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Sydäntautien ehkäisyn atoittamisessa
ei alaikärajaa

VERENKTERToET-rrursröru sATRAUKsTEN rrurunlra¡HxÄlsv on yksi
terveydenedistämishankkeiden keskeisimpiä tavoitteita
ympäri maailmaa - mutta koska verenkiertoelimistön sai-

rauksien ennaltaehkäisy tulisi aloittaa? D'Ascenci työtove-
reineen pitää katsauksessaan tärkeänä ensinnäkin äidin
raskaudenaikaista liikuntaa ja tupakoimattomuutta, ras-

kausdiabeteksen ehkäisyä ja vauvaiän imetystä. Näiden li-
säksi lapsuuden runsas reipasja rasittava fyysinen aktiivi-
suusja terveellinen ruokavalio muodostavat hyvän pohjan
verenkiertoelimistön terveydelle lapsuudesta saakka.

Ihanteellinen sydämen ja verenkiertoelimistön ter-
veyden indeksi näyttäisi myös ennustavan pienempää
kohonneen verenpaineen, metabolisen oireyhtymän ja
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veren rasvahappojen epäsuotuisan koostumuksen (dysli-

pidemia) riskiä sekä vähentävän valtimoiden seinämien
paksuuntumista. Indeksin osatekijöitä ovat normaalipai-
noisuus, fyysisen aktiiviuuden suositusten täyttyminen,
terveellinen ruokavalio, tupakoimattomuus sekä normaa-
li verenpainei kolesteroli- ja glukoositaso. Elintapojen ko-

konaisuus voikin olla tärkein tekijä verenkiertoelimistön
terveyden ylläpitämisessä yksittäisten elintapojen sijaan.

Katsauksen tarkoituksena oli koota synteesi raskau-

denaikaisiin ja syntymänjalkeisiin elintapoihin liittyvien
riskitekijöiden roolista sydämen ja verenkiertoelimistön
terveydessä elämänkaaren aikana. Sen kirjallisuushaku ei

kuitenkaan ollut systemaattinen, joten tulosten kattavuus
ja tutkimusnäytön edustavuus jäävät vajavaisiksi. Tulokset
antavat kuitenkin hyvän yleiskuvan toimista, joilla lasten
ja nuorten sydänterveyttä voidaan tukea.

Sydäntautien ennaltaehkäisyllä ei ole alaikärajaa. Jo

lasta odottavien naisten kannustaminen liikuntaan ja
muihin terveellisiin elintapoihin muodostaa h1vän poh-
jan sydänterveyden edistämiselle. Terveellisten elintapo-
jen jatkaminen syntymän jälkeen vähentää myös elämän-

aikaista altistumista verenkiertoelimistön sairauksien
riskitekijöille, ja voi ehkäistä tai ainakin siirtää kliinisesti
merkittävien tautikuvien puhkeamisen.
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Covid-19-rajoitukset söivät lasten ja
nuorten fyysisen kunnon

Covt D-r g-pAN D EM IAAN r-r trrwÄr RAJ orru Ks ET ovat keskeyt-

täneet kokonaan tai muuttaneet lasten ja nuorten lii-
kunta- ja urheiluharrastuksia. Näiden toimien vaikutuk-
sista lasten ja nuorten fyysiseen kuntoon ei kuitenkaan
ole ollut kattavaa tietoa. Sekä Jurakin ja työtoverien että

Wahl-Alexahnderin ja Camicin tuoreiden tutkimusten pe-

rusteella lasten ja nuorten fyysinen kunto oli heikenty-

nyt huomattavasti pandemiarajoitusten aikana' Lisäksi Ju-

rakin ryhmän mukaan fyysisen kunnon lasku oli suurin

3O-vuotisen mittaushistorian aikana'

Jurak työtovereineen raportoi Slovenian kansallisen

fyysisen kunnon seurantaj ärj estelmän trendejä vuodes-

ta 1989 aina kesään 2020.Pitkán laskevan trendinjälkeen


