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Stoupající výskyt primární hypertenze u dětí a dospělých je často spojován se stoupajícím výskytem obezity. Patogenetické souvislosti
těchto onemocnění jsou ale stále nejasné a velmi komplikované. Obezita může vést k hypertenzi, ale na druhé straně již pouhá rodinná
anamnéza esenciální hypertenze ještě u štíhlých predikuje vznik obezity, hypertenze může tedy vést k vzniku obezity. Většina obézních
má hypertenzi, nebo ji dostane během života a naopak platí, že téměř každý hypertonik má vyšší BMI nebo kumulaci viscerálního tuku.
Stále se tedy neví, co je příčina a následek. Cílem tohoto sdělení je podat současný přehled o etiopatogenezi hypertenze u obézních
a možnosti ovlivnění těchto mechanizmů v dětství.
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Obesity – associated hypertension in childhood
The increasing prevalence of hypertension in children and adolescents is strongly associated with increasing prevalence of obesity.
The pathogenetic consequences are still unclear and very complicated. Obesity could be potential cause of hypertension, on the other
hand family history of essential hypertension could be predictor of later onset of hypertension in non-obese children. The most obese
individuals are hypertonic and mostly all hypertonic individuals have increased BMI or accumulation of visceral fat. So there is not yet
sufficient evidence about consequences of these two diseases. The aim of this article was to summarise the recent discoveries of etiopathogenesis of hypertension related obesity and possibility to influence of these mechanisms in childhood.
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Úvod
Obezita v dětství a dospívání je velkým
zdravotním problémem, protože její léčba
je velmi problematická a často neúspěšná.
V České republice podle celostátních antropometrických šetření se zvýšil výskyt obezity
mezi rokem 1991 a 2001 z 3 na 6 %. Obezita
se často sdružuje s dalšími rizikovými faktory
kardiovaskulárních onemocnění. Jedním s nejdůležitějších rizikových faktorů je hypertenze.
Stoupající výskyt primární hypertenze u dětí
a dospělých je tedy často spojován se stoupajícím výskytem obezity, tuto kombinaci dvou
závažných zdravotních problémů v klinické
praxi dobře známe. Uvádí se, že obézní děti
mají 3 × větší riziko vývoje hypertenze než děti
s normální hmotností. Významný pokles krevního tlaku po hmotnostním úbytku je popsán
v observačních i intervenčních studiích i u dětí.
Patogenetické souvislosti těchto onemocnění
jsou ale stále nejasné a velmi komplikované.
Obezita může vést k hypertenzi, ale na druhé
straně již pouhá rodinná anamnéza primární
hypertenze ještě u štíhlých predikuje vznik
obezity, hypertenze může tedy vést k vzniku
obezity. Většina obézních má hypertenzi, nebo ji dostane během života a naopak platí, že
téměř každý hypertonik má vyšší BMI nebo
kumulaci viscerálního tuku. Stále se tedy neví,
co je příčina a následek.
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Etiopatogeneze hypertenze
spojené s obezitou
Tuková tkáň je velkým hormonálně aktivním
orgánem a předpokládá se, že produkované
hormony a peptidy např. leptin, ghrelin rezistin,
TNF α (tumor necrosis faktor alfa) nebo interleukin 1 a 6 mohou mít vztah k hypertenzi. Z toho
plyne i řada změn endokrinních, metabolických
a hemodynamických, které jsou odpovědny za
výskyt hypertenze u obézních dětí. Je zvýšená sympatická adrenergní aktivita, je zvýšené
uvolňování angiotenzinu II z adipocytů a aktivace renin-angiotenzin-aldosteronového systému, zvyšuje se leptinová rezistence, objevuje
se chronická hyperinzulinémie a dyslipidemie.
Výsledkem jsou i hemodynamické změny (zvýšení intravaskulárního objemu, zvýšený srdeční
výdej a zvýšení periferní rezistence).

