Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu
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Honzík ve věku 11,5 let

128 kg, 184 cm, BMI 37,8 kg/m2
inzulín 55.10 mU/l (do 29 mU/l), glykémie 5.3 mmol/l (do 5,5 mmol/l)
HOMA‐IR 13 – svědčí pro sníženou citlivost inzulínu tzv. inzulínovou rezistenci
nasazen metformin (PAD)
použité fotografie se souhlasem rodiny

Honzík ve věku 14 let
Cca +50 kg!!
180,9 kg; výška: 200 cm; BMI: 45,3 kg/m2
inzulín 76.20 mU/l (do 29 mU/l)
glykémie 6.40 mmol/l (3.30‐5.50 mmol/l)
HOMA‐IR 21,7
glykovaný HbA1C 5.0 % (IFCC do 4,5 %)
2.hod. OGTT 6,6 mmol/l (IGT: 7,8‐11,1 mmol/l)
navýšení metforminu

porušená glykémie nalačno, progredující inzulínová rezistence
další osud chlapce?
použité fotografie se souhlasem rodiny

Rizikové faktory vzniku cukrovky 2.typu (T2DM) u dětí
• Obezita: 85 % dětí s T2DM mají nadváhu nebo jsou obézní
• Nevhodný životní styl: nedostatek pohybu, nadbytek energeticky
bohaté stravy, konzumace sladkých nápojů Vasanti S. Malik et al., 2010, Diabetes Care
33(11), 2477‐2483.

• Rodinná anamnéza z hlediska přítomnosti T2DM v 1. a 2. generaci
• Věk vzniku: 12‐16 let – relativní inzulínová rezistence v době
puberty
• Porodní hmotnost: vysoká i nízká (2950 g)
• Expozice diabetu v nitroděložním období ‐ u matky přítomnost
gestačního diabetu či T2DM
• Nekojení
• Pohlaví: častěji u dívek než u chlapců
• Rasa: černoši, Hispánci, původní obyvatelé Ameriky, Asiati žijící v
Americe, obyvatelé Pacifiku

Co se skrývá za cukrovkou 2.typu?

inzulínová rezistence + porucha produkce inzulínu slinivkou

+
zmnožení tukové tkáně zejména v oblasti břicha
(obezita)

Rozvoj cukrovky u dětí
• Nejspíše dán dalším hmotnostním přírůstkem
• U dětí trvá kratší dobu než u dospělých

Saad R, et al. Pediatric Diabetes 2005;6:95‐9, Weiss R et al.Diabetes Care 2005;28: 902‐09.

Co víme o jedincích s cukrovkou 2.typu, u
kterých vznikla v období dětství/dospívání?
• Horší dlouhodobá prognóza z hlediska komplikací
než u dětí s cukrovkou 1.typu
• Často mají další komplikace spojené s obezitou
(hypertenze, dyslipidémie, mikroalbuminurie)
• Častěji rozvoj diabetické nefropatie (44.4 %
jedinců s T2DM vs. 20.2 % jedinců s T1DM)
• Výrazně vyšší riziko infarktu myokardu vs. jedinci
s cukrovkou se vznikem po 45.roku života

Hillier T et al. Diabetes

Care 2003;26:2999‐3005.

Prevalence cukrovky 2.typu u dětí a dospívajících
• V minulosti vzácné onemocnění
• S nárůstem prevalence obezity došlo k nárůstu cukrovky
2.typu u dětí Rosenbloom A. et al. American Diabetes Association, 2003.
• 83 % dětí s touto dg. je obézních Haines L et al. Diabetes Care 2007;30:1097‐101.
• USA: třetina (8‐45 %) veškerých případů cukrovky u dětí,
zejména u minorit a určitých etnik Fagot‐Campagna A. J Paediatr Endocrin Metab
2000;13:1395‐402.

