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Pozdravni nagovori

Pozdravni nagovori

Uvodnik
Pisanje uvodnika je priložnost, da se zahvalim predavateljem, recenzentom, sponzorjem in sodelavcem, ki so sooblikovali simpozij »Etiologija in patologija debelosti«. K sodelovanju povabljeni priznani profesorji in strokovnjaki za zdravljenje debelosti so se pozitivno odzvali, pripravili predstavitve in
omogočili organizacijo simpozija.
Prekomerna telesna teža je razširjen in drag zdravstveni problem, ki ga je
potrebno obravnavati celostno z izvajanjem dobro koordiniranih zdravstvenih
in družbenih politik. Učinkovito obvladovanje stroškov zdravljenja debelosti
predstavlja največji izziv javnega zdravja v svetu, zato je simpozij namenjen
predstavitvi strateških pristopov za preprečevanje debelosti.
V imenu organizacijskega in strokovnega odbora in kot predstojnica Katedre za temeljne vede na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice se zahvaljujem vsem predavateljem in poslovnim partnerjem, ki so omogočili organizacijo simpozija, za katerega upamo, da bo odmeven v slovenskem zdravstvenem
prostoru.
doc. dr. Ivica Avberšek-Lužnik, mag. farm.
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Pozdravni nagovori

Spoštovani gostje, vabljeni predavatelji, udeleženci!

Spoštovani udeleženci simpozija, cenjeni gostje

Izrekam vam dobrodošlico na 2. simpoziju »Etiologija in patologija debelosti«, ki ga pripravlja Katedra za temeljne vede Visoke šole za zdravstveno nego
Jesenice. Simpozij je odraz našega razvoja na področju strokovnega delovanja
kateder Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Izbrana tema simpozija je aktualna za strokovni in širši družbeni prostor.
Izbor teme ni naključen in kaže na naše usklajeno delovanje. Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice je usmerjena v razvoj študijskih programov za krepitev zdravja v družbi, naša prizadevanja tečejo v smeri akreditacije magistrskega študija Promocija zdravja. V prihodnosti bodo na področju krepitve
zdravja v vseh starostnih obdobjih populacije imeli pomembno mesto in vlogo
poklici v zdravstveni negi s podiplomskimi in specialnimi znanji na tem področju, zato je razvoj tovrstnih programov potreben in nujen ter je primerljiv
s pristopi v razvitem svetu. Prav tako smo tej tematiki namenili pomemben
delež v predmetniku magistrskega študija Zdravstvena nega, ki ga izvajamo
od leta 2009.
Program simpozija je celovit, saj zajema področje preventive, epidemiologije, genske pogojenosti, klinična stanja, povezana z debelostjo, zdravljenje, vidike
vpliva debelosti na druga obolenja in pojave idr. Program udeležencem ponuja
celovito strokovno informacijo in povezuje različne strokovnjake, kar kaže na
potrebnost timskega sodelovanja in povezovanja znanj, dokazov in izkušenj.
Pomemben dosežek simpozija je recenziran zbornik prispevkov, ki bo študijsko gradivo za klinična okolja in študente.
Simpozija ne bi bilo brez ideje in vztrajnosti članov Katedre za temeljne
vede Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice da nadaljujejo s strokovnim
delom, ki so ga zastavili v letu 2010 s simpozijem, ki je obravnaval tematiko
alkohola. Vsem se zahvaljujem za opravljeno delo in želim veliko uresničenih
idej v prihodnosti ter uspešno strokovno delo.
Naj vam 2. simpozij »Etiologija in patologija debelosti« ponudi priložnosti
za povezovanje v znanju, v raziskovalnih dosežkih, strokovnih novostih, izkušnjah, naj vam prebudi inovativnost in nove predloge medsebojnega povezovanja in sodelovanja.
doc. dr. Brigita Skela Savič
DEKANJA

V čast mi je, da Vas smem pozdraviti v imenu Ministrstva za zdravje in se
ob tem iskreno zahvaljujem organizatorju 2. simpozija Etiologija in patologija
debelosti, to je Katedri za temeljne vede, za prijazno povabilo.
Veseli smo, da se bo danes tu, pred strokovno javnostjo, obravnavala problematika debelosti, ki postaja vse večji javnozdravstveni problem.
Nacionalni program prehranske politike 2005–2010 se je iztekel. Podatki
o analizi prehranjevalnih navadah Slovencev, ki jo je izvedel Inštitut za varovanje zdravja, kažejo, da so se v obdobju od 1997 do 2009 prehranjevalne
navade Slovencev v marsičem izboljšale. Tako se je zmanjšal delež tistih, ki ne
zajtrkujejo, povečal se je delež tistih, ki pogosteje uživajo sadje in zelenjavo,
uživa se manj mesnih izdelkov in sladkega peciva. Za preprečevanje srčnožilnih bolezni je pomemben tudi podatek, da prebivalci Slovenije uživajo več
olivnega olja.
Pomemben prehranski problem je tudi prevelika količina zaužite soli. Rezultati raziskav o vnosu soli med slovenskimi prebivalci so pokazali, da vnos
soli v vseh starostnih skupinah presega prehranska priporočila: pri predšolskih otrocih za 67 %, pri mladostnikih za 100 %, pri odraslih pa kar za 148 %.
Največji viri soli v prehrani prebivalcev Slovenije so: mesni izdelki, kruh in
krušni izdelki, predpripravljene in polpripravljene jedi, slani prigrizki, siri,
jedi iz predelane zelenjave, obroki v restavracijah ter samo dosoljevanje hrane
pri mizi.
V skladu z navedeno problematiko je bil pred letom dni sprejet Akcijski
načrt za zmanjševanje porabe soli med prebivalci Republike Slovenije, ki je
vključeval široko medijsko kampanjo za zmanjševanje soli v prehrani. Aktivnosti na tem področju vključujejo tudi dogovore z živilsko-predelovalno
industrijo, ponudniki javne prehrane ter gostinskimi ponudniki. Raziskave
namreč kažejo posredno povezavo med količino zaužite soli ter pojavom debelosti, predvsem zaradi večjega uživanja sladkih pijač.
Podatki pa tudi kažejo, da bo potrebno v prihodnje več pozornosti nameniti tistim z nižjim socialno-ekonomskim statusom, ki uživajo energijsko bogato
prehrano.
V Sloveniji tako kot drugje v Evropi nismo imuni na epidemijo debelosti,
število prekomerno hranjenih in debelih se povečuje tako med odraslimi kot
med otroki. Zato bomo v novi prehranski politiki, ki jo želimo oblikovati za
10-letno obdobje, tej problematiki namenili veliko pozornosti.
9

ETIOLOGIJA IN PATOLOGIJA DEBELOSTI

Že sedaj lahko skozi različne oblike subvencioniranja prehrane država
vpliva na kakovost zaužite hrane (na primer subvencionirana šolska malica,
dijaška prehrana, subvencionirana študentska prehrana). Z zakonom o šolski
prehrani ter Pravilnikom o subvencionirani študentski prehrani so ponudniki
prehrane zavezani k uporabi smernic zdravega prehranjevanja, ki jih je za posamezno populacijo oblikovalo Ministrstvo za zdravje.
Pomemben ukrep za večje uživanje sadja in zelenjave predstavlja tudi
ukrep EU, imenovan Shema šolskega sadja, ki omogoča brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave osnovnošolcem.
Pomembno je tudi povezovanje zavodov za zdravstveno varstvo in osnovnih šol v »Mreži zdravih šol«. Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti
za zdravo življenje. Vsem omogoča, da vplivajo na svoje (telesno, duševno,
socialno in okoljsko) zdravje in jih k temu spodbuja.
Veliko izzivov pa nas čaka še na področju omejevanja trženja zdravju nekoristnih živil.
V ta namen smo oblikovali več strokovnih kot tudi medresorskih skupin, ki
so ali pa še bodo oblikovale strokovna izhodišča, ki bodo ministrstvu služila za
argumentiranje določenih predlaganih ukrepov. Ko zagovarjamo zdravstveni
vidik, nemalokrat trčimo ob drugačne interese (npr. industrije).
Zavedamo se, da nas čaka zahtevno in naporno delo. Želimo si, da bi nam z
novo prehransko politiko uspelo oblikovati spodbudno okolje za razvoj zdravih prehranjevalnih navad. V zadnjem času je bilo veliko govora o trošarinah
na nekatera zdravju manj koristna živila. Namensko pobrane trošarine bi tako
predstavljale finančna sredstva za promocijo zdravju koristnejših živil, promocijo zdravega življenjskega sloga, več gibanja, in nenazadnje, mogoče bi jih
bilo koristno porabiti za odpravljanje posledic, ki jih prinaša debelost.
Spoštovani udeleženci simpozija, želim, da bi tekom današnjega dne pridobili čim več novih informacij in znanja, kar nam bo nesporno olajšalo pot do
boljšega zdravja Slovenk in Slovencev.
Ministrstvo za zdravje

10

Program simpozija

Program simpozija

8.00–9.00 Registracija udeležencev simpozija
9.00–9.30 Pozdravni nagovori
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doc. dr. Brigita Skela Savič, dekanja VŠZNJ
dr. Katja Povhe Jemec, Ministrstvo za zdravje
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Moderatorki: doc. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
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dr. Katja Povhe Jemec
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doc. dr. Irena Grmek Košnik
10.20–10.45 Debelost – bolezen posameznika in družbe
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10.45–11.00 Razprava
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11.15–11.40 Kirurško zdravljenje pacientov po medicinsko vodenem hujšanju
prof. dr. Uroš Ahčan, Nina Suvorov
11.40–12.05 Možnosti in omejitve zdravljenja debelosti z zdravili
prof. dr. Aleš Krbavčič
12.05–12.20 Razprava
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Sekcije
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dr. Nejka Potočnik
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doc. dr. Cirila Hlastan Ribič in ostali
14.30–14.50 Hormoni in označevalci vnetja pri debelosti
dr. Aleš Jerin
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doc. dr. Brigita Skela Savič
predstojnica Katedre za temeljne vede
DEKANJA
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Debelost – izziv javnega zdravja

Strokovni prispevek

Debelost – izziv javnega zdravja
Obesity – challenge of public health
dr. Katja Povhe Jemec

Izvleček

V svetovnem merilu prispevata prekomerna teža in debelost k večji stopnji umrljivosti kot podhranjenost. Približno ena desetina odrasle populacije je prekomerno
težke ali debele. V Sloveniji je prekomerno težkih 40,6 % odraslih prebivalcev, debelih pa je 17,1 %. Delež prekomerno težkih in debelih prebivalcev se je v zadnjem
desetletju povečal v vseh socialno-ekonomskih skupinah, najbolj pa v skupini ljudi z
najnižjo stopnjo izobrazbe. Tudi v skupini otrok in mladostnikov zaskrbljujoče naraščata prekomerna teža in debelost. Neuravnotežena prehrana in zmanjšana telesna
aktivnost pripomoreta k razvoju debelosti, ki jo lahko učinkovito preprečujemo le s
preventivnimi pristopi. Z ukrepi prepletajočih se politik na področju zdravja, kmetijstva, transporta, urbanizma, okolja, živilske industrije, marketinga in izobraževanja je
potrebna vzpostavitev podpornega okolja za razvoj zdravih prehranskih in gibalnih
navad. Spremembe v vzorcih prehranjevanja in gibanja so pogosto rezultat okoljskih
in socialnih sprememb, ki so vezane na razvoj družbe in predstavljajo velik družbenopolitični izziv.
Ključne besede: prehranska politika, debelost, prehranjevalne navade

Abstract

Worldwide, overweight and obesity contribute more to increased mortality than malnutrition. As much as one tenth of the global adult population is overweight or obese.
Also in Slovenia 40.6 % of adults are overweight and as much as 17.1 % are obese. In
the last decade, the share of overweight and obese adult inhabitants of Slovenia increased in all social-economic groups; the highest increase was recorded in the group
with the lowest level of education. Disturbing increase of overweight and obesity has
also been recorded in the group of children and adolescents. Unbalanced diet and
reduced physical activity contribute to the development of obesity against which it is
important to use the preventive approach, measures of integrated policies in the area
of health care, agriculture, transport, urban planning, environment, food industry,
marketing and education that create supporting environments for the development
of healthy dietary and exercise habits. Especially changes in dietary as well as exercise
patterns are frequently a result of environmental and social changes related to the
development of society and represent a great challenge to policy-makers.
Key words: dietary policies, obesity, food intake habits

dr. Katja Povhe Jemec, univ. dipl. inž.
Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje
katja.povhe-jemec@gov.si
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1 Uvod
»Prekomerna teža in debelost prispevata v svetovnem merilu k večji stopnji umrljivosti kot podhranjenost,« se glasi sporočilo medijskega centra Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2011). Debelost je peti dejavnik tveganja
za smrtnost ljudi. Po ocenah, ki jih je leta 2008 podala Svetovna zdravstvena
organizacija (v nadaljevanju SZO), je v svetu približno 1,5 milijarde odraslih,
starejših od dvajset let, prekomerno težkih in/ali debelih. Od tega je debelih
preko 300 milijonov žensk ter 200 milijonov moških, kar predstavlja desetino
svetovne populacije. Razmere so zaskrbljujoče tudi v skupini otrok. Za leto
2010 je znano, da je 43 milijonov otrok, starih do pet let, prekomerno težkih,
predvsem v urbanih področjih. Več kot 80 % prekomerno težkih otrok živi v
razvijajočih se deželah, 20 % pa v razvitem svetu.

2 Razmere v Sloveniji
Podatki za leto 2007 (CINDI, 2008) kažejo, da ima prekomerno telesno težo
40,6 % odraslih prebivalcev Slovenije, debelih pa je 17,1 %. Delež prekomerno težkih in debelih odraslih prebivalcev Slovenije se je v zadnjem desetletju
povečal v vseh socialno-ekonomskih skupinah. Najmanj v skupini z najvišjim
socialno-ekonomskim položajem, kjer delež normalno hranjenih narašča, nasprotno pa je delež debelih višji v skupini ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe. V
skupini starih nad 65 let stopnja izobrazbe ni več povezana s stanjem prehranjenosti (CINDI, 2008).
Debelost v Sloveniji narašča tudi med otroki. Po podatkih Fakultete za
šport je delež prekomerno težkih in debelih otrok z leti večji. Analiza podatkov
telesne mase in višine dečkov v starosti med 7 in 18 let, opravljena za obdobje
od leta 1991 do 2006 (Kovač, Leskošek in Strel, 2008), je pokazala 40-odstoten
porast števila otrok s prekomerno težo. Delež prekomerno težkih dečkov se
je v tem obdobju povečal s 13,5 % na 18,8 %, delež debelih pa z 2,8 % na 6,1 %.
Uravnotežena prehrana in zadostna telesna dejavnost omogočata vzdrževanje energijskega ravnovesja med vnosom in porabo energije. Neuravnotežena
prehrana je dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in
stanj, kot so srčno-žilne bolezni, metabolični sindrom in sladkorna bolezen
tipa 2 ter rak debelega črevesa. Prehranski in gibalni dejavniki tveganja so pogostejši v skupini ljudi nižjega socialno-ekonomskega položaja (Djomba idr.,
2011). Prehranjenost ima danes v primerjavi s preteklostjo drugačen pomen.
Prekomerna teža in debelost se v največjem deležu pojavljata v skupini ljudi
z najnižjo stopnjo izobrazbe oziroma med ljudmi najnižjega družbenega sloja
(CINDI, 2008). Raziskave kažejo, da v Sloveniji otroci iz socialno-ekonomsko
šibkejših družin manj pogosto uživajo sadje. Raziskovalci v povezavi s prehranskimi dejavniki navajajo posledice socialne neenakosti zaradi pomanjkanja izobrazbe, znanja, obveščenosti ter ekonomske šibkosti, ki vodi do težje
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dostopnosti do nekaterih živil. Ne smemo pa spregledati dejstva, da tudi stres
lahko vodi v tolažilne načine prehranjevanja (Djomba idr., 2011).

3 Kompleksnost problematike in ukrepi
Energijsko gosta, a hranilno revna hrana, zmanjšana telesna dejavnost,
spremenjeni načini dela ter transporta na delo so dejavniki, ki pripomorejo k
razvoju debelosti. SZO poudarja pomen preventivnega pristopa pri reševanju
problematike prekomerne hranjenosti in debelosti. Spremembe v vzorcih prehranjevanja in gibanja so pogosto rezultat okoljskih in socialnih sprememb v
družbi in predstavljajo socialno-politični izziv (WHO, 2011).
Pomemben korak k obvladovanju naraščajoče epidemije debelosti je predstavljala konferenca v Carigradu leta 2006, ko so ministri za zdravje 48 držav
podpisali Evropsko listino Svetovne zdravstvene organizacije o preprečevanju
debelosti (WHO European Charter on counteracting obesity, 2006). V njej je
izpostavljena potreba po celovitem sodelovanju različnih sektorjev na nacionalnih in lokalnih ravneh. Listina strukturno opredeljuje cilje, načela in okvir
delovanja, od držav zahteva redno spremljanje in vrednotenje učinkovitosti
programov in politik. Na zdravje ljudi namreč vplivajo politika in razvojni
programi drugih sektorjev kot npr. kmetijstva, financ, gospodarstva, prometa, prostorskega planiranja, izobraževanja, raziskovanja, športa, kulture in turizma. Listina se osredotoči na zniževanje problema debelosti med otroki in
mladostniki in si zastavlja ambiciozen končni cilj – ustaviti epidemijo debelosti in obrniti trend naraščanja v nasprotno smer na način, da bi bili prvi vidni
napredki zaznani že v naslednjih 4 do 5 letih, naraščanje trenda pa zaustaviti
do leta 2015.
Pomembna novost je tudi potrditev Priporočil za omejevanje trženja hrane
in pijač otrokom. Priporočila je sprejela Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije maja 2010. Globalna priporočila (WHO, 2010) navajajo
smernice za omejevanje trženja, vse od predvidenih obveznosti vlad preko
členov o posebni zaščiti otrok in mladostnikov do spremljanja in vrednotenja
ukrepov. Konec leta 2010 je bila s strani Ministrstva za zdravje imenovana
medresorska delovna skupina za omejevanje trženja živil otrokom. Naloga
skupine je oblikovanje izhodišč in ukrepov za omejevanje oglaševanja nezdrave hrane, s katerimi bi bilo mogoče v naslednji prehranski politiki vplivati na razvoj ustreznih prehranjevalnih navad. Podobno kot v drugih državah
članicah Evropske unije smo tudi v Sloveniji začeli reševati problem prehranjevanja z Resolucijo nacionalnega programa prehranske politike za obdobje
2005–2010 (v nadaljevanju Resolucija). Iz Resolucije izhaja več konkretnih
aktivnosti, kot je na primer oblikovanje prehranskih smernic za različne starostne skupine (dojenčki, otroci v vrtcih, šolah, dijaških domovih, smernice za
študente, aktivno populacijo ter bolnišnice in domove za starostnike).
Oblikovali smo tudi Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za
krepitev zdravja 2007–2012. Oba nacionalna programa kot tudi obetajoča se
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nova prehranska politika so zastavljeni celovito, s poudarkom na medresorskem sodelovanju in partnerstvu med izvajalci ukrepov.
Med pomembnejšimi večsektorskimi ukrepi je tudi Zakon o šolski prehrani, ki med drugim določa, da so vsi šoloobvezni otroci deležni subvencionirane šolske malice, pripravljene v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zakon med drugim prepoveduje tudi
umeščanje prodajnih avtomatov v šolski okoliš, s čimer se omejujejo slabe
prehranjevalne navade otrok (Gabrijelčič Blenkuš, 2010).
Trenutni podatki na področju prehranjevanja otrok in mladostnikov kažejo, da se je v zadnjem obdobju povečal vnos sadja, vendar še vedno ne pri
otrocih, ki prihajajo iz ekonomsko šibkejših družin.
Evropska komisija je v začetku leta 2009 sprejela Uredbo za oskrbo otrok v
izobraževalnih ustanovah, ki predvideva ureditev brezplačnega razdeljevanja
sadja in zelenjave učencem. Glede na to, da obstaja problem nižjega vnosa
sadja in zelenjave tudi pri nas, je k aktivnemu sodelovanju pristopila tudi Slovenija.
Za zmanjševanje problematike debelosti je pomemben tudi nacionalni
program vzgoje za zdravje. Ob tem velja omeniti, da gre za celosten pristop
vzgoje za zdravje na področju prehrane, gibanja in vzdrževanja zdrave telesne
teže od vzgoje bodočih staršev do zaključenega obdobja mladostništva. Omenjeni program se izvaja v mreži regijskih zavodov za zdravstveno varstvo, ki
jih koordinira nacionalni Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Za odraslo populacijo pa je bil leta 2002 sprejet nacionalni program preprečevanja srčno-žilnih bolezni, ki se izvaja v okviru programa CINDI Slovenija. V okviru tega programa so poleg preventivnega pregleda in ocene
tveganja organizirane številne delavnice za ogrožene posameznike. Med bolj
uspešne sodijo delavnice na temo zdrave prehrane, redne telesne aktivnosti
ter zmanjševanja prekomerne telesne teže in debelosti.
Ker so nacionalni podatki Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije pokazali velike razlike med slovenskimi regijami, je Ministrstvo za zdravje
v preteklih letih posebno pozornost namenilo pripravi regijskega razvojnega
programa v Pomurski regiji.

4 Ugotovitve vrednotenja resolucije na področju
uravnotežene prehrane in usmeritve za prihodnost
V letu 2010 je Inštitut za varovanje zdravja RS izvajal vrednotenje rezultatov pretekle Resolucije in oblikoval priporočila za Nacionalni program prehranske politike za obdobje 2012–2021.
V nadaljevanju so izpostavljene nekatere naloge, ki jih je kot pomembne
že identificirala Resolucija in ki jim bo tudi v prihodnosti potrebno posvetiti
pozornost.
Prehrana dojenčkov: Ustrezna prehrana in zdrave prehranjevalne navade
so že v času načrtovanja družine temelj za zdravje bodoče matere in novoro19
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jenčka. Vse več podatkov kaže (WHO, 2003), da ima prehrana v najzgodnejšem obdobju življenja, že pred rojstvom – torej v času nosečnosti – in zlasti v
prvem letu življenja, pomembne dolgoročne učinke na razvoj in zdravje vse v
odraslo dobo. Dojenje v Sloveniji ni skladno s priporočili in kmalu po odpustu
iz porodnišnic upada, do tretjega meseca dojenčkove starosti se izključno z
mlečnimi nadomestki hrani že skoraj tretjina vseh dojenčkov. Kaže se potreba
po nadgradnji programov zdravstvene vzgoje za nosečnice, očete in otročnice,
s posebnim poudarkom na dostopnosti za socialno ogrožene skupine.
Prehrana otrok in mladostnikov: Otroci in mladostniki se večinoma nezdravo prehranjujejo, zaužijejo manjše število dnevnih obrokov od priporočenega, ne zajtrkujejo, uživajo premalo zelenjave, prepogosto uživajo energijsko goste jedi, prigrizke in sladkane pijače – najmanj zdravo se prehranjujejo
otroci iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Otroke in mladostnike je potrebno opremiti s praktičnimi veščinami in znanjem o zdravem
prehranjevanju. Tudi v učnih načrtih osnovnih in srednjih šol bi bilo smiselno
vpeljati poenotene celovite vsebine zdrave prehrane.
Prehrana odraslih in starejših: Po ocenah se polovica odraslih nezdravo
prehranjuje, po klinični oceni pa ima dobra polovica odrasle populacije že prisotne dejavnike tveganja za nastanek bolezni, povezanih z nezdravim prehranjevanjem. Potrebno bo intenzivno ozaveščati o pomenu primerne energijske
vrednosti povprečnega obroka, o škodljivih učinkih prekomernega uživanja
soli in maščob, še zlasti transmaščobnih kislin, ter spodbujati k uživanju zelenjave. Vpeljati bo potrebno določene sistemske ukrepe za izboljšanje prehranskega stanja in omogočiti več aktivnosti, prilagojenih raznolikemu lokalnemu
okolju.

5 Zaključek
Namen Resolucije je podpreti razvoj zdravih prehranjevalnih navad posameznika in celotne družbe ter tako zmanjšati tveganje za nalezljive in kronične nenalezljive bolezni, s tem pa posredno vplivati na normalizacijo telesne
teže. Izkazalo se je, da je za vplivanje na razvoj prehranjevalnih navad potrebno daljše časovno obdobje. Veliko je bilo storjenega na področju oblikovanja
vsebin o uravnoteženem prehranjevanju (prehranske smernice za različne
starostne skupine). Sistemski ukrep, kot je Zakon o šolski prehrani, predstavlja izhodišče za implementacijo smernic v vzgojno-izobraževalne zavode. Z
novo prehransko politiko želimo z ukrepi, ki so se izkazali kot obetavni, nadaljevati, jih sistemsko umestiti, kjer bo to primerno, ter jih nadgraditi, posebej
še z ukrepi s področja omejevanja trženja nezdravih živil otrokom. Ključna je
vzpostavitev pogojev za razvoj zdravih prehranjevalnih navad. Ta temelji na
podpornih ukrepih prepletajočih se politik na področju zdravja, kmetijstva,
transporta, urbanizma, okolja, živilske industrije, marketinga in izobraževanja.
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Znanstveni prispevek

Epidemiologija prekomerne
prehranjenosti in debelosti
Epidemiology of overweight and obesity
dr. Irena Grmek Košnik

Izvleček

Teoretična izhodišča: Pogostost debelosti se je v zadnjih dveh desetletjih povečala
za trikrat in predstavlja globalno epidemijo. Debelost je velik javnozdravstveni problem v razvitem svetu, saj postaja vse večji zdravstveni in družbeno-ekonomski problem.
Prekomerna prehranjenost je pojav, pri katerem je telesna teža večja od normalne
teže za določeno telesno višino in spol, debelost pa je skrajno stanje prekomerne
prehranjenosti. Debelost ocenjujemo z indeksom telesne mase (ITM), ki je razmerje
med telesno maso in kvadratom višine. Prekomerno prehranjenost označuje ITM nad
25,0–29,9 kg/m2, ITM večji od 30 kg/m2 pa označuje debelost. Pri otrocih in mladostnikih ugotavljamo stanje hranjenosti iz krivulj, ker so definicije debelosti z ITM pri njih
drugačne.
Metoda: Opravljen je bil pregled literature po podatkovnih zbirkah Medline in Cobiss,
z uporabo ključnih besed »prekomerna telesna teža« in »debelost« oz. »epidemiologija
prekomerne telesne teže in debelosti«.
Rezultati: Svet se sooča z globalno epidemijo debelosti. V razvitem svetu je skupna
prekomerna prehranjenost (ITM ≥ 25) 50 % odraslih oseb, 25 % je debelih (ITM ≥ 30).
Ta odstotek se povečuje. V ZDA je skupna prekomerna prehranjenost (ITM ≥ 25) 65 %
odraslih, prekomerno prehranjenih je 35 % (30 > ITM ≥ 25) in debelih 30 % (ITM ≥ 30).
Največje povečanje v zadnjih dveh desetletjih je bilo v kategoriji ITM ≥ 40. V Sloveniji
skupna prekomerna prehranjenost zajema približno 54 % odraslih oz. je prekomerno
prehranjenih 39 % (30 > ITM ≥ 25) in debelih 15 % (ITM ≥ 30). Debelosti je najmanj
na Primorskem, največ pa v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Več debelosti je
v nižjih družbenih slojih. Podatki študije otrok z upoštevanjem ITM in debeline kožne
gube tricepsa v starosti od 6 do 12 let kažejo, da je v Sloveniji 18,3 % dečkov in 18,5
% deklic prekomerno prehranjenih (ITM ≥ 25) in 6,5 % dečkov in 6,7 % deklic debelih
(ITM ≥ 30). Po predvidevanjih Svetovne zdravstvene organizacije bo po letu 2015 že
2,3 milijarde predebelih ljudi.
Razprava: Slovenija po podatkih sledi svetovnim trendom naraščajoče problematike
debelosti.
Ključne besede: prekomerna prehranjenost, debelost, epidemiologija prekomerne prehranjenosti in debelosti
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Abstract

Theoretical background: The prevalence of obesity has increased by 300 % in the
last two decades and presents a global epidemic. Obesity is a big public health problem in higher-income countries, because it is becoming a big health and socio-economic problem. The degree to which a person is overweight is generally described by
body mass index (BMI), which is calculated as the weight/height 2.
Total overweight is defined as a BMI of 25 or more, thus it includes overweight defined as a BMI between 25 and 29,9 and obesity as defined by a BMI of 30 or more. BMI
is used differently for children. It is calculated the same way as for adults, but then
compared to typical values for other children of the same age. In the developed world
approximately 50% of the population is overweight (25 %) (30 > BMI ≥ 25) or obese
(25 %) (BMI ≥ 30), with the numbers continuing to rise.
Method: Literature search in Medline and Cobiss database was conducted, using the
terms »overweight« and »obesity« or »epidemiology of overweight and obesity«.
Results: Approximately 65 % of U. S. adults are overweight (35 %; 30 > ITM ≥ 25) or
obese (30 %; BMI ≥ 30). The greatest increase in the past two decades has been in
the highest BMI category ≥ 40. In Slovenia 54 % adults are overweight (39 %; 30 >
ITM ≥ 25) or obese (15%; BMI ≥ 30). Statistically the average BMI of people living in
the southwest part of Slovenia is lower compared to that of the BMI of people living
in northeast or southeast part. Obesity is linked to social class, being more common
among lower classes. A study of BMI in Slovenian children aged 6 to 12 years on the
basis of body mass index and triceps skinfold thickness showed that 18,3 % boys and
18,5 % girls are overweight (ITM ≥ 25) and further 6,5 % of boys and 6,7 % girls are
obese (ITM ≥ 30). Expectations of WHO for 2015 are more than 2,3 milliard overweighted people.
Discussion: Based on current trends, it is predicted that the levels of obesity in Slovenia will continue to rise.
Key words: overweight, obesity, epidemiology of overweight and obesity

1 Uvod
Prekomerna prehranjenost je pojav, pri katerem je telesna teža večja od
normalne teže za določeno telesno višino in spol, debelost pa je skrajno stanje prekomerne prehranjenosti. Svetovna zdravstvena organizacija je leta
1997 debelost uvrstila med kronične presnovne bolezni. Debelost je velik javno zdravstveni problem v razvitem svetu, saj postaja vse večji zdravstveni in
družbeno-ekonomski problem, ker je dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, določene vrste raka, respiratorne težave pri spanju, astmo, bolezni mehurja, osteoartritis in kronično bolečino v križu (Guh
idr., 2009). Debelost ima škodljive učinke tudi na komplikacije v nosečnosti,
motnje menstrualnega cikla, fiziološke motnje in urinarno inkontinenco. Debelost je povezana z velikim tveganjem za obolevanje, umrljivostjo kot tudi z
znižanjem pričakovanega trajanja življenja (Haslam in James, 2005). Pričakovano trajanje življenja zmerno debelih oseb je v povprečju skrajšano za dve do
pet let, medtem ko je za ekstremno debele moške pričakovano trajanje življenja skrajšano za skoraj 13 let (National Institutes of Health, 2003).
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Razširjenost debelosti se je v zadnjih dveh desetletjih povečala za trikrat.
Debelost v večini držav poteka kot epidemija in se glede na negativne učinke na javno zdravje populacije lahko primerja s škodljivimi učinki kajenja in
alkohola. Debelost nastopi ob prekomernem kopičenju energijskih zalog oz.
s prekomernim vnosom hrane. Dejavniki za nastanek debelosti so vedenjski,
genetski, okoljski in dejavniki kot so stres, slaba samopodoba in psihosocialni
problemi. Debelost lahko preprečimo z zdravim načinom življenja oz. uravnoteženo in raznoliko prehrano ter vsakodnevno telesno aktivnostjo, ki omogočata ugodno razmerje med vnosom in porabo kalorij (National Institutes of
Health, 2003).

2 Metoda
Opravili smo pregled literature po podatkovnih zbirkah Medline in Cobiss z uporabo ključnih besed »prekomerna telesna teža« in »debelost« oz.
»epidemiologija prekomerne telesne teže in debelosti«.

3 Rezultati in razprava
Z uporabo prve ključne besede smo imeli 111074 zadetkov, z uporabo druge 29397, kar kaže na razširjenost problema oz. javno zdravstveni pomen. V
nadaljevanju smo uporabili še ključno besedo »Slovenia« ter literaturo omejili
na nekaj člankov.
Debelost je opredeljena kot stanje organizma s presežkom maščobnega
tkiva. Obstajajo različni tipi debelosti glede na različne lokacije zamaščenosti
telesa. Za ocenjevanje prekomerne prehranjenosti in debelosti obstajajo različne metode. Najpogostejša uporabljena metoda za ocenjevanje debelosti je
indeks telesne mase (ITM), ki pove razmerje med telesno maso in kvadratom
višine in ga izračunamo v kg/m2. ITM pod 18,5 pomeni podhranjenost, ITM
18,5–24,9 normalno hranjenost. Prekomerno prehranjenost označuje ITM
nad 25 kg/m2, ITM večji od 30 kg/m2 pa označuje debelost. Pri vrednostih 25–
29,9 govorimo o prekomerni telesni masi, 30–34,9 je debelost prve stopnje,
35–39,9 debelost druge stopnje, če pa je ITM 40 ali več, je to debelost tretje
stopnje oz. ekstremna debelost. Definicija skupne prekomerne prehranjenosti
(ITM ≥ 25) vključuje prekomerno prehranjenost in debelost (National Heart,
Lung and Blood Institute, 1998).
Pri starejših osebah se maščoba prerazporedi centralno iz periferije. Zato
je pomemben tudi parameter ocenjevanja stanja hranjenosti z merjenjem
obsega pasu in oceno abdominalnega kopičenja maščobe, ki lahko vpliva na
nastanek bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2, kolorektalnega raka
in raka dojke. Znotrajtrebušna maščoba je večji dejavnik tveganja za zdravstvene težave kot količina celokupnega maščevja. Pri merjenju obsega pasu
nevarnost pri moških predstavlja obseg nad 94 cm, pri ženskah pa nad 80 cm.
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Alarmantno stanje pomeni obseg pasu pri moškem nad 102 cm, pri ženski
nad 88 cm (Avbelj in Battelino, 2006). Dokazano je, da je ta meritev v povezavi z ITM (Han idr., 1995). Ostale metode ocenjevanja prehranjenosti so še
podvodno tehtanje, metode raztapljanja, absorbiranje X žarkov, merjenje kožne gube, računalniška tomografija, magnetna resonanca. Zadnji dve metodi
omogočata razlikovanje med podkožnim in znotrajtrebušnim maščevjem in
sta posebej uporabni v usmerjenih raziskovalnih študijah. Trenutno sta še vedno predragi in preveč kompleksni, da bi se koristili za oceno posameznega
bolnika ali za epidemiološke študije (Calle in Kaaks, 2004).
Pri otrocih in mladostnikih ugotavljamo stanje prehranjenosti iz krivulj,
ker so definicije debelosti z ITM pri njih nekoliko drugačne (Avbelj in Battelino, 2006).
Prevalenca debelosti v odrasli dobi
Prevalenca debelosti nezadržno narašča in množično ogroža zdravje v razvitih in nerazvitih državah sveta. V razvitem svetu je skupna prekomerno prehranjenih (ITM ≥ 25) 50 % odraslih oseb, 25 % je debelih (ITM ≥ 30). Kot kažejo rezultati epidemioloških raziskav, se ta odstotek še povečuje (Fras, 2006).
Epidemiološka študija, objavljena v Združenih držav Amerike leta 2002, je
pokazala, da v ZDA skupna prekomerna prehranjenost (ITM ≥ 25) zajema
približno 65 % odraslih, prekomerno prehranjenih je 35 % (30 > ITM ≥ 25) in
debelih 30 % (ITM ≥ 30). Največje povečanje v zadnjih dveh desetletjih je bilo
v kategoriji ITM ≥ 40. Prevalenca ekstremne debelosti se je iz 0,8 % v letu 1960
povečala na 4,7 %. Približno 130 milijonov odraslih Američanov je prekomerno prehranjenih, od tega je tretjina oz. približno 61,3 miljonov debelih. Manj
kot polovica odraslih Američanov ima normalno telesno težo (Flegal, Caroll,
Ogden in Johnson, 2002).
V Sloveniji sta bila leta 2001 in 2004 opravljeni raziskavi po protokolu
CINDI Health Monitor- CHMS. Rezultati so pokazali, da je Slovenija že sredi
epidemije čezmerne prehranjenosti in debelosti. Rezultati so pokazali, da je
skupna prekomerna prehranjenost v Sloveniji približno 54 % odraslih oz. 39 %
prekomerno prehranjenih (30 > ITM ≥ 25) in 15 % debelih (ITM ≥ 30). Debelost je pogostejša pri moških (16,5 %) kot pri ženskah (13,9 %), najpogostejša je
v starostni skupini 55–59 let (21,9 %), ter pri osebah z nižjo stopnjo dosežene
izobrazbe (27,2 % pri osebah z nedokončano osnovno šolo). Delež debelih
po tej raziskavi je večji v vaškem bivalnem okolju (17,4 %), kot v primestnem
(15 %) in mestnem (11,8 %), po zdravstveni regiji pa največji v regijah južne
in vzhodne Slovenije (4,5 %). Debelosti je najmanj na Primorskem, največ pa
v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Več debelosti je v nižjih družbenih
slojih. Vzporedno z debelostjo narašča tudi prevalenca sladkorne bolezni tipa
2 (Zaletelj-Kragelj, Fras in Maučec-Zakotnik, 2004).
Prevalenca debelosti pri otrocih in mladostnikih
Debelost pri otrocih in mladostnikih pomeni večjo možnost za debelost
tudi v odrasli dobi. Primerjava epidemioloških študij otrok in mladostnikov
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od 2. do 19. leta starosti v ZDA v letih 1976–1980, 1988–1994 in 1999–2000,
objavljena v letu 2002, je pokazala, da je v letih 1999–2000 prišlo do porasta
prevalence prekomerne prehranjenosti na 15–16 % med 6- do 19- letniki, glede na podobna merjenja v letih 1988–1994, ko je bila prevalenca 10,5–11,3
%. Do porasta pa je prišlo tudi v starostni skupini 2- do 5-letnikov, ko je v
tem obdobju prevalenca prekomerne prehranjenosti narasla z 7,2 % na 10,4
%. Posebej pa je ta trend opazen pri mladostnikih temne rase in ameriških
Mehičanih, kjer se je prevalenca prekomerne prehranjenosti iz 10 % v letih
1988–1994 dvignila na 23 % v letih 1999–2000 (Hedley idr., 2004).
V Sloveniji je bila opravljena študija na podlagi podatkov sistematskih
zdravstvenih pregledov v letih 2003–2005. Rezultati so pokazali, da je med
petletniki 19 % otrok prekomerno prehranjenih ter 8,5 % debelih, kar je primerljivo z razvitimi evropskimi državami. Med mladostniki je bilo 17,1 % prekomerno prehranjenih in 6,2 % debelih. Številke so pri mladostnicah nižje.
Prekomerno prehranjenih mladostnic je bilo 15,4 % in 3,8 % debelih (Avbelj
in Battelino, 2006).
Novejši podatki študije slovenskih otrok z upoštevanjem ITM in debeline
kožne gube tricepsa na vzorcu 5613 otrok v starosti od 6. do 12. leta kažejo, da
je v Sloveniji 18,3 % dečkov in 18,5 % deklic prekomerno prehranjenih (ITM
≥ 25) in 6,5 % dečkov in 6,7 % deklic debelih (ITM ≥ 30). Slovenija po podatkih sledi svetovnim trendom naraščajoče problematike debelosti (Planinsec
in Fosnaric, 2009).
Projekcije debelosti
Oceno o naraščanju števila oseb s prekomerno telesno težo je podala Svetovna zdravstvena organizacija. Po podatkih SZO je bilo leta 2008 na svetu
1,5 milijarde oseb, starejših od 20 let, s prekomerno telesno težo. Po predvidevanjih Svetovne zdravstvene organizacije bo po letu 2015 že 2,3 milijarde
predebelih ljudi, od tega 700 milijonov zelo debelih (WHO, 2011).
Prevalenca prekomerne prehranjenosti in debelosti v ZDA, deželah v razvoju in tudi v evropskih državah še vedno narašča. Projekcije napovedujejo,
da bodo v ZDA leta 2048 vsi odrasli prekomerno prehranjeni oz. debeli, medtem ko bodo odrasle temnopolte ženske to stanje dosegle že leta 2034 (Wang,
Beydoun, Caballero in Kumanyika, 2008). Pri tem se pojavlja vprašanje, kdaj
se bo globalni trend naraščajoče prehranjenosti in debelosti zaključil.
Tudi v Švici so strokovnjaki v obdobju med 1992 in 2007 zaznali naglo povečanje deleža prekomerno prehranjenega prebivalstva, ki je iz 30,3 % narasel
na 37,3 % in deleža debelih, ki so se s 5,4 % povečali na 8,1 %. S pomočjo logistične regresije so izvedli študijo projekcije debelosti odraslih do leta 2022.
V študiji so populacijo razdelili. Trend prekomerne prehranjenosti najmlajše
starostne skupine 15 do 24 let so vzeli kot bodoči trend. V tej starostni skupini se je delež prekomerne prehranjenosti in debelosti v letih 1992 do 2007
povečal le za 1,9 % (1 % prekomerno prehranjenih, 0.9 % debelih), pri čemer je
za dvig odgovoren le moški del populacije. Glede na projekcijo predvidevajo,
da se bo stanje do leta 2022 ohranilo na stopnji, ki je bila v letu 2007. Ta re26
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zultat je primerljiv z ocenami francoskih, ameriških, britanskih in avstralskih
projekcij, ki so uporabile isti model. Pri tej oceni se je potrebno zavedati, da
projekcija temelji na majhnem vzorcu mladih prekomerno hranjenih, kar daje
oceni visoko stopnjo negotovosti (Schneider, Dietrich in Venetz, 2010).
V Veliki Britaniji in ZDA je med letoma 1990 in 2005 podoben trend prekomerne prehranjenosti. Ti dve državi sta dosegli statistično pomembno višji
nivo, okoli 60 % prekomerne prehranjenosti, kot centralna Evropa. Projekcije
za prihodnost do 2022 v teh dveh državah ocenjujejo nad 60-odstotno prevalenco prekomerne prehranjenosti in prevalenco debelosti okoli 30 %. V Avstraliji je v letih od 1989 do 2004 linearno narasla prekomerna prehranjenost.
Predvidevanja za Avstralijo kažejo, da bo do 2022 prevalenca prekomerne
prehranjenosti okoli 65 % in prevalenca debelosti 25 % (Schneider idr., 2010).
Za razlago razlik med zgoraj omenjenimi državami ni preproste razlage.
Lahko predpostavljamo, da obstajajo fiziološke, socialne, ekonomske in okoljske razlike, ki pospešujejo razvoj debelosti in so lahko delne razlage razlikam
med ZDA, UK in Avstralijo ter dvema centralno evropskima državama kot sta
Švica in Francija. Dokazano je, da na debelost vpliva življenjski slog ter dedno
ozadje. Genetika sama po sebi ne more biti edini vzrok za naraščanje prevalence prekomerne prehranjenosti in debelosti v zadnjih desetletjih. Vzroke
za prekomerno prehranjenost in debelost se išče bolj iz okoljskega vidika oz.
fizične neaktivnosti in prekomernega vnosa hrane (Hil in Peters, 1998).
Novejša odkritja pa kažejo na to, da je za širjenje epidemije debelosti zelo
pomemben vzrok tudi širjenje debelosti v socialnih mrežah oz. v družini in
med vrstniki (Christakis in Fowler, 2007).

4 Zaključek
Razširjenost debelosti se je v zadnjih dveh desetletjih povečala za trikrat
in predstavlja globalno epidemijo, saj prevalenca prekomerne prehranjenosti
in debelosti v ZDA, deželah v razvoju in tudi v evropskih državah še vedno
narašča. Debelost je velik javno zdravstveni problem v razvitem svetu in postaja vse večji zdravstveni in družbeno-ekonomski problem, ker je dejavnik
tveganja za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, določene vrste
raka, respiratorne težave pri spanju, astmo, bolezni mehurja, osteoartritis in
kronično bolečino v križu. Med državami obstajajo razlike glede prevalence
prekomerne prehranjenosti in debelosti. Slovenija po podatkih sledi svetovnim trendom naraščajoče problematike debelosti.
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Debelost – bolezen posameznika
in družbe
Obesity – disease of an individual as well
as the society
dr. Jelka Zaletel

Izvleček

Debelost je že dolgo prepoznana kot bolezensko stanje. Maščobne celice, ki se nabirajo okrog notranjih organov, tvorijo številne molekule, ki z delovanjem lokalno
in sistemsko sodelujejo pri nastanku bolezni srca in žilja, sladkorne bolezni tipa 2 in
mnogih rakov. Zanimivo je, da opisane povezave ne veljajo za vse rase. Dolgoročni
programi krepitve zdravega življenjskega sloga so učinkoviti, vendar je znižanje telesne teže praviloma majhno. Domneva se, da so ti programi tudi stroškovno učinkoviti. V Sloveniji tak program poteka od leta 2002. Za uspešno obvladovanje povečane
prevalence debelosti je potrebno izvajanje ustreznih politik tudi v drugih resorjih.
Ključne besede: debelost , družba

Abstract

Obesity has been recognized as a morbid condition for a long time. Adipocytes that
surround the inner organs form numerous molecules which act locally and systemically and contribute to cardiovascular disease, diabetes type 2 and several malignomas. Interestingly, these associations do not exist in all races. Long-term programs of
healthy lifestyle education are efficient, but the weight reduction is usually small. It
is assumed that these programs pay off financially. Such program has been running
since 2002 in Slovenia. Appropriate policies in other areas are necessary to successfully curb the increased prevalence of obesity.
Key words: obesity, society

1 Debelost je bolezen že tisočletja
Že v šestem stoletju pred našim štetjem so zdravniki v Indiji poznali
povezanost debelosti z drugimi boleznimi in svetovali vaje za »izgubo
trebuha«. Podobno je Hipokrat prepoznal, da debelost ni le bolezen sama
zase, temveč tudi znanilka drugih. Dostopnost visokoenergetske hrane in
zmanjšana telesna dejavnost sta v zadnjih desetletjih povzročili izjemen podr. Jelka Zaletel, dr. med.
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Inštitut za varovanje zdravja
jelka.zaletel@kclj.si
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rast debelosti, ki v nekaterih državah pesti že vsakega tretjega prebivalca (Ferris in Crowther, 2011).

2 Bolezenski učinek maščevja
Maščobno tkivo, ki se nabira okrog notranjih organov, je presnovno drugače aktivno kot maščobne celice, ki se nalagajo v podkožju. So parakrini in endokrini organ, kar pomeni, da izločajo molekule, ki delujejo na bližnje celice
ali pa se izločajo v kri in modulirajo presnovne procese izven maščevja. Zato
je naprimer trebušna debelost, ki je povezana tudi s povečanim obsegom trebuha, najbolj nevarna. Povezana je tudi z odlaganjem maščob v celice in tkiva
(hepatociti, celice trebušne slinavke, miociti, skeletne mišice), kjer običajno
maščoba ni prisotna (Ferris in Crowther, 2011).

3 Debelost povzroča druge bolezni
Debelost pospešuje razvoj aterosklerotičnih procesov na ožilju in druge
bolezni srca in žilja, nekatere rakaste bolezni in razvoj sladkorne bolezni tipa
2 pri osebah z genetsko nagnjenostjo. Zmanjševanje telesne teže spada med
učinkovite dejavnike preprečevanja in širjenja sladkorne bolezni tipa 2 ter
drugih bolezni srca in žilja (Ferris in Crowther, 2011).

4 Pojavnost debelosti pri ljudeh različnih ras
Študije o debelosti so pogosteje obravnavale belce kot ljudi drugih ras.
Manjštevilne študije afriških črncev so pokazale, da pri tej populaciji abdominalna debelost ni povezana z boleznimi srca in žilja, verjetno zaradi drugačne presnove podkožnega maščevja. Po drugi strani pa imajo afriške države z
največjo pojavnostjo debelosti tudi največjo pojavnost sladkorne bolezni tipa
2. Razlike v pojavnosti bolezni srca in žilja ter sladkorne bolezni tipa 2 pri debelih so opazne tudi pri Indijcih (Ferris in Crowther, 2011).

5 Uspešnost programov za zniževanje telesne teže
Zniževanje telesne teže s programi za vzpodbujanje zdravega življenjskega
sloga je najuspešnejše po šestih mesecih, nato se uspešnost zmanjšuje. Podobno dinamiko je opaziti tudi pri večini kliničnih raziskav o učinkovitosti novih
zdravil. Doseženo znižanje telesne teže je majhno in ponovni porast telesne
teže pogost. Zdi se, da je takšen ukrep tudi stroškovno učinkovit, čeprav je
ocena stroškovne učinkovitosti odvisna od okolja, v katerem se izvaja (Loveman idr., 2011). V Sloveniji od leta 2002 izvajamo program preprečevanja
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bolezni srca in žilja, ki vzpodbuja tudi zdrav način hujšanja. Program je prosto
dostopen in se izvaja v zdravstvenovzgojnih centrih, ki so priključeni vsakemu
zdravstvenemu domu.

6 Debelost – beseda, ki se ji izogibamo
Čeprav ima debelost svojo šifro tudi v mednarodni klasifikaciji bolezni
in je s tem tudi dokončno prepoznana kot bolezen, dobro vemo, da se njeni
uporabi izogibamo. Debelost je pojem, ki s seboj prinaša različne pomene. V
javnosti se jo lahko interpretira kot šibkost posameznika, ki se ni sposoben
zdravo prehranjevati. Navaja se jo kot kugo stoletja, proti kateri je potrebna
borba, zato debelost predstavlja nekaj, kar je izven nas in proti čemur smo nemočni. Debelost kot pojem v sebi združuje demonizacijo bolezni, ki je odraz
krivde posameznika. Pravilna sporočila, ki temeljijo na strokovnosti in tudi na
razumevanju principov komunikacije, so nujna za oblikovanje vzpodbudnega
javnega mnenja (Barry, Brescoll, Brownell in Schlesinger, 2009).

7 Debelost težko obvladuje zdravstveni sistem
Zdravstvena politika na področju preprečevanju debelosti ni uspešna brez
istočasnega sodelovanja drugih resorjev – finančnega, okoljskega, socialnega,
šolskega, kmetijskega ... (Mendis, 2010). Zmanjševanje debelosti je zelo odvisno od obsega sprememb v življenjskem slogu ljudi s prekomerno telesno težo.
Vse aktivnosti politike pa mora podpirati predvsem družba, ki ne obsoja.
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Kirurško zdravljenje pacientov po
medicinsko vodenem hujšanju
Surgical treatment of morbid obesity
patients after massive weight loss
dr. Uroš Ahčan
Nina Suvorov

Izvleček

Debelost je povezana z vrsto stanj, ki vodijo v povečano morbiditeto in s tem skrajšano
pričakovano življenjsko dobo. V zadnjih desetih letih med prekomerno prehranjenimi
posamezniki strmo narašča trend odločanja za t. i. bariatrične operacije, s katerimi se
jim omogoči pomembno znižanje telesne teže. Kljub številnim pomembnim prednostim, ki jih prinaša izguba prekomerne telesne teže, kot so izboljšanje poteka ali celo
ozdravitev večine spremljajočih bolezni, se pacienti po tovrstnih operacijah srečajo z
novim problemom odvečne kože, ki je tako estetske kot funkcionalne narave. Raziskave so pokazale, da je kirurško oblikovanje telesa po izgubi prekomerne telesne teže
za paciente vsaj tako pomembno kot sama bariatrična operacija, saj odločilno vpliva
na njihov fizični izgled, s tem pa psihično počutje in samozavest. Odpravi tudi funkcionalne težave, kot so pogosta intertriginozna vnetja v predelih kožnih gub, omogoči
lažjo higieno, intimne stike, telesno vadbo itd. Preoblikovanje telesa vključuje vrsto
operativnih posegov, ki jih moramo skrbno načrtovati in prilagoditi vsakemu posamezniku glede na področja, ki so zanj najbolj moteča. Običajno poteka v dveh ali več
fazah; področja, ki so najbolj moteča, so običajno trebuh, zadnjica, stegna, nadlahti in
dojke. Gre za zahtevne posege, ki so dolgotrajni, obsegajo veliko operirano površino
in so lahko povezani z nevarnimi komplikacijami, zato je izredno pomembno, da se
opravljajo v terciarnih ustanovah z na tem področju specializirano skupino strokovnjakov ter ustrezno podporo drugih specializiranih strok.
Ključne besede: bariatrična kirurgija, preoblikovanje telesa po masivnem hujšanju
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Abstract

Obesity is associated with higher morbidity, mortality and shorter patient survival. In
the last decade there has been an increasing trend among overweight population for
bariatric surgery procedures as a way for successful and permanent weight reduction.
Despite many advantages and benefits that bariatric surgery offers, such as massive
weight loss, healthier lifestyle, improved or cured comorbidities, these patients are
usually confronted with the problem of large residual skin excess, that can cause functional, esthetic or psychological problems. Many studies have shown, that the surgical
body conturing after massive weight loss is equally, if not even more important for
these patients, since it improves their physical appearance and psychological state of
mind and thus increases their self-confidence. In addition, the body conturing with
excessive skin folds removal eliminates infections in intertriginous areas, facilitates
patients hygiene and increases their physical activity.
Body conturing includes series of surgical procedures that need to be carefully planned, and sculptured according to every patient’s individual needs. Most commonly
affected body areas needing body conturing surgery are abdomen, buttocs, thighs,
upper arms and breasts. The surgery is usually done in two or more stages, is commonly long, lasting more than several hours, and it includes large body surfaces. The
operation may be associated with possible serious complication, therefore it is essential that these procedures are done in tertiary centers by highly trained and experienced physicians and other medical professionals with multidisciplinary approach.
Key words: bariatric surgery, body conturing after massive weight loss

1 Uvod
Debelost predstavlja velik zdravstveni in socialni problem sodobne družbe.
O debelosti govorimo takrat, kadar je vrednost ITM (indeks telesne mase je
statistična mera, definirana kot razmerje med posameznikovo težo in višino)
več kot 30. Kadar je ta indeks večji od 35, govorimo o hudi, pri več kot 40 o
bolezenski debelosti, medtem ko o ekstremni debelosti govorimo takrat, kadar je ITM večji od 50.
Debelost je povezana z vrsto stanj, ki vodijo v povečano morbiditeto, prezgodnjo smrt ali skrajšano pričakovano življenjsko dobo. Najpogostejša bolezenska stanja, povezana z debelostjo, so sladkorna bolezen tipa II, bolezni
žolčnika, arterijska hipertenzija, koronarna srčna bolezen, osteoartritis, neplodnost in depresija, ki se pojavljajo pri odraslih, odraščajočih in otrocih.
Debelost torej ni le estetski problem, temveč progresivna in življenje ogrožajoča bolezen. Trenutno je bariatrična kirurgija za bolezensko debele paciente edino razpoložljivo dolgoročno zdravljenje. V zadnjih desetih letih se vedno več pacientov, naveličanih neuspešnosti konzervativnih metod hujšanja,
odloča za to obliko zdravljenja, ki na podlagi omejitve vnosa ali pa zmanjšane
absorpcije hrane pomaga tem ljudem pri hujšanju. Bariatrični kirurški posegi
se v Sloveniji izvajajo v dveh centrih, v Slovenj Gradcu in Ljubljani, kjer letno
opravijo približno 200 takšnih posegov.
Izguba telesne teže po bariatrični kirurgiji vodi v ozdravitev ali izboljšanje
poteka večine spremljajočih bolezni ter znatno zmanjšanje povečanega rizika
smrtnosti. Po drugi strani pa je posledica bariatričnega posega, ki mu sledi
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velika izgube telesne teže – le-ta namreč v povprečju znaša okoli 60 kg, lahko
pa tudi 100 kg ali več –, obilna, brezoblična odvečna koža, ki se najpogosteje
kopiči v predelu trebuha, dojk, nadlakti, stegen in obraza in za pacienta predstavlja velik funkcionalni kot tudi estetski problem. Odvečna koža pri pacientih namreč povzroča funkcionalne težave, kot so nastanek intertriginoznih
vnetij, motnje pri aktivnostih, kot so hoja, odvajanje vode in blata ter spolnih
aktivnostih. Sramovanje oziroma nezadovoljstvo z lastnim izgledom po končanem hujšanju rezultira v psihosocialnih problemih, ki vplivajo na posameznikovo psiho in samozavest. Številne študije so pokazale, da preoblikovanje
telesa po masivnem hujšanju bistveno izboljša psihološki in čustveni status
pacienta, le-ta je bolj motiviran za vzdrževanje nove telesne teže, kar ima pozitiven doprinos k dolgoročnemu znižanju telesne teže (Capella, 2007).
Vsi pacienti po hujšanju niso primerni kandidati za poseg preoblikovanja
telesa. Zelo pomembno vlogo igra zdravstveno stanje pacienta. Ker gre za
zahtevno operacijo, ki je obsežna in dolgotrajna, se v primeru komorbidnosti, ki bi pacienta lahko kakor koli ogrozile, zanjo ne odločimo. Kdo so torej
primerni kandidati? Primerni za operacijo so pacienti, ki so relativno zdravi,
brez hujših kroničnih obolenj in spremljajoče medikamentozne terapije, ki so
zaključili proces redukcije telesne teže in jo vzdržujejo vsaj eno leto, najboljše
rezultate pa dosežemo pri tistih, ki znižajo ITM na 25 do 30.
Preoblikovanje celotnega telesa je dolgotrajen proces, ki običajno poteka
v dveh ali več fazah. V prvi fazi se odstrani odvečna koža in oblikuje trebuh,
glutealno regijo in stegna, v drugi fazi po več mesecih sledijo dojke in nadlakti,
v tretji pa se obravnava odvečna koža obraza. Vsaka faza traja v povprečju 6 ur,
gre torej za dolgotrajne in tehnično zahtevne operacije, ki so zaradi velike operirane površine povezane z veliko izgubo krvi in določeno stopnjo tveganja.
Izrednega pomena je zato, da se takšni posegi, kot drugod po svetu, izvajajo v
terciarnih centrih z na tem področju specializirano skupino strokovnjakov ter
ustrezno podporo drugih specializiranih strok (Capella, Oliak in Nemerofsky,
2006; Aly, Cram, Chao, Pang in McKeon, 2003; Morales Gracia, 2003).

