụng bất lợi hơn so với orlistat.[89]

Chất tương tự amylin
Amylin là một loại peptide được các tế bào beta tuyến tụy đồng bài tiết ra cùng với insulin và được coi là quan trọng trong
việc điều chỉnh glucose cũng như cân bằng nội môi về năng lượng. Một chất tương tự amylin đã sẵn có để điều trị đái
tháo đường ở người lớn và đang được thử nghiệm lâm sàng để điều trị béo phì ở người lớn.[90] [91]

Rimonabant
Rimonabant là một loại thuốc chẹn thụ thể cannabinoid 1 chọn lọc được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị đái
tháo đường ở người lớn.[92] Tuy nhiên, thuốc này có liên quan đến các tác dụng bất lợi tiềm tàng về tâm thần nặng, bao
gồm trầm cảm và lo âu, và bệnh nhân có thể có nguy cơ tự tử cao.[93] Vì các tác dụng này, rimonabant đã bị loại khỏi thị
trường tại một số quốc gia, bao gồm cả châu Âu và Anh Quốc.

bupropion
Bupropion là một loại thuốc ức chế tái hấp thụ noradrenaline (norepinephrine) và dopamine được sử dụng ở người lớn để
điều trị trầm cảm và cai thuốc lá. Thuốc này đã được nghiên cứu để điều trị béo phì ở người lớn.[90] Đã có những nghiên
cứu về điều trị phối hợp bupropion phóng thích kéo dài và chất đối kháng opioid naltrexone.[94] Cách phối hợp này đã
được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt để điều trị béo phì ở người lớn tại Hoa Kỳ.

topiramate
Topiramate là một loại thuốc chống co giật gây giảm cân. Tuy nhiên, các tác dụng bất lợi bao gồm trầm cảm, khó tập
trung và ghi nhớ, đã hạn chế tính hữu dụng ở trẻ.[90] Sử dụng kết hợp topiramate và phentermine được FDA phê duyệt
để điều trị béo phì ở người lớn tại Hoa Kỳ.

Zonisamide
Zonisamide là một loại thuốc chống co giật gây giảm cân. Thuốc có hoạt tính serotonin và dopamine, và cũng ức chế các
kênh natri và canxi.[90]

Exendin 4
Exendin là một loại thuốc tương tự incretin đang được thử nghiệm lâm sàng ở người lớn béo phì. Exenatide, một phiên
bản tổng hợp, được sử dụng để điều trị đái tháo đường loại 2 ở người lớn. Thuốc này đã được chứng minh là làm giảm
thời gian làm rỗng dạ dày và giảm lượng thức ăn nạp vào trong các nghiên cứu lâm sàng.[90] [95] Các thử nghiệm ban
đầu ở trẻ em đã chứng minh có giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) ở trẻ em bị béo phì nặng.[96] [97]

Peptide YY(3-36)
Peptide YY được đường tiêu hóa phóng thíchh sau bữa ăn và có chức năng ức chế sự thèm ăn. Các thử nghiệm lâm
sàng với dạng bào chế xịt mũi ở người lớn đã không đáp ứng các tiêu chí đánh giá chính, và do đó đã bị ngưng sử dụng.
Peptide YY đang được nghiên cứu dưới dạng liệu pháp tiềm năng ở bệnh nhân không giảm cân đáng kể sau phẫu thuật
giảm cân.[98]

Chất đối kháng Ghrelin
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Ghrelin là một loại peptide nhỏ được dạ dày bài tiết ra, được coi là tín hiệu để bắt đầu bữa ăn. Do đó, sự đối kháng
ghrelin có thể hữu ích để ức chế lượng thức ăn nạp vào.

Lorcaserin
Lorcaserin là chất chủ vận 5-HT2c mạnh và có tính chọn lọc cao, đã được các thử nghiệm lâm sàng chứng tỏ có khả năng
gây ra giảm cân ở người lớn béo phì thông qua việc gia tăng cảm giác no và giảm tiêu thụ thức ăn.[99] [100] Lorcaserin
đã được FDA phê duyệt để điều trị béo phì ở người lớn tại Hoa Kỳ.

