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САЖЕТАК  
 

Висока преваленца метаболичког син-
дрома код деце и адолесцената забрињавајући 
је проблем савременог друштва. У циљу 
спречавања развоја могућих компликација у 
каснијем животном добу као што су кардио-
васкуларна болест и дијабетес мелитус тип 2, 
рано откривање деце са ризиком за развој ме-
таболичког синдрома од великог је значаја. 
Раније разлике у критеријумима за постав-
љање дијагнoзе метаболичког синдрома код 
деце и адолесцената значајно су умањене по-
сле појаве узрасту прилагођених International 
Diabetes Federation критеријума. Са аспекта 
превенције, централно место заузимају пра-
вилна исхрана и редовна физичка активност. 
У погледу терапијских препорука, почетни 
кораци треба да буду регулација енергетске 
равнотеже у склопу промене начина исхране 
и повећање физичке активности; примена ле-
кова је резервисана за пацијенте са већим ри-
зиком од компликација. 
 

Кључне речи: метаболички синдром, 
деца, адолесценти, дефиниција, лечење  

 

 

 

ABSTRACT 
  

High prevalence of metabolic syndrome in 
children and adolescents is seriuous problem of 
modern society. In order to prevent development 
of possible complications (cardiovascular disea-
ses and diabetes mellitus type 2) later in life, 
early recognition of children at risk for develo-
ping metabolic syndrome is of great importance. 
Previous differences in criteria for diagnosis of 
metabolic syndrome in children and adolescents 
have been significantly decreased by new criteria 
issued by the International Diabetes Federation. 
From the aspect of prevention, key elements are 
proper nutrition and regular physical activity. In 
a view of treatment recommendations, initial 
steps should be regulation of energy balance in 
the diet and increase in physical activity; the 
drug treatment is reserved for patients with high 
risk of complications.  

 

Кључне речи: metabolic syndrome, chil-
dren, adolescents, definition, treatment 

 

УВОД 
  

Раст преваленце гојазности код деце и 
адолесцената представља глобалан и веома 
озбиљан проблем модерног времена, обзиром 
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да је прекомерна телесна маса удружена са 
различитим здравственим проблемима код 
деце, а истовремено је и значајан фактор ри-
зика за настанак обољења или смрти у ка-
снијој, одраслој доби1. 

 Код одраслих је утврђена корелација 
између гојазности, метаболичког синдрома и 
дијабетеса типа 22. Пацијенти са метаболич-
ким синдромом су изложени троструко већем 
ризику за развој различитих кардиоваскулар-
них компликација у поређењу са онима који 
овај синдром немају3,4. Такође, процењено је 
да су одрасли са метаболичким синдромом у 
петоструко већој опасности да оболе од дија-
бетеса типа 25. Код четвртине светске одрасле 
популације могу се наћи поремећаји који 
задовољавају критеријуме за дијагнозу мета-
боличког синдрома6, а забрињавајући су по-
даци да је ово обољење све чешће код деце и 
адолесцената

7.  

Смањена физичка активност, неправилна 
исхрана и савремени, „седелачки“ начин жи-
вота водећи су узрочници пораста гојазности 
у детињству, нарочито у земљама у развоју2. 
Према подацима Светске здравствене органи-
зације из 2004. године, 10% деце школског 
узраста између 5 и 17 година одликује се при-
суством вишка килограма8, а предвиђа се да 
ће се преваленца дечје гојазности, што је била 
тенденција и претходних година, и даље по-
већавати. Током 2003 и 2004. године, проце-
нат деце узраста од 2 до 19 година са гоја-
зношћу у САД-у износио је 17,1%9. Подаци 
говоре да је она код адолесцената нешто виша 
у земљама западне и јужне Европе у односу 
на земље средње и северне Европе10. Прева-
ленца метаболичког синдрома варира у зави-
сности од популације, али и од дефиниције 
критеријума за постављање дијагнозе син-
дрома. Cook и сарадници11 су проценили да 
преваленца овог синдрома код младих узра-
ста од 12 до 19 година износи 4,1%. Сходно 
подацима Bogalusa Heart студије, код деце 
узраста 8-17 година преваленца метаболичког 
синдрома је 3.6%12. Међутим, постоји сагла-
сност да је она значајно већа код деце са 
гојазношћу

7.  
 

