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L'OBESITAT: UN REPTE SANITARI PER AL SEGLE XXI'
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L'obesitat o acumulacio excessiva del greix corporal constitucix un proces que augmenta la

morbiditat i la mortalitat de la poblacib afectada. L'index de mortalitat augmenta d'acord

anib ]'increment de ]'index de massa corporal ( IMC, relacio entre el pes expressat en quilos

i la talla expressada en metres quadrats ). Quan ] 'IMC es igual o superior a 40 kg / in-', nivel]

que es catalogat com d ' obesitat grau III u morbida, la mortalitat de la poblacib afectada

triplica la de la poblacib amb un pes normal (IMC= 18 , 5-25). La morbiditat associada a

l'obesitat es molt diversa i afecta els diferents aparells i sistemes de l'organisme . La morbiditat

metabblica i cardiocirculatOria , a la qual despres hom fara una especial referencia , to una

gran rellevancia entre la patologia associada a l'obesitat.

El sobrepes i l'obesitat es classifiquen en graus segons el valor de ]'increment de ]'acumulacio

adiposa. Aquesta classificacio ha estat modificada d'acord amb el consens SEEDO'2000 publicat

recentment per la "Sociedad Espanola para el Estudio de la Obesidad" (SEEDO) (1).

L'augment de la morbimortalitat associada a ]'acumulacio adiposa no depen tan sols del

grau d 'excel de greix corporal, sin6 tambe del tipus de distribucio topografica del greix. La

distribucio superior, central o androide, mes propia dels homes, produeix una acumulacio

de greix sobretot a la cara, regio cervical, torax i abdomen supraumbilical, amb un component

important de localitzacio visceral, mentre que la distribucio inferior, periferica o ginecoide,

mes propia de les clones, produeix una acumulacio de greix en especial a ]'abdomen

infraumbilical, a les anques, regio glutia i cuixes. Esta completament comprovat que

"acumulacio de greix de distribucio androide, a traves d'un complex mecanisme metabolic

i endocri, no del tot conegut, i en bona part lligat a un increment de la resistencia a la

insulina, produeix una especial predisposicie a les complicacions metabbliques i circulatbries

(dislipoproteinemia, diabetis mellitus, hiperuricemia, hipertensio arterial) que es tradueix,

entre altres consegiiencies, en un augment del rise de sofrir complicacions card iocirculatories,

i entre elles el temut infart de miocardi. Aquest augment de les complicacions

cardiocirculatories propies de l'obesitat central es pot comencar a manifestar en graus

moderats de l'acumulacio adiposa, amb un IMC de 27-30kg/ m'(sobrepes de grau II), i molt

especialment quan el pacient presenta algun altre factor de rise associat. Una forma frequent
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de a^nurrbiditat asscxiada a I'obesitat central es la denominada sindrome X ^^ plurimetabolice,

a^nstihfid ^ esperialnu^nt per Passociacio de resistencia a la insulina, inh^leransia a la glucose,

hipertrigliceridemia, disminuciodel t {DL-colesterol i hipertensio arterial. El nexr kmamental

de la suuirome plurimetabolica, tal com ja s'he chat, es la resistencia a la insulina melt

vinculada al greix central.

En clinica, la forma habitual de valorar la distribucio topografica del greix corporel es a

travel de Ies mesures antropometriques. Te un especial valor la determinacio del yuocient

cintura/anca. La determinacici es reelitza amb el pacient dempeus: la circumferencia de la

cintura es mesura en el punt mitj^^ entre Pespina iliaca anterosuperior i el merge costal

inferior; la circumferencie de I'anca es mesura a nivell dell troc^nters. Segons lea defies

epidemiologiques de la poblacio espanyola, el nivell de rise per a aquest quocient s'estableix

rn 0,9 o mes per ^ Ies Bones, i en 1 o mes per all homes. Resentment s'esta donant molt

valor a la circumferencia de la cintura aillada per a determiner el grau de rise vinrulat a

1'obesitat central. D'ecord amb el sonsens SEEDO'2000 (1 ), per all homes, el valor ds rise es

quan se superen ell 95 cm, i el rise es elevat quans e superen ell 102 cm; per a Ies doers,

aquests valors son, respectivament, R2 cm i 90 cm.