2 Operativno preoblikovanje telesa po posameznih regijah
Trebuh je področje, ki je za paciente najbolj moteče, saj tam običajno ostane največ odvečne kože. Koža v tej regiji visi kot predpasnik, se boči in prekriva pubični del, ki je večinoma prav tako povešen. Trup po masivnem hujšanju privzame obliko stožca. Običajna abdominoplastika v večini primerov
ni dovolj učinkovit poseg, zato se trebuha običajno lotimo z metodo Fleur de
lys, kjer odvečno kožo izrežemo tako v horizontalni kot v vertikalni smeri.
Posledica je tako horizontalna kot vertikalna brazgotina. Možna je tudi samo
krožna pasasta lipektomija brez vertikalnega reza, s katero odstranimo celoten spodnji del stožca, izrez kože se torej s trebuha širi tudi na hrbet. Na ta
način dosežemo tudi dvig zunanjih stegen ter glutealnega predela.
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Na hrbtu se odvečna koža pojavi v obliki zgornje kožne gube, ki je po ena
na vsaki strani ter spodnjih kožnih gub, ki jih je lahko več. Zgornje gube so
običajno podaljšek lateralne gube dojke. Spodnje gube na hrbtu običajno odpravimo s pasasto lipektomijo ali pa z liftingom glutealne regije, medtem ko
je za odstranitev zgornje potreben dodaten poseg. Brazgotine, ki izrezu kože
sledijo, poskušamo na vsak način čim bolje skriti v področje nedrčka.
Na stegnih je večina odvečne kože razporejena v horizontalni smeri. Poseg
na stegnih vedno pričnemo z liposukcijo notranje strani stegen ter kolen. Sam
rez in kasneje brazgotina poteka običajno v ingvinalnem delu, kjer prehaja na
zadnjico, nadaljuje pa se tudi navpično po notranji strani stegen, dolžina potrebnega reza je odvisna od količine odvečne in viseče kože. Več ko je te, daljša
brazgotina je potrebna za korekcijo. Zunanjo stran stegen dvignemo že med
samim posegom lipektomije, torej z dvigom zadnjice in trebuha.
Po masivnem hujšanju glutealna – zadnjična regija izgubi svojo značilno konveksnost in volumen, spodnje glutealne gube pa niso več zaokrožene,
temveč se zravnajo in ležijo horizontalno. S posegom dviga zadnjice skušamo
definirati razmejitev hrbta in zadnjice, dvigniti visečo glutealno gubo, jo zaokrožiti, zadnjici pa povrniti konveksnost. Za zapolnitev manjkajočega volumna zadnjice si pogosto pomagamo z avgmentacijo, torej povečavo z avtoprotezo iz lastnega, v neposredni bližini ležečega tkiva.
Dojke so po masivnem hujšanju običajno precej povešene in izpraznjene. V
veliki meri so namreč sestavljene iz maščobnega tkiva in ko se vsebnost tega s
hujšanjem zmanjša, dojke izgubijo na volumnu. Koža tej spremembi volumna
ne more enakovredno slediti, skrčenje je možno le do določene mere, zato na
dojkah poleg premajhnega volumna opažamo tudi odvečno kožo, moteč je položaj bradavice in kolobarja, ki se večinoma nahajata na spodnjem polu dojk in
gledata navzdol. Posegi, s katerimi lahko dosežemo izboljšanje estetskega videza dojk – torej jim povrnemo volumen, odstranimo odvečno kožo in popravimo
položaj bradavice in kolobarja –, so lahko različni in jih med seboj lahko kombiniramo. Včasih zadostuje le avgmentacija, torej povečava, včasih le mastopeksija oz. dvig, lahko pa ta dva posega med seboj kombiniramo.
Na nadlahteh po hujšanju ponavadi ostane veliko odvečne kože, ki se razteza od komolca preko zadnje strani pazduhe na trup. S posegom kožo odstranimo in dosežemo lep prehod nadlakti na trup, še posebej pa moramo biti
pozorni na brazgotine, ki so tu zelo izpostavljene, ter na nastanek eventualnih kontraktur. Tudi pri operaciji nadlakti izrez kože običajno kombiniramo s
predhodno liposukcijo .
Hujšanje povzroči prezgodnje staranje obraza, to pomeni, da pride do prehitrega povešanja kože, medtem ko podporna SMAS plast ohrani večino svoje napetosti. Odvečna koža, ki se spušča, se obeša preko fiksnih ligamentarnih struktur na obrazu, posledica tega pa je nastanek globokih gub. Postaran obraz je po
hujšanju pogosto najbolj moteč dejavnik, saj je stalno izpostavljen, medtem ko
vsa druga področja pacienti relativno lahko skrijejo. Face lift pri pacientih po
hujšanju je torej osredotočen zlasti na kožo, ki jo je potrebno zategniti, medtem
ko samo zategovanje in oblikovanje SMAS sistema ni potrebno v tolikšni meri
kot pri običajnem face liftu (Aly idr., 2003; Hamra, 1999; Lockwood, 2001).
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3 Zapleti
Preoblikovanje telesa po masivnem hujšanju je izredno kompleksna in dolgotrajna operacija, ki je seveda lahko povezana z določenimi zapleti.
Najpogostejši so običajni zapleti kirurških posegov, kot so vnetje operativne rane, pooperativna krvavitev in razprtje pooperativne rane.
Sorazmerno pogosto lahko po operaciji pride do nastanka seroma, torej
nakopičenja tekočine v mehkih tkivih pod kožo, ki ga je običajno potrebno
večkrat zapored izprazniti z igelno aspiracijo.
Glede na veliko operirano površino so pooperativne brazgotine dolge, vedno pa obstaja možnost hipertrofičnih ali keloidnih brazgotin, na kar je potrebno pacienta opozoriti že pred samim posegom.
Najnevarnejša komplikacija je nastanek globoke venske tromboze ter posledično pljučne embolije, ki je lahko tudi smrtna. Pri njenem nastanku je
pomembno preprečevanje z ukrepi, kot so uporaba antikoagulantne terapije,
nošenje kompresijskih nogavic ter čimprejšnja mobilizacija pacienta, običajno
že prvi dan po operaciji (Manassa, Hertl in Olbrisch, 2003; Geerts idr., 2001).

4 Zaključek
Cilj operacije preoblikovanja telesa je pacientom, ki s pomočjo bariatričnega posega dosežejo znatno redukcijo telesne teže, omogočiti celostno in dokončno oskrbo (sliki 1 in 2). Preoblikovanje telesa po veliki izgubi telesne teže
je namreč za te paciente vsaj tako pomembno kot sama bariatrična operacija.
Številne študije so pokazale, da preoblikovanje telesa znatno izboljša psihološki in čustveni status pacienta, le-ta je zato bolj motiviran za vzdrževanje
nove telesne teže. Ker je z zmanjšanjem telesne teže povezana tudi ozdravitev
ali izboljšanje poteka z debelostjo povezanih bolezenskih stanj, je vzdrževanje
reducirane telesne teže izredno pomembno, hkrati pa takšen pacient predstavlja tudi manjšo obremenitev zdravstvenega sistema.
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Sliki 1 in 2. Pacientka pred in po kirurškem preoblikovanju telesa po masivnem
hujšanju, anteroposteriorni in stranski pogled. Vir podatkov:Fotodokumentacija
oddelka za plastično kirurgijo, UKC Ljubljana.
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Znanstveni prispevek

Možnosti in omejitve zdravljenja
debelosti z zdravili
Possibilities and limitations
in pharmacotherapy of obesity
dr. Aleš Krbavčič

Izvleček

Teoretična izhodišča: Zdravil za zdravljenje debelosti je malo. Željo po hrani je mogoče zmanjšati z delovanjem na osrednje živčevje oz. z učinkovinami za nižjo absorpcijo hranil. Med prve štejemo amfetamin in sibutramin. Te vrste spojine delujejo na
ravni kateholaminov, medtem ko je rimonabant predstavnik nove skupine zaviralcev
na kanabinoidnem prijemališču delovanja.
Absorpcijo maščob iz črevesja je mogoče doseči z zaviranjem pankreasne lipaze. Zvečanje sekrecije inzulina z glukagonu podobnim peptidom (GLP-1), zlasti ob sočasnem
jemanju metformina in sulfonilsečnin, je pri zdravljenju diabetesa tipa 2 zmanjšalo
prirast telesne mase.
Nekatera prehranska dopolnila imajo pri zdravljenju debelosti pomožno vlogo.
Z nobeno zdravilno učinkovino doslej ni uspelo trajno ozdraviti debelosti, večina povzroča nesprejemljive neželene učinke. Zato ostaja še naprej glavna naloga zdravstvenih delavcev izobraževanje o pravilni prehrani in telesni dejavnosti ter prilagoditev
vnosa hrane fiziološkim potrebam.
Metoda: Pregled literature, ki naj bi pokazal, da še vedno ni varnih zdravil za zdravljenje debelosti in razvoj novih učinkovin in pričakovane možnosti oziroma omejitve.
Rezultati: Pričakovani nabor učinkovin je še vedno skromen in kaže na naravo epidemije debelosti, ki ni trajno rešljiva z uporabo zdravilnih učinkovin. V zadnjem času se je
za specifično zdravljenje obdržala le ena učinkovina s perifernim delovanjem –orlistat.
Razprava: Smiselno zdravljenje debelosti je pravočasna preventiva. Povezava med
naraščanjem debelosti v otroških letih in debelostjo odraslih je nedvomna , poleg
tega je premo sorazmerna s pojavljanjem diabetesa tipa 2, boleznimi presnove lipidov ter s srčno žilnimi boleznimi. Zdravljenje debelosti z zdravili je omejeno, čeprav je
poznanih nekaj možnih načinov vplivanja na regulacijo občutenja lakote in/ali sitosti.
Za uspešno preprečevanje epidemije debelosti je potrebno pridobiti in vzgojiti vse
prebivalce. Pri tem je treba poudarjati pomen zdravega življenjskega sloga za preprečevanje motenj hranjenja.
Ključne besede: debelost, zaviralci apetita s centralnim delovanjem, zaviralci presnove in
absorpcije hrane

Abstract

Background: Overweight and obesity is a recognized illness with world-wide increase. In contrast, there are very few available medicaments for these conditions. The
craving for food may be dampened with centrally acting substances such as amphetamine and sibutramine upgrading the endogenous norepinephrine level. Rimonabant is typical for the newer agonists at the endogenous cannabinoid receptors. GLP1- mimetic substances in diabetes 2 concomitantly with metformin and sulfonylureas
as well as DDP inhibitors, offer better treatment and prevent weight gain. Some nutraceuticals promoted for weight problems may support treatment, however mostly
are not effective and may have serious adverse effects. Pharmacotherapy in obesity
till now remains without permanent results.
Method: A survey of literature should demonstrate the lack of safe and effective medicaments for treatment of weight problems and the efforts and limits in finding new
appropriate active substances.
Results: The expected array of medicaments is reflecting the depth of problems in
pharmacotherapy of obesity defying a simple solution. At the moment only one lipase inhibitor enjoys world-wide recognition (orlistat).
Discussion: Treatment of obesity requires early prevention. The established link
between childhood and adult obesity, diabetes 2, dislipidemia and cardiovascular
sequelae requires early treatment. Several possibilities for regulation of food intake
and energy conservation are known, however no single new substance can be effective by itself. Lifestyle and feeding habits must be corrected in accordance with the
individual patient and within society.
Key words: obesity, centrally acting anorectics, inhibitors of food metabolism and absorption

1 Uvod
Pandemija debelosti, ki je zajela tako imenovane države razvitega sveta,
se utegne v naslednjem desetletju razširiti tudi na velik del Indije in Kitajske.
Morda bo v Evropi uspelo s primernimi programi izobraževanja in usposabljanja urediti prehrano kot del narodnega zdravja, tako da bi se težnja naraščanja debelosti zmanjšala. Kako je v tem prizadevanju ta hip malo možnosti
za zdravljenje z zdravili, se prepričamo v ATC seznamu učinkovin A08, zaviralci apetita, kjer je v podskupini A08AA naštetih enajst učinkovin z delovanjem na osrednje živčevje. Od teh nobena ni v rednem prometu z zdravili.
V skupini A08AB je med zaviralci apetita s perifernim delovanjem samo ena
zdravilna učinkovina – orlistat, ki jo je sedaj mogoče dobiti tudi prosto. Čeprav je edini logični način zdravljenja debelosti postopno zmanjševanje vnosa
energije ob uravnovešeni prehranski shemi in s hkratnim povečevanjem mišičnega dela, je treba ugotoviti, da tako preprosto izraženo navodilo nikakor
ni zlahka uresničljivo. Odtod stalna želja po udobnejši poti ob pomoči zdravilnih učinkovin.

prof. dr. Aleš Krbavčič
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
ales.krbavcic@ffa.uni-lj.si
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2 Metoda
S sistematičnim pregledom literature ugotoviti sedanje možnosti zdravljenja debelosti z zdravilnimi učinkovinami in razvojne poti novih učinkovin glede na nova spoznanja o regulaciji občutka sitosti in lakote.

3 Rezultati
Uravnavanje telesne mase (Lunder, 2010) je primeren termin za obsežno
povezovanje signalnih poti med osrednjim živčevjem in deli telesa s takoj
dostopno zalogo energije (glukoza v krvi, glikogen v jetrih ) ter deli, kjer je
shranjena dolgoročna zaloga (glutamin v mišicah, trigliceridi v maščevju). Signalne poti so hormonske in živčne. Osnovna naloga za preživetje organizma
je iskanje hrane, zato so razvojno gledano v človekovem nekdanjem okolju, v
katerem je bilo pridobivanje hrane težko, prevladovali biokemijski mehanizmi shranjevanja energije v obliki maščob. Psihogeno nagrajevanje telesne in
duševne dejavnosti, ki prispeva k prehranjevanju, je v možganih povezano z
limbičnim področjem in drugimi deli, kjer je prenosnik informacij dopamin
(dihidroksifenilalanin), povezan z doživljanjem »ugodja«.
Vnos hrane vzpodbujajo nevroni z oreksigenim (gr. orexis = tek; oreksigeno = tek vzbujajoče) peptidnim prenosnikom, druga skupina nevronov pa z
anoreksigenimi peptidnimi prenosniki (holecistokininom, glukagonu podobnim peptidom) stimulira porabo energije iz takojšnjih in dolgoročnih zalog.
Na teh nevronih imajo prijemališča simpatomimetik noradrenalin (dihidroksi
feniletilamin), pa tudi kokain in amfetamin, za katera je znano, da blokirata
občutek potrebe po hrani in spanju.
Tako pridemo do učinkovin, ki jim je skupna kateholaminska strukturna
osnova (hidroksioksifeniletilamini). Poenostavljeno je mogoče opisati delovanje z učinkom zvečane količine simpatomimetikov (v razburjenju, v nevarnosti ali intenzivni psihofizični zavzetosti za določeno dejavnost), ki zmanjšujejo
misel na hrano in ob sočasni telesni aktivnosti mobilizirajo zaloge energije.
Amfetamin je osnovni, že od sredine prejšnjega stoletja znani anorektik, ki
zaradi neželenih učinkov (odvisnost, nespečnost, motnje obnašanja, pri večjih
odmerkih psihoze, srčne aritmije in zastoji srca) v EU ni več v legalnem prometu, kakor tudi sorodne spojine fentermin, fenilpropanolamin, efedrin. V
poskusih z amfetaminom so dosegli v šestih mesecih zmanjšanje telesne mase
za približno 3,6 kg. Simpatomimetik – metilfenidat je odobreno zdravilo za
zdravljenje motenj zbranosti pri otrocih, vendar le na osnovi recepta ustrezno
izkušenih specialistov.
Na osrednje živčevje deluje tudi sibutramin, spojina, ki zavira privzem noradrenalina v sinaptičnih špranjah anoreksigenskih nevronov in mu s tem podaljša delovanje. V kombinaciji z dieto je povprečni odmerek 10 mg sibutramina
dnevno za paciente z zvečanim indeksom telesne mase (BMI 30) prispeval k
zmanjšanju telesne mase in je bil za to skupino pacientov odobren leta 1999 tudi
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v EU. Ko so se pojavili sumi o povezavi med uporabo sibutramina in zvečanjem
krvnega tlaka in so v obsežni klinični študiji dokazali zvečano tveganje za srčno
in možgansko kap, so Agencije za zdravila EU in FDA leta 2010 (Loves, 2010)
začasno ukinile dovoljenje za zdravljenje debelosti s sibutraminom.
Rimonabant je predstavnik nove skupine centralno delujočih učinkovin z
zaviralnim učinkom na oreksigenih endokanabinoidnih prijemališčih. Za razliko od sibutramina zavira delovanje oreksigenih nevronov v hipotalamusu.
To v svojem preglednem članku povzema D. Kikelj (Kikelj, 2010).
Prebavila s svojimi peptidnimi hormoni in encimi regulirajo vnos hranil,
razgradnjo sestavin hranil in absorpcijo.
Glukagonu podobni peptid (GLP-1) so najprej izolirali iz črevesja in ugotovili, da sodeluje pri vzpodbujanju izločanja inzulina po obroku. Kasneje so
odkrili nastajanje GLP-1 tudi v nevronih hipotalamusa in pokazalo se je, da
tam deluje anoreksigeno. GLP-1 spada v skupino inkretinov, v tankem črevesju postprandialno nastajajočoih peptidnih hormonov, ki neodvisno od
glukoze v krvi stimulirajo izločanje inzulina. Danes je del aminokislinskega
zaporedja v GLP-1, ki je potreben za delovanje, biosintezno pridobljeni peptid
pod imenom eksenatid, uveljavljeno zdravilo za zdravljenje diabetesa kot dodatek inzulinu ali k peroralnim vzpodbujevalcem izločanja inzulina in/ali za
monoterapijo. Poleg izboljšanja inzulinskega učinka je pomembno zmanjšanje in odpravljanje pridobivanja telesne mase med zdravljenjem z inzulinom:
telesna masa pri sočasnem zdravljenju se je zmanjšala v povprečju za 4,2 kg,
medtem ko je pri primerjalni skupini pacientov, ki so se zdravili samo z inzulinom, porasla za 1,8 kg. Agoniste GLP-1 je mogoče aplicirati le parenteralno.
Hidroliza GLP-1 s telesu lastnimi dipeptidilpeptidazami tipa 4 (DPP-4) naglo
zmanjša učinek GLP-1. Zamisel o sintezi zaviralcev tega encima se je od leta
1990, ko so se pojavile prve tiazolidinske spojine, do danes razvila v pomembno skupino peroralno delujočih inhibitorjev DPP-4. Spoznamo jih po obrazilu
-gliptin; tudi pri nas so dosegljivi : sitagliptin, saksagliptin ter vildagliptin. Za
zdravljenje diabetesa tipa 2 je pomembno, da te spojine ne povečujejejo telesne mase (Galwitz, 2010).
Približno pol ure po zaužitju primernega obroka hrane se zaradi raztezanja
želodca sproži delovanje biokemijskih posrednikov sitosti: GLP-1, holecostokinina in noradrenalina. Napolnjenje želodca s snovmi, ki nimajo prehranske
vrednosti oziroma so neprebavljive in hkrati neškodljive, je znan dietetični
ukrep, ki pomaga pri prehranski vzdržnosti.
Nekaj ur po doseženi sitosti anoreksigeni vpliv polagoma slabi in pojavlja
se ponovno želja po hrani. Sprožijo jo endorfini, anandamid in grelin (termin
je povezan z indoevropsko osnovo ghre-, ki pomeni rast ). To je rastnemu faktorju podoben peptid, ki stimulira občutek lakote. Nastaja v želodčni in črevesni mukozi, med stradanjem se izločanje močno zveča. Grelin vzpodbuja vse
oreksigene dejavnike. Morda je vpliv na izločanje grelina možna tarča novih
učinkovin za zdravljenje debelosti (Schusdziarra in Erdmann, 2006).
Maščobne celice izločajo peptidni hormon leptin (termin ima za osnovo
grško besedo leptos = vitek). Leptin z vezavo na prijemališča v različnih delih
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osrednjega živčevja sporoča o zadostni količini odloženega maščevja in nadaljnje odlaganje zadrži z aktiviranjem anoreksigenih dejavnikov. Zdi se, da je
ena možnih razlag neuravnoteženega vnosa hrane pridobljena ali podedovana
zmanjšana občutljivost za leptin. Zato iščejo možnosti za odpravljanje rezistence na leptin z novimi agonisti za leptinska prijemališča.
Zaviralci asimilacije hranilnih snovi so trenutno edina možnost za farmakoterapijo debelosti. Način delovanja je periferno, to je v prebavilih zavrto
presnavljanje hrane z inhibicijo udeleženih encimov. Glavni cilj je lipaza, ki
omogoča hidrolizo maščob; s hidrolizo maščob sproščene sestavine glicerol
in maščobne kisline se absorbirajo, neprebavljene (nehidrolizirane) maščobe pa izločijo. Orlistat so načrtovali na osnovi lipstatina, metabolita bakterije Streptomyces toxytricini, katerega inhibicijo pankreasne lipaze so odkrili
leta 1987. Toksičnost so mu zmanjšali z nasičenjem alifatske stranske verige,
ki je pripeta na 4-okso-2-oksetanski (betalaktamski) osnovni obroč. Prav s
tem delom molekule se orlistat veže na serinske aminokisline pankreasne lipaze in preprečuje njeno delovanje. Z orlistatom je mogoče doseči približno
30-odstotno zmanjšanje prebave maščob. To pomeni, da je osnova zdravljenja
z orlistatom nujno zmanjšanje vnosa v hrani vidnih in skritih maščob. Orlistat torej vzpodbuja k vzdrževanju dietne sheme, ker pri prekomernem vnosu
maščob povzroči neprijetne učinke: steatorejo, napenjane, flatulenco, celo fekalno inkontinenco.
V metaanalizi 22 študij so pri 12-mesečnem zdravljenju ugotovili zmanjšanje telesne mase za 2,9 kg v primerjavi s placebo skupino. Pri spremljanju
štiriletne uporabe in diete so ugotovili povprečno zmanjšanje telesne mase v
skupini z orlistatom za 5,8 kg in za 3,0 kg v placebo skupini. Pri tem je zanimiv podatek, da je štiriletno zdravljenje uspelo dokončati le 52 % udeležencev
(Schusdziara in Erdmann, 2006). Običajno zdravljenje je s po 120 mg orlistata trikrat dnevno. Ker se z zmanjšano prebavo maščob zmanjša tudi vnos v
maščobah topljivih vitaminov, je treba pri dolgotrajnem zdravljenju dodajati
vitamine najmanj dve uri pred odmerkom orlistata. Za ljudi z gastrointestinalnimi boleznimi je orlistat težko uporabno oziroma celo kontraindicirano
zdravilo (Wittert, 2006).
Prehranska dopolnila pogosto oglašujejo kot učinkovita sredstva za zdravljenje debelosti. Nekatera vsebujejo kofein (prava kava, pravi čaj, semena
guarana, čaj mate in prehranska dopolnila z izoliranim kofeinom). Pijače, ki
vsebujejo kofein, nekoliko zmanjšajo občutek lakote, pogosto jih priporočajo
tudi za zvečanje mišične zmogljivosti. Sočasno jemanje različnih dopolnil, ki
vsebujejo kofein, zlahka povzroči prekoračenje odmerkov kofeina. Prehranska dopolnila, ki vsebujejo efedrin, niso dovoljena; zlasti kot doping v športu
so povzročila več smrtnih zastrupitev. Odvajala niso primerna za zdravljenje debelosti, takojšnje zmanjšanje telesne mase je večinoma posledica izgube vode in elektrolitov, posledice trajne uporabe vodijo v nedohranjenost in
motnje ravnovesja elektrolitov in odvisnosti. Podobno je pri oceni diuretikov
rastlinskega izvora (listi breze, brinovi storžki, semena peteršilja) v čajnih mešanicah »za hujšanje«. Še najbolj primerna »polnila prebavil so viri pektina in
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drugih neprebavljivih polisaharidov, na primer jabolčni pektin, glukomanan,
sluz semen indijskega trpotca, žitni otrobi; pri tem je treba vedno skrbeti za
zadostno količino vode, da ne pride do mehaničnega ileusa (Krbavčič,1999).

4 Razprava
Debelost je kronična endokrina, metabolična bolezen, ki se kaže v prekomernem odlaganju trigliceridov v adipocite. Zdravljenje je potrebno izvajati
celostno in v zdravstvenem timu. Zdravljenje je uspešno predvsem s spremembo prehranskih navad v smislu redne uravnotežene prehrane z zmanjšanim deležem energijsko goste hrane. Soglasnost o tem je treba doseči v družini in v družbi s podporo dostopnosti zdrave prehrane. Farmakoterapija debelosti je možna le v gornjem okviru. Zdravilnih učinkovin za farmakoterapijo
debelosti ni veliko, sedaj je na voljo le ena splošno dostopna učinkovina. To
je inhibitor pankreasne lipaze – orlistat. Vse druge učinkovine so zaradi nevarnih neželenih učinkov opuščene. Nujno je potrebno nadaljnje raziskovanje
možnosti varne farmakoterapije, ker v številnih primerih dietni ukrepi ne zadostujejo. Napredek se kaže pri zdravljenju debelosti v povezavi z diabetesom
vrste 2. Zlasti z gensko zasnovo povezana debelost je izziv za raziskovanje
senzibilizatorjev za receptorje leptina, novih inhibitorjev privzema noradrenalina, novih učinkovin na ravni endogenih kanabinoidov. Sedanja ponudba
prehranskih dopolnil ne izpolnjuje obljub o naglem zmanjšanju debelosti in
skriva možne neželene učinke.

5 Sklepi
Zapleteni procesi regulacije vnašanja hrane ter shranjevanja in sproščanja
energije iz trigliceridov v adipocitih, vloga osrednjega živčevja ter vloga družbenega in gospodarskega okolja pri širjenju pandemije debelosti dajejo razlago sedanjih skromnih uspehov farmakoterapije debelosti. V zadnjih desetih
letih ni bilo novih učinkovin, ki bi odločilno prispevale k zdravljenju debelosti.
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Patophysiology of obesity
dr. Nejka Potočnik

Izvleček

Sposobnost človeškega telesa, da vnos hrane prilagaja energijskim potrebam organizma, nam omogoča preživetje. Tehnološki napredek v molekularni biologiji in genski tehnologiji je omogočil, da smo spoznali molekularne in celične mehanizme, ki
omogočajo uravnavanje hranjenja in povezujejo spremembe v zalogi telesnih maščob z ustreznim vnosom hranil v telo. Pomembno je, da se zavedamo, da na uravnavanje vnosa hrane vplivajo tudi vedenjske navade posameznika. Kadar kateri koli
od procesov, ki zagotavljajo homeostazo vnosa in porabe energije v telesu, ne deluje, kot bi moral, lahko pride do razvoja debelosti. Poznavanje nadzora hranjenja na
molekularnem nivoju je omogočilo tudi razvoj farmakološke obravnave debelosti. V
tem prispevku je razloženo centralno uravnavanje vnosa hrane v hipotalamusu, ki je
posledica številnih medsebojnih povezav nevronov med hipotalamičnimi jedri. Predstavljene so oreksigene in anoreksigene snovi, ki se izločajo bodisi v hipotalamusu
in ostalih predelih centralnega živčnega sistema ali v drugih telesnih organih, zlasti
v maščevju in prebavnem traktu. Na podlagi mehanizma uravnavanja vnosa hrane v
telo so razčlenjeni vzroki za nastanek debelosti.
Ključne besede: debelost, melanokortinska pot, vnos hrane, oreksini, anoreksini

Abstract

The capacity of human body to adjust food intake in response to changing energy
requirements is essential for survival. Recent progress of molecular biology has provided an insight into molecular, cellular and behavioural mechanisms that link changes
of body fat stores to adaptive adjustment of feeding behaviour. The physiological importance of this homeostatic control system is highlighted by the severe obesity that
results from dysfunction of any of its key component. This information provides numerous potential possibilities for therapeutic intervention to limit obesity. The central
regulation of feeding behaviour in hypothalamus is explained and the interplay of the
neurons in complex hypothalamic neuron mesh is described. The orexigenic and anorexigenic action of hormones and neurotransmiters govering the feeding behaviour
is presented. Possible causes for the onset of the obesity are defined.
Keywords: obesity, melanocortin pathway, food intake, orexigenic substances, anorexigenic substances
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1 Vnos hrane in energetske potrebe organizma
Kadar s hrano vnesemo toliko energije, kolikor je telo porabi, vzpostavimo
ničelno energijsko bilanco, ki nam omogoča vzdrževati stalno telesno težo.
Za neaktivnega odraslega človeka to pomeni, da mora dnevno pridobiti okoli
2000 kcal energije, če je telesno aktiven pa še nekajkrat več. Le okoli 30 % v
zaužiti hrani uskladiščene energije pride do celic, kjer se porablja. Večji del te
energije se v fizioloških procesih spremeni v toploto.
Če v telo vnašamo več energije, kot je porabimo, se začne nabirati v maščobnih celicah v obliki maščob. Če pa je vnos premajhen, začnemo izgubljati
telesno maso, s čimer pada tudi potreba po energiji in poraba energije se sčasoma izenači z vnosom. Če je vnos kljub temu premajhen, telo ne uspe zadovoljiti energijskih potreb, kar vodi v smrt.
Vnos in porabo energije v telesu ter njeno skladiščenje v celicah uravnavajo
številni nadzorni mehanizmi s centrom v hipotalamusu. Pri tem ne smemo
pozabiti, da na hranjenje vpliva tudi socialno in kulturno okolje, v katerem
posameznik živi.
Občutek lakote je nelagoden občutek potrebe po vnosu hrane, vzpodbudi
nas k hranjenju, povzroči ritmično krčenje želodca in nemir. Apetit je želja po
hrani, ki ni nujno vezana na potrebo telesa po hrani. Pomaga nam izbrati kvalitetno hrano, ki jo zaužijemo. Ko lakoto potešimo, občutimo sitost, ki traja
nekaj ur po hranjenju, čeprav zdrav odrasel človek brez hrane lahko zdrži tudi
nekaj tednov (Ribarič, 2009).

2 Uravnavanje vnosa hrane
Hipotalamus je težišče uravnavanja vnosa hrane v telo. V hipotalamusu sta
center za lakoto (hranjenje) in center za sitost (Hall, 2011; Redinger, 2008).
2.1 Center za lakoto
Center za lakoto se nahaja v lateralnem jedru hipotalamusa. Njegovo draženje pri poskusni živali povzroči pretirano hranjenje (hiperfagijo), inaktivacija pa zmanjša željo po hranjenju. Poskusna žival z okvarjenim centrom za
lakoto občutno izgublja telesno težo in mišično maso.
2.2 Center za sitost
Center za sitost je v ventromedialnem delu hipotalamusa. Njegovo draženje povzroči inhibicijo centra za hranjenje in popolno zavračanje hrane pri
poskusni živali (afagijo). Če poskusni živali odstranijo center za sitost, žival
nenehno išče in uživa hrano, kar vodi v nastanek ekstremne debelosti (Morton, Cummings, Baskin, Barsh in Schwartz, 2006).
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2.3 Druga hipotalamična jedra, ki sodelujejo v uravnavanju hranjenja
Tudi druga hipotalamična jedra (paraventrikularno, dorzomedialno in arkuatna jedra) sodelujejo pri uravnavanju vnosa hrane, nanje pa vplivajo številni hormoni, ki jih izloča prebavni trakt in maščobno tkivo. V arkuatnih jedrih
ločimo dva glavna tipa nevronov: aktivnost prvih (POMC nevronov) zavre
hranjenje in veča porabo energije v telesu; aktivnost drugih (NPY-AGRP nevronov) pa poveča željo po hrani in zmanjšuje porabo energije v telesu (slika
1). Arkuatno jedro ima odločujočo vlogo pri hranjenju, saj se vanj stekajo vsi
periferni in centralni vplivi, ki uravnavajo energetske zaloge telesa: senzorične
informacije o polnjenosti želodca, koncentraciji hranil v krvi (glukoze, aminokislin in prostih maščobnih kislin), pobude iz možganske skorje, na katere
vplivajo pogled na hrano, vonj po hrani in okus ter hormoni leptini, inzulin,
holecistokinin, peptid YY in grelin.
2.4 Vloga amigdale
Amigdala je del limbičnega sistema in je skupina jeder v obliki mandljev, ki
se nahaja globoko v medialnem delu temporalnega lobusa velikih možganov v
obeh hemisferah. Poleg ostalega sodeluje tudi pri človekovi zaznavi vonja. Ima
pomembno, a še ne do konca raziskano vlogo pri hranjenju, ki je najverjetneje
v povezavi z vonjanjem hrane. Kadar sta okvarjeni obe amigdali, se pri človeku razvije žretje, to je nekontrolirano nekritično vnašanje ogromnih količin
kakršnekoli hrane.
2.5 Oreksini in anoreksini
Lakota ali sitost sta rezultat prepletenih aktivnosti nevronov, ki v prejšnjih
poglavjih omenjena jedra povezujejo med seboj. Vplivajo na izločanje številnih hormonov in nevrotransmiterjev v hipotalamusu in drugih predelih centralnega živčevja, ki sodelujejo pri uravnavanju vnosa hrane v telo. Hormone,
ki vplivajo na uravnavanje hranjenja, izločajo tudi celice prebavnega trakta,
adipociti, skorja nadledvične žleze in endokrini del trebušne slinavke in jih
bomo obravnavali v kasnejših poglavjih (2.7).
Če hormoni in nevrotransmiterji večajo apetit in pospešijo vnos hrane v
telo, jih imenujemo oreksini, če pa manjšajo apetit in zavirajo hranjenje, so
to anoreksini. Tipične snovi z oreksigenim in anoreksigenim delovanjem in
mesta njihovega izločanja so zbrani v tabeli 1 (Hall, 2011; Wynne, Stanley,
McGowan in Bloom, 2005).
Tabela 1. Oreksini in anoreksini ter mesta njihovega izločanja.
OREKSINI
NPY (nevropeptid y)
AGRP (agouti related protein)
MCH (melanin koncentrirajoči hormon)
oreksina A in B
endorfini
galanin

MESTO IZLOČANJA
hipotalamus
hipotalamus
hipotalamus
hipotalamus
hipotalamus
hipotalamus
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OREKSINI
aminokisline (glutamat in g-aminobutirat)
kortizol

MESTO IZLOČANJA
hipotalamus
skorja nadledvične
žleze
želodec
hipotalamus

grelin
endokanabinoidi
ANOREKSINI
a-MSH (a melanocite stimulirajoči hormon),
njegov prekurzor je POMC (proopiomelanokortin)
leptin
serotonin
kortikotropin sproščujoči hormon (CRH)
arginin-vazopresin
oksitocin
inzulin
holecistokinin
GLP (glukagon-like peptide)
CART (cocaine and amphetamine regulated transcript)
peptid YY

hipotalamus
adipociti
centralni živčni sistem, črevesna
sluznica
hipotalamus
hipotalamus
hipotalamus
endokrini del trebušne slinavke
tanko črevo
tanko črevo
hipotalamus
tanko in debelo črevo

2.6 Melanokortinska pot
Melanokortinska pot (slika 1) je najpomembnejša povezava hipotalamičnih
jeder, ki je udeležena pri centralni kontroli hranjenja. Vpliva na aktivnost simpatika ter porabo energije v telesu. Sestavljajo jo POMC nevroni v arkuatnem jedru hipotalamusa in nevroni v paraventrikularnem jedru. Pod vplivom leptinov,
holecistokinina in insulina POMC nevroni sintetizirajo a-MSH. a-MSH se veže
na melanokortinske receptorje (MCR-4) nevronov paraventrikularnega jedra,
ki preko aktivacije simpatika vplivajo na povečano porabo energije v telesu ter
zmanjšano željo po hrani.
Stransko vlogo v melanokortinski poti imajo tudi NPY-AGRP nevroni (slika 1), ki jih aktivira grelin, njihovo delovanje pa zavrejo leptini, holecistokinin,
inzulin in a-MSH. Tudi NPY-AGRP nevroni tvorijo sinapse z nevroni v paraventrikularnem jedru. Sintetizirajo NPY in AGRP, ki na paraventrikularno
jedro delujeta zaviralno, bodisi direktno preko Y1 receptorjev ali indirektno
s presinaptično inhibicijo na MCR-4 receptorjih (Hall, 2011; Redinger, 2008).
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Slika 1. Melanokortinska pot (Neurons of PVN = nevroni v paraventrikularnem jedru,
Food intake = vnos hrane, Arcuate nucleus = arkuatno jedro, Ghrelin = grelin, Insulin
= inzulin, CCK = holecistokinin, Lep-R = receptor za leptin, Y1r = receptor Y1, MCR-3
in MCR-4 = melanokortinski receptorji, a-MSH = a melanocite stimulirajoči hormon,
POMC/CART = POMC nevron, AGRP/NPY = NPY-AGRP nevron). Vir podatkov: Hall,
2011.

2.7 Dejavniki hranjenja, ki vplivajo na količino zaužite hrane
Količina zaužite hrane je pri človeku kratkoročno in dolgoročno uravnavana.
2.7.1 Kratkoročni mehanizmi
Kratkoročno uravnavanje je pomembno za vzdrževanje optimalne absorpcije hranil. Kratkoročno delujoči mehanizmi so:
zzRazteg prebavne cevi, zlasti želodca in dvanajstnika, ki preko aferentnih
poti v vagusu zavre nadaljnje hranjenje (slika 2).
zzIzločanje nekaterih gastrointestinalnih hormonov, ki zavirajo hranjenje:
Holecistokinin se izloča ob vstopu maščob v dvanajstnik.
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Peptid YY se izloča ob prebavljanju mastne hrane vzdolž vsega prebavnega trakta, še posebej izrazito pa v ileumu in debelem črevesu. Njegova
koncentracija v krvi je najvišja 2 uri po obroku.
GLP, ki se izloča v prebavnem traktu, pospeši izločanje inzulina iz β celic
pankreasa. Oba hormona delujeta zaviralno na hranjenje.
zzIzločanje nekaterih gastrointestinalnih hormonov, ki pospešijo hranjenje:
Grelin izločajo oreksigene celice želodčne sluznice in spodbuja hranjenje
ter zavira izločanje inzulina. Njegova koncentracija v krvi narašča med
stradanjem.
zzSenzorični signali iz čutnic za vonj in okus na začetku hranjenja večajo
željo po hrani. Žvečenje hrane in izločanje sline v ustih pa vzdražita receptorje v ustni votlini, ki zmanjšajo apetit in ustavijo vnos hrane. Zmanjšan
apetit občutimo 20 do 40 minut po hranjenju.

zzkoncentracija

glukoze, aminokislin in lipidov v krvi, ki delujejo na hranjenje tako, da bi se koncentracija teh snovi v krvi čim manj spreminjala,
zzhormoni, ki jih izloča maščevje:
Leptini (sitostni peptidi) so hormoni, ki jih izločajo adipociti in sporočajo
hipotalamusu, da se je v telesu uskladiščilo dovolj energije. Delujejo tudi
na druge predele centralnega živčnega sistema in neposredno na mišične
celice, kjer pospešijo oksidacijo prostih maščobnih kislin (slika 3). Več ko
je v telesu maščobnega tkiva, več leptinov se izloča. Leptini prehajajo krvnomožgansko pregrado, lahko pa se zgodi, da je ta prehod za leptine otežen. Pri debelih ljudeh je najpogosteje koncentracija leptinov v krvi visoka,
v likvorju pa majhna. Pri nekaterih redkih oblikah debelosti je prisotna
rezistenca na leptine, saj imajo ti ljudje kljub visoki koncentraciji leptinov
v krvi in likvorju veliko željo po hrani. V redkejših primerih pride do prirojene nezadostne sinteze leptinov.

hipotalamus

+
simpatik

+

VNOS HRANE

-

LEPTINI

+
adipociti

PORABA ENERGIJE
razgradnja glukoze
oksidacija maščobnih kislin

+
-

Slika 3. Vpliv leptinov na vnos hrane in porabo energije.

Slika 2. Nadzor vnosa hrane v telo (Large intestine = debelo črevo, Small intestine =
tanko črevo, CCK = holecistokinin, PYY = peptid YY, Insulin = inzulin, Vagus nerve =
vagus, Hypothalamus = hipotalamus). Vir podatkov: Hall, 2011.

2.7.2 Dolgoročni mehanizmi
hipotalamus
Dolgoročni mehanizmi so povezani z energetskimi zalogami v telesu.
Mednje sodijo:
+
simpatik
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+

VNOS HRANE

+

PORABA ENERGIJE
razgradnja glukoze

2.8 Monoamini
Serotonin, ki se med hranjenjem in po njem izloča v hipotalamusu, povzroča občutek sitosti. Če je njegova koncentracija zvišana dalj časa, pride do
hujšanja. Zato so serotoninski agonisti temeljne učinkovine pri farmakološkem nadzoru debelosti. Najnovejše raziskave kažejo, da ženski spolni hormon estradiol stopnjuje anoreksigeno delovanje serotonina. To ima velik vpliv
na razvoj anoreksije pri ženskah v rodnem obdobju.
Monoamini povzročajo tudi občutek zadovoljstva (hormoni sreče).
2.9 Endokanabinoidi
Kanabinoidi (marihuana) delujejo na hipotalamus in večajo apetit. V hipotalamusu se nenehno sintetizirajo endokanabinoidi, ki povečujejo vnos hrane
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v telo. Na sintezo endokanabinoidov zaviralno vpliva koncentracija leptinov.
Najnovejše raziskave kažejo, da endokanabinoidi delujejo tudi na okušalne
brbončice na jeziku in potencirajo občutek sladkega ter vzpodbujajo ugodne
občutke ob vnosu sladke hrane. V nasprotju s tem leptini zmanjšujejo ta občutek.

3 Definicija debelosti
Debelost je definirana kot prevelika količina maščobe v telesu in ni nujno
povezana s povečano telesno maso. Telesna masa je lahko povečana zaradi
povečane mišične mase ali zaradi zadrževanja vode v telesu, kar pa ni debelost. Debelost zato ocenjujemo z indeksom telesne mase (BMI) in z deležem
maščob v telesu.
BMI = telesna masa v kg/telesno višino2 v m2
Kadar so vrednosti BMI med 25 in 29,9 kg/m2, govorimo o prekomerni
telesni teži, kadar BMI preseže 30 kg/m2 gre za debelost. Glede na delež maščob v telesu o debelosti govorimo takrat, kadar le-ta preseže 35 % telesne teže
pri ženskah oziroma 25 % pri moških. Debelost nastane, kadar s hrano v telo
vnešena energija presega porabo energije. Na vsakih 9,3 kalorij preveč nastane
v telesu okoli 1g maščevja. Maščevje je pri človeku razporejeno pod kožo, v
trebušni votlini in v organih, zlasti v jetrih.
Pri prekomerno hranjenem človeku se preadipociti diferencirajo v adipocite, tako da naraste njihovo število (hiperplastična debelost), pa tudi njihova
velikost in vsebnost maščob (hipertrofična debelost). Zelo debel človek ima do
4-krat več adipocitov, v katerih je 2-krat toliko maščob kot pri vitkem človeku.

4 Vzroki za debelost
Vzroki za nastanek debelosti so številni, ponavadi gre za kombiniran vpliv
več dejavnikov: genske pogojenosti, življenjskega sloga in vpliva okolja.
4.1 Pomanjkanje telesne aktivnosti
Najpogostejši vzrok za nastanek debelosti je pomanjkanje telesne aktivnosti, ki daleč največ prispeva k porabi energije v telesu. Človek pri normalni
aktivnosti dnevno porabi 25 do 30 % vse porabljene energije za mišično delo,
pri fizičnih delavcih se ta delež poveča na 60 do 70 %. Ob premajhni telesni
aktivnosti vnos energije s hrano presega potrebe po energiji, razvije se debelost. Tako je najučinkovitejši način zmanjševanja maščobnih zalog v telesu in
hujšanja telesna aktivnost.
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4.2 Nenormalni vzorci hranjenja
Nenormalen način hranjenja je drugi najpogostejši vzrok za nastanek debelosti, ki se vzpostavi kljub številnim zaviralnim dejavnikom, ki vplivajo na
vnos hrane. Ponavadi je povezan s psihološkimi vzroki (stres). Nenormalne
vzorce hranjenja pogosto opazimo v industrializiranih okoljih, kjer ljudje s
»hitro hrano«, bogato z maščobami, vnesejo v telo ogromno kalorij. Pomemben vpliv na hranjenje ima tudi občutek nagrade ob uživanju hrane, pri čemer
imata pomembno vlogo limbični in dopaminski sistem.
4.3 Prehranjenost v otroštvu
Tudi prehranjenost v otroški dobi je povezana z razvojem debelosti pri odraslem človeku. Tu gre predvsem za ohranjeno navado neprekinjenega hranjenja, ki so jo vzpostavili starši v strahu, da otrok ne bi bil dobro hranjen.
Nastajanje novih adipocitov je posebej hitro ob prehranjenosti otroka v prvih
dveh letih življenja. Zato pediatri svetujejo, da se starši izogibajo pretiranemu hranjenju novorojenčkov, saj to lahko vodi v doživljenjsko hiperplastično
debelost. Tako naj bi bil v otroštvu prehranjen človek praviloma debel tudi v
odrasli dobi, a izkazalo se je, da temu ni tako. Vzrok za nastanek debelosti je
tudi v tem primeru največkrat prekomerno vnašanje hranil v telo tudi v obdobju adolescence in kasneje.
4.4 Nevrogeni vzroki
Nevrogeni vzroki za nastanek debelosti so le redko povezani s poškodbo
centrov za uravnavanje hranjenja v hipotalamusu (npr. pri hipofiznih tumorjih, ki se razrastejo v hipotalamus). Med nevrogenimi vzroki je najpogostejša
motnja v organizaciji in povezavi nevronov med centri za hranjenje, sledijo
gensko spremenjeni receptorji in nevrotransmiterji, ki sodelujejo pri uravnavanju hranjenja. Ponavadi debeli ljudje v primerjavi z vitkimi ob enaki porabi
energije na kilogram telesne teže občutijo veliko večjo lakoto. Sistem uravnavanja vnosa hrane pri debelih zahteva večje energijske rezerve v telesu. Pogoji
za občutek sitosti se dosežejo pri večjih energetskih zalogah v telesu. Študije
na poskusnih živalih so pokazale, da je oreksigeno delovanje hipotalamusa
pri debelih živalih ob omejenem vnosu hrane veliko bolj aktivno (povečano
izločanje NPY, zmanjšano izločanje a-MSH in leptinov) kot pri normalnih
vrstnikih.
4.5 Družinsko pogojena debelost
Dejstvo je, da se debelost ponavadi v družini ponavlja. Pri družinski debelostih težko določimo, ali gre za vpliv prekomernega hranjena in premajhne
telesne aktivnost kot posledice družinskih navad ali pa za podedovane genske
anomalije. Predvideva se, da je le okoli 30 % družinske debelosti dedne. Vse
ostale družinsko pogojene debelosti so povezane z načinom družinskega življenja.
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4.6 Genetsko pogojena debelost
Gensko pogojene debelosti je zelo malo (nekaj odstotkov vseh debelosti).
Pri genetsko pogojeni debelosti ločimo:
zzdebelost zaradi anomalij v uravnalnih mehanizmih v hipotalamusu,
zzdebelost zaradi metabolnih motenj, tako da prevlada anabolizem nad katabolizmom maščob. Možen vzrok za to je encim lipoproteinska lipaza
(LPL), ki ga izločajo adipociti, njegova aktivnost pa je pri debelih ljudeh
povečana. Encim se pritrdi na endotel kapilar in poveča hidrolizo trigliceridov iz plazemskih lipoproteinov do maščobnih kislin. Te lahko prehajajo
iz kapilar v adipocite, ki iz njih sintetizirajo nove zaloge maščob.
Zaenkrat poznamo tri tipe genetskih vzrokov debelosti, ki jih pogojuje
sprememba na enem samem genu. To so:
zzmutacija gena za MCR-4, ki je najpogostejši genski vzrok za nastanek gensko
pogojene debelosti. Ta gen kodira melanokortinski receptor MCR-4 v paraventrikularnem jedru hipotalamusa, na katerega se veže a-MSH in z vezavo
zavre vnos hrane ter preko simpatika poveča porabo energije v telesu;
zzmutacija gena OB (obese gene), ki povzroči prirojeno pomanjkanje leptinov;
zzmutacija gena DB (diabetes gene) povzroči zmanjšano sintezo receptorjev
za leptine.
4.7 Hormoni in debelost
Nobena hormonska motnja pri človeku ni neposredno povezana z debelostjo. Hormoni, ki vplivajo na metabolizem v telesu, so ščitnični hormoni in
hormoni nadledvične žleze. Debelost je včasih povezana s hipofunkcijo ščitnice. Poraba energije v telesu se tedaj zmanjša, in če bolnik ne zmanjša vnosa
hrane, se razvije debelost. Povečano izločanje kortikosteroidov pri Cushingovem sindromu povzroči tipično prerazporeditev maščevja v telesu (kopičenje
po telesu in zmanjšanje na udih) in ni povezana z debelostjo. Adipociti izločajo mineralokortikoide sproščujoči dejavnik, ki pospeši izločanje mineralokortikoidov iz skorje nadledvične žleze. Tudi ti nimajo neposrednega vpliva na
debelost. Povzročajo zadrževanje vode in soli v telesu, kar vodi v hipertenzijo,
ki je zelo pogost spremljevalec debelosti tudi že pri otrocih (Hall, 2011).
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Izvleček

Debelost je kompleksno stanje, ki ga pogojujejo genetski, epigenetski in okoljski dejavniki ter interakcije med njimi. Predstavlja socialno in zdravstveno neugodno kategorijo. Raziskave na tem področju so usmerjene v preučevanje genskih predispozicij,
signalnih mehanizmov kontrole apetita in vzrokov za razvoj debelosti.
Genska mapa »Human Obesity Gene Map« vključuje 127 kandidatnih genov za razvoj debelosti. Med njimi imajo značilen pomen sledeči geni: gen za melanokortin
4-receptor (MC4R), gen za prohormon konvertazo (PCSK1), gen za možgansko neurotropični dejavnik (BDNF), gen za B-adrenergični receptor 3 (ADRB3), gen za leptin
in številni drugi geni. Mutacije in polimorfizmi naštetih genov so povezani z razvojem
debelosti, ekstremne debelosti in hiperfagije.
Razvoj debelosti in abnormalne adipogeneze je pogosto odvisen tudi od epigenetskih sprememb na kandidatnih genih. Te spremembe niso vezane na zaporedje nukleotidov v DNA, zgodijo se na promotorski regiji genov kot posledica metilacije DNA,
kovalentnih modifikacij na histonih in sprememb v razporeditvi nukleosomov. Posledično remodelacijo kromatina povezujejo z razvojem tumorskih procesov, hipertenzije, ateroskleroze in drugih bolezni.
Preučevanje genetskih in epigenetskih profilov pri bolnikih s prekomerno telesno
težo odpira nove terapevtske pristope na področju zdravljenja in preventive debelosti. Raziskave na živalih so pokazale, da je z aplikacijo rekombinantnega leptina zelo
uspešno zdravljenje ekstremne debelosti, hiperfagije in hipogonadizma. Predpogoj
za uspešno gensko terapijo je fenotipizacija bolnikov z metabolno disfunkcijo. Analogni načini zdravljenja so odprti tudi na področju ostalih kandidatnih genov za razvoj
debelosti.
Prekomerna telesna teža je povezana z večjo mortaliteto in pojavnostjo sistemskih
kroničnih bolezni. Predstavlja drag zdravstveni problem, zato je potrebno kontinuirano izvajanje preventivnih in kurativnih zdravstvenih programov. Ker je debelost prisotna v vseh družbeno-ekonomskih skupinah ne glede na starost, spol in raso, imajo za
razvoj novih terapevtskih pristopov velik pomen tudi genetske in epigenetske študije.
Ključne besede: geni, debelost, epigenetski dejavniki debelosti
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Abstract

Obesity is a complex disorder determined by genetic, epigenetic and environmental
factors and their interactions. It represents a social and health problem. Research in
this field has been directed at studying genetic predispositions, signaling pathways
that control appetite and factors that influence the development of obesity.
»Human Obesity Gene Map« includes 127 candidate genes for the development
of obesity. The most significant among these are melanocortin 4-receptor (MC4R),
prohormone convertase 1/3 (PCSK1), brain-derived neurotrophic factor (BDNF), badrenergic receptor 3 (ADRB3) genes, leptin gene as well as several others. Mutations
and polymorphisms of the above listed genes are associated with the development
of obesity, extreme obesity, and hyperphagia.
Development of obesity and abnormal adipogenesis often depend on epigenetic
changes in candidate genes. These changes are not related to the DNA nucleotide
sequence, but happen in the promotor regions of genes as a consequence of DNA
methylation, covalent modifications of histones, and nucleosome rearrangements.
The resulting chromatine remodeling has been associated with tumourigenesis,
hypertension, atherosclerosis, and other disorders.
Studies of genetic and epigenetic profiles in patients with excessive body weight are
opening new therapeutic approaches in the field of management and prevention of
obesity. Animal research has shown very successful management of extreme obesity, hyperphagia and hypogonadism with the application of recombinant leptine. An
analogous approach might be possible with other candidate genes. Phenotypisation
of patients with metabolic dysfunction is a precondition for successful gene therapies.
Excessive body weight is associated with higher mortality and a higher rate of chronic systemic diseases. It is a burden for the health system and therefore continuous
preventive and curative health programmes are essential. Obesity spans all socioeconomic, ethnic, gender and age groups. Genetic and epigenetic studies are therefore extremely important to develop new therapeutic approaches.
Key words: genes, obesity, epigenetic factors of obesity

1 Uvod
Debelost je stanje nenormalnega kopičenja telesne maščobe. Ogroža
zdravje človeka in predstavlja zdravstveno neugodno kategorijo motenj prehranjevanja. Merilo za oceno debelosti je indeks telesne mase (BMI – Body
mass index). Po WHO merilih so kategorije prehranjenosti razdeljene v 5 razredov, ki so prikazani v tabeli 1.
Tabela 1. Klasifikacija prehranjenosti pri odraslih glede na BMI.
Kategorije
Prenizka telesna teža
Normalna telesna teža
Previsoka telesna teža
Debelost I
Debelost II
Debelost III

Vir: Chan in Woo, 2010.
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BMI (kg/m2 )
< 18,5
18,5–24,9
25–29,9
30,0–34,9
30,0–39,9
≥ 40

Riziko komorbiditete
Nizek
Povprečen
Zvišan
Zmeren
Visok
Zelo visok

BMI ni absolutno merilo kopičenja telesne maščobe, ker ne loči med težo,
povečano z vsebnostjo mišic in/ali maščobe. Zato se za oceno debelosti uporabljajo še drugi antropometrični kazalci. Ti so: WHR – waist to hip ratio
(razmerje med obsegom pasu in bokov), WC – waist circumference (obseg
pasu), WHtR – waist to height ratio (razmerje med obsegom pasu in višino).
Uporabnost antropometričnih kazalcev za oceno tveganja za SŽB je prikazana v študiji Virendre in sodelavcev (Virendra, 2011). V tabeli 2 so prikazane
mejne vrednosti za te kazalce z oceno tveganja za razvoj debelosti.
Tabela 2. Antropometrični kazalci za oceno debelosti.
Moški
WHR > 1
WC > 102 cm
WHtR > 0,5

Ženske
WHR > 0,85
WC > 88 cm
WHtR > 0,5

Riziko za razvoj debelosti
Abdominalna akumulacija
maščobe
↑tveganje
↑tveganje

Vir: Chan in Woo, 2010.