Sympatický nervový systém
Leptin, volné mastné kyseliny a inzulin, jejichž hladina je u obezity zvýšena, mohou stimulovat sympatickou aktivitu. Leptin ovlivňuje
chuť k jídlu a metabolizmus, přes hypotalamus
zvyšuje krevní tlak také aktivací sympatické aktivity. Chronická aktivace sympatického nervového systému selektivní leptinovou rezistencí
vede ke vzniku hypertenze u obézních vlivem
periferní vazokonstrikce a zvýšené renální tubulární reabsorbce sodíku. Aktivací sympatiku se

zvyšuje také variabilita tepové frekvence i krevního tlaku a zvyšuje se také hladina plazmatických
katecholaminů.

Inzulinorezistence
Zvýšená hladina inzulinu také stimuluje retenci vody v ledvinách a inzulin působí na růst
hladkého svalstva cév zvýšením endotelinu 1
a mitogenních aktivátorů. „The cardiovascular
Risk in Young Finns study“ ukázala signifikantní korelaci mezi hladinou inzulinu a krevním
tlakem u dětí a dospívajících. Hladina inzulinu
byla dokonce prediktorem vzniku hypertenze
po 6 letech.

Renin-angiotenzinový systém
Z recentních studií vyplývá, že angiotenzinogen produkovaný tukovou tkání může lokálně
podporovat růst adipocytů a jejich diferenciaci
a může být také secernován do oběhu a potencovat tak sympatickou aktivaci renin-angiotenzinového systému v ledvinách.

Aldosteron
U některých obézních zejména se zvýšeným
viscerálním tukem lze nalézt zvýšenou hladinu
aldosteronu. Mechanizmus, jak je produkován,
není přesně znám, ale může zvyšovat krevní
tlak ovlivněním mineralokortikoidních receptorů
v různých tkáních včetně ledvin, cév a mozku.
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Endotelová dysfunkce
Endotel je rovněž velmi aktivní sekreční orgán. Endotelová dysfunkce vlivem snížené senzitivity na NO, který je významným vazodilatátorem, ztluštění intimy a medie a perivaskulární
depozita tuku mohou také ovlivňovat periferní
rezistenci a vznik hypertenze u obézních. Z regulačních vlivů se na endoteliální dysfunkci mohou
podílet i vyšší tonus sympatiku, aktivace systému
renin aldosteron a hyperglykemie.

Renální funkce
Zvýšená sympatická aktivita a hladina aldosteronu vede k retenci natria. Útlak ledviny
viscerálním tukem může také ovlivnit renální
funkce. Leptin může přímo zvyšovat v ledvinách
oxidativní stres.

Diskuze
Mechanizmus vzniku hypertenze je tedy velmi
komplexní a souvisí také jistě s genetickou determinací. Pochopení těchto komplikovaných biologických dějů vedoucích k vzniku hypertenze u obézních dětí nám může pomoci v intervenci i léčbě jak
hypertenze, tak obezity v dětství. V naší studii, která
zjišťovala prevalenci hypertenze v roce 2006 u 7 427