Avui die Pobesitat es considera un autentic repte sanitari per al segle a>i. I'er una banda,

per Ies sons citadel, que en bona part ja eren prou conegudes; Pero sobretot per 1'augment

de I'acumulecio adipose que s'ha produit en els ultims decennia en la poblacio en ell paisos

desenvolupats. En alguns paisos, aim era ell EUA, Canada o el Refine Unit, aquest increment

de la prevalen^a d'obesitat ha estat molt espectacular(2) i ha Bonet floc a que TOMS, amb

una terminologia una mica alarmista, hagi denominat 1'obesitat com una "epidemic del

segle jai". A Espanye, Ies ultimes lodes referides a estudis de camp de gran fiebilitat indi-

quen que la prevalen^a d'obesitat (considerant un IMC igual o superior a 30 kg/m') do la

poblacio de 25 a 60 ant's es d'un 14,5 per cent, la yual cola representa un increment de I'1,1

per cent en relacio e I'estudi SEEDO'97 publicat l'ent' 1998 (3). Per alts banda, un rstudi

publicat resentment, realitzat en la poblacio espanyola de 20 a 65 ant's, amb dales

antropometriques autoreferides, indica queen el periode 1987-1997 Pobesitat a Espanya ha

augmentat un 3,9 per cent.

La prevafen^a d'obesitat a la poblacio es molt variada i respon a diversos factors.

F.ntre ells cal destacar el sexe, 1'edat i el nivell cultural i economic de la poblacio. Aixi,

l'obesitat es mes frequent en Ies Bones, mentre que, en canvi, el sobrepes to una

prevalen^a superior en el sexe masculi. L'obesitat augmenta amb I'edet en la poblaci6

de 25 a 60 ant's. L'estudi SEEDO'97 (3) mostra el notable augment de la prevalentia de

I'obesitat d'acord amb I'edat, especialment en la poblacio femenina. Aproximadament un

25 per cent de lea Bones de 45 a 55 ant's i un 33 per cent de lea de 55 a 60 ant's son obeses.

Aixi mateix cal destacar, com ocorre tambe en altres pa^isos desenvolupats, que la

prevalenSa d'obesitat disminueix notablement en la franja de poblaci^i amb un millor

nivell socioeconomic i cultural.

Altres aspectes rellevants de I'obesitat com a problema de salut son ell relatius a la

discriminacio negative laboral i social que pateix la persona obese i que repercuteix de

forma significative en la disminuci6 de la seva quelitat de villa. ['er alts banda, ell costos

sanitaris fir I'obesitat son molt elevets. Es calcula que lea despeses que genera represenh^n
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del 2 al 8 per cent dels costos sanitaris gobals dels paisos desenvolupats (5). A Espanva,

1'estudi Delphi, publicat el 1999 (6), ha avaluat les despeses anuals en relaci6 amb l'obesitat

en 341.000 milions de pessetes (un 6,9 per cent de ]a despesa sanitaria global).

En una visi6 simplista del problema, ]a fisiopatologia basica de I'obesitat es

extraordinariament senzilla i comuna a tots els casos. La causa constant de I'acumulaci6

excessive de greix Os que en el periode en que es produeix aquest fet la ingesta es excessiva

en relaci6 al requeriment energetic individual. L'organisme huma disposa d'un complex

mecanisme de regulaci6 del pes corporal, amb un sistema de senvals (adipostat) que infor-

ma sobre la quantitat de greix acumulat. L'obesitat es produeix quan els mecanismes

d'ajustament del pes corporal fracassen. Per altra part, es molt probable que en les obesitats

importants existeixi una fallida del mecanisme de l'adipostat.

L'obesitat es una sindrome complexa i multifactorial. Des d'un punt de vista practic, el clinic

ha d'analitzar amb molta cura els factors que han pogut influir en la posada en marxa d'un

determinat cas d'obesitat. La valoraci6 adequada dels diferents factors, especialment d'aquells

que son te6ricament modificables, to una gran transcendencia en el moment d'elaborar el pla

terapeutic. L'esquema inclou, a rues dels factors genetics, els components relacionats amb la

professio i amb els habits familiars i socials que poden intervenir en la ingesta calorica i en

I'exercici fisic, factors que sempre han d'esser valorats amb molta cura en tot malalt obcs. Cal

destacar en aquest esquema dos sistemes de retroaccici que es poden posar en marxa un cop

ha establert l'obesitat. Un d'ells es la disminuci6 de l'exercici fisic que, quan Os important,

acompanya de manera inevitable a l'acumulaci6 de greix. Un altre sistema de retroaccio es el

que s'estableix en alguns malalts, quasi sempre dones, que viuen de manera molt negativa

I'alteracio de la seva imatge corporal. L'ansietat i la depressi6 produfdes per la mateixa obesitat

poden provocar un augment de la ingesta calorica coin a mecanisme de compensacio ("im-

puisos orals"). Si es produeix aquesta situaci6, es indispensable tractar I'ansietat i la depressi6

com a pas previ a la modificaci6 de la conducta alimentaria.