Vzdrževanje normalne telesne teže je tesno povezano z energijskimi homeostatskimi mehanizmi v telesu. Pri uravnavanju energijskega ravnotežja
sodelujejo različna tkiva (centralni živčni sistem), celice (adipociti, b-celice
pankreasa), hormoni (leptin, grelin, motilin, melanokortin), receptorji (orexigeni, anorexigeni) in citokini (TNFa, NFb). Debelost se razvije po nekaj časa
trajajočem povečanem vnosu hrane brez fizične aktivnosti. O pojavnosti debelosti, dislipidemije, diabetesa in hipertenzije je prvi pisal Gaetano Crepaldi
pred skoraj tremi desetletji (Crepaldi in Manzato, 1993). Našteta patološka
stanja imajo skupno ime – metabolni sindrom. Metabolni sindrom je multifaktorielna bolezen, ki nastane kot posledica nezdravega življenjskega sloga,
okoljskih in genetskih dejavnikov. Etiološko je lahko razvoj metabolnega sindroma posledica debelosti, rezistence na inzulin ali pa genetske predispozicije
(Alberti, Zimmet in Shaw, 2006).
Smernice za diagnozo in spremljanje metabolnega sindroma so oblikovali
na delavnici , ki je potekala od 12. do 14. maja 2004 v Londonu pod okriljem
Mednarodnega združenja diabetologov (International Diabetes Federation).
Na delavnici so sodelovali strokovnjaki iz področij, ki pokrivajo diabetologijo,
epidemiologijo, javno zdravje, genetiko debelosti, motnje v presnovi in kardiologijo. Med aktivnimi udeleženci so bili predstavniki WHO (World Health
Organisation) in NCEP (National Cholesterol Education Programm). Sprejeli
so dodatna merila in smernice za diagnosticiranje in zdravljenje bolnikov z
metabolnim sindromom. Smernice so objavili v obliki dveh člankov (Alberti,
Zimmet, Shaw, 2005; Alberti, Zimmet in Shaw, 2006).
Longitudinalne in prospektivne populacijske študije so potrdile, da metabolni sindrom značilno zvišuje mortaliteto in morbiditeto pri bolnikih s kardiovaskularnimi boleznimi, pri diabetikih in pri bolnikih z osteoartritisom,
steatozo jeter ter depresijo (Eckel, Grundy in Zimmet, 2005; Eckel, 2005; PiSunyer, 2009).
57

ETIOLOGIJA IN PATOLOGIJA DEBELOSTI

Vpliv genetskih in epigenetskih dejavnikov na razvoj debelosti

V nekaterih okoliščinah je debelost dedna bolezen, ki je posledica mutacij
in polimorfizmov na kandidatnih genih za razvoj debelosti. Kandidatni geni
so vsi geni, ki so biološko in patofiziološko vključeni v regulacijo energijskega
metabolizma v telesu. Monogenske oblike debelosti so preučevali na živalskih
modelih, nakar so sledile populacijske študije (Bell, Walley in Froguel, 2005).
Do leta 1990 so preučevali samo pogostejše variante na kandidatnih genih,
kasneje pa so začeli izvajati GWA (Genom wide associated) študije, ki ne
temeljijo na familiarnih povezavah. V humano gensko mapo (Obesity Gene
Map) so vključeni vsi kandidatni geni (teh je več kot 127), variante kandidatnih genov in podatki o lokusih na kromosomih, ki so povezani z razvojem
debelosti. Genska mapa je dostopna na spletni strani: http://obesitygene.pbrc.
edu. Populacijske študije so bile in so usmerjene v preučevanje povezav med
BMI, stopnjo debelosti in stopnjo tveganja za razvoj debelosti pridruženih bolezni. Najpogostejše variante so značilne za gene, ki kodirajo: melanokortin
4-receptor (MC4R), prohormon konvertazo (PCSK1), možganski nevrotrofični faktor (BDNF), b-adrenergični receptor 3 (ADRB3) in leptin. V tabeli 3
so prikazani podatki o naštetih genih in njihovih variantah (Loos, 2009; Bell,
Walley in Froguel, 2005).

MC4R

Lokacija na kromosomu

Sprememba na genu

18q21

Val 103 ILe
ILe 251 Le
N 221 D
Q 665 E-S 690 T
Val 66 Met
Arg 64 Trp
Arg 64 Arg

PCSK1
BDNF
ADRB3

11p14

TMEM18
GNPDA2
KCTD15
NEGR1
PTER
FTO

2p25
4p13
19q13
1p31
10p12
16q12

Neaktivni posamezniki
Aktivni posamezniki

27,5

Beta ± SE = 0,205 ± 0,024 kg/m2
p = 3,62x10-18
p = 0,005

26,5

Beta ± SE = 0,131 ± 0,014 kg/m2
p = 7,97x10-21

Tveganje za razvoj
debelosti
⇓
⇓
⇑
⇑
⇑
⇑
⇓
⇑
⇑
⇑
⇑
⇑

Vir: Loos, 2009.

Študije genskih variant se izvajajo na vzorcih z več kot 10000 vključenih
preiskovancev. Izsledki kažejo, da k interindividualnemu razvoju debelosti
prispeva k višji telesni teži 40 do 70-odstotna genska predispozicija. Preučevanje genskega profila posamezne osebe vodi v identifikacijo zvišanega tveganja za razvoj debelosti in oceno kombiniranega vpliva vseh variant. Pri visoko
rizičnih osebah je potrebno sistematsko uvajanje zdravih prehranjevalnih navad in redne fizične aktivnosti (Zobel idr., 2009). V študiji, ki je bila objavljena
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28,5

25,5

Tabela 3. Kandidatni geni za razvoj debelosti.
Protein

leta 2010 (Schengxu idr., 2010), so dokazali, da fizična aktivnost najbolj učinkovito zmanjšuje genske vplive na razvoj debelosti (slika 1).

BMI (kg/m2)

2 Genetske predispozicije za razvoj debelosti

24,5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Genetska predispozicija (score)
Slika 1. Korelacije med BMI in stopnjo genetske predispozicije pri fizično aktivnih in
neaktivnih ljudeh.
(Pri fizično neaktivnih ljudeh je BMI značilno višji v primerjavi z aktivnimi, ki imajo
enako gensko predispozicijo. Vir: Schengxu, 2010.)

3 Epigenetski dejavniki
Epigenetski dejavniki niso vezani na spremembe v zaporedju nukleotidov
na DNA. So posledica različnih interakcij, kot so: metilacija DNA, kovalentne modifikacije histonov, pakiranje DNA okrog nukleosomov in vgrajevanje
kromatina v jedrni matriks. V obdobju rasti in razvoja je metilacija najbolj intenzivna v zarodnih celicah in blastocitih. Metilacijo pospešujejo okoljski dejavniki: kakovost hrane, toksini, aplikacija učinkovin, delovanje in sproščanje
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citokinov (slika 2). Epigenetski status je lahko deden, govorimo o tako imenovani transgeneracijski dednosti, za katero je značilno, da se epigenetski status
prenese na naslednjo generacijo med gametogenezo in zgodnjo embriogenezo. DNA-metilacija spremlja remodelacijo kromatina in povzroča razvoj
hepatične rezistence na inzulin. Nizkokalorična dieta in zvišana fizična aktivnost zmanjšujeta obseg metilacije DNA. Zmanjšan vnos proteinov med nosečnostjo spremeni epigenetsko regulacijo genov pri novorojenčku in pospeši
DNA-metilacijo. Metilacija DNA ni povezana samo z višjim rizikom za razvoj
debelosti, vpliva tudi na razvoj tumorskih procesov v organizmu, na pojavnost
ateroskleroze in drugih bolezni (Campion, Milagro in Martinez, 2009).

Vpliv genetskih in epigenetskih dejavnikov na razvoj debelosti

hodnjaškega življenjskega sloga. Stroški zdravljenja debelosti in pridruženih
bolezni znašajo v ZDA 1,2 % BDP, v Evropi pa 0,64 % BDP. Strateški pristopi
in direktive predstavljajo orodja za preprečevanje razvoja debelosti pri ljudeh
(Swinburn, 2008; Chan in Woo, 2010).
Največji izziv za prihodnost predstavljajo izsledki genskih študij in razvoj
pristopov, ki temeljijo na korekciji abnormalnosti v strukturi genov. Obetajoči
so rezultati kliničnih in pre-kliničnih študij terapevtskega potenciala leptina
(Scolaro, Cassone, Kolaczynski, Otvos in Surmacz, 2010).
Leptin je hormon, ki nastaja v adipocitih in v številnih drugih celicah kot
produkt ob gena. Pretirano kakor tudi zmanjšano izločanje leptina je povezano s heterogeno patologijo. Pri miškah z mutacijo na ob/ob genu nastaja
nefunkcionalen leptin, kar vodi takoj po rojstvu v razvoj ekstremne debelosti,
infertilnosti, hiperfagije, hipotermije in diabetesa. Aplikacija rekombinantnega leptina prizadetim miškam normalizira patološko stanje debelosti. Rekombinantni metionil-leptin se uspešno uporablja tudi za zdravljenje lipodistrofije
in amenoreje pri ljudeh, ne rešuje pa razvite rezistence na leptin. Zdravljenje
z leptinom poteka pod strogim kliničnim nadzorom zaradi njegovega onkogenega potenciala (Scolaro, Cassone, Kolaczynski, Otvos in Surmacz, 2010).

5 Zaključek
Prekomerna telesna teža je povezana z večjo mortaliteto in pojavnostjo
sistemskih kroničnih bolezni. Predstavlja drag zdravstveni problem, zato je
potrebno kontinuirano izvajanje preventivnih in kurativnih zdravstvenih programov. Uspešno zdravljenje debelosti je multidisciplinarno in povezano s
spremembami prehranjevalnih navad ter telesne dejavnosti prizadetih. Ker je
debelost prisotna v vseh družbeno-ekonomskih skupinah ne glede na starost,
spol in raso, imajo za razvoj novih terapevtskih pristopov velik pomen tudi
genetske in epigenetske študije.
Slika 2. Metilacija DNA v razvojnih periodah pri človeku.
Vir: Franks in Ling, 2010.

4 Zdravljenje debelosti
Debelost je zdravstveni problem, ki ga je zaradi epidemioloških razsežnosti potrebno kompleksno reševati. Je eden od dejavnikov komorbidnosti, ki
značilno zvišuje morbidnost in mortaliteto pri ljudeh (Wolf in Colditz, 1998;
Isomaa idr., 2001).
Programi javne zdravstvene mreže niso dovolj učinkoviti, zato so potrebni
strateški pristopi, ki temeljijo na preventivi in osveščanju ljudi o zdravih načinih prehranjevanja in redni fizični aktivnosti. Anglija in Nemčija imata vpeljane učinkovite razvojne programe, ki odvračajo ljudi od globalizacije in za60
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Debelost – javnozdravstveni problem
v Sloveniji
Obesity – public health problem in Slovenia
Cirila Hlastan Ribič, Janet Klara Djomba, Urška Blaznik, Lijana
Zaletel-Kragelj, Ana Šerona, Jožica Maučec Zakotnik

Izvleček

Teoretična izhodišča: Prekomerna prehranjenost in debelost v današnjem svetu
predstavljata resen javnozdravstveni problem. Nesporno je, da debelost zmanjšuje
kakovost življenja, povečuje obolevnost in skrajšuje življenjsko dobo. Posebej zaskrbljujoči so trendi pri otrocih in populaciji v slabših socialno-ekonomskih razmerah. Debelost tudi v Sloveniji postaja velik javnozdravstveni problem, ki zmanjšuje
dolžino in kvaliteto življenja s pojavom različnih obolenj, kot so bolezni srca in žilja,
sladkorne bolezni tipa 2, nekaterih kroničnih pljučnih obolenj, osteoporoze in drugih
bolezni mišično-kostnega sistema ter nekaterih oblik raka.
Metode: Predstavljeni podatki o pogostosti debelosti pri odraslih prebivalcih Slovenije so rezultat raziskav CHMS (CINDI Health Monitor Slovenia oziroma »Dejavniki
tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije«), ki so bile izvedene v letih 2001, 2004 in 2008 v okviru programa CINDI Slovenija. Vključeni so bili
prebivalci v starosti 25–65 let (do 75 let leta 2008). Vzorec v velikosti približno 15.000
(16.000 leta 2008) je bil pripravljen na Statističnem uradu Republike Slovenije iz Centralnega registra prebivalstva. Anketni vprašalnik je poleg osnovnih demografskih
vprašanj vseboval vprašanja o koriščenju zdravstvenih storitev, zdravstvenem stanju in življenjskem slogu. Odzivnost na raziskavo je bila leta 2001 63,8 %, leta 2004
57,1 %, leta 2008 pa 49 %.
Rezultati: Delež prekomerno prehranjenih se je od leta 2001 do leta 2008 povečal z
39,6 % na 40,2 %. Pogostost debelosti je bila v prvih dveh raziskavah enaka (15 %),
v letu 2008 pa se je povečala na 16,9 %. Delež prekomerno prehranjenih in debelih
je višji pri moških kot pri ženskah, pri anketirancih z nedokončano osnovno šolo in
pripadnikih nižjih slojev. Narašča pa v vseh omenjenih skupinah. Delež prekomerno
prehranjenih je najvišji v celjski regiji, narašča pa v vseh regijah, razen v koprski. Delež
debelih je višji v vzhodnem delu Slovenije, narašča pa v vseh območjih.
Razprava: Raziskava je pokazala, da na stanje prehranjenosti vplivata tako izobrazba kot tudi družbeni sloj. Ugotovili smo bistveno višji delež debelih pri pripadnikih
nižjih slojev in z nižjo stopnjo izobrazbe in porast v vseh skupinah. Dokazano je, da
lahko vzroke za nastanek kroničnih bolezni, ki so povezani z neustrezno prehrano in
nezdravim življenjskim slogom, iščemo v socialnih in ekonomskih dejavnikih, kot so
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nizka stopnja izobrazbe, nizek dohodek ter s tem otežen dostop do zdravega načina
življenja. Največ nezdravega prehranjevanja, nezdravega življenjskega sloga in zgodnjih oblik kroničnih bolezni je med revnimi in slabše izobraženimi. Uspešno preprečevanje in zmanjševanje debelosti je vezano na spremembo načina življenja posameznika, ki vključuje povečano telesno dejavnost in uravnoteženo prehrano.
Ključne besede: debelost, kronične nenalezljive bolezni, preventiva, prehranjevalne navade

Abstract

Theoretical background: Pre-obesity and obesity represent a serious public health
problem. It is well established that obesity negatively influences the quality of life,
increases morbidity and shortens life expectancy. The trends of increasing weight in
children and people with lower socioeconomic status are particularly critical. Obesity
has been recognised as an increasing problem in Slovenia. It decreases life expectancy and the quality of life due to its association with several disorders, these include
cardiovascular diseases, type 2 diabetes, several chronic pulmonary disorders, osteoporosis and other musculo-skeletal disorders and certain malignomas.
Methods: The presented data on the prevalence of obesity in the adult population in
Slovenia result from the CHMS research (CINDI Health Monitor Slovenia) conducted
in 2001, 2004, and 2008. Participants ranged in age from 25 to 65 (up to 75 years in
2008). A sample of approximately 15 000 (16 000 in 2008) was chosen by the Statistical
Office of the Republic Slovenia from the Central Population Registry. The survey consisted of basic demographic questions, as well as questions about the healthcare service use, health condition and lifestyle. The response rate was 63.8 % in 2001, 57.1 %
in 2004, and 49 % in 2008.
Results: The percentage of obese population increased from 39.6 % in 2001 to 40.2 %
in 2008. The prevalence of obesity was identical in the first two studies (15 %), but increased to 16.9 % by 2008. The prevalence of pre-obese and obese individuals is higher
in males than in females, in individuals with unfinished primary school education and
lower socio-economic status. There is a trend of increasing prevalence in all the above
mentioned groups. Obesity is more prevalent in East Slovenia, although it is on the
rise throughout the whole country.
Discussion: The presented research has shown that obesity is influenced by education, as well as the socio-economic status. It was much more prevalent in individuals
with lower socio-economic status and lower education, although there was a trend of
increasing in all groups. Low income and less opportunities to lead a healthy lifestyle
are associated with lower education and lower income which have been proven as a
factor in development of chronic disorders related to poor nutrition and unhealthy
habits. Successful prevention and treatment of obesity is possible with lifestyle modification including increased physical activity and a balanced diet.
Keywords: obesity, chronic noninfective diseases, prevention, dietary habits

1 Uvod
Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1997 debelost uvrstila med
bolezni, v 21. stoletju pa ta predstavlja enega največjih izzivov javnega zdravja
v svetu. Pojavnost debelosti se je v več evropskih državah od leta 1980 celo potrojila in še vedno raste, posebej med otroki (WHO, 2003). Debelost je kronična presnovna bolezen, za katero je značilno čezmerno kopičenje maščevja v
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telesu in jo povzročajo psihološki, socialni in genetski dejavniki (WHO, 2011).
Grobo populacijsko merilo za debelost je indeks telesne mase (ITM). Debelost predstavlja ITM, ki je višji od 30. Večja dostopnost hrane, neuravnotežena
prehrana in nezadostna telesna dejavnost povečujejo delež debele populacije.
Poleg različnih fizičnih omejitev in psiholoških problemov prekomerna prehranjenost in debelost močno povečata tveganje za razvoj kroničnih bolezni
– bolezni srca in žilja, raka in sladkorne bolezni (WHO, 2003). Z naraščanjem
telesne teže se pri posamezniku povečuje tveganje za razvoj več kroničnih
bolezni hkrati. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije predstavljajo
stroški za zdravljenje debelosti in pridruženih bolezni 2–8 % javnih sredstev.
Vzrok za 10–13 % smrti evropskega prebivalstva je debelost (WHO, 2003).
Na prehranjevanje in stanje hranjenosti imajo pomemben vpliv fiziološki,
psihološki, ekonomski in socialni dejavniki (Branca, Nikogosian in Lobstein,
2007). Glavni vzrok debelosti in prekomerne prehranjenosti je neravnovesje
med energijskim vnosom in porabo. Povečuje se vnos energijsko goste hrane,
ki je bogata z maščobami, soljo, sladkorji in siromašna z vitamini, minerali
in drugimi mikrohranili. Zmanjšala se je tudi telesna dejavnost zaradi sedeče
narave dela, spremenjenih oblik transporta in višje stopnje urbanizacije. Spremembe v prehranskih vzorcih in telesni dejavnosti so pogosto rezultat okoljskih in socialnih sprememb, povezanih z razvojem in pomanjkanjem podpornih politik na področju zdravja, kmetijstva, transporta, urbanega načrtovanja,
okolja, predelave hrane, distribucije, trženja in izobraževanja (WHO, 2003).
Socialno-ekonomske neenakosti v povezavi z debelostjo se kažejo v različnih prehranjevalnih navadah med družbenimi sloji in drugih tveganih vedenjih (npr. telesna nedejavnost), kar največkrat vodi tudi do neenakosti v zdravju (Branca idr., 2007).
Tudi v Sloveniji debelost postaja velik javnozdravstveni problem. Zmanjšuje dolžino in kvaliteto življenja zaradi pridruženih bolezni, kot so bolezni srca
in žilja, sladkorna bolezen tipa 2, osteoporoza in druge bolezni mišično-kostnega sistema ter nekatere oblike raka. Prevalenca čezmerne prehranjenosti
(25 < ITM < 30) in debelosti (ITM > 30) v Sloveniji kaže, da so ukrepi in svetovanja za spreminjanje prehranjevalnih in gibalnih navad celotne populacije v
vseh starostnih skupinah nujni. Državni zbor Republike Slovenije je 22. marca 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike
(Resolucija, 2005). Med njenimi srednjeročnimi cilji je bilo tudi zmanjšanje
deleža odrasle populacije, ki je prekomerno hranjena, za 15 % ter pri otrocih
in mladostnikih za 10 %. Temeljni cilj Nacionalnega programa preventive
kroničnih bolezni (Fras in Leskošek, 2005) je debelost obravnavati čim prej
oziroma pred pojavom drugih kroničnih bolezni.

2 Metode
Podatki, ki jih predstavljamo, so rezultat raziskav CHMS (CINDI Health
Monitor Slovenia oziroma »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri od65
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25
19,6

20
16,5

% anketirancev

raslih prebivalcih Slovenije«), ki so bile izvedene v okviru programa CINDI
Slovenija (Zaletel-Kragelj, Fras in Maučec-Zakotnik, 2004). Raziskave CHMS
so potekale v letih 2001, 2004 in 2008. Vključevale so prebivalce Slovenije v
starosti 25–65 let (do 75 let leta 2008). Vzorec v velikosti približno 15.000
(16.000 leta 2008) preiskovancev je pripravil Statistični urad Republike Slovenije iz Centralnega registra prebivalstva. Podatke smo zbirali na osnovi anket, ki smo jih skupaj s povabilom in opisanim namenom raziskave poslali po
pošti. Anketni vprašalnik je poleg osnovnih demografskih vprašanj vseboval
vprašanja o koriščenju zdravstvenih storitev, zdravstvenem stanju in življenjskem slogu. Povabljeni v raziskavo so izpolnjen vprašalnik vrnili po pošti. Odzivnost na raziskavo je bila leta 2001 63,8 %, leta 2004 57,1 %, leta 2008 pa
49 %.
V našem prispevku ugotavljamo pogostost in trende debelosti, pogostost
tistih prehranjevalnih navad, ki so povezane z nastankom debelosti, ter povezavo med njimi. Razliko v pogostosti debelosti in prehranjevalnih navad glede
na leto raziskave ter povezanost debelosti in prehranjevalnih navad smo testirali s testom hi-kvadrat. Vse razlike smo vrednotili kot statistično pomembne
pri p ≤ 0,05. Podatke smo analizirali s programom SPSS, verzija 17.0.
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Slika 1: Delež debelih anketirancev znotraj spolov glede na leto raziskave. Vir
podatkov: CHMS.
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3.1 Debelost
Podatki raziskav CHMS po osnovnih analizah kažejo, da se je pogostost
debelosti od leta 2001 do leta 2008 poviševala. Tak rezultat bi bil lahko posledica tega, da smo v raziskavo leta 2008 vključili prebivalce v starosti do 74
let, v prvih dveh pa do starosti 64 let. Pri vseh treh raziskavah pa kljub nižanju
skupne odzivnosti opažamo višjo odzivnost pri starejših starostnih skupinah.
Leta 2008 je znašal delež anketirancev, ki so vrnili izpolnjen vprašalnik in so
bili stari 65 let in več, 17,4 %. Upoštevajoč dejstvo, da je debelost pogostejša
pri starejših prebivalcih, bi lahko porast prevalence debelosti vsaj delno pripisali večjemu deležu starejših anketirancev, zato smo v izogib vplivu starosti
pri analizi in interpretaciji pogostosti debelosti izključili 65 let in več stare
anketirance. Rezultati kažejo, da je bila pogostost debelosti v prvih dveh raziskavah enaka (15 %), do leta 2008 pa se je povečala na 16,9 %. Delež debelih je
višji pri moških kot pri ženskah, povečal pa se je pri obojih (slika 1). Raziskave
potrjujejo dejstvo, da na stanje prehranjenosti vplivata tako izobrazba kot tudi
družbeni sloj. Slika 2 prikazuje, da je delež debelih bistveno višji pri pripadnikih nižjih slojev, narašča pa v vseh skupinah.
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Slika 2: Delež debelih anketirancev znotraj družbenega sloja glede na leto raziskave.
Vir podatkov: CHMS.

3.2 Izbrane prehranjevalne navade kot dejavnik tveganja za debelost
Slika 3 prikazuje spremembe v pogostosti uživanja sadja glede na leto raziskave. Odstotek anketirancev, ki uživajo sadje manj kot enkrat dnevno, se je
v letih od 2001 do 2008 zmanjšal s 43 % na 36,1 %, hkrati pa se je povečal odstotek tistih, ki sadje uživajo enkrat na dan (leta 2001 26,9 %, leta 2008 32 %).
Delež tistih, ki sadje uživajo večkrat dnevno, se ni bistveno spremenil. Razlike
glede na leto raziskave so statistično značilne (p < 0,005).
Slika 4 prikazuje spremembe v pogostosti uživanja zelenjave glede na leto
raziskave. Odstotek anketirancev, ki uživajo zelenjavo manj kot enkrat dnevno, se je v letih od 2001 do 2008 povečal z 31,6 % na 39,1 %, hkrati pa se je
zmanjšal odstotek tistih, ki zelenjavo uživajo enkrat na dan s 46,5 % leta 2001
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na 43,6 % leta 2008. Zmanjšal se je tudi delež tistih, ki zelenjavo uživajo večkrat dnevno, in sicer z 21,9 % leta 2001 na 17,3 % leta 2008. Razlike glede na
leto raziskave so statistično značilne (p < 0,005).

Rezultati o uživanju zadostnih količin zelenjave kažejo, da so prehranjevalne navade pogojene s socialno-ekonomskim statusom. Ugotovili smo, da
zadostno količino zelenjave pogosteje uživajo pripadniki višjih slojev, delež pa
se je zmanjšal v vseh skupinah (slika 5).
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68

2008

Odstotek udeležencev raziskave, ki hrano pri mizi vedno dosolijo, se je od
leta 2001 do 2008 zmanjšal z 2,2 % na 1,3 %. Odstotek tistih, ki hrano dosolijo
po poskušanju, se je zmanjšal s 55,6 % leta 2001 na 45,4 % leta 2008 (slika 6).
Razlike glede na leto raziskave so statistično značilne (p < 0,005).
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Slika 5: Delež anketirancev, ki uživajo dovolj zelenjave, znotraj družbenega sloja
glede na leto raziskave. Vir podatkov: CHMS.
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CHMS.
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Tabela 1: Prikaz prehranjevalnih navad glede na prisotnost debelosti.
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3.3 Povezava med debelostjo in izbranimi prehranjevalnimi navadami
Prikazani so rezultati raziskave iz leta 2008. Prehranjevalne navade med
anketiranci se v nekaterih vidikih razlikujejo glede na prisotnost debelosti.
Razlike v nekaterih prehranjevalnih navadah glede na prisotnost debelosti
prikazuje tabela 1.
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Uporaba maščob kot namaza na kruhu se je v letih od 2001 do 2008 spreminjala (slika 7). Delež udeležencev raziskave, ki uporabljajo dietno margarino, se je s 37,3 % zmanjšal na 26,3 %, delež tistih, ki uporabljajo navadno margarino, pa se je z začetnih 18,7 % po prehodnem znižanju ponovno povečal
na 19,0 %. Povečala se je tudi uporaba masla in svinjske masti, in sicer maslo
s 14,7 % na 20,9 % ter svinjska mast z 1,5 % na 5,1 %. Opazne so razlike glede
na družbeni sloj: dietno margarino uporabljajo pogosteje pripadniki delavskega sloja (28 %), najmanj pa pripadniki zgornjega sloja (14,3 %). Razlike glede
na družbeni sloj so vidne tudi pri uporabi svinjske masti/zaseke – 10 % med
pripadniki čisto spodnjega sloja in 0 % pri pripadnikih zgornjega sloja. Razlike
glede na leto raziskave so statistično značilne (p < 0,005).
Spreminjala se je tudi uporaba maščob pri kuhi (slika 8). Delež udeležencev
raziskave, ki uporabljajo oljčno olje, se je z 20,5 % povečal na 28,0 %, delež
tistih, ki uporabljajo druga rastlinska olja, pa se je z začetnih 63,6 % znižal na
40,3 %. Uporaba svinjske masti se je zmanjšala z 12,0 % na 8,1 %. Odstotek je
še vedno visok, vendar je opazna razlika glede na regije. V vzhodni Sloveniji je
odstotek uporabe svinjske masti 15,1 %, v osrednji 2,7 %, v zahodni Sloveniji
pa 3,5 %. Razlike glede na leto raziskave so statistično značilne (p < 0,005).

Uživanje 5 obrokov in več
Uživanje enega do dveh obrokov dnevno
Uporaba oljčnega olja pri kuhi
Uporaba dietne margarine kot namaza na kruhu
Uporaba navadne margarine kot namaza na kruhu
Uporaba masla kot namaza na kruhu
Uživanje polnomastnih mlečnih izdelkov
Uživanje mleka s 3,5 % maščobe
Uživanje več kot dveh skodelic kave dnevno
Uživanje belega kruha
Uživanje polnozrnatega kruha
Uživanje polbelega kruha
Uživanje svežega sadja večkrat dnevno
Uživanje sveže zelenjave večkrat dnevno
Uživanje suhomesnatih izdelkov 1× tedensko in več
Uživanje predelanih mesnin 1× tedensko in več

Odstotek (%) anketirancev
Debelost
prisotna
ni prisotna
15,1
13,4
15,1
13,4
21,0
30,2
29,5
25,3
20,5
18,6
16,9
22,4
33,0
37,5
29,3*
32,7*
24,4
21,8
6,7
9,2
8,2
12,7
20,7
16,0
26,1
29,4
17,1*
16,2*
29,6*
29,6*
47,8
43,8
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Uživanje ocvrtih jedi 1× tedensko in več
Uživanje peciva in sladic 1× tedensko in več
Uživanje aromatiziranih pijač 1× tedensko in več
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20,5*
41,1
41,8

20,3*
51,7
38,4

Opomba: * p ≥ 0,05; povezava ni statistično pomembna

3.4 Debelost in spremembe prehranjevalnih navad
Prikazani so rezultati raziskave leta 2008. Tabela 2 prikazuje spremembe
prehranjevalnih navad glede na indeks telesne mase (ITM). Kjer ni označeno
drugače, so razlike statistično pomembne (p ≤ 0,005).
Tabela 2: Spremembe prehranjevalnih navad v zadnjem letu glede na ITM.
Odstotek (%) anketirancev glede na ITM
ITM
do 24,9
25–29,9
30 in več
Bolj zdravo prehranjevanje
40,8
48,2
57,0
Uživanje manj mastne hrane
30,8
45,6
51,5
Uporaba drugih vrst maščobe
10,5*
11,3*
12,0*
Uživanje več zelenjave
35,0
43,3
49,1
Uživanje več sadja
32,2
38,7
43,4
Uživanje manj slane hrane
17,1
24,4
27,9
Uživanje manj sladke hrane
40,8
48,2
57,0
Uživanje več manjših obrokov
20,5
20,5
24,1
Opomba: * p ≥ 0,05; povezava ni statistično pomembna

4 Razprava
Debelost zmanjšuje kakovost življenja, povečuje obolevnost in skrajšuje življenjsko dobo. Čezmerna prehranjenost in debelost sta pomembna vzroka za
nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Debelost je povezana s povečanim
tveganjem za nastanek sladkorne bolezni tipa 2, različnih vrst raka, z nastankom hipertenzije ter boleznimi srca in žilja. Debelost je prav tako dejavnik
tveganja za nastanek jetrnih bolezni, žolčnih kamnov, ortopedskih zapletov,
dermatoloških sprememb, nevroloških in hormonskih motenj ter psihosocialnih posledic (Rolfes, Pinna in Whitney, 2006). Z analizo rezultatov raziskav
CHMS smo ugotovili trend naraščanja debelosti med prebivalci Slovenije. Pogostost debelosti (ITM 30 in več) se je od leta 2001 do leta 2008 zvišala na
16,9 %. Ugotavljamo visok delež prekomerno prehranjenih (ITM 25–29,9),
ki se je od leta 2001 do leta 2008 še povečal z 39,6 % na 40,2 %. Delež prekomerno prehranjenih in debelih je višji v starejši starostni skupini (60–64 let),
višji je pri moških kot pri ženskah, narašča pa pri obojih in v vseh starostnih
skupinah.
Razvoj prekomerne prehranjenosti in debelosti je povezan z nezdravimi
prehranjevalnimi navadami in z dostopnostjo hrane v okolju. Prehranski de72

javniki za nastanek prekomerne prehranjenosti in debelosti so neustrezni
načini sestave in priprave hrane, neprimerno število in velikost obrokov in
dnevna razporeditev le-teh. Pogosto se temu pridruži tudi neaktivni življenjski slog (French, Story in Jeffrey, 2001). Dokazano je, da lahko vzroke za nastanek debelosti, ki so povezani z neustrezno prehrano in nezdravim življenjskim
slogom, iščemo v socialnih in ekonomskih dejavnikih, kot so nizka stopnja
izobrazbe, nizek dohodek ter s tem otežen dostop do zdravega načina življenja
(Branca idr., 2007). Največ nezdravega prehranjevanja in nezdravega življenjskega sloga je prav med revnimi in slabše izobraženimi. Raziskava je pokazala, da na stanje prehranjenosti vplivata tako izobrazba kot tudi družbeni
sloj. Ugotovili smo bistveno višji delež prekomerno prehranjenih in debelih
pri pripadnikih nižjih slojev in z nižjo stopnjo izobrazbe, ki pa narašča v vseh
skupinah. Delež prekomerno prehranjenih je najvišji v celjski regiji, narašča
pa v vseh regijah, razen v koprski. Delež debelih je višji v vzhodnem delu Slovenije in v vaškem okolju, narašča pa v vseh območjih in okoljih.
Kljub temu da se odstotek tistih, ki uživajo sadje vsaj enkrat dnevno, povečuje, še vedno ostaja več kot tretjina tistih, ki sadje uživajo manj kot enkrat
dnevno, hkrati pa se odstotek tistih, ki sadje uživajo večkrat dnevno, ni spreminjal. Rezultati kažejo, da se navade glede uživanja sadja sicer izboljšujejo,
ampak počasi. Sadje ima velik pomen v zdravi prehrani, saj je biološko visokovredno živilo, z nizko energijsko gostoto. Sadje vsebuje veliko vitaminov, mineralov, antioksidantov, prehranskih vlaknin in še številnih drugih zaščitnih
snovi. Zato krepi in ohranja zdravje, podpira imunski sistem ter zmanjšuje
tveganje za nastanek bolezni srca in žilja, različnih vrst raka in možganske
kapi (Block, Patterson in Subar, 1992; Rimm idr., 1996). Zaradi nizke energijske gostote pomaga pri zmanjševanju in vzdrževanju telesne teže (Mahan in
Escott, 2008).
Stanje je še bolj zaskrbljujoče pri uživanju zelenjave, saj se je odstotek tistih, ki zelenjavo uživajo manj kot enkrat dnevno, od leta 2001 do 2008 povečal, hkrati pa se je zmanjšal odstotek tistih, ki zelenjavo uživajo enkrat ali
večkrat dnevno. Raziskava je pokazala, da uživajo manj zelenjave in sadja pripadniki nižjih družbenih slojev in manj izobraženi. Zelenjava vsebuje številne
zaščitne snovi, kot so beta-karoten, vitamini C, B1, B6, folna kislina, minerali
kalcij, kalij, in antioksidante, prehranske vlaknine ter raznovrstne sekundarne
rastlinske zaščitne snovi, ki varujejo pred nastankom kroničnih nenalezljivih
bolezni (Grosvenor in Smolin, 2006; Mahan in Escott, 2008). Omenjene zaščitne snovi lahko zmanjšajo posamezne dejavnike tveganja za prezgodnjo obolevnost in umrljivost. Prehrana z veliko zelenjave ima zaradi nižje energijske
gostote tudi vpliv na regulacijo normalne telesne teže in preprečevanje prekomerne prehranjenosti in debelosti (Mahan in Escott, 2008).
Pogostost dosoljevanja pripravljene hrane pri mizi se zmanjšuje. Najbolj
izrazito (kar za 10 %) se je zmanjšal delež tistih, ki hrano dosolijo po potrebi,
vendar je s 45,4 % še vedno visok in ukrepi za zmanjševanje porabe soli so nujno potrebni. Prekomeren vnos soli in s tem natrija je dokazan neposredni prehranski dejavnik tveganja za povišan krvni tlak, ta pa predstavlja pomemben
73

ETIOLOGIJA IN PATOLOGIJA DEBELOSTI

vzrok za nastanek možganske kapi ter drugih bolezni srca in žilja. Prevelika
količina zaužite soli je dejavnik tveganja za nastanek drugih kroničnih bolezni – bolezni ledvic, sladkorne bolezni tipa 2, osteoporoze, debelosti in raka
želodca (Cappuccio, Kalaitzidis in Duneclift, 2000; Riboli in Norat, 2001; Key
idr., 2004; Vedovato idr., 2004; Weir in Fink, 2005; Teucher idr., 2008). S številnimi raziskavami je bilo ugotovljeno, da prebivalci industrializiranih držav
uživamo daleč prekomerne količine soli (WHO, 2006; Hlastan Ribič, Djomba,
Zaletel Kragelj, Maučec Zakotnik in Fras, 2010).
Razmerje med vrstami maščob, ki jih anketiranci uporabljajo pri kuhi, se
je v času med raziskavami spreminjalo. Najbolj je izrazit upad za 23 % pri
uporabi rastlinskih olj, medtem ko se je uporaba oljčnega olja povečala za 8
%. Oljčno olje redkeje uporabljajo anketiranci, ki so debeli. Zanimiv je odstotek uporabe svinjske masti, ki je od leta 2001 do leta 2004 sicer padal, kasneje pa ponovno narastel. Odstotek predstavlja povprečje za celo Slovenijo,
ob podrobnejši analizi pa vidimo, da je uporaba pogostejša v vzhodnem delu
Slovenije.
Pri uporabi maščob, ki jih anketiranci uporabljajo kot namaz na kruhu, je
opazen upad uporabe dietne margarine za 11 %, hkrati pa je za 6 % narasla
uporaba masla, nekoliko se je povečala tudi uporaba svinjske masti in zaseke.
Svinjska mast in zaseka vsebujeta velike količine nasičenih maščobnih kislin,
ki predstavljajo tveganje za nastanek bolezni srca in žilja, pri tveganju za nastanek raka pa so pomembne predvsem kot vir prekomerne energije (Reddy, 1992; Hlastan Ribič, Cerar, Pokorn, Perše in Zebič, 2005). Delež nasičenih
maščobnih kislin naj bi dosegal največ tretjino vseh zaužitih maščob. Uporaba navadne margarine je od leta 2001 do 2004 sicer padla za 6 %, vendar se
je do leta 2008 vrnila na prvotno vrednost. Zanimiva je primerjava uporabe
maščobe med različnimi družbenimi sloji. Pripadniki nižjih slojev pogosteje
uporabljajo tako dietno margarino kot tudi zaseko. Uporaba dietne margarine
je bolj pogosta pri anketirancih, ki so debeli. Razmerje je obratno pri uporabi
navadne margarine in masla.
Uživanje samo enega do dveh obrokov dnevno je pogostejše pri anketirancih, ki so debeli. Dnevna prehrana naj vključuje od 4 do 5 rednih obrokov. Manj kot trije obroki dnevno predstavljajo dejavnik tveganja za nastanek
debelosti (Ma idr., 2003). Anketiranci, ki so debeli, pogosteje uživajo polbeli
kruh in redkeje polnozrnati kruh. Anketiranci, ki so debeli, redkeje uživajo
pecivo in sladice ter polnomastne mlečne izdelke. Spremembo prehranjevalnih navad v letu pred zadnjo raziskavo pogosteje navajajo anketiranci, ki so
debeli, pri čemer ni pomembne razlike med tistimi, ki imajo bolezen dlje časa
ali pa je bila ugotovljena v zadnjem letu pred anketiranjem. Anketiranci navajajo izboljšanje prehranjevalnih navad v glavnem na vseh področjih.
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5 Zaključek
Z raziskavo CHMS ugotavljamo porast pogostosti debelosti pri odraslih
prebivalcih Slovenije. Delež debelih je višji pri moških kot pri ženskah, povečal
pa se je pri obojih. Raziskava kaže na nezdrave prehranjevalne navade slovenskega prebivalstva. Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja povprečnega prebivalca nista ustrezna, zaužijemo preveč zdravju škodljivih maščob,
preveč slane in sladke hrane. Prav tako neustrezno pripravljamo obroke. V
naši prehrani je premalo sadja, predvsem pa zelenjave. Dokazano je, da lahko
vzroke za nastanek kroničnih bolezni, ki so povezane z neustrezno prehrano
in nezdravim življenjskim slogom, iščemo v socialnih in ekonomskih dejavnikih, kot so nizka stopnja izobrazbe, nizek dohodek ter s tem otežen dostop
do zdravega življenja. Največ nezdravega prehranjevanja, nezdravega življenjskega sloga in zgodnjih oblik kroničnih bolezni je prav med revnimi in slabše
izobraženimi. Revščina in neizobraženost sta dokazano največja sovražnika
zdravja, kar opažamo tudi pri slovenski populaciji. Uspešno preprečevanje
in zmanjševanje debelosti je v spremembi načina življenja posameznika, ki
vključuje uravnoteženo prehrano in povečano telesno dejavnost.
Literatura
Block G, Patterson B, Subar A. Fruit, vegetables and cancer prevention: a rewiev of
the epidemiological evidence. Nutr Cancer 1992; 18: 1–22.
Branca F, Nikogosian N, Lobstein T. The challenge of obesity in the WHO European
Region and the strategies for response. World Health Organization; 2007.
Cappuccio FP, Kalaitzidis R, Duneclift S, Eastwood JB. Unravelling the links between
calcium excretion, salt intake, hypertension, kidney stones and bone metabolism.
J Nephrol 2000; 13: 169–77.
Fras Z, Leskošek B. Izvajanje nacionalnega programa primarnega preprečevanja bolezni srca in žilja v Sloveniji in vzpostavitev registra oseb, ki jih ogrožajo kardiovaskularne bolezni – izkušnje prvih treh let. In: Maučec Zakotnik J, ed. Zbornik
3. strokovnega srečanja izvajalcev nacionalnega programa primarne preventive
srčnožilnih bolezni; 2005 Nov 18–19; Ljubljana, Slovenija. Zdravstveni dom Ljubljana – CINDI Slovenija; 2005: 95-105.
French SA, Story M, Jeffery RW. Environmental influences on eating and physical
activity. Annu Rev Public Health 2001; 22: 309–35.
Grosvenor MB, Smolin LA. Nutrition everyday choices. USA: Willey; 2006: 1–547.
Hlastan Ribič C, Cerar A, Pokorn D, Perše M, Zebič A. Effects of kefir containing
various levels of fat on chemically induced colorectal epithelial tumors in Wistar
rats. Nutrition Research 2005; 25: 55–63.
Hlastan Ribič C, Djomba JK, Zaletel-Kragelj L, Maučec Zakotnik J, Fras Z. Dejavniki
tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS; 2010. Dostopno na: http://cindislovenija.net/
images/stories/cindi/raziskave/CHMS2008.pdf.
75

ETIOLOGIJA IN PATOLOGIJA DEBELOSTI

76

Hlastan Ribič C, Maučec Zakotnik J, Vertnik L, Vegnuti M, Cappuccio FP. Salt intake
of the Slovene population assessed by 24h urinary sodium excretion. Public Health Nutr 2010; 13(11): 1803–9.
Key TJ, Schatzkin A, Willett WC, Allen NE, Spencer E, Travis RC. Diet, nutrition and
the prevention of cancer. Public Health Nutr 2004; 7(1A): 187–200.
Ma Y, Bertone ER, Stanek EJ, Reed GW, Hebert JR, Cohen NL idr. Association between eating patterns and obesity in a free-living US adult population. Am J Epidemiol 2003; 158: 85–92.
Mahan K, Escott-Stump S. Krause’s food, nutrition & diet therapy. 12th ed. WB Philadelphia: Saunders Company; 2008.
Reddy BS. Dietary fat and colon cancer: animal model studies. Lipids 1992; 27: 807–13.
Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike. Državni zbor RS, Uradni list
RS, št. 39/2005.
Riboli E, Norat T. Cancer prevention and diet: opportunities in Europe. Public Health
Nutr 2001; 4(2B): 475–84.
Rimm EB, Ascherio A, Giovannucci E, Spiegelman D, Stampfer MJ, Willett WC. Vegetable, fruit and cereal fiber intake and risk of coronary heart disease among
men. JAMA 1996; 275: 447–51.
Rolfes SR, Pinna K, Whitney E. Understanding normal and clinical nutrition. 7th ed.
Belmont: Thomson/Wadsworth; 2006.
Teucher B, Dainty JR, Spinks CA, Majsak-Newman G, Berry DJ, Hoogewerff JA, et al.
Sodium and bone health: the impact of moderately high and low salt intakes on calcium metabolism in postmenopausal women. J Bone Miner Res 2008; 23(9): 1477–85.
Vedovato M, Lepore G, Coracina AR, Dodesini AR, Jori E, Tiengo A et al. Effect of
sodium intake on blood pressure and albuminuria in Type 2 diabetic patients: the
role of insulin resistance. Diabetologia 2004; 47: 300–3.
Weir MR, Fink JC. Salt intake and progression of chronic kidney disease: an overlooked modifiable exposure? A commentary. Am J Kidney Dis 2005; 45(1): 176–88.
WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of joint WHO/
FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series, No. 916. Geneva: World Health Organization; 2003.
WHO. Obesity and overweight. Fact sheet N°311; 2011.
Dostopno na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html/ (24.
7. 2011)
WHO. Reducing salt intake in populations: Report of a WHO Forum and technical meeting. Paris; 2006. Dostopno na: http://www.who.int/dietphysicalactivity/
Salt_Report_VC_april07.pdf (24. 7. 1011).
WHO Regional Office for Europe. European health for all Database, HFA-DB.
Dostopno na: http://www.euro.who.int/hfadb (24. 7. 2011).
World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a global perspective. Washington DC: AICR; 2007.
Zaletel-Kragelj L, Fras Z, Maučec-Zakotnik J, eds. Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije, I. Značilnosti
in povzetek raziskave. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje; 2004: 1–38.