• Nárůst pozorován i v ostatních zemích světa
• Evropa: 0,5 % dětí s cukrovkou představuje cukrovka
2.typu; u 1,2 % obézních dětí a adolescentů je dg.
cukrovka 2.typu Wiegand S et al. Eur J Endocrinol 2004;151(2):199‐206.
• ČR: vzácné onemocnění, ZATÍM ojedinělé případy u
jedinců s těžkou obezitou

Stav nadváhy a obezity u dětí v ČR
V České republice každé páté dítě ve věku 5‐18 let trpí
nadváhou či obezitou.
(dle zprávy IOTF z roku 2006, chlapci: 21,9 %, 4,3 % obézní; dívky: 22,5 %,
4,7 % obézní)

České obézní děti/adolescenti
• Porušená glykémie nalačno a dg. T2DM je zatím raritní
• ALE přítomnost inzulínové rezistence je velmi častá
(dle HOMA‐IR indexu více jak třetina) a tudíž představuje
riziko vzniku T2DM v budoucnosti

Jak předcházet rozvoji cukrovky 2.typu
u dětí/adolescentů/mladých dospělých?
Bojem proti obezitě!
Její prevencí!
Společenská prevence a intervence
„Aktivace individuální zodpovědnosti;
poskytnutí znalostí a vybudování a úprava
zevních podmínek pro to, aby zdravější volba
v jednotlivých oblastech životního stylu byla pro
obyvatele snazší než volba nezdravá.“
Hainer V a kol. Základy klinické obezitologie, 2. vydání, Grada 2011

Některé z preventivních kroků v boji
proti obezitě či rozvoji obezity
•

•
•
•

•
•
•

Školy: odstranění automatů prodávající sladké nápoje, sladkosti; instalace automatů
se zdravými potravinami; instalace vodních fontánek; vzdělání učitelů ohledně výživy a
fyzické aktivity a její důležitosti; vzdělání dětí od předškolního věku o zdravém životním
stylu; nařízení o minimálním fyzické aktivitě (30‐45 minut 2‐3krát týdně);
Veřejnost – obec: podpora výstavby hřišť, míst na cvičení, cyklostezek; bezpečnost ulic
a hřišť; poskytovat informace jak nakupovat a jak připravovat zdravé pokrmy
Zdravotnická zařízení: vysvětlení etiopatogeneze vzniku obezity; monitorace hmotnosti
u dětí; uznání obezity jako nemoci; adekvátní úhrada za péči a léčbu obézního pacienta
Průmysl: vhodné označení potravin co do obsahu živin a energie; podpora produktů her,
při kterých děti musí vykonávat fyzickou aktivitu; reklamy k podpoře zdravého
stravování, snídání a pravidelnosti v jedení
Obchody: prodej ovoce, zeleniny, nízkotučných mléčných výrobků, celozrnného pečiva;
instalace koutků zdravé výživy – otázka daně
Média a internet: zákaz reklamy cílené na děti; zdravotně výchovné pořady, hry, cvičení
Vláda: uznání obezity jako nemoci; financování programů zdravého životního stylu;
podpora konzumace zeleniny a ovoce; podpora výzkumu zdravějších výrobků a vzdělání
spotřebitelů o jejich obsahu; finanční podpora školám, které kladou důraz na zdravé
školní stravování, podporují hodiny tělesné výchovy a vzdělávají studenty o zdravém
životním stylu; podpora výstavby cyklostezek, chodníků k běhání a chůzi; zákaz reklam
na nezdravé potraviny a nápoje a na rychlé občerstvení směřovaného na děti; daňový
systém

Co by mohlo pomoci…zakázat
Automaty ve školách na
nezdravé potraviny a
nápoje
+
instalace automatů se
zdravou výživou

Reklamy na nezdravé
potraviny, nápoje a
zařízení rychlého
občerstvení směřované
na děti

Výhledově…
Pokud dnešní obézní děti nebudou
podporovány ve zdravém životním stylu a
pokud nezastavíme epidemii obezity nejlépe
preventivními opatřeními, dojde ke značnému
nárůstu počtu mladých dospělých s dg.
cukrovka 2.typu!

Závěry
• Cukrovka 2.typu není jen onemocněním dospělých
• Nadměrná tělesná hmotnost (obezita) a její postupné
navýšení hrají klíčovou roli v rozvoji cukrovky 2.typu u
dětí/adolescentů a mladých dospělých
• České obézní děti velmi často vykazují známky
inzulínové rezistence – tyto jedinci jsou proto
ohroženi vznikem cukrovky v časném dospělém věku
(u Honzíka zřejmě dojde k rozvoji dříve)
• Prevence či léčba obezity je prevencí T2DM: vytvoření
a podpora prostředí zdravého životní stylu pro
každého jedince od narození
• Znovuobnovení „Národní rady pro obezitu“
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