Liraglutide
Một chất chủ vận glucagon-like-peptide-1 (GLP-1) đã được FDA phê duyệt để điều trị lâu dài béo phì ở người lớn.[101]
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Khuyến nghị

Giám sát

Cần tính toán và đánh dấu chỉ số khối cơ thể (BMI) vào mỗi lần khám để theo dõi các tác dụng của điều trị. Cần theo
dõi huyết áp định kỳ. Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả trẻ em >10 tuổi với BMI ≥ giá trị bách
phân vị thứ 85 kết hợp thêm với 2 yếu tố nguy cơ khác cần được xét nghiệm nồng độ glucose trong máu lúc đói mỗi
3 năm. Cũng cần thực hiện định kỳ xét nghiệm chức năng gan và nồng độ lipoprotein. Cần khám trẻ em từ 4 đến 6
tháng tuổi để theo dõi cân nặng của trẻ và cung cấp thêm hướng dẫn về điều chỉnh lối sống.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân
Điều chỉnh lối sống là bước đầu tiên trong điều trị béo phì. Cần khuyến cáo bệnh nhân giới hạn đồ uống có đường,
thực phẩm giàu năng lượng, và đồ ăn nhanh, và giảm kích thước khẩu phần.[14] [59] [60] Cần loại bỏ đồ uống có
đường và thực phẩm giàu năng lượng ra khỏi nhà. Ngoài ra, cần khuyến khích bệnh nhân tăng hoạt động thể chất
hàng ngày và giới hạn thời gian ngồi trước màn hình (ví dụ như ti vi, trò chơi video và máy tính) đến <2 giờ hàng
ngày. Sự tham gia của gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì cân nặng hoặc giảm cân. Vì trẻ vẫn đang
phát triển chiều cao, cần tập trung vào duy trì cân nặng hơn là giảm cân (trừ khi trẻ béo phì rõ rệt).

[Centers for Disease Control and Prevention: ideas to help children maintain a healthy weight]

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

béo phì ở người lớn dài hạn cao

Khoảng 80% trẻ em bị béo phì ở độ tuổi từ 10 đến 15 sẽ tiếp tục béo phì đến giai đoạn trưởng thành.[12]

Ngoài ra, những trẻ em đã bị béo phì vào lúc 8 tuổi sẽ có xu hướng bị béo phì nặng hơn và tăng tình trạng bệnh ở giai
đoạn trưởng thành.[21] [22]

Đái tháo đường týp 2 dài hạn cao

Các yếu tố nguy cơ gây ra đái tháo đường ở trẻ em bao gồm chỉ số khối cơ thể (BMI) ≥ giá trị bách phân vị thứ 85,
tiền sử gia đình (FHx) đái tháo đường, chủng tộc (ví dụ như người gốc Tây Ban Nha và/hoặc Bồ Đào Nha hoặc người
da đen), và các yếu tố nguy cơ khác như bệnh gai đen, hội chứng buồng trứng đa nang hoặc hội chứng chuyển hóa.

Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tất cả trẻ em >10 tuổi có BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 85 kết hợp
thêm với ít nhất 1 yếu tố nguy cơ cần được xét nghiệm glucose lúc đói, nồng độ glucose trong huyết tương ở thời điểm
2 giờ trong xét nghiệm dung nạp 75 g glucose đường uống, hoặc haemoglobin A1c mỗi 3 năm một lần, hoặc thường
xuyên hơn nếu chỉ số BMI tăng.[46]

giảm khả năng dung nạp glucose dài hạn cao

Trẻ em béo phì có tỷ lệ giảm khả năng dung nạp glucose và tăng nồng độ insulin khi đói.[103] [104]

hội chứng chuyển hóa dài hạn cao

30 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Feb 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://www.cdc.gov/healthyweight/children/index.html
http://bestpractice.bmj.com


Béo phì ở trẻ em Liên lạc theo dõi

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Một nhóm các rối loạn chuyển hóa bao gồm chu vi vòng eo >giá trị bách phân vị thứ 90 theo độ tuổi kết hợp thêm 2
trong số các yếu tố sau đây: tăng triglyceride máu, nồng độ lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) thấp, tăng huyết áp hoặc
không dung nạp glucose.

Nguy cơ cao hơn ở đa số trẻ em béo phì.[103]

Điều trị nhắm đến việc điều chỉnh lối sống và giảm cân.

