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Darbā izmantotie saīsinājumi 
 

ABLH augsta blīvuma lipoproteīni 

AKTH adrenokortikotropais hormons 

ALAT alanīnaminotransferāze  

ASV Amerikas Savienotās Valstis 

BKUS Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 

CD cukura diabēts 

CDC Slimību profilakses un kontroles centrs  

(angļu val. Centers for Disease Control and Prevention) 

DAS diastoliskais asinsspiediens 

HOMA-IR insulīna homeostāzes modelis  

(angļu val. homeostatic model assessment for insulin resistance) 

HbA1c glikētais hemoglobīns 

HR draudu attiecība (angļu val. hazard ratio) 

IDF Starptautiskā diabēta federācija  

(angļu val. International Diabetes Federation) 

IR insulīna rezistence 

ISPAD Starptautiskā bērnu un pusaudžu diabēta biedrība                 

(angļu val. International Society for Paediatric and Adolescent 

Diabetes) 

IQR starpkvartiļu intervāls (angļu val. interquartile range) 

KH kopējais holesterīns 

ĶMI ķermeņa masas indekss 

MS metaboliskais sindroms 

NAFLD nealkoholiskā taukainā aknu hepatoze  

(angļu val. nonalcoholic fatty liver disease) 

NCEP Valsts holesterīna izglītības programma ASV  

(angļu val. National Cholesterol Education Program) 

OGTT orālais glikozes tolerances tests 

OR izredžu attiecība (angļu val. odds ratio) 
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P nozīmības līmenis 

 pc procentile 

PNF1 pediatriskais NAFLD fibrozes indekss-1  

(angļu val. pediatric NAFLD fibrosis index) 

PVO Pasaules Veselības organizācija 

SAS sistoliskais asinsspiediens 

SASS sirds un asinsvadu sistēmas slimības 

st. stunda  

tc. tercile 

t.d. tukšā dūšā 

TG triglicerīdi 

TI ticamības intervāls 

TTH tireotropais hormons 

VA vidukļa apkārtmērs 

z-ĶMI standartizētais ķermeņa masas indekss 

ZBLH zema blīvuma lipoproteīni 
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Ievads 
 

Liekais svars ne tikai pieaugušajiem, bet pašlaik arī bērnu un pusaudžu 

vecumā ir viena no galvenajām 21. gadsimta veselības problēmām daudzās 

pasaules valstīs (WHO, 2017a; WHO, 2017b; WHO, 2017c). 

Aptaukošanās ir uzskatāma par globālu epidēmiju gan attīstītajās valstīs, 

gan valstīs ar zemu un vidēju ienākumu līmeni. Bērni tiek pakļauti lielākam 

neadekvātas barošanas riskam, jo uzturā tiek lietoti kalorijām bagāti ēdieni, 

kuros ir paaugstināts tauku, cukura un sāls daudzums, bet uzturs ir nabadzīgs 

uzturvielu vērtības ziņā. Liekā svara izplatība bērniem ir palielinājusies visās 

vecuma grupās abiem dzimumiem, kā arī dažādās etniskajās un rasu grupās. 

Bērni, kuri ir aptaukojušies pirmsskolas un skolas vecumā, ir riska grupā būt ar 

aptaukošanos arī pieaugušo vecumā, un, jo lielāka ir aptaukošanās pakāpe 

bērnībā, jo lielāks ir aptaukošanās risks pieaugušo vecumā (Sahoo et al., 2015; 

Zhao et al., 2011). 

Tādēļ ir svarīgi apzināties novēršamus un nenovēršamus aptaukošanās 

riska faktorus bērniem. It īpaši tas ir lietderīgi, ja tiek uzsāktas ilgtermiņa 

aptaukošanās profilakses programmas valstī, kā arī svara korekcijas nolūkos 

dažādu multidisciplināru komandu darba metodikā. Ne tikai sporta aktivitātēm 

un veselīga uztura veicināšanai, tostarp augļu un dārzeņu lietošanai uzturā, ir 

nozīme liekā svara problēmu mazināšanai bērnu un jauniešu vidū, arī vecāku 

izglītošana ir neatņemama sastāvdaļa cīņā ar aptaukošanos. Svarīgi vecākus 

izglītot par veselīgu svaru un svara kontroli, grūtniecības plānošanu, 

ekskluzīvas zīdīšanas nepieciešamību un tās priekšrocībām, bērnu ēdināšanu un 

veselīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm visai ģimenei. Vecāku loma bērnu 

aptaukošanās profilaksē un svara korekcijā ir neaizvietojama, tāpēc svara 

korekcijas programmu mērķis ir mainīt dzīvesveidu ne tikai bērnam, bet visai 

ģimenei (Evans et al., 2012; Wilfley et al., 2017; Yan et al., 2014; Zolotarjeva 

et al., 2018). 
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Skrīninga programmu izstrādāšana, kas palīdzētu novērtēt ar 

aptaukošanos saistītas komplikācijas bērniem un jauniešiem, iespējams, ļautu 

laikus sākt ārstēšanu, kas uzlabotu dzīves kvalitāti, samazinātu hronisku 

slimību un agrīnas nāves risku (Brook et al., 2010; Tagi et al., 2020). 

Bērniem ar aptaukošanos jau agrīnā vecumā novēro arteriālo 

hipertensiju, dislipidēmiju, insulīna rezistenci (IR), hiperurikēmiju, 

nealkoholisko taukaino hepatozi, meitenēm policistisko olnīcu sindromu un 

citas komplikācijas. Daudzi no minētajiem traucējumiem ir metaboliskā 

sindroma komponenti jeb diagnostiskie kritēriji. Metaboliskais sindroms (MS) 

ir labi zināms riska faktors sirds un asinsvadu slimībām un 2. tipa cukura 

diabētam pieaugušajiem, taču, nosakot risku bērniem, tādas pašas nozīmes 

metaboliskajam sindromam nav. Metaboliskā sindroma noteikšana bērniem un 

pusaudžiem pievērš uzmanību augsta riska bērnu grupai, kam nepieciešama 

intensīva dzīvesveida korekcija, multidisciplinārā aprūpe, nereti arī 

medikamentu lietošana, retos gadījumos apsverama arī bariatriskā ķirurģija 

(Reilly et al., 2011; Tagi et al., 2020; Zolotarjeva et al., 2018). 

Covid-19 pandēmija negatīvi ietekmēja visu pasauli un mainīja daudzus 

ikdienas paradumus ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Kopš 2020. gada 

marta notika lielas izmaiņas bērnu ikdienā, kas nesa neskaitāmus 

ierobežojumus: mainījās mācības skolā uz attālinātām mācībām mājās, 

samazinājās tiešo kontaktu laiks ar vienaudžiem, palielinājās pie viedierīču 

ekrāna pavadītais laiks un attiecīgi samazinājās fizisko aktivitāšu laiks. No 

literatūras datiem zināms, ka pandēmijas laikā bērniem izteikti pieauga 

ķermeņa masas indekss (ĶMI), salīdzinot ar rādītājiem pirms pandēmijas 

(Cushieri et al., 2020). Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) 2018.–2020. gadā 

veiktajā pētījumā bija iekļauti 432 302 bērni no 2 līdz 19 gadiem, kuriem tika 

pētīts ĶMI pieauguma temps pandēmijas laikā. Pētījumā novērots, ka ĶMI 

pieauguma temps bērniem aptuveni dubultojies, salīdzinot ar pirmspandēmijas 
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periodu. Vislielāko ĶMI pieaugumu piedzīvoja bērni, kuriem jau pirms 

pandēmijas bija virssvars vai aptaukošanās, kā arī pirmsskolas un sākumskolas 

vecuma bērni. Šajā kohortā 2019. gada augustā bērnu īpatsvars ar aptaukošanos 

bija 19,3 %, bet 2020. gada augustā jau 22,4 %. Kopumā ĶMI pieauguma 

temps mēnesī Covid-19 pandēmijas periodā bija 0,100 kg/m2, salīdzinot ar 

0,052 kg/m2 pirms pandēmijas (Lange et al., 2021). ĶMI pieaugumu 

pandēmijas laikā nozīmīgi ietekmēja mazkustīgs dzīvesveids un uztura 

paradumu maiņa, kas, iespējams, vēl vairāk veicinās aptaukošanās izplatību 

bērnu un pusaudžu vidū arī pēc pandēmijas, ietekmējot bērnu aptaukošanās 

pakāpi, kas jau agrīni izraisīs veselības problēmas un hroniskas slimības. Tādēļ 

būtu nozīmīga savlaicīga svara korekcija, it īpaši bērnu vecumā, lai novērstu 

nopietnus draudus veselībai, kas pasliktina dzīves kvalitāti un negatīvi ietekmē 

dzīvildzi (Starvodou et al., 2021; Rundle et al., 2020). 

