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metabolicky´ syndrom

DEFINICE

Termínem metabolický syndrom
je obvykle označován současný výskyt
abdominální obezity, inzulinové rezi-
stence s poruchou glukózové toleran-
ce, hypertenze a dyslipidemie se zvý-
šením celkových triglyceridů a sníže-
ním HDL-cholesterolu. Pro stanovení
diagnózy podle Evropské kardiolo-
gické společnosti je nutná přítom-
nost tří z uvedených pěti kritérií.
S metabolickým syndromem souvisí
i poruchy koagulace a fibrinolýzy
a projevy systémového zánětu. Tato
kombinace rizikových faktorů vede k akceleraci aterosklerózy, ma-
nifestaci diabetes mellitus 2. typu a výrazně zvyšuje kardiovaskulární
morbiditu a mortalitu. Existuje několik různých definic metabolického
syndromu v dospělém věku a stejně tak není jednotná definice
metabolického syndromu pro dětský věk. V řadě prací je termín
metabolický syndrom v dětském věku zpochybňován a je upřed-
nostňováno zdůrazňovat význam jednotlivých přesně definovaných
rizikových faktorů předčasné aterosklerózy, jejich prevenci, diagnos-
tiku a léčbu.

VÝSKYT

U obézních jedinců v dětském věku
výskyt metabolického syndromu kolísá v zá-
vislosti na použitých kritériích mezi 18 a 50 %.
U dětí s normální hmotností se metabolický
syndrom vyskytuje v méně než 1 %. Vzhle-
dem k celosvětově narůstající epidemii obe-
zity v dětském věku se o metabolickém syn-
dromu u dětí hovoří zejména v souvislosti
s metabolickými důsledky obezity.

OBEZITA

Jako obezitu označujeme nadměrné množ-
ství tělesného tuku. Obezita je závažné multi-
faktoriální onemocnění s vážnými orgánovými
a metabolickými následky.

Pro screeningové stanovení obezity v pe-
diatrické praxi se běžně používá index tělesné
hmotnosti (body mass index): BMI = tělesná
hmotnost v kg/(výška v m)2). Hodnoty BMI
v dětství se výrazně mění s věkem, a proto je

třeba u dětí používat percentilové
grafy (podle V. CAV 1991) (obrázek 1).
Jedinci s hodnotou BMI v rozmezí
75.–90. percentilu pro věk a po-
hlaví mají zvýšenou hmotnost,
hodnoty BMI nad 90. percentilem
znamenají nadměrnou hmotnost,
hodnoty BMI nad 97. percentilem
jednoznačnou obezitu. 

Na rozvoji obezity se podílejí ge-
netické faktory spolu s faktory zev-
ního prostředí. Hlavní příčinou obezity
je příjem energie vyšší než její výdej.
U dětí se na zvýšeném příjmu energie
podílejí zejména jednoduché sacha-

ridy (slazené nápoje) a tuky. Snížený energetický výdej souvisí se
snížením fyzické aktivity a nárůstem podílu sedavých činností.  

Léčba obezity je kombinací dietních opatření a zvýšení
fyzické zátěže. Má být zahájena časně a zaměřena na dosažení trva-
lých změn, ne na rychlé snížení hmotnosti. U předškolních dětí je cílem
léčby udržení stávající hmotnosti, růstem dojde ke snížení BMI. U star-
ších dětí je reálné snižování hmotnosti o 5–10 % výchozích hodnot. Již
toto snížení hmotnosti má vliv na snížení kardiovaskulárního rizika
a odstranění nebo zmírnění metabolických poruch.  

Mezi základní principy diety patří zmenšení porcí jídla,
omezení celkového příjmu tuků, omezení konzumace slad-
kých nápojů a jídel s vysokou energetickou denzitou.

Doporučuje se zvýšení příjmu ovoce a zeleniny.

Metabolický syndrom
v dětském věku

MUDr. Monika Kolská
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, Praha

Cestou ke snížení metabolických rizikových faktorů 
je primární intervence v oblasti životního stylu.

Zahrnuje především redukci hmotnosti 
při nadváze a obezitě, zvýšení fyzické aktivity 

a modifikaci aterogenních dietních návyků. 
Ke zdravému životnímu stylu je nezbytné 

vést již děti, protože z klinické praxe 
je známo, že návyky získané v dětství obvykle
přetrvávají celý život a změn v životním stylu 

lze dosáhnout snáze u dítěte 
než u dospělého.