Bệnh tim mạch dài hạn cao

Trẻ em béo phì có nguy cơ phát triển sớm các mảng xơ vữa và vạch mỡ ở động mạch chủ và động mạch vành, [21]
[105] [106] và có mối tương quan thuận cao hơn với đột quỵ sớm ở giai đoạn trưởng thành.[107]

Tăng huyết áp dài hạn cao

Huyết áp tâm thu tăng đáng kể ở trẻ em béo phì và tương quan thuận với BMI.[38]

bệnh gai đen dài hạn cao

Liên quan với BMI cao và thường chỉ ra sự đề kháng với insulin.[108]

Tăng lipid huyết dài hạn cao

Cần tiến hành nhóm xét nghiệm lipid khi đói ở trẻ em có BMI ≥ giá trị bách phân vị thứ 85.[21]

Cần sàng lọc tất cả trẻ em để phát hiện các bất thường về lipid bằng cách đo nồng độ cholesterol không phải HDL, khi
không đói từ 9 đến 11 tuổi và từ 17 đến 21 tuổi.[47]

Các bất thường về lipid ở trẻ em thường kéo dài đến giai đoạn trưởng thành.[47]

Các giá trị ngưỡng như sau:[47] bình thường: cholesterol <4,40 mmol/l (<170 mg/dL), LDL <2,85 mmol/l (<110 mg/
dL); ranh giới: cholesterol 4,40 đến 5,15 mmol/l (170-199 mg/dL), LDL 2,85 đến 3,34 mmol/l (110-129 mg/dL); cao:
cholesterol >5,18 mmol/l (>200 mg/dL), LDL >3,37 mmol/l (>130 mg/dL).

các biến chứng sau phẫu thuật dài hạn cao

Các biến chứng của phẫu thuật thắt đai dạ dày là vị trí đai không phù hợp, vỡ bóng, nhiễm trùng, và giãn thực quản.

Các biến chứng của nối tắt dạ dày bao gồm nhiễm trùng, thiếu hụt sắt và vitamin, viêm túi mật và tắc nghẽn ruột non
hoặc dạ dày.

Cắt tạo hình dạ dày hình ống có ít biến chứng hơn vì không sắp xếp lại cấu trúc giải phẫu.[87]

hội chứng buồng trứng đa nang dài hạn cao

Kinh nguyệt không đều, mụn, và chứng rậm lông liên quan với hội chứng buồng trứng đa nang. Thường tìm thấy bằng
chứng hóa sinh của tình trạng tăng tiết androgen và buồng trứng đa nang trên hình ảnh siêu âm.

Các chiến lược điều trị bao gồm tập thể dục và giảm cân, thuốc tránh thai đường uống có chứa progestogen với hoạt
tính androgen thấp, và thuốc tăng nhạy cảm với insulin.
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Ngưng thở lúc ngủ dài hạn trung bình

Tỷ lệ mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn cao nhất ở trẻ em bị béo phì nặng.[109]

Trẻ em có thể có tiền sử ngáy kèm theo các đợt tạm ngừng thở khi ngủ, ngủ không yên giấc, buồn ngủ vào ban ngày,
thời gian tập trung ngắn và kết quả học tập kém.

Có thể khám thấy phì đại amiđan. Chẩn đoán được thực hiện bằng đa ký đồ giấc ngủ, và điều trị bao gồm phẫu thuật
cắt amiđan và nạo sùi vòm họng (nếu được chỉ định) và thông khí áp lực đường thở dương liên tục (CPAP) trong khi
ngủ.[110]

Chứng ngưng thở khi ngủ có thể góp phần vào tăng áp động mạch phổi.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu dài hạn trung bình

Trẻ bị béo phì sẽ gia tăng nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, viêm gan nhiễm mỡ, chứng xơ hóa và xơ gan.

Trẻ em >10 tuổi với BMI ≥giá trị bách phân vị thứ 95, hoặc có BMI ≥giá trị bách phân vị thứ 85 và các yếu tố nguy cơ
khác, cần được khám sàng lọc hàng năm bằng xét nghiệm chức năng gan.

Chẩn đoán xác định bằng sinh thiết gan.