Latvijā līdz šim nav veikti pētījumi par aptaukošanās prenatālajiem un 

postnatālajiem riska faktoriem, aptaukošanās izraisītām komplikācijām un 

metaboliskā sindroma izplatību bērniem un pusaudžiem. Ņemot vērā to, ka 

Latvijā arī ir augsts bērnu un pusaudžu īpatsvars ar lieko svaru un, iespējams, 

Covid-19 pandēmija vēl vairāk veicinās lieko svaru bērniem, ir svarīgi pētīt 

aptaukošanās riska faktorus, kas ļautu izstrādāt mērķtiecīgu liekā svara 

apkarošanas un profilakses stratēģiju valstī. Zinātniskajā literatūrā atrodami 

daudzi pētījumi par aptaukošanās riska faktoriem un to ietekmi uz bērnu un 

pusaudžu svaru. Taču nav pietiekami daudz datu, kā tas ietekmē metaboliskā 

sindroma risku un komplikāciju attīstību. Aptaukošanās komplikāciju un 

metaboliskā sindroma izpēte bērniem un pusaudžiem Latvijā ļautu izstrādāt 

personalizētu aprūpes stratēģiju bērniem, kuriem ir liels komplikāciju risks 

nākotnē. Aprūpes stratēģija iekļautu multidisciplināras komandas darbu, kas 

ģimeni izglīto un motivē ievērot veselīgu dzīvesveidu, ievērotu gan veselīga 

uztura pamatprincipus, gan arī uzsāktu regulāras fiziskās aktivitātes, kā arī 
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nepieciešamības gadījumā tiktu uzsākta medikamentoza terapija. Personalizēta 

aprūpe palielinātu iespējas veikt savlaicīgu svara korekciju, kas nepārprotami 

mazinātu komplikāciju risku nākotnē, uzlabotu dzīves kvalitāti un dzīvildzi. 

 

Darba mērķis 

Pētīt metaboliskā sindroma riska faktorus, komplikācijas un īpatnības 

bērniem un pusaudžiem ar aptaukošanos. 

 

Darba uzdevumi 

Promocijas darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. Noteikt aptaukošanās prenatālos un postnatālos riska faktorus 

bērniem un pusaudžiem ar normālu un lieko svaru.  

2. Analizēt iespējamas agrīnas lipīdu, glikozes un citu bioķīmisko 

rādītāju izmaiņas bērniem un pusaudžiem ar normālu un lieko svaru.  

3. Noskaidrot aptaukošanās prenatālo un postnatālo riska faktoru 

ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmas slimību, insulīna rezistences, 

metaboliskā sindroma, taukainās hepatozes un citu vielmaiņas 

traucējumu attīstības risku bērniem un pusaudžiem ar aptaukošanos. 

4. Pētīt metabolisko sindromu atbilstoši Starptautiskās diabēta 

federācijas izstrādātiem kritērijiem un noteikt metaboliskā sindroma 

izplatību bērniem ar aptaukošanos. 

5. Noskaidrot metaboliskā sindroma attīstības risku saistībā ar ĶMI, 

dzimumnobriešanu un aptaukošanās prenatāliem un postnatāliem 

riska faktoriem.  

6. Promocijas darba izstrādes laikā sadarbojoties ar Valsts valodas 

centru, precizēt un izstrādāt terminoloģiju latviešu valodā 

izmeklēšanas metodēm un sindromu nosaukumiem. 
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Darba hipotēze 

• Aptaukošanās prenatālie un postnatālie riska faktori palielina 

metaboliskā sindroma varbūtību bērniem un pusaudžiem. 

• Bērniem ar aptaukošanos metaboliskā sindroma attīstība ir saistīta ar 

dzimumnobriešanas pakāpi un ķermeņa svara pieaugumu. 

 

Darba novitāte 

1. Latvijā pirmo reizi novērtēts metaboliskais sindroms bērniem un 

pusaudžiem ar aptaukošanos atbilstoši Starptautiskās diabēta 

federācijas izstrādātiem kritērijiem, kā arī tā izplatība, saistība ar ĶMI, 

dzimumnobriešanu un riska faktori. 

2. Pētījumā laikā izvērtējot metaboliskā sindroma īpatnības bērniem ar 

aptaukošanos, identificēta augsta riska grupa hroniskām slimībām 

nākotnē, kurai nepieciešama personalizēta aprūpes stratēģija. 

3. Pirmo reizi analizēts pediatriskais NAFLD fibrozes indekss (PNFI) 

bērniem ar aptaukošanos un normālu svaru, tā saistība ar aptaukošanās 

prenatāliem un postnatāliem riska faktoriem un metabolisko 

sindromu. 

4. Izvērtēti aptaukošanās prenatālie un postnatālie riska faktori bērniem 

un pusaudžiem ar aptaukošanos un normālu svaru; laikus tos 

apzinoties un novēršot, var mazināt bērnu aptaukošanās izplatības 

risku Latvijā.  

5. Novērtētas ar aptaukošanos saistītas komplikācijas (arteriālā 

hipertensija, dislipidēmija, insulīna rezistence, aknu taukainā 

hepatoze) bērniem un pusaudžiem ar aptaukošanos un normālu svaru, 

kas jau agrīni ietekmē bērnu dzīves kvalitāti, hronisko slimību risku 

nākotnē un dzīvildzi.  
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1.  Materiāls un metodes 
 

Pētījums “Metaboliskā sindroma riska faktori, komplikācijas un īpatnības 

bērniem un pusaudžiem ar aptaukošanos ” uzsākts 2013. gadā Bērnu klīniskajā 

universitātes slimnīcā (BKUS). Līdz 2018. gada decembrim pētījumā prospektīvi 

bija iekļauti 198 bērni un pusaudži, kas ambulatori apmeklēja bērnu 

endokrinologu un / vai bija iestājušies BKUS dienas stacionārā. Pētījuma datu 

apstrāde un analīze notika vairākos etapos.  

 

1.1. Iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji pētījumā 
 

Pētījumā tika iekļauti bērni atbilstoši iekļaušanas un izslēgšanas 

kritērijiem.  

Iekļaušanas kritēriji: 

• bērna vecums – no 5 līdz 18 gadiem; 

• nav akūtas saslimšanas pazīmju; 

• nav diagnosticētas endokrīnas, psihiskas vai ģenētiskas slimības; 

• nelieto glikokortikoīdus perorāli vai intravenozi (izņēmums ir 

pūšamie vai inhalējamie glikokortikoīdi); 

• nav kustību traucējumu; 

• nav krampju sindroma (izņemot febrilos krampjus anamnēzē); 

• piekrīt dalībai pētījumā. 

Izslēgšanas kritēriji: 

• bērni ir jaunāki par 5 gadiem; 

• ir akūtas saslimšanas pazīmes; 

• ir zināma ģenētiska patoloģija (piemēram, Tērnera vai Prādera-Villi 

sindroms u. c.); 

• ir diagnosticēta endokrīna patoloģija (piemēram, hipotireoze, Kušinga 

sindroms u. c.); 
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• ir diagnosticēta hroniska slimība vai slimības ārstēšanā tiek izmantoti 

medikamenti, kas var negatīvi ietekmēt bērna augšanu un veicināt 

svara pieaugumu (piemēram, smaga bronhiālās astmas gaita, hroniska 

nieru mazspēja u. c.); 

• diagnosticētas psihiskās saslimšanas; 

• kustību traucējumi; 

• krampju sindroms.  

 

1.2. Pētījuma sadaļu un metožu apraksts 
 

Pirmajā etapā tika izveidotas trīs pētījuma grupas, ņemot vērā bērna 

ĶMI un vecumu: 

1) bērni 10 gadu veci un vecāki ar aptaukošanos – I grupa (n = 143); 

2) bērni līdz 10 gadu vecumam ar aptaukošanos – II grupa (n = 38); 

3) bērni ar normālu svaru – kontroles grupa (n = 17). 

Šāds vecuma iedalījums bija izvēlēts pēc Starptautiskās diabēta 

federācijas (IDF) metaboliskā sindroma (MS) definīcijas. MS var diagnosticēt 

tikai no 10 gadu vecuma; bērniem, kas bija jaunāki par 10 gadiem, netika noteikts 

MS, bet diagnostiskie kritēriji tika analizēti atsevišķi. 

Otrajā etapā analizēta un vērtēta tikai I pētījuma grupa – 10 gadu veci 

un vecāki bērni ar aptaukošanos. Atbilstoši izstrādātiem IDF metaboliskā 

sindroma diagnostiskajiem kritērijiem bērni tika iedalīti divās grupās, ņemot vērā 

bērna vecumu: 

1) bērni no 10 līdz 16 gadiem; 

2) bērni no 16 gadiem un vecāki. 