ФАКТОРИ РИЗИКА  

ЗА МЕТАБОЛИЧКИ СИНДРОМ 
 

Рана идентификација деце са ризиком ра-
звоја метаболичког синдрома и даљом про-
гресијом у дијабетес типа 2 и кардиоваску-
ларно обољење касније у животу, од великог 
је значаја за њихову даљу будућност. Одређе-
не околности од рођења (па и раније) могу да 

буду предиспонирајући фактори за обољења 
као што су гојазност или поремећај регула-
ције гликемије. Присуство гестацијског дија-
бетеса мајке13, мала тежина на рођењу14, на-
чин исхране новорођенчета15, рани скок липи-
да у крви16, генетски фактори, одгајање у 
окружењу које "ствара гојазност", као и ути-
цај друштвено-економских фактора17 неки су 
од чинилаца који могу допринети порасту ри-
зика за настанак поменутих поремећаја код 
деце.  
 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРЕТРАЖИВАЊА/ 

ОДАБИРА ВАЛИДНИХ ПОДАТАКА 
 

Како би у овом чланку били приказани 
релевантни, на доказима базирани подаци, 
претражене су базе података MedlineR и Sco-
pusR, коришћењем комбинације кључних ре-
чи: metabolic syndrome, children, adolescents, 
definition, treatment. Критеријуми за селекцију 
били су рандомизиране, двоструко слепе кон-
тролисане клиничке студије и систематски 
прегледни чланци који се баве утврђивањем 
критеријума и/или широким терапијским 
приступом метаболичком синдрому код деце 
и адолесцената, објављени на енглеском или 
српском језику у периоду од априла 1991. до 
априла 2011. године. По задатим стандарди-
ма, пронађено је 55 одговарајућих и валидних 
радова, при чему они прихваћени за штампу, 
али до данас необјављени, нису узети у обзир.  
 

ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА И 

КРИТЕРИЈУМA INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION ДЕФИНИЦИЈЕ 

МЕТАБОЛИЧКОГ СИНДРОМА КОД 

ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА 
 

International Diabetes Federation - IDF је 
2005. године објавила смернице за дефиниса-
ње и дијагностиковање метаболичког син-
дрома код одраслих2. Метаболички синдром 
(Синдром  Икс18 или Синдром резистенције 
на инсулин19) код одраслих се дефинише као 
комбинација фактора ризика за развој кар-
диоваскуларне болести и дијабетеса, укључу-
јући абдоминалну гојазност, дислипидемију, 
нетолеранцију на глукозу и хипертензију2. 
Утврђена је опасност од груписања елемената 
метаболичког синдрома, где присуство три 
или више елемената знатно повећава ризик од 
појаве коронарне болести срца и обољевања 
од дијабетеса

20. Међутим, примена једин-
ствене дефиниције на популацију деце и адо-
лесцената је проблематична, обзиром да се 
крвни притисак, нивои липида и антропоме-
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тријске варијабле мењају са узрастом и ра-
звојем у пубертету. Пубертет утиче на ди-
стрибуцију масти и изазива смањење како 
осетљивости на инсулин од око 30% уз ком-
плементарно повећање излучивања инсули-
на

21, тако и нивоа адипонектина22. Стога се је-
динствене граничне вредности не могу кори-
стити за одређење абнормалности код деце, 
већ се уместо тога прибегава вредностима де-
ведесетог, деведесет петог и деведесет седмог 
перцентила за узраст и пол.  

Широк дијапазон коришћених граничних 
вредности при одређењу метаболичког син-
дрома код педијатријске популације7,11,23,24,25 
нагласио је потребу за јединственом и до-
следном групом критеријума за идентифика-
цију наведеног синдрома код деце и адоле-
сцената. Због разлике у узрасту, нова IDF-ова 
дефиниција метаболичког синдрома је поде-
љена према следећим старосним групама: 6 

до <10, 10 до <16 и ≥16 година (Табела 1). 
Сходно ставовима IDF-а, код деце узраста од 
6 до 10 година, метаболички синдром не 
треба дијагностиковати, већ указати на неоп-
ходност редовних контрола и препоруке веза-
не за смањење телесне масе код гојазне деце, 
поготову оне која имају позитивну породичну 
анамнезу за гојазност, дијабетес, дислипиде-
мију, хипертензију, кардиоваскуларну бо-
лест

26. У доби од 10 и више година, могућа је 
дијагноза метаболичког синдрома. Она захте-
ва постојање абдоминалне гојазности уз при-
суство двају или више других елемената (уве-
ћани триглицериди, низак ниво HDL холесте-
рола, висок крвни притисак и увећан ниво 
глукозе у плазми). IDF-ови критеријуми за 
одрасле могу се користити за адолесценте са 
16 и више година24. 

