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 11 mln 124 mln (1975-2016) 

 Kolejne 213 mln ma nadwagę

 Prawie 1 na 5 dzieci na świecie ma 
nadmierną masę ciała

 W ostatnich 5 latach ich liczba 
zwiększyła się o 20%

Presenter Notes
Notatki do prezentacji
11m to 124 m (1975-2016) Another 213m overweight, if not yet obese Almost 1 in 5 children are overweight or obese20% increase in last 5 years



Liczba dzieci i młodzieży z otyłością na świecie rośnie
Dzieci i młodzież w wieku 5–19 lat w 2016 r. z podziałem na płeć

Zaadaptowano z: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Lancet 2017;390:2627–42

mln: milion; SD: odchylenie standardowe
Dzieci i młodzież były w wieku 5–19 lat, a dorośli byli w wieku 20 lat i więcej. Linie przedstawiają szacunkowe średnie a posteriori, a obszary zacienione 
przedstawiają 95% przedziały wiarygodności. 

Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia
Kraje o wysokim dochodzie w regionie Azji i Pacyfiku
Oceania

Ameryka Łacińska i Karaiby
Kraje anglojęzyczne o wysokim dochodzie i Europa Zachodnia
Europa Środkowa i Wschodnia

Afryka Subsaharyjska
Azja Środkowa, Bliski Wschód i Afryka Północna
Azja Południowa
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Presenter Notes
Notatki do prezentacji
Summary Background Underweight, overweight, and obesity in childhood and adolescence are associated with adverse health consequences throughout the life-course. Our aim was to estimate worldwide trends in mean body-mass index (BMI) and a comprehensive set of BMI categories that cover underweight to obesity in children and adolescents, and to compare trends with those of adults. Methods We pooled 2416 population-based studies with measurements of height and weight on 128·9 million participants aged 5 years and older, including 31·5 million aged 5–19 years. We used a Bayesian hierarchical model to estimate trends from 1975 to 2016 in 200 countries for mean BMI and for prevalence of BMI in the following categories for children and adolescents aged 5–19 years: more than 2 SD below the median of the WHO growth reference for children and adolescents (referred to as moderate and severe underweight hereafter), 2 SD to more than 1 SD below the median (mild underweight), 1 SD below the median to 1 SD above the median (healthy weight), more than 1 SD to 2 SD above the median (overweight but not obese), and more than 2 SD above the median (obesity). Findings Regional change in age-standardised mean BMI in girls from 1975 to 2016 ranged from virtually no change (–0·01 kg/m² per decade; 95% credible interval –0·42 to 0·39, posterior probability [PP] of the observed decrease being a true decrease=0·5098) in eastern Europe to an increase of 1·00 kg/m² per decade (0·69–1·35, PP>0·9999) in central Latin America and an increase of 0·95 kg/m² per decade (0·64–1·25, PP>0·9999) in Polynesia and Micronesia. The range for boys was from a non-significant increase of 0·09 kg/m² per decade (–0·33 to 0·49, PP=0·6926) in eastern Europe to an increase of 0·77 kg/m² per decade (0·50–1·06, PP>0·9999) in Polynesia and Micronesia. Trends in mean BMI have recently flattened in northwestern Europe and the high-income English-speaking and Asia-Pacific regions for both sexes, southwestern Europe for boys, and central and Andean Latin America for girls. By contrast, the rise in BMI has accelerated in east and south Asia for both sexes, and southeast Asia for boys. Global age-standardised prevalence of obesity increased from 0·7% (0·4–1·2) in 1975 to 5·6% (4·8–6·5) in 2016 in girls, and from 0·9% (0·5–1·3) in 1975 to 7·8% (6·7–9·1) in 2016 in boys; the prevalence of moderate and severe underweight decreased from 9·2% (6·0–12·9) in 1975 to 8·4% (6·8–10·1) in 2016 in girls and from 14·8% (10·4–19·5) in 1975 to 12·4% (10·3–14·5) in 2016 in boys. Prevalence of moderate and severe underweight was highest in India, at 22·7% (16·7–29·6) among girls and 30·7% (23·5–38·0) among boys. Prevalence of obesity was more than 30% in girls in Nauru, the Cook Islands, and Palau; and boys in the Cook Islands, Nauru, Palau, Niue, and American Samoa in 2016. Prevalence of obesity was about 20% or more in several countries in Polynesia and Micronesia, the Middle East and north Africa, the Caribbean, and the USA. In 2016, 75 (44–117) million girls and 117 (70–178) million boys worldwide were moderately or severely underweight. In the same year, 50 (24–89) million girls and 74 (39–125) million boys worldwide were obese. Interpretation The rising trends in children’s and adolescents’ BMI have plateaued in many high-income countries, albeit at high levels, but have accelerated in parts of Asia, with trends no longer correlated with those of adults.