Pirmajā pētījuma etapā pētījuma dalībniekiem tika: 

• iegūti antropometriskie dati – noteikts svars, augums, vidukļa 

apkārtmērs (VA);  

• mērīts asinsspiediens;  
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• novērtēta dzimumnobriešana pēc Tannera skalas;  

• aprēķināts ķermeņa masas indekss un izvērtēts ĶMI procentiļu līknēs 

bērniem attiecībā pret vecumu un dzimumu; 

• veikta vecāku vai likumiskā pārstāvja aptauja par aptaukošanās 

prenatāliem un postnatāliem riska faktoriem;  

• ņemtas asins analīzes tukšā dūšā. 

 

1.2.1. Antropometriskie rādītāji un asinsspiediens pētījuma 

respondentiem 
 

Svars tika noteikts, bērnus – vieglās drēbēs un bez apaviem – nosverot uz 

svariem (Rice Lake weighting systems) ar 0,1 kg precizitāti, garums mērīts ar 

0,1 cm precizitāti, izmantojot stadiometru (Dr. Keller I).  

Vidukļa apkārtmērs (cm) mērīts ar 0,1 cm precizitāti, neelastīgo mērlenti 

novietojot pa vidu starp iegurņa kaulu un ribu loku. Veicot mērījumu, vēderam 

bija jābūt atslābinātam un bērnam jāveic izelpa.  

Pētījuma dalībniekiem tika aprēķināts ķermeņa masas indekss pēc 

formulas:  

 

ķermeņa svars (kg) / augums (m2). 

 

Pēc tam ĶMI izvērtēts, izmantojot Slimību profilakses un kontroles 

centra apstiprinātās ĶMI procentiļu (pc) līknes attiecībā pret vecumu un 

dzimumu: 

• nepietiekams svars, ja ĶMI < 5 pc; 

• normāls svars, ja ĶMI ≥ 5 pc un < 85 pc; 

• virssvars, ja ĶMI ≥ 85 pc un < 95 pc;  

• aptaukošanās, ja ĶMI ≥ 95 pc.  
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Izvērtējot ĶMI indeksu pētījumā iekļautajiem bērniem un pusaudžiem, 

konstatēts, ka 181 bērnam ĶMI attiecībā pret vecumu un dzimumu bija lielāks 

par 95 pc, kas atbilst aptaukošanās definīcijai, un 17 bērniem ĶMI bija robežās 

no ≥ 5 pc un < 85 pc, kas atbilda normāla svara definīcijai. Nevienam pētījumā 

iekļautajam bērnam netika konstatēts virssvars vai nepietiekams svars. 

Arteriālais asinsspiediens katram pacientam tika mērīts standarta 

apstākļos, lietojot kalibrētu automātisku aparātu ar atbilstīgu manšetes izmēru. 

Pētījumā asinsspiediena rādītāji vērtēti tikai pēc IDF kritērijiem un nav izvērtēti 

asinsspiediena procentiļu līknēs. Paaugstināts asinsspiediens bija noteikts, ja 

rādītāji bija virs 130/85 mmHg. 

 

1.2.2. Dzimumnobriešanas pakāpes izvērtēšana 
 

Dzimumnobriešanas pakāpe meitenēm un zēniem novērtēta atbilstoši 

Tannera skalai un iedalīta no I līdz V pakāpei. Meitenēm novērtēta krūšu 

dziedzeru attīstība un pubis rajona apmatojums, bet zēniem – pubis rajona 

apmatojums un sēklinieku tilpums pēc Prādera orhidometra rādītājiem. 

Dzimumnobriešana tika vērtēta pēc Tannera skalas atbilstoši šādām 

pakāpēm: 

I pakāpe – infantilisms, var būt (nelielas) pirmās nobriešanas pazīmes; 

II pakāpe – hipofizārā stimulācija – thelarche un testis augšana; 

III pakāpe – gonādu aktivācija; 

IV pakāpe – maksimālā steroīdģenēze; 

V pakāpe – nobrieduma stadija. 
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1.2.3. Vecāku aptauja par aptaukošanās prenatāliem  

un postnatāliem riska faktoriem 
 

Bērnu vecāki vai likumiskais pārstāvis tika aptaujāti par aptaukošanās 

prenatāliem un postnatāliem riska faktoriem.  

Tika jautāts par: 

1) bērna dzimšanas svaru – lūgts norādīt svaru gramos. Par riska faktoru 

tika uzskatīts dzimšanas svars, kas ir 4 kg un vairāk (≥ 4 kg) (Kleiser 

et al., 2009; Yu et al., 2020); 

2) ekskluzīvas zīdīšanas ilgumu – lūgts norādīt ilgumu mēnešos. Par 

riska faktoru tika uzskatīts ekskluzīvas zīdīšanas ilgums, kas ir īsāks 

par 6 mēnešiem (< 6 mēn.) (Evans et al., 2012; Qiao et al., 2020; Yan 

et al., 2014); 

3) svara pieaugumu grūtniecības laikā mātei – lūgts norādīt svara 

pieaugumu grūtniecības laikā kilogramos. Par riska faktoru tika 

uzskatīts svara pieaugums grūtniecības laikā, kas bija 20 un vairāk 

kilogramu (≥ 20 kg) (Kleiser et al., 2009); 

4) 2. tipa cukura diabēta (CD) anamnēzi ģimenē – 1. un / vai 2. pakāpes 

radiniekiem (Annis et al., 2005);  

5) vecāku aptaukošanos – nav aptaukošanās (= normāls svars) abiem 

vecākiem vai ir aptaukošanās abiem vecākiem (tikai mātei, tikai 

tēvam) (Martínez-Villanueva et al., 2019; Reilly et al., 2005).  

 

1.2.4. Laboratoriskie izmeklējumi pētījuma respondentiem 
 

Asins analīžu paraugi ņemti, pētījuma dalībniekiem reģistrējoties BKUS 

dienas stacionārā. Dalībniekam no rīta bija jābūt tukšā dūšā, t. i., astoņas stundas 

pēc pēdējās maltītes uzņemšanas. Visiem pētījumā iekļautajiem bērniem asins 

analīzes veiktas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas klīniskajā laboratorijā. 
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Pētījuma laikā analizēti šādi bioķīmiskie rādītāji tukšā dūšā: urīnskābe, 

alanīnaminotransferāze (ALAT), kopējais holesterīns (KH), zema blīvuma 

lipoproteīni (ZBLH), augsta blīvuma lipoproteīni (ABLH), triglicerīdi (TG), 

glikoze, insulīns, glikētais hemoglobīns (HbA1c), prolaktīns, tireotropais 

hormons (TTH), adrenokortikotropais hormons (AKTH), kortizols.  

Pētījumā iekļautajiem bērniem veikts orālais glikozes tolerances tests 

(OGTT) ar glikozes šķīdumu, aprēķinot devu 1,75 g/kg, nepārsniedzot 

maksimālo devu – 75 g. Testa laikā noteikts glikozes un insulīna līmenis tukšā 

dūšā un pēc divām stundām. OGTT tika uzskatīts par neizdevušos, ja bērns 

nevarēja izdzert visu paredzēto glikozes šķīdumu vai pēc glikozes šķīduma 

izdzeršanas tika novērota vemšana. Iegūtie glikozes un insulīna dati šajā 

gadījumā netika analizēti. 

No glikozes un insulīna līmeņa tukšā dūšā aprēķināts insulīna rezistences 

koeficients HOMA-IR pēc formulas:  

glikozes līmenis tukšā dūšā (mmol/l) × insulīna līmenis tukšā dūšā 

(mIU/l) / 22,5. 

Izmaiņas glikozes metabolismā noteiktas:  

1) atbilstoši Starptautiskās bērnu un pusaudžu diabēta biedrības (ISPAD) 

kritērijiem un ietver tukšās dūšas hiperglikēmiju, glikozes tolerances 

traucējumus un diabētu: 

• tukšās dūšas hiperglikēmija, ja līmenis bija 5,6–6,9 mmol/l 

robežās; 

• glikozes tolerances traucējumi, ja glikozes līmenis, veicot OGTT 

divas stundas pēc glikozes šķīduma izdzeršanas, bija robežās no 

> 7,8 līdz < 11,1. 

• 2. tipa CD diagnoze, ja, veicot OGTT divas stundas pēc  

glikozes šķīduma izdzeršanas, noteiktais glikozes līmenis 

bija ≥ 11,1 mmol/l;  
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2) atbilstoši terciļu (tc.) norādītām vērtībām izvērtēts insulīna rezistences 

koeficients HOMA-IR: 

• pirmā tercile: HOMA-IR < 2,96; 

• otrā tercile: HOMA-IR ≥ 2,96 un < 4,46; 

• trešā tercile: HOMA-IR ≥ 4,46 (Smetanina et al., 2021). 

Pētījuma laikā bērniem atsevišķi insulīna līmenis netika analizēts, jo 

bērnu vecumā robežvērtības ir neskaidras un pubertātes laikā ir iespējama līmeņa 

paaugstināšanās, var būt tā sauktā fizioloģiskā insulīna rezistence. 