Hormoni in označevalci vnetja  pri debelosti

Strokovni prispevek

Hormoni in označevalci vnetja
pri debelosti
Hormones and inflammatory markers
in obesity
dr. Aleš Jerin

Izvleček

Pri uravnavanju vnosa hrane in porabe energije sodeluje mnogo dejavnikov, ki morajo delovati uravnoteženo. Če se ravnovesje poruši, nastopijo motnje, ena od možnih
posledic neustreznega ravnovesja med vnosom hrane in porabo energije je debelost. Le-ta je lahko delno povezana že z genetsko predispozicijo, na njen nastanek pa
močno vplivajo dejavniki okolja in način življenja.
Z debelostjo so povezane hormonske spremembe. Spremembe koncentracije hormonov, ki uravnavajo lakoto in sitost, nastopajo kot vzrok te bolezni. Posledica debelosti pa je sprememba koncentracije hormonov maščobnega tkiva, npr. leptina in
adiponektina. Pri debelosti je zvečano tudi nastajanje nekaterih vnetnih dejavnikov,
kot so CRP, serumski amiloid A, in nekaterih citokinov.
Večina laboratorijskih preiskav, ki omogočajo poglobljen vpogled v ozadje patološkega dogajanja pri debelosti, se izvaja le v študijske namene. Pogoste rutinske preiskave pri debelosti pa obsegajo poleg glukoze in lipidograma še preiskave s področja
dejavnikov tveganja za razvoj bolezni, povezanih z debelostjo (srčno-žilne bolezni,
sladkorna bolezen itd.), in njihovega spremljanja.
Ključne besede: debelost, hormoni, označevalci vnetja
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Abstract

Food intake is regulated by many factors, which have to remain in balance. One of the
medical conditions that can develop due to disturbed balance between food intake
and energy consumption is obesity. Genetic predisposition can be partially responsible for obesity, but the development of this condition is strongly influenced by environmental factors and life-style.
Obesity is associated with hormonal changes. The changes of the concentration of
hormones that act as satiety and hunger factors represent one of the causes of obesity, while the concentrations of some adipose tissue hormones like leptin and adiponectin are changed as a consequence of obesity. The synthesis of some inflammatory
parameters like cytokines, CRP and serum amyloid A are also increased in obesity.
Most of the laboratory tests that allow deeper insight in the background of pathology in obesity are available for research purposes only. Laboratory tests that are most
frequently performed include glucose and lipid status. In addition to that, risk factors
and parameters for monitoring some obesity-related diseases like cardiovascular diseases and diabetes are also measured.
Key words: obesity, hormones, inflammatory markers

1 Uravnavanje vnosa hrane
Za uravnavanje ustreznega vnosa hrane skrbijo mehanizmi, ki delujejo na
centre za uravnavanje lakote in sitosti v hipotalamusu. Za kratkoročno uravnavanje skrbijo endogeni peptidi, ki se izločajo iz želodca, črevesja in pankreasa, ter signalne molekule osrednjega živčevja. Ti dejavniki se sproščajo
ob pričakovanju vnosa hrane ali ob prisotnosti hrane v gastrointestinalnem
traktu. Dolgoročno se sistemu uravnavanja vnosa hrane pridružujejo še vplivi
signalnih molekul, ki nastajajo predvsem v maščobnem tkivu.
1.1 Nevropeptidi
V hipotalamusu pod vplivom nevrotransmiterjev nastajajo nevropeptidi,
ki sprožajo signale za zvečanje občutka lakote, med njimi sta nevropeptid Y
in oreksin A. Poleg teh pa nastajajo tudi takšni, ki spodbujajo občutek sitosti,
npr. melanocite stimulirajoči hormon a-MSH (Suzuki, Simpson, Minnion,
Shillito in Bloom, 2010). Na nastajanje nevropeptidov imajo pomemben vpliv
tudi peptidi gastrointestinalnega trakta, inzulin ter hormoni maščobnega tkiva (Coll, Farooqi in O'Rahilly, 2007), ki se po tej poti vključujejo v mehanizem
uravnavanja vnosa hrane. Na nadzorne centre v manjši meri vplivajo tudi glukoza, lipidi in aminokisline.
1.2 Gastrointestinalni peptidi
Ob pričakovanju vnosa hrane ali ob prisotnosti hrane nastaja v gastrointestinalnem traktu več signalnih peptidov. Med najbolj znanimi je grelin, koncentracija tega hormona v krvnem obtoku je višja pred obrokom hrane, po
vnosu hrane se koncentracija zniža. V hipotalamusu grelin sproži signale, ki
vplivajo na zvečanje občutka lakote, v želodcu pa spodbuja izločanje kisline
78

Hormoni in označevalci vnetja pri debelosti

(Lunder, 2009). Dolgoročno grelin poleg zvečanega vnosa hrane zmanjša uporabo maščobnih zalog in zveča uporabo zalog ogljikovih hidratov (Murphy,
Dhillo in Bloom, 2006), zato se telesna masa zveča predvsem zaradi večjih
zalog maščobnega tkiva.
V črevesju nastajajo tudi peptidi, ki pripomorejo k občutku sitosti; eden
od najdlje poznanih je holecistokinin. Z delovanjem na hipotalamus občutek sitosti po obroku zvečujejo še peptid YY, kratkotrajno delujoči glukagonu
podobni peptid GLP-1 (Coll idr., 2007; Murphy idr., 2006) in nekateri drugi
dejavniki.
1.3 Hormoni maščobnega tkiva
Poleg shranjevanja energije ima maščobno tkivo tudi druge vloge, ena od
teh je endokrina funkcija. V adipocitih in drugih celicah v maščobnem tkivu
nastajajo hormoni in druge signalne molekule, ki vplivajo na hormonske regulatorne mehanizme in na izločanje vnetnih dejavnikov. S tem se maščobno
tkivo aktivno vključuje v procese dolgoročnega uravnavanja energijske bilance in vnetnih procesov.
1.3.1 Leptin
Leptin je polipeptidni hormon, ki nastaja predvsem v maščobnih celicah.
Koncentracija v plazmi je sorazmerna z deležem maščobnega tkiva v telesu,
odvisna pa je tudi od vnosa energije – ob pozitivni bilanci se zviša, pri hujšanju pa se zniža. Na koncentracijo leptina vplivajo tudi nekateri hormoni, npr.
inzulin in glukokortikoidi, ter citokini, predvsem dejavnik tumorske nekroze
TNFa in interlevkini IL-1, IL-6 (Šabovič in Mavri, 2003). Specifični transportni sistemi omogočajo prehod leptina preko krvno možganske bariere. V centrih hipotalamusa in drugod v možganih so prisotni receptorji, preko katerih
leptin deluje na celice (Coll idr., 2007). Delovanje leptina zvečuje občutek sitosti, poleg tega pa preko hormonskih sistemov leptin vpliva na zvečanje porabe
energije v bazalnih pogojih.
Po odkritju leptina se je vzbudilo upanje, da bi na osnovi tega hormona lahko razvili učinkovine, ki bi jih uporabljali za zmanjšanje telesne mase. Kmalu
zatem so ugotovili, da ima mnogo debelih ljudi zvišano koncentracijo leptina,
ki pa ne pripomore k zmanjševanju telesne mase (Coll idr., 2007; Farooqi in
O'Rahilly, 2009). Vzrok za to je leptinska rezistenca (Morris in Rui, 2009), ki
izhaja iz receptorskih okvar ali iz drugih načinov blokiranja delovanja leptina.
1.3.2 Adiponektin
Adiponektin nastaja v adipocitih, v krvnem obtoku se nahaja v obliki
tri- in heksamerov ter v obliki visokomolekularnih polimerov. Koncentracija v obtoku je obratno sorazmerna z deležem maščobnega tkiva v
telesu. Nizka koncentracija adiponektina v krvnem obtoku je povezana z
insulinsko rezistenco, dislipidemijo in aterosklerozo (Mangge idr., 2010).
Adiponektin pospešuje oksidacijo maščobnih kislin in zaviralno deluje na
nastajanje glukoze v jetrih. Zavira delovanje vnetnih dejavnikov in medi79
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atorjev, kot sta TNFa in IL-8 (Guerre-Millo, 2008; Gustafson, 2010) in s
tem zmanjšuje infiltracijo makrofagov v maščobno tkivo in intenzivnost
kroničnega vnetja.

tistih genskih polimorfizmov hormonov in njihovih receptorjev, ki bi lahko
povzročili spremenjeno delovanje signalnih sistemov, vključenih v vzdrževanje energijskega ravnovesja.

2 Biokemični dejavniki vnetja

Literatura

Debelost povečuje verjetnost razvoja nekaterih bolezni, npr. srčno-žilnih
bolezni, diabetesa in možnost njihovih zapletov. Pri tem imajo pomembno
vlogo vnetni procesi, ki jih spodbujajo vnetni dejavniki, pri katerih tudi maščobno tkivo prispeva svoj delež. Aktivirani makrofagi, ki jih vsebuje maščobno tkivo, izločajo vnetne dejavnike, kot so TNFa, IL-1b in IL-6 (Gustafson,
2010). Infiltracija makrofagov v maščobno tkivo je pri debelosti bolj intenzivna, kar povzroča zvišanje koncentracije vnetnih dejavnikov (Wang in Nakayama, 2010), kot posledica izločanja zgodnjih vnetnih dejavnikov pa je tudi
nastajanje CRP in serumskega amiloida A.
Zaradi zvečanega nastajanja vnetnih dejavnikov je pri debelosti kronično
zvišana intenzivnost vnetnih procesov, kar je med drugim povezano z inzulinsko rezistenco (Tilg in Moschen, 2008). Pri uravnavanju vnetnih procesov
sodelujejo tudi adipociti, ki izločajo leptin in adiponektin. Leptin spodbuja
kopičenje holesterola v makrofagih, kar privede do nastajanja penastih celic
in posledično aterosklerotičnih lezij (Wang in Nakayama, 2010). Poleg tega se
delovanje teh dveh hormonov prepleta z delovanjem nekaterih vnetnih citokinov. Pri tem adiponektin deluje zaviralno (Gustafson, 2010), vendar je pri
debelosti koncentracija adiponektina znižana, kar zmanjša njegov vpliv na zaviranje vnetnih procesov.
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Neustrezno uravnavanje vnosa hrane, kjer vnesena energija presega potrebe, dolgoročno vodi v debelost. Poleg nevrotransmiterjev in peptidov gastrointestinalnega trakta, ki vplivajo na občutek lakote in sitosti, imajo velik
vpliv na uravnavanje energijskega ravnotežja tudi hormoni maščobnega tkiva.
Delovanje teh se tesno prepleta z vplivi vnetnih dejavnikov, ki se pri debelosti
sproščajo v večji meri. Ob tem se pojavljajo škodljivi vplivi, ki zvišujejo tveganje za razvoj in zaplete več kroničnih bolezni, zato je pomembna pravočasna
diagnostika in spremljanje stanja bolnikov. Pri tem se vključujejo tudi laboratorijske preiskave, s katerimi merimo nekatere ključne dejavnike, npr. lipidni
status in koncentracijo glukoze.
Pri raziskavah vzrokov debelosti so v zadnjem času poleg hormonov, ki
vplivajo na mehanizem uravnavanja vnosa hrane, v vse večji meri vključeni
tudi njihovi receptoji ter nekateri vnetni dejavniki. Meritve koncentracije teh
analitov v krvnem obtoku se izvajajo v številnih raziskavah, niso pa še vključene v redno laboratorijsko diagnostiko. Intenzivno potekajo tudi preučevanja
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Debelosti pridružena obolenja
An overview of obesity related diseases
Gregor Kalan

Izvleček

Debelost pomeni povečano telesno težo do te mere, da ta postane epidemiološko
dokazan rizični dejavnik za razvoj mnogih bolezni, ki so večinoma kronične narave.
Debelost zmanjšuje kakovost življenja in povzroča prezgodnjo smrt, pripisujemo ji
tudi povečano tveganje za nastanek rakavih obolenj. Predstavljen je pregled obolenj,
ki so vzročno povezana s prekomerno telesno težo in/ali debelostjo, s poudarkom na
posameznih organskih sistemih,in sicer na kardiovaskularnem, gastrointestinalnem
skupaj s prebavnimi žlezami, na endokrinem sistemu in drugih. Debelost postaja resen zdravstveni problem. Je eden izmed dejavnikov, na katerega lahko vplivamo, ter
tako zmanjšamo stopnjo obolevnosti za razvoj nekaterih kroničnih bolezni.
Ključne besede: debelost, bolezen, obolenje

Abstract

Obesity is a condition of increased body mass to the extent that may impair health, as
shown through epidemiological studies. Lower quality of life and premature death, as
well as increased cancer risk are all consequences of obesity. This article is an overview
of diseases of particular organ system – cardiovascular, gastrointestinal, endocrine,
skeletal and others, known to have increased incidence with increased body weight
or obesity. Obesity is becoming a serious health problem, but is a preventable factor
of increased morbidity for some chronic diseases.
Keywords: obesity, disease, morbidity

1 Uvod
Povečana telesna teža in debelost sta običajno posledica prekomernega
kopičenja maščob v organizmu. Svetovna zdravstvena organizacija debelost
označuje s presežkom maščobnega tkiva v organizmu do ravni, ki ima škodljive posledice za zdravje ljudi (WHO, 2000). Ocenjuje se, da ima danes v svetu
približno ena petina populacije prekomerno telesno težo (WHO, 2011). Pozornost vzbuja tudi nenehno povečevanje incidence pri otrocih (Han, Lawlor
in Kim, 2010).
Gregor Kalan, dr. med.
Splošna bolnišnica Jesenice
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
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Glavni razlog presežnega kopičenja maščob je običajno prekomeren vnos
kaloričnih živil ob nizki telesni aktivnosti, pri čemer vnos presega porabo.
Vzroki za to so različni, na eni strani obilna ponudba energetsko prebogatih
živil z ojačevalci okusa, na drugi pa osebe, ki so gensko predisponirane in
živijo v okolju s prehranjevalnimi navadami, ki so odmaknjene od dejanskih
fizioloških potreb.
Vzrok debelosti je v redkih primerih bolezenski, naj gre za genetske ali
endokrinološke bolezni ter bolezni možganov, predvsem hipotalamusa, kjer
je center za nadzor sitosti.
Klinično lahko na različne načine ocenimo količino zvečanih maščobnih
zalog. Zaradi poenostavitve, relativno dobre korelacije in ekonomske upravičenosti, najpogosteje uporabljamo indeks telesne mase. Pomembna je tudi
porazdelitev maščobnih zalog. Takoimenovani centralni tip debelosti, ko se
maščobno tkivo nabere okoli pasu in ob notranjih organih, prinaša večje tveganje (Kumar, Abbas, Fausto in Aster, 2009).
Že Hipokrat je zapisal: 'Obilnost ni le bolezen sama po sebi, ampak tudi
znanilka drugih. ' Poleg obolevnosti debelost povečuje tudi smrtnost (WHO,
2004).
Maščobno tkivo izloča mnogo hormonov, posrednikov in presnovkov,
ki vplivajo na krvni tlak, presnovo lipidov, odzivnost telesa na insulin in na
strjevanje krvi. Domneva se, da te snovi telo vzdržujejo v stanju kroničnega
subkliničnega (nesimptomatskega) vnetja, kar prispeva k pojavu z debelostjo
povezanih bolezni (Kumar idr., 2009).
Debelost povečuje tveganje za obolevnostjo pri vrsti bolezni, še posebej
pa za nastanek sladkorne bolezni tip II, srčno-žilna obolenja in razvoj rakavih
obolenj (Kumar idr., 2009; Renehan, Tyson, Egger, Heller in Zwahlen, 2008).

2 Prizadetost organov in organskih sistemov
Razvoj obolenj je lahko neposredna posledica debelosti, lahko pa se ta pojavijo v povezavi s posrednimi dejavniki, kot je nekvalitetna prehrana ali neaktivni življenjski stil.
Kardiovaskularni sistem
Ljudje s povečano telesno težo imajo v primerjavi z vitkimi zvišan krvni
tlak 5-krat pogosteje. Hipertrigliceridemija in znižani lipoptoteini z visoko
gostoto (HDL) so dejavniki, ki so neposredno povezani z nastankom ateroskleroze. Srce izkazuje znake ishemične srčne bolezni, lahko se razvije zastojna srčna odpoved. Žilna obolenja so pogosto razlog prizadetosti drugih
organov in organskih sistemov (Haslam in James, 2005; Kumar idr., 2009). Pri
debelih ljudeh opažamo porast protrombotičnih dejavnikov (Darvall, Sam,
Silverman, Bradbury in Adam, 2007), kar veča verjetnost nastanka tromboze
globokih ven in pljučne trombembolije.
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Pri pacientih s srčnim popuščanjem je smrtnost nepričakovano nižja pri
ljudeh s povečanim BMI, pojav je znan kot paradoks debelosti (Curtis idr.,
2005).
Endokrinološki sistem
Glavni motnji na tem področju sta odpornost tkiv na učinke insulina in hiperinsulinemija, značilni za sladkorno bolezen tip II. Hiperinsulinemija lahko
povzroča zadrževanje natrija in s tem povečevanje volumna krvi, obenem pa
tudi nastajanje noradrenalina in posledične hipertenzije (Haslam in James,
2005; Kumar idr., 2009).
Gastrointestinalni sistem in jetra
Povečan pritisk v trebušni votlini vodi v pogostejši razvoj gastroezofagealne refluksne bolezni. Povečan obrat holesterola vodi v nastanek žolčnih kamnov, ki je kar šestkrat pogostejši, z njimi pa tudi povezanih obolenj žolčnika
in žolčnih vodov (Haslam in James, 2005; Kumar idr., 2009). V debelosti se
pojavlja obremenitev jeter z maščobami in razvije se nealkoholna jetrna bolezen (Haslam in James, 2005).
Reproduktivni sistem
Pogostejše so motnje menstruacijskega ciklusa, neplodnost, komplikacije
v nosečnosti, celo prirojene napake (Haslam in James, 2005) in intrauterina
smrt ploda (Arendas, Qiu in Gruslin, 2008). Pri moških se pojavlja hipogonadizem, več je erektilnih motenj (Makhsida, Shah, Yan, Fisch in Shabsigh,
2005).
Živčni sistem
Obolenja živčnega sistema so lahko posledica žilne prizadetosti in s tem
povezanih ishemičnih dogodkov. Pogosteje opažamo depresijo in demence
(Haslam in James, 2005; Beydoun, Beydoun in Wang, 2008), kot tudi nastanek
redkejših nevroloških obolenj, npr. migrenskih glavobolov, sindrom karpalnega kanala, idiopatska intrakranialna hipertenzija. Debelost v času mladosti je
povezana s povečano incidenco multiple skleroze (Munger, Chitnis in Ascherio, 2009).
Dihala
Hipoventilacijski sindrom in obstruktivna apneja med spanjem sta neposredno povezani z debelostjo (Haslam in James, 2005; Poulain idr., 2006).
Pogosteje se pojavlja tudi astma, več je lahko tudi komplikacij med splošno
anestezijo.
Izločala
Kronična ledvična odpoved se pojavlja od dva do trikrat krat pogosteje,
najbolj močna je povezava z diabetično nefropatijo (Ejerblad idr., 2006). Epi84
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demiološke študije dokazujejo tudi povezavo s pogostejšo urinsko inkontinenco pri ženskah (Hunskaar, 2008).
Skeletni aparat
Prevelika telesna teža pomeni slabše gibalne zmožnosti, dodatno obremenjuje sklepne površine in vodi v njihovo prekomerno obrabo oziroma degenerativna obolenja sklepov, takoimenovani osteoartritis (Haslam in James,
2005). Pogosteje se pojavlja putika (Choi, Atkinson, Karlson in Curhan, 2005).
Koža
Fiziologija tega organa se precej spremeni v smislu spremenjene strukture kolagena, vsebnosti podkožnega maščevja, sprememb v mikrocirkulaciji in
makrocirkulaciji. Spremenjeno je celjenje ran, pogostejše so kožne infekcije,
pojavlja se limfedem, strije (Yosipovitch, DeVore in Dawn, 2007).

3 Debelost in rak
Debelost je povezana z večjo umrljivostjo zaradi malignih bolezni v splošnem (Calle, Rodriguez, Walker-Thurmond in Thun, 2003).
Prekomerna telesna teža postaja vse bolj prepoznan dejavnik tveganja za
razvoj malignih obolenj. Povečana incidenca za posameznimi tipi raka se sicer
razlikuje tudi med posameznimi rasami oziroma etničnimi skupinami, kljub
vsemu pa analiza prospektivnih študij kaže na povečano pojavnost raka požiralnika, ščitnice, kolona in ledvic pri moških ter endometrija, žolčnika, požiralnika in ledvic pri ženskah (Renehan idr., 2008; WCRF, 2007).
V debelosti so spremenjeni nivoji različnih hormonov in rastnih faktorjev
(insulinu podobni rastni faktor 1, insulin, leptin) Adipociti tvorijo proinflamatorne faktorje (tumor nekrotični faktor, interlevkin 6, C-reaktivni protein).
Vsi ti dejavniki lahko pospešujejo rast tumorskih celic. Maščobno tkivo je tudi
mesto sinteze estrogena. Povišan nivo spolnih hormonov je nedvomno povezan z večjo pojavnostjo endometrijskega raka in postmenopavzalnega raka
dojk (WCRF, 2007).
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Metabolični sindrom, patofiziologija
in vpliv na srčno-žilna obolenja
The metabolic syndrome, pathophysiology
and implications of cardiovascular disease
Marija Mulej

Izvleček

Metabolični sindrom je kompleksna motnja, ki jo opredeljuje skupina medsebojno
povezanih dejavnikov tveganja za aterosklerotično srčno-žilno bolezen in sladkorno bolezen tipa 2. Patogeneza metaboličnega sindroma in vsakega od njegovih
dejavnikov je kompleksna in ne povsem razumljiva. Trebušna (visceralna) debelost
in inzulinska rezistenca predstavljata podlago za nastanek tega sindroma. Ne glede
na diagnostične kriterije, ki se uporabljajo za opredelitev metaboličnega sindroma,
je osnovni terapevtski ukrep sprememba življenjskega sloga, ki zahteva zmanjšanje
telesne mase. Pri zdravljenju z zdravili so obetavna tista zdravila, ki zmanjšujejo rezistenco na inzulin.
Ključne besede: metabolni sindrom, inzulinska rezistenca, abdominalna debelost, srčnožilna obolenja

Abstract

Metabolic syndrome is a complex disorder defined by a cluster of interconnected
factors that increase the risk of cardiovascular atherosclerotic diseases and diabetes
mellitus type 2. While the pathogenesis of the metabolic syndrome and each of its
components is complex and not well understood, central obesity and insulin resistance are acknowledged as important causative factors. Regardless of diagnostic criteria
used, there is full agreement that therapeutic lifestyle change, with emphasis on weight reduction, constitutes first-line therapy for metabolic syndrome. Drug treatment
to directly reduce insulin resistance is promising.
Keywords: metabolic syndrome, insulin resistance, visceral obesity, cardiovascular disease

1 Kaj je metabolični sindrom?
Metabolični sindrom je ime za skupino dejavnikov tveganja, ki povečajo
tveganje za koronarno srčno bolezen, možgansko kap in nastanek sladkorne
bolezni tipa 2. V zadnjih desetletjih smo priča globalni epidemiji debelosti.
Osrednji vzroki so sedeči način življenja in aterogene diete skupaj z genetsko
predispozicijo. Debelost, zlasti abdominalni tip debelosti, je povezana z rezistenco na učinek inzulina ob porabi glukoze in maščobnih kislin na periferiji.
Marija Mulej, dr. med., spec. int. med.
Splošna bolnišnica Jesenice
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
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Hiperinzulinemija, hiperglikemija in sproščanje citokinov iz adipocitov povzročajo endotelno žilno disfunkcijo, nenormalen lipidni profil, hipertenzijo
in žilno vnetje, kar vse deluje aterogeno (DeFronzo in Ferrannini, 1991). Od
leta 1940 je poznana povezava med metaboličnimi motnjami in srčno-žilnimi
obolenji (Gingsberg, 2000).
Sočasno pojavljanje hipertenzije, abdominalne debelosti, hipertrigliceridemije in nižje ravni holesterola HDL v krvi je leta 1988 postalo razpoznavno kot
sindrom X, ki so ga že povezali z odpornostjo proti inzulinu (Reaven, 1988).
Pozneje so ga intenzivno raziskovali in različno imenovali: sindrom odpornosti proti inzulinu, sindrom hiperinzulinemije, presnovni kardiovaskularni
sindrom, Reavenov sindrom, dismetabolni sindrom.
Mednarodno priznano opredelitev metaboličnega sindroma je pripravila
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) leta 1998 (Alberti in Zimmet, 1998).
Kot pogoj za diagnozo postavlja odpornost proti inzulinu, ki jo spremlja hiperglikemija.
Pod okriljem programa »National Cholesterol Education Program Expert
Panel« je bila leta 2001 sprejeta definicija sindroma, po kateri je merilo za
to diagnozo navzočnost najmanj treh od petih dejavnikov tveganja za pojav
ateroskleroze (Adult Treatment Panel III, 2001). Najnovejša definicija izvira
iz leta 2005, sprejeli so jo na konferenci Mednarodnega združenja za diabetes
(International Diabetes Federation, IDF). Po tej opredelitvi ima oseba metabolični sindrom, če je prisotna centralna debelost, ki jo merimo z obsegom
pasu. Meritve za posamezne etnične skupine so različne. Za potrditev metaboličnega sindroma morata biti prisotna še dva od štirih rizičnih dejavnikov
(Alberti, Zimmet in Shaw, 2005). Za evropske narode so značilnosti metaboličnega sindroma visceralna debelost, obseg trebuha (ženske ≥ 80 cm, moški ≥
94 cm) ter pridružena dva od štirih dejavnikov, ki so navedeni v tabeli 1.
Tabela 1. Značilnosti metaboličnega sindroma.
Parameter
Zvišani trigliceridi

Mejne vrednosti
≥ 1,7 mmol/L
ali zdravljenje dislipidemije

Znižan holesterol HDL (m/ž)

< 1,0 mmol/L; < 1,3 mmol/L
ali zdravljenje dislipidemije

Zvišan krvni tlak

≥ 130 / ≥ 85 mmol/L
ali zdravljenje hipertenzije

Zvišan krvni sladkor na tešče

≥ 5,6 mmol/L
ali že ugotovljena sladkorna bolezen tipa 2

Vir: Alberti idr., 2005.

2 Epidemiologija
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Prevalenca metaboličnega sindroma narašča vzporedno z naraščanjem
epidemije debelosti. Ocenjuje se, da ima četrtina odrasle populacije v Evropi

metabolični sindrom, enaka prevalenca je tudi v Južni Ameriki. V ZDA imata
skoraj dve tretjini populacije prekomerno telesno težo ali debelost, več kot
četrtina populacije pa izpolnjuje merila za metabolični sindrom. Metabolični
sindrom je približno v enakem odstotku prisoten pri moških (24 %) kot pri
ženskah (23 %). Prevalenca sindroma narašča s starostjo, 40 % ljudi, starejših
od 60 let, izpolnjuje kriterije za metabolični sindrom (Wang, 2010).

3 Patofiziologija
Metabolični sindrom naj bi bil posledica disfunkcije maščobnega tkiva in
inzulinske rezistence. Mehanizmi vpliva debelosti in maščobnega tkiva so le
delno znani, pomembna je presnovna in endokrina dejavnost maščobnega tkiva, še posebej visceralnega (Fruhbech, Gomez Ambois, Muruzabal in Burrell,
2001). Visceralno maščobno tkivo je v splanhničnem predelu, ki anatomsko
pripada portalnemu povirju in ima možnost neposrednega vpliva na presnovno najaktivnejši organ, jetra. Presnovno aktivne snovi, ki jih izloča maščobno
tkivo, poznamo pod imenom adipocitokini. Med njimi so tudi možni povzročitelji odpornosti proti inzulinu: dejavnik tumorske nekroze (TNF), rezistin,
adiponektin in leptin (Greenberg in McDaniel, 2002).
Debelost je povezana z velikim srčno-žilnim tveganjem in pospešuje razvoj
arterijske hipertenzije, visokega holesterola, nizkega HDL holesterola in hiperglikemije (Scott, 2004).
Patofiziološko jedro metaboličnega sindroma je odpornost proti inzulinu. Znana količina endogenega ali eksogenega inzulina ni sposobna zvečati
prevzema in uporabe glukoze v organizmu, kot je to pri normalni populaciji.
Občutljivost tarčnih organov in tkiv se zmanjša. Večja kot je občutljivost tarčnih organov, manjše izločanje inzulina je potrebno za vzdrževanje normalne homeostaze glukoze (Reaven, 2002). Debelost, posebno maščobno tkivo
v mezenterijskem predelu, zelo zveča odpornost proti inzulinu. Sproščajo se
proste maščobne kisline, njihovo sproščanje pa ni več pod nadzorom inzulina.
Proste maščobne kisline motijo signalne poti insulina v tarčnih celicah, kar še
poslabša prenos glukoze v tkiva in odpornost. Verjetno ima pri tem pomembno vlogo zvečanje znotrajcelične maščobe v tarčnih tkivih ( v mišicah in jetrih), ki je tudi posledica prevelikega dotoka prostih maščobnih kislin. Motene
signalne poti v jetrih povzročajo dislipidemijo in čezmerno glukoneogenezo v jetrih, posledično pa hiperglikemijo. Kompenzatorna hiperinzulinemija
vpliva na tkiva, ki so še občutljiva na inzulin. Posledice so večja celična rast v
arterijski steni, zmanjšana sposobnost vazodilatacije arterij, večja resorpcija
natrija v ledvicah in večja dejavnost simpatičnega sistema. Končne posledice
teh patofizioloških dogajanj so hipertenzija, dislipidemija in morfološke spremembe žil (Medvešček, 2004).
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4 Vzrok metaboličnega sindroma
Ni znano, zakaj se razvije metabolični sindrom. Gre za skupino dejavnikov tveganja, ne za bolezen. Verjetno je vzrokov za nastanek več: nezdrav
življenjski slog, dieta z veliko vsebnostjo maščob in premajhna telesna aktivnost, debelost (zlasti abdominalna debelost), inzulinska rezistenca, ki je tesno
povezana z abdominalno debelostjo in je kombinacija genetskih dejavnikov in
življenjskega stila.

5 Metabolični sindrom in srčno-žilna obolenja
Ljudje z metaboličnim sindromom imajo 50–60 % večje srčno-žilno tveganje kot ljudje brez tega sindroma (Qiao, Gao, Zhag, Nyamdor in Tuomilehto,
2007). Zvečano tveganje je bolj odvisno od skupine rizičnih dejavnikov kot
od same debelosti. Normalno težki ljudje v framinghamski populaciji, ki so
izpolnjevali kriterije za metabolični sindrom, so imeli trikrat večje tveganje za
srčno-žilna obolenja, medtem ko pri debelih osebah brez metaboličnega sindroma tveganje ni bilo povečano (Meigs idr., 2006). Že pri navidezno zdravih
ljudeh z metaboličnim sindromom, ki imajo normalno toleranco za glukozo,
najdemo diskretne aterosklerozne spremembe (Hulte, Bokemark, Wikstrand
in Fageberg, 2000). Pri metaboličnem sindromu, opredeljenem po SZO, je
umrljivost 1,8-krat večja, pogosteje pa se pojavljajo: koronarna bolezen (2,96krat), miokardni infarkt (2,63-krat) in možganska kap (2,27-krat). Tveganje za
nastanek koronarne bolezni je večje pri vsakem od rizičnih dejavnikov – pri
debelosti za 1,44-krat, pri dislipidemiji za 1,73-krat in pri hipertenziji za 1,57krat (Isomaa idr., 2001). Koronarni ekvivalent osebe z metaboličnim sindromom zahteva enake preventivne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti pojava srčno-žilne bolezni kot pri koronarni bolezni (Adult Treatment Panel III, 2001).

6 Možnosti zdravljenja
Namen zdravljenja metaboličnega sindroma je zmanjšanje srčno-žilne
ogroženosti. Pomemben cilj je tudi preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2.
Vzročni načini zdravljenja so tisti, s katerimi lahko zmanjšamo odpornost
proti inzulinu. S tem tudi samodejno izboljšamo dejavnike tveganja, ki sodijo v metabolični sindrom. Načina tovrstnega zdravljenja sta zdrav življenjski
slog, ki obsega telesno dejavnost pri nedejavnih, ter uporaba zdravil, ki delujejo na odpornost proti inzulinu (Adult Treatment Panel III, 2001).
Pri pacientih, pri katerih sprememba življenjskega sloga ne zadošča in pri
katerih je tveganje za srčno-žilna obolenja zelo veliko, je potrebno zdravljenje
z zdravili. Specifično farmakološko sredstvo zaenkrat ni na voljo. Prednost
imajo zdravila, ki delujejo na patofiziološko osnovo metaboličnega sindroma,
na odpornost proti inzulinu, posebno če je s kliničnimi raziskavami dokaza90
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no, da zmanjšajo veliko tveganje za pojav srčno-žilnih zapletov in sladkorne
bolezni.

7 Pomen opredelitve metaboličnega sindroma
Opredelitev metaboličnega sindroma je klinično orodje za prepoznavanje
oseb, pri katerih obstaja veliko tveganje za nastanek koronarne bolezni. Opredelitev je s praktičnega vidika primerna, ker lahko diagnozo postavi vsak klinik in z njo oceni stopnjo tveganja za pojav koronarne bolezni.
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Metabolični sindrom in nosečnostna
sladkorna bolezen
The metabolic syndrome and gestational
diabetes mellitus
Karmen Janša

Izvleček

Izhodišča: Metabolični sindrom (MetS) vključuje več dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Motnja v toleranci za glukozo je eden izmed parametrov MetS. Cilj
obravnave oseb z MetS je preprečevanje bolezni srca in ožilja. Pri tem je pomembno
zgodnje odkrivanje in opredelitev ogroženih skupin. Ženske, ki so imele nosečnostno
sladkorno bolezen (NosSB), so bolj ogrožene za nastanek sladkorne bolezni ter bolezni srca in ožilja. Cilj raziskave je bil ugotoviti prisotnost metabolnih in srčno-žilnih
parametrov pri ženskah, ki so imele NosSB.
Metoda: V raziskavo je bilo vključenih 15 žensk, ki so imele NosSB, in 9 žensk z normalno glukozno toleranco (NGT) v nosečnosti. Med obema skupinama je bila napravljena primerjava med osnovnimi antropološkimi in metabolnimi parametri.
Rezultati: Skupini žensk, ki so imele NosSB (starost 30,8 ±6,0 let), in žensk z NGT v
nosečnosti (starost 29,7 ±2,9 let), sta se statistično pomembno razlikovali v indeksu
telesne mase, obsegu pasu, koncentraciji glukoze na tešče in višini trigliceridov, ni
pa bilo razlik v vrednosti celotnega holesterola, HDL in LDL holesterola, glikiranega
hemoglobina (HbA1c), sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka ter podatkov o kajenju. Merila za metabolični sindrom je izpolnjevalo 33,3 % žensk z NosSB in 0 % žensk
z NGT v nosečnosti.
Razprava: Ženske, ki so imele NosSB, imajo v primerjavi z ženskami z NGT v nosečnosti večjo pojavnost MetS. Ker MetS predstavlja istočasno prisotnost različnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja, je pomembno, da ženske, ki so imele NosSB,
obravnavamo kot visoko ogroženo skupino za nastanek bolezni srca in ožilja ter jih že
zgodaj vključimo v ustrezne preventivne programe.
Ključne besede: metabolični sindrom, nosečnostna sladkorna bolezen, dejavniki srčnožilne ogroženosti
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Splošna bolnišnica Jesenice
karmen.jansa@telemach.net

92

93

ETIOLOGIJA IN PATOLOGIJA DEBELOSTI

Abstract

Introduction: The metabolic syndrome (MetS) is defined by the presence of a large
number of risk factors for cardiovascular disease. The abnormal glucose tolerance is
one of the parameters of the MetS. The target of the MetS treatment is to prevent
cardiovascular disease. Early detection and identification of the risk group are important. The women with gestational diabetes mellitus (GDM) are at increased risk for the
development of diabetes mellitus. The aim of the study was to find out if the women
with previous GDM had the components of metabolic syndrome and cardiovascular
disease.
Methods: We have assessed the rate of the MetS and cardiovascular disease in 15
women with previous GDM and 9 post gestational women with normal glucose tolerance. The cooperation between MetS and cardiovascular disease was made.
Results: The average age of the women with pGDM is 30,8 ± 6,0 year and of the control group – the women with normal glucose tolerance – is 29,7 ± 2,9 year. The two
groups significantly differed from the body mass index, body waist circumference, in
the level of the fasting blood glucose and triglyceride, but there were no differences
between the groups in the level of whole cholesterol, HDL and LDL cholesterol, systolic and diastolic blood pressure, HbA1c and smoking status. The metabolic syndrome
was present in 33.3 % of the women with previous GDM and in 0 % of the control
group.
Conclusions: The presence of the MetS in the women with previous gestational diabetes mellitus demonstrates that these women are at high risk for cardiovascular
diseases and need appropriate preventive management.
Key words: metabolic syndrome, gestational diabetes, risk factors of cardiovascular disease

1 Uvod
Prekomerna telesna teža in debelost sta se v zadnjih dveh desetletjih povečali za trikrat (IVZ RS, 2010). Debelost se tako kot v drugih državah povečuje tudi v Sloveniji. Imamo 54,6 % čezmerno prehranjenih in 15 % debelih
odraslih Slovencev. Še bolj zaskrbljujoče je naraščanje debelosti pri otrocih
in mladostnikih. Med mladimi dekleti je prekomerno prehranjenih 15,4 % in
debelih 3,8 %. Vzrok je v nezdravem življenjskem slogu, predvsem v nezdravem prehranjevanju in nezadostni telesni dejavnosti. Dejavniki nezdravega
življenjskega sloga sodijo med ključne vzroke za nastanek in napredovanje
kroničnih nenalezljivih bolezni, med njimi tudi bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni in debelosti (Nacionalni program, 2007). Metabolični sindrom
(MetS) vključuje sočasno prisotnost več dejavnikov tveganja za bolezni srca
in ožilja (BSO). Leta 1998 je Svetovna zdravstvena organizacija prvič objavila definicijo MetS. Najnovejša definicija izvira iz leta 2005, sprejeli so jo na
konferenci mednarodnega združenja za diabetes (International Diabetes Federation). MetS je opredeljen s centralno debelostjo, povišanim sistoličnim in
diastoličnim krvnim tlakom, povišanimi vrednostmi trigliceridov in krvnega sladkorja ter znižanimi vrednostmi HDL holesterola (Alberti, Zimmet in
Shaw 2005). Glavni cilj odkrivanja in obravnave oseb z MetS je preprečevanje
sladkorne bolezni tipa 2 (SB tipa 2) in BSO. Pri tem sta pomembna zgodnje
odkrivanje in opredelitev ogroženih skupin (Scott idr., 2004). Ženske, ki so
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imele nosečnostno sladkorno bolezen, so bolj ogrožene za nastanek SB tipa 2
in BSO (Kim, Newton in Knopp, 2002).
Nosečnostna sladkorna bolezen (NosSB ) je definirana kot intoleranca za
glukozo, ki se pojavi ali jo prvič odkrijemo v nosečnosti (ADA, 2005). Po porodu večina žensk z NosSB postane normalno tolerantna za glukozo, kot skupina pa ostanejo stalno visoko ogrožene za nastanek SB tipa 2 in tudi za razvoj
BSO (Damm, 1996; O'Sullivan, 1991).

2 Metode
Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali so pri ženskah, ki so imele NosSB in so
zato visoko ogrožene za nastanek SB tipa 2 in BSO v kasnejšem življenjskem
obdobju, že zgodaj po porodu prisotni parametri MetS.
V raziskavo smo vključili 15 žensk, ki so imele NosSB in so se zdravile
v diabetološki ambulanti Splošne bolnišnice Jesenice. Diagnozo NosSB smo
postavili na osnovi triurnega 100-gramskega obremenilnega glukoznega tolerančnega testa (OGTT), privzetega po Carpenter-Caustanu. Nosečnice so na
tešče popile raztopino s 100 g glukoze. Koncentracija glukoze v venski plazmi
je bila določena na tešče ter 60, 120 in 180 minut po obremenitvi z glukozo.
NosSB je bila potrjena, če sta bili doseženi ali preseženi dve mejni vrednosti.
Mejne vrednosti so na tešče 5,3, po 60 minutah 10,0, po 120 minutah 8,6 in po
180 minutah 7,8 mmol/l (American Diabetes Association, 2005). Kontrolno
skupino je sestavljalo 9 medicinskih sester in zdravnic, zaposlenih v Splošni
bolnišnici Jesenice, ki so imele v nosečnosti normalno glukozno toleranco.
Izključitveni dejavnik v obeh skupinah je bila prisotnost sladkorne bolezni v
času raziskave.
Vsem preiskovankam smo napravili antropometrične meritve in določili laboratorijske kazalce, ki opredeljujejo osnovne dejavnike tveganja za BSO
in MetS. Diagnoza MetS je bila določena na podlagi določil mednarodnega
združenja za diabetes (International Diabetes Federation). MetS je prisoten,
če sta ob centralni debelosti, ki jo opredeljuje obseg pasu pri ženskah enak ali
večji od 80 cm, prisotna še dva od naslednjih določil: vrednosti trigliceridov
višje od 1,7 mmol/l, HDL holesterola nižje od 1,3 mmol/l, sistolični krvni tlak
enak ali višji od 130 mmHg ali diastolični krvni tlak enak ali višji od 85 mmHg,
koncentracija glukoze na tešče višja od 5,6 mmol/l ali potrjena motena toleranca za glukozo ali sladkorna bolezen oziroma zdravljenje visokih maščob,
krvnega tlaka ali sladkorne bolezni (Alberti idr., 2005).
Raziskava je potekala v okviru rednega kliničnega pregleda in laboratorijskega testiranja, ki jo pri ženskah, ki so imele nosečnostno sladkorno bolezen,
izvajamo po porodu. Za raziskavo smo dodatno napravili laboratorijske meritve maščob v krvi in določili HbA1c. Vse preiskovanke so bile seznanjene z
raziskavo in so privolile v sodelovanje.
Podatki so bili statistično obdelani s programom SPS za Windows. Rezultati so podani z aritmetično sredino in standardnim odklonom. Za statistično
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3 Rezultati
Povprečna starost žensk, ki so imele NosSB, je bila 30,8 ±6,0 let, žensk z
normalno glukozno toleranco (NGT) v nosečnosti pa 29,7 ±2,9 let.
Merila za določitev MetS je izpolnjevalo 5 žensk v skupini žensk, ki so imele NosSB, oziroma 33,3 %. V kontrolni skupini nobena ženska ni izpolnjevala
meril za določitev MetS.
Skupini – ženske, ki so imele NosSB, in ženske z NGT – sta se statistično pomembno razlikovali v indeksu telesne mase, obsegu pasu, koncentraciji
glukoze na tešče in višini trigliceridov, ni pa bilo razlik v vrednosti celotnega
holesterola, HDL in LDL holesterola, glikiranega hemoglobina (HbA1c), sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka ter podatkov o kajenju (Tabela 1).
Tabela 1. Primerjava antropoloških in metabolnih vrednosti med ženskami, ki so
imele nosečnostno sladkorno bolezen, in kontrolno skupino z normalno glukozno
toleranco.

starost, leta
ITM, kg/m2
obseg pasu, cm
sistolični krvni tlak, mmHg
diastolični krvni tlak, mmHg
krvni sladkor na tešče, mmol/l
HbA1c, %
celotni holesterol, mmol/l
LDL holesterol, mmol/l
HDL holesterol, mmol/l
trigliceridi, mmol/l

Ženske z NosSB
št. = 15
30,8 ±6,06
29,18 ±6,2
86,07 ±13,1
115,23 ±10,08
72,6 ±7,80
5,57 ± 0,6
5,57 ±0,30
5,34 ±1,16
3,40 ±0,87
1,23 ±0,22
1,57 ±0,5

Ženske z NGT
št. = 9
29,67 ±2,92
23,74 ± 3,1
73,11 ±4,6
107,1 ±9,71
70,22 ±7,58
4,96 ±0,6
5,36 ±0,15
4,91 ±1,25
3,24 ±0,99
1,34 ±0,30
0,74 ±0,2
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p = < 0,05
p = < 0,05
N
N
p = < 0,05
N
N
N
N
p = < 0,01

3

4

Število dejavnikov tveganja
Ženske z NosSB

V okviru meril za določitev MetS je imelo v skupini žensk, ki so imele NosSB, 11 žensk (73 %) povečan obseg pasu, 7 žensk (47 %) povišane vrednosti krvnega sladkorja, 10 žensk (67 %) povišane vrednosti HDL holesterola,
4 ženske (27 %) povišane vrednosti trigliceridov in 2 ženski (13 %) povišan
diastolični in/ali sistolični krvni tlak.
V kontrolni skupini je imela ena ženska (11 %) povečan obseg pasu in ena
(11 %) ženska povišan diastolični in/ali sistolični krvni tlak, dve ženski (22 %)
sta imeli povišane vrednosti krvnega sladkorja, 6 žensk (67 %) je imelo povišane vrednosti HDL holesterola, nobena pa ni imela povišanih vrednosti
trigliceridov.
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Predstavljeno je tudi število sočasne prisotnosti več dejavnikov tveganja
pri posamezni preiskovanki. V skupini žensk, ki so imele NSB, je ena preiskovanka imela štiri sočasne dejavnike, pet preiskovank tri dejavnike, sedem
preiskovank dva dejavnika in dve en dejavnik tveganja oziroma komponente
MetS. V kontrolni skupini ena ženska ni imela nobenega dejavnika tveganja,
dve ženski po dva dejavnika in šest žensk po en dejavnik Mets (Slika 1).

Procent preiskovank

primerjavo vrednosti med skupinama je bila uporabljena Studentova t-distribucija. Za merilo statistične značilnosti je upoštevana vrednost pod 0,05 (p <
0,05).

Ženske z NGT

Slika 1: Primerjava sočasne prisotnosti več dejavnikov tveganja pri posamezni
preiskovanki med ženskami, ki so imele nosečnostno sladkorno bolezen, v primerjavi
s kontrolno skupino žensk z normalno glukozno toleranco, izraženo v procentih.

4 Razprava
Velika ogroženost žensk z NosSB za nastanek SB tipa 2 in velika ogroženost
sladkornih bolnikov, posebno žensk, za nastanek BSO sta bila glavna vzroka
za začetek opisane raziskave. Raziskava je imela v zasnovi dva dela. V delu, ki
je opisan v predstavljeni raziskavi, je bil cilj ugotoviti prisotnost dejavnikov
tveganja za BSO oziroma parametrov MetS pri ženskah, ki so imele NosSB.
Delni rezultati opisane raziskave so bili objavljeni v obliki povzetka v letu 2005
(Janša, 2005). V predstavljeni raziskavi sta se skupini preiskovank med seboj
pomembno razlikovali v obsegu pasu, ITM, koncentraciji trigliceridov in glukoze na tešče. Navedeni parametri so tudi sestavni del MetS, ki je bil prisoten
pri tretjini žensk, ki so imele NosSB, medtem ko nobena ženska v kontrolni
skupini ni izpolnjevala pogojev za določitev MetS. Prisotnost MetS pomeni
sočasno prisotnost najmanj treh dejavnikov tveganja za nastanek BSO, kar
napoveduje večjo obolevnost in umrljivost za srčno-žilne dogodke.
Podobna raziskava je bila opravljena na danski populaciji žensk, vendar
v kasnejšem življenjskem obdobju, v starosti od 38 do 48 let. Ugotavljala je
prisotnost MetS in dejavnikov tveganja za BSO. MetS je bil pri ženskah, ki so
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imele NosSB, prav tako trikrat pogostejši kot pri kontrolni skupini, le da je bil
pri ženskah, ki so imele NosSB, prisoten v skoraj 40 %. Statistično pomembna razlika med dejavniki tveganja je bila med raziskovanima skupinama prav
tako pri obsegu pasu, ITM, koncentraciji trigliceridov in krvnega sladkorja,
medtem ko je bila razlika tudi v HDL holesterolu in diastoličnem krvnem tlaku (Lauenborg idr., 2005).
V vzporednem delu opisane raziskave, objavljene leta 2009, je bila ugotovljena statistično pomembno povečana debelina intime-medije karotidnih
arterij pri ženskah, ki so imele NosSB. S tem je bila dokazana povezava nosečnostne sladkorne bolezni s prisotnostjo zgodnjih znakov ateroskleroze in
povečanim tveganjem za BSO (Janša, 2009).
Številne raziskave, vključno z opisanimi, dokazujejo visoko ogroženost
žensk z NosSB za nastanek SB tipa 2 in za nastanek BSO. Vendar ženske z
NosSB predstavljajo le eno od ogroženih skupin. Naraščanje debelosti, SB tipa
2 in MetS namreč predstavljajo vse večje breme ne samo za zdravstveni sistem, temveč za celotno družbo in tudi za vsakega posameznika. Preventivni
programi morajo biti usmerjeni v celotno populacijo, vendar moramo med
njimi najti najbolj ogrožene skupine in jih dodatno izobraževati in motivirati (Alberti, Zimmet in Shaww, 2007). Prav na področju preventive sladkorne
bolezni je dokazano, da lahko z zdravim življenjskim slogom zmanjšamo pojavnost SB tipa 2 pri osebah s prediabetesom za 58 % (Diabetes Prevention
Program Research Group, 2002). Omenim naj tudi raziskavo na medicinskih
sestrah z nizko in povečano ogroženostjo glede pojavnosti SB tipa 2 in koronarnih dogodkov. V skupino z nizko ogroženostjo so bile vključene osebe, ki
so imele indeks telesne mase manjši od 25 kg/m2, vsak dan so imele najmanj
30 minut intenzivne ali zmerne telesne dejavnosti, uživale zdravo prehrano,
zmerno uživale alkohol in niso kadile. V skupini z nizko ogroženostjo je bila
pojavnost sladkorne bolezni v primerjavi z ostalo skupino manjša za 90 %,
nastanek koronarnih dogodkov je bil manjši za 80 % (Hu idr., 2001; Stampfer,
2000).

5 Zaključek
Ženske, ki so imele nosečnostno sladkorno bolezen, imajo v primerjavi z
ženskami z normalno glukozno toleranco v nosečnosti večjo pojavnost metaboličnega sindroma. Ker metabolični sindrom predstavlja istočasno prisotnost različnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja, je pomembno, da
ženske, ki so imele nosečnostno sladkorno bolezen, obravnavamo kot visoko
ogroženo skupino za nastanek bolezni srca in ožilja in jih že zgodaj vključimo
v ustrezne preventivne programe.
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Debelost in infekcijske bolezni

Znanstveni prispevek

Debelost in infekcijske bolezni
Obesity and infectious diseases
dr. Maja Sočan

Izvleček

Teoretična izhodišča: Svet se sooča z globalno epidemijo debelosti, ki se pojavlja v
vseh starostnih skupinah. Po predvidevanjih Svetovne zdravstvene organizacije bo po
letu 2015 že 2,3 milijarde predebelih ljudi. Najbolj zaskrbljujoče je naraščanje debelosti pri otrocih in povečano število morbidno debelih ljudi (ITM = indeks telesne mase
večji od 40). Debelost povezujemo s številnimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, ki
so posledica hormonskih in presnovnih sprememb zaradi povečane mase maščobnega tkiva. Debelost povečuje obolevnost in umrljivost. Vse več je podatkov o debelosti
kot dejavniku tveganja za infekcijske bolezni.
Metoda: Pregled literature, dostopne v podatkovni zbirki PubMed – iskanje po ključnih besedah: »obesity« v kombinaciji z »infectious diseases«, »acute respiratory infections«, »community acquired pneumonia«, »sepsis«, »wound infections«, »surgical
infections«, »urinary tract infections imunocompetence«, »immune response«.
Rezultati in razprava: Imunološke študije so pokazale, da debelost neugodno vpliva
na imunski odziv posameznika. Pri debelih ljudeh se zmanjša proizvodnja citokinov,
zniža se sposobnost odgovora po stimulaciji z antigenom, oslabljena je funkcija makrofagov in dendritičnih celic. Funkcionalna sposobnost limfocitov in monocitov je
spremenjena. Epidemiološke študije so potrdile, da osebe s povečano telesno težo
pogosteje razvijejo zaplete ob zdravljenju v bolnišnici. Pogosteje nastopi sepsa,
pljučnica, bakteriemija, okužba rane in okužbe v povezavi s katetri. Po operaciji so
okužbe operativnih ran pri osebah s povečanim indeksom telesne teže bolj pogoste,
kar privede do podaljševanja bolnišničnega zdravljenja in tveganja za smrt. Debelost
neugodno vpliva na funkcijo pljuč, povečuje možnost aspiracije in okužbe spodnjih
dihal. Raziskave so potrdile, da naraščanje telesne teže povečuje tveganje za pljučnico, pridobljeno v domačem okolju. Pri otrocih je večji indeks telesne mase doprinesel
k povečani sprejemljivosti za akutne okužbe dihal. Morbidna debelost se je izkazala
kot neodvisen dejavnik tveganja za težek, zapleten potek pandemske gripe z večjo
možnostjo dolgotrajne oskrbe v enotah intenzivne terapije in smrtnim izidom. Vpliv
debelosti na pojav in potek nalezljivih bolezni je le delno raziskan, potrebne bodo še
poglobljene študije.
Ključne besede: debelost, infekcijske bolezni, imunost, pandemska gripa
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Abstract

Teorethical background: Obesity became a world-wide epidemic affecting all age groups. World Health Organization estimates that in near future (year 2015) there will be
at least 2.3 billion of over-weighted people. The most worrying fact is that the number
of obese children is growing constantly and also the number of morbidly obese adults
is on rise (with body mass index over 40). Obesity has an impact on development
of many chronic diseases which result as a consequence of hormonal and metabolic
changes as the mass of fat tissue in the body increases. Obesity becomes a recognizable risk factor for infectious diseases as well.
Methods: Literature search has been done in database PubMed – combing key words:
»obesity« with »infectious diseases«, »acute respiratory infections«, »community
acquired pneumonia«, »sepsis«, »wound infections«, »surgical infections«, »urinary
tract infections«, »imunocompetence«, »immune response«.
Results and discussion: Immunological studies showed that the immune response
is negatively affected in obese individuals. The level of cytokine production is lower,
the response after antigenic challenge is inadequate and the macrophage function
and dendritic cell function is diminished. The functionality of lymphocytes and monocytes is changed. Epidemiological studies confirmed that obese individual more
often develop nosocomial infections compared to non-obese persons. Sepsis, pneumonia, bacteremia, wound infections, catheter related infections happen more often
in obese subjects. The time spent in hospital care is prolonged in people with higher
body mass index as a consequence of post-operative infections and the risk of death
is higher. Obesity negatively affects the lung function, results in higher risk for aspiration and lower respiratory tract infections. The research done till now confirmed that
weight gain increases the risk for community-acquired pneumonia. Even in children
the higher body mass index represents independent risk factor for acute respiratory
infections. The morbid obesity turn to be an important independent risk factor for
severe and complicated course of pandemic influenza with higher probability for being hospitalized in intensive care unit and die with pandemic flu. In depth research is
needed to define the impact of obesity on infectious diseases.
Key words: obesity, infectious diseases, immunity, pandemic influenza

1 Teoretična izhodišča
Epidemija debelosti je postala globalen problem. Povečana telesna teža
postaja izjemno obsežen javnozdravstveni problem držav razvitega sveta in
manj razvitih, revnejših držav. Ljudje smo kot vrsta slabo prilagojeni na preveliko stopnjo prehranjenosti. Človeštvo se je razvijalo v obdobjih, ki so bila
zaznamovana s številnimi obdobji lakote. Sodoben človek je zamenjal telesno
naporna dela za sedeč način življenja ob hkratnem povečanem vnosu hrane.
Razvoj debelosti je postal neizbežen in se izrazil v neugodnih posledicah za
zdravje – debelost povezujemo s številnimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in drugimi zdravstvenimi težavami. Premajhna poraba in prevelik vnos
energijsko bogate hrane povzročata povečevanje maščobnega tkiva, ki vodi v
spremenjeno presnovo in izločanje hormonov.
Globalno oceno o naraščanju števila oseb s prekomerno telesno težo je podala Svetovna zdravstvena organizacija. Po podatkih SZO je bilo leta 2008 na
svetu 1,5 milijarde oseb, starejših od 20 let, s prekomerno telesno težo. Več kot
500 milijonov jih je bilo izrazito predebelih. Po predvidevanjih se bo število
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oseb s prekomerno telesno težo do leta 2015 povzpelo na 2,3 milijarde ljudi,
od tega jih bo kar 700 milijonov zelo debelih, kar izkazuje intenziven trend
naraščanja problema (WHO, 2011).
Podatki za Slovenijo niso ugodni. Primerjalna analiza izbranih dejavnikov
tveganja in bolezenskih stanj raziskave »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije« je pokazala, da se je delež prekomerno prehranjenih odraslih, starih od 25 do 64 let, od leta 2001 do leta 2008 povečal z 39,6 % na 40,2 %, delež debelih pa s 15 % na 16,9 % (Djomba idr., 2010).
Moški, pripadniki nižjih socialnih skupin in ljudje z nižjo izobrazbo, so bolj
ogroženi, da postanejo prekomerno prehranjeni in debeli. Problem je najbolj
izrazit v starejši starostni skupini (60–64 let) v vzhodni Sloveniji, predvsem v
murskosoboški regiji (Djomba idr., 2010).

2 Metoda

Pregled literature, dostopne v podatkovni zbirki PubMed – iskanje po ključnih
besedah: »obesity« v kombinaciji z »infectious diseases«, »acute respiratory
infections«, »community acquired pneumonia«, »sepsis«, »wound infections«,
»surgical infections«, »urinary tract infections imunocompetence«, »immune
response«.