Geny a otyłość

-Podłoże genetyczne ma znaczenie w każdym przypadku otyłości
-Większość przypadków dotyczy poligenowej „predyspozycji genetycznej”
-Rzadko otyłość jest wynikiem mutacji pojedynczych genów prowadząc do występowania:
Zespołów genetycznych związanych z otyłością
Otyłości monogenowej

podaż 
pokarmu

wydatkowanie
energii

Khera, Cell 2019



Hedoniczna regulacja apetytu

ARC PVN

DMN

VMN
LHA

Hedoniczny system kontroli
Na apetyt wpływają nie tylko czynniki metaboliczne ale również 
przyjemność i pozytywne emocje związane z procesem jedzenia
Hedoniczne systemy apetytu obejmują przetwarzanie informacji 
sensorycznej (z narządów zmysłów), aktywację układu nagrody oraz 
funkcje poznawcze i wykonawcze
Zaangażowanych jest wiele różnych obszarów OUN, w tym ciało 
migdałowate i kora

Kora 
przedczołowa

Kora 
mózgowa

Hypothalamus

Ciała migdałowate

Jądro półleżące

Simpson et al. Expert Rev Endocrinol Metab 2008;3:577–92; Cooke, Bloom. Nat Rev Drug Discov 2006;5:919–31; Berthoud. Curr Opin Neurobiol 2011;21:888–96

Hedoniczna regulacja apetytu
Zdobywanie kalorii jako zachowanie zwiększające szansę przetrwania 
zostało powiązane z układem nagrody i odczuwaniem przyjemności.

• Układ utrzymuje swoją aktywność pomimo odbieranych sygnałów 
sytości

• Prowadzi do spożywania posiłków ponad homeostatyczne 
potrzeby

• Wyjaśnia związek między przyjemnością (emocjami) związaną z 
przyjmowanymi posiłkami a otyłością

AP, area postrema; ARC, arcuate nucleus; DMN, dorsomedial hypothalamic; LHA, lateral hypothalamic area; PVN, paraventricular hypothalamic nucleus;
NTS, nucleus tractus solitarius; VMN, ventromedial hypothalamic nucleus

Pień mózgu
NTS

AP

Presenter Notes
Notatki do prezentacji
The hypothalamus also receives input from hedonic control systems, which are associated with the pleasure and enjoyment we derive from eatingExamples of hedonic control systems include external sensory information processing, reward processing, and executive functions such as those seen in the cortex and the amygdalaARC, arcuate nucleus; AgRP, agouti-related peptide; CART, cocaine and amphetamine regulated transcript; CCK, cholecystokinin; DMN, dorsomedial hypothalamic nucleus; GLP-1, glucagon-like peptide-1; NPY, neuropeptide Y; OXM, oxyntomodulin; LHA, lateral hypothalamic area; PP, pancreatic polypeptide; PYY, peptide-YY;  POMC, pro-opiomelanocortin; PVN, paraventricular hypothalamic nucleus; NTS, nucleus tractus solitarius; VMN, ventromedial hypothalamic nucleus



Otyłość – stan oporności na leptynę
• W otyłości – zaburzenie (dysfunkcja) ustawienia (set 

point) dla leptyny
• Poziom leptyny jest wysoki – ale EE (wydatkowanie 

energii) pozostaje niskie, apetyt zwiększony
• Wysyłany do OUN w celu utrzymania prawidłowego 

EE sygnał leptynowy jest „wysoki”, stąd utrata masy 
ciała wywołuje spadek stężenia leptyny, co z kolei 
wywołuje “odpowiedź głodową”

• EE↓, apetyt ↑, aktywacja nerwu błędnego –
zwiększenie masy ciala

• Egzogenne podawanie leptyny ludziom otyłym –
słabe wyniki



Genetycznie uwarunkowane zaburzenia regulacji łaknienia u ludzi

• Deficyt leptyny
• Otyłość, hipogonadyzm hipogonadotropowy, upośledzenie odporności

• Mutacja genu receptora leptynowego
• Otyłość, niski wzrost, wtórna niedoczynność tarczycy

• Deficyt proopiomelanokortyny
• Niedobór α-MSH, ACTH, β-endorfiny
• Otyłość, wtórna niedoczynność nadnerczy, zaburzenia pigmentacji

• Deficyt konwertazy prohormonów 1
• Otyłość, hipogonadyzm hipogonadotropowy, wtórna niedoczynność nadnerczy, 

hiperproinsulinemia



• prawidłowa urodzeniowa masa ciała 
• szybki przyrost masy ciała po urodzeniu
• otyłość olbrzymia we wczesnym 

dzieciństwie
• upośledzenie uczucia  sytości i intensywna 

hiperfagia
• ciągłe poszukiwanie pożywienia
• nawracające ciężkie i często letalne infekcje 

bakteryjne
• we wczesnym dzieciństwie u (niektórzy 

pacjenci)
- rozwój hiperinsulinemii
-rozwój ciężkiego stłuszczenia wątroby
- rozwój dyslipidemii
- hipogonadyzm hipogonadotropowy