Bērniem un pusaudžiem kopējā holesterīna un zema blīvuma lipoproteīnu 

(ZBLH) līmenis tika izvērtēts, ņemot vērā Nacionālā plaušu, sirds un asins 

institūta (NHLBI) izstrādātos kritērijus un rekomendācijas. KH līmenis tika 

uzskatīts par paaugstinātu, ja tas bija ≥ 5,2 mmol/l, bet ZBLH līmenis tika 

uzskatīts par paaugstinātu, ja tas bija > 3,4 mmol/l. 

Citi bioķīmiskie rādītāji tika vērtēti pēc BKUS laboratorijas referentajiem 

intervāliem (1.1. tabula).  

 

1.1. tabula 

BKUS laboratorijas referentie intervāli asins bioķīmiskajiem rādītājiem 

Rādītājs Ražotājs / Analizators 
Referentais 

intervāls 

Mērīšanas 

metode 

Urīnskābe, µmol/l Roche / Cobas c501 202,3–416,5 Fotometrija 

ALAT, U/l Roche / Cobas c501 0–24 Fotometrija 

HbA1c, % Roche / Cobas Integra 400 4,8–5,9 Imūnķīmija 

Prolaktīns, µU/ml Roche / Cobas e601 0–320 Imūnķīmija 

TTH, mU/l Roche / Cobas e601 0,27–4,2 Imūnķīmija 

AKTH, pg/ml Siemens / Immulite 200 xpi 0–46 Imūnķīmija 

Kortizols, µg/dl Roche / Cobas e601 6,2–19,4 Imūnķīmija 
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1.2.5. Pediatriskā NAFLD fibrozes indeksa (PNFI) noteikšana 
 

Visiem pētījumā iekļautajiem bērniem PNFI tika aprēķināts, izmantojot 

formulu: 

 

PNFI = 1/(1+e –lp) × 10; 

lp = 6,539 × loge [vecums (gadi)] + 0,207 × VA (cm) +  

+ 1,957 × loge [TG (mg/dl)] – 10,074, 

 

kur  

VA – vidukļa apkārtmērs;  

TG – triglicerīdi;  

TG – konversija uz mg/dl: mmol/l × 88,57 

 

Aprēķinot PNFI fibrozes indeksu, aknu fibrozes risks noteikts atbilstoši 

iegūtajām vērtībām: 

• nav aknu fibrozes riska: PNFI < 3,0; 

• ir aknu fibrozes risks: PNFI 3,0–8,99; 

• paredzama aknu fibroze: PNFI ≥ 9,0 (Nobili et al., 2009). 

Otrajā pētījuma etapā I grupas bērniem un pusaudžiem tika izvērtēti 

metaboliskā sindroma kritēriji atbilstoši Starptautiskās diabēta federācijas (IDF) 

izstrādātajai definīcijai, pateicoties vienkāršajai izmantošanai arī klīniskajā 

praksē (IDF, 2007).  
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1.2.6. Metaboliskais sindroms pētījuma respondentiem 
 

1) Bērniem, kas jaunāki par 10 gadiem, MS nediagnosticē; 

2) bērniem vecumā no 10 līdz 16 gadiem diagnostiskie kritēriji ir šādi: 

• centrālā tipa aptaukošanās – vidukļa apkārtmērs ˃ 90 pc un / vai 

ĶMI ˃, 95 pc attiecībā pret vecumu un dzimumu, un divi no 

šādiem kritērijiem: 

- triglicerīdi ≥ 1,7 mmol/l; 

- ABLH < 1,03 mmol/l; 

- arteriāla hipertensija – sistoliskais asinsspiediens  

≥ 130 mmHg / diastoliskais asinsspiediens ≥ 85 mmHg (vai 

tiek lietota antihipertensīva terapija); 

- tukšās dūšas hiperglikēmija ≥ 5,6 mmol/l (vai zināms  

2. tipa CD); 

3) bērniem no 16 gadu vecuma tika izmantoti pieaugušo MS kritēriji: 

• centrālā tipa aptaukošanās – vidukļa apkārtmērs vīriešiem ≥ 94 cm 

un sievietēm ≥ 80 cm un / vai ĶMI > 30 kg/m2, un divi no šādiem 

kritērijiem: 

- triglicerīdi ≥ 1,7 mmol/l; 

- ABLH < 1,03 mmol/l vīriešiem un < 1,29 mmol/l sievietēm 

(vai tiek lietota dislipidēmijas terapija); 

- arteriāla hipertensija – sistoliskais asinsspiediens ≥ 130 mmHg 

un diastoliskais asinsspiediens ≥ 85 mmHg (vai tiek lietota 

antihipertensīva terapija); 

- tukšās dūšas hiperglikēmija ≥ 5,6 mmol/l (vai ir zināms  

2. tipa CD). 

No 10 līdz 16 gadiem I pētījuma grupā bija 117 bērnu, bet 16 gadu veci 

un vecāki bija 26 bērni.  
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1.3. Pētījuma uzbūves shēma 
 

Pētījuma uzbūves un iepriekš aprakstīto etapu norise attēlota 1.1. attēlā. 

 

 

1.1. attēls. Pētījuma uzbūve 

 

1.4. Ētiskie aspekti 
 

Pētījums tika veikts ar Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas 

atļauju, kas izsniegta 2013. gada 25. novembrī. Pētījumā iekļauto bērnu vecāki 

vai likumiskais pārstāvis parakstīja rakstisku piekrišanas formu bērna dalībai 

pētījumā. 
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1.5. Pētījuma datu statistiskā analīze 
 

Visi iegūtie dati tika apkopoti Excel datubāzē un analizēti, izmantojot 

RStudio V.1.4.1103. Nepārtrauktiem datiem noteiktas vidējās vērtības, mediāna 

kā centrālās tendences rādītājs un starpkvartiļu intervāls (IQR), starpība starp 

25. kvartili un 75. kvartili kā datu kopas izkliedes intervāls. Atšķirības starp 

divām grupām izvērtētas ar Manna–Vitnija, Vilkoksona vai T testu, starp trim un 

vairāk grupām – ar Kruskola–Volisa testu. Mainīgo skalu analīzē tika izmantotas 

korelācijas analīzes, atbilstoši Spīrmena korelācijas koeficienti jeb asociāciju 

mēri.  

Tika pieņemts, ka: 

• korelācija ir vāja, ja Spīrmena korelācijas koeficients ir 0,2–0,4;  

• korelācija ir vidēji cieša, ja koeficients ir 0,4–0,7;  

• korelācija ir cieša, ja koeficients ir lielāks par 0,7 (Akoglu et al., 2018).  

Proporciju salīdzināšanai tika izmantots Pīrsona hī kvadrāts vai Fišera 

tiešais tests atbilstoši to nosacījumiem. Analizējot iespējamos MS riska faktorus, 

prognostiskie faktori tika ievadīti daudzfaktoru binārās loģistiskās regresijas 

modelī. Atšķirības tika uzskatītas par statistiski nozīmīgām, ja nozīmības līmenis 

bija p < 0,05. 
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2. Rezultāti 
 

2.1. Pētījuma izlases raksturojums 
 

Sadalījums starp dzimumiem visās pētījuma grupās neatšķīrās – I grupā 

bija 49,7 % (n = 71), II grupā 50 % (n = 19), bet kontroles grupā 47,1 % (n = 8) 

meiteņu.  

I grupas un kontroles grupas vecuma mediāna bērniem neatšķīrās, 

atbilstoši bija 13,1 gads (IQR 11,8; 15,1) un 12,7 gadi (IQR 11,5; 14,2). II grupas 

bērnu vecuma mediāna bija 8,1 gads (IQR 7,1; 9,1).  

Pētījumā iekļauto bērnu populācijas raksturojums atspoguļots 2.1. tabulā. 

 

2.1. tabula 

Pētījumā iekļauto respondentu* antropometriskie rādītāji  

un asinsspiediens (mediāna ar starpkvartiļu intervālu) 

Rādītājs 
I grupa  

(n = 143) 

II grupa  

(n = 38) 

Kontroles grupa  

(n = 17) 

Augums, m 1,7 (1,6; 1,7) 1,4 (1,3; 1,5) 1,7 (1,7; 1,8) 

Svars, kg 86,0 (71,0; 100,5) 50,0 (43,0; 58,5) 59,0 (50,0; 65,0) 

Vidukļa 

apkārtmērs, cm 
101,0 (96,0; 110,0) 90,0 (84,2; 94,0) 77,0 (74,8; 82,5) 

ĶMI, kg/m2 30,8 (28,0; 33,9) 25,9 (21,9; 28,2) 19,3 (17,3; 21,0) 

SAS**, mmHg 123,0 (116,0; 132,0) 105,0 (98,0; 111,8) 115,0 (110,0; 120,0) 

DAS***, mmHg 78,0 (71,5; 83,0) 65,0 (60,0; 74,0) 70,0 (65,0; 76,0) 

 * n – bērnu skaits;  

 **  SAS – sistoliskais asinsspiediens;  

 ***  DAS – diastoliskais asinsspiediens. 

 

Vislielākā ĶMI vērtība I grupā sasniedza 56,8 kg/m2, bet 21,7 % (n = 31) 

bērnu ĶMI pārsniedza robežvērtību ≥ 35 kg/m2, kas atbilst smagai aptaukošanās 

pakāpei. Kontroles grupas ĶMI mediāna bija 1,5 reizes mazāka par I grupas 

bērnu ĶMI mediānu (p < 0,001). Arī vidukļa apkārtmēra mediāna kontroles 

grupas bērniem bija 1,3 reizes mazāka par I grupas bērnu VA mediānu 

(p < 0,001). 
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II grupas bērniem vidukļa apkārtmēra un ĶMI mediāna (p < 0,001) bija 

nozīmīgi lielāka, salīdzinot ar kontroles grupas bērnu rādītājiem. II grupā 

vislielākā aprēķinātā ĶMI vērtība sasniedza 43,3 kg/m2, bet 7,9 % (n = 3) bērnu 

jau šajā vecumā ĶMI pārsniedza robežvērtību ≥ 35 kg/m2, kas vērtējama kā ļoti 

smaga aptaukošanās pakāpe. 

