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Obesity is a fascinating 

and  destructive thing. 

It is fascinating in that it is uniquely

human or human caused.  

It doesn´t exist  in nature.



� První  známky obezity 
pravděpodobně při přechodu  
od loveckého způsobu života 
k usedlému zemědělství

� Obezita  v dospělosti –
záznamy v minulosti

� v 5.stol.př.n.l. Hippocrates –
vliv cvičení na redukci váhy 
(Hippocratic writtings, 
přeloženo K. Chadwick, 
W.N.Mann, Penguin Classsics 
1950)



� Děti  s nadměrnými tukovými polštáři dlouho považovány 
za zdravé,  dobře živené

Velasques: Portrét španělské 
princezny, Prado, Madrid



� Teprve   r.1837 Charles Dickens  
v Kronice Pickwickova klubu  
tlustý chlapec stále spící

� R.1956 Burwell- tato 
somnolence  způsobena 
hypoventilací a hyperkapnií 
(C. S. Burwell et al., Am.J. Med. 
1956, 21, 811-818)



Výživa

� Obezita = přejídání, nikoliv nemoc
� Sumerské tabule r.1900 př.n.l. 

záznam stravy chlapce školního 
věku

� R.1550 př.n.l. v Papyrus Ebers  
v Egyptě  2 kapitoly věnované 
dětské výživě

� V 1. polovině 19.století Adolf 
Quetelet  výpočet pro měření 
obezity (QI, BMI)

� R.1944 Behnke  - podvodní vážení



Atypická obezita
� R.1901 Fröhlich popsal obézního chlapce trpícího bolestmi 

hlavy a  jednostrannou  atrofií optiku  (adenom hypofýzy) 
(Wien Klin. Runschau, 1901, 15, 833 a 906-908)

� Oslerr.1913 popsal Pickwickův syndrom  (Osler W., McCrae
T: ThePrinciples and Practice of Medicine.,  London 1913)

� Rovněž ve své knize r.1914 zvyšující se  počet obézních dětí 
při špatných návycích stravování a nedostatečné péči 
rodičů 
Corpulence, an excessive development of the bodily fat—an 
'oily dropsy,' in the words of Lord Byron—is a condition for 
which the physician is frequently consulted....

� R. 1936 Harold Himsworth pojem inzulinová resistence



ČR
� r.1895 J. Matiegka vyšetření  

100000 školních dětí, publikace 
r.1927 (Somatologie školní 
mládeže, Nakl. ČAVU 1927)

� Další  antropologický výzkum 
r.1951  (SZÚ)

� R. 2001 antropologický výzkum  
60000 dětí,   percentilové grafy



Současnost

� R. 1991 založena ECOG (W. Burniat, 
E. Poskitt)

� R. 2000 Cole zkonstruoval perc. grafy  
pro mezinárodní použití

� R.2006  WHO   standardy dětí do 5 let
� R.1994 protein, který potlačuje  chuť 

k jídlu – leptin (Caro J.et al.: Diabetes 1996,45,1455-1462)  
� R.1996 glukagon-like peptid-1 (GLP-1) v distální části 

střevního systému
� R.1999 nový peptid –ghrelin produkovaný v žaludku 

(Kojima M.et al: Nature, 1999, 402, 656-660)



Současnost
� Začátek 20.stol-uncoupling proteiny

� 2001-2005 –thirtyphenotype (Prentice A.M., ,Rayco-
Solon P., Moore S .E.:ProceedingsoftheNutrition
Society , 2005,(64,153-161)  

� Nejnověji diskuse o irisinu (Spiegelman)

� Transmembran. protein  FNDG5-změna WF-BF



Problémy dětské obezity
� práce na dvojčatech  (např. Bouchard,1990,  Stunkard, 1990)
� práce českých autorů:  Hainer V, Stunkard A. J., Kunešová M., 

Pařízková J. a dal. v  Int. J. Obesity,   2000, 24, 1051-1057
� V ČR další studie –COPAC  a další
� Založena pracovní skupina dětské obezity

Publikace: 
� kapitola Písařovicová Základy dět. 

endokrinologie 1954
� Lisá a spol. Dětská obezita 1985
� Hainerová, Marinov, Pařízková- Lisá
� e-kniha Pařízková a spol.2015: Physical Activity, 

Fitness, Nutrition and Obesity During Growth
(BenthamSci. Pub.)



Předpoklady nadměrné hmotnosti:
� Nadváha rodičů

� Horší socio-ekonomické 
prostředí

� Nevhodné informace o 
výživě

� Kouření

� Nízká fyzická aktivita

� Nadváha v dětství

� Četná těhotenství



Následky obezity
� Lipidy-- Jung Min Yoon, Pediatr. Gastroenterol. 

Hepatol. Nutr., 2015, 1 7,85-912



Prevalence obesity u starších 15 let



Prevalence obesity mezi 10-16 roky





Výskyt dětské obezity a dlouhodobé změny růstu 

a vývoje české dětské a dospívající populace

Ing. Jana Vignerová, CSc., Státní zdravotní ústav, 
Odbor podpory veřejného zdraví



Porovnání BMI v 1951 a 2001



Prevence a léčba
� Studie nejednotné, chybí kontrolní skupiny

� Nové poznatky: Obézní děti mají často nízkou hladinu  
25OH D vitaminu (C. P. Earthman C.P et  al: 
Int.J.Obesity , 2012,36, 387 -396)

� Medikamentozní léčba

� Bariatrické operace

� Dnes  více než 42 milionů dětí nadváha



Short- and Long-Term Beneficial Effects of a Combined Dietary–Behavioral–
Physical Activity Intervention for the Treatment of Childhood Obesity

Dan Nemet et al PEDIATRICS Vol. 115 No. 4 April 1, 2005
pp. e443 -e449



Changes in BMI percentiles among study participants 

Dan Nemet et al. Pediatrics 2005;115:e443-e449





Budoucnost