El component genetic de predisposici6 a l'obesitat es variable per6 globalment es molt

important. Es calcula que, en l'acumulaci6 adiposa, el component genetic mitja de es d'un

40 per cent, mentre que la distribucio topografica del greix to un component genetic d'un
60 per cent.

L'anv 1994 es va descriure la leptina (8) codificada pel gen Lep. En ratolins, una mutaci6

d'aquest gen i l'absencia de leptina produeixen un tipus d'obesitat que es reversible desprOs

de 1'administracio d'aquesta proteina. Aquest descobriment, que ha tingut gran trascendOncia

des del punt de vista cientific, va despertar esperances que no s'han acomplert, que pogues

ser util en el tractament de l'obesitat humana. De fet, aviat es va comprovar que els malalts

obesos presenten hiperleptinemia, que s'ha vinculat a una possible resistencia a la leptina.

L'administraci6 d'aquesta protema a malalts obesos ha mostrat la seva escassa o nula eficacia.
Amb posterioritat al descobriment de la leptina, s'han descrit altres gens candidats a tenir

un paper important en la regulaci6 del pes corporal. No obstant, fins ara les descripcions de

formes monogeniques d'obesitat humana son molt excepcionals i cal acceptar que el

component genetic de la immensa majoria de les obesitats humanes es de tipus poligenic.

El tractament de I'obesitat humana es molt dificil, ja que el component genetic es

immodificable i el component ambiental exigeix canvis permanents en els habits de vida,

perque I'obesitat constitueix un proces cr6nic. Avui dia es recomana fixar objectius terapeutics
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raonables i no perseguir inutilment el "pes ideal". Una perdua moderada del pes corporal

Centre un 5 i un ] (1 per cent) ja pot tenir consequencies molt favurables per a Ies aimorbiditats

associades a 1'acumulacio adiposa. No obstant aixo, el problema fonamrntal es que la

tendencia a recuperar el pes perdut es quasi constant; per tint, I'estrategia terapeutica ha

d'anar encaminada a realitzar una estreta vigilancia en la fare de manteniment.

EI pla terapeutic de I'obesitat ha d'establir-se individualment despres de realitzar un estudi

clinic complet. EI tractament ha d'incloure sempre els consells alimentaris i els relatius a

1'activitat fisica. Altres possibles components del tractament son la terapeutirl de Ies

alterations psirologiques, les tecniques de modificacib mnductual i la utilitzaciti de fannacs.

En casos greus ben seleccionats, es practica la cirurgia bariatrica, destinada a obtenir perdues

importants de pes corporal mitjan4ant diverses tecniques encaminades a reduir la capacitat

de I'estomac o a disminuir l'absorcio. Aquest tipus de cirurgia, ha de ser reannanada,

realitzada i controlada per una unitat hospitalaria multidisciplinaria d'obesitat morbida, i

pot ser un recurs terapeutic decisiu en casos greus.

La dificultat del tractament de I'obesitat fa que proliferin els regims i Ies pindoles

"miraculoses". En alguns casos aquests "tractaments" son enganyosos i inutils; en d'altres,

fins i tot pollen ser perillosos per a la salut. Es important yue els professionals de les ciencies

de la salut estiguem especialment atents a denunciar aquestes practiques inadequades i

donem el maxim suport huma i professional als malalts obesos.

Donada la importancia del problema i la dificultat del tractament, cal esmer^ar grans esfor^os

en la prevencio de I'obesitat per aconseguir yue la tendencia al seu increment es detingui o

s'inverteixi. Les campanyes de prevencio pollen ser molt importants, especialment Ies que

van dirigides a la poblacio infantil i juvenil. Els consells han d'anar dirigits a una millora de

1'alimentacio, yue en general es manna rica en calories i en greixos i escassa en hortalisses i

fruiter, i a la Iluita contra el sedentarisme, mitjan^ant 1'estimulacio de la practica d'activitats

fisiques gratificants per a qui les practica.
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