Sirds un asinsvadu sistēmas slimību riska faktors, paaugstināts 

asinsspiediens virs 130/85 mmHg netika konstatēts nevienam kontroles grupas 

bērnam. Paaugstināts asinsspiediens virs 130/85 mmHg bija tikai I un II grupas 

bērniem, attiecīgi 17,5 % (n = 25) un 13,2 % (n = 5).  

Visaugstākie asinsspiediena rādītāji pētījuma laikā tika novēroti I grupā, 

salīdzinot ar II un kontroles grupas bērniem (p < 0,001).  

II pētījuma grupas bērniem statistiski nozīmīgi zemāks bija sistoliskais 

asinsspiediens (p = 0,027), salīdzinot ar kontroles grupu, taču atšķirības starp šīm 

grupām netika novērotas diastoliskā spiediena rādītājos (p = 0,761). 

 

2.1.1. Aptaukošanās prenatālo un postnatālo riska faktoru 

novērtējums 
 

Pētījumā iekļautajiem bērniem netika atrastas statistiski nozīmīgas 

aptaukošanās prenatālo riska faktoru atšķirības starp grupām. Vismazākā 

dzimšanas svara mediāna novērota kontroles grupas bērniem – 3,5 kg  

(IQR 3,0; 4,0), taču statistiski nozīmīgas dzimšanas svara atšķirības starp 

pētījuma grupu bērniem netika konstatētas (p = 0,530) (2.2. tabula). Bērnu ar 

dzimšanas svaru ≥ 4 kg visvairāk konstatēts II pētījumā grupā – 39,3 % (n = 11), 

bet I grupā – 29,1 % (n = 30) un kontroles grupā 37,5 % (n = 3) bērnu. 

Visās pētījuma grupās bija augsts sieviešu īpatsvars ar pārmērīgu svara 

pieaugumu grūtniecības laikā (p = 0,787). Arī 2. tipa CD izplatība ģimenē starp 

visām pētījuma grupām neatšķīrās (p > 0,999). 
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2.2. tabula 

Aptaukošanās prenatālo riska faktoru novērtējums  

pētījumā iekļautajiem bērniem* 

Aptaukošanās  

riska faktors 
I grupa II grupa Kontroles grupa 

Dzimšanas svars, kg 
3,6 (3,2; 4,1)** 

(n = 103) 

3,8 (3,5; 4,1) 

(n = 28) 

3,5 (3,0; 4,0) 

(n = 8) 

Svara pieaugums 

grūtniecības 

laikā ≥ 20 kg 

48,2 % 

(n = 83) 

43,5 % 

(n = 23) 

33,3 % 

(n = 6) 

2. tipa CD ģimenē 
17,0 % 

(n = 112) 

14,8 % 

(n = 27) 

11,1 % 

(n = 9) 

 * n – kopējais analizēto gadījumu skaits;  

** dzimšanas svara mediāna ar starpkvartiļu intervālu. 

 

Aptaukošanās postnatālo riska faktoru analīzē tika konstatēts, ka 

vismazākā ekskluzīvas zīdīšanas ilguma mediāna bija I grupā, tikai 4,0 mēn. 

(IQR 2,0; 8,0), II grupā zīdīšanas ilguma mediāna bija 8,0 mēn. (IQR 3,0; 18,0) 

un kontroles grupā 14,0 mēn. (IQR 7,5; 22,0), taču statistiski nozīmīgas zīdīšanas 

ilguma atšķirības starp pētījuma grupām netika atrastas (p = 0,120). Ekskluzīvu 

zīdīšanu ≥ 6 mēnešiem saņēma 40,3 % (n = 31) bērnu I grupā, 64,7 % (n = 11) 

II grupā un 66,7 % (n = 2) bērnu kontroles grupā. 

Tikai aptaukošanās postnatālajam riska faktoram – vecāku liekajam 

svaram – ir novērota statistiski nozīmīga atšķirība starp pētījuma grupām. 

Apkopojot vecāku aptaujas datus par svaru tikai pēc principa, ir vai nav 

aptaukošanās vecākiem, vecāku svara atšķirības pastāvēja starp visām pētījuma 

grupām (p = 0,004) (2.3. tabula). Gan I grupas, gan arī II grupas bērnu vecākiem 

bija augsti aptaukošanās rādītāji (p = 0,308). 
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2.3. tabula 

Vecāku liekais svars pētījumā iekļautajiem bērniem* 

Pētījuma grupas 
Aptaukošanās 

vecākiem, % 

Normāls svars  

vecākiem, % 

I grupa (n = 124) 79,8 % 20,2 % 

II grupa (n = 27) 63,0 % 37,0 % 

Kontroles grupa (n = 9) 33,3 % 66,7 % 

* n – kopējais analizēto gadījumu skaits. 

 

I grupas bērniem vairāk nekā 3,5 reizes biežāk bija sastopama abu vecāku 

aptaukošanās, salīdzinot ar kontroles grupu (p = 0,016) (2.1. attēls). Mātes 

aptaukošanās vairāk bija raksturīga I grupas bērniem, bet tēva aptaukošanās 

vairāk bija raksturīga II grupas bērniem. Kontroles grupā aptaukošanās tikai 

mātei netika konstatēta. 

 

 

2.1. attēls. Aptaukošanās izplatības raksturojums  

pētījuma grupu bērnu vecākiem 

  

20,2%

37,0%

66,7%

24,2%

18,5%

0,0%

15,3%

29,6%

22,2%

40,3%

14,8%

11,1%

 I grupa

II grupa

Kontroles

grupa

normāls svars vecākiem aptaukošanās mātei

aptaukošanās tēvam aptaukošanās abiem vecākiem

p = 0,003
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Papildus analizējot pētījuma grupas pēc tā, ir vai nav aptaukošanās mātei, 

I grupas bērnu mātēm aptaukošanās bija konstatēta 5,8 reizes biežāk, salīdzinot 

ar kontroles grupas bērnu mātēm (p < 0,001), un gandrīz divas reizes biežāk, 

salīdzinot ar II grupas bērnu mātēm (p < 0,001) (2.4. tabula). 

 

2.4. tabula 

Mātes aptaukošanās pētījumā iekļautajiem bērniem* 

Pētījuma grupas Aptaukošanās mātei, % Normāls svars mātei, % 

I grupa (n = 124) 64,5 % 35,5 % 

II grupa (n = 27) 33,3 % 66,7 % 

Kontroles grupa (n = 9) 11,1 % 88,9 % 

* n – kopējais analizēto gadījumu skaits. 

 

2.1.2. Bioķīmisko asins rādītāju salīdzinājums  
 

Pētījuma laikā statistiski nozīmīgas atšķirības starp grupām netika 

novērotas tādos bioķīmiskajos asins rādītājos kā kopējais holesterīns (KH) 

(p = 0,922), ZBLH (p = 0,546), TTH (p = 0,124), AKTH (p = 0,613), kortizols 

(p = 0,575). 

Taču statistiski nozīmīgas atšķirības bioķīmiskajos asins rādītājos starp 

visām pētījuma grupām tika novērotas urīnskābes (p < 0,001), ALAT 

(p < 0,001), TG (p < 0,001), ABLH (p < 0,001) un prolaktīna (p = 0,007) 

līmenim. 

Ņemot vērā I un II grupas vecuma atšķirības, šo grupu bioķīmiskie rādītāji 

tika pētīti atsevišķi pret kontroles grupu, bet netika analizēti un ņemti vērā 

savstarpēji, kaut arī pastāvēja statistiski nozīmīgas atšķirības bioķīmisko rādītāju 

līmeņos, piemēram, urīnskābes (p < 0,001), TG (p = 0,016) un prolaktīna 

(p = 0,005) līmenim.  