Fenotyp kliniczny pacjentów z wrodzonym 
niedoborem leptyny wywołany mutacjami w genie leptyny

Wabitsch et al 2018

Presenter Notes
Notatki do prezentacji
To date, all reported cases of congenital leptin deficiency are characterized by undetectable or very low circulating leptin levels due to defects in either synthesis orsecretion.Likewise, the corresponding ob/ob mouse model exhibits an absence of leptin in the circulation



Edmonton Obesity Staging System - Pediatrics Staging Tool
Nowoczesne leczenie otyłości u dzieci i młodzieży

Stopień
0

Stopień
1

Stopień 
2

Stopień
3

Metaboliczne – brak zaburzeń
Mechaniczne - brak ograniczeń w funkcjonowaniu
Mentalne – brak psychopatologii
Środowiskowe –brak problemów w rodzinie i środowisku

Metaboliczne – łagodne zaburzenia metaboliczne tj. IGT, stan przednadciśnieniowy, łagodna dyslipidemia, łagodne NAFLD (niewielkie cechy w USG, 
niewielkie zwiększenie aktywności aminotransferaz
Mechaniczne - łagodne zaburzenia – bezdech senny o niewielkim nasileniu, bóle mięśniowo-szkieletowe, GERD
Mentalne – Łagodne zaburzenia, ADHD, kompulsywne objadanie się występujące okresowo, łagodne upośledzenie umysłowe, przemoc ze strony 
rówieśników
Środowiskowe –Niewielkie problemy w relacjach z rodzicami, rówieśnikami

Metaboliczne –zaburzenia metaboliczne  wymagające farmakoterapii (T2DM, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, PCOS, NAFLD o umiarkowanym 
nasileniu)
Mechaniczne - umiarkowane zaburzenia – bezdech senny wymagający terapii CPAP, bóle mięśniowo-szkieletowe ograniczające aktywność, GERD)
Mentalne – umiarkowane zaburzenia – depresja, lęki, częste kompulsywne objadanie się , upośledzenie umysłowe.
Środowiskowe –umiarkowane problemy w relacjach, nękanie przez rówieśników i w domu, brak wsparcia w rodzinie

Metaboliczne –niekontrolowane zaburzenia metaboliczne (T2DM z powikłaniami/brak osiągania celów terapeutycznych,  nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność wątroby, objawowa kamica pęcherzyka żółciowego, )znaczna dyslipidemia
Mechaniczne – ciężkie zaburzenia – bezdech senny wymagający terapii CPAP, i podaży tlenu, ograniczenie aktywności ruchowej, duszność w spoczynku. 
Mentalne – niekontrolowane zaburzenia psychiczne, porzucenie szkoły, kompulsywne objadanie się  każdego dnia, poważne zaburzenia obrazu 
własnego ciała
Środowiskowe –poważne problemy w relacjach, brak możliwości zapewnienia dziecku opieki przez rodziców – również przemoc w rodzinie, 
patologiczne i niebezpieczne środowisko domowe, szkolne



Edmonton Obesity Staging System - Pediatrics Staging Tool
Nowoczesne leczenie otyłości u dzieci i młodzieży

stopień postępowanie

0 Ciągłe monitorowanie czynników ryzyka związanych z otyłością i poradnictwo dotyczące zdrowego stylu życia / 
zachowania przez lekarza pierwszego kontaktu podczas regularnych wizyt

1 Bieżące monitorowanie czynników ryzyka związanych z otyłością oraz poradnictwo dotyczące zdrowego stylu życia 
/ zachowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z dietetykiem / specjalistą zdrowia 
psychicznego, w zależności od indywidualnych potrzeb

2 Skierowanie do wielospecjalistycznego, pediatrtycznego ośrodka leczenia  otyłości w celu kompleksowej oceny; 
bardziej intensywne, skoncentrowane na rodzinie poradnictwo i interwencje dotyczące stylu życia / zachowania; 
zaplanowane regularne wizyty kontrolne

3 Skierowanie do wielospecjalistycznego ośrodka klinicznego leczącego otyłość (najwyższy poziom referencyjności)  
w celu kompleksowej oceny, która może obejmować opiekę specjalistyczną w leczeniu chorób współistniejących; 
zapewnienie  bardziej intensywnego, skoncentrowanego na rodzinie poradnictwa i interwencji dotyczące stylu 
życia / zachowania; rozważyć uzupełniające, intensywne opcje terapeutyczne (np. chirurgia bariatryczna); 
planowanie regularnych wizyt kontrolnych.

