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Definicija debelosti – kje so meje
•

ITM; najboljša ocena deleža telesnega maščevja glede na standardno
dosegjlive antropometrične meritve (Ancel Keys).

•

Kateri ITM povezan z večjo verjetnostjo zapletov pri otrocih in
mladostnikih?

•

ITM za starost in spol:
– Delež maščevja se spreminja z starostjo.
– Delež maščevja je odvisen od spola.
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Definicija debelosti – kje so meje
•

Čezmerna prehranjenost:
– ITM 85 – 95.p ekv. > 25 kg/m2

•

Debelost:
– ITM > 95.p ekv. > 30 kg/m2

•

Ekstremna debelost:
– ITM > 99.p ekv. > 35 kg/m2

Pomen zgodnjega odkrivanja in
zdravljenja
1.

Ugotoviti vzrok:
–
–

Izključiti sindromsko debelost.
Izključiti bolezni, ki se kažejo kot debelost.

2.

Preprečiti/zgodaj zdraviti zaplete debelosti v otroštvu.

3.

Povezava med debelostjo v otroštvu in v odraslosti (jasna
povezava z zapleti).

Kako ločiti sindromsko debelost od
navadne?
•

Monogensko - sindromska:
– Redka (> 5%)
– Zgodnja
– Izrazita
– Izrazito moten apetit
– Pridružene zdravstvene
težave:
• Displastični znaki
• Anomalije
• Upočasnjen psihomotorni
razvoj
• Motnje pubertetnega razvoja
(odsoten, upočasnjen)

•

Poligenska - navadna:
– Pogosta
– Počasi razvijajoča se
– Odsotnost ekstremnih
prehranskih navad
– Večinoma odsotnost
pridruženih zdravstvenih
težav

Bolezni, ki se kažejo kot debelost
•

Primarne hormonske motnje:
– Hipopituitarizem
– Hipotiroidizem (↑TSH ob normalnih pT4 in pT3 ni vzrok temveč
posledica debelosti).
– Cushingov sindrom/bolezen (hiperkorticizem lahko posledica debelosti)
– Pseudohipoparatiroidizem

•

•

Hipotalamična debelost – posledica prirojenih ali pridobljenih

strukturnih ali funkcionalnih motenj v predelu hipotalamusa (apetit, poraba
energije, povezava s hormonskimi motnjami)

Značilno: povečan ITM, a upočasnjena rast (ev. nizka rast), za
razliko od pospešene rasti oz. visoke rasti pri običajni debelosti:

Zapleti debelosti

Inzulinska rezistenca (IR) in debelost
•

↑maščevja → ↑prostih maščobnih kislin (PMK):
– IR: jetra, mišičje, maščevje
– Maščobno tkivo (vnetje, fibroza):
• Vnetje (TNFalfa, IL6, IL1beta …)
• Adipokini (Leptin, adiponektin …)

– IR je kompenzirana z večjim izločanjem inzulina iz trebušne
slinavke.
Cell 2013

Sprememba v delovanju maščobnega
tkiva
•

Dolgoročna in ireverzibilna sprememba strukture in funkcije
maščobnega tkiva ob debelosti.

Motena presnova glukoze (SBT2)
•
•
•

t

Inzulinska rezistenca
Motena glukozna toleranca
SBT2

•

Zgodnejši začetek = Zgodnejša manifestacija, zgodnejši propad
beta-celic = Zgodnejši zapleti?

•

Povezava tudi s T1D (OR 1.25 (95%CI 1.04-1.51) za 1 SDS večji
SDS)
Circulation 2009, Diabetic Medicine 2011

Opredelitev IR, prediabetesa in
diabetesa
•

Euglikemična-hiperinzulinemična zanka in IV glukozatolerančni test:
– Najboljši, a časovno, fizično in finančno obremenjujoči metodi.

•

Oralni glukozatolerančni test:
– Dokaj dobra korelacija z euglikemična-hiperinzulinemična zanka.

•

Indeksi izračunani glede na vrednosti KS in inzulina na tešče (HOMA,
QUICKI):
– Nimajo dodane vrednosti v primerjavi z inzulinom na tešče ob evglikemiji.

•

Izolirane meritev KS ali inzulina na tešče:
– Za KS jasne meje
– Inzulin – slaba korelacija z euglikemično-hiperinzulinemično zanko.

JCEM 2011

Pogostost IR – KOEDPB, UKC LJ

Otroci (N=92)

Mladostniki (N=395)

Dečki
(delež (%))

Deklice (delež
(%))

Fantje (delež
(%))

Dekleta
(delež (%)

> 20 mU/l ob 0’

3/47 (6)

3/45 (7)

32/167 (19)

51/228 (22)

> 75 mU/l ob 120’

13/47 (28)

12/45 (27)

74/167 (44)

114/228 (50)

> 150 mU/l kadarkoli

6/47 (13)

8/45 (18)

40/167 (24)

71/228 (31)

IR kadarkoli

15/47 (32)

15/45 (33)

85/167 (51)

133/228 (58)

Hormone Research in Pediatrics 2013

Kardiovaskularni zapleti – neposredna
povezava z debelostjo (visceralno!)
•

Arterijska hipertenzija (RR nad 95. p za starost, spol in višino):
– V povprečju višji RR kot skupina
– Prevalenca se podvoji med 75. in 95. p za ITM
– Večinoma sistolična (predominanca simpatikusa nad parasimpatikusom