I grupas bērniem ALAT līmenis asinīs bija 1,7 reizes, bet TG līmenis 

1,8 reizes augstāks, salīdzinot ar kontroles grupas bērnu rādītājiem, savukārt 
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ABLH līmenis bija 1,5 reizes zemāks, salīdzinot ar kontroles grupas bērnu 

bioķīmiskajiem rādītājiem (2.5. tabula). 

Arī II grupas bērniem 1,5 reizes augstāks bija ALAT līmenis asinīs un 

1,3 reizes zemāks ABLH līmenis, salīdzinot ar kontroles grupas bērnu asins 

bioķīmiskajiem rādītājiem (2.6. tabula). 

 

2.5. tabula 

Bioķīmisko asins rādītāju (mediānas ar starpkvartiļu intervālu) 

salīdzinājums starp I un kontroles grupu 

Rādītājs I grupa Kontroles grupa p vērtība 

Urīnskābe, µmol/l 
341,1 (288,9; 388,5) 

(n* = 116) 

274,8 (242,3; 300,3) 

(n = 8) 
0,067 

ALAT, U/l 
22,5 (16,1; 35,0)  

(n = 136) 

12,9 (15,2; 24,0) 

(n = 15) 
<  0,001 

ABLH, mmol/l 
1,1 (1,0; 1,3) 

(n = 131) 

1,7 (1,6; 1,7) 

(n = 8) 
<  0,001 

TG, mmol/l 
1,1 (0,8; 1,5) 

(n = 129) 

0,6 (0,4; 0,8) 

(n = 8) 
0,003 

Prolaktīns, µU/ml 
209,3 (149,0; 292,0) 

(n = 107) 

224,0 (130,3; 286,5) 

(n = 9) 
> 0,999 

* n – kopējais analizēto gadījumu skaits. 

 

2.6. tabula 

Bioķīmisko asins rādītāju (mediānas ar starpkvartiļu intervālu) 

salīdzinājums starp II un kontroles grupu 

Rādītājs II grupa Kontroles grupa p vērtība 

Urīnskābe, µmol/l 
281,8 (253,6; 319,3) 

(n* = 35) 

274,8 (242,3; 300,3)  

(n = 8) 
> 0,999 

ALAT, U/l 
19,2 (15,2; 24,0) 

(n = 38) 

12,9 (15,2; 24,0) 

(n = 15) 
0,004 

ABLH, mmol/l 
1,3 (1,0; 1,5) 

(n = 31) 

1,7 (1,6; 1,7) 

(n = 8) 
0,008 

TG, mmol/l 
0,8 (0,6; 1,0) 

(n = 30) 

0,6 (0,4; 0,8) 

(n = 8) 
0,140 

Prolaktīns, µU/ml 
154,9 (118,8; 181,1) 

(n = 28) 

224,0 (130,3; 286,5) 

(n = 9) 
0,310 

* n – kopējais analizēto gadījumu skaits. 
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Urīnskābe virs 416,5 µmol/l asinīs bija 17,2 % (n = 20) bērnu I pētījuma 

grupā, 8,6 % (n = 3) bērnu II grupā un 12,5 % (n = 1) bērnu kontroles grupā. 

ALAT līmenis virs 24 U/l bija konstatēts gandrīz pusei – 44,9 % 

(n = 61) – I grupas bērnu, 26,3 % (n = 10) bērnu II grupā, bet kontroles grupā 

nebija paaugstināts nevienam bērnam. 

Kā nozīmīgs sirds un asinsvadu sistēmas slimību (SASS) riska faktors 

bērniem tika analizēts kopējais holesterīna un ZBLH līmenis asinīs. 

KH ≥ 5,2 mmol/l nebija paaugstināts nevienam kontroles grupas bērnam. KH 

paaugstināts ≥ 5,2 mmol/l bija 8,8 % (n = 12) bērnu I grupā un 5,9 % (n = 2) 

bērnu II grupā. ZBLH līmenis asinīs virs 3,4 mmol/l netika atrasts nevienam 

kontroles grupas bērnam. ZBLH līmenis virs 3,4 mmol/l bija 16,7 % (n = 22) 

bērnu I grupā un 6,5 % (n = 2) bērnu II grupā.  

TSH līmenis asinīs virs 4,2 mU/l bija paaugstināts 14,7 % (n = 20) 

I grupas bērnu un 19,4 % (n = 7) II grupas bērnu, bet kontroles grupā – tikai 

6,2 % (n = 1) bērnu. 

Prolaktīna līmenis virs 320 µU/ml tika konstatēts gandrīz ceturtdaļai 

bērnu I grupā – 24,3 % (n = 26) – un kontroles grupā 22,2 % (n = 2). Paaugstināts 

prolaktīna līmenis mazāk raksturīgs bija II grupas bērniem – tikai 3,6 % (n = 1). 

Paaugstināts rīta kortizola līmenis asinīs virs 19,4 µg/dl bija vienādi 

izplatīts visās pētījuma grupās: I grupā – 18,6 % (n = 21), II grupā – 16,7 % 

(n = 5), bet kontroles grupā – 22,2 % (n = 2) bērnu. 

 

2.1.3. Glikozes metabolisma izmaiņas  
 

Statistiski nozīmīgi augstāks glikozes līmenis asinīs tukšā dūšā bija 

I grupas bērniem (p = 0,003), salīdzinot ar citām pētījuma grupām (2.7. tabula). 

Taču nozīmīgas glikozes līmeņa atšķirības asinīs netika novērotas starp I grupas 

un kontroles grupas bērniem (p = 0,167), kā arī starp II grupas un kontroles 
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grupas bērniem (p > 0,999). Statistiski nozīmīgas glikozes līmeņa atšķirības 

asinīs tukšā dūšā pastāvēja starp I un II pētījuma grupu (p = 0,005).  

 

2.7. tabula 

Glikozes metabolisma rādītāji (mediāna ar starpkvartiļu intervālu)  

pētījumā iekļautajiem bērniem* 

Rādītājs I grupa II grupa Kontroles grupa 

Glikoze, mmol/l t.d. 
5,1 (4,8; 5,3) 

(n = 142) 

4,8 (4,7; 5,0)  

(n = 37) 

4,9 (4,6; 5,1) 

(n = 17) 

Insulīns, mIU/l t.d. 
17,2 (11,6; 25,2) 

(n = 139) 

10,6 (5,1; 15,4) 

(n = 38) 

5,4 (3,6; 9,8) 

(n = 12) 

Glikoze, mmol/l OGTT 

pēc 2 stundām (st.) 

6,3 (5,5; 7,0) 

(n = 126) 

5,9 (5,4; 6,5) 

(n = 28) 

5,3 (4,7; 6,6) 

(n = 15) 

Insulīns, mIU/l OGTT 

pēc 2 stundām 

90,5 (62,4; 133,5) 

(n = 114) 

71,2 (46,0; 91,7) 

(n = 28) 

40,6 (24,8; 43,4) 

(n = 9) 

HOMA-IR 
3,9 (2,6; 5,6) 

(n = 138) 

2,3 (1,5; 3,4) 

(n = 16) 

1,1 (0,8; 2,1) 

(n = 12) 

HbA1c, % 
5,4 (5,3; 5,7) 

(n = 134) 

5,5 (5,4; 5,6) 

(n = 34) 

5,5 (5,4; 5,7) 

(n = 11) 

* n – kopējais analizēto gadījumu skaits. 

 

I grupas bērniem insulīna līmenis asinīs tukšā dūšā bija vairāk nekā 

1,5 reizes augstāks, salīdzinot ar II grupu (p < 0,001), un 3,2 reizes augstāks nekā 

kontroles grupai (p < 0,001). Insulīna līmeņa atšķirības asinīs tukšā dūšā netika 

novērotas starp II un kontroles grupas bērniem (p = 0,178). 

Veicot OGTT, pēc divām stundām netika atrastas nozīmīgas glikozes 

līmeņa atšķirības starp visām pētījuma grupām (p = 0,168), bet augstāka glikozes 

mediāna 6,3 (IQR 5,5; 7,0) bija bērniem I pētījuma grupā.  

Veicot OGTT, pēc divām stundām statistiski nozīmīgas atšķirības starp 

pētījuma grupām tika atrastas insulīna līmenim (p < 0,001). Insulīna līmenis 

I grupas bērniem bija 2,2 reizes augstāks, salīdzinot ar kontroles grupu 

(p = 0,002), un II grupas bērniem 1,7 reizes augstāks salīdzinājumā ar kontroles 

grupu (p = 0,023). Bet vienādi augsts insulīna līmenis asinīs, veicot OGTT pēc 

divām stundām, bija I un II grupas bērniem (p = 0,080). 
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Glikēta hemoglobīna līmeņa statistiski nozīmīgas atšķirības starp grupām 

netika atrastas (p = 0,808).  

