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Amsterdam - Kinderen met zeer ernstig overgewicht
hebben afwijkende patronen van hersenactiviteit. De
communicatie tussen de verschillende hersengebieden
is bij deze kinderen anders dan bij hun slanke
leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit een vrijdag 1 augustus
bekendgemaakt onderzoek naar de effecten van
obesitas
op
het
brein
van
de
afdelingen
kinderendocrinologie en klinische neurofysiologie van
VU medisch centrum.
Hiermee wordt bevestigd dat obesitas aantoonbaar invloed
heeft op de hersenfunctie. De onderzoekers vergeleken de
hersenactiviteit van een groep van elf zeer zware meisjes
met een controlegroep bestaande uit meisjes met een
normaal gewicht.
Fors overgewicht houdt op latere leeftijd verband met
veranderingen in de hersenen en achteruitgang van de
hersenfunctie. Het onderzoek zet een belangrijke stap door
aan te tonen dat veranderingen in hersenactiviteit al op
jonge leeftijd aanwezig zijn, ver voor de latere
achteruitgang. Hiermee wordt het belang onderstreept om al
op jonge leeftijd te beginnen met de aanpak van dit
gezondheidsprobleem.
De
precieze
oorzaken
van
de
veranderingen
in
hersenactiviteit en de onomkeerbaarheid ervan, moeten nog
verder worden onderzocht. Wellicht speelt een veranderde
stofwisseling, bijvoorbeeld van vetten of insuline, hierbij een
rol. Een andere verklaring kan zijn dat kinderen met ernstig
overgewicht een verhoogde motivatie en gevoeligheid voor
eten hebben.
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