•

Spremembe strukture in funkcije žilne stene in srčne strukturne
spremembe:
– Endotelna disfunkcija
– Zadebeljena intima-medija žilja (MTG!)
– Hipertrofija levega in desnega prekata

•

Dislipidemija:
–
–
–
–

↑celokupni holesterol
↑LDL
↑Tg
↓HDL

JCEM 2012
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JCEM 2012, EJE 2013

Respiratorni zapleti
•
•
•

•

Povečan napor za dihanje
Ožje dihalne poti
Obstruktivna apneja v spanju (4,5-krat
večja verjetnost) → neurokognitivni
deficiti

Normalno dihanje

Difuzijske motnje

•

Pozitivna linearna povezava s stopnjo
debelosti
• Skrajna oblika - Pickwickov sindrom kronična hipoksija in hiperkapnija

JCEM 2012

Delna obstrukcija

Popolna obstrukcija (OSA)

Motena puberteta in reprodukcija
•

Deklice:
– Zgodnejša menarha (evidentno nad 85. p):
•
•
•
•

pogostejša depresija,
motnje hranjenja,
motnje menstrualnega cikla,
rak dojk.

– Sindrom PCO – povezava z ↑Ins
– Pseudo-prezgodnja puberteta pri deklicah

•

Dečki:
– Kasnejši puberteni razvoj +/– Vpliv na plodnost +/– Pseudo-hipogonadizem pri dečkih

Pediatrics 2002

Gastrointestinalni zapleti
•

Gastro-ezofagealni refluks:
– Klinično splošno sprejet zaplet (usmerjena anamneza)
– Podcenjena prevalenca
– Endoskopija le če ob ustreznem zdravljenju ni izboljšanja

•

Maščobna infiltracija jeter:
– UZ; 33% predpubertetnih in 50% mladostnikov
– ITM linearno povezan z povišanjem transaminaz in UZ dg.
– Kopičenja maščevja pri zelo mladih povezana z zgodnješo cirozo

•

Žolčni kamni:
– Večji volumen žolčnika
– Redko žolčni kamni, večja verjetnost pri ↑Tg

JCEM 2012

Normalna

Zamaščena

Ortopedski zapleti
•
•
•

Čezmerna pronacija stopal
Blountova bolezen – idiopatska tibia vara
Zdrs glavice femurja

•

Manj gibalno učinkoviti

JCEM 2012, SLOFIT 2011

Drugi zapleti
•

Benigna intrakranialna hipertenzija:
– Persistenti glavobol, motnje vida in/ali papiloedem
– Spremljajoča hipotiroza poveča tveganje

•

Zmanjšana toleranca za vročino

•

Iritativni dermatitis v predelu pregibov

•

Strije – predvsem v predelu trebuha in kolkov

•

Zadihanost ob odsotnosti pljučne bolezni

•

Utrujenost
JCEM 2012

Otroška debelost in zapleti pri odraslih
•

↑ tveganje za T2D (OR (za 1 enoto povečane stopnje ITM-SDS)
1,22 – 2,04).

•

↑ tveganje za hipertenzijo (OR 1,35 – 3,75).

•

↑ tveganje za kardiovaskularne zaplete (OR 1,53 – 5,43).

•

↑ tveganje za rakavo obolenje (OR 1-1,4).

•

↑ tveganje za vse vrste umrljivosti (OR 1,4-1,6).

•

Omejen neodvisni učinek otroške debelosti.

Park MH et al 2012

Ukrepi - izobraževanje o zdravem
načinu življenja
•

Šola je dobro okolje za intervencije. Idealna populacija 6-12 let.

•

Izobraževanje o:
– zdravi prehrani,
– primerni telesni aktivnosti
– telesni samopodobi.
Redna telesna dejavnost znotraj šole.
Boljša prehrana v šoli.
Podpora učiteljem in zaposlenim v šoli.

•
•
•

Cohrane Database Syst Rev 2011

Obravnava čezmerno prehranjenih
otrok in mladostnikov pri nas
•

ITM med 85. in 95.p:
–
–
–
–

•
•

Prehrana (zmanjšan vnos ogljikovih hidratov).
Povečati (starosti primerno) telesna aktivnost.
Zmanjšati delež sedečega načina življenja.
Redno sledenje pri izbranem zdravniku.

ITM nad 95.p in
ITM med 85. in 95. p ter dejavniki tveganja za zaplete debelosti in
ni spremembe življenjskega sloga znotraj 6 mesecev:
– Napotitev v zdravstveni center, kjer so vešči izvedbe OGTT in je možna
določitev lipidograma.

Slo Pediatr 2009

Obravnava čezmerno prehranjenih
otrok in mladostnikov pri nas
•

(Ob debelosti) je inzulinska rezistenca najpomembnejši faktor za
razvoj več pomembnih zapletov debelosti – zato je smiselna
njena laboratorijska potrditev in sledenje v za to
usposobljenih centrih.

•

Pri morbidni debelosti je indicirana bolj pogobljena diagnostika
- omejeno na III. center.

•

Zdravljenje debelosti in zapletov z zdravili in posegi je
omejeno na III. centre.

Slo Pediatr 2009