 

Табела 1. IDF критеријуми за дефиницију ризичних група и метаболичког синдрома  
                        код деце и адолесцената 
 

Старосна доб Критеријуми (одлике) 
Узраст  

6 - 10 година 
� Гојазност ≥90. перцентила дефинисана на основу обима струка (ризична 

група) 

Узраст  
10 - 16 година 

� Гојазност ≥90. перцентила дефинисана на основу обима струка 
� Триглицериди ≥1,7 mmol/l (≥150 mg/dl) 
� HDL холестерол <1,03 mmol/l (<40 mg/dl) 
� Систолни притисак ≥130 mmHg или дијастолни ≥85 mmHg 
� Гликемија ≥5,6 mmol/l (≥100 mg/dl) или дијагностикован тип 2 дијабетес 

мелитуса 

Узраст > 16 година 

Треба применити критеријуме за одрасле: 
 

� Гојазност дефинисана на основу обима струка ≥94 cm код мушкарца беле 
расе, односно ≥80 cm жене беле расе, док за остале расе треба користити 
друге вредности. 

� Триглицериди ≥1,7 mmol/l (≥150 mg/dl) 
� HDL-холестерол <1,03 mmol/l (<40 mg/dl) код мушкараца односно <1,29 

mmol/l (<50 mg/dl) код жена или дете/адолесцент већ прима 
хиполипемике 

� Систолни притисак ≥130 mmHg или дијастолни ≥85 mmHg или 
дете/адолесцент већ прима антихипертензиве 

� Гликемија ≥5,6 mmol/l (≥100 mg/dl) или дијагностикован тип 2 дијабетес 
мелитуса 

 

Код деце, као и код одраслих описана је 
веза између гојазности, инсулинске резистен-
ције и повећаног ризика развоја метаболичког 
синдрома

27,28. Абдоминална гојазност је уста-
новљена као основни постулат у IDF-овој де-
финицији метаболичког синдрома код одра-
слих

2 и може се лако проценити помоћу јед-
ноставног мерења обима струка (ОС), за који 
се зна да је код одраслих јаче повезан са 
висцералним масним ткивом (ВМТ) од индек-
са телесне масе (ИТМ)29. Корелација између 
ОС-а и ВМТ-а је показана и код деце30, што је 

додатно поткрепило постојеће доказе да је ОС 
ефикасна мера за абдоминалну гојазност  код 
младе популације.  

Код деце и адолесцената, већи број сту-
дија је показао сличну везу између гојазности 
у детињству и повећаног кардиоваскуларног 
ризика у каснијем животном добу. Студија 
Bogalusa Heart је показала да постоји повеза-
ност гојазности у детињству и ризика од ра-
звоја дијабетес мелитуса, дислипидемије и 
хипертензије у каснијој, одраслој доби31. Од 
укупног броја деце са прекомерном тежином 
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у студији Bogalusa Heart (ИТМ ≥95. перцен-
тила), 77% је задржало гојазност и у каснијем 
животном добу. Cook и сарадници су 
проценили да преваленца метаболичког син-
дрома код адолесцената износи 4%, а од тога, 
30-50% њих се одликује гојазношћу

11
. Помо-

ћу модификоване верзије дефиниције Adult 
Treatment Panel III (ATP III), успостављена је 
веза метаболичког синдрома код адолесцена-
та и са високим нивоом Ц-реактивног про-
теина, познатог маркера инфламације. Међу-
тим, међу пет елемената метаболичког син-
дрома, Ц-реактивни протеин је био повећан 
само код оних са абдоминалном гојазношћу

24. 
Уместо апсолутних вредности ОС-а, нови 
критеријуми користе перцентиле да би 
надокнадили различите степене развоја и 
етничког порекла у младој популацији. Пода-
ци о перцентилима за обим струка постају све 
доступнији у читавом свету32,33,34. Код деце са 
обимом струка преко 90. перцентила постоје 
већи изгледи развоја више фактора ризика 
него код оних са ОС-ом испод овог нивоа35.  