Pētot iespējamos traucējumus starp glikozes izdalīšanos no aknām un 

insulīna sekrēciju, tika aprēķināts, analizēts un novērtēts palīgrādītājs insulīna 

rezistencei – HOMA-IR koeficients. Atbilstoši insulīna un glikozes rādītājiem 

asinīs tukšā dūšā HOMA-IR koeficients I grupas bērniem bija 1,7 reizes augstāks, 

salīdzinot ar II grupas bērnu HOMA-IR (p < 0,001), un pat 3,5 reizes augstāks 

par kontroles grupas bērnu HOMA-IR (p < 0,001). Statistiski nozīmīgas HOMA-

IR koeficienta atšķirības netika konstatētas starp II un kontroles grupas bērniem 

(p = 0,109). 

Analizējot insulīna rezistences koeficientu atbilstoši terciļu iedalījumam, 

HOMA-IR koeficients visvairāk atbilda pirmajai tercilei bērniem ar normālu 

svaru, bet vismazāk – I grupas bērniem (p < 0,001) (2.8. tabula.) 

 

2.8. tabula 

Pētījumā iekļauto bērnu* sadalījums atbilstoši  

HOMA-IR koeficienta terciļu grupām 

Aptaukošanās riska faktori I grupa II grupa Kontroles grupa 

Pirmā tercile: < 2,96, % 
31,9 %  

(n = 44) 

64,9 % 

(n = 24) 

91,7 %  

(n = 11) 

Otrā tercile: 2,96–4,46, % 
27,5 %  

(n = 38) 

21,6 %  

(n = 8) 

8,3 %  

(n = 1) 

Trešā tercile: > 4,46, % 
40,6 %  

(n = 56) 

13,5 %  

(n = 5) 
0,0 % 

* n – kopējais analizēto gadījumu skaits. 

 

Kontroles grupā nevienam bērnam aprēķinātais HOMA-IR koeficients 

nebija > 4,46, kas atbilstu trešajai tercilei. Tomēr II pētījuma grupā bija trīs reizes 

mazāk bērnu, salīdzinot ar I pētījuma grupu, kurā HOMA-IR koeficients 

bija > 4,46. 
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Tukšās dūšas hiperglikēmija ar glikozes līmeni > 5,6 mmol/l tika 

konstatēta tikai I grupas 7,0 % (n = 10) bērnu, bet II un kontroles grupas bērniem 

hiperglikēmija netika konstatēta. 

Glikozes tolerances traucējumi tika konstatēti 11,9 % (n = 15) bērnu 

I grupā, veicot OGTT, kad glikozes līmenis divas stundas pēc glikozes šķīduma 

izdzeršanas bija robežās no 7,8 līdz 11,1 mmol/l, 7,1 % (n = 2) bērnu II grupā un 

13,3 % (n = 2) bērnu kontroles grupā. Glikozes tolerances traucējumi I grupā 

biežāk konstatēti zēniem – 73,3 % (n = 11) gadījumu – un tikai 26,6 % (n = 4) 

meiteņu (p = 0,046) (2.9. tabula). Bērni ar GTT bija vecāki (p = 0,048), 

salīdzinot ar bērniem bez GTT. Bērniem ar vai bez GTT netika konstatētas 

statistiski nozīmīgas atšķirības antropometriskajos rādītājos. Taču bērniem ar 

GTT bija statistiski nozīmīgi augstāks SAS (p = 0,015), DAS (p = 0,031), 

urīnskābes (p = 0,047), ALAT (p = 0,003), HbA1c (0,040) līmenis, glikozes 

(p < 0,001) un insulīna (p  < 0,001) līmenis, veicot OGTT divas stundas pēc 

glikozes šķīduma izdzeršanas, un HOMA-IR koeficients (p = 0,050), salīdzinot 

ar bērniem bez GTT. 

 

2.9. tabula 

Bērnu ar un bez glikozes tolerances traucējumiem  

(mediāna ar starpkvartiļu intervālu) raksturojums 

Rādītājs 

Glikozes tolerances traucējumi 

Nav 

(n = 111) 

Ir 

(n = 15) 

Vecums, gadi 13,1 (11,4; 15,1) 14,5 (13,4; 15,4) 

Vidukļa apkārtmērs, cm 102,0 (96,0; 110,0) 108,0 (100,5; 114,5) 

ĶMI, kg/m2 30,9 (28,4; 34,9) 33,3 (31,2; 34,7) 

SAS, mmHg 122,0 (115,5; 132,0) 135,0 (123,5; 146,0) 

DAS, mmHg 77,0 (70,5; 83,0) 81,0 (75,0; 92,0) 

Glikoze, mmol/l t.d. 5,1 (4,8; 5,2) 5,2 (5,0; 5,4) 

Insulīns, mIU/l t.d. 17,0 (11,1; 24,1) 17,3 (17,1; 30,3) 

HOMA-IR koeficients 3,6 (2,4; 5,5) 4,1 (3,4; 7,1) 

Glikoze, mmol/l OGTT pēc 2 st. 6,2 (5,4; 6,7) 8,4 (7,9; 9,0) 

Insulīns, mIU/l OGTT pēc 2 st. 86,4 (60,7; 119,5) 197,0 (136,6; 300,0) 
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2.9. tabulas turpinājums 

Rādītājs 

Glikozes tolerances traucējumi 

Nav 

(n = 111) 

Ir 

(n = 15) 

ALAT, U/l 21,3 (15,6; 31,0) 38,5 (28,4; 53,2) 

Urīnskābe, µmol/l 336,3 (289,0; 390,9) 366,1 (342,4; 438,5) 

KH, mmol/l 3,9 (3,5; 4,6) 4,6 (3,6; 5,4) 

ZBLH, mmol/l 2,5 (2,2; 3,1) 3,1 (2,1; 3,8) 

ABLH, mmol/l 1,1 (1,0; 1,3) 1,1 (1,0; 1,2) 

TG, mmol/l 1,1 (0,8; 1,5) 1,0 (0,7; 1,5) 

HbA1c,% 5,4 (5,3; 5,7) 5,7 (5,5; 5,7) 

n – bērnu skaits. 

 

Analizējot aptaukošanās prenatālos un postnatālos riska faktorus bērniem 

ar un bez GTT, netika konstatētas statistiski nozīmīgas dzimšanas svara 

(p > 0,999), pārmērīga svara pieauguma mātēm grūtniecības laikā (p > 0,999), 

pozitīvas 2. tipa CD anamnēzes ģimenē (p = 0,085), ekskluzīvas zīdīšanas 

ilguma (p > 0,999) un vecāku aptaukošanās (p = 0,205) atšķirības. 

Pētījuma laikā veicot OGTT, nevienam bērnam divas stundas pēc 

glikozes šķīduma izdzeršanas netika konstatēts glikozes līmenis ≥ 11,1 mmol/l 

un netika apstiprināta 2. tipa CD diagnoze. 

 

2.1.4. Aptaukošanās prenatālo un postnatālo riska faktoru  

saistība ar insulīna rezistenci  
 

Pretrunīgi dati tika iegūti attiecībā uz prenatālo aptaukošanās riska 

faktoru – dzimšanas svaru. Statistiski nozīmīgi (p = 0,034) augstāka HOMA-IR 

koeficienta mediāna – 3,8 (IQR 2,5; 5,4) – bija bērniem ar dzimšanas svaru līdz 

4 kg, bet bērniem, kas dzimuši smagāki par 4 kg, HOMA-IR koeficienta mediāna 

bija 2,6 (IQR 1,9; 4,9).  

HOMA-IR koeficienta vērtību statistiski nozīmīgi neietekmēja citi 

aptaukošanās prenatālie riska faktori – pozitīva 2. tipa CD anamnēze (p = 0,779) 

ģimenē un pārmērīgs svara pieaugums grūtniecības laikā mātei (p = 0,599). 
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Aptaukošanās postnatālais riska faktors – ekskluzīvas zīdīšanas ilgums – 

arī statistiski nozīmīgi neietekmēja HOMA-IR koeficienta vērtību (p = 0,094). 

Izvērtējot iespējamo aptaukošanās prenatālo un postnatālo riska faktoru 

saistību ar insulīna rezistenci, tika novērots statistiski nozīmīgs vecāku svara 

efekts (p = 0,027). Augstākā HOMA-IR koeficienta mediāna – 4,7 (IQR 2,7; 

6,3) – bija bērniem, kuriem abi vecāki bija ar aptaukošanos, bet zemākā 

koeficienta mediāna – 2,9 (IQR 1,8; 4,3) – bija bērniem, kuru vecākiem bija 

normāls svars, respektīvi, nebija aptaukošanās (2.2. attēls). 