3 Rezultati in razprava
3.1 Prehranjenost in imunski sistem
Imunski sistem ščiti pred patogenimi organizmi na dva načina: preko nespecifične imunosti in preko pridobljene imunosti (Lamas, Marti in Martinez,
2002). Nespecifično imunost sestavljajo fizične ovire za prestop mikroorganizmov (npr. intaktna koža), komplementni sistem, mediatorji vnetja, makrofagno-monocitni sistem, naravne celice ubijalke, lizocimi in drugo. Specifično imunost pridobimo šele po stiku z mikroorganizmom. Ključna tipa
celic specifičnega imunskega odgovora sta limfocit T in limfocit B. Limfociti
B proizvajajo protitelesa. Limfocitov T je več podvrst: T limfociti, ki regulirajo
imunski odgovor (CD4+) in citotoksični T limfociti, ki uničujejo tumorske
celice in viruse (CD8+) (Lamas idr., 2002).
Prehranjenost in delovanje imunskega sistema sta tesno povezana. Sposobnost, da se obranimo pred zunanjimi dejavniki, je odvisna od ustrezne
prehranjenosti. Pomanjkljiva ali neustrezna prehrana vpliva na imunost, saj
se limfatično tkivo izjemno hitro obnavlja in je zato še bolj podvrženo prehranskemu neravnovesju, posebno tistemu, ki vpliva na presnovne poti in je
ključnen pri delovanju imunskega sistema. Moteno delovanje imunskega sistema prekomerno prehranjenih ljudi vodi v večjo sprejemljivost za infekcijske
bolezni in poslabšuje potek bolezenskega procesa oz. povečuje možnost za
zaplete in neugoden izhod okužbe (Karlsson in Beck, 2010).
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Kakšne spremembe v imunskem sistemu se pojavijo ob naraščanju telesne
teže? Osebe, ki so prekomerno prehranjene, imajo spremenjeno skupno število T limfocitov (Karlsson, Sheridan in Beck, 2010). Priželjc izloča manjše
število naivnih T limfocitov, posebno pri nekoliko starejših odraslih osebah.
Ugotovili so, da je celokupno število limfocitov v periferni krvi ob povečani
telesni teži spremenjeno – povečano ali pa znižano. Znižan je proliferacijski
odgovor CD8+ limfocitov na mitogene, spremenjeno je razmerje CD4+ limocitov (Karlsson idr., 2010). Število celic ubijalk je znižano, njihova funkcijska
sposobnost je manjša. Prizadeti so limfociti B – tudi pri tej podvrsti limfocitov so opazovali zmanjšano sposobnost proliferacije in odgovora na mitogene
dejavnike. Spremenjeno število limfocitov je povezano s povečano količino
tistih citokinov, ki pospešujejo vnetni odgovor organizma (npr. TNF – tumorje nekrotizirajočega faktorja) (Nieman idr., 1999). Zmanjšanje telesne teže je
izboljšalo število in delovanje limfocitov.
Študij o imunskem sistemu pri prekomerno prehranjenih ljudeh je malo,
narejene so na manjšem številu oseb, zato je vprašanje, v kakšni meri jih lahko
posplošimo. Osebe, ki so sodelovale v študijah, so imele še spremljajoče bolezni, ki pomembno vplivajo na imunski sistem (npr. sladkorno bolezen) in so
pripadale različnim starostnim skupinam. Debelost privede do hiperglikemije
in inzulinske rezistence ter tako posredno slabša imunski odgovor (Stallone,
1994).
Vpliv debelosti na imunski sistem so preučevali na živalskih modelih z namenom, da bodo v eksperimentalnih pogojih pridobili poglobljeno znanje in
bolj usmerjeno preučevali dogajanje pri ljudeh. Največ študij je bilo narejenih na miših, ki imajo genetsko predispozicijo k debelosti zaradi mutacije na
genu, ki nadzoruje nastajanje leptina ali receptorja za leptin. Leptin izločajo
adipociti. Naloga leptina je, da uravnava apetit in metabolizem, glede na rezultate raziskav pa ima tudi pomembno vlogo pri uravnavanju imunskega odziva. Podlaga za spremenjen imunski odgovor pri debelih naj bi bile kronično
povišane vrednosti tega hormona (Karlsson idr., 2010). Posledično se razvije
leptinska rezistenca, kar povzroči slabši imunski odziv ob okužbi. Maščobno
tkivo proizvaja še celo vrsto citokinov in drugih molekul poleg leptina, ki jih
imenujemo adipokini in imajo vpliv na nespecifičen in specifičen imunski odgovor (Karlssen in Beck, 2010).
Miši, ki se genetsko nagibajo k debelosti, imajo znatno manjši, atrofiran
priželjc (= timus), zmanjšano število T limfocitov v krvi in v vranici. T limfociti, ki izhajajo iz vranice teh miši so funkcionalno okvarjeni: slabše odgovarjajo na mitogene, njihovo citotoksično delovanje je okrnjeno (Tanaka, Isoda,
Yamakawa, Ishihara in Sekihara, 1998). Zmanjšano je število in funkcionalna
usposobljenost dendritičnih celic, celic ubijalk (natural killer cells) in limfocitov B. Makrofagi imajo okrnjeno sposobnost odstranjevanja propadlih celic in
se drugače odzivajo na vnetne stimuluse. Povečano sprejemljivost za infekte,
ki jih povzročajo stafilokok, pnevmokok, bacil tuberkuloze, so potrdile nekatere študije (Tanaka idr.,1998).
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Podobne nepravilnosti v imunskem sistemu so opazovali tudi pri miših,
ki niso bile genetsko okvarjene, pač pa so nastanek debelosti izzvali z energetsko prebogato prehrano. Imunološke nepravilnosti so bile blažje stopnje,
sicer podobne tistim, ki so jih imele miši z genetsko nagnjenostjo k debelosti
(Lamas idr., 2002). Koncentracije citokinov – beljakovin, ki uravnavajo potek
vnetja, so bile pri teh eksperimentalnih živalih spremenjene – nekatere kot
npr. interlevkin-2 je bil znižan, interferon ter interlevkin-4 pa zvišan (Mito,
Hosoda, Kato in Sato, 2000). Primerjava poteka eksperimentalne okužbe z
virusom influence pri normalno prehranjenih in predebelih miših je pokazala, da so bile pri predebelih miših patološke spremembe na pljučih po okužbi
bistveno bolj izražene, umrljivost zaradi gripe je bila večja. Pljuča predebelih
miši so po okužbi z virusom influence izkazovala drugačno dinamiko nastajanja vnetnih beljakovin (citokinov in kemokinov) in delovanja dendritičnih
celic (Smith, Sheridan, Harp in Beck, 2007; Smith, Sheridan, Tseng, Sheridan
in Beck, 2009).
3.2 Epidemiološke študije o vplivu debelosti na infekcije
Epidemiološki podatki podpirajo trditev, da je debelost dejavnik tveganja
za okužbe z različnimi mikroorganizmi. Študije so pokazale, da debeli pogosteje razvijejo sekundarne okužbe in zaplete, kot so sepsa, pljučnica, bakteriemija, okužbe ran in okužbe, ki so vezane na katetre (Falagas in Kompoti, 2006). Zapleti podaljšujejo trajanje bolnišničnega zdravljenja in zvišujejo
stroške oskrbe. Povečano tveganje za pljučnico pri debelih je po eni strani
posledica neugodnih anatomskih razmer, ki slabšajo funkcijo pljuč in povečujejo možnost apiracije. Debelejši ljudje pogosteje razvijejo apnoe v spanju,
sindrom, ki ga spremlja aspiracija izločkov zgornjih dihal v pljuča. Ameriška
študija, v kateri so sodelovale medicinske sestre, je potrdila povezanost med
naraščajočim indeksom telesne mase in pridobivanjem na telesni teži. V prospektivno študijo povezanosti starosti in življenjskega sloga ter pojava pljučnice domačega okolja so vključili več kot 26.000 oseb, starih od 44 do 79 let,
ki so sodelovali v večletni Health Professionals Follow-up Study in še posebej
78.062 odraslih žensk (od 27 do 44 let), ki so bile vključene v Nurses' Health
Study II. Najbolj pomembni dejavniki tveganja za pljučnico domačega okolja
so bili naraščajoča starost in kajenje pri moških ter indeks telesne mase pri
ženskah (Baik idr., 2000).
Tudi blažjih okužb dihal je več pri osebah s prekomerno telesno težo. Vzrokov je več in ne zgolj spremenjeno delovanje imunskega sistema. Večjo sprejemljivost za okužbe dihal imajo predebeli otroci – tveganje narašča z naraščanjem indeksa telesne mase. V študijo, ki so jo izvedli na Poljskem, so vključili
več kot 1000 otrok pred vstopom v puberteto. Izmerili so antropometrične in
spirometrične parametre, ter jih ob kliničnem pregledu izprašali o pogostosti
okužb dihal (Jedrychowski, Maugeri, Flak, Mroz in Bianchi, 2001). Povečano
število okužb dihal so imeli otroci, ki so živeli s kadilci, bili alergični oz. imeli
eno od kroničnih bolezni dihal, kakor tudi otroci s povečanim indeksom telesne mase.
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Okužbe kože, kot so intertriginozne spremembe, kandidiaza, furunkuloza,
eritrazma, tinea cruris in folikulitis, so pogostejši pri debelih ljudeh (Falagas
in Kompoti, 2006).
Oskrbovanci domov, ki so prekomerno prehranjeni (ali presuhi), imajo večjo nagnjenost k okužbam v primerjavi z normalno prehranjenimi (Dorner,
Schwarz, Kranz, Freidl, Rieder in Gisinger, 2010).
Maloštevilne študije nakazujejo, da je zaščita po cepljenju pri osebah s
povečanim indeksom telesne mase slabša v primerjavi z osebami, ki imajo
normalno telesno težo. Objavljenih je nekaj študij o cepljenju s cepivom proti
hepatitisu B in tetanusu. Pri izrazito predebelih ženskah, ki niso bile sposobne
ustvariti zaščite po cepljenju s tremi odmerki hepatitisa B, je znižanje telesne teže privedlo do serokonverzije z dodatnimi odmerki cepiva (Karlsson in
Beck, 2010).
3.3 Debelost in gripa
Gripa je virusna bolezen, ki se prenaša kapljično. Povzročajo jo virusi influence A in B. Za gripo zbolevajo največkrat majhni otroci in šolarji, težji potek
z zapleti prizadene kronične paciente, zelo majhne otroke in starejše od 65 let.
V zmernem podnebnem pasu se sezona gripe začne jeseni in konča spomladi. Obseg sezonske epidemije gripe je vsako leto nekoliko drugačen, odvisen od podvrste virusa – običajno je težji, če prevladuje virus influence A
H3N2 v primerjavi s sezonami, ko je več virusa influence A H1N1. Virus influence A je nagnjen k pogostim mutacijam in izmenjavam genov med podtipi
virusa, kar vodi k manjšim ali večjim spremembam antigenske sestave virusa.
Ob večji spremembi antigenskih lastnosti virusa je podana možnost za pandemijo, katere osnovni značilnosti sta dve: virus influence se je spremenil do te
mere, da večina ljudi nanj ni imuna, ob tem je obdržal sposobnost, da se učinkovito prenaša s človeka na človeka. Pandemije se pojavijo vsakih 10 do 40
let. Med seboj se razlikujejo po obsegu (večje, manjše), težini bolezni (lahek
potek pandemske gripe ali zelo težak) in starostnih oz. drugih populacijskih
skupinah, ki jih najbolj prizadenejo.
Zadnja pandemija se je začela leta 2009 in se naglo razširila po vseh celinah. Povzročil jo je virus influence A/California/7/2009(H1N1). Epidemiološke študije so kmalu po začetku pandemije identificirale poleg že poznanih
skupin s povečanim tveganjem za težji in neugoden potek še dodatno populacijsko skupino, ki je bila v primerjavi z ostalimi večkrat hospitalizirana,
zdravljena v enoti intenzivne terapije, pogosteje razvila pljučnico in akutni
respiratorni distress sindrom (ARDS – acute respiratory distress syndrom).
Ta nova skupina so bili ljudje s povečanim indeksom telesne mase, predvsem
tisti z ekstremno debelostjo (Nguyen-Van-Tam idr., 2010; Kumar idr., 2009;
Louie idr., 2009; Fuhrman idr., 2010). Debelost pred tem ni bila prepoznana
kot dejavnik tveganja za hujši potek gripe. V študiji iz Kalifornije so ugotovili,
da je bila prevalenca debelosti 1,5-krat in morbidne debelosti 2,5-krat večja
pri hospitaliziranih pacientih kot pa v splošni populaciji, prevalenca morbidne debelosti z indeksom telesne mase > 45 pa je bila celo 10-krat večja od na105
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cionalne (Louie idr., 2011). WHO, CDC (ameriški center za nadzor bolezni) in
ECDC (evropski center za nadzor bolezni) so izdali priporočilo, da se debelost
uvrsti kot bolezen, pri kateri se posebej priporoča cepljenje proti gripi (CDC,
2011; Nokleby in Nicoll, 2010).
Debelost je dejavnik tveganja za kronične nenalezljive bolezni, ki so posledica kroničnega vnetnega procesa. Debelost vpliva na delovanje organov in
pomembno spreminja sposobnost imunskega sistema, da se obrani nalezljivih
bolezni. Za vpogled v celovit vpliv debelosti na nastanek in potek nalezljivih
bolezni pa bodo potrebne še številne študije.
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Debelost kot rizični dejavnik za luskavico

Strokovni prispevek

Debelost kot rizični dejavnik za
luskavico
Obesity as a risk factor for psoriasis
Lina Virnik Kovač

Izvleček

V zadnjih letih so klinične raziskave potrdile jasno povezavo med debelostjo in luskavico. Luskavica je povezana tudi z drugimi sistemskimi boleznimi, kot so sladkorna
bolezen tipa 2, hipertenzija, ishemična srčna bolezen in hiperlipidemija. Debelost
značilno korelira z višjo incidenco luskavice in njeno aktivnostjo, vpliva pa tudi na
postopek zdravljenja in na učinkovitost sistemsko uvedene terapije.
V prispevku je predstavljen pregled spoznanj, objavljenih v strokovnih publikacijah
v zadnjem desetletju.
Ključne besede: debelost, luskavica

Abstract

In the last years many clinical studies confirmed a strong association between increased adiposity, obesity and psoriasis. Psoriasis has also been associated with systemic
obesity-related disorders including type 2 diabetes, hypertension, ishemic heart disease and hyperlypidemia. Obesity is correlated with higher psoriasis incidence and
activity of the disease. It clearly influences the therapeutic approach to the disease
and clinical response to systemic treatment.
A review of the evidence-based literature published in the last decade is made in this
article in order to clarify the association between obesity and severe psoriasis.
Keywords: psoriasis, obesity

1 Uvod
1.1 Luskavica
Luskavica ali psoriaza je kronična vnetna kožna bolezen, ki prizadane približno 2 % populacije in predstavlja doživljenjsko breme za prizadete (Stern,
Nijsten, Feldman, Margolis in Rolstad, 2004). Enakomerno je razporejena
med oba spola. Po starosti pacientov ob izbruhu bolezni razlikujemo dva tipa.
Zgodnja luskavica (tip 1) se začne pred 40. letom starosti, družinska anamneLina Virnik Kovač, dr. med., spec. dermatol.
Splošna bolnišnica Jesenice
lina@prolocotrade.si
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za je pogosto pozitivna, zaznana je povezanost s HLA antigeni CW6, BW57
in DRB1.
Pozna luskavica (tip 2) se pojavi po 40. letu starosti, družinska anamneza je
pogosto negativna, čeprav so kožne spremembe blažje, so pogosteje prizadeti
sklepi in nohti. Prva znamenja bolezni so zelo redka v zgodnjem otroštvu ali
visoki starosti (Kansky, 2002).
Klinično se bolezen kaže kot pojav eritematoznih, luščečih plakov z raznoliko razporeditvijo in obliko: vulgarna, inverzna, gutatna, eritrodermična in
pustularna. Sklepi in nohti so prizadeti pri 5–20 % (Schoen in Henning, 2005;
Kormeli, Lowe in Yamauchi, 2004).
Za luskavico je značilno, da je prehod celic iz bazalne v roženo plast (epidermal transit time) pospešen. Pri zdravih ljudeh traja 28 dni, pri psoriatikih
pa se skrajša na 4–7 dni. Število mitoz v epidermisu je pri luskavici približno
šestkrat večje, poveča se število proliferacijskih keratinov (K6 in K16). Cikel
celične delitve se skrajša od 457 na 37 ur. Posledica teh dogajanj v koži je med
drugim nepopolna poroženelost, ki se na koži kaže z luskami, v histopatoloških rezih pa kot parakeratoza, akantoza, hiperkeratoza, podaljšanje epidermalnih prečk, stanjšanje granularne plasti, vaskularna dilatacija in angiogeneza. Subkornealna agregacija nevtrofilcev tvori Munrojeve mikroabscese, ki so
pomembna značilnost za histopatološko diagnozo (Kansky, 2002).
Infekcije, poškodbe, zdravila, alkohol in kajenje bolezen poslabšajo oz.
jo lahko sprožijo (Sommer, Jenisch, Suchan, Christopheres in Weichenthal,
2006; Kremers, McEvoy , Dann, in Gabriel, 2007). Epidemiološke študije kažejo, da je luskavica povezana z večjo verjetnostjo za pridružene bolezni in zgodnejšo umrljivostjo (Ortonne, 2008). Pridružene bolezni so psoriatični artritis
(Gisondi, Girolomoni, Sampogna, Tabolli in Abeni, 2005), kronična vnetna
bolezen črevesja (Persson, Leionmarck, Bernell, Hellers in Ahlbom, 1993) ter
psihiatrične in psihosocialne bolezni (Gupta in Gupta, 2003). Novejše študije kažejo na večjo pogostnost kardiovaskularnih bolezni, ki so sekundarne
metabolnim spremembam, do katerih prihaja pri luskavici. Sem spadajo diabetes, debelost, dislipidemija, hipertenzija in koronarna bolezen (Sommer
idr., 2006) Možnost za miokardni infarkt je višja pri mlajših pacientih s hudo
obliko luskavice (Gelfand idr., 2005).
Patogeneza bolezni je še vedno precej nejasna. Vpleteni so genetski, imunološki dejavniki in dejavniki okolja. Dokaz za vpletenost imunskega sistema v patogenezo luskavice je razvoj bolezni pri prejemnikih kostnega mozga
psoriatičnega donorja, kot tudi izboljšanje stanja pri pacientih z luskavico, ki
so prejeli kostni mozeg donorja brez luskavice. Na to kaže tudi učinkovitost
zdravljenja bolezni s TNF inhibitorji, ciklosporinom in metotreksatom (Loewes, Bowcock in Krueger, 2007).
1.2 Debelost
Debelost je trenutno rastoči epidemiološki zdravstveni problem razvitega sveta. Vpliv na različne kožne dermatoze je bil zanemarjan vrsto desetle109
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tij (Yosipovitch, DeVore in Dawn, 2007; Svetovna zdravstvena organizacija,
2000).
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je zaradi debelosti
prizadetih 35 % populacije, v nekaterih državah je stanje še slabše (npr. ZDA).
Merilo telesne maščobe je indeks telesne teže (BMI), ki se določa na podlagi telesne višine in teže posameznika. Po definiciji pomeni vrednost BMI med
25 in 29,99 zvišano telesno težo, BMI nad 30 pa pomeni debelost, ki je danes
obravnavana kot bolezen. BMI nad 40 pomeni hudo ali morbidno debelost.
Poudariti je potrebno, da debelost, ki jo določimo z vrednostjo BMI, ne
vključuje pacientov z jasnimi metabolnimi spremembami, ki se kažejo kot primerna teža glede na telesno višino, vendar z nenormalno razporeditvijo abdominalnega maščevja – centripetalna debelost (Setty, Curhan in Choi, 2007).

2 Razprava
2.1 Luskavica in debelost: kronično stanje blagega vnetja
Povezava luskavice in debelosti obstaja že dolgo, prve epidemiološke študije na to temo so bile izvedene v Evropi v 80. letih prejšnjega stoletja. Henseler
in Christopheres sta leta 1995 poročala, da je bila večina pacientov, hospitaliziranih zaradi luskavice, predebelih (Henseler in Christophers, 1995). Tudi
obseg prizadete kože in debelina lezij so bili dokazano povezani z višjim BMI
(Raychaudri in Gross, 2000). V študiji, ki jo je objavil Naldi s sodelavci (2005),
ugotavlja, da je zmerno povišan BMI (od 26 do 29) povezan z blagim povečanjem tveganjem za razvoj luskavice. Klinična debelost (BMI nad 29) je tveganje več kot podvojila. V zadnjem času se pojavlja vse več študij, ki dokazujejo
višjo incidenco metaboličnega sindroma pri pacientih z luskavico (Sommer
idr., 2006). Poročila o posameznih primerih kažejo tudi na ugodne učinke
4-tedenske nizkoenergijske diete (Rucevic, Perl in Barisic-Drusko, 2003) ali
regresiji luskavice po operaciji na želodcu (obvod) (Higa-Sansone idr., 2004).
Taka poročila sicer zahtevajo podrobnejše preglede in kontrolirane študije.
Tudi vzročna zveza med debelostjo in luskavico ni povsem opredeljena, saj
se debelost lahko pojavi kot posledica razvijajoče se luskavice (Herron idr.,
2005), kot je tudi debelost sama po sebi lahko vzrok za izbruh bolezni (Sterry, Strober in Menter, 2007). Obstaja tudi prvi dokaz, da je HLA-Cw6, ki je
najpomembnejši genetski lokus, povezan s tveganjem za luskavico, povezan
z debelostjo. V kitajski študiji je namreč prisotnost debelosti in HLA-Cw6 za
35-krat povišala možnost za razvoj luskavice kot pri normalno težkih in HLACw6 negativnih ljudeh (Jin idr., 2008).
Kronična nizka stopnja vnetja, povezana z debelostjo, lahko pojasni povečano možnost za pojav luskavice med pacienti s povečano telesno težo.
Prekomerna produkcija vnetnih citokinov, kot so TNF-alfa, IL-1, IL-6 in IL-8
v maščobnem tkivu je pomembna značilnost debelosti in je lahko povezana
s spremembami, ki jih vidimo pri luskavici (Hamminga, Van der Lely, Neumann in Thio, 2006). Belo maščobno tkivo pri debelih glodavcih in pri ljudeh
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je mesto infiltracije makrofagov in ta se poveča v skladu z naraščanjem BMI in
hipertrofijo adipocitov (Cancello in Clement, 2006). Ti proinflamatorni faktorji lahko igrajo pomembno vlogo v patogenezi luskavice. Tudi hormon sitosti, leptin, vzpodbudi številne imunoregulatorne procese, vključno z indukcijo
T-celične proliferacije in stimulacijo TNF-alfa produkcije v adipoznem tkivu.
Leptin je tako dodatni člen med debelostjo in tveganjem za razvoj luskavice.
Nasprotno je redukcija telesne teže pomemben cilj pri zaščiti in zdravljenju luskavice (Hamminga idr., 2006). Izguba telesne teže lahko zniža raven
vnetja z vplivom na znižanje cirkulirajočih vnetnih citokinov in manjšo infiltracijo makrofagov v depojih belih adipocitov. Sprememba življenjskega stila in posledična redukcija telesne teže sta povezani z nižanjem koncentracij
TNF-alfa, IL-6, IL-8, CRP in monocitnega kemotaktičnega proteina 1 (Cancello idr., 2005). To znižanje dejavnikov vnetja je lahko povezano z manjšim
tveganjem za razvoj luskavice.
2.2 Vloga adipokinov
Zanimivi povzetki raziskav so objavljeni v članku Gerdesa s sodelavci, navajajo povezavo med dogajanji v adipokinih in luskavico (Gerdes, RostamyYazdi in Mrowietz, 2011). Adipozno tkivo je namreč aktivni endokrini organ,
ki sodeluje pri regulaciji telesnih funkcij, kot so z insulinom modulirani procesi, metabolizem lipidov in glukoze, žilne spremembe, koagulacija in vnetje.
Vsi ti metabolni procesi potekajo v prisotnosti adipocitokinov, ki predstavljajo
bioaktivne produkte adipoznega tkiva. Najpomembnejši adipokini, ki sodelujejo v procesih, povezanih z luskavico, in njihovi možni učinki so navedeni v
tabeli 1.
Tabela 1. Možne posledice zaradi sprememb v adipokinih pri luskavici.
Adipokin
Adiponektin
Leptin
Resistin
Visfatin

RBP4
Omentin

Vloga
Anti-inflamatoren,
antiaterogen
Kontrola maščobnih zalog,
regulacija apetita in telesne teže,pro-inflamatoren
Pro-inflamatoren
Učinki podobni insulinu,
pro-inflamatoren, aktivacija T limfocitov

Status pri luskavici Možne posledice
Zmanjšan
Razvoj žilnih bolezni in
metaboličnega sindroma
Povečan
Razvoj žilnih bolezni
Povečan
Povečan

Razvoj žilnih bolezni
Razvoj žilnih bolezni

Transportni protein za vit.
A, razvoj insulinske rezistence
Dvig občutljivosti za
inzulin

Neznano

Če povečan: razvoj metabolnih bolezni (inzulinska
rezistenca, diabetes tip 2)
Če zmanjšan: razvoj metabolnih bolezni (inzulinska rezistenca, diabetes
tip 2)

Neznano
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Adipokin
TNF-alfa

Vloga
Pro-inflamatoren

IL-6

Pro in anti-inflamatoren
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Status pri luskavici Možne posledice
Povečan
Razvoj žilnih bolezni in
metaboličnega sindroma
Povečan
Razvoj inzulinske rezistence, diabetesa tip 2 in
žilnih bolezni

2.3 Priporočila za sledenje in presejalno testiranje pacientov z luskavico
in debelostjo
Zaradi visoke prevalence komorbidnosti pri pacientih z luskavico, predvsem pri hujših oblikah bolezni, ter škodljivega učinka dermatoze same skupaj
z zdravljenjem, je priporočljiv multisistemski pristop. Nadzorovati je potrebno predvsem dejavnike, ki lahko prispevajo k višji kardiovaskularni umrljivosti. Debelost je ena od razlag za višjo stopnjo kardiovaskularnih obolenj
(Yosipovitch idr., 2007; Jin idr., 2008).
Priporočila za presejalne preglede, povzeta po Ameriškem združenju za
bolezni srca (AHA ali American Heart Association), so naslednja:
zzVsaki dve leti: merjenje krvnega pritiska, BMI, obseg trebuha, pulz.
zzVsakih pet let oz. vsaki dve leti, če že obstaja dejavnik tveganja: celokupni
holesterol, HDL, LDL, krvni sladkor.
Vsakemu pacientu z luskavico priporočimo spremembo življenjskega stila,
dokler ne doseže idealnega BMI. Pacient naj bi prenehal kaditi, vsaj trikrat
tedensko 30 minut telovadil, nadziral biokemične kazalce dislipidemije in
zdravil depresijo. Po potrebi so indicirani antidepresivi, pomoč pri odvajanju
kajenja, antilipemiki in antihiperglikemična zdravila.
Preden se odločimo za katero od sistemskih terapij, je potrebno oceniti
nevarnost za razvoj kardiovaskularne bolezni (Gulliver, 2008). Poleg tega so
stanja, pridružena debelosti, kot na primer steatoza ali ne-alkoholni steatohepatitis, relativne kontraindikacije za uvedbo metotreksata, ki je najpogostejše predpisano zdravilo za luskavico. Tudi biološka zdravila s fiksno dozo
(etanercept) so pri debelih pacientih manj učinkovita, medtem ko pri zdravilih, katerih doza je odvisna od teže, tega efekta ni opaziti (Clark in Lebwohl,
2008). Hipertenzija otežuje zdravljenje s ciklosporinom ali acitretinom. Naldi
in sodelavci so dokazali, da BMI negativno vpliva na učinek sistemskega zdravljenja (Naldi idr., 2008).

3 Zaključek
Povezava med luskavico in metabolnimi spremembami ter debelostjo je
značilna. Povezana je z višjo obolevnostjo in umrljivostjo ter hospitalizacijami prizadetih pacientov. To kaže na potrebo po multidisciplinarnem pristopu
zdravljenja pacientov z luskavico, še posebno v odnosu do sedanjega in prihodnjega zdravljenja (Duarte, Follador, Cavalheiro, Silva in Oliveira, 2010). Za
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razumevanje povezanosti med luskavico in debelostjo pa so potrebne nadaljnje epidemiološke in klinične študije.
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Ekstremna debelost – ekstremni izziv
za zdravstvene reševalce
Extreme obesity – extreme challenge
for emergency medical technicians
Andrej Fink

Izvleček

Teoretična izhodišča: S trendom naraščanja pojava debelosti v svetu se zdravstveni
reševalci vse pogosteje srečujejo tudi z izzivom obravnave pacienta z ekstremno debelostjo. O ekstremni debelosti govorimo takrat kadar pacientov indeks telesne mase
presega 50 kg/m2. Pri obravnavi pacienta z ekstremno debelostjo je za zdravstvene
reševalce problem izvedbe transporta zagotovo največji izziv.
Metoda: Članek predstavlja problematiko obravnave pacienta z ekstremno debelostjo v predbolnišničnem okolju na podlagi pregleda strokovne literature s področja
predbolnišnične nujne medicinske pomoči.
Rezultati: Pregled strokovne literature potrjuje zahtevnost primerov obravnave pacientov z ekstremno debelostjo v predbolnišničnem okolju in to predvsem v razvitih
državah. Pred bolnišnična nujna medicinska pomoč in izdelovalci medicinske in reševalne opreme za nudenje nujne medicinske pomoči so se odzvali z izdelavo posebnih operativnih postopkov in namenske opreme za transport pacientov z ekstremno
debelostjo.
Razprava: Pacient z ekstremno debelostjo predstavlja vsestranski izziv za zdravstvene
reševalce, saj se pri izvedbi transporta do reševalnega vozila in kasneje z reševalnim
vozilom v bolnišnico le-ti srečujejo z lastnimi fizičnimi omejitvami, fizičnimi omejitvami osnovnih delovnih pripomočkov (nosilnosti ter velikost) ter fizičnimi omejitvami v
pacientovi okolici (stanovanje, transportna pot). Smiselna je vnaprejšnja priprava posebnih operativnih postopkov za primer transporta pacienta z ekstremno debelostjo,
ki vsebujejo dogovore z drugimi intervencijskimi službami o sopomoči.
Ključne besede: morbidna debelost, ekstremna debelost, nujna medicinska pomoč, varnost pri delu, transportne strategije
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Abstract

Theoretical background: Emergency medical technicians are more frequently challenged with management of the extreme obese patient due to present trend of obesity prevalence rising in the world. When patient’s body mass index is larger than 50 kg/
m2 we can talk about extreme obesity. Therefore, the transportation of such patient
is definitively the largest challenge for emergency medical technicians during the patient management.
Method: Article presents problems related to management of extremely obese patient in pre hospital area based on the literature review of articles discussing emergency medical services.
Results: Literature review confirms difficulty of extremely obese patient management
in the pre hospital setting mainly in developed countries. Emergency medical services and manufacturers of medical and rescue equipment reacted with development
of special operation procedures and dedicated transport equipment for transport of
extremely obese patients.
Discussion: Extremely obese patient presents general challenge for emergency medical technicians because they are confronted with own physical restraints, basic equipment restraints (loading capacity, size and width) and physical restraints of patient
environment (apartment, transportation route). Therefore, it is reasonable to develop
special operation procedures for the case of extremely obese patient transport in advance, which also include multi-aid agreements with other emergency responders.
Key words: morbid obesity, extreme obesity, prehospital care, occupational safety, transport strategies

1 Uvod
1.1 Teoretična izhodišča
S trendom naraščanja pojava debelosti ter spremljajočimi zdravstvenimi
problemi se zdravstveni delavci pri nudenju nujne medicinske pomoči v predbolnišničnem okolju vse pogosteje srečujejo z izzivom obravnave pacienta z
morbidno oz. ekstremno debelostjo (Wissuwa in Puchstein, 2011; Wiesener
idr., 2008; Augustine, 2007; Patrick, 2004). Literatura različno navaja mejo,
kdaj je pacient morbidno oz. ekstremno debel. Nekateri viri navajajo da takrat, kadar njegov indeks telesne mase preseže 30 kg/m2 (Nelson in Baptiste,
2006; Cowley in Leggett, 2009; Humphreys, 2007) med tem, ko drugi viri navajajo, da je prag za morbidno debelost indeks telesne mase ≥ 40 kg/m2 (Deal,
Hollands, Reichley in Micek, 2010; Augustine, 2007). Z vidika predbolnišnične nujne medicinske pomoči obstaja razlika med morbidno in ekstremno
debelostjo. Iz predvsem praktičnih razlogov se o morbidni debelosti govori,
kadar je pri pacientu za več kot 45 kg presežena idealna telesna teža oziroma
velja, da so ekstremno debeli pacienti z indeksom telesne mase ≥ 50 kg/m2
(Augustine, 2007; Kramer, 2007; Spies, 2007; Patrick, 2004).
Bratina (2010) ugotavlja, da je prevalenca debelosti v Sloveniji, podobno
kot v drugih evropskih državah, v porastu. Nadalje isti avtor napoveduje, da
bo v Sloveniji v nadaljnjih 15 letih delež prekomerno hranjenih oseb presegel
prag 20 %. Nacionalna študija, ki jo je skupina avtorjev izvedla v letu 2001, je
ugotovila, da se v Sloveniji prevalenca debelih ljudi z indeksom telesne mase
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≥ 30 kg/m2 giblje med 7,1 % in 21,2 %. V starostni skupini od 50 do 64 let se
ta prevalenca giblje med 20,4 % do 22,9 %, s tem da je najbolj ogrožena populacija med 50. in 59. letom (Zaletel-Kragelj, Eržen in Fras, 2004). Podatka o
prevalenci morbidne debelosti z indeksom telesne mase ≥ 40 kg/m2 oz. prevalenci ekstremne debelosti v Sloveniji v strokovni literaturi ni možno zaslediti.
Ne glede na življenjsko ogroženost predstavlja pacient z ekstremno debelostjo za zdravstvene reševalce poleg nudenja nujne medicinske pomoči še
dodaten posebno zahteven izziv, saj je tega pacienta potrebno premakniti,
dvigniti in prenesti oz. transportirati do končne destinacije (Patrick, 2004).
Pri obravnavi takšnega primera predstavlja za zdravstvene reševalce pacientova telesna teža največji izziv in veliko tveganje za nastanek poškodb pri delu.
1.2 Raziskovalni problem
Ekipo nujnega reševalnega vozila Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (v nad. Reševalna postaja UKCL) urgentni zdravnik
napoti k pacientu, ki je v hudi dihalni stiski. Ob prihodu na kraj dogodka se
ekipa sooči s pacientom, ki leži na tleh v dnevni sobi in kaže očitne znake
dihalne stiske in ekstremne debelosti. Prva ocena pacientove telesne teže je
okrog 250 kg, kar bistveno presega fizične sposobnosti dvočlanske ekipe ter
nosilnost razpoložljive reševalne opreme za transport. Kasneje se izkaže, da
pacient dejansko tehta 273 kg in ima ekstremen indeks telesne mase 89,1 kg/
m2. Po dvournih naporih in s pomočjo dodatne reševalne ekipe, ekipe poklicnih gasilcev in uporabe gasilske tehnike se pacienta uspešno evakuira skozi
okno v dnevni sobi v posebno kombinirano vozilo, iz katerega so bili predhodno odstranjeni vsi sedeži.
Glede na prisotne trende naraščanja pojava debelosti in napovedmi, da se
bomo kmalu v praksi pogosteje srečevali s pacienti z ekstremno debelostjo,
smo izvedli študijo primera izpostavljenega problema z vidika izvedbe transporta ekstremno debelega pacienta. Cilj raziskave je identificirati probleme s
katerimi se srečujejo zdravstveni reševalci pri transportu ekstremno debelega
pacienta ter oblikovati predlog priporočil za izvedbo le-tega v našem okolju. Z
raziskavo bodo podani odgovori na naslednja raziskovalna vprašanja:
zzKako pogosto se zdravstveni reševalci srečujejo s pacienti z ekstremno debelostjo na terenu?
zzKakšen je razpon telesne teže transportiranih pacientov z ekstremno debelostjo?
zzS katerimi problemi pri transportu pacienta z ekstremno debelostjo se srečujejo zdravstveni reševalci?
zzKako vpliva problematika transporta pacientov z ekstremno debelostjo na
organizacijo procesa izvajanja reševalnih prevozov?

2 Metode
V raziskavo je bila vključena strokovna literatura, ki je nastala v obdobju
od januarja 2003 do junija 2011. Osnovna poizvedba je zajela članke, ki obrav117
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navajo fenomen morbidne oz. ekstremne debelosti. V iskanju člankov so bile
zajete tri bibliografske baze podatkov COBISS/OPAC, CINAHL in PUBMED
ter dve strokovni reviji Obzornik zdravstvene nege in Journal of Emergency
Medical Services. Pri zadnjem so bile pregledane tudi posebne elektronske
objave posebnih tematskih člankov. V osnovnem poizvedovanju se je uporabila kombinacija ključnih besed »morbidna debelost in nujna medicinska
pomoč« ter »ekstremna debelost in nujna medicinska pomoč« oz. »morbid
obesity and emergency medical services« ter »extreme obesity and emergency medical services«, ki sta skupno dali 595 zadetkov.
Pri končnem izboru člankov za izvedbo raziskave so bili uporabljeni vključitveni in izključitveni kriteriji. Med vključitvene kriterije so sodili: problematika varnosti pri delu, transport pacienta, smernice in protokoli za ukrepanje, tveganja pri ročni manipulaciji s pacientom in oprema za delo s pacienti
z ekstremno debelostjo. Med izključitvene kriterije so sodili: članki, ki niso
obravnavali predbolnišnične nujne medicinske pomoči, članki, ki so bili dostopni samo v obliki abstrakta ali drugi skrajšani verziji ter članki, ki niso bili
v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku. Po pregledu zbranih člankov
in upoštevanju vključitvenih kriterijev je bilo izmed 595 člankov izbranih 46
člankov. Z upoštevanjem izključitvenih kriterijev je bilo izločenih še 39 člankov tako, da je bilo v končno analizo vključenih 7 člankov.

Tabela 2. Prikaz navedenih problemov pri izvedbi transporta pacienta z ekstremno
debelostjo.
Vir
Augustine (2007)

Barishansky in O’Connor
(2007)
Beebe (2010)
Patrick (2004)
Spies (2007)
Weiss idr. (2003)

3 Rezultati
Pregled strokovne literature je z uporabo ključnih besed ter vključitvenih in izločitvenih kriterijev izbral 7 strokovnih člankov, ki so bili analizirani z vidika obravnave pacienta z ekstremno debelostjo. Podatki o pogostosti
obravnave pacientov z ekstremno debelostjo podajata dva članka, ki navajata
pojavnost teh primerov v Durhamu v Severni Karolini (ZDA) od 37 do 489
primerov na leto (Spies, 2007) oz. v Tucsonu v Arizoni (ZDA) do 2000 primerov na letnem nivoju (Weiss, Perham in Forrest, 2003). Podatke o razponih telesne teže obravnavanih pacientov podaja 6 od 7 analiziranih člankov (Tabela
1). Razpon teže obravnavanih pacientov z ekstremno debelostjo se giblje med
115 kg in 455 kg.
Tabela 1. Prikaz telesne teže obravnavanih pacientov.
Vir
Augustine (2007)
Beebe (2010)
Weiss idr. (2003)
Wissuwa in Puchstein (2011)
Patrick (2004)
Spies (2007)
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Razponi telesne teže
Opis primera 272 kg
Od 136 kg do 317,50 kg
> 204 kg
> 200 kg
Opis primera 329 kg
Od 115 kg do 455 kg

Wissuwa in Puchstein
(2011)

Navedeni problemi
Pomanjkanje reševalne opreme z ustrezno nosilnostjo; pomanjkanje osebja; upoštevanje pacientovih potreb in zasebnosti;
problem uravnoteženja potrebo po nudenju nujne medicinske
pomoči, transportu pacienta in varnosti pri delu; pacient zaradi
obsega telesa ne more skozi vhodna vrata; transport pacienta iz
objekta v reševalno vozilo; drag in tvegan transport pacienta z
ekstremno debelostjo; potrebni gradbeni posegi (širitev odprtine
vrat ...); potreba po uporabi postopkov tehničnega reševanja.
Poškodbe pri delu (hrbtenica); izguba prihodka zaradi prevelike
poraba časa in kadrovskih virov za enega pacienta; pomanjkanje reševalne opreme z ustrezno nosilnostjo; večji obratovalni
stroški.
Prekoračitev maksimalne dovoljene obremenitve reševalcev in
reševalne opreme.
Pomanjkanje reševalne opreme z ustrezno nosilnostjo; pomanjkanje osebja; transport pacienta iz objekta v reševalno vozilo; v
nujnih primerih časovna stiska.
Zamude pri transportnih časih; dolgi evakuacijski časi iz objekta
– tudi do 3 ure; potrebni gradbeni posegi (širitev odprtine vrat,
oken ...); draga posebna oprema z večjo nosilnostjo.
Izguba prihodka zaradi prevelike poraba časa in kadrovskih virov
za enega pacienta; težave pri ohranjanju pacientovega dostojanstva in zasebnosti; večji obratovalni stroški.
Prekoračitev maksimalne dovoljene obremenitve reševalcev in
reševalne opreme; težave pri ohranjanju pacientovega dostojanstva in zasebnosti; refundacija višjih stroškov od običajnih (zavarovalnice jih ne priznavajo).

Problematiko, s katero se soočajo ekipe nujne medicinske pomoči oz. zdravstveni reševalci pri transportu pacientov z ekstremno debelostjo, opisujejo vsi analizirani članki. Pri tem Augustine (2007), Barishansky in O‘Connor
(2007), Patrick (2004), Spies (2007), Weiss idr. (2003) ter Wissuwa in Puchstein (2011) kot problem navajajo finančno plat obravnave teh pacientov z
vidika visokih stroškov izvedbe transporta in težavnega refundiranja stroškov.
Zahtevnost transporta pacienta iz objekta v reševalno vozilo na različne načine opisujejo 4 članki (Augustine, 2007; Patrick, 2004; Spies, 2007; Wissuwa
in Puchstein, 2011). Problemi pomanjkanje ustreznih reševalnih vozil in reševalne opreme ter težave pri upoštevanju pacientov potreb (ohranjanje dostojanstva in zasebnosti) so opisani v 3 člankih (Augustine, 2007; Barishansky
in O‘Connor, 2007; Patrick, 2004). Probleme v smislu pomanjkanje osebja,
preobremenitvah zaposlenih in reševalne opreme ter problem časovne komponente so po dvakrat omenjeni v različnih člankih (Augustine, 2007; Beebe
2010; Patrick, 2004; Wissuwa in Puchstein, 2011). Ostali problemi transporta
so navedeni posamezno v različnih člankih (tabela 2.). Najpogosteje navedena
sprememba v procesu izvajanja reševalnih prevozov je uporaba posebej prirejenih reševalnih vozil za prevoz pacientov z ekstremno debelostjo, ki so opre119
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mljeni z nakladalnimi ploščadmi, dvigali, vitli za velika bremena ter posebnimi razširjenimi nosili s povečano nosilnostjo, ki se giblje od 350 kg do 560
kg največje obremenitve (Barishansky in O‘Connor, 2007; Beebe, 2010; Patrick, 2004; Spies, 2007; Weiss idr., 2003; Wissuwa in Puchstein, 2011). Temu
z navedbo v petih člankih (Augustine, 2007; Barishansky in O‘Connor, 2007;
Beebe, 2010; Patrick, 2004; Wissuwa in Puchstein, 2011) sledi sprememba v
smislu razvoja in uporabe posebnih protokolov in postopkov za transport pacienta z ekstremno debelostjo. Uporaba posebej usposobljenih in opremljenih
ekip kot dopolnitev procesa izvajanja reševalnih prevozov omenjajo Barishansky in O‘Connor (2007), Beebe (2010) in Spies (2007). Ostale spremembe ali
dopolnitve v procesu izvajanja reševalnih prevozov so navedene posamezno v
različnih člankih (tabela 3).
Tabela 3. Prikaz navedenih sprememb ali dopolnitev v procesu izvajanja reševalnih
prevozov.
Vir
Augustine (2007)

Barishansky in O’Connor
(2007)

Beebe (2010)

Patrick (2004)

Spies (2007)
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Spremembe ali dopolnitve
Zagotavljanje varnega delovnega okolja; zavedanje rizičnosti
obravnave takšnega pacienta; razvoj in uporaba posebnih protokolov in postopkov; dostop do ustrezne opreme za pregled
in oskrbo pacienta; uporaba posebno usposobljenih in opremljenih ekip za prenos (dvig najmanj 4 osebe); med prevozom
dovolj osebja v reševalnem vozilu, da lahko učinkovito obrne
pacienta na bok v primeru nevarnosti spiracije – aspiracija ni
dovolj; prisotnost zdravnika na terenu; natančno in obsežno
dokumentiranje; razvoj inovativnih varnih pristopov k obravnavi pacientov z ekstremno debelostjo.
Uporaba posebej prirejenih reševalnih vozil za prevoz pacientov z ekstremno debelostjo (nakladalne ploščadi, dvigala,
škripci, posebna nosila z nosilnostjo do največ 560 kg; razvoj in
uporaba posebnih protokolov in postopkov; uporaba posebno
usposobljenih in opremljenih ekip za prenos; sistem stalnega
usposabljanja za izvedbo transporta pacienta z ekstremno
debelostjo.
Razvoj in uporaba posebnih protokolov in postopkov; uporaba
posebno usposobljenih in opremljenih ekip za prenos; uporaba posebej prirejenih reševalnih vozil za prevoz pacientov
z ekstremno debelostjo (nakladalne ploščadi, dvigala, škripci,
posebna razširjena nosila z nosilnostjo do največ 320 kg ...).
Razvoj in uporaba posebnih protokolov in postopkov; sklenitev
dogovorov o sopomoči; uporaba posebej prirejenih reševalnih
vozil za prevoz pacientov z ekstremno debelostjo (nakladalne
ploščadi, dvigala, škripci, posebna nosila z nosilnostjo do največ 455 kg, za 40 cm širše od običajnih nosil).
Uporaba posebej prirejenih reševalnih vozil za prevoz pacientov z ekstremno debelostjo (nakladalne ploščadi, dvigala,
škripci, posebna nosila z nosilnostjo do največ 300 kg); dodatna rutinska pomoč: 1 reševalno vozilo, 2 gasilski vozili, 10–12
članov osebja; primer pacienta s 455 kg – 2 reševalni vozili,
vodja izmene, 4 gasilska vozila, vozilo za tehnično reševanje.

Vir
Weiss idr. (2003)
Wissuwa in Puchstein
(2011)

Spremembe ali dopolnitve
Uporaba posebej prirejenih reševalnih vozil za prevoz pacientov z ekstremno debelostjo (nakladalne ploščadi, dvigala, škripci, posebna nosila z nosilnostjo do največ 455 kg).
Razvoj in uporaba posebnih protokolov in postopkov; uporaba posebej prirejenih reševalnih vozil za prevoz pacientov z
ekstremno debelostjo (nakladalne ploščadi, dvigala, škripci,
posebna razširjena nosila s povečano nosilnostjo ...).

4 Razprava
Pregled strokovne literature je pokazal, da je problem transporta pacienta z ekstremno debelostjo v nujni medicinski pomoči relativno slabo obravnavan. V domači literaturi ta problem ni opisan niti v enem članku, tako da
razpolagamo le s podatki o delovanju Reševalne postaje UKCL. Obravnavani
članki različno navajajo pojavnost transporta pacientov z ekstremno debelostjo. Če primerjamo podatek, ki ga navajajo Weiss idr. (2003) , ugotovimo, da
le-ta ni primerljiv s podatki Reševalne postaje UKCL. Članek namreč govori
o do 2000 primerih na letnem nivoju v okolju, kjer letno opravijo do 200.000
intervencij nujne medicinske pomoči (1 % delež vseh intervencij). Med tem ko
Reševalna postaja UKCL na letnem nivoju opravi skupno do 45.000 intervencij različnih zahtevnostnih stopenj, med katerimi so le 3 do 4 primeri pacientov s preveliko telesno težo (od 0,07 do 0,09 promila), ki narekujejo aktivacijo
posebnega protokola za ukrepanje v takšnih primerih (Fink in Mahnič, 2006).
Zaradi tega ni bilo mogoče zadovoljivo odgovoriti na prvo raziskovalno vprašanje, kako pogosto se zdravstveni reševalci srečujejo s pacienti z ekstremno
debelostjo na terenu.
To pa ne velja za drugo raziskovalno vprašanje, kakšen je razpon telesne
teže transportiranih pacientov z ekstremno debelostjo, saj večina člankov navaja konkretne podatke o telesni teži transportiranih pacientov. Ugotovljeni razpon teže obravnavanih pacientov z ekstremno debelostjo se tako giblje
med 115 kg in 455 kg. Spodnja meja razpona nakazuje, da je potrebno že pri
pacientih z morbidno debelostjo, katerih telesna teža za 45 kg presega idealno
težo, razmišljati o izvedbi posebnih ukrepov. Še posebno to velja v primeru
interveniranja pri življenjsko ogroženih pacientih, ko morajo zdravstveni reševalci poleg pacienta do reševalnega vozila transportirati še vso reševalno in
medicinsko opremo, kar celotno obremenitev zdravstvenih reševalcev poveča
še za dodatnih 30 do 40 kg. Z vidika zagotavljanja varnosti pri delu je takšna
obremenitev zdravstvenih reševalcev izredno sporna, saj Pravilnik o zagotavljanju varnostni in zdravja pri ročnem prenašanju bremen (2005) omejuje
največjo dovoljeno maso bremen v odvisnosti od spola in starosti delavca.
Tako je za starostno skupino od 19 do 45 let največja dovoljena masa 55 kg
za moškega ter 30 kg za žensko oz. v starosti nad 45 let za moškega 45 kg in
za žensko 25 kg. Že samo upoštevanje omenjenega pravilnika narekuje službi
121

ETIOLOGIJA IN PATOLOGIJA DEBELOSTI

nujne medicinske pomoči, da v primerih transporta pacienta z ekstremno debelostjo ustrezno prilagodi proces izvajanja reševalnega prevoza.
Zavedati se moramo, da telesna teža pacienta ni edini problem s katerim
se zdravstveni reševalci srečujejo pri transportu teh pacientov. Na podlagi navedenih problemov v tabeli 2 lahko zaključimo, da je bil ustrezno podan odgovor na raziskovalno vprašanje, s katerimi problemi pri transportu pacienta
z ekstremno debelostjo se srečujejo zdravstveni reševalci. Presenetljivo so avtorji strokovnih člankov izpostavili problem direktnih in indirektnih stroškov
transportov pacientov z ekstremno debelostjo, ki so običajno veliki zaradi
uporabe drage opreme in večjega števila angažiranih reševalnih in drugih ekip
(Barishansky in O‘Connor, 2004), težav pri refundaciji teh stroškov, katerih
višine zdravstvene zavarovalnice običajno ne priznajo (Wissuwa in Puchstein,
2011), ter posredno zaradi izpada prihodka, saj bi dodatno angažirane reševalne ekipe v času obravnave pacienta z ekstremno debelostjo lahko opravile druge intervencije ali reševalne prevoze (Barishansky in O‘Connor, 2004;
Weiss idr., 2003). Posebno pozornost zahtevajo tudi navedbe o zahtevnosti
transporta pacienta iz objekta v reševalno vozilo, kjer zahtevnost pogojujeta
pacientova telesna teža in obseg njegovega telesa To nemalokrat preprečuje
izvedbo transporta po klasični transportni poti in narekuje uporabo alternativnih poti, npr. evakuacija skozi okno ali prilagoditev transportne poti z gradbenimi posegi (Augustine, 2007; Spies 2007). Vse to pa je časovno potratno z
vidika pridobivanja soglasja pacienta ali njegovih svojcev in z vidika izvedbe
gradbenih del.
Presenetljivo se je problem nastanka obolenj in poškodb pri delu (npr. hrbtenice) omenjal le v enem članku in še tu sta avtorja (Barishansky in O‘Connor,
2004) izpostavila težavo glede ugotavljanja, kdaj je prišlo do bolezenskih sprememb na mišično-skeletnem sistemu.
Tudi za raziskovalno vprašanje, kako vpliva problematika transporta pacientov z ekstremno debelostjo na organizacijo procesa izvajanja reševalnih
prevozov, se lahko zaključi, da je analiza strokovnih člankov dala ustrezen
rezultat oz. odgovor. Avtorji člankov (Barishansky in O‘Connor, 2007; Beebe, 2010; Patrick, 2004; Spies, 2007; Wiess idr., 2003; Wissuwa in Puchstein,
2011) s tem v zvezi najpogosteje navajajo razvoj in uporabo posebnih protokolov in postopkov ter uporabo posebej prirejenih reševalnih vozil za prevoz
pacientov z ekstremno debelostjo, ki so opremljeni z nakladalno ploščadjo,
dvigalom, vitli za vleko bremen ter posebnimi razširjenimi nosili s povečano
nosilnostjo do največ 560 kg, s katerimi rokuje posebej usposobljeno osebje.
V primerjavi z Reševalno postajo UKCL lahko ugotovimo, da le-ta razpolaga s
posebnimi protokoli in postopki, ki se uporabijo v primeru transporta pacienta s prekomerno telesno težo (ta izraz je naveden v navodilih za delo), ne razpolaga pa s posebej prirejenimi in opremljenimi reševalnimi vozili za prevoz
pacienta z ekstremno debelostjo. Najnovejša reševalna vozila razpolagajo z
nosili standardne širine in s povečano nosilnostjo na 270 kg. Danes v Sloveniji
ne razpolagamo z namensko izdelanim in opremljenim reševalnim vozilom
za prevoz pacientov z ekstremno debelostjo. Z vidika vplivov in posledičnih
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sprememb procesa izvajanja reševalnih prevozov izstopa Augustine (2007),
ki trdi, da je pri pripravah na transport takšnega pacienta potrebno uporabiti
inovativen pristop, med kar zagotovo sodi obvezna prisotnost zdravnika na
terenu ob pacientu s ciljem, da presodi dejansko potrebo po transportu pacienta z ekstremno debelostjo v bolnišnico. Nadalje isti avtor ugotavlja, da
je bivalno okolje, v katerem živi ta pacient, tako ali tako v celoti prilagojeno
potrebam te osebe, zaradi česar je bolj smiselno (lažje in stroškovno ugodneje)
organizirati zdravljenje na domu, kot v bolnišnici.
Pričujoči pregled strokovne literature ima kar nekaj omejitev, saj temelji
predvsem na pregledu tuje literature in to predvsem na pregledu strokovnih
in ne znanstvenih člankov. Kljub temu prikazani rezultati dajejo določen vpogled v izpostavljeno problematiko in so dobra osnova za izvedbo prepotrebnih študij na temo obravnave in transporta pacienta z ekstremno debelostjo v
sklopu predbolnišnične nujne medicinske pomoči.