Обим струка код деце је независтан пока-
затељ инсулинске резистенције, поремећаја 
нивоа липида и високог крвног притиска36,37. 
Инсулинска резистенција представља смање-
ну способност инсулина да у уобичајеним 
концентрацијама утиче на периферно иско-
ришћавање глукозе38. Осетљивост на инсулин 
обрнуто је пропорционална ИТМ-у, а интере-
сантно је да ризик за настанак нетолеранције 
глукозе одређује и дистрибуција масти. Сма-
тра се да је инсулинска резистенција повезана 
са акумулацијом висцералне абдоминалне ма-
сти

39. Такође, развој резистенције на инсулин 
се повезује са појачаном секрецијом адипоци-
токина, TNF-α и IL-6 и смањеном активношћу 
адипонектина, што доводи до интензивнијег 
стварања глукозе у јетри путем глуконеоге-
незе и раста концентрације глукозе у крви. 
Ниски нивои адипонектина указују на пораст 
ризика од кардиоваскуларних болести7, а ут-
врђено је да је концентрација адипонектина у 
плазми обрнуто пропорционална са ИТМ-ом 
и обимом струка, односно са абдоминалном 
гојазношћу

40. Повећан прилив масних кисе-
лина у јетру, који доводи до пораста синтезе 
триглицерида у том органу, затим снижење 
концентрације липопротеин липазе у пери-
ферним ткивима и редукција HDL холестеро-
ла, било директно или индиректно, корели-
рају са развојем инсулинске резистенције4, а 
имају и карактеристично место у постављању 
дијагнозе метаболичког синдрома. Такође, 
смањена осетљивост на инсулин доприноси 

развоју хипертензије код деце. Изостанак ва-
зодилататорног ефекта инсулина у условима 
резистенције, као и утицај инсулина на сим-
патички нервни систем и бубрежну реапсорп-
цију натријума, основни су механизми могуће 
везе између инсулинске резистенције и пови-
шеног крвног притиска41,42. Дакле, метабо-
лички синдром обухвата групу фактора ризи-
ка за развој кардиоваскуларне болести и дија-
бетеса типа 2 која обухвата гојазност, 
резистенцију на инсулин, дислипидемију и 
хипертензију

39. 
 

ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП 

МЕТАБОЛИЧКОМ СИНДРОМУ          

КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА 
  

Мада званичне смернице и водичи везани 
за терапију метаболичког синдрома  код деце 
нису дефинисани, у литератури се могу про-
наћи резличите препоруке које се односе на 
терапијски приступ синдрому. 

Централно место у лечењу гојазности, 
хипертензије и резистенције на инсулин код 
деце представља регулација енергетске рав-
нотеже у склопу промене начина исхране, по-
већања физичке активности и избегавања 
претераног седења43,44. Обзиром да у данашње 
време школска деца и адолесценти углавном 
имају нередовне оброке, ограничен избор на-
мирница, велики унос угљених хидрата и за-
слађених напитака, требало би на њих ути-
цати да редовно узимају оброке, уносе храну 
с високим садржајем протеина и влакнастих 
материја и смање унос заслађених напитака. 
Саветује се повећан унос воћа и поврћа, инте-
гралног, ражаног и црног хлеба или бројних 
замена за хлеб. Такође, деца би у исхрани 
требала да користе цела зрна житарица (кува-
на пшеница, кукуруз), махунасто поврће, 
качамак, овсене и јечмене пахуљице, инте-
грални пиринач, маслиново уље, затим рибу, 
пилетину и ћуретину, а унос црвеног меса 
треба ограничити на један до два пута недељ-
но. Подаци показују да промена начина живо-
та и одржавање нормалне тежине у детињству 
може да смањи ризик од развоја метабо-
личког синдрома, типа 2 дијабетеса и кардио-
васкуларних болести у каснијем, одраслом 
добу

45.  

Да физичка неактивност такође заузима 
значајно место у развоју метаболичког син-
дрома, потврђују подаци из бројних студија 
који указују на позитиван утицај вежбања на 
степен инсулин-сензитивности код деце46, као 
и регулацију крвног притиска47. Такође, Ri-
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beiro и сарадници, су сходно резултатима 
студије на узорку од 1500 учесника узраста од 
8 до15 година указали на удруженост смање-
не физичке активности код деце и омладине и 
веће учесталости фактора ризика метабо-
личког синдрома као што су висок крвни при-
тисак и хиперхолестеролемија48. Општа пре-
порука је, дакле, да се претерано гледање те-
левизије и рад на рачунару ограничи и уведе 
редовна физичка активност (ходање, трчање, 
вожња бицикла, пливање и слично). Редовна, 
свакодневна физичка активност која интен-
зивно ангажује веће групе скелетних мишића 
у трајању од најмање 30 минута представља 
добар почетак за све младе гојазне особе, 
уколико их у томе не спречава нека друга бо-
лест. 