Điều trị bằng giảm cân. Một số thuốc đang được thử nghiệm lâm sàng.[111] [112]

tình trạng bệnh tâm lý xã hội dài hạn trung bình

Trẻ em thừa cân có khả năng bị phân biệt đối xử trong xã hội và có khả năng bị trầm cảm.[113] [114] [115] [116]

Cũng có thể có chẩn đoán tâm thần khác.[117]

Bệnh sỏi mật dài hạn trung bình

Phổ biến hơn ở trẻ em thừa cân và béo phì, và có thể đi kèm với giảm cân nhanh.[118]

Trẻ thường cảm thấy đau nhói bụng, thành từng đợt ở phần tư trên bên phải của vùng bụng.

Chẩn đoán được đưa ra qua siêu âm vùng bụng, và điều trị thường bằng phẫu thuật.

chốc mép dài hạn trung bình

Kích ứng ở nếp gấp da.

Vùng bị ảnh hưởng thường đỏ và ẩm ướt.

Điều trị bao gồm vệ sinh tốt kết hợp với thuốc bôi mềm da. Có thể dùng corticosteroid bôi trên da khi cần thiết.

bệnh nhọt dài hạn trung bình
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Nhiễm trùng ở nếp gấp da.

Điều trị bao gồm vệ sinh thích hợp, chườm bằng gạc ẩm để tạo điều kiện dẫn lưu, rạch và dẫn lưu, và thuốc kháng
sinh khi cần thiết.

Hội chứng giảm thông khí do béo phì dài hạn thấp

Do mô mỡ dư thừa ở ngực và vùng bụng.

Điều trị bằng giảm cân và CPAP trong khi ngủ.

chứng trượt đầu trên xương đùi dài hạn thấp

Thường được quan sát thấy trong độ tuổi từ 9 đến 16 tuổi, và bé trai bị ảnh hưởng nhiều hơn bé gái.[121] Thường có
biểu hiện đau hông hoặc đầu gối, đau khi đi lại, và giảm phạm vi vận động ở hông Điều trị bằng phẫu thuật.

Bệnh Blount dài hạn thấp

Cong chi dưới (tức là xương chày), thường không đau.[121] Các đặc điểm chụp X-quang bao gồm các thay đổi về
hành xương của xương chày đầu gần. Điều trị thường bằng phẫu thuật, mặc dù có thể cố gắng điều trị bằng dụng cụ
chỉnh hình ở bệnh nhân <3 tuổi.

Hen phế quản dài hạn thấp

Trẻ béo phì có nguy cơ hen suyễn cao hơn độc lập vào các yếu tố khác.[123]

Trẻ có thể có biểu hiện khó thở và dung nạp vận động kém.[124] [125]

táo bón biến thiên trung bình

Có thể trở nặng do béo phì.[119]

Trào ngược dạ dày thực quản biến thiên trung bình

Có thể trở nặng do béo phì.[120]

u giả ở não biến thiên thấp

Trẻ có biểu hiện đau đầu nặng kèm chứng sợ ánh sáng.

Đôi khi trẻ bị song thị và tổn thương dây thần kinh sọ não VI.

Có thể quan sát thấy đĩa thị bị xóa mờ khi khám.[122]

Tiên lượng

Điều trị béo phì ở bất kỳ độ tuổi nào cũng là một thách thức. Ngay cả với trường hợp giảm cân thành công, trẻ cũng có
nguy cơ quay trở lại cân nặng trước đó hoặc tăng cân. Để giảm cân thành công, sự tham gia của gia đình trong chế độ
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điều trị giảm cân là điều bắt buộc. Trẻ em béo phì có nguy cơ trở thành người lớn béo phì cao, và béo phì ở người lớn là
một nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.[12] [21] [22] [102] Khoảng 80% trẻ em bị béo phì ở độ tuổi từ 10 đến 15 sẽ tiếp tục
béo phì đến giai đoạn trưởng thành.[12]
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1. National Institute on Aging: genetic association database (external link)

2. Centers for Disease Control and Prevention: ideas to help children maintain a healthy weight (external link)
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Hình 1: Tỷ lệ bệnh thừa cân và béo phì ở trẻ em Hoa Kỳ theo độ tuổi

Trích từ khảo sát NHANES 1999-2014

Hình 2: Tỷ lệ bệnh thừa cân và béo phì ở trẻ em Hoa Kỳ theo nhóm chủng tộc/sắc tộc và giới tính

Trích từ khảo sát NHANES 2011-2012
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.
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