5 Zaključek
Problematika transporta pacientov z ekstremno debelostjo je v strokovni
literaturi relativno slabo obdelana, kar velja predvsem za domače vire, v katerih v raziskovanem obdobju ni bilo objav na to temo. Na podlagi navedb v tuji
literaturi so bili zadovoljivo podani odgovori na tri raziskovalna vprašanja od
štirih, med tem ko na prvo raziskovalno vprašanje glede pogostosti transportov pacientov z ekstremno debelostjo na terenu ni moč podati resnih zaključkov zaradi pomanjkanja relevantnih podatkov. Ne glede na to lahko zaključimo z ugotovitvijo, da predstavlja transport pacienta z ekstremno debelostjo
vsestranski izziv za zdravstvene reševalce, saj se le-ti pri izvedbi srečujejo z
lastnimi fizičnimi omejitvami, fizičnimi omejitvami osnovnih delovnih pripomočkov (nosilnost ter velikost), fizičnimi omejitvami v pacientovi okolici
(stanovanje, transportna pot) ter povsem neobičajnimi zahtevami in potrebami pacienta samega. Izkušnje in usmeritve iz tujine kažejo, da je smiselna
vnaprejšnja priprava posebnih operativnih postopkov za primer transporta
pacienta z ekstremno debelostjo, ki vsebujejo tudi vključevanje drugih intervencijskih služb in alternativnih transportih sredstev in nenazadnje tudi razpoložljivost namenskih reševalnih vozil z vso potrebno opremo za transport
takšnega pacienta. Preden se lotimo izdelave praktičnih rešitev, bo potrebno
opraviti raziskavo opisane problematike v slovenskem prostoru, ki bo podala
odgovore na prva tri raziskovalna vprašanja ter usmeritve za nadaljnje delo.
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Izvleček

V prispevku so predstavljene vrste dislipidemij, struktura lipidov v krvi in interpretacija
laboratorijskih parametrov za diagnozo dislipidemije. V nadaljevanju je predstavljeno
uravnavanje koncentracije lipidov z zdravo prehrano ter zdravljenje dislipidemij s statini in fibrati pri populaciji pacientov z motnjami v presnovi lipidov. Zdravljenje dislipidemij značilno zboljša prognozo prizadetih in zmanjšuje morbiditeto in mortaliteto
prebivalstva. Zaradi vse večje telesne nedejavnosti ljudi pojavnost dislipidemije po
vsem svetu narašča. Posamezne države in združenja (European Society of Cardiology,
International Diabetes Federation, World Health Organization, Federation of European Societies of Clinical Chemistry, College of American Pathologists ...) skrbijo za oblikovanje smernic in enotnih meril za diagnozo dislipidemije ter za standardizacijo metod za določanje lipidov v krvni plazmi. Aktivnosti navedenih inštitucij so pomembne,
ker omogočajo primerljivost rezultatov študij, ki potekajo v različnih državah.
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Abstract

This contribution summarizes the classification of dyslipidemias, the structure of lipids in blood and the interpretation of laboratory parameters for the diagnosis of
dyslipidemia. We continue with blood lipid level regulation with healthy diet and the
treatment of dyslipidemia with statins and fibrates in the population of patients with
disorders of lipid metabolism. Treatment of dyslipidemias significantly improves the
prognosis of the affected individuals and decreases morbidity and mortality of the
population.
Due to the increasing physical inactivity of the population the prevalence of dyslipidemia is on the rise globally. Various international associations (European Society of
Cardiology, International Diabetes Federation, World Health Organization, Federation of European Societies of Clinical Chemistry, College of American Pathologists ... )
provide diagnostic guidelines and standardization of laboratory procedures. Their activities are important for compatibility of results of different studies all over the world.
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1 Uvod
Stanje zvišanih koncentracij lipidov v krvi imenujemo dislipidemija. Dislipidemija je integralni del metaboličnega sindroma in dejavnik tveganja za
nastanek srčno-žilnih bolezni (SŽB). Metabolične motnje so posledica enega
ali več patoloških mehanizmov in so genetsko pogojene. Pri posamezniku se
ne razvijejo, če ni istočasno prisotna debelost in telesna nedejavnost (Musunuru, 2010).
Dislipidemije so primarne in sekundarne. Primarne dislipidemije so posledica sprememb na genih, ki kodirajo tvorbo encimov in proteinov, ki skrbijo
za prenos lipidov po krvi. Za zdravljenje primarne dislipidemije se uporabljajo
holestatiki, ki znižujejo raven holesterola in tako znižujejo tveganje za razvoj
SŽB. Sekundarne dislipidemije nastanejo zaradi visoke količine maščob in/ali
holesterola v zaužiti hrani, telesne nedejavnosti in zaradi stresa. Pogosto so
dejavnik tveganja za razvoj raka, artritisa, zvišanega krvnega tlaka in žolčnih
kamnov. Za diagnostiko dislipidemije se uporabljajo laboratorijski parametri
lipidnega statusa in genetske preiskave (Blinc, 2005; Steinhagen-Thiessen idr.,
2008).

2 Lipidi v krvi
Najpomembnejši lipidi v krvi so holesterol in trigliceridi. Po krvi jih prenašajo lipoproteini. Lipoproteini so makromolekularni kompleksi, ki jih obdaja
plašč iz fosfolipidov in proteinov. Lipoproteini, ki prenašajo trigliceride, so hilomokroni in lipoproteini z zelo nizko gostoto (VLDL). Holesterol prenašajo
lipoproteini nizke (LDL) in visoke gostote (HDL). Najbolj pomembno vlogo
imajo HDL lipoproteini, ki prenašajo holesterol v jetra – edini organ, ki je
sposoben izločiti večje količine holesterola iz telesa. HDL lipoproteini zavirajo tudi vnetne procese v organizmu in preprečujejo oksidacijo LDL (Burtis in
Ashwood, 1994).
Študije so pokazale, da sta nizka koncentracija HDL in normalna ali zvišana
koncentracija LDL dejavnika, ki pospešujeta aterosklerozo in srčno-žilne bolezni (De Backer idr., 2003). Znižane in/ali zvišane koncentracije lipoproteinov ter njihove kvalitativne spremembe v strukturi so displipidemije. V preteklosti se je uporabljal izraz lipoproteinemija, ki pa strokovno ni pravilen.
Dislipidemija je stanje lipidov v krvi, pri katerem je lahko zvišan holesterol,
zvišan LDL, so zvišani trigliceridi, znižan HDL ali pa nastopa kombinacija
teh parametrov. Rezultate laboratorijske analize lipidov v krvi je potrebno interpretirati ob upoštevanju priporočenih mejnih vrednosti, ki so navedene v
tabeli 1 (Stavljenić-Rukavina in Pašalić, 2006).
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Tabela 1. Interpretacija laboratorijskih testov za diagnozo dislipidemije.
PARAMETER
Trigliceridi
Holesterol
HDL-holesterol
LDL-holesterol
Glukoza
Insulin

OPTIMALNA
KONCENTRACIJA
0,5–1,13 mmol/L
< 5,0 mmol/L
> 1,8 mmol/L
< 2,6 mmol/L
3,9–5,5 mmol/L
< 10 IU/mL

ŠE NORAMALNA
KONCENTRACIJA
1,14–1,7 mmol/L

ZVIŠANE
KONCENTRACIJE
> 1,7 mmol/L

> 1,0 mmol/L
2,7–3,5 mmol/L

< 0,99 mmol/L
> 3,6 mmol/L
> 5,6 mmol/L
> 10,1 IU/mL

Vir: Stavljenić-Rukavina in Pašalić, 2006.

3 Uravnavanje koncentracije lipidov v krvi
Povprečna prehrana našega prebivalstva vsebuje več kot 40 % maščob v
dnevnem obroku. Po priporočilih WHO mora v dnevni prehrani človek zaužiti manj kot 35 % maščob glede na ostale sestavine obrokov. Priporočeni delež nasičenih maščob mora biti manjši od 10 %, esencialnih do 7 %, ostalo pa
naj bi odpadlo na mononenasičene maščobne kisline (Martinčič, 2001).
Organizem potrebuje esencialne večkrat nenasičene maščobne kisline za
izgradnjo celičnih membran, mielinskih ovojnic živčevja in za tvorbo tkivnih
hormonov. Omega 6 večkrat nenasičene maščobne kisline rastlinskega izvora nižajo koncentracijo serumskega holesterola, nimajo pa vpliva na koncentracijo trigliceridov. Omega 3 maščobne kisline, ki jih vsebujejo olja morskih
rib nižajo koncentracijo trigliceridov, ne pa koncentracije holesterola (Calder,
2004). Najpomembnejši dejavnik, ki uravnava raven serumskega holesterola,
je razmerje med zaužitimi polinenasičenimi in nasičenimi maščobnimi kislinami. Nasičena palmitinska kislina zavira celični transport LDL delcev preko
njihovih receptorjev, kar zvišuje koncentracijo LDL holestrola v krvi. Ta kislina pospešuje tudi tvorbo apoproteinov (apo B-100) v jetrih, kar dodatno
zvišuje koncentracijo LDL-holesterola. Polinenasičene maščobne kisline znižujejo LDL in HDL v krvi, mononenasičena oleinska kislina pa znižuje samo
LDL (Krauss, Blanche, Rawlings, Fernstrom in Williams, 2006 ).

4 Zdravljenje dislipidemije
Za zdravljenje dislipidemij se uporabljajo različna zdravila: statini, fibrati,
adsorbenti žolčnih kislin. Vsa učinkovito znižujejo LDL-holesterol in zmanjšujejo tveganje za pojavnost srčno-žilnih bolezni za 61 %. Zviševanje HDL
brez vpliva na znižanje LDL se ni izkazalo za učinkovito, zato ostaja primarni
cilj zniževanja krvnih maščob samo zniževanje LDL (Vijayaraghavan, 2010).
Zdravljenje dislipidemije značilno izboljša prognozo in zmanjša morbiditeto in mortaliteto prebivalstva. Priporočila in smernice za zdravljenje dislipi127
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demije temeljijo na mejnih koncentracijah za parametre lipidnega statusa. Po
Evropskih smernicah (ESC) so tarčne vrednosti prikazane v tabeli 2 (Guidlines
Committee, 2003). Tudi Kanadčani so leta 2006 pripravili izboljšane smernice
za predpisovanje statinov. Nove smernice so podobne evropskim, temeljijo na
ločenih shemah aplikacije statinov za visoko rizične in nizko rizične bolnike.
Leta 2008 je raziskava pokazala, da so v primerjavi s smernicami iz leta 2003
uspeli preprečiti značilno višje število kardiovaskularnih dogodkov (Manuel,
Wilson in Maaten, 2008).
Tabela 2. ESC priporočila za koncentracijo holesterola v krvi.
Holesterol

Splošna populacija
< 5 mmol/L

Populacija s CAD, CVD, DM
< 4,5 mmol/L

< 3 mmol/L

< 2,6 mmol/L

LDL-holesterol

Vir: Guidlines Committee, 2003 (ESC = European Society of cardiology, CAD = Coronary artery disease, CVD = Cardiovascular disease, DM = Diabetes mellitus).

Znižane koncentracije HDL-holesterola korelirajo z zvišanim rizikom za
razvoj SŽB. Ta korelacija je statistično značilna ne glede na starost, krvni
tlak in koncentracije celokupnega in LDL-holesterola. Pri osebah z znižanim
HDL-holesterolom je tveganje za SŽB enako kot pri tistih, ki imajo zvišan
celokupni in/ali LDL-holesterol. Znižan HDL-holesterol je najmočnejši napovedovalec za nastanek kardiovaskularnega dogodka pri pacientih, ki imajo
z angiografijo dokazano koronarno arterijsko bolezen. Kombinacija znižanega HDL-holesterola in zvišanih trigliceridov v krvi je značilna za paciente, ki
imajo razvito rezistenco na insulin (De Backer idr., 2003).
Poleg ESC smernic se uporabljajo tudi NCEP (National Cholesterol Education Program) smernice (tabela3), ki temeljijo na definiranih tarčnih LDLholesterol koncentracijah (Steinhagen-Thiessen idr., 2008).
Tabela 3. Mejne koncentracije LDL-holesterola po NCEP smernicah.
Dejavnik tveganja
dejavnik tveganja

LDL-holesterol
< 4,1 mmol/L

2 dejavnika tveganja

< 3,4 mmol/L

kardiovaskularni dogodek < 20 %

< 2,6 mmol/L

↑visoko tveganje za koronarno bolezen

< 1,8 mmol/L

Vir: Steinhagen-Thiessen idr, 2008.

Tarčne vrednosti za celokupni holesterol in LDL-holesterol po ESC ali
NCEP smernicah je težko doseči. Prvi koraki k zmanjšanju navedenih parametrov so: znižanje indeksa telesne mase (BMI), znižanje krvnega tlaka, dvig
fizične aktivnosti in zmanjšanje vnosa energetsko bogatih hranil. Zdravljenje
s farmakoterapevtiki je uspešno, vendar mora potekati pod strogo nadzorovanimi pogoji (McDonald, Hertz, Unger in Lustik, 2009; Petersson idr., 2010).
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5 Dislipidemije in izsledki različnih študij
Sabina Zambon in sodelavci so metabolični sindrom preučevali pri italijanski populaciji. Ugotovili so, da so zvišane koncentracije glukoze v krvi v
primerjavi z ostalimi komponentami metaboličnega sindroma najboljši napovedovalec mortalitete pri moških, pri ženskah pa glukoza skupaj z znižanim LDL-holesterolom (Zambon idr., 2009).
Leta 2010 so kitajski raziskovalci objavili obsežno študijo, v katero so vključili 16711 preiskovancev, starejših od 18 let. Merili so jim krvni tlak, telesno
težo, trigliceride, celokupni holesterol in frakcije holesterola, HDL in LDL. Na
podlagi laboratorijskih parametrov lipidnega statusa so diagnosticirali dislipidemijo pri 6709 preiskovancih. Pred študijo je imelo potrjeno dislipidemijo
2941 preiskovancev, v raziskavi pa so jih odkrili še 3768. Dislipidemija je bila
potrjena pri sledečih mejnih vrednostih: trigliceridi višji od 1,7 mmol/L, LDL
višji od 3,46 mmol/L in HDL nižji od 0,91 mmol/L. Preučili so tudi vpliv kajenja in uživanja alkohola, fizične aktivnosti ter prehrane na razvoj dislipidemije.
Potrdili so, da devet tradicionalnih dejavnikov (kajenje, hipertenzija, diabetes,
debelost, visokokalorična hrana, fizična neaktivnost, uživanje alkohola, slabe
psihosocialne razmere ter dislipidemija) značilno zvišujejo prevalenco kardiovaskularnih bolezni in z njimi povezanih stroškov zdravljenja. Priporočali so
uvedbo preventivnih ukrepov za zmanjšanje vpliva naštetih rizičnih dejavnikov in zdravljenje dislipidemije tudi pri mlajši generaciji (Liu idr., 2010).
Zaradi globalizacije in spremembe življenjskega sloga se je pojavnost dislipidemije povečala tudi pri Kitajcih. Prevalenca dislipidemije pri Kitajcih v
pokrajini Greater Beijing je 56 %. Aproksimacija na celotno populacijo Kitajske pomeni približno 175 milijonov prebivalcev z dislipidemijo. Dislipidemija
je pogosteje prisotna pri starejši populaciji in pri ženskah z visokim indeksom telesne mase, z zvišano koncentracijo glukoze in zvišanim diastoličnim
pritiskom ter pri kadilcih, ki živijo v urbanih naseljih. Naraščajoča incidenca
dislipidemije tudi pri Kitajcih vodi do enakih kardiovaskularnih in cerebrovaskularnih bolezni kot v zahodnih državah (Wang idr., 2011).
Rezultati presečne študije pri srednje starih (18 do 55 let, N = 2850) prebivalcih Saudske Arabije je pokazala, da je presejalno testiranje za ugotavljanje
dislipidemije in metaboličnega sindroma nujno. Ugotovili so, da je bila dislipidemija pri vključenih preiskovancih prisotna pri večini (90 %), metabolični
sindrom z normalnim ali nizkim LDL pa pri 88,6 % preiskovancev. Zanimivo
odkritje je, da metabolični sindrom ni vedno povezan z zvišano LDL koncentracijo (Al-Daghr idr., 2010).
S preučevanjem dislipidemij so se in se še ukvarjajo številne skupine raziskovalcev, ki za njihovo odkrivanje uporabljajo laboratorijske parametre in
klinične znake prizadetosti obtočil in drugih organskih sistemov.
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6 Metode določanja lipidov v plazmi
V procesu diagnosticiranja dislipidemije se zdravniki opirajo na rezultate laboratorijskega testiranja. Metode določanja lipidov v bioloških vzorcih
(plazma, serum, punktati telesnih votlin ...) so avtomatizirane. Meritve izvaja
usposobljeno laboratorijsko osebje pod nadzorom specialista medicinske biokemije.
Metode določanja lipidov so encimsko-kolorimetrične, meritve pa potekajo po standardiziranih postopkih v sledečem vrstnem redu: celokupni holesterol, LDL, VLDL, HDL in trigliceridi.
Holesterol je steroid s sekundarno hidroksilno skupino na C3 atomu. Večinoma nastaja v jetrih in črevesni steni (75 %), preostanek vnašamo v organizem s hrano. Holesterol določamo s holesterol-oksidazo. Rezultati meritev se
uporabljajo za diagnosticiranje in zdravljenje dislipidemije.
LDL nastaja iz VLDL s pomočjo lipolitičnih encimov. Tvori se v jetrih,
od koder se s pomočjo LDL receptorjev izloča v krvni obtok. Zvišani LDL je
napovedni dejavnik za aterosklerozo, pri dislipidemijah je večinoma zvišan. V
laboratoriju se določa v krvni plazmi z avtomatizirano direktno metodo.
HDL lipoproteini so odgovorni za prenašanje holesterola iz perifernih celic do jeter, kjer se holesterol pretvarja do žolčnih kislin. Visoke koncentracije
HDL v plazmi predstavljajo zaščito pred srčnimi boleznimi. Določamo ga z
avtomatizirano direktno metodo PEG in dekstran sulfatom.
Trigliceridi so estri glicerola z maščobnimi kislinami. Tvorijo se v jetrih,
deloma pa jih vnašamo s hrano. Določamo jih z glicerol-oksidazno metodo.

7 Zaključek
Izsledki številnih študij so pokazali, da je debelost drag zdravstveni problem, ki ga spremljata dislipidemija in zvečano tveganje za razvoj kardiovaskularnih in drugih bolezni. Pri diagnosticiranju dislipidemij so pomembni
biokemični kazalci lipidnega statusa, pri zdravljenju pa uporaba zdravil za
zniževanje LDL, smiselna pa je tudi farmakoterapija, ki zvišuje zaščitni HDL
holesterol. Uspešno zaščito pred razvojem dislipidemije predstavljajo: redna
telesna dejavnost, zdrava prehrana in urejen socialno ekonomski status brez
uživanja alkohola in kajenja (Villegas, Kearney in Perry, 2008). Posamezne
države in združenja (European Society of cardiology, International Diabetes
Federation, World Health Organisation, Federation of European Societies of
Clinical Chemistry, College of American Pathologist ... ) skrbijo za oblikovanje smernic in enotnih meril za diagnozo dislipidemije ter za standardizacijo
metod za določanje lipidov v krvni plazmi. Aktivnosti navedenih inštitucij
so pomembne, ker omogočajo primerljivost rezultatov študij, ki jih izvajajo v
različnih državah.
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Izvleček

Teoretična izhodišča: Debelost predstavlja resen zdravstveni problem za posameznika, družino, skupnost in za celoten zdravstveni sistem, saj v mnogih državah predstavlja že epidemiološko razsežnost. Zdravstvena nega ima pomembno vlogo znotraj
zdravstvene obravnave debelega pacienta.
Metoda: Izbrali smo pregled literature v obdobju od 28. aprila do 10. junija 2011, pri
čemer smo uporabili podatkovni bazi Cobiss in Cinahl. Za iskanje domačih znanstvenih
člankov s področja zdravstvene nege smo uporabili ključno besedo »debelost«. V Cobissu smo pridobili dva ustrezna zadetka. Uporabili smo tudi dokumente strategije Vlade
Republike Slovenije za področje telesne dejavnosti. V podatkovni bazi Cinahl smo iskali
s pomočjo ključnih besed »nursing care and obesity«, s postavljenimi zahtevami: angleški jezik, polno besedilo člankov, recenzija, raziskovalni članek, uporaba Boolovega
logičnega operatorja »AND« in omejitvi v letih in sicer: januar 1998–maj 2011.
Rezultati: Po pregledu 3 zadetkov iz domače literature in 28 zadetkov iz tuje literature
smo oblikovali šest kategorij področja zdravstvene nege pri debelih pacientih, in sicer:
življenjske aktivnosti, povezane z dihanjem, položaji in sprememba lege v postelji, integriteta kože, urinska in fekalna inkontinenca, učenje za zdravje in kakovost življenja.
Razprava: V Sloveniji je 40 % prebivalcev prekomerno prehranjenih, 15 % pa je debelih. Medicinske sestre se vključujejo v izvedbo preventivnih programov in ostalih aktivnostih, ki so v zvezi z odkrivanjem in zdravljenjem debelosti. V kliničnem okolju je
za sprejem debelega pacienta potrebna natančna in specifična priprava zdravstvenih
delavcev. Pacienti, ki trpijo za debelostjo, imajo v procesu zdravstvene nege številne
aktualne in potencialne probleme.
Literatura navaja najbolj pogoste probleme, ki se nanašajo na življenjske aktivnosti, povezane z dihanjem, skrb za celovito integriteto kože, skrb za nego pri urinski in fekalni inkontinenci, varen transport in transfer pacienta, kakovost življenja ter učenje za zdravje.
Ključne besede: debelost (v slovenskem jeziku), obesity and nursing care (v angleškem jeziku)
Sedina Kalender Smajlović, dipl. m. s., strok. sod.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
skalendersmajlovic@vszn-je.si
Sanela Pivač, dipl. m. s., spec., strok. sod.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
spivac@vszn-je.si.

132

133

ETIOLOGIJA IN PATOLOGIJA DEBELOSTI

Abstract

Background: Obesity is a serious health problem for patient, family, community and
in the entire health system. Obesity has an epidemiological dimension in many countries. Nursing care has an important role in whole medical treatment in obese patient.
Method: We selected a literature review from 28. April to 10. June 2011. We used databases Cobiss and Cinahl. In Cobiss we used a keyword »debelost« and we got two
relevant articles. We also used a Strategy Documents of the Government of the Slovenia. In Cinahl we used keyword »obesity and nursing care«. We set requirements: English language, full texts, review, research article, operator »AND«, and limit in years:
January 1998–May 2011.
Results: After reviewing 3 articles from Slovene literature and 28 articles from foreign
literature we created six categories: life activity associated with breathing, bed positions, skin integrity, incontinence, learning for health and quality of life.
Discussion: In Slovenia 40 % of the population is overweighted, 15 % are obese. Nurses are involved in the implementation of prevention programs and other activities
that are related to the detection and treatment of obesity. In the clinical setting there
is a need for careful and specific preparation of health professionals. Patients who suffer from obesity are in the process of nursing a number of current and potential problems. References lists the most common problems relating to life activities related
to breathing, care for the overall integrity of the skin care for urinary and fecal incontinence, safe transport and transfer of patient quality of life and learning for health.
Keywords: debelost (in Slovene), obesity and nursing care (in English)

1 Uvod
Debelost je resen zdravstveni in družbeni problem razvitega sveta. Po
poročilih Svetovne zdravstvene organizacije ima debelost že epidemiološke
razsežnosti, ki so iz leta v leto obsežnejše (Branca, Nikogosian in Lobstein,
2007). V državah razvitega sveta v zadnjih dvajsetih letih ugotavljajo izrazito
povečanje čezmerne prehranjenosti in debelosti med otroki in mladostniki
(http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/
delovna_podrocja/javno_zdravje/strategija_vlade_RS_podrocje_telesne_dejavnosti.pdf ). Previsoka telesna teža predstavlja visoko tveganje za nastanek
bolezni in smrti, povezane predvsem s hipertenzijo, srčnimi obolenji, sladkorno boleznijo tipa 2, možgansko kapjo, astmo in z rakom na debelem črevesju (Charlebois in Wilmoth, 2004). Podatki ciljno raziskovalnih projektov v
Sloveniji so pokazali, da je med petletniki kar 18,4 % dečkov in 20,9 % deklic
čezmerno prehranjenih ter 9 % dečkov in 7,9 % deklic, ki so predebeli (Avbelj
idr., 2005). Raziskava »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih
prebivalcih Slovenije« iz leta 2001 opozarja, da je verjetno tudi Slovenija že
sredi epidemije čezmerne prehranjenosti in debelosti, avtorji raziskave pa
ocenjujejo, da je čezmerno prehranjenih Slovencev 54,6 %, 15 % vseh oseb
pa lahko opredelimo kot debele. (Strategija Vlade Republike Slovenije, 2007
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/javno_zdravje/strategija_vlade_RS_podrocje_telesne_dejavnosti.pdf ).
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Pacienti s prekomerno telesno težo in pacienti, ki so debeli, imajo veliko več
bolezni kot normalno prehranjeni pacienti, kot so tromboembolitični zapleti,
miokardni infarkt, okvare dihalnega sistema, sepsa in pojav kirurških zapletov
(Charlebois in Wilmoth, 2004). Raziskava na vzorcu 564 medicinskih sester,
ki se pri svojem delu ukvarjajo z debelostjo poda rezultate, da medicinske sestre prevzemajo veliko aktivnosti v zvezi z zdravstveno oskrbo prekomerno
prehranjenih in debelih (Brown, Stride, Psarou, Brewins in Thompson, 2007).
V kliničnem okolju bolnišnic in drugih ustanov medicinske sestre pogosto
izvajajo zdravstveno nego pri prekomerno prehranjenih in debelih pacientih.
Za kakovostno zdravstveno oskrbo debelih pacientov je dostikrat potrebna
prilagojena organizacija dela, saj je debelim pacientom najprej potrebno zagotoviti ustrezen bivalni standard ter ostalo potrebno medicinsko-tehnično
opremo in pripomočke. Medicinske sestre se pri svojem delu pogosto soočajo
s številnimi aktualnimi in potencialnimi problemi na področju zdravstvene
nege.

2 Metode
S pomočjo raziskav iz področja zdravstvene nege debelih pacientov smo
želeli prikazati najbolj pogoste probleme v zdravstveni negi. Uporabili smo
sistematično metodologijo, ki je vključevala iskanje, pregled literature in opisno sintezo. V ta namen smo uporabili pregled domače in tuje literature. Obdobje pregleda literature je trajalo od 28. aprila do 10. junija 2011 (COBIB.SI)
in Commulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL).
V podatkovni bazi COBIB.SI smo postavili zahteve po slovenskem jeziku ter
člankih in drugih sestavnih delih. Iskali smo zadetke s pomočjo kombinacije
ključne besede: »debelost«. Iz množice člankov (410) smo izbrali samo dva,
ker sta obravnavala debelost in prevalenco debelosti. Uporabili smo tudi dokumente delovnih področij javnega zdravja Vlade Republike Slovenije. V podatkovni bazi CINAHL smo postavili zahteve po angleškem jeziku, polnem
besedilu, recenziji, raziskovalnem članku, omejitvi v letih, in sicer: januar
1998–maj 2011, uporabili pa smo tudi Boolov logični operator »AND«. Pri
kombinaciji ključnih besed »nursing care and obesity« smo prejeli 52 zadetkov, od katerih smo uporabili 28 zadetkov. Vključili smo samo tiste članke, ki
so obravnavali zdravstveno-negovalne probleme pri oskrbi debelih pacientov.
Na podlagi 3 prispevkov iz domače literature in 28 zadetkov iz tuje literature smo oblikovali šest kategorij na področju zdravstvene nege pri debelih
pacientih, in sicer: življenjske aktivnosti, povezane z dihanjem, položaji in
sprememba lege v postelji, integriteta kože, urinska in fekalna inkontinenca,
učenje za zdravje in kakovost življenja.
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3 Rezultati
Življenjske aktivnosti, povezane z dihanjem
Raziskava o kritično bolnih debelih pacientih v enoti intenzivne terapije
zahteva posebej pripravljeno organizacijo dela znotraj multidisciplinarnega
tima (Charlebois in Wilmoth, 2004). Največji problemi v zdravstveno-negovalni oskrbi debelih pacientov so v zagotavljanju ustrezne dihalne podpore ter
v odvajanju od ventilatorja (Charlebois in Wilmoth, 2004). Maščobne obloge
v predelu vratu lahko pri debelih pacientih povzročijo oteženo intubacijo, ker
pacienta ni mogoče pripraviti v pravilen položaj za intubacijo (Green in Gillett, 1998).
Raziskave ugotavljajo, da debelost predstavlja največji dejavnik tveganja
za nastanek apneae v spanju (Martinez – Rivera, Abad, Fiz, Rios in Morera,
2008). Debelost kot bistveni dejavnik tveganja za nastanek apneae v spanju se
zlasti v zahodnih državah bistveno povečuje. Literatura navaja, da večje tveganje, povezano z nastankom apneae v spanju, predstavljajo debeli moški, stari
od 30. do 65. leta (Sheldon, Belan, Neill in Rowland, 2009–2010).
Položaji in sprememba lege v postelji
Prekomerno prehranjeni in debeli pacienti imajo patološko povečan intraabdominalni pritisk in gastrični pritisk, pacienti so močno nagnjeni k razvoju pljučnih atelektaz (Charlebois in Wilmoth, 2004). Avtorji priporočajo, da
je potrebno paciente, ki imajo prekomerno telesno težo, oz. debele paciente
nameščati v 45-stopinjski antitrendelburgov položaj (Charlebois in Wilmoth,
2004). Pacienti so ogroženi za pojav gastričnega refluksa in nastanka pljučnice. Velik problem v negovalni oskrbi pacientov predstavlja preventiva razjede zaradi pritiska, saj so visoko ogroženi za nastanek le-te. Racco in Phillips
(2010) na podlagi izvedene raziskave navajata, da je Bradenova lestvica najbolj primerna kot izhodišče za ustrezno preventivo pred nastankom razjede
zaradi pritiska pri kritično bolnih debelih pacientih. Pozornost v zdravstveno-negovalni oskrbi debelih pacientov zahteva posebej prilagojeno opremo.
Raziskave navajajo, da je bila v preteklosti pozornost usmerjena v preventivo
poškodb zdravstvenih delavcev in v vrednotenje ergonomskih načel pri spremembi položajev in lege morbidno debelih pacientov v postelji (Galinsky, Hudock in Streit, 2010).
Integriteta kože
Izvajanje ustrezne nege kože pri prekomerno prehranjenih in debelih pacientih zahteva veliko pozornosti in natančnosti medicinskih sester. Koža pri
prekomerno prehranjenih in debelih pacientih je pogosto ogrožena za prekinitev celovitosti, za poseljenost z glivičnimi povzročitelji bolezni in nastanek
celulitisa (Harris, 2008). Skoraj 75 % morbidno debelih ima prisotne edeme
na nogah (Todd, 2009). Raziskave v zvezi z izvajanjem bariatrične zdravstvene nege so povezane tudi s gibanjem in integriteto kože, saj navajajo, da je
za ustrezno integriteto kože nujno potrebno pravilno prelaganje, dvigovanje
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pacientov s pomočjo ustreznih naprav, dvigal, opreme in pohištva (Hignett in
Griffiths, 2009). Koža debelih pacientov potrebuje posebno skrb in nego, saj je
po navedbi raziskav močno ogrožena za prekinitev integritete (Lowe, 2009).
Urinska in fekalna inkontinenca
Šušteršič (1996) je na vzorcu 101 žensk ugotovila, da so ženske, ki imajo
urinsko inkontinenco, pogosto debele, opravljajo težko fizično delo in imajo
močno osteomuskulatorno gradnjo. Povezava med debelostjo in urinsko inkontinenco je že dolgo časa znana (Brown idr., 1996; Bump, Sugerman, Fantl
in McClish, 1992; Subak idr., 2005; povz. po Bradway, Miller, Heirly in Flesher,
2010). Debelost je povezana tudi s pojavom fekalne inkontinence in pojavom
diareje (Polylin idr., 2011). Raziskava o učinkih izgube telesne teže pri debelih
pacientih navaja, da izguba telesne teže zniža pogostnost stresne urinske inkontinence (Wing idr., 2010).
Učenje za zdravje
Raziskava na vzorcu 352 študentov zdravstvene nege in 198 diplomiranih
medicinskih sester poda rezultate, da imajo do prekomerno prehranjenih in
debelih pacientov negativno percepcijo, ter da debelim zelo težko predpisujejo pozitivne značajske lastnosti (Poon in Tarrant, 2009). Zaskrbljujoč je podatek, da prekomerna telesna teža med mladostniki predstavlja epidemijo v
prihodnosti mladostnikov, predvsem v Združenih državah Amerike. Razširjenost debelosti med mladimi je 3- do 4-krat večja kot v letu 1970 (Flegal, 2005).
Pomembno in aktivno vlogo pri reševanju problema debelosti in nastale epidemije morajo imeti fakultete za zdravstveno nego. S študenti morajo razvijati
znanje, spretnosti in sposobnosti za reševanje nastalega problema in ga širiti
v širšo javno zdravstveno dejavnost. Za učinkovitejši program je pomembna
povezava z dokazi podprte prakse in strokovna poučevanja širše populacije
(Brosnan idr., 2005).
Nastanek debelosti je povezan z vedenjem posameznika. Raziskave ugotavljajo, da debelost in neustrezno prehranjevanje lahko preprečimo z ustreznim prehranjevalnimi navadami. Priporočeno je vsakodnevno izvajanje fizične aktivnosti, omejitev maščob v prehrani, uživanje sadja in zelenjave ter
izogibanje sedenja pred televizijskim oziroma računalniškim zaslonom. K
učenju za zdrav način življenja pa učinkovito pripomorejo programi za preprečevanje debelosti (Austin, Wiecha, Peterson in Gortmaker, 2005).
Kakovost življenja
Raziskava na vzorcu 3599 žensk, starih 20 let, podpira povezavo med pojavom depresije pri ženskah, ki imajo morbidno povečano telesno težo (Keddie,
2011). Avtorji Zhu, Norman in While (2011) na podlagi pregleda literature
navajajo, da spol, strokovno znanje in klinične izkušnje zdravstvenih delavcev
močno vplivajo na kakovost zdravstvene oskrbe pri prekomerno hranjenih in
debelih pacientih. Veliko problemov v zdravstveno negovalni oskrbi se pojavi
tudi pri nenadnih poškodbah prekomerno prehranjenih in debelih pacientov,
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saj so po navedbah raziskave (Mulcahey, Appleyard, Schiller in Born, 2011)
pacienti v predoperativnem in operativnem obdobju ogroženi zaradi sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka, kardiopulmonalnih zapletov in nastanka globoke venske tromboze. Avtorji navajajo tudi, da je potrebna specifična
in natančna priprava vseh zdravstvenih delavcev, medicinsko-tehnične opreme in ostalih potrebnih pripomočkov za zdravstveno oskrbo prekomerno
prehranjenih in debelih pacientov. Raziskava pri 160 stanovalcih, ki so debeli,
ugotovi, da je debelost povezana s slabšo kvaliteto življenja ter slabšim fizičnim in duševnim zdravjem (Bradway, DiResta, Fleshner in Polomano, 2008).

4 Razprava
Debelost vpliva na kakovost življenja, povečuje smrtnost in je v povezavi z
višjo razširjenostjo kroničnih bolezni. Predstavlja vedno večji zdravstveni in
negovalni problem v različnih obdobjih življenja, zato obravnava zdravstvene
nege pacientov s prekomerno telesno težo zahteva poseben vidik z zagotavljanjem optimalne oskrbe. Raziskave ugotavljajo, da se pri pacientih s prekomerno telesno težo pojavljajo neznačilne in nenadne razjede zaradi pritiska,
kožne okužbe, urinska in fekalna inkontinenca (Brown idr., 1996; Bump, Sugerman, Fantl, McClish, 1992; Subak idr., 2005; povz. po Bradway idr., 2010).
Za spodbujanje zdravja in podpore pacientov v boju proti debelosti mednarodna zdravstvena politika spodbuja razvoj zdravstvene nege na primarni ravni, v kateri bi vprašanje debelosti predstavljajo prednostno področje
(World Health Organization, 2000, 2005). Zdravstveno-negovalna oskrba
debelih pacientov zahteva posebej prilagojeno organizacijo dela, kar vključuje tudi pripravo primernega bivalnega standarda v bolnišnici. Raziskave
navajajo, da številne bolnišnice nimajo prostorskih pogojev za namestitev in
transport debelih pacientov (Wissuwa in Pushstein, 2011). Skrb za ustrezno
obravnavo prekomerno prehranjenih in debelih pacientov zahteva ustrezno
medicinsko-tehnično opremo, ki vključuje različne aparature, ter izobraževanje zdravstvenih delavcev, kar potrjuje tudi raziskava o nujnosti primerne
opreme v urgentni dejavnosti (Singh, Arthur, Worster, Jacobellis in Sharma,
2007). Količina bariatričnih kirurških posegov narašča skladno s pojavom
morbidne debelosti. Kontiunirana zdravstvena nega je ključnega pomena za
doseganje pozitivnih zdravstvenih izidov, saj imajo po raziskavi (Grindel in
Grindel, 2006) medicinske sestre močno vlogo v učenju, pripravi na odpust
in pri čustveni podpori prekomerno prehranjenih in debelih pacientov. Medicinske sestre v kliničnem okolju ugotavljajo, da debelost močno vpliva na
varnost pacientov, mobilnost in na ohranjanje integritete kože, kar potrjuje
tudi tuja literatura (Zuzelo in Seminara, 2006).
Zdravstvena nega pacienta z debelostjo je zahtevna, medicinske sestre
morajo imeti pozitivna stališča, ustrezno strokovno znanje in bogate klinične
izkušnje. Zdravstvena nega temelji na zdravstveno-vzgojnem delu, tako pri
izvajanju preventivnih programov, pomoči pri zniževanju telesne teže kot pri
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oskrbi v pooperativnem obdobju morbidne debelosti. Pregledni znanstveni
članki, posamične študije primerov in mnenja strokovnjakov, ki se ukvarjajo z
debelostjo, kažejo, da je potrebno razviti bolj primerno oskrbo, interdisciplinarni pristop in spremembe v bivalnem okolju pacientov. V kliničnem okolju
je potrebno poskrbeti za ustrezen bivalni standard pacientov z debelostjo, kar
vključuje upoštevanje priporočil za izvajanje bariatrične zdravstvene nege. Za
spodbujanje zdravja in podpore pacientov v boju proti debelosti mednarodna
zdravstvena politika spodbuja razvoj zdravstvene nege na primarni ravni, kjer
vprašanje debelosti predstavlja prednostno področje. Poleg tega je potrebno
ustrezno poskrbeti za integriteto kože, spremembo položajev v postelji ter
preprečevati nadaljnje probleme, ki se lahko razvijejo zaradi urinske in fekalne inkontinence.

5 Zaključek
V procesu zdravstvene nege in v celotni zdravstveni oskrbi debelih pacientov se pojavlja veliko problemov, ki se nanašajo predvsem na učinkovito
oskrbo dihalnega sistema, skrb za učinkovito gibanje in spremembo lege v
postelji, preventivo razjede zaradi pritiska ter na ohranjanje integritete kože.
Zdravstveno osebje mora poskrbeti za ustrezno namestitev debelega pacienta
ter pacientom zagotoviti vse potrebne medicinsko tehnične in ostale pripomočke.
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Zdravila za zdravljenje debelosti
Anti-obesity medicines
mag. Andreja Čufar
Teoretična izhodišča: Predstavljena so zdravila na recept in brez recepta za zniževanje telesne teže, njihovi neželeni učinki in potencialne interakcije z izbranimi zdravili
za zdravljenje kroničnih bolezni. Prikazana so tudi zdravila za nekatere druge indikacije, pri katerih je zniževanje telesne teže stranski učinek. Prikazan je tudi režim izdaje
zdravil v različnih državah.
Metode: Pregledali smo zdravila po ATC klasifikaciji, njihove povzetke temeljnih značilnosti in režim izdaje v različnih državah. Interakcije smo preverjali s pomočjo podatkovnih zbirk Drugs.com in LexiComp. Ponudbo zdravil za hujšanje smo preverjali s
pomočjo spletnega iskalnika.
Rezultati: Prikazan je nabor zdravil za zniževanje telesne teže na recept in brez recepta s prikazom tveganj za neželene učinke in interakcije z nekaterimi drugimi zdravili
in sestavinami hrane.
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Regulatory status was checked using regulatory body database of each state in question. Side effects were checked using SmPC and we used Drugs.com and Lexicomp
drug interaction checker for identification of possible interactions.
Results: There are only one to three substances out of thirteen, which have marketing
authorization in different countries. Only one substance (orlistat) has MA in all countries included in our research.
Discussion: Nurses are usually included in anti-obesity health care programs and
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medications, their most frequent side effects and possible interaction with other therapy for chronic diseases of their obese patients.
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1 Uvod
Prekomerna telesna masa je velik zdravstveni problem. Glede na to, da nefarmakološki ukrepi za znižanje telesne mase zahtevajo veliko mero samodiscipline, pogosto niso dovolj uspešni. Uporaba zdravil za zdravljenje debelosti skupaj z nefarmakološkimi ukrepi hitreje vodi do rezultatov, ki pacienta
dodatno motivirajo, da vztraja pri svoji odločitvi. Vendar pa se je potrebno
zavedati, da je tudi pri uporabi zdravil potrebna vztrajnost in doslednost, saj
se prvi rezultati zdravljenja ne pokažejo takoj. Randomizirane kontrolirane
študije o 12 do 24 mesečni uporabi zdravil za zdravljenje debelosti kažejo, da
se približno 50 % zdravljenih pacientov odzove s 5 do 10-odstotnim znižanjem telesne mase. Učinek zdravljenja lahko opazimo po 12 tednih zdravljenja
(Anti-obesity drugs, 2003). Poleg tega pa je zelo pomembno, da se pacienti
zavedajo tudi tveganja za pojav neželenih učinkov zdravil za zdravljenje debelosti, kar je še posebej pomembno v primeru, ko pacient istočasno uporablja tudi druga zdravila. Najpogostejše spremljajoče bolezni pacientov s
prekomerno telesno težo so diabetes tipa 2, bolezni srca in ožilja in bolezni,
povezane s prekomerno obremenitvijo mišično-skeletnega sistema. Zdravila
za zdravljenje teh kroničnih bolezni zato tudi najpogosteje vstopajo v interakcije z zaviralci apetita. V primeru, da učinkovitost zaviralcev apetita lahko
ocenimo kot ustrezno, obenem pa pri pacientu ne opazimo resnih neželenih
učinkov, lahko nadaljujemo z zdravljenjem, v nasprotnem primeru pa je treba
zdravljenje prekiniti.
Tako interakcije kot tudi neželeni učinki so odvisni od mehanizma delovanja zdravil za zdravljenje debelosti. Učinkovine, ki se uporabljajo za zniževanje telesne teže, svoj učinek namreč dosežejo na različne načine. Učinkovine z
osrednjim delovanjem vplivajo na apetit, učinkovine s perifernim delovanjem
vplivajo na absorpcijo maščob iz prebavnega trakta, nekatere učinkovine pa
vplivajo na telesno maso tako, da pospešujejo metabolizem.
Zdravila za zdravljenje debelosti sodijo med izdelke, ki jih uporabniki zelo
pogosto kupujejo preko spleta, pri čemer se preko spleta pogosto nabavljajo
tudi zdravila, ki jih je po uradni poti mogoče dobiti le na recept, ali pa celo
zdravila, ki zaradi neželenih učinkov sploh nimajo več dovoljenja za promet,
vendar jih različni ponudniki preko spleta še vedno ponujajo. Obenem je to
skupina zdravil, ki so najpogostejša tarča ponarejevalcev. Vse to so dejavniki,
ki tveganje za pojav neželenih učinkov še povečajo.
V prispevku je prikazan nabor učinkovin, ki se uporabljajo za zdravljenje
debelosti, njihovi najpogostejši neželeni učinki in interakcije z drugimi zdravili. Na podlagi regulatornega statusa zdravila v različnih državah lahko ocenimo dostopnost zdravil za zdravljenje debelosti v Republiki Sloveniji v primerjavi z nekaterimi drugimi razvitimi državami. Število zadetkov v spletnem iskalniku nam daje vpogled v dostopnost zdravil za zdravljenje debelosti preko
spleta, ki je odvisno od stopnje uporabe interneta. Glede na število zadetkov
za posamezno zdravilo lahko sklepamo tudi na dostopnost zdravil, ki v nobeni od v raziskavo vključenih držav nimajo dovoljenja za promet. Na osnovi
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pregleda interakcij z drugimi, pogosto predpisovanimi zdravili lahko ocenimo
tveganje za pojav interakcij pri uporabi zdravil za zdravljenje debelosti.

2 Metode
V anatomsko-terapevtsko-kemijski klasifikaciji smo poiskali nabor vseh
učinkovin, ki jih ta klasifikacija navaja v skupini A08 – Zaviralci apetita brez
dietnih pripravkov. Zdravila za zdravljenje debelosti, ki so na voljo v Republiki
Sloveniji, smo iskali v podatkovnih bazah zdravila.net, spletni verziji Registra
zdravil Inštituta za varovanje zdravja, v Centralni bazi zdravil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (CBZ, 2011) in v spletni verziji evropske baze
podatkov o zdravilih Eudrapharm.eu.
Status dovoljenja za promet z zdravili za zdravljenje debelosti glede na podatke v ATC klasifikaciji smo preverjali tudi v ZDA, Kanadi in Avstraliji. Status dovoljenja za promet v ZDA smo preverjali s pomočjo podatkovne baze
v okviru FDA@drugs, v Kanadi s pomočjo podatkovne baze v okviru Health
Canada, v Avstraliji pa s pomočjo podatkovne baze v okviru Therapeutic Goods Administration.
Ponudbo zdravil za zdravljenje debelosti preko spleta smo preverjali z uporabo spletnega brskalnika Internet Explorer.
Neželene učinke zdravil smo preverjali v povzetkih temeljnih značilnosti
zdravil, dostopnih v podatkovni bazi zdravila.net, v podatkovni bazi evropske
agencije za zdravila EMA (European Medicines Agency) ali v podatkovni bazi
Drugs.com. Neželene učinke zdravil smo preverjali le pri zdravilih, ki imajo
dovoljenje za promet vsaj v eni od držav, ki smo jih zajeli v raziskavo.
Preverjali smo interakcije zdravil za zdravljenje debelosti, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, z zdravili za zdravljenje sladkorne bolezni,
bolezni srca in ožilja in nesteroidnih antirevmatikov. Upoštevali smo samo
zdravila za peroralno aplikacijo. Interakcije smo preverjali z uporabo baze
Drugs.com in Lexicomp.
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Tabela 1. Razvrstitełv zaviralcev apetita v sistemu ATC klasifikacije (Vir: zdravila.net)
A08
A08A
A08AA
A08AA01
A08AA02
A08AA03
A08AA04
A08AA05
A08AA06

Zaviralci apetita, brez dietnih pripravkov
Zaviralci apetita, brez dietnih pripravkov
Zaviralci apetita z osrednjim delovanjem
Fentermin
Fenfluramin
Amfepramon
Deksfenfluramin
Mazindol
Etilamfetamin

A08AA07
A08AA08
A08AA09
A08AA10
A08AA56
A08AB
A08AB01
A08AX
A08AX01

Katin
Klobenzoreks
Mefenoreks
Sibutramin
Efedrin, kombinacije
Zaviralci apetita s perifernim delovanjem
Orlistat
Drugi zaviralci apetita
Rimonabant

Med zaviralci apetita, ki so na voljo na trgu v Republiki Sloveniji, sta samo
dve učinkovini in sicer orlistat in sibutramin. Medtem ko je zdravilo s sibutraminom na voljo le na recept, pa lahko nižje odmerke zdravila z orlistatom
dobimo tudi brez recepta. Slika 1 prikazuje seznam zdravil iz skupine A08 z
dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji ter njihov režim izdaje. Iz slike
je razvidno, da nobenega zdravila ni mogoče predpisati v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja, saj so vsa nerazvrščena. Zdravila Alli in Xenical
imajo dovoljenje za promet Evropske agencije za zdravila, ki velja v vseh državah članicah, kar pomeni, da je tudi njihov režim izdaje enak za vse države
članice (eudrapharm.eu).

3 Rezultati
3.1
Pregled in klasifikacija učinkovin
Učinkovine, ki se uporabljajo za zniževanje telesne teže, anatomsko-terapevtsko-kemijska klasifikacija (ATC) uvršča v anatomsko skupino A, to so
zdravila za bolezni prebavil in presnove in sicer v skupino A08, zaviralci apetita brez dietnih pripravkov. Zaviralci apetita lahko delujejo centralno ali periferno, nekatere učinkovine pa imajo drugačen način delovanja. Podrobnejša
razvrstitev učinkovin v sistemu ATC je prikazana v tabeli 1.
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Dovoljenje Dovoljenje Dovoljenje Dovoljenje Dovoljenje
za promet za promet za promet za promet za promet
SLO
EU
ZDA
Kanada Avstralija
Mazindol
Etilamfetamin
Katin
Klobenzoreks
Mefenoreks
Sibutramin
+
+
+
Efedrin, kombinacije
Orlistat
+
+
+
+
+
Rimonabant
Učinkovina

Zadetki v
spletnem
iskalniku
572.000
56.500
55.700
70.000
129.000
6.600.000
*161.000
7.760.000
5.810.000

- zdravilo nima dovoljenja za promet
+ zdravilo ima dovoljenje za promet
*V iskalnik smo vnesli besedno zvezo »ephedrine anti obesity«

3.3
Neželeni učinki zdravil za zdravljenje debelosti
Tabela 3 prikazuje neželene učinke zdravil za zdravljenje debelosti v skladu
s povzetkom temeljnih značilnosti posameznega zdravila oz. tako, kot jih navaja podatkovna baza Drugs.com.
Tabela 3. Neželeni učinki zdravil za zdravljenje debelosti, ki imajo dovoljenje za
promet v Republiki Sloveniji in/ali v ZDA in/ali v Kanadi in/ali v Avstraliji
Slika 1. Zdravila skupine A08 v Centralni bazi zdravil (Vir: http://www.cbz.si/cbz/bazazdr.nsf)

3.2
Dostopnost zdravil za zdravljenje debelosti preko spleta
Za besedno zvezo »anti obesity drugs buy« smo dobili 2.160.000 zadetkov,
za besedno zvezo »weight loss drugs buy« 74.900.000 zadetkov, za besedno zvezo »weight loss prescription drugs« 9.990.000 zadetkov. Med zdravili, ki jih ponujajo spletni ponudniki, so tudi zdravila, za katera so uradni organi za zdravila
tako v Evropi kot tudi v ZDA, Kanadi in Avstraliji že ugotovili, da je njihovo
tveganje za zdravje večje od pričakovanih koristi, in promet s temi zdravili uradno ni več dovoljen. V tabeli 2 so prikazane učinkovine iz tabele 1 s statusom
dovoljenja za promet v različnih državah ter številom zadetkov v spletnem brskalniku, kar posredno kaže na dostopnost teh zdravil za nakup preko spleta.

Učinkovina

Fentermin (Drugs.
com)

Tabela 2. Regulatorni status zdravil za zdravljenje debelosti v različnih državah ter
število zadetkov v spletnem brskalniku za posamezno zdravilo
Učinkovina
Fentermin
Fenfluramin
Amfepramon
Deksfenfluramin
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Dovoljenje Dovoljenje Dovoljenje Dovoljenje Dovoljenje Zadetki v
za promet za promet za promet za promet za promet spletnem
SLO
EU
ZDA
Kanada Avstralija
iskalniku
+
+
50.500.000
2.890.000
1.360.000
401.000

Sibutramin*
(Zdravila.net)

Neželeni učinki
Bolezni srca in ožilja: regurgitacijska bolezen zaklopk, palpitacije,
tahikardija, povišan krvni tlak
Motnje centralnega živčnega sistema: prekomerna stimulacija, nemir,
nespečnost, euforija, disforija, tremor, glavobol, psihotične epizode;
Bolezni kože in podkožja: alergijska urtikarija
Bolezni prebavil: suha usta, neprijeten okus, driska, zaprtje
Bolezni urogenitalnega sistema: impotenca, spremembe libida
Bolezni dihal: primarna pljučna hipertenzija
Bolezni živčevja: suha usta, nespečnost, omotičnost, parestezije,
glavobol, anksioznost, motnje okusa, napadi krčev, serotoninski
sindrom med uporabo v kombinaciji z drugimi zdravili, ki vplivajo na
sproščanje serotonina, kratkotrajne prehodne motnje spomina
Srčne bolezni: atrijska fibrilacija, paroksizmalna supraventrikularna
tahikardija, palpitacije
Žilne bolezni: zvišan krvni tlak/hipertenzija, vazodilatacija (valovi
vročine)
Bolezni prebavil: zaprtje, navzeja, poslabšanje hemoroidov, driska,
bruhanje, gastrointestinalna krvavitev
Bolezni kože in podkožja: znojenje, alopecija, izpuščaj, urtikarija, kožne
krvavitve (ekhimoze, petehije)
Bolezni krvi in limfatičnega sistema: trombocitopenija, HenochSchonleinova purpura
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Sibutramin*
(Zdravila.net)

Orlistat (EMA,
Xenical)

Bolezni imunskega sistema: alergijske preobčutljivostne reakcije, od
blagih kožnih izpuščajev in urtikarije do angioedema in anafilaksije.
Psihiatrične motnje: agitiranost, depresija pri bolnikih s predhodno
anamnezo depresije ali brez nje
Očesne bolezni: zamegljen vid
Bolezni sečil: akutni intersticijski nefritis, mezangiokapilarni
glomerulonefritis, zastoj urina
Motnje reprodukcije in dojk: motnje ejakulacije/orgazma, impotenca,
motnje menstruacijskega ciklusa, metroragija
Drugo: Redko so opažali odtegnitvene simptome, npr. glavobol in
zvečan apetit
Bolezni živčevja: glavobol
Bolezni dihal: infekcije zgornjih in spodnjih dihal
Bolezni prebavil: bolečine v trebuhu, nelagodje, uhajanje oljnih
madežev iz rektuma, vetrovi z izlivanjem, urgentno odvajanje, mastno,
mehko ali tekoče blato, pogosto odvajanje, bolečine in nelagodje
rektuma, fekalna inkontinenca, napihnjenost, bolezni zobovja in dlesni,
divertikulitis, pankreatitis, žolčni kamni, hepatitis
Bolezni sečil: infekcije, oksalatna nefropatija
Metabolne motnje: hipoglikemija
Infekcijske bolezni: gripa
Motnje reproduktivnega sistema: menstrualne motnje
Psihiatrične motnje: anksioznost
Bolezni kože in podkožja: mehurjasti izpuščaji
Bolezni imunskega sistema: alergijske preobčutljivostne reakcije, od
blagih kožnih izpuščajev in urtikarije do angioedema in anafilaksije

* Zdravilu je poteklo dovoljenje za promet v RS. V prometu je lahko le še do 10. 9. 2011.