 

ФАРМАКОЛОШКИ ИЗБОР ТЕРАПИЈЕ 
  

У случају да предузете препоручене 
почетне мере нису делотворне, неопходна је 
примена лекова.  

  

Гојазност 
  

Орлистат је инхибитор панкреасне и га-
строинтестиналне липазе који смањује апсор-
пцију масти из унете хране у просеку за 30%. 
Chanoine и сарадници су показали да приме-
њен са храном у комбинацији са дијетом и 
адекватном физичком активношћу значајно 
доприноси редукцији  и регулацији телесне 
тежине код адолесцената у односу на плаце-
бо

49. Поред пролазних гастроинтестиналних 
поремећаја, орлистат успорава апсорпцију 
липосолубилних витамина, због чега се пре-
поручује примена мултивитаминских препа-
рата два сата пре или после примене орли-
стата

50. Food and Drug Administration одобри-
ла је примену овог медикамента у лечењу 
гојазности код адолесцената старијих од 12 
година. 

Сибутрамин инхибира поновно преузи-
мање норадреналина и серотонина на нивоу 
пресинаптичких завршетака аксона, чиме по-
тенцира централни анорексични ефекат оба 
трансмитера и смањује унос хране. Мада су 
поједине студије указале на терапијски 
учинак у смислу смањења телесне тежине51 и 
упркос одобрењу за примену код адолесце-
ната старијих од 16 година, сибутрамин је ге-
нерално повучен из употребе у многим зем-
љама широм света обзиром да његова приме-
на доводи до појаве значајног пораста крвног 
притиска и пулса. 

Метформин је орални антидијабетик из 
групе бигванида веома често коришћен у 
лечењу дијабетес мелитуса тип 2 код адоле-
сцената. Сходно резултатима одређених сту-
дија

52,53 утврђено је да метформин остварује 
позитиван терапијски ефекат у смислу сма-
њења телесне тежине. Сам механизам дејства 
још увек је недовољно разјашњен, али се сма-
тра да делује директно анорексично или мање 
вероватно, индиректно, стимулацијом лучења 
глукагону сличног пептида 154. Уобичајена 
нежељена дејства метформина везана су за 
дигестивни тракт, тако да се могу појавити 
мучнина и повраћање, осећај надутости (уко-
лико се примењују велике дозе), а забележени 
су и случајеви недостатка витамина Б12

55. 
Метформин се, уопште, сматра добрим избо-
ром за гојазне особе.   

Фентермин и фенилпропаноламин оства-
рују снажан потенцијал у смањењу телесне 
тежине, међутим изражена адренергичка не-
жељена дејства ограничавају ширу примену 
ових лекова. Такође, нема јасних доказа о ду-
горочној безбедној примени код деце и адо-
лесцената

55. Интересантно је поменути да је у 
појединим студијама запажено да  примена 
антиконвулзива топирамата код деце и одра-
слих корелира са значајним смањењем теле-
сне тежине56. Сходно ограниченом извору по-
датака, неопходна је даља евалуација потен-
цијалног утицаја наведеног медикамента на 
телесну тежину. 

  

Дислипидемија  
 

Како је већ наглашено, драматичан раст 
преваленце гојазности у дечијем добу као и 
метаболичког синдрома доводи до раста 
учесталости кардиоваскуларних болести у ка-
снијем одраслом добу. Поменута узрочно-по-
следична удруженост потенцијално је везана 
за постојање дислипидемије. Наиме, високе 
вредности укупног серумског холестерола и 
LDL-а у већој мери, и високе вредности три-
глицерида и ниске вредности HDL-а у мањој, 
удружене су са растом ризика од развоја ко-
ронарне срчане болести57. Здравствени проб-
лем додатно погоршавају подаци који пока-
зују да се ниво липида, првенствено LDL-а 
"преноси" из детињства у одрасло доба58.  