Hadjiyannakis S i in. Paediatr Child Health. 2016



Aktywność fizyczna umożliwiająca zużycie 150 kcal

Bülbül S. Exercise in the treatment of childhood obesity Turk Pediatri Ars 2020 

Czynności codzienne Ćwiczenia fizyczne

Mycie i polerowanie samochodu 45-60 min. Siatkówka 45-60 min.

Mycie okien i podłogi 45-60 min. Piłka nożna 45-60 min.

Praca w ogrodzie 30-45 min. Marsz 1,5 km 35 min.

Jazda na wózku 30-40 min. Rzuty piłką do kosza 30 min.

Pchanie wózka inwalidzkiego 2 km, 30 min. Jazda na rowerze 6 km 30 min.

Spacer 2,5 km, 30 min Taniec 30 min.

Wchodzenie po schodach 15 min. Bieg 2 km 15 min.

Nadmiar 120 kcal dziennie powoduje zwiększenie masy ciała 
o  średnio 5 kg w 1 rok 
Xu S, Xue Y.  Pediatric obesity: Causes, symptoms, prevention and treatment. Exp Ther Med. 2016



Aktywność fizyczna- wytyczne

 Osoby dorosłe: 150 min/tydz. w aktywności
umiarkowanej (jak np. marsz) lub 75
min/tydz. w aktywności intensywnej (np.
jogging).
Dodatkowo przez minimum 2 dni/tydz.
powinno się pracować nad wzmacnianiem
dużych grup mm.

 Dzieci i młodzież - 60 min dziennie w
aktywności fizycznej od umiarkowanej do
intensywnej (MVPA – Moderate to Vigorious
Physical Activity)

Umiarkowana aktywność zwiększa tętno i 
powoduje pocenie się. Jednym ze sposobów 
sprawdzenia, czy pracujemy na 
umiarkowanym poziomie, jest możliwość 
kontynuowania rozmowy, ale nie da się np. 
śpiewać.
 chodzenie pieszo do szkoły, gry i zabawy na 

placu zabaw, jazda na deskorolce, jazda na 
rolkach, spacery z psem, jazda na rowerze na 
równym gruncie lub podłożu z nielicznymi 
wzniesieniami.

 Intensywna aktywność fizyczna sprawia, że 
oddychamy ciężko i szybko. Podczas ćwiczeń 
na tym poziomie, nie da się powiedzieć więcej 
niż kilka słów bez przerwy na oddech. Zasadą 
jest, że jedna minuta intensywnej aktywności 
zapewnia te same korzyści zdrowotne, co 
dwie minuty aktywności umiarkowanej.
 wyścigi, energiczny taniec, pływanie, bieganie, 

gimnastyka, piłka nożna, rugby, sztuki walki, 
szybka jazda na rowerze na równym gruncie lub 
na pagórkowatym terenie.

WOF 2019



Metody oceny aktywności fizycznej

subiektywne
• standaryzowane kwestionariusze 

(Pre-PAQ, PAQ-C, PAQ-A
• dzienniczki aktywności fizycznej

obiektywne
• krokomierze (pedometry)
• akcelerometry (Actigraph)
• Smartwatch (CentrePoint Insight

Watch)



Szansa na skuteczną redukcję masy ciała przy 
zastosowaniu metod opartych o zmianę stylu życia  

Ocena prawdopodobieństwa uzyskania prawidłowej masy ciała lub 5% redukcji masy ciała wśród 76 704 
mężczyzn i 99 791 kobiet, w wieku ≥ 20 lat z chorobą otyłościową wykluczając pacjentów, którzy przeszli 
operacje bariatryczną. Obserwacja w latach 2004-2014

30,0–34,9 kg /m2 MBI 30,0–34,940,0–44,9 kg /m2 40,0–44,9 kg /m2

Roczne prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowej masy ciała

1: 210 1 : 124 1 : 1290 1 : 677

Fildes A., Charlton J., et al. Probability of an Obese Person Attaining Normal Body Weight: Cohort Study Using Electronic Health Records. American Journal of Public Health 2015 (105); 9: e54-59



Podsumowanie

 Liraglutyd jest obecnie jedynym lekiem zarejestrowanym w Polsce do leczenia 
otyłości u dzieci > 12 r.ż.

 Dotychczasowe doświadczenia wskakują, że w wybranych przypadkach może być 
skutecznym uzupełnieniem modyfikacji stylu życia.

 Z uwagi na krótkie i skąpe doświadczenie ze stosowaniem w populacji 
pediatrycznej lek ten powinien być stosowany przez osoby o dużym 
doświadczeniu w leczeniu otyłości u dzieci i młodzieży.

 Żaden lek nie zastąpi trwałej modyfikacji stylu życia, zmiany nawyków 
żywieniowych i zwiększenia aktywności fizycznej.
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