3.4 Interakcije zdravil za zdravljenje debelosti z nekaterimi zdravili za
kronične bolezni
Prekomerna telesna teža je dejavnik tveganja za številne druge bolezni,
med katerimi so najpogostejše sladkorna bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja
(povišan krvni tlak, srčno popuščanje, dislipidemije) in bolezni mišično-skeletnega sistema. Zato pacienti, ki jemljejo zaviralce apetita, pogosto sočasno
uporabljajo tudi druga zdravila za omenjene kronične bolezni. V tabeli 4 so
prikazane interakcije med zaviralci apetita, dostopnimi v Republiki Sloveniji,
in zdravili za najpogostejše pridružene kronične bolezni, kot sta jih zaznali
podatkovni bazi Lexicomp in Drugs.com. Kot je razvidno iz tabele, nobena od
podatkovnih baz ni zaznala interakcij s peroralnimi antidiabetiki, interakcije z
zdravili za zdravljenje bolezni srca in ožilja ter za bolezni mišično-skeletnega
sistema pa so navedene glede na pomembnost.
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Tabela 4. Interakcije med zaviralci apetita, dostopnimi v Republiki Sloveniji, in
zdravili za zdravljenje bolezni srca in ožilja in zdravili za zdravljenje bolezni mišičnoskeletnega sistema.
Učinkovina

Interakcije Lexicomp
ergoloid mezilat (X) –
↑tveganje za serotoninski
sindrom; amiodaron,
diltiazem, verapamil –
enc. inhibitorji (D) ↑konc.
sibutramina

Sibutramin*

Orlistat

amiodaron (C) ↓biološka
razpoložljivost (motena
absorpcija amiodarona)

Interakcije Drugs.com
sok grenivke – enc. inhibitor (Mo) ↑konc.
sibutramina;
klonidin (Mo) ↑respiratorno in CŽS depresijo;
furosemid, klortalidon, hidroklorotiazid,
indapamid, spironolakton (Mo) ↑tveganje za
hiponatriemijo; bosentan – enc. induktor (Mo)
↓konc. sibutramina; diltiazem, verapamil –
enc. inhibitor (Mi) ↑konc. sibutramina;
etodolak, diklofenak, indometacin, ketoprofen,
naproksen (Mo) – sibutramin (inhibitor
privzema serotonina in noradrenalina) lahko
poveča tveganje za krvavitve
amiodaron (Mi) ↓biološka razpoložljivost
(motena absorpcija amiodarona)

*Zdravilu je poteklo dovoljenje za promet v RS. V prometu je lahko le še do 10. 9. 2011
zzMo – Moderate – zmerno pomembna interakcija (Drugs.com)
zzMi – Minor – malo pomembna interakcija (Drugs.com)
zzX – zelo pomembna interakcija, prepovedana kombinacija (Lexicomp)
zzD – zmerno pomembna interakcija (Lexicomp)
zzC – malo pomembna interakcija (Lexicomp)

3.5
Druga zdravila, ki vplivajo na telesno maso
Znižanje telesne mase se lahko pojavi tudi kot stranski učinek drugih zdravil, ki so namenjena zdravljenju drugih bolezni. Ta stranski učinek je lahko
zaželen ali pa ne. Med zdravili, ki lahko znižajo telesno maso pacientov so
nekateri antidiabetiki (metformin, eksenatid), pri katerih je vpliv na telesno
maso pacientov običajno zaželen. Antidepresivi, inhibitorji ponovnega privzema serotonina (venlafaksin, sertralin, fluoksetin, citalopram …) lahko
povzročijo zmanjšanje, lahko pa tudi povečanje telesne mase. Tudi nekateri
antiepileptiki (topiramat) lahko povzročijo zmanjšanje ali povečanje telesne
mase (zdravila.net).

4 Razprava
Dostopnost zdravil za zdravljenje debelosti je v Republiki Sloveniji primerljiva drugim razvitim državam. Kljub temu da je bilo za zniževanje telesne
mase razvitih že več učinkovin, pa se je izkazalo, da je tveganje pri njihovi
uporabi večje od pričakovanih koristi in zato so bila številna zdravila umaknjena s trga. V državah, ki smo jih vključili v raziskavo, so od 13 učinkovin na
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trgu dostopne od ene (EU, Kanada, Slovenija*) do največ treh (ZDA, Avstralija) učinkovin. Glede na to, da sibutramin v EU nima dovoljenja za promet,
lahko pričakujemo da tega zdravila po 10. 9. 2011 tudi v Sloveniji ne bo več
v prometu. Orlistat je na voljo v jakostih, ki se smejo izdajati le na recept, pa
tudi v nižjih jakostih, ki so dosegljive tudi brez recepta. To zdravilo ima najmanjše tveganje za interakcije in je ob pravilni uporabi varno.
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Kljub dejstvu velikega zdravstvenega bremena prekomerne telesne mase
tako za posameznika kot tudi za družbo pa se moramo zavedati, da zdravila
za zdravljenje debelosti ne morejo nadomestiti nefarmakoloških ukrepov in
samodiscipline, ki je potrebna za dosego cilja optimiranja telesne mase. Zdravstveni delavci se moramo zavedati tveganj, ki so povezana z uporabo zdravil
za zdravljenje debelosti in v skladu s svojimi pristojnostmi pacientom ustrezno svetovati tako ob pojavu neželenih učinkov kot ob morebitnem tveganju
za pojav interakcij. Poseben zdravstveni problem lahko predstavljajo zdravila,
ki zaradi svojega tveganja za zdravje nimajo dovoljenja za promet v nobeni od
razvitih držav, so pa uporabnikom lahko dosegljiva preko spleta. Ta zdravila
lahko povzročijo pri uporabnikih še večje tveganje za zdravje kot pa sama prekomerna telesna masa. Zato smo dolžni uporabnikom svetovati le uporabo
zdravil, ki jih lahko dobijo po uradni in varni poti tudi v Republiki Sloveniji.
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adolescents
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Izvleček

Teoretična izhodišča: Med bolezni, ki postajajo vse pomembnejše v obdobju otroka
in mladostnika, sodi tudi debelost, saj je povezana s pojavom kroničnih nenalezljivih
bolezni, v današnjem času glavnim vzrokom obolevnosti in umrljivosti v državah razvitega sveta. Prekomerna telesna teža oziroma debelost v obdobju otroka je pogosto
napovedni dejavnik prekomerne telesne teže oziroma debelosti v odraslem obdobju.
Metoda: Literaturo smo pregledali po podatkovnih zbirkah Medline in Cobiss z uporabo izrazov »children«, »adolescent«, »obesity« in »overweight« oziroma »debelost«
in »otroci«.
Rezultati: Prevalenca debelosti pri otrocih v evropskih državah niha med 2 in 7 %.
Slovenski podatki kažejo, da je med petletniki 9 % debelih, med mladostniki pa 5 %.
Poleg klasičnih dejavnikov tveganja za razvoj debelosti v obliki telesne nedejavnosti
in slabih prehranjevalnih navad so v svetu v zadnjem času vse večje pozornosti deležni vpliv medijev, nezadovoljstvo s telesom in telesno težo ter verbalna stigmatizacija.
Razprava: Debelost je javnozdravstveni in družbeni problem, ki potrebuje celostno
obravnavo. Naraščanje prevalence prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih
in mladostnikih zahteva nove pristope na področju preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in zdravljenja debelosti in z njo povezanih zapletov in posledic. Problematika je namreč zelo široka in zlasti na področju preprečevanja ni le stvar zdravstvenega sektorja,
pač pa zahteva multisektorsko delovanje. Na eni strani je posledica individualnih značilnosti prekomerno prehranjenih otrok in mladostnikov ter njihovih družin, na drugi pa
problem sistemske narave, posledica neustreznih politik različnih sektorjev.
Ključne besede: prekomerna prehranjenost, debelost, otroci, mladostniki, dejavniki tveganja, preprečevanje, zgodnje odkrivanje
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Abstract

Theoretical background: Obesity is one of the diseases that are becoming increasingly important in the period of child and adolescent, since it is connected with the
appearance of chronic noncommunicable diseases, which are nowadays the main cause of death in developed countries. Overweight and obesity in the child-age period
are very often predictors of overweight and obesity in adult life.
Method: Literature search in Medline and Cobiss database was conducted, using the
terms »children«, »adolescent«, »obesity« AND »overweight« and »debelost« AND
»otroci«.
Results: The prevalence of obesity among children in European countries varies between 2 % and 7 %. Slovenian data show 9 % of obese among five-year old children and 5 %
among adolescents. The physical inactivity and poor eating habits are traditional risk
factors for the development of obesity, but in recent times increasing attention is given
to the media, dissatisfaction with body and body weight and verbal stigma.
Discussion: Obesity is a public health and social problem which requires integrated
treatment. A growing prevalence of overweight and obesity among children and adolescents requires new approaches in the field of prevention, early detection and treatment of obesity and related complications and consequences. The issue is very broad and in the field of prevention not only the problem of health sector, but requires
multisectoral operation. On one hand, it is a consequence of individual characteristics
of obese children and adolescents and their families and on the other a problem of
systemic nature, the result of inappropriate policies in different sectors.
Key words: overweight, obesity, children, adolescents, risk factors, prevention, early detection

1 Uvod
Obolevnost in ogroženost otrok in mladostnikov se spreminjata. Med bolezni, ki postajajo vse pomembnejše v obdobju otroka in mladostnika, vsekakor sodi debelost, ki je pomemben javnozdravstveni problem, saj zmanjšuje
kakovost življenja, povečuje obolevnost in skrajšuje življenjsko dobo. Povezana je s pojavom kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so v današnjem času glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti v državah razvitega sveta (Hlastan Ribič,
2010; Djomba, Veternik, Zaletelj Kragelj, Maučec Zakotnik in Hlastan Ribič,
2010). Debelost pa je tudi družbeni problem, množična prispodoba za prepuščanje užitkom, nediscipliniranost in pomanjkanje samonadzora (Stefanovska, 2008).
Prekomerna telesna teža oziroma debelost v obdobju otroka je zelo pogosto napovedni dejavnik prekomerne telesne teže oziroma debelosti tudi v
odraslem obdobju. Pri 30 % debelih odraslih se je debelost začela v otroštvu,
kar pomeni, da večina debelih odraslih v otroštvu ni bila prekomerno hranjena (Styne, 2001). Vendar bodo tisti, ki so prekomerno hranjeni kot otroci, zelo
verjetno prekomerno hranjeni tudi kot odrasli (Sketon in Rudolph, 2007).
Debelost, ki se je začela v otroštvu, ima težje zdravstvene posledice (Styne,
2001). Zapleti debelosti se lahko pokažejo že v otroštvu, še verjetneje pa se
bodo pokazali pozneje v življenju, saj je tveganje izrazito dolgoročno. Med
pomembne zaplete debelosti pri otroku in mladostniku spadajo metabolični
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sindrom, respiratorni zapleti (težka sapa in piskanje ter motnje dihanja v spanju), jetrne bolezni, zlasti žolčni kamni, ki se lahko pojavijo tudi že v otroštvu,
ortopedski zapleti, dermatološke spremembe, nevrološke motnje, hormonske
in duševne motnje ter tudi psihosocialni problemi (Gobov, Seher Zupančič,
Troha in Puc Vidrih, 2007). Zelo pomemben je aspekt samopodobe debelih
otrok in mladostnikov, saj debelost negativno vpliva na njihovo psihosocialno
zdravje in kvaliteto življenja. Predvsem mladostniki si v obdobju odraščanja
želijo biti čimbolj podobni vrstnikom, saj so v tem obdobju najbolj orientirani
na zunanjost, svoj videz, ker je le-ta najbolj viden predmet ocene sovrstnikov
(Stefanovska, 2008).

2 Metode
Opravljen je bil pregled literature po podatkovni zbirki Medline in Cobiss.
Uporabljeni so bili izrazi »children«, »adolescent«, »obesity« in »overweight«
oziroma »otroci« in »debelost«. V tako pridobljenih virih smo pregledali dodatne reference in z njimi ustrezno dopolnili literaturo. Spremljali smo tudi
aktualne pregledne članke s področja debelosti otrok in mladostnikov preko
elektronskih oblik revij s področja javnega zdravja.

3 Rezultati
Epidemiološki podatki o prekomerni prehranjenosti in debelosti
pri otrocih in mladostnikih
Prekomerna prehranjenost in debelost otrok ter mladostnikov naraščata in
postajata vedno večji problem v državah razvitega, pa tudi manj razvitega sveta. Tudi Slovenija pri tem ni izjema (Avbelj in Battelino, 2006; Reilly , Wilson,
Summerbell in Wilson, 2004).
Trend naraščanja deleža prekomerno težkih otrok je zelo hiter. V petindvajsetih letih se je v ZDA potrojil, v Angliji in v Avstraliji v 10 letih podvojil
(Lobstein, Baur in Uauy, 2004), porast prevalence prekomerne hranjenosti pa
opisujejo tudi v Kanadi, na Kitajskem, v Franciji, na Nizozemskem in Finskem
(Chinn in Rhona, 2001; McCarthy, Ellis in Cole, 2003; Fredriks, van Buuren,
Wit inVerloove Vanhorick, 2000; Whitlock, Williams, Smith in Scott, 2005).
Prevalenca debelosti pri otrocih v evropskih državah niha med 2 in 7 % (Whitlock idr., 2005). Tudi v Sloveniji zaznavamo naraščajoč trend debelosti tako
pri otrocih kot pri mladostnikih. Delež debelih otrok in mladostnikov se je v
obdobju od leta 1987 do 2007 v Sloveniji več kot podvojil, pri fantih, starih od
7 do 19 let, je narasel od 2,7 % na 7,7 %, pri enako starih dekletih pa od 2,5 %
na 5,9 % (Strel, Kovač in Starc, b. l.). Podatki, pridobljeni z raziskavo, ki jo je
opravila Pediatrična klinika, kažejo, da je med petletniki kar 20 % prekomerno prehranjenih (18 % dečkov in 21 % deklic) ter 9 % debelih (9 % dečkov in
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8 % deklic). Med mladostniki in mladostnicami (starimi 15 oziroma 16 let) je
prekomerno prehranjenih 16 % (17 % fantov in 15 % deklet) ter 5 % debelih
(6 % fantov in 4 % deklet) (Avbelj idr., 2005).
Dejavniki tveganja za razvoj prekomerne prehranjenosti in debelosti
Debelost je lahko tudi posredna posledica določenih bolezni, vendar v
splošnem velja, da je posledica energijskega neravnovesja v telesu, ko je vnos
energije s hrano in pijačo večji od porabe le-te (Krebs idr., 2007). Ključna dejavnika tveganja pri razvoju prekomerne prehranjenosti in debelosti sta torej
nezadostna telesna dejavnost in prekomerno uživanje hrane in pijače, pri njunem razvoju pa imajo pomembno vlogo še drugi dejavniki tveganja, kot so
vpliv medijev, nezadovoljstvo s telesom in telesno težo ter verbalna stigmatizacija (zbadljivke, vezane na telesno težo oziroma obliko telesa).
V obdobju otroštva se gradijo in oblikujejo vedenjski vzorci in življenjski
slog posameznika. Obstajajo številni dokazi, da zdravje in dobro počutje odraslih izvira iz načina življenja v otroštvu. Telesna dejavnost je sestavni del
zdravega življenjskega sloga in pomembno pripomore k oblikovanju vedenjskih vzorcev. Različne raziskave potrjujejo, da je telesna dejavnost zagotovo
eden od najučinkovitejših ukrepov za zmanjševanje prekomerne telesne teže
in debelosti, zato je otroke in mladostnike smiselno usmerjati v telesno dejavnost, ki traja vsaj eno uro in dosega vsaj zmerno do visoko stopnjo intenzivnosti (Planinšec in Pišot, 2004).
V zadnjih desetletjih se je pomembno spremenil življenjski slog otrok in
mladostnikov, kar ima za posledico, da so ti manj telesno dejavni, kot so bili
njihovi vrstniki pred desetletjem ali dvema. Podaljšal se je čas, ki ga otroci in
mladostniki preživijo v šoli, spremenil se je tudi način preživljanja prostega
časa. Dopoldanski večinoma sedeči način življenja otroci in mladostniki nadaljujejo tudi popoldne, v prostem času, ki ga pogosto preživljajo pred televizijskimi ekrani in računalniki.
Poleg tega pa se je spremenil tudi način transporta – starši večinoma z
osebnimi avtomobili vozijo otroke v šolo in na različne prostočasne dejavnosti. Podatki raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (Health Behaviour in School–age Children – HBSC) iz leta 2006 so pokazali, da
je v Sloveniji le 40 % otrok in mladostnikov, ki so redno vsakodnevno telesno
dejavni. 86 % slovenskih šolskih otrok pred televizijskimi ekrani preživi več
kot 30 minut dnevno, 17 % jih vsak dan gleda televizijo štiri ure ali več. Petina
jih med tednom uporabi računalnika nameni dve do tri ure dnevno (Jeriček,
Lavtar in Pokrajc, 2007). Vse to se že odraža na gibalni sposobnosti mladih.
Večletne primerjave gibalne sposobnosti dijakov, ki so jih opravili na Fakulteti
za šport, kažejo, da se znižuje delež povprečno gibalno sposobnih, povečujeta
pa deleža gibalno slabo učinkovitih dijakov in tudi delež gibalno zelo sposobnih dijakov (Jurak, Kovač in Strel, 2007). Temelj zdravega prehranjevanja
otrok in mladostnikov je pestra, kakovostna, uravnotežena in raznolika prehrana, ki je dobra popotnica za nadaljnje življenje. Neustrezne prehranjevalne
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navade v obdobju otroštva in mladostništva vplivajo na prehranjevalne navade v kasnejših življenjskih obdobjih, vodijo v nepravilne izbire živil, neustrezen režim prehranjevanja, neustrezne kulture prehranjevanja, dolgoročno pa
v prekomerno prehranjenost in debelost (Bilban, 2010). Po podatkih raziskave
HBSC iz leta 2006 tretjina šolskih otrok v Sloveniji med tednom redno izpušča zajtrk, dekleta pogosteje kot fantje. Na opuščanje zajtrka pa pomembno
vpliva tudi socio-ekonomski status, saj je to najpogostejše pri otrocih, ki sodijo v najnižji socio-ekonomski status. Četrtina slovenskih šolskih otrok uživa
sladkarije in sladkane pijače vsakodnevno, ne uživajo pa priporočenih količin
sadja in zelenjave (Jeriček idr., 2007). Vzrok nezdravim izbiram lahko iščemo
v poceni ponudbi energijsko goste hrane v obliki sladkih in slanih prigrizkov
(različne sladke tablice, čips, kokice …), hitre hrane (hamburgerji, pice, sendviči, ocvrt krompir ...) in sladkih pijač (sladke gazirane pijače, sadni sokovi z
dodanim sladkorjem, ledeni čaj …) pa tudi v televizijskih reklamah in različnih
kampanjah. Te so se izkazale kot zelo učinkovite pri spreminjanju prehranskih
vzorcev otrok in mladostnikov, saj veliko otrok in mladostnikov redno dnevno
preživlja prosti čas pred TV ekrani (Franco, Sanz, Otero, Dominguez-Vila in
Caballero B, 2010). Ker so v času otroških in mladinskih oddaj reklamirana
predvsem živila in pijače z nizko hranilno in visoko energijsko vrednostjo, ki
so med otroki in mladostniki priljubljena, to vodi v povečano poseganje po
najpogosteje reklamiranih živilih tako med samim gledanjem televizije kot
tudi drugače. Raziskave potrjujejo obstoj pozitivne povezave med dolgotrajnim gledanjem televizije in vnosom hitre hrane ter sladkih gaziranih pijač
(Haines in Neumark-Sztainer, 2006), po drugi strani pa preživljanje prostega
časa pred televizijskimi ekrani že zaradi porabe časa zmanjša telesno dejavnost in vodi v začaran krog boja s prekomerno telesno težo in debelostjo.
Nadzorovanje telesne teže z dietnim vedenjem, nezadovoljstvo s telesom
in telesno težo ter verbalna stigmatizacija (zbadljivke, vezane na telesno težo
oziroma obliko telesa) tudi lahko predstavljajo dejavnike tveganja za razvoj debelosti. Veliko število mladostnikov in otrok poroča, da pogosto nadzorujejo
svojo telesno težo z dietnim vedenjem, to pomeni, da spremenijo prehransko
vedenje z namenom, da znižajo telesno težo. V Sloveniji je bilo v času anketiranja v okviru raziskave HBSC na dieti skoraj 18 % deklet in skoraj 9 % fantov,
da morajo shujšati, vendar niso na dieti, pa je menilo 30 % deklet in skoraj 22
% fantov (Jeriček idr., 2007). Številne raziskave potrjujejo, da diete pri preprečevanju pridobivanja telesne teže dolgoročno niso učinkovite, celo nasprotno,
povezane so lahko s povečanim tveganjem za razvoj debelosti. Dietno vedenje
(omejevanje vnosa hrane zaradi želje po znižanju telesne teže) ima za posledico lakoto, ki ji sledi prenajedanje. Otroci in mladostniki, ki poročajo, da so na
dietah, dolgoročno pridobijo na telesni teži celo več kot njihovi vrstniki, ki se
v dietno vedenje ne zatekajo (Haines in Neumark-Sztainer, 2006).
Med slovenskimi otroki in mladostniki je poleg dietnega vedenja zelo pogosto tudi nezadovoljstvo s telesom in telesno težo. Rezultati raziskave HBSC
iz leta 2006 kažejo, da je bilo skoraj 54 % deklet in skoraj 39 % fantov v času anketiranja s svojo telesno težo nezadovoljnih (Jeriček idr., 2007). V nasprotju s
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pričakovanji nezadovoljstvo s telesom ni motiv za večjo telesno dejavnost, pač
pa ravno nasprotno znižuje fizično aktivnost, kar v večji meri velja za dekleta. Otroci in mladostniki s prekomerno telesno težo so pogosteje kot njihovi
vrstniki z normalno telesno težo podvrženi verbalni stigmatizaciji. Družbenim normam prilagojena velikost in oblika telesa ima danes velik pomen, zato
je telesna teža pomemben dejavnik pri mladostnikovem doživljanju samega
sebe, predvsem zaradi njegove negotovosti. Zbadljivke, vezane na telesno
težo, lahko povzročijo nezadovoljstvo s telesom ali celo simptome depresije,
ki posledično vodijo v prenajedanje ali pa v zatekanje k dietam v želji, da bi se
izognili nadaljnji stigmatizaciji, povezani s telesno težo (Haines in NeumarkSztainer, 2006).

4 Razprava
Naraščanje prevalence prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih
in mladostnikih zahteva nove pristope na področju preprečevanja, zgodnjega
odkrivanja in zdravljenja debelosti in z njo povezanih zapletov in posledic.
Prizadevanja so usmerjena v ustvarjanje pogojev za zdrav in optimalen razvoj
otroka ter mladostnika in okrepitev dejavnikov, ki delujejo varovalno (Konec
Juričič in Podkrajšek, 2007). Problematika je namreč zelo široka in zlasti na
področju preprečevanja ni le stvar zdravstvenega sektorja, pač pa zahteva
multisektorsko delovanje. Na eni strani je posledica individualnih značilnosti prekomerno prehranjenih otrok in mladostnikov ter njihovih družin, na
drugi pa problem sistemske narave, posledica neustreznih politik različnih
sektorjev.
V Sloveniji imamo oblikovane ključne strateške dokumente na področju
prehranske politike in spodbujanja telesne dejavnosti. Predvsem zdravstveni
sektor je na tem področju v Sloveniji v zadnjih letih deloval zelo sistematično.
Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s stroko in drugimi resornimi ministrstvi oblikovalo dva strateška dokumenta, ključna za zmanjševanje problematike prekomerne prehranjenosti in debelosti v Sloveniji. To sta Resolucija
o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 in Strategija Vlade
RS na področju spodbujanja telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja
za obdobje od 2007 do 2012. Poleg tega so bile izdelane Smernice zdravega
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki se že uspešno uporabljajo in uresničujejo v vrtcih, šolah in dijaških domovih, kjer se načrtuje in
pripravlja organizirana prehrana za otroke in mladostnike ter Smernice zdravega prehranjevanja dojenčkov, ki so namenjene strokovnemu osebju in vsebujejo najsodobnejša priporočila za prehrano otroka do prvega leta starosti
(Bratanič idr., 2010). V letu 2010 pa je bil sprejet še Zakon o šolski prehrani,
ki poleg subvencioniranja, postopkov izvajanja šolske prehrane v praksi ter
zagotavljanja enakih možnosti uvaja številne novosti za spodbujanje zdravih
prehranjevalnih navad. Dodatna vrednost zakona je tudi prepoved avtomatov
s hrano in pijačo po šolah in šolskih površinah (Poličnik in Petrič, 2010).
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Na področju psihosocialne preventive v zdravstveni dejavnosti pa je pred
zdravstvenim sektorjem še nekaj izzivov. Lahko bi izostrili posluh za zaznavo
tveganj in izboljšali strokovne sisteme predvsem za pomoč otrokom in mladostnikom v težavah. Z zgodnjim odkrivanjem in ukrepanjem pri prekomerni prehranjenosti in debelosti se namreč izboljša zdravje in počutje otrok ter
mladostnikov, še pomembnejši pa bo vpliv na zmanjševanje obolevnosti in
zgodnje umrljivosti odraslih. Iskanje in spremljanje prekomerno hranjenih in
debelih otrok in mladostnikov je pomembno zaradi iskanja tistih s povečanim
tveganjem za zaplete debelosti v otroštvu in mladostništvu ter za nadaljevanje
debelosti v odrasli dobi (Styne, 2001).
Z razvojem smernic za zgodnje odkrivanje in obravnavo ogroženih otrok
in mladostnikov bi povečali učinkovitost preventivne dejavnosti pri preprečevanju, zgodnjem odkrivanju in zdravljenju debelosti in metaboličnega sindroma ter drugih kroničnih bolezni, ki izhajajo iz teh dveh osnovnih bolezenskih
stanj (Štern, 2007).
Pri preprečevanju debelosti otrok in mladostnikov lahko pomembno vlogo
poleg zdravstvenega odigrajo tudi drugi sektorji. Priložnosti za ukrepanje pa
so v Sloveniji predvsem na področju gradnje pozitivne samopodobe, kjer je
poleg individualnih pristopov pomembna tudi vloga šolskega sektorja. Kot
učinkovito se je izkazalo omogočanje učenja veščin ustreznih načinov reševanja problemov in obvladovanja stresa kot tudi krepitve in oblikovanja samospoštovanja (Konec Juričič in Podkrajšek, 2007). Na področju preprečevanja
debelosti je potrebno spreminjanje vrstniških in družinskih pa tudi družbenih
norm, vezanih na dietno vedenje oziroma kontrolo telesne teže z omejevanjem. Ker je med slovenskimi otroki in mladostniki delež nezadovoljstva s
telesom visok, bi bilo potrebno uvesti psiho-edukacijske aktivnosti, ki mladim
na eni strani omogočijo spoznavanje z družbeno-kulturnimi ideali o obliki
in velikosti telesa, na drugi pa pridobivanje veščin s področja asertivnosti in
krepitve pozitivne samopodobe. Poleg izobraževanja in usposabljanja otrok
in mladostnikov je pomembno tudi izobraževanje staršev in pedagoških delavcev. Dajanje komentarjev tako na svojo lastno težo kot težo otroka ali mladostnika je v okviru naporov za preprečevanje debelosti in motenj hranjenja,
kontraproduktivno, enako kot spodbujanje k dietnemu vedenju. Z uvedbo
kampanj proti dietnemu vedenju bi lahko zmanjšali tovrstno obnašanje. Enako bi bilo otrokom in mladostnikom potrebno omogočiti pridobivanje veščin
za kritičnost do medijskih sporočil (medijska pismenost) in uvesti prepoved
reklamiranja hitre hrane in sladkih pijač vsaj v času otroških in mladinskih
programov, kar pa že spada na področje gospodarstva. Starši in skrbniki so
tisti, ki bi morali omejiti čas gledanja televizije, predvsem pa umakniti televizijske ekrane iz otroških sob, oziroma imeti pregled tudi nad drugimi mediji,
s katerimi se njihovi otroci srečujejo.
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5 Zaključek
Debelost otrok in mladostnikov je javnozdravstveni in družbeni problem,
ki potrebuje celostno obravnavo. Slovenija je na področju preprečevanja že
izpeljala nekatere medsektorske sistemske ukrepe in sprejela ključne strateške
dokumente, čaka pa jo še precej priložnosti pri uresničevanju teh in še nekaterih drugih sistemskih ukrepov v lokalnih okoljih, predvsem z informiranjem in ozaveščanjem ključnih deležnikov. Čeprav preprečevanje spada med
najučinkovitejše ukrepe, je pomembno tudi zgodnje odkrivanje in obravnava
prekomerno hranjenih in debelih otrok ter mladostnikov, ki je še posebno občutljivo področje, saj so za rast in razvoj nujno potrebne vse hranilne snovi.
Obdobje otroštva in mladostništva je tudi obdobje, ko se gradijo vedenjski
vzorci in oblikuje samopodoba, ki človeka spremljala skozi vse življenje, zato
je potreben še posebno čuteč pristop v obravnavi debelih otrok, mladostnikov
in njihovih družin, da ne utrjujemo, ampak poskusimo razgraditi negativna
sporočila, ki so jih deležni v javnosti (Gobov idr., 2007).
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Gibalna aktivnost slovenskih otrok
Physical activity of Slovene children
dr. Joca Zurc

Izvleček

Teoretična izhodišča: Raziskave so dokazale, da redno in kakovostno gibanje pri
otroku povečuje aerobno zmogljivost, uravnava krvni pritisk, pospešuje učinkovito
delovanje srca in pljuč ter reducira preveliko telesno maso in debelost. Na tej osnovi
je bil namen raziskave proučiti strukturo in značaj gibalne aktivnosti slovenskih otrok
v obdobju poznega otroštva.
Metoda: Raziskava je vključevala 1660 slovenskih otrok, povprečne starosti 10,4 let
(52,7 % deklic, 47,3 % dečkov). Podatki o gibalni aktivnosti so bili zbrani s strukturiranim anketnim vprašalnikom in s statističnim paketom SPSS 18.0 obdelani z vidika
opisne statistike, hi-kvadrat testa in multivariatne metode glavnih komponent.
Rezultati: Raziskava je pokazala, da je večina slovenskih otrok v prostem času gibalno aktivna vsak dan (46,0 %), zmerno intenzivno (51,6 %) in v organizirani obliki
(50,8 %). Povsem neaktivnih je 1,9 % otrok. Med gibalnimi neaktivnostmi prevladuje
gledanje televizije (AS = 3,89), delo na računalniku (AS = 3,10) in igranje digitalnih
iger (AS = 2,97). Multivariatna analiza je pokazala tri glavne komponente, ki skupaj
pojasnjujejo 68,79 % variance skupnega prostora gibalne aktivnosti otrok. Prva glavna komponenta predstavlja otrokovo gibalno neaktivnost, delo na računalniku (0,67),
igranje digitalnih iger (0,64) in gledanje televizije (0,60); druga glavna komponenta
gibalno aktivnost otrokove matere (0,59) in očeta (0,56); tretja glavna komponenta
pa intenzivnost (0,58) in pogostnost (0,54) gibalne aktivnosti otroka.
Razprava: Prostor otrokove gibalne aktivnosti je trorazsežen prostor. Prvo dimenzijo predstavlja gibalna neaktivnost, drugo gibalna aktivnost staršev ter tretjo gibalna
aktivnost otrok. Dobljeni rezultati predstavljajo izhodišča za razvoj promocijskih programov, ki bodo spodbujali gibanje otrok skupaj s starši, s poudarkom na rednem
izvajanju dejavnosti zmerne intenzivnosti.
Ključne besede: promocija zdravja, mlajši šolar, prostočasna gibalna aktivnost, gibalna
aktivnost staršev, metoda glavnih komponent
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Abstract

Theoretical background: The research showed that frequent and quality physical activity of children increases aerobic capabilities, regulates blood pressure, contributes
to the effective heart and lungs functioning and reduces overweight body mass and
obesity. The aim of the present study was to examine the structure and character of
physical activity by Slovene children in the late childhood period.
Methods: The empirical research included 1660 Slovene children, average age 10.4
years (52.7 % girls, 47.3 % boys). The data of their physical activity was collected with
structured questionnaire and analysed with statistical package SPSS 18.0. Relationships among variables were examined with principal component analysis.
Results: The most Slovene children are physically active in leisure time every day
(46.0 %), with moderate intensity (51.6 %) and in organised form (50.8 %). 1.9 % of children are totally inactive. The most popular physical inactivities are watching television
(M = 3.89), working on the computer (M = 3.10) and playing digital games (M = 2.97).
Multivariate analysis showed 3 principal components, that explain 68.79 % of variance
of the child’s physical activity common space. The first principal component consists
of the physical inactivity of child, working on the computer (0.67), playing digital games (0.64) and watching television (0.60). The second principal component consists of
the mother’s (0.59) and father’s physical activity (0.56). The third principal component
consist of the intensity (0.58) and frequency (0.54) of the child’s physical activity.
Discussion: The space of the child’s physical activity has three dimensions. First dimension presents physical inactivity, the second physical activity of parents and the
third dimension presents physical activity of children. The findings provide the starting points for the health promotion programs development, which would include
physical activity of children with their parents, focusing on regular frequency and moderate intensity.
Key words: health promotion, young scholar, leisure time physical activity, physical activity of parents, principal components analysis

1 Uvod
Svetovna zdravstvena organizacija je gibalno neaktivnosti uvrstila na četrto mesto vodilnih dejavnikov tveganja za umrljivost v današnjem svetu (World Health Organization, 2010). Gibalna aktivnost je zlasti pomemben dejavnik
otrokovega zdravja in razvoja, saj vsakodnevne gibalne in športne aktivnosti
ter igra omogočajo vzpostavljanje biološkega ravnotežja v otroškem organizmu in s tem tudi pravilno rast in razvoj (Johnston, Burns, Brauer in Richardson, 2002). Raziskave so dokazale, da redno in kakovostno gibanje pri otroku
povečuje aerobno zmogljivost, uravnava krvni pritisk in krvne lipide, pospešuje učinkovito delovanje srca in pljuč, reducira preveliko telesno maso in
debelost, preventivno deluje proti pojavom dihalnih okužb in pljučnih bolezni, dviga nivo zdravja skeleta (npr. s povečanje mineralne kostne gostote in
s tem zaščite pred razvojem osteoporoze v kasnejših obdobjih) ter povečuje
psihološko zdravje (zlasti preprečevanje in nadziranje občutja strahu in depresije) (Roberts, Tynjälä in Komkov, 2004; Todd in Currie, 2004; Eisenmann,
2004; Tomson, Pangrazi, Friedman in Hutchison, 2003; Cavill, Biddle in Sallis,
2001). Ugotovljene so bile statistično pomembne razlike med skupinama gibalno aktivnih in neaktivnih otrok v pojavu debelosti, in to že v predšolskem
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obdobju. Ne glede na spol so bili predebeli otroci manj gibalno aktivni, kar še
zlasti velja za dečke (Trost, Sirard, Dowda, Pfeiffer in Pate, 2003; Pate, Pfeiffer,
Trost, Ziegler in Dowda, 2004; Crespo idr., 2001). Gibalna aktivnost ima vlogo
tudi pri preprečevanju in nadziranju tveganega vedenja pri otrocih in mladostnikih, kot je na primer nasilje, nezdrava prehrana, premalo počitka ter uporaba tobaka, alkohola in drugih zdravju škodljivih snovi. Gibalna aktivnost pri
otroku povečuje možnosti za samoizražanje, pomaga mu izgrajevati samozavest in samospoštovanje, doživeti občutke uspešnosti, ustvarjati medsebojne
odnose in se aktivno vključevati v družbo (Cavill idr., 2001).
Tittlbach s sodelavci (2011) je proučeval povezave med gibalno aktivnostjo
in nekaterimi parametri zdravja nemških otrok in mladostnikov med 11 in
17 letom (N = 2291). Rezultati so pokazali, da skupna gibalna aktivnost pojasnjuje do 12,6 % variance telesnega in psihosocialnega zdravja pri mladih in
samo 2,5 % variance telesnih in psihosocialnih zdravstvenih primanjkljajev.
Povezave med gibalno aktivnostjo in zdravjem pri otrocih in mladostnikih
tako ne pomenijo načina zmanjševanja zdravstvenih težav, temveč predvsem
povečanje telesnih in psihosocialnih sposobnosti.
Največja vrednost gibalne aktivnosti v otroštvu pa je v njenem nadaljevanju tudi v odraslosti. Vedenjski vzorci gibanja in športnega udejstvovanja,
pridobljeni v otroštvu, se namreč povečini ohranijo celo življenje in tako sooblikujejo temelje za dejavno in zdravo življenje. Tuero s sodelavci (2001)
navaja, da je prostočasna gibalna aktivnost odraslih statistično pomembno
povezana z gibalno aktivnostjo, ki so jo izvajali v otroštvu. Otroštvo je čas, v
katerem otrok usvaja nove gibalne spretnosti in sposobnosti. Gre za razvojno
obdobje maksimalne dojemljivosti in odzivnosti za določeno vrsto vplivov,
ki je optimalna za razvoj gibalnih vedenj, sposobnosti in spretnosti. Obdobja
izven meja občutljivosti so obdobja zmanjšane verjetnosti za razvoj teh vedenj
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).
Pozitiven vpliv na otrokov razvoj pa ima lahko samo tista gibalna aktivnost, ki je ustrezna po pogostnosti, obliki in vsebini. Po priporočilu Svetovne
zdravstvene organizacije taka aktivnost traja najmanj 60 minut in se izvaja
vsak dan (World Health Organization, 2010). Nasprotno lahko pomanjkanje gibalne aktivnosti ali pa napačno, pretirano ponavljanje specifičnih gibov
povzroči nepravilen telesni razvoj, hkrati s tem pa tudi upočasni gibalni, intelektualni, socialni in čustveni razvoj otroka. Roberts s sodelavci (2004) na
osnovi dosedanjih študij poudarja, da 30-minutna vadba trikrat ali večkrat
na teden, ki so jo priporočali še v začetku devetdesetih let, ni več zadostna in
je zato ni več v priporočilih, saj se, kot ugotavljajo, ob njej nivo debelosti in
razvojnih pomanjkljivosti vseeno dviguje.
Podatki dosedanjih raziskav (Roberts idr., 2004) o prostočasni gibalni aktivnosti otrok kažejo, da so otroci manj aktivni in ne dosegajo norm, ki bi
bile nujne za njihov skladen razvoj. Longitudinalne študije pokažejo, da se
pogostnost gibalne aktivnosti pomembno zmanjšuje z naraščanjem starosti
in z leti šolanja (Laakso idr., 2000; Gavarry, Giacomoni, Bernard, Seymat in
Falgairette, 2003). V različnih raziskavah se ponavlja vzorec, ki kaže, da se
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danes premalo giblje več kot dve tretjini mladih (Westerstahl, 2003). Roberts
s sodelavci (2004) navaja, da je samo 34 % otrok iz držav Evrope in Severne
Amerike dovolj gibalno aktivnih (aktivnost v šoli in v prostem času), kar je
potrebno za njihov razvoj in ohranjanje zdravja. Med dovolj aktivnimi je manj
deklic (27 %) v primerjavi z dečki (40 %).
Na osnovi dokazanega pomena gibalne aktivnosti za otrokovo zdravje in
razvoj je bil namen raziskave proučiti strukturo in značaj gibalne aktivnosti
slovenskih otrok v razvojnem obdobju poznega otroštva. Cilji raziskave so bili:
C1: Ugotoviti ustreznost gibalne aktivnosti slovenskih otrok glede na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.
C2: Ugotoviti statistično pomembne razlike v gibalni aktivnosti otrok glede
na proučevane socialno-demografske karakteristike.
C3: Proučiti strukturo in razsežnosti prostora gibalne aktivnosti desetletnih
otrok (število in vrsto komponent, ki ga sestavljajo).

2 Metode dela
Empirični podatki, ki bodo uporabljeni v nalogi, temeljijo na neeksperimentalni kvantitativni metodi dela in so del obširnejše raziskave z naslovom
»Vloga gibalne aktivnosti v otrokovem socialnem razvoju v obdobju poznega
otroštva« (Zurc, 2008). Namen raziskave je bil proučiti otrokov socialni razvoj v obdobju poznega otroštva, njegovo prostočasno gibalno aktivnost ter
ugotoviti povezave med gibalno aktivnostjo in socialnim razvojem mlajšega
šolarja. Naročnik in financer raziskave je bila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Raziskava je bila izvedena kot podoktorski
temeljni znanstveno-raziskovalni projekt v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2008 na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper Univerze na Primorskem.
Odgovorna nosilka in izvajalka raziskave je bila avtorica pričujoče študije.
2.1 Opis vzorca merjencev
Raziskava je vključevala vzorec 1783 slovenskih otrok, ki so šolskem letu
2006/2007 obiskovali 4. in 5. razred osemletke in 4.–6. razred devetletke. V
raziskavo je bilo vključenih 16 osnovnih šol z vsemi podružničnimi šolami.
Vzorčni okvir so predstavljale vse osnovne šole v Republiki Sloveniji. Metoda
vzorčenja je bila večstopenjska, in sicer slučajnostno tristopenjska. Z metodo
naključnega izbora so bile iz vseh dvanajstih slovenskih statističnih regij glede
na velikost regije izbrane tri osnovne šole iz Osrednjeslovenske regije, po dve
osnovni šoli iz Podravske in Savinjske regije ter po ena osnovna šola iz Pomurske, Koroške, Zasavske, Spodnjeposavske regije, Jugovzhodne Slovenije,
Gorenjske, Notranjsko-kraške, Obalno-kraške in Goriške regije. V naključno
izbranih osnovnih šolah so bili na drugi stopnji vzorčenja izbrani razredi, ki
pokrivajo starostno obdobje mlajšega šolarja. Izbrani so bili razredi od 4. do
6. razreda devetletke in od 4. do 5. razreda osemletke, v primeru, da so vodstva izbranih šol in razredniki izbranih razredov pristopili k sodelovanju v
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raziskavi. Na tretji stopnji vzorčenja so bili izbrani vsi učenci teh razredov,
katerih starši so podali soglasje k sodelovanju v raziskavi in ki so bili na dan
in uro izvedbe raziskave prisotni v razredu. Iz raziskave so bile izločene tudi
vse enote, za katere niso bili podani odgovori v vseh odvisnih spremenljivkah.
Dejansko pa je bilo v raziskavi z vidika gibalne aktivnosti proučevanih 1660
otrok, od tega 52,7 % deklic in 47,3 % dečkov, povprečne starosti 10,4 let.
56,6 % otrok je obiskovalo četrti razred, 37,4 % peti razred in 6,0 % šesti razred. Iz matičnih šol je bilo 86,9 % otrok in iz podružničnih šol 13,1 % otrok.
Otroci so prihajali večinoma iz družin z dvema otrokoma (54,2 %) ali tremi
otroci (27,4 %), povprečno je bilo v družini 2,36 otrok. Največ mater je imelo
zaključeno štiriletno srednjo šolo (34,8 %), triletno poklicno šolo (26,1 %) ali
pa samo osnovno šolo (26,1 %). Največ očetov je imelo zaključeno triletno poklicno šolo (52,2 %) in štiriletno srednjo šolo (21,7 %). Realizacija vključenega
vzorca je bila 93,10 %. Dobljeni podatki so posplošljivi za populacijo otrok v
razvojnem obdobju mlajšega šolarja v Republiki Sloveniji.
2.2 Opis vzorca spremenljivk in merskega instrumenta
Podatki o gibalni aktivnosti so bili zbrani s strukturiranim anketnim vprašalnikom. Proučevane odvisne spremenljivke so bile: pogostnost, intenzivnost
in oblika gibalne aktivnosti otroka v prostem času, neorganizirana gibalna aktivnost, gibalna aktivnost otrokove matere in očeta, otrokovo mnenje o ustreznosti lastne telesne teže, količina gledanja televizije, dela na računalniku in
igranja digitalnih iger na dan. Neodvisne spremenljivke (socialno-demografske značilnosti) so bile: spol in starost otroka, razred v šoli, vrsta šole (matična, podružnična), izobrazba otrokove matere in očeta ter število otrok v družini. Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa s ponujenimi odgovori. Vse odvisne
spremenljivke, razen ocene telesne teže in vključenosti v organizirane gibalne
aktivnosti (nominalni spremenljivki), so bile ordinalnega značaja z ocenjevalnimi lestvicami 1–3, 1–5, 1–6 in 1–8, pri čemer je vrednost 1 pomenila
najnižjo prisotnost ali neprisotnost določenega kriterija in najvišja vrednost
največjo prisotnost izbranega kriterija.
2.3 Potek izvedbe raziskave
Na osnovi izbranega reprezentativnega vzorca slovenskih otrok v razvojnem obdobju mlajšega šolarja je naprej potekalo zbiranje soglasij staršev
vključenih otrok. V dogovoru z vodstvi šol je bilo zbiranje podatkov izvedeno
od 26. aprila 2007 pa do konca šolskega leta 2006/2007. Anketni vprašalnik
o gibalni aktivnosti v prostem času so izpolnjevali otroci, za katere so starši
podali pisno soglasje k raziskavi in ki so bili na dan izvedbe raziskave prisotni pri pouku. Vprašalnike so otroci izpolnjevali samostojno in individualno
v času šolskega pouka eno šolsko uro. Čas izvedbe raziskave je bil predhodno
dogovorjen z vodstvom šol in razredniki. Anketiranci so se lahko kadarkoli
med izpolnjevanjem ankete obrnili na izvajalko raziskave, ki je vodila izvedbo
vseh anketiranj in je bila prisotna v razredu.
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Postopek zbiranja in varovanja osebnih podatkov je bil izveden v skladu z
zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999).
Do odgovorov merjencev je imela dostop samo izvajalka raziskave, ki je varovala njihovo anonimnost. Vse predstavitve rezultatov temeljijo na anonimnosti merjencev.
2.4 Metode analize podatkov
Podatki o gibalni aktivnosti so bili obdelani s statističnim paketom SPSS
18.0 z vidika opisne statistike, bivariatne analize razlik (kontingenčne tabele
s hi-kvadrat testom) in multivariatne metode glavnih komponent. V analizo
z metodo glavnih komponent so bile vključene samo odvisne spremenljivke
ordinalnega značaja, ki so bile predhodno standardizirane (zaradi različnih
ordinalnih lestvic).