Фармакотерапија дислипидемије се пре-
поручује код деце старије од 10 година, и то у 
случајевима када су и после адекватно спро-
ведених иницијалних препорука везаних за 
промену начина живота и исхране (дијета), 
вредности LDL-а остале изнад 190 mg/dl код 
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деце без ризика за развој кардоваскулане бо-
лести, односно веће од 160 код оних код ко-
јих тај ризик постоји55. Оптималне вредности 
LDL-а којима треба тежити су мање од 130 
mg/dl, односно мање од 100 mg/dl код деце са 
дијабетесом

59. 

Холестирамин и холестипол су некада 
били лекови избора код деце са фамилијар-
ном хиперхолестеролемијом. Међутим, обзи-
ром на њихов скроман утицај на снижење 
вредности липида60, остали липид-редукујући 
лекови су преузели ту водећу функцију. Ста-
тини (инхибитори HMG-CoA редуктазе) сма-
њују концентрацију LDL-холестерола углав-
ном повећањем активности хепатичних LDL-
рецептора

61 и показали су се веома ефика-
сним и сигурним избором у терапији фами-
лијарне хиперхолестеролемије код деце и 
адолесцената узраста 8-18 година62. Студије 
су показале да статини доводе до снижења 
LDL-а и до 30-40%, а мање и до редукције 
триглицерида у плазми, уз пораст вредности 
HDL-а (62,63). Од осталих дејстава статина, 
издвајају се побољшање ендотелне функције, 
смањење васкуларне инфламације, смањење 
агрегабилности тромбоцита, антитромботич-
ко деловање, појачање фибринолизе, повећа-
ње синтетичке активности остеобласта, иму-
носупресија и друга. Симвастатин и пра-
вастатин добро подносе деца старија од 8 го-
дина у дози до 40 mg/24h, а аторвастатин и 
ловастатин у дозама до 20 mg дневно. Када 
постоје индикације за увођење статина, тера-
пију треба започети са најнижим дозама, а 
потом кориговати у складу са вредностима 
LDL-a и евентуалним нуспојавама. Нежељена 
дејства обухватају гастроинтестиналне смет-
ње, миалгију, повећање концентрација ензима 
јетре у плазми, несаницу, осип и рабдоми-
олизу

55.  

Алтернативни лек који због смањења 
апсорпције холестерола у цревима доводи до 
снижења вредности LDL-а је езетимиб. У 
дневној дози од 10 mg, примењен као моноте-
рапија, редукује ниво LDL-а од 15-20% уз 
минималан утицај на степен редукције три-
глицерида и HDL-а64. Поједине студије су по-
казале да се додавањем езетимиба статинима 
постиже додатно смањење LDL концентра-
ције од 25,8% у поређењу са смањењем од 
2,7% постигнутим при додатној примени 
плацеба

65. Мада је његова употреба одобрена 
код деце са хиперхолестеролемијом старије 
од 10 година, потребна су детаљнија истра-
живања о дугорочној ефикасности и безбед-
ности његове примене55.  

Фибрати (гемфиброзил, фенофибрат) су 
примарно индиковани код болесника са мета-
боличким синдромом којим доминира хипер-
триглицеридемија често праћена сниженим 
концентрацијама HDL-холестерола61. Фарма-
колошка дејства фибрата се заснивају на ве-
зивању и стимулацији пероксизом пролифе-
ратор-активираног рецептора α (PPAR-α), ну-
клеарног фактора транскрипције који контро-
лише експресију гена учесника у регулацији 
метаболизма триглицерида и доводи до 
смањене синтезе масних киселина и три-
глицеридима богатих липопротеина и пове-
ћане синтезе аполипопротеина А1 и липопро-
теинске липазе, поспешујући тако продукцију 
HDL-а61. Смањују стварање VLDL честица у 
јетри и повећавају преузимање LDL честица у 
јетри. Додатно, фибрати смањују ниво фиб-
риногена у плазми, побољшавају толеранцију 
глукозе и смањују упалу васкуларних глатких 
мишића. Добро се подносе, могу изазвати 
блаже гастроинтестиналне тегобе, а ретко је 
могућа и појава миозитиса. Мада терапијски 
приступ фибратима обећава, неопходна су 
даља истраживања која би потпуности потвр-
дила ефикасност и безбедност њихове приме-
не у дечјем и адолесцентном узрасту. 