 

 

2.2. attēls. HOMA-IR koeficients bērniem atkarībā no vecāku svara 

 

2.1.5. Dzimumnobriešanas pakāpe un HOMA-IR koeficients 

pētījuma bērniem 
 

Visaugstākā HOMA-IR koeficienta mediāna – 4,5 (IQR 3,1; 6,8) – bija 

bērniem, kuru dzimumnobriešana atbilda Tannera V pakāpei, bet viszemākā 

koeficienta mediāna – 2,4 (IQR 1,2; 3,1) – bija bērniem Tannera I pakāpē 

(p = 0,002) (2.3. attēls). Iespējams, fizioloģiskās insulīna rezistences dēļ 
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augstāka HOMA-IR koeficienta mediāna – 4,1 (IQR 2,5; 5,3) – tika novērota 

bērniem Tannera III pakāpē. 

 

 

2.3. attēls. HOMA-IR koeficients atkarībā no Tannera skalas pakāpes 

 

2.1.6. HOMA-IR koeficienta korelācija ar antropometriskajiem  

un bioķīmiskajiem asins rādītājiem  
 

Starp antropometriskajiem parametriem un HOMA-IR koeficientu tika 

atklāta vidēji cieša sakarība attiecībā uz svaru (r = 0,472; p < 0,001), vidukļa 

apkārtmēru (r = 0,462; p < 0,001) un ĶMI (r = 0,450; p < 0,001) (2.4. attēls). 

Iespējams, iegūtā korelācija liecina par tiešu antropometrisko rādītāju ietekmi uz 

insulīna rezistenci. 
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2.4. attēls. HOMA-IR koeficienta korelācija  

ar antropometriskajiem parametriem 

 

Analizējot bioķīmiskos asins rādītājus, vāja sakarība tika novērota starp 

HOMA-IR koeficientu un urīnskābi (r = 0,396; p = 0,018), prolaktīnu (r = 0,277; 

p < 0,001) un kortizolu (r = 0,227; p < 0,001). Vidēji cieša sakarība bija starp 

HOMA-IR koeficientu un ALAT (r = 0,407; p < 0,001) (2.5. attēls).  
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2.5. attēls. HOMA-IR koeficienta korelācija  

ar bioķīmiskajiem asins rādītājiem 

 

Analizējot MS diagnostiskos kritērijus – asinsspiedienu, TG un ABLH – , 

vāja sakarība tika novērota starp HOMA-IR koeficientu un SAS (r = 0,361; 

p < 0,001), kā arī DAS (r = 0,360; p < 0,001). Vidēji cieša sakarība bija HOMA-

IR koeficientam un TG līmenim asinīs (r = 0,460; p < 0,001) (2.6. attēls). 
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2.6. attēls. HOMA-IR koeficienta korelācija  

ar MS diagnostiskajiem kritērijiem 

 

Vāja negatīva korelācija pētījuma bērniem tika novērota starp HOMA-IR 

koeficientu un ABLH līmeni asinīs (r = −0,360; p < 0,001): jo zemāks ABLH 

līmenis asinīs, jo augstāks pētījumā iekļautajiem bērniem bija aprēķinātais 

HOMA-IR koeficients. 

 

2.1.7. Pediatriskais NAFLD fibrozes indekss (PNFI)  
 

Analizējot pediatrisko NAFLD fibrozes indeksu starp pētījuma grupām, 

statistiski ticami (p < 0,001) augstāks paredzamas aknu fibrozes risks bija 

I grupas bērniem, salīdzinot ar kontroles grupas bērniem. Kontroles grupā aknu 

fibrozes risks vai paredzama aknu fibroze netika atrasta (2.10. tabula).  
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2.10. tabula 

PNFI rādītājs un aknu fibrozes risks pētījuma grupu bērniem* 

Aknu fibrozes  

risks 

PNFI 

I grupa, n II grupa, n Kontroles grupa, n 

Nav fibrozes riska 4 (3,1 %) 0 (0,0 %) 8 (100 %) 

Fibrozes risks 31 (24,0 %) 7 (23,3 %) 0 (0,0 %) 

Paredzama aknu 

fibroze 
94 (72,9 %) 23 (76,7 %) 0 (0,0 %) 

* n – analizēto gadījumu skaits. 

 

PNFI rādītāja mediāna I grupā bija 9,7 (IQR 8,9; 9,9) un II grupā – 9,7 

(IQR 9,2; 9,9), bet kontroles grupā – tikai 0,4 (IQR 0,2; 0,7) (p < 0,001). Aknu 

fibrozes risks un paredzama aknu fibroze tika konstatēta gandrīz visiem I un II 

pētījuma grupas bērniem (p > 0,999).  

Pastāvēja statistiski nozīmīgas atšķirības starp dzimumiem: zēniem bija 

augstākā PNFI mediāna I grupā – 9,9 (IQR 9,3; 10,0), salīdzinot ar meitenēm – 

9,5 (IQR 8,4; 9,9) (p = 0,002). Taču dzimumu statistiski nozīmīgas atšķirības 

PNFI netika novērotas II bērnu grupā (p = 0,525). 

 

2.2. Aptaukošanās prenatālie un postnatālie riska faktori  

I pētījuma grupas bērniem 
 

Pētījuma laikā atsevišķi tika analizēti aptaukošanās prenatālie un 

postnatālie riska faktori I pētījuma grupā un to efekts vairākos parametros – gan 

antropometriskajos, gan bioķīmiskajos asins rādītājos aptaukošanās gadījumā.  

I grupā pozitīva 2. tipa CD anamnēze ģimenē bija 17,0 % (n = 19) bērnu: 

57,9 % (n = 11) zēnu un 42,1 % (n = 8) meiteņu. Dzimšanas svars ≥ 4 kg bija 

29,1 % (n = 30) bērnu: 56,7 % (n = 17) zēnu un 43,3 % (n = 13) meiteņu. 

Pārmērīgs svara pieaugums I grupas bērnu mātēm, ≥ 20 kg grūtniecības laikā, 

bija 48,2 % (n = 40) bērnu: 45,0 % (n = 18) zēnu māšu un 55,0 % (n = 22) 

meiteņu māšu.  
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Ekskluzīvu zīdīšanu ≥ 6 mēn. saņēma 40,2 % (n = 31) I grupas bērnu: 

45,2 % (n = 14) zēnu un 54,8 % (n = 17) meiteņu. Aptaukošanās ģimenē kaut 

tikai vienam vai abiem vecākiem bija 79,8 % (n = 99) bērnu: 52,5 % (n = 52) 

zēnu vecāku un 47,5 % (n = 47) meiteņu vecāku. 

 

2.2.1. Aptaukošanās prenatālie riska faktori  
 

Bērniem I grupā, kuriem bija pozitīva 2. tipa CD anamnēze ģimenē, 

centrālās aptaukošanās risks bija nozīmīgi lielāks, jo ĶMI (p = 0,006) un vidukļa 

apkārtmēra (p = 0,005) rādītāji bija nozīmīgi augstāki, salīdzinot ar bērniem, 

kuriem nebija pozitīvas CD anamnēzes ģimenē. Paaugstināts SASS risks tika 

novērots bērniem ar pozitīvu CD anamnēzi ģimenē, un šiem bērniem gan 

sistoliskais (p = 0,030), gan diastoliskais (p = 0,009) asinsspiediens bija 

nozīmīgi augstāks, salīdzinot ar bērniem, kuriem nebija pozitīvas 2. tipa CD 

anamnēzes ģimenē. Citus bioķīmiskos asins rādītājus 2. tipa CD pozitīva 

anamnēze ģimenē I grupas bērniem neietekmēja (2.11. tabula). 

 

2.11. tabula 

Antropometrisko un bioķīmisko rādītāju (mediāna ar starpkvartiļu 

intervālu) salīdzinājums I grupas bērniem ar un bez pozitīvas  

2. tipa CD anamnēzes ģimenē 

Rādītājs 

CD diabēta anamnēze ģimenē 

Nav 

(n = 93) 

Ir 

(n = 19) 

Vidukļa apkārtmērs, cm 100,0 (93,0; 106,0) 113,0 (99,5; 119,5) 

ĶMI, kg/m2 29,7 (27,1; 33,3) 32,5 (29,8; 36,9) 

SAS, mmHg 121,0 (116,0; 131,0) 128,0 (121,0; 142,5) 

DAS, mmHg 76,0 (70,0; 80,0) 83,0 (76,0; 91,0) 

Glikoze, mmol/l t.d. 5,1 (4,8; 5,3) 5,1 (4,9; 5,2) 

Insulīns, mIU/l t.d. 18,1 (11,8; 25,1) 15,5 (10,2; 28,6) 

HOMA-IR koeficients 4,0 (2,7; 5,6) 3,3 (2,3; 7,0) 

Glikoze, mmol/l OGTT pēc 2 st. 6,3 (5,4; 6,8) 6,2 (5,0; 7,1) 

Insulīns, mIU/l OGTT pēc 2 st. 89,6 (62,4; 133,8) 89,9 (57,5; 218,0) 

ALAT, U/l 21,3 (16,0; 31,4) 27,6 (20,1; 43,0) 
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2.11. tabulas turpinājums 

Rādītājs 

CD diabēta anamnēze ģimenē 