dětí a dospívajících ve věku 5, 13 a 18 let, se hypertenze vyskytla u 115, tj. v 1,54 %. Obezitu mělo 75 (3,6 %)
dětí, z toho 33 (3,0 %) chlapců a 42 (4,3 %) dívek. Ve
13 letech jsme nadváhu zaznamenali u 70, tj.
v 2,6 % z nich, u 30 (2,2 %) chlapců a u 40 (3,0 %)
dívek. Obezitu mělo celkem 154 (5,7 %) dětí, z nich
74 (5,4 %) chlapců a 80 (5,9 %) dívek. Prevalence
nadváhy byla prokázána v 18 letech pouze u 28
(1,2 %), z toho u 16 (1,2 %) dívek a u chlapců
u 12 (0,9 %). Pouze 80 (3,0 %) bylo obézních, z toho 40 (3,0 %) dívek a 40 (3,0 % ) chlapců (8). Z dětí,
které měly hypertenzi, jen 30 % mělo normální
hmotnost, 17 % mělo nadváhu a celých 53 % dětí
bylo obézních.
Je tedy jasné, že i když ještě neznáme dokonale patogenezi vztahu obezity a zvýšení krevního tlaku, největším rizikovým faktorem vzniku
hypertenze v dětství je obezita a její léčení (nebo
ještě lépe její prevence) patří mezi nejdůležitější
terapeutické postupy při léčbě hypertenze.
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Hypertenzia je rozhodujúcim faktorom chorobnosti a úmrtnosti dospelých. Jej prevalencia vekom stúpa z 1–2 % vo veku 10 rokov cez 5–8 %
u 8–29-ročných až do 50–70 % u ľudí starších ako 70 rokov. Inými slovami, kým
na hypertenziu trpia až dve tretiny dospelých pacientov lekára primárneho
kontaktu, všeobecný lekár pre deti a dorast má vo svojej praxi nanajvýš niekoľko desiatok osôb s týmto problémom. Tieto pomery nepochybne môžu
byť jednou z príčin „macošského“ vzťahu odborníkov k detskej hypertenzii.
Hoci stále platí, že závažná, fixovaná hypertenzia je v detskom veku príznakom predovšetkým renálnej hypertenzie, súčasný rozvoj viedol k vyčleneniu
nových pediatrických skupín hypertenzných pacientov, ktorí si vyžadujú
špecifickú starostlivosť.
Jednu takú skupinu tvoria novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou.
Samotná nízka pôrodná hmotnosť a intrauterinné „hladovanie” plodu sú
„spúšťačmi“ takých patofyziologických zmien v organizme plodu, ktoré budú
mať dlhodobé následky na postnatálnu hormonálnu reguláciu a tým aj na
„nastavenie” krvného tlaku.
Druhú, „novú“ a neustále rastúcu skupinu pediatrickej hypertenzie tvoria
obézne deti a najmä adolescenti (1). Výskyt obezity sa v Českej republike podľa
celoštátnych antropometrických šetrení medzi rokom 1991 a 2001 strojnásobil.
Doc. Urbanová a prof. Šamánek v tejto súvislosti upozorňujú na paralelný
vzostup výskytu detskej hypertenzie – z nimi hodnotených hypertenzných
detí malo iba 30 % normálnu hmotnosť, u 17% konštatovali nadváhu a zostávajúca viac ako polovica osôb bola obézna. Závažnosť problému potvrdzujú
aj pozorovania našej kliniky. Z veľkej skupiny detí a adolescentov s miernou
obezitou až tretina mala systolickú a štvrtina aj diastolickú hypertenziu.
Hypertenzia je aj základným prejavom tzv. metabolického syndrómu, ktorý
sa v tejto skupine diagnostikoval až v tretine prípadov (2).
Hypertenzia býva u detí klinicky asymptomatická (hlavne u starších detí
a adolescentov s hypertenziou 1. stupňa). Aj z týchto dôvodov sú dôležité

súčasné odporúčania, podľa ktorých sa krvný tlak má od 3. roku života
pravidelne merať pri každej preventívnej prehliadke dieťaťa. Keďže
krvný tlak sa počas detstva postupne mení, získané hodnoty sa majú vždy
posudzovať podľa publikovaných referenčných hodnôt zvyčajne znázornených v podobe percentilových grafov či tabuliek (3). Pri opakovane
zvýšených hodnotách je indikované 24-hodinové ambulantné monitorovanie
krvného tlaku a v prípade pozitívneho nálezu aj podrobnejšie vyšetrenie
pre určenie možnej sekundárnej (najčastejšie renálnej) príčiny zvýšeného
krvného tlaku.
Je všeobecne známe, že „korene“ kardiovaskulárnych problémov v dospelosti sa môžu v mnohých prípadoch hľadať v detskom veku. Podstatne
efektívnejšie – a navyše omnoho lacnejšie – sa im dá predchádzať sústavnou
výchovou k dodržiavaniu zdravého životného štýlu, než terapeutickým zmierňovaním ich už rozvinutých následkov. Aj v terapii hypertenzie obéznych detí
sa kladie dôraz primárne na nefarmakologickú liečbu (úprava životosprávy,
modifikácia diéty, redukcia hmotnosti atď.). V prípade neúspechu redukcie
hmotnosti a/alebo pretrvávajúcej hypertenzie s výrazne zvýšeným krvným
tlakom (nad 99. percentilom pre vek a výšku pacienta) je indikované podrobné
vyšetrenie v špecializovanej ambulancii na detskú obezitu a hypertenziu, ktorá
pôsobí aj v rámci našej kliniky.
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