Obrázek 1. Percentilové grafy BMI u dětí (podle V. CAV 1991)
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HYPERTENZE

Obezita je rizikovým faktorem hypertenze již od dětství. Zvýšení
systolického nebo diastolického tlaku je popisováno u 20–30 %
obézních dětí ve věku 5–11 let. Proto je potřeba u všech obézních
dětí a dospívajících sledovat krevní tlak.  

Hypertenze je definována jako průměrný systolický nebo diastolický
tlak rovnající se  95. percentilu pro pohlaví, věk a výšku nebo vyšší,
naměřený při třech a více příležitostech. Pro měření krevního tlaku u dětí
mimo novorozenecký a kojenecký věk se doporučuje klasický rtuťový
tonometr a auskultační metoda měření. Tlak se měří na pravé horní
končetině. Nezbytná je správná volba manžety, která musí pokrývat dvě
třetiny paže a nezakrývá loketní jamku ani axilu. Při měření krevního tlaku
u obézních příliš malou manžetou získáme falešně vyšší hodnoty TK.
K vyloučení hypertenze bílého pláště je možné i u dětí využít 24hodinové
ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM).

Prvním krokem v léčbě hypertenze u dětí jsou nefarmakologická
opatření – snížení tělesné hmotnosti u pacientů s obezitou a nad-
váhou, snížení příjmu sodíku v potravě pod 6 g/den, zvýšení
pohybové aktivity, zvýšení příjmu ovoce a zeleniny, omezení
příjmu alkoholu (adolescenti), zanechání kouření (v ČR ve 13 letech
denně kouří 6 % chlapců a 3 % dívek). Farmakologická léčba hypertenze
musí být v dětském věku pečlivě zvážena a patří do rukou odborníků.

HYPERLIPOPROTEINEMIE 
U METABOLICKÉHO SYNDROMU

U metabolického syndromu dochází především ke zvýšení
triacylglycerolů a snížení HDL-cholesterolu. Je známo, že zvýšená hladina
inzulinu dobře koreluje s hladinami triglyceridů již u mladé populace,
proto nejdostupnějším a nejlevnějším vyšetřením při podezření na
metabolický syndrom je stanovení stupně obezity a laboratorní vyšetření
hypertriacylglycerolemie.  

Léčba spočívá v dietě se sníženým obsahem zejména
nasycených tuků, optimalizaci tělesné hmotnosti a zvýšené
tělesné aktivitě. U obézních dětí vede snížení nadváhy k normalizaci
lipidogramu (tabulka 1).

INZULINOVÁ REZISTENCE

Obezita v dětství je signifikantní rizikový faktor vývoje inzulinové
rezistence a stupeň obezity koreluje se stupněm inzulinové rezistence.
Inzulinová rezistence může být přítomna i při normální glykemii. Pro
orientační vyšetření stanovujeme hladinu plazmatického inzulinu
nalačno, norma je < 15 m.j./l, hraniční hodnoty 15–20 m.j./l, vysoká
hladina > 20 m.j./l. 

Inzulinová rezistence úzce souvisí s rozvojem poruchy glukózové
tolerance a diabetes mellitus 2. typu. U obézních dětí s rodinnou zátěží

diabetu 2. typu stoupá riziko manifestace diabetu již v adolescentním
věku. V běžné praxi se vyšetřují hodnoty glykemie nalačno nebo se
provádí orální glukózový toleranční test. Vyšetřovat by se měly obéz-
ní děti, děti s výskytem diabetu 2. typu v rodině a děti, které mají
klinické příznaky a cho-roby sdružené s inzulinovou rezistencí, jako je
acantosis nigricans (hyperpigmentovaná hyperkeratotická ložiska
lokalizovaná na krku, v axilách, pod prsy, na vnitřní straně stehen),
hypertenze, dyslipidemie a syndrom polycystických ovarií.
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Tabulka 1. Normální hodnoty lipoproteinů doporučované Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT) u dětí

Hodnota Celkový cholesterol LDL-cholesterol Triacylglyceroly HDL-cholesterol
(mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l)

Přijatelná ≤ 4,4 ≤ 2,9 ≤ 1,0 ≥ 1,2

Hraniční 4,4–5,0 2,9–3,4 1,0–1,5 1,0–1,2

Patologická ≥ 5 ≥ 3,4 ≥ 1,5 ≤ 1,0
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