Рибље уље и омега 3 масне киселине 
смањују ниво триглицерида у крви и до 50% 
код одраслих55, што указује на могућу дело-
творност и у дечијем узрасту. 

  

Хипертензија 
 

Повишен крвни притисак је такође прати-
лац гојазности у детињству. Мада постоје 
ставови о позитивном утицају смањења теле-
сне тежине на снижење артеријског крвног 
притиска код гојазне деце, нема јасних доказа 
о дугорочној користи од губитка телесне масе 
на одрживост регулације крвног притиска. 
Када постоје индикације за увођење антихи-
пертензива, терапију треба започети једним 
леком из ове групе у најмањој препорученој 
дози. Антихипертензиви који се могу кори-
стити код деце су припадници групе AЦE ин-
хибитора, блокатори рецептора ангиотензина 
II, бета блокатори, блокатори калцијумских 
канала и диуретици66. 

Одређене групе антихипертензива имају 
предност код деце која поред хипертензије 
истровремено болују и од других болести. 
Тако на пример, AЦE инхибитори и антаго-
нисти ангиотензинских рецептора су антихи-
пертензиви избора код деце која болују од 
дијабетеса и микроалбуминурије, док се бета 
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блокаторима или блокаторима калцијумских 
канала даје предност код хипертензивне деце 
са мигреном66. Постоје бројне студије које су 
указале на терапијску ефикасност у регула-
цији крвног притиска новијих класа лекова 
као што су антагонисти рецептора за ендоте-
лин, ренин инхибитори и инхибитори вазо-
пептидазе код одраслих, међутим њихову 
евентуалну ефикасност и безбедност примене 
код деце тек треба подробније утврдити67.   

  

Поремећај толеранције глукозе 
 

Са фармаколошког аспекта, примена мет-
формина и тиазолидиндиона показала је по-
зитивне ефекте у  регулисању високих вред-
ности нивоа шећера у крви и инсулинске ре-
зистенције

52,68. Метформин снижава хепатич-
ну продукцију глукозе и инхибира гликогено-
лизу

69. Сматра се да терапија метформином 
код одраслих пацијената са "предијабетесом" 
спречава и одлаже развој дијабетеса70. Његова 
примена је одобрена код деце старије од 10 
година

71, мада нема прецизних водича за 
примену метформина код пацијената без 
знакова јасно развијеног дијабетеса.  

Тиазолидиндиони (росиглитазон и пио-
глитазон) дејства испољавају кроз селективну 
активацију PPAR-γ72. Метаболичка дејства се 
манифестују повећањем периферне осетљи-
вости на инсулин, смањењем лучења инсули-
на, смањењем концентрације триглицерида и 
вредности LDL-холестерола у плазми, као и 
повећањем концентрације HDL-холестеро-
ла

73. За разлику од метформина, примена тиа-
золидиндиона је удружена са растом телесне 
масе

74. Ови лекови се добро подносе, а у рет-
ким случајевима од нуспојава запажене су и 
блага анемија, едеми или повећање нивоа ен-
зима јетре у крви. Међутим, новији подаци 
указују на удруженост примене росиглита-
зона код одраслих са кардиоваскуларним не-
жељеним ефектима (порастом ризика од на-
станка инфаркта миокарда)75. 
 

ЗАКЉУЧАК 
  

Обзиром да дефиниција метаболичког 
синдрома обухвата абдоминалну гојазност, 
поремећај метаболизма глукозе, висок ниво 
триглицерида, снижене вредности HDL-а и 
хипертензију, рано откривање деце и адоле-
сцената са ризиком за развој метаболичког 
синдрома је од великог значаја са аспекта 
превенције развоја кардиоваскуларних боле-
сти и дијабетес мелитус типа 2 у каснијем, 
одраслом добу. У погледу превенције, водеће 

место заузимају правилна исхрана и редовна 
физичка активност, док са аспекта терапије, 
почетни корак је регулација енергетске рав-
нотеже у склопу промене начина исхране и 
повећања физичке активности. Код одраслих, 
фармакотерапија се сматра другим избором, 
док код деце и адолесцента јасних ставова и 
потпуно дефинисаних препорука још увек 
нема, мада су бројне студије указале на пози-
тивне ефекте појединих лекова. Нове контро-
лисане клиничке студије су неопходне како 
би се код деце и адолесцената подробније 
испитала ефикасност, рационалност и безбед-
ност примене лекова одобрених код одраслих 
особа. 
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