3 Rezultati
Raziskava je pokazala, da je večina slovenskih otrok gibalno aktivna v prostem čas vsak dan eno uro (46,0 %), sledi dva- do trikrattedenska aktivnost
(24,2 %) in štiri- do petkrattedenska aktivnost v prostem času (18,9 %). Skupaj
je tako 89,1 % desetletnih slovenskih otrok v prostem času aktivnih najmanj
dvakrat na teden po eno uro in 64,9 % najmanj štirikrat na teden po eno uro.
9 % otrok se je opredelilo za neredno gibalno aktivne (od enkrat na teden
do nekajkrat na mesec) in 1,9 % otrok za povsem gibalno neaktivne. Večina
otrok meni, da je intenzivnost njihove vsakodnevne gibalne aktivnosti zmerna (51,6 %). Tretjina (37,5 %) jih meni, da je njihova dnevna gibalna aktivnost
visoke intenzivnosti, in 10,8 %, da je intenzivnost njihove dnevne gibalne aktivnosti nizka. Polovica otrok je v prostem času gibalno aktivnih v organizirani obliki (v športnih klubih, društvih, pod strokovnim vodstvom) (50,8 %)
in polovica v neorganizirani obliki (49,2 %). Med neorganiziranimi gibalnimi
aktivnostmi prevladujejo gibanje v družbi prijateljev (50,1 % pogosto aktivnih), otrokovo samostojno gibalno udejstvovanje (43,3 % pogosto aktivnih)
in gibanje v družini (30,9 % pogosto aktivnih). Večja gibalna aktivnost je po
mnenju otrok prisotna pri očetih (3,78) v primerjavi z materami (3,67). Pri
obeh skupinah je standardni odklon visok (nad 1,14) in kaže na razpršenost
podatkov in variabilnost v gibalni aktivnosti staršev. Največ mater kot tudi
očetov se uvršča v skupino gibalno aktivnih večkrat na teden (40,6 % mater,
37,9 % očetov) in vsak dan (23,5 % mater, 30,8 % očetov). 3,4 % mater in 4,6 %
očetov je po mnenju proučevanih otrok gibalno povsem neaktivnih. Med gibalnimi neaktivnostmi otrok prevladuje gledanje televizije (AS = 3,89), delo
na računalniku (AS = 3,10) in igranje digitalnih iger (AS = 2,97). Največ otrok
gleda televizijo od ene do dve uri na dan (53,1 %), dela na računalniku od 30
minut do ene ure na dan (47,4 %) in igra digitalne igre od 30 minut do ene ure
na dan (46 %). 22,6 % otrok nikoli ne igra digitalnih iger, 18,7 % jih nikoli ne
dela na računalniku in samo 6,1 % jih nikoli ne gleda televizije. 44,5 % otrok
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meni, da imajo ustrezno telesno težo, 26,8 %, da je njihova teža prevelika, in
12 %, da imajo premajhno telesno težo.
Hi-kvadrat test je pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike v pogostnosti gibalne aktivnosti otrok glede na njihov spol (p = 0,000, deklice so
manj pogosto gibalno aktivne v primerjavi z dečki), v intenzivnosti dnevne
gibalne aktivnosti glede na spol (p = 0,000, dečki so bolj intenzivno gibalno
aktivni v primerjavi z deklicami), v intenzivnosti gibalne aktivnosti glede na
razred (p = 0,005, s starostjo intenzivnost gibalne aktivnosti pada), v vključenosti v organizirano obliko prostočasnih gibalnih aktivnosti glede na spol
(p = 0,000, dečki so bolj vključeni), razred (p = 0,027, s starostjo vključenost
pada) in glede na vrsto šole (p = 0,000, otroci iz matičnih šol so bolj vključeni
v primerjavi z otroki iz podružničnih šol), v gledanju televizije na dan glede na
spol (p = 0,001, dečki več časa na dan gledajo televizijo v primerjavi z deklicami), v gledanju televizije na dan glede na razred (p = 0,000, s starostjo narašča
čas gledanja televizije na dan), v delu na računalniku na dan (p = 0,000, dečki
več časa na dan delajo na računalniku v primerjavi z deklicami), v delu na
računalniku na dan glede na razred (p = 0,000, s starostjo narašča čas dela na
računalniku na dan), v igranju digitalnih iger na dan glede na spol (p = 0,000,
dečki več časa na dan igrajo digitalne igre v primerjavi z deklicami). Obstajajo
statistično pomembne razlike v mnenju otrok o ustreznosti telesne teže glede
na intenzivnost prostočasne gibalne aktivnosti (p=0,000), pogostnost gibalne
aktivnosti v družini (p = 0,001) in vključenost v organizirano obliko prostočasnih gibalnih aktivnosti (p = 0,000). Gibalno bolj aktivni otroci imajo boljše
mnenje o ustreznosti svoje telesne teže.
Tabela 1. Linearne kombinacije opazovanih spremenljivk – komponente, njihove
lastne vrednosti in odstotek pojasnjene variance.
Odstotek pojasnjene Kumulativni odstotek
variance
pojasnjene variance
27,714
27,714

Komponenta

Lastna vrednost

1

1,940

2

1,778

25,394

53,108

3

1,098

15,680

68,788

4

0,677

9,673

78,461

5

0,605

8,636

87,098

6

0,466

6,652

93,750

7

0,438

6,250

100,000

Povprečna vrednost lastnih vrednosti = 1,00

Tabela 1 kaže, da je bilo v izračunu metode glavnih komponent odvisnih
spremenljivk otrokove gibalne aktivnosti dobljenih 7 linearnih kombinacij
opazovanih spremenljivk oz. komponent. Najpomembnejše so prve tri glavne
komponente z lastno vrednostjo nad 1,00, ki skupaj pojasnjujejo 68,79 % variabilnosti podatkov prostočasne gibalne aktivnosti otrok. Ostale komponente
pojasnjujejo manjši delež variabilnosti podatkov, saj je pojasnjena varianca
nižja od 10 %. Prva glavna komponenta z lastno vrednostjo 1,940 pojasnjuje
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27,71 % skupne variance, druga komponenta z lastno vrednostjo 1,778 pojasnjuje 25,39 % skupne variance in tretja komponenta z lastno vrednostjo 1,098
pojasnjuje 15,68 % skupne variance.
»Scree« diagram lastnih vrednosti izračunanih komponent merjenih odvisnih spremenljivk je pokazal izrazito izstopanje prvih treh glavnih komponent
in s tem izražene tri razsežnosti ali tri dimenzije. »Scree« diagram dokazuje,
da je smiselno proučevati največ prvi tri komponente, ker preostale ne kažejo ločenih razsežnosti. Sedem indikatorjev tako meri tri razsežnosti prostora
gibalne aktivnosti otroka.
Tabela 2. Matrika izračunanih komponentnih uteži za prvo, drugo in tretjo glavno
komponento.
Odvisne spremenljivke
Pogostnost gibalne aktivnosti
Intenzivnost gibalne aktivnosti
Gibalna aktivnost matere
Gibalna aktivnost očeta
Gledanje televizije/dan
Delo na računalniku/dan
Igranje digitalnih iger/dan
Lastne vrednosti
Odstotek pojasnjene variance

Prva
komponenta
–0,383
–0,368
–0,465
–0,464
0,604
0,674
0,638
1,940
27,714

Druga
komponenta
0,485
0,481
0,585
0,559
0,387
0,501
0,507
1,778
25,394

Tretja
komponenta
0,541
0,581
–0,450
–0,494
–0,128
0,044
0,049
1,098
15,680

Matrika izračunanih komponentnih uteži za prvo, drugo in tretjo komponento (tabela 2) kaže, da sta prva in tretja komponenta bipolarni, druga
komponenta pa ima vse korelacije med spremenljivkami in komponento pozitivne. Na prvi glavni komponenti imajo največje vrednosti spremenljivke
otrokove gibalne neaktivnosti, ki tako določajo to komponento, in sicer delo
na računalniku (0,67), igranje digitalnih iger (0,64) in gledanje televizije (0,60).
Vse ostale uteži na prvi komponenti so v negativni korelaciji, kar je pričakovano glede na to, da ostale spremenljivke merijo gibalno aktivnost. Prva
komponenta tako meri razsežnost gibalne neaktivnosti otroka in pojasnjuje
27,71 % skupne variance. Druga komponenta ima vse pozitivne korelacije z
merjenimi spremenljivkami. Najvišje vrednosti na drugi komponenti pa imata
spremenljivki, ki merita gibalno aktivnost staršev otrok, in sicer gibalna aktivnost matere (0,59) in gibalna aktivnost očeta (0,56). To sta spremenljivki, ki
najmočneje določata razsežnost druge komponente, ki tako meri gibalno aktivnost staršev desetletnih otrok in pojasnjuje 25,39 % skupne variance. Tretja
komponenta je enako kot prva zelo izrazita, predstavlja jo gibalna aktivnost
otroka. Najvišjo korelacijo ima spremenljivka intenzivnost dnevne gibalne aktivnosti (0,58), ki ji sledi pogostnost gibalne aktivnosti v prostem času (0,54).
Ostale spremenljivke imajo negativne ali pa zelo nizke korelacije s komponento otrokove gibalne aktivnosti, ki tako predstavlja tretjo merjeno dimenzijo in
pojasnjuje 15,68 % skupne variance proučevanega prostora.
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4 Razprava
Namen raziskave je bil proučiti značilnosti gibalne aktivnosti slovenskih
otrok glede na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in socialno-demografske karakteristike ter ugotoviti, kakšni sta struktura in razsežnost tega
prostora.
Raziskava na reprezentativnem vzorcu 1660 desetletnih otrok je pokazala,
da priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije, ki določa za redno gibalno
aktivnosti pri otrocih med 5 in 17 letom tisto, ki traja najmanj 60 minut in se
izvaja vsak dan (World Health Organization, 2010), ustreza 46 % slovenskih
otrok. Če pa proučevani prostočasni gibalni aktivnosti prištejemo še obvezen
pouk šolske športne vzgoje s tremi šolskimi urami tedensko, se odstotek slovenskih otrok, ki so dovolj gibalno aktivni za ohranjanje svojega zdravja in razvoj, dvigne na 64,9 %. V raziskavi je bila proučevana pogostnost prostočasne
gibalne aktivnosti otrok, ki se izvaja na dan skupaj vsaj 60 minut. Zato lahko
zaključimo, da je 64,9 % slovenskih otrok dovolj gibalno aktivnih.
Ob navedeni dolžini gibalne aktivnosti se priporoča tudi udejstvovanje
v organiziranih gibalnih dejavnostih, ki potekajo pod strokovnim vodstvom
(Cavill idr., 2001), in aktivnosti zmerne-do-živahne intenzivnosti (World
Health Organization, 2010), ki so definirane kot primerljive živahni hoji, ki
povzroča občutek toplote in pomanjkanja sape. Pri otroku aktivnosti zmerne
intenzivnosti povzročajo rahlo zadihanost, povišano frekvenco srčnega utripa in občutek povečane toplote, ki ga pri vročem ali vlažnem vremenu lahko
spremlja znojenje (Roberts idr., 2004). Dobra polovica proučevanih slovenskih otrok zadovoljuje navedeno priporočilo, saj jih je 51 % vključenih v športne klube in društva, 89,1 % jih je vsakodnevno gibalno aktivnih zmerno do
visoko intenzivno.
Dobljeni rezultati gibalne aktivnosti slovenskih desetletnih otrok so primerljivi z rezultati sorodnih raziskav v tujini in jih celo presegajo. Tittlbach
s sodelavci (2011) je ugotovil, da je pri mladih med 11 in 17 letom v Nemčiji
dovolj gibalno aktivnih 58,6 % otrok in mladostnikov. 16,7 % se jih je v tej raziskavi označilo za povsem gibalno neaktivne, medtem ko je bilo takih v naši
raziskavi manj kot 2 %. Gonzalez-Suarez in Grimmer-Somers (2009) poročata
o podobnih rezultatih gibalne aktivnosti preadolescentnih otrok na Filipinih.
Na naključno izbranem vzorcu 167 dečkov in 213 deklic, starih od 11 do 12
let, ki so obiskovali javne in zasebne šole, sta ugotovila od 56,1 % do 65,0 %
prisotnost zadostne gibalne aktivnosti, samo 10 % jih je bilo visokointenzivno aktivnih. V naši raziskavi je bilo takih več, kar 37,5 %. Beighle s sodelavci
(2006) je proučeval gibalno aktivnost otrok v prostem času po šoli in v času
počitnic. V raziskavi, v kateri je sodelovalo 270 otrok, povprečne starosti 9,5
let, je bilo ugotovljeno, da otroci večino svojega prostega časa preživijo v gibalni aktivnosti. Gibalna aktivnost, ki je bila merjena s pedometrom, pa je
pokazala statistično pomembne razlike glede na spol. Dečki so preživeli 78 %
časa svojih počitnic v gibalni aktivnosti, deklice pa 63 %. V prostem času po
šolskem pouku pa so dečki preživeli 25 %, deklice 20 % svojega časa v gibalni
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aktivnosti. Raziskava je tako pokazala, da so v prostem času dečki statistično bolj aktivni v primerjavi z deklicami. Razlike med spoloma v gibalni aktivnosti sta ugotovila tudi McLure in Summerbell (2009), ki sta raziskovala
nivo gibalne aktivnosti otrok na področju severovzhodne Anglije, kjer gre za
povečan pojav debelosti. Na stratificiranem slučajnostnem vzorcu 246 otrok,
povprečne starosti 10 let, je bilo z meritvami akcelometra ugotovljeno, da je
samo 7 % (17 od 246) otrok dovolj gibalno aktivnih. Dečki so bili gibalno bolj
aktivni v primerjavi z deklicami. Gonzalez-Suarez in Grimmer-Somers (2009)
poročata o statistično pomembnih razlikah v gibalni aktivnosti otrok glede
na spol, starost in vrsto šole. Dečki, mlajši otroci in učenci zasebnih šol so se
izkazali za statistično pomembno bolj gibalno aktivne v prostem času. Navedeni rezultatih tujih raziskav se ujemajo z dobljenimi ugotovitvami pričujoče
raziskave, kjer so se pokazale statistično pomembne razlike v gibalni aktivnosti otrok glede na spol, starost in vrsto šole. Tudi slovenski desetletni dečki
so statistično pomembno bolj gibalno aktivni v primerjavi z deklicami, mlajši
otroci bolj v primerjavi s starejšimi in učenci matičnih šol bolj v primerjavi z
učenci s podružničnih šol (slednji glede na vključenost v organizirane gibalne
dejavnosti).
Zanimivi so dobljeni podatki o gibalni neaktivnosti slovenskih otrok, med
katerimi izrazito prednjači gledanje televizije, ki mu sledi delo na računalniku
in igranje digitalnih iger. Rey-López s sodelavci (2008) opozarja, da so sedentarni vzorci življenjskega sloga pri otrocih in mladostnikih, kot so npr. igranje
digitalnih iger, uporaba računalnika in zlasti gledanje televizije, povezani s
pojavom debelosti. V pregledni študiji dosedanjih raziskav med leti 1990 in
2007 v bazi podatkov Pubmed, ki so se nanašale na sedentarni način življenja
pri mladih med 2. in 18. letom starosti, se je pokazalo, da gledanje televizije,
zlasti pri mlajših otrocih, predstavlja med sedentarnimi vedenji največje tveganje za pojav debelosti pri mladih. Zimmerman in Bell (2010), ki sta proučevala povezave med značilnostmi otrokovega gledanja televizije in indeksom
telesne mase, sta prišla do zanimive ugotovitve, da je gledanje komercialnih
programov (ekonomskopropagandna sporočila) pri šolskih otrocih statistično
pomembno povezano s povečanim indeksom telesne mase. Avtorja na osnovi
dobljenih rezultatov izpostavljata, da gledanje televizije ni povezano z debelostjo toliko zaradi sedentarnega vedenja temveč bolj zaradi neustreznih reklamnih sporočil, ki spodbujajo življenjski slog, ki vodi k debelosti.
Metoda glavnih komponent je pokazala, da je prostor otrokove gibalne
aktivnosti trorazsežen prostor, ki je sestavljen iz treh osrednjih dimenzij. Ob
doslej že predstavljenih dimenzijah gibalne neaktivnosti in gibalne aktivnosti
otroka velja izpostaviti še dimenzijo gibalne aktivnosti otrokovih staršev oz.
gibalno aktivnost v družini. Raziskava namreč kaže, da pomemben del prostora otrokovega gibanja predstavlja gibanje njegove družine. Dobljeni rezultat
pojasnjuje visok delež (25,39 %) gibalne aktivnosti otroka. Iz navedenega sledi
ugotovitev, da na gibalno aktivnost slovenskih desetletnih otrok pomembno
vpliva gibalna aktivnost, ki jo je deležen v okviru svoje družine. Če želimo
torej dvigniti gibalno aktivnost otroka, je potrebno učinkovati širše, na gi171
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balno aktivnost celotne družine. Thompson s sodelavci (2010) je proučeval
gibalno aktivnost družin in dejavnike, ki vplivajo na udeležbo družine v redni
gibalni aktivnosti. S polstrukturiranimi telefonskimi intervjuji, na vzorcu 30
staršev otrok v Veliki Britaniji, starosti med 10 in 11 letom, različnih socialnoekonomskih statusov, so raziskovalci ugotovili, da večina staršev meni, da je
skupna vključenost družine v gibalne aktivnosti pomembna, ker doprinaša k
izboljšanju komunikacije med starši in otroci, povečanju skupno preživetega
časa, veselju, izboljšanju duševnega zdravja, kontroli telesne teže in povečanju fizične zmogljivosti. Kljub navedenim prednostim pa je večina staršev poročala, da njihove družine skupaj med tednom izvajajo malo ali povsem nič
gibalne aktivnosti in da je vsaka aktivnost, ki jo preživijo v družinskem krogu,
običajno sedeče narave. Kot najpogostejše ovire za gibalno aktivnost družin
so bile ugotovljene: hiter življenjski stil, razlike v starosti in interesih med
otroki in odraslimi, slabo vreme in pomanjkanje dostopa do športnih objektov, prevoza ali denarja za prostočasne aktivnosti. Intervencije za povečanje
gibalne aktivnosti v družinah so učinkovite, če so zasnovane na kompleksnih
zahtevah in potrebah različnih družin ter zagotavljajo dosegljive aktivnosti, ki
so privlačne za širok razpon interesov vseh družinskih članov.
Opozoriti velja, da je metoda glavnih komponent pokazala, da obstaja
31,21 % variabilnosti prostora otrokove gibalne aktivnosti, ki s to raziskavo ni
bila pojasnjena in ostaja izziv za prihodnja raziskovanja na področju zagotavljanja otrokovega zdravja in razvoja.

5 Zaključek
Raziskava je pokazala, da sta dve tretjini populacije slovenskih desetletnih
otrok dovolj gibalno aktivni za svoje zdravje in razvoj glede na priporočila
Svetovne zdravstvene organizacije (2010). Dodatno pozornost pa bo potrebno v prihodnje posvetiti gibalni aktivnosti deklic, gibalni aktivnosti učencev
v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole in gibalni aktivnosti
v družini. Raziskava kaže, da je potrebno dejavnike, ki vplivajo na nivo gibalne aktivnosti otroka, proučevati v širšem kontekstu. Dobljeni rezultati nudijo izhodišča za razvoj promocijskih programov gibalne aktivnosti, ki bodo
spodbujali gibanje otrok skupaj s starši, s poudarkom na rednem izvajanju
dejavnosti zmerne intenzivnosti, ter opozarjali na sedentarne dejavnosti, kot
so gledanje televizije, delo za računalnikom in igranje digitalnih iger, ki vodijo
v gibalno neaktivnost in telesne ter psihosocialne primanjkljaje v otrokovem
razvoju.
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Izvleček

Teoretična izhodišča: Debelost je pomemben dejavnik tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, poglavitnega vzroka obolevnosti in umrljivosti prebivalcev
v razvitem svetu. Na nekatere dejavnike lahko pomembno vplivamo z načinom življenja.
Metoda: Prenos inovativnega programa Živimo zdravo, ki se je pričel pilotno izvajati
leta 2000/2001 v Pomurju, v druge slovenske regije. Namen programa je spodbuditi
ljudi, da sami prevzamejo aktivno vlogo pri varovanju, ohranjanju in krepitvi zdravja s
ciljem preprečevanja obolevnosti in prezgodnje umrljivosti zaradi kroničnih bolezni.
Rezultati: Program poteka na območju gorenjske regije z nekaj vmesnimi prekinitvami od jeseni leta 2003 dalje. Izveden je bil v šestih lokalnih okoljih: Žireh, Naklem,
Kropi, Žirovnici, Bohinjski Bistrici, Gorjah. Program vključuje delavnice, v katerih se
udeleženci seznanijo z najpomembnejšimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, dejavniki za njihov nastanek in razvoj, vključno s čezmerno telesno težo in debelostjo,
si izmerijo dejavnike tveganja, se poučijo o pomenu zdrave prehrane in telesne aktivnosti s praktičnim prikazom priprave zdravih jedi, pridelave zelenjave in sadja na
domačih vrtovih, telesno vadbo in testom hoje na 2 km, na koncu pa prebivalci sami
predstavijo lokalni skupnosti priložnosti za krepitev njihovega zdravja.
Razprava: Programi krepitve zdravja, ki se izvajajo neposredno v okoljih, kjer ljudje
živijo, in vključujejo tudi lokalno skupnost, prispevajo k večji motiviranosti ljudi za
skrb za lastno zdravje ter preko življenjskega sloga vplivajo na dejavnike tveganja. To
potrjujejo tudi odzivi udeležencev delavnic. Program prispeva k prepoznavanju debelosti kot pomembne grožnje za zdravje posameznika, s spodbujanjem posameznikov
k zdravemu načinu prehranjevanja in telesni aktivnosti pa poskuša zmanjševati breme debelosti v skupnosti.
Ključne besede: čezmerna telesna teža, debelost, program promocije zdravja, program
Živimo zdravo, zdrav način življenja
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Abstract

Theoretical background: Obesity is an important risk factor for chronic non-communicable diseases, the main cause of morbidity and mortality in the developed world.
Certain risk factors can be significantly influenced by the way of life.
Method: An innovative program Let’s live healthily, which pilot implementation began in Pomurje in year 2000/2001, was transferred in other Slovenian regions. The
program aims to encourage people themselves to take an active role in protecting,
preserving and promoting health in order to prevent morbidity and premature mortality from chronic diseases.
Results: The program takes place in the area of Gorenjska region from autumn 2003
onwards, with some interim suspensions. It was carried out in six local environments:
Žiri, Naklo, Kropa, Žirovnica, Bohinjska Bistrica, Gorje. The program includes workshops in which participants are introduced with the major chronic non-communicable diseases, the risk factors for their formation and development, including overweight and obesity, measurement of risk factors, learning about healthy eating habits
and physical activity by a practical demonstration of preparing healthy meals, production of vegetables and fruit at their own gardens, physical exercise and the 2 km
walk test, at the end people themselves present the local community the opportunity
to enhance their health.
Discussion: Health promotion programs, implemented directly in an environment
where people live and involve the local community, contribute to increased motivation of people to care for their own health and to influence on risk factors through the
lifestyle. This is confirmed by the responses of participants in workshops. The program
contributes to the recognition of obesity as a major threat to the health of an individual. By encouraging individuals to promote healthy eating and physical activity it tries
to reduce the burden of obesity in the community.
Key words: overweight, obesity, health promotion program, Let’s live healthily program,
healthy lifestyle

1 Uvod
Sodoben način življenja spodbuja nastanek in razvoj t. i. civilizacijskih bolezni in ima številne negativne posledice za javno zdravje (Maučec-Zakotnik
in Lainščak, 2003). Kronične nenalezljive bolezni, med katerimi predstavljajo
največji delež bolezni srca in ožilja, so vodilni vzrok obolevnosti in umrljivosti v večini evropskih držav (Sans, Kesteloot in Kromhout, 1997). Pomemben
dejavnik tveganja za njihov nastanek in razvoj je tudi čezmerna telesna teža in
debelost (Pohar, 2010). Čezmerna prehranjenost in debelost tudi pri nas postajata velik javno zdravstveni problem in že dobivata razsežnosti epidemije.
Na nekatere dejavnike, ki vplivajo na razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, med katerimi sta tudi čezmerna telesna teža in debelost, lahko pomembno vplivamo z načinom življenja. Pri informiranju, osveščanju in motiviranju
ljudi za spremembo nezdravega življenjskega sloga igrajo pomembno vlogo
organizirani pristopi v skupnosti za promocijo zdravega načina življenja.
Ko so v devetdesetih letih prejšnjega stoletja strokovnjaki v Pomurju zaznali slabše zdravstveno stanje prebivalstva v regiji, so na Zavodu za zdravstveno varstvo (ZZV) Murska Sobota pričeli z intenzivnim izobraževanjem
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skupine strokovnjakov, ki je vključevala zdravnike specialiste socialne medicine in pediatrije, višje medicinske sestre, profesorja zdravstvene vzgoje ter
inženirja živilske tehnologije (Belovič, Mesarič, Krajnc Nikolić, Jovanović J
in Verban Buzeti, 2008). Omenjena skupina se je udeležila tudi izobraževanja
na Finskem, kjer so se seznanili z izjemno uspešnim in svetovno priznanim
programom North Karelija. V tem obdobju so se v regiji zelo povečale aktivnosti spodbujanja zdravega načina življenja prebivalstva, ki so bile usmerjene predvsem v zdravo prehranjevanje. Nov in zanimiv način spodbujanja
zdravega prehranjevanja preko stojnic z razstavljenimi jedmi, razdeljevanjem
kuharskih receptov in svetovanjem je hitro pritegnil pozornost lokalnega prebivalstva. Istočasno se je ustvarjala partnerska mreža ustanov v primarnem
zdravstvenem varstvu, nevladnih organizacij, strokovnih šol, strokovnjakov,
predstavnikov lokalne uprave ter drugih deležnikov. Na pobudo Ministrstva
za zdravje RS so leta 2000 v Pomurju pristopili k pripravi in implementaciji
prvega programa preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma izboljšanja življenjskega sloga v Sloveniji. Cilj pilotskega intervencijskega programa je bil doseči boljše zdravje prebivalcev (zmanjšati dejavnike tveganja), s
poudarkom na sodelovanju ljudi pri izboljšanju lastnega zdravja. V pilotni fazi
so predvsem razvili in testirali osnovni koncept programa, pristope za motivacijo prebivalcev lokalnih skupnostih za udeležbo v programu, vključevanje
vseh struktur lokalne skupnosti ter odziv na udeležbo v programu. Ker se je
pilotna izvedba programa v vaseh Občine Beltinci pokazala kot uspešna, se je
že v istem letu na ZZV Murska Sobota pristopilo k nadaljnjemu razvoju pristopov in vsebin ter umeščanju programa v nove lokalne skupnosti Pomurja.
Danes se program izvaja v 50 lokalnih skupnostih v Pomurju, leta 2002 pa je
bil prenesen še v eno lokalno skupnost na Madžarskem (Belovič idr., 2008).

2 Metode
Inovativen program Živimo zdravo je bil kot uspešen program krepitve
zdravja ob pobudi ZZV Murska Sobota in finančni podpori Ministrstva za
zdravje Republike Slovenije iz Pomurja leta 2003 prenesen v vse regije v Sloveniji. Prenos programa je potekal v partnerstvu z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo, ki so vsak v svoji regiji program koordinirali, organizirali in
izvajali. Pred samim prenosom programa je bilo izvedeno izobraževanje nosilcev, organizatorjev in lokalnih koordinatorjev. Nosilci programa smo nato
organizirali izvedbo programa Živimo zdravo v izbranih lokalnih skupnostih
v svojih regijah.
Namen programa Živimo zdravo je spodbuditi ljudi, da sami prevzamejo
aktivno vlogo pri varovanju, ohranjanju in krepitvi zdravja. Cilj programa pa
je preko promocije zdravega načina življenja izboljšati zdravje ter preprečiti ali upočasniti pojav dejavnikov tveganja in kroničnih nenalezljivih bolezni
(bolezni srca in ožilja, rakavih bolezni, sladkorne bolezni, debelosti, bolezni
gibal …) ter tako prispevati h kakovosti človeškega kapitala.
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3 Rezultati
Program Živimo zdravo poteka na območju gorenjske regije, z nekaj
vmesnimi prekinitvami, od jeseni leta 2003 dalje. Prva lokalna skupnost,
v kateri smo na Gorenjskem implementirali program, so bile Žiri. Vzrok
izboru te lokalne skupnosti je bila geografska lega občine znotraj gorenjske
regije. Občina leži na obrobju Gorenjske in je kot taka pogosto prezrta.
Odločitev je dodatno podprla še takojšnja podpora župana za sodelovanje
v programu.
V prvi fazi se je ZZV Kranj kot nosilec programa v gorenjski regiji poleg
z občino povezal še z zdravstveno postajo, šolo, vrtcem, župnijo, Gorenjskim
društvom za boj proti raku in z lokalnimi trgovci. Širši javnosti smo program
tik pred njegovim zagonom predstavili na tiskovni konferenci, na katero smo
povabili tako lokalne kot nacionalne medije.
Z izvedbo aktivnosti za lokalne prebivalce v okviru programa smo pričeli v
novembru 2003. Program je potekal v obliki delavnic in predavanj, na katerih
so različni strokovnjaki predstavili teme, aktualne za osveščanje prebivalcev o
problemu in razširjenosti kroničnih nenalezljivih bolezni ter pokazali možnosti slehernega posameznika za aktivno sodelovanje pri varovanju, ohranjanju
in krepitvi lastnega zdravja ter tudi širšega družbenega zdravja. Preko zime do
pomladi 2004 se je skupaj odvilo 14 delavnic, ki so potekale v večernem času v
približno 14 dnevnem razmiku. Udeleženci delavnic so na njih lahko spoznali,
katere so bolezni sodobnega časa, ki predstavljajo največjo grožnjo za zdravje, dejavnike, ki pospešujejo njihov nastanek in razvoj, vključno s čezmerno
telesno težo in debelostjo, se seznanili s pomenom in možnostmi zgodnjega
odkrivanja raka, si izmerili dejavnike tveganja (krvni tlak, holesterol, sladkor
v krvi, indeks telesne mase, delež maščevja v telesu), pridobili pomembne informacije o pridelavi sadja in zelenjave na domačih vrtovih, zdravi pripravi
hrane, ki so jo lahko tudi poskusili, pomenu gibanja za zdravje in svojo telesno
pripravljenost preverili na testu hoje na 2 km, se pogovorili o aktualnih problemih z lokalnim zdravnikom, na koncu pa na prireditvi Lokalna skupnost
se predstavi širši javnosti predstavili priložnosti za krepitev njihovega zdravja
(tabela 1).
Srečanj se je v Žireh udeleževalo med 135 do preko 300 udeležencev. Obvladovanje in vodenje delavnic za tako veliko skupino je povzročilo nemalo
logističnih in finančnih ovir, ki pa smo jih uspešno prebrodili, kar potrjuje
skoraj nezmanjšana udeležba na delavnicah v celotnem poteku projekta (pol
leta) (Hafner, 2006).
Delavnice so podpirali kotički zdrave prehrane po trgovinah, aktivnosti v
vrtcih, šolah, delovnih organizacijah, razstave, prireditve, pohodi, kolesarjenje ter vključevanje v in povezovanje lokalnih že obstoječih aktivnosti.
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Tabela 1. Prikaz tematike obravnavane na srečanjih v sklopu programa Živimo
zdravo.
Številka delavnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. in 9.
10.
11.
12.
13.
14.

Naslov delavnice
Varujmo in krepimo zdravje
Zdravo srce za zdravo življenje
Določanje dejavnikov tveganja
Gibanje in zdravje
Preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka
Osnove zdrave prehrane
Prehranska piramida in zdrav krožnik
Kuhajmo zdravo – dve delavnici z demonstracijo priprave zdravih
jedi in pokušino
Pridelava zelenjave na domačih vrtovih
Telesna teža in vpliv na zdravje
Pogovor z lokalnim zdravnikom
Kontrolno določanje dejavnikov tveganja in test hoje na 2 km
Lokalna skupnost se predstavi

V letih 2004/05 so bile v drugem krogu v program Živimo zdravo vključene
tri nove lokalne skupnosti: Kropa, Naklo in Žirovnica. Ker v naslednjih letih
finančne podpore s strani Ministrstva za zdravje RS ni bilo, je prišlo do krajše
prekinitve v širjenju programa na območju Gorenjske. Toda že v letu 2007 je
ZZV Kranj organiziral in izvedel program tudi v občini Bohinj ob podpori
tamkajšnjega zdravstvenega doma ter ob sofinanciranju Gorenjskega društva
za boj proti raku. V letu 2011 pa je bil program implementiran še v občini
Gorje.
Evalvacija programa je pokazala dober odziv lokalnega prebivalstva in
pričetek procesa spreminjanja življenjskega sloga. Od udeležencev delavnic v
Žireh smo prejeli kar 135 izpolnjenih anket, ki so jih v 87 % izpolnile ženske.
Povprečna starost anketiranih je bila 51,8 let, 65 % vprašanih je imelo končano
vsaj poklicno šolo. Povprečni udeleženec je bil prisoten na osmih delavnicah.
Anketiranci so projekt ocenili s povprečno oceno 4,5, od najvišje možne ocene 5. Na vprašanje, ali si podobnih srečanj želijo tudi v prihodnje, so vsi odgovorili pritrdilno. Namen programa je sprememba nezdravega v bolj zdrav
življenjski slog ljudi in vsaj en element smo našli pri večini (70 %) vprašanih.
80 % vprašanih je navedlo, da so v času izvajanja programa spremenili prehranske navade. Vrsto prehranske spremembe (možnih je bilo več odgovorov)
so najpogosteje opredelili kot uživanje več sadja (72 %) in zelenjave (66 %),
sledilo je uživanje manj mastne (55 %) in manj sladke hrane (40 %), uživanje
pogostejših manjših obrokov (33 %), manj soli v prehrani (26 %) in zmanjšanje
količine alkohola (9 %). Telesno aktivnost je povečalo 58 % vprašanih, tako da
je bilo po priporočilih (5- in večkrat na teden) telesno aktivnih 39 % vprašanih
(Hafner, 2008). Rezultati ankete, ki je bila narejena med udeleženci drugega kroga delavnic, v kateri sta sodelovala 102 udeleženca (81 % anketirancev
so bile ženske) s povprečno starostjo 62 let, pa so pokazali, da je prehranske
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navade v času izvajanja programa spremenilo od 44 % do 74 % udeležencev
(odvisno od lokalne skupnosti). Svojo telesno aktivnost je povečalo 52 % vprašanih, telesno dejavnih glede na priporočila (vsaj 5-krat na teden) pa je bilo
47 % vprašanih. Povprečni udeleženec je bil prisoten na osmih delavnicah,
program pa so anketiranci ocenili s povprečno oceno 4,4. Na vprašanje, ali si
podobnih srečanj želijo še v prihodnje, je 99 % anketiranih odgovorilo pritrdilno (Brovč, 2008).

4 Razprava
Zdravje in z njim večja kvaliteta življenja skupaj prispevata k razvoju in napredku celotne družbe (Hovnik Keršmanc in Hafner, 2002). Številne raziskave
vedno znova potrjujejo, da zdravje ni povezano le z biološkimi dejavniki (spol,
starost, dednost), temveč da nanj pomembno vplivajo tudi življenjski slog, socialnoekonomske, družbene, delovne in okoljske razmere.
Promocija zdravja vključuje razvoj zdravih javnih politik, ustvarjanje podpornih okolij, krepitev skupnosti, razvoj osebne usposobljenosti in preoblikovanje zdravstvenih služb. Ob tem pa Ottawska listina Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO, 1986) izpostavlja, da krepitev zdravja ni samo odgovornost zdravstvenega sektorja, temveč posameznika in družbe v celoti (Ottawa
charter for health promotion, 1986). Načelom Ottawske listine sledi tudi program Živimo zdravo (Belovič idr., 2008).
Programi krepitve zdravja, ki se izvajajo neposredno v okoljih, kjer ljudje
živijo, in vključujejo tudi lokalno skupnost, prispevajo k večji motiviranosti
ljudi za skrb za lastno zdravje. Med ključne značilnosti programa sodi vključevanje vseh oziroma večine struktur lokalne skupnosti v program: od lokalne
oblasti do šole, vrtca, zdravstvenega doma/postaje, lekarne, trgovine, gostinstva, Cerkve, nevladnih organizacij ter medijev, program pa vodijo lokalni koordinatorji.
Osnovni namen programa Živimo zdravo, ki je oblikovan za izvajanje v
ruralnih okoljih, je spodbuditi ljudi, da prevzamejo aktivno vlogo v procesu
varovanja in krepitve zdravja s ciljem izboljšati zdravje prebivalcev preko krepitve zdravega življenjskega sloga. Pristopi, ki so bili uporabljeni v programu,
so prispevali k uspešni implementaciji:
zzizvajanje v lokalni skupnosti;
zzpraktične metode dela (demostracija, priprava in pokušanje jedi, telovadba, meritve dejavnikov tveganja, test hoje na 2 km, pohodi, razstave, prireditve …);
zzaktivna vloga prebivalstva v procesu varovanja in krepitve zdravja;
zzlokalnemu okolju prilagojen program (časovni okvir izvajanja programa
je prilagojen načinu življenja in delovnemu ciklu podeželjskega prebivalstva (zimski čas v zgodnjih večernih urah), spodbujanje aktivnosti, ki so
sprejemljive za večino prebivalstva (hoja, kolesarjenje, pridelava zelenjave in sadja za lastne potrebe, zdrav način prehranjevanja …), vključeva180
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nje vsebin s področja zdravja v že obstoječe aktivnosti v lokalni skupnosti,
koordinatorji programa so pripadniki lokalne skupnosti, ki dobro poznajo
kulturo in način življenja same skupnosti in ga na ta način skupnosti lažje
približajo, strokovnjaki, ki izvajajo program, so prav tako dobri poznavalci
lokalnega okolja in razmer);
zzmultidisciplinaren tim izvajalcev programa (Belovič idr., 2008).
Kratkoročni učinki programa v obliki obveščenosti, znanj in veščin za
zdrav način življenja ter pričetek sprememb življenjskega sloga med udeleženci, predvsem na področju prehranjevanja in telesne dejavnosti, so se pokazali že med izvajanjem. Čeprav ni bil osnovni cilj programa, pa je druženje
prebivalcev programu dodalo še dodatno vrednost. Ljudje so se namreč tudi
po zaslugi programa več srečevali in družili To pa je lahko učinkovito orodje
v vsakodnevnem življenju za premagovanje napetosti in stresov, krepi se socialna mreža, kar so potrdili tudi odzivi udeležencev v okviru programa Živimo
zdravo. Za ohranjanje dolgoročnih pozitivnih učinkov programa je nujno zagotavljati njegovo kontinuiteto, nadgradnjo z novimi vsebinami ter širjenje v
nove lokalne skupnosti (Belovič idr., 2008).
V program je trenutno vključenih šest lokalnih skupnosti na Gorenjskem
(Žiri, Naklo, Kropa, Žirovnica, Bohinjska Bistrica in Gorje). Na ta način se
ustvarja »kritična« masa, ki bo prispevala k spreminjanju z zdravjem povezanega življenjskega sloga celotnega prebivalstva v regiji (Belovič idr., 2008).
Program Živimo zdravo je prispeval tudi k povečanju zmožnosti strokovnjakov javnega zdravja ter zdravstvenih sodelavcev na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga v ruralnih lokalnih skupnostih (Belovič idr.,
2008). Vzpostavljena mreža strokovnjakov in sodelavcev je sposobna širiti in
vzdrževati program spodbujanja zdravega načina življenja ter tako prispevati
k zmanjšanju bremena kroničnih nenalezljivih bolezni v regiji.

5 Zaključek
Program Živimo zdravo je interventen program promocije zdravja, ki ob
podpori lokalnega okolja spodbuja k varovanju, ohranjanju in krepitvi zdravja. Kot tak preko informiranja ljudi o prekomerni telesni teži in debelosti, ki
je dejavnik tveganja za kronične nenalezljive bolezni, prispeva k prepoznavanju debelosti kot pomembne grožnje za zdravje posameznika, s spodbujanjem
posameznikov k zdravemu načinu prehranjevanja in redni telesni aktivnosti
ter z demonstracijo zdravega načina priprave jedi pa predstavlja pomemben
prispevek tudi na področju zmanjševanja bremena debelosti v skupnosti.
Zaradi prepoznanih pozitivnih vplivov, ki jih ima program Živimo zdravo
na področju varovanja, ohranjanja in krepitve zdravja prebivalstva, je v letu
2011 postal del nacionalnega programa na področju javnega zdravja. Zato se
bosta v jeseni 2011 šestim lokalnim skupnostim, ki so bile na Gorenjskem že
vključene v program, pridružili še dve, Preddvor in Železniki.
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Strokovni prispevek

Za uspešno izvajanje projekta je zelo pomembno, da se mu pridruži čimveč
lokalnih institucij in društev, ki v tem okolju že uspešno delujejo. Pomembno
je tudi spoznanje, da vsakdo lahko sam veliko stori za svoje zdravje, kar pa je
lažje, če se lahko vključi v organizirane skupine pod strokovnim vodstvom.

Direktive Evropske unije v boju proti
debelosti prebivalcev Evropske unije
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Izvleček

Prekomerna telesna teža in debelost predstavljata problem, ki ima endemične razsežnosti in škodljiv vpliv na zdravje ljudi. Glavni povzročitelj smrtnosti ljudi je debelost in z njo povezane bolezni, kot so diabetes tipa II, kardiovaskularne bolezni, zvišan
krvni tlak in številne rakaste bolezni. Zaradi navedenih dejstev je Evropski parlament
predpisal stroga merila, ki jih morajo upoštevati proizvajalci hrane, trgovci in potrošniki. Boj proti debelosti, še posebej pri otrocih, je postal prioriteta na mednarodni in
lokalni ravni. Evropski parlament, Evropski svet in komisije so sprejeli številne direktive
(Directiva 2000/13/EC, Directiva 2002/46/EC, Directiva 96/8/EC, Directive 90/496/EEC,
Directiva 2001/112/EC in druge), ki zavezujejo vse članice Evropske unije k upoštevanju
predpisanih meril za označevanje in oglaševanje prehrambenih izdelkov, sadnih sokov, energetsko bogatih dodatkov in različnih prehranskih dopolnil. Članice EU morajo
poskrbeti, da se zahteve direktiv čim prej uveljavijo na vseh ravneh družbe.
Predstavljeno je manjše število direktiv in politika EU, katere uspešnost je odvisna od
kontinuiranih aktivnosti na področju boja proti debelosti in z debelostjo povezanimi
boleznimi v vseh državah članicah EU.
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Abstract

Overweight and obesity is the worldwide problem that has assumed nothing short
of endemic proportions, posing serious risks to human health. Obesity is one of the
major killers and is particularly associated with many chronic diseases, including type
2 diabetes, cardiovascular disorders, high blood pressure and certain forms of tumors.
That is why European legislative and policies need to take clear-cut measures. Fighting obesity, especially in children, has to be a priority at international, European, national and local level. European Commission, Parliament and Council have accepted
numerous directives (Directive 2000/13/EC, Directive 2002/46/EC, Directive 96/8/EC,
Council Directive 90/496/EEC, Directive 2001/112/EC and others) relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption.
There are presented legislative measures, which now need to be transferred into actions of municipalities, schools and families. The success of EU actions depends on
continuation in fighting diet-related diseases.
Key words: obesity, EU directives

1 Uvod
Prekomerna telesna teža in debelost ter s prehrano povezane bolezni dosegajo epidemične razsežnosti in spadajo med glavne vzroke smrtnosti v svetu in Evropi. Po podatkih WHO ima več kot polovica odraslega prebivalstva
v Evropi prekomerno telesno težo, več kot 5 milijonov otrok pa je debelih.
Evropska Unija (EU) se aktivno vključuje v politiko boja proti debelosti in
prekomerni telesni teži. V ta namen so bile s strani Evropskega parlamenta
sprejete številne resolucije, uredbe in direktive, s katerimi se spodbuja zdravo prehranjevanje in telesna aktivnost, ki predstavljata najučinkovitejši način
zmanjševanja prekomerne telesne teže.

2 Aktivnosti Evropske komisije za zdrav način
prehranjevanja
Na podlagi ugotovitev, da sta nezdrava prehrana in pomanjkanje telesne
dejavnosti glavna vzroka za razvoj številnih bolezni, se je Evropska komisija
zavzela za ukrepe, ki zagotavljajo visoko raven varovanja zdravja in obvladovanje stroškov za zdravstveno oskrbo. Evropska komisija je decembra 2005
sprejela Zeleno knjigo »Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti:
evropska razsežnost za preprečevanje prekomerne telesne teže, debelosti in
kroničnih bolezni« (Uredba Sveta št. 1182/2007), februarja 2007 je Evropski
parlament sprejel Resolucijo o »Spodbujanju zdrave prehrane in telesne dejavnosti: evropska razsežnost za preprečevanje prekomerne telesne teže, debelosti in kroničnih bolezni« (UL C 250E , 25. 10. 207), septembra 2008
Resolucijo o beli knjigi o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (UL C 8E, 14. 1. 2010) in številne direktive.
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Zelena knjiga »Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti:
evropska razsežnost za preprečevanje prekomerne telesne teže,
debelosti in kroničnih bolezni« (v nadaljevanju: Zelena knjiga)
V Zeleni knjigi so združene sledeče usmeritve in programi:
zzEvropska platforma za ukrepanje pri prehrani, telesni dejavnosti in zdravju.
zzEvropska mreža za prehrano in telesno dejavnost.
zzZdravje v politikah EU.
zzAkcijski program za javno zdravje.
zzEvropska agencija za varnost hrane (EFSA).
Glavni cilj Evropske platforme je pospeševanje in prostovoljno ukrepanje s
strani gospodarskega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja v EU. Mreža
za prehrano in telesno dejavnost deluje pod okriljem strokovnjakov EU, WHO
in NVO za potrošnike. Aktivnosti za ohranitev zdravja ljudi pa morajo podpirati tudi dejavnosti kot so kmetijstvo, ribištvo in šport. V Akcijski program
za javno zdravje so vključeni postopki zbiranja zanesljivih podatkov o debelosti in telesni dejavnosti ljudi. Naloga EFSA pa je oblikovanje prehrambenih
smernic in promocija izvajanja predlaganih ukrepov o prehrani. Na uspešno
izvajanje ukrepov vplivajo:
zzobveščanje potrošnikov, oglaševanje in trženje,
zzizobraževanje potrošnikov, še posebej otrok in mladostnikov,
zzrazpoložljivost hrane, telesne aktivnosti in zdravstvene vzgoje na delovnem mestu,
zzpreprečevanje in obravnava prekomerne telesne teže v zdravstvenih storitvah,
zzpriporočila za vnos hranil in razvoj prehrambenih smernic.
Projekt Eurodiet predlaga kvantitativna merila za hranila in smernice za
zdravo prehrano. Naloga EFSE pa je posodabljanje meril za energijsko vrednost hranil, makrohranil in prehrambenih vlaknin.
Resolucija o »Spodbujanju zdrave prehrane in telesne dejavnosti:
evropska razsežnost za preprečevanje prekomerne telesne teže,
debelosti in kroničnih bolezni« (v nadaljevanju: Resolucija)
Na podlagi Zelene knjige je Evropski parlament februarja 2007 sprejel
Resolucijo o »Spodbujanju zdrave prehrane in telesne dejavnosti: evropska
razsežnost za preprečevanje prekomerne telesne teže, debelosti in kroničnih
bolezni«. Izhodišča za Resolucijo so bila znana dejstva:
zzštevilo debelih ljudi v EU se je v zadnjih tridesetih letih izjemno povečalo,
zzv Evropi je 27 % moških in 38 % žensk s prekomerno težo ali debelih,
zzzaskrbljujoče narašča število debelih otrok,
zzspremembe v načinu življenja so povzročile zmanjšanje telesne aktivnosti.
Prednostna politična naloga EU in njenih držav članic je boj proti debelosti
in hudim boleznim, povezanim s prehranjevanjem. Državam članicam priporoča, da debelost uradno priznajo za kronično bolezen in ljudem zagotovijo
dostop do ustreznega zdravljenja debelosti. Na otroški hrani morajo biti ozna185
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čene hranilne vrednosti posameznih sestavin. Pri tem imajo pomembno vlogo
zdravstveni delavci, ki morajo predstavljati koristi, ki jih imata uravnotežena
prehrana in redna telesna vadba za zdravje in razvoj otroka.
Resolucija vsebuje tudi ugotovitev, da je potrebno Direktivo 90/496/EGS z
dne 24. 9. 1990 o označevanju hranilne vrednosti živil spremeniti tako, da se
vanjo vključi vsaj zahteva o označevanju vsebnosti in količine hranil ter vrste
maščob v skladu s cilji poenostavitve in uskladitve evropske zakonodaje in
priporočil predstavnikov industrije.
Resolucija o beli knjigi o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano,
prekomerno telesno težo in debelostjo (v nadaljevanju: Resolucija o
beli knjigi)
Evropski parlament je v svojem nadaljevanju boja proti debelosti in prekomerni telesni teži državljanov EU septembra 2008 sprejel Resolucijo o beli
knjigi. V njej je poudarjeno, da politika, usmerjena h kakovosti živil, lahko
pomembno prispeva k spodbujanju zdravja in zmanjšanju debelosti, ter da so
razumljive informacije na oznakah ključne za to, da kupci lahko izbirajo med
dobro, boljšo in slabšo hrano. Evropski potrošniki morajo imeti dostop do
potrebnih informacij, ki jim bodo omogočile izbiro najboljših živil, potrebnih
za doseganje in ohranjanje optimalnega zdravstvenega stanja.
Prednostni cilji politike boja proti debelosti so: zmanjševanje telesne teže
pri predebelih otrocih, ozaveščanje nosečnic o pomembnosti uravnotežene in
zdrave prehrane ter ozaveščanje žensk in njihovih partnerjev o pomembnosti
dojenja. Dojenje, navajanje otrok na zdravo prehrano in nadzorovanje velikosti obroka lahko bistveno pripomorejo k preprečevanju prekomerne telesne
teže in debelosti pri otrocih. Zato je prostovoljni pristop iz Direktive 2007/65/
ES z dne 11. 12. 2007 o avdiovizulanih medijskih storitvah v zvezi z oglaševanjem živil z nizko prehransko vrednostjo, namenjenim otrokom, najbolj
učinkovito. Države članice morajo spodbujati ponudnike medijskih storitev k
vzpostavitvi kodeksov za primerno avdiovizualno in komercialno komunikacijo o hrani in napitkih.
Direktive Evropske unije
Svet evropskih skupnosti je že septembra 1990 sprejel Direktivo 90/462/
EGS o označevanju hranilne vrednosti (UL L 276, . 10 9). Do danes je
bila direktiva spremenjena štirikrat. S to direktivo se ureja označevanje hranilne vrednosti živil, namenjenih končnim potrošnikom, oskrbi restavracij,
bolnišnic, menz in drugih obratov z javno prehrano. Glede uporabe te direktive pa so izključena prehranska dopolnila in naravne mineralne vode ali druge
vode za prehrano ljudi.
Na podlagi te direktive je označevanje hranilne vrednosti neobvezno, pri
čemer označevanje hranilne vrednosti predstavlja navedbe na označbi, ki se
nanašajo na energijsko vrednost in naslednje hranilne sestavine: beljakovine,
ogljikove hidrate, maščobe, prehranske vlaknine, natrij, vitamine in minerale.
Kadar pa je pri označevanju, predstavljanju ali oglaševanju, razen pri splo186
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šnem oglaševanju, prisotna izjava o hranilni vrednosti (tj. izjava, ki navaja ali
nakazuje, da ima neko živilo določene hranilne lastnosti zaradi energijske vrednosti), je označevanje hranilne vrednosti živil obvezno.
Direktiva opredeljuje tudi vrstni red navedb na označbah, postavlja obvezno navedbo količine nasičenih maščobnih kislin, kadar se navajajo količine
večkrat nenasičenih in/ali enkrat nenasičenih maščob in/ali holesterola. V direktivi je predpisan način izračuna energijske vrednosti na podlagi pretvornih
faktorjev, enote, ki se morajo uporabljati pri navedbi energijske vrednosti in
količine posameznih hranilnih vrednosti. Navedbe, opredeljene v tej direktivi,
je potrebno predstaviti skupaj na enem mestu v obliki preglednice, če za to ni
prostora, pa je potrebno navedbe prikazati zaporedno. Navedbe morajo biti
natisnjene na vidnem mestu s čitljivimi in neizbrisnimi črkami.
Komisija Evropskih skupnosti je februarja 1996 sprejela Direktivo 96/8/
ES o živilih, namenjenih za uporabo pri energijsko omejenih dietah za
zmanjšanje telesne teže (ULL196),3.05, ki nadgrajuje Direktivo Sveta
89/398/EGS z dne 3. 5. 1989 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi
z živili za posebne prehranske namene. V tej direktivi so določene zahteve
glede sestave in označevanja živil za posebne prehranske namene, namenjene
za energijsko omejene diete za zmanjševanje telesne teže in predstavljene kot
take. Živila, ki se uporabljajo v energijsko omejenih dietah za zmanjševanje
telesne teže, so na poseben način sestavljena živila, ki nadomeščajo celotno ali
del dnevno zaužite hrane. Takšna živila se v EU lahko prodajajo le, če so označena z imenom »Popoln prehranski nadomestek za nadzor nad telesno težo«
oziroma »Nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo« in če izpolnjujejo
pogoje določene v tej direktivi. Direktiva v nadaljevanju določa, da morajo
imeti oznake teh izdelkov obvezne naslednje podatke:
zzvrednost razpoložljive energije ter vsebnost beljakovin, ogljikovih hidratov
in maščob;
zzpovprečno količino vsake mineralne snovi in vsakega vitamina;
zzpo potrebi navodila za ustrezno pripravo in izjavo o pomembnosti upoštevanja teh navodil;
zzče izdelek ob uporabi po navodilih proizvajalca vsebuje več kakor 20 g
užitih poliolov na dan, ga mora spremljati izjava o njegovem odvajalnem
učinku;
zzizjava o pomenu zadostne količine dnevno zaužite tekočine;
zzizjava o zagotavljanju zadostne dnevne količine osnovnih hranil;
zzizjava o trajanju uporabe do tri tedne;
zzizjava o obvezni uporabi takšnega dietnega izdelka z drugimi živili.
Ob oglaševanju in predstavitvi teh izdelkov je prepovedano navajanje stopnje ali količine izgubljene telesne teže zaradi zmanjšanja lakote ali povečanja
sitosti, ki sta posledici njihove uporabe.
Svet Evropske Unije je decembra 2001 sprejel Direktivo 2001/112/ES o
sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi (ULL 10, 2. 1 20). Direktiva se uporablja za naslednje proizvode: sadni sok, sadni sok iz koncentrata, zgoščeni sadni sok, dehidrirani/
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sadni sok v prahu in sadni nektar. Tem proizvodom je v skladu z Direktivo
90/496/EGS dovoljeno dodajati vitamine in minerale. V direktivi je najprej
opredeljeno obvezno poimenovanje proizvodov. Če je proizvod dobljen le iz
ene vrste sadja, se mora ime le tega zamenjati z besedo »sadje«. Proizvodi,
ki so dobljeni iz dveh ali več vrst sadja, morajo imeti imena dopolnjena z navedbo uporabljenih vrst sadja po padajočem vrstnem redu glede na volumsko vsebnost sadnih sokov ali kaš (pirejev). Pri proizvodih, ki so dobljeni iz
treh ali več vrst sadja, se podatek o uporabljenih vrstah sadja lahko nadomesti
z izrazom »več vrst sadja« ali s podobnim besedilom ali z navedbo števila
vrst uporabljenega sadja. Zgoraj navedeno pa ne velja za limonin sok. Imena
sadnih sokov, ki so sladkani z dodatkom sladkorja, morajo vsebovati besedo
»sladkan« ali »z dodatkom sladkorja«, ki ji sledi navedba največje količine dodanega sladkorja, izračunane na vsebnost suhe snovi in izražene v gramih na
liter. Pri vseh proizvodih, ki jim je dodana pulpa ali sadne celice (tj. proizvod,
pridobljen iz užitnih delov sadežev iste vrste, ne da bi jim odvzeli sok), mora
biti to navedeno na označbi. Označba za mešanice sadnega soka in sadnega
soka iz koncentrata ter za sadni nektar, ki je pridobljen v celoti ali delno iz enega ali več zgoščenih proizvodov, mora nositi besedilo »iz koncentrata(-ov)« ali
»delno iz koncentrata(-ov)«. Ta navedba mora biti v neposredni bližini imena
proizvoda in dobro izstopati iz ozadja. Pri sadnih nektarjih mora označba navajati najmanjšo vsebnost sadnega soka, sadne kaše (pireja) ali mešanice teh
sestavin s podatkov »sadni delež najmanj … %«. Ta navedba mora biti v istem
vidnem polju kot ime proizvoda.
Evropski parlament in Svet sta marca 2000 sprejela Direktivo 2000/13/ES
o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in
oglaševanju živil (UL L 109, 6. 5. 2000), katere namen je urediti označevanje
živil tako, da bodo te predvsem obveščale in varovale potrošnike. Direktiva
je bila do danes večkrat dopolnjena s spremembami. Direktiva velja za označevanje živil, ki so namenjena končnim potrošnikom in za oskrbo bolnišnic,
menz in drugega podobnega masovnega gostinstva.
Direktiva predpisuje, da označevanje in uporabljene metode ne smejo biti
take, da bi lahko zavedle potrošnika in da bi živilom pripisovale lastnosti, kot
so preprečevanje, zdravljenje ali ozdravljenje bolezni pri ljudeh ali opozarjale
na take lastnosti. Opredeljene so obvezne navedbe oznake živil, ki vsebujejo:
ime izdelka, seznam sestavin, količino določenih sestavin, pri predpakiranih
živilih neto količino, minimalni rok trajanja oziroma datum uporabe, po potrebi posebna navodila za hrambo ali uporabo, naziv proizvajalca, pakirnice
ali prodajalca s sedežem v Skupnosti, kraj porekla ali izvora, navodila za uporabo in za pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 % vol. alkohola, dejansko alkoholno
stopnjo v volumenskih odstotkih. Direktiva v nadaljevanju opredeljuje tudi
izjeme od teh navedb.
Evropski parlament in Svet sta februarja 2002 sprejela Direktivo 2002/46/
ES o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL
L183,2.70), ki je bila v nadaljevanju trikrat spremenjena. Direktiva je
bila sprejeta na podlagi ugotovitev, da ustrezna in raznolika prehrana ne vse188

Direktive Evropske unije v boju proti debelosti prebivalcev Evropske unije

buje vedno vseh potrebnih hranil za normalen razvoj in ohranjanje zdravja v
količinah, ki ustrezajo ugotovitvam in priporočilom splošno priznanih znanstvenih spoznanj, in dejstva, da se potrošniki zaradi svojega posebnega načina
življenja ali iz drugih razlogov lahko odločijo, da dopolnijo vnos nekaterih
hranil s prehranskimi dopolnili. Namen te direktive pa je zagotoviti visoko
raven varstva potrošnikov in jim olajšati izbiro, tako da morajo biti proizvodi,
dani v promet, varni in zadostno ter ustrezno označeni.
Direktiva se uporablja za prehranska dopolnila, ki se dajejo v promet in
predstavljajo kot živila, pri čemer se ti proizvodi dajejo končnemu potrošniku
samo v predpakirani obliki. Direktiva pa ne velja za zdravila. Direktiva opredeljuje, da se za proizvodnjo prehranskih dopolnil smejo uporabljati samo
vitamini in minerali, določeni v prilogi direktive, ter izjeme od tega pravila. Prehranska dopolnila se lahko prodajajo samo pod imenom »prehransko
dopolnilo«. Označevanje, predstavljanje in oglaševanje ne sme prehranskim
dopolnilom pripisovati ali kazati na lastnosti preprečevanja ali zdravljenja bolezni pri ljudeh, prav tako ne sme vključevati nobenih navedb, ki bi navajale ali
namigovale, da z uravnoteženo in pestro prehrano na splošno ni mogoč vnos
ustreznih količin hranil.

3 Zaključek
Delo Evropske Unije v boju proti debelosti in prekomerni telesni teži pa z
zgoraj navedenimi direktivami in ostalimi akti še zdaleč ni zaključeno. Evropska Komisija je 28. 4. 2010 sprejela priporočilo o pobudi za skupno načrtovanje
raziskovalnih programov »Zdrava prehrana za zdravo življenje«, v katerimed
drugim navaja, da je potrebno države članice spodbujati k razvoju skupnega
strateškega raziskovalnega programa, v katerem bi opredelile srednje in dolgoročne potrebe ter cilje glede raziskav na področju preprečevanja bolezni,
povezanih s prehrano. Nadalje so 6. 12. 2010 ministri EU dosegli politični
dogovor glede nekaterih določil, navedenih v osnutku Uredbe o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikov. 21. 2. 2011 je Svet Evropske skupnosti usklajeval novo zakonodajo na področju označevanja živil (Uredbo o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikov), kjer so določili, da bodo vsa živila morala
imeti obvezno navedene naslednje informacije: energijsko vrednost in količino maščob, nasičenih maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin, sladkorjev in
soli; da bo energijska vrednost in količina hranil morala biti označena na 100 g
ali 100 ml oziroma kot odstotek referenčne vrednosti in da bodo vsi elementi
označevanja hranil morali biti v istem vidnem polju, ter da se bodo nekateri
morali ponoviti na sprednji strani embalaže. Zgoraj omejena uredba naj bi
kmalu stopila v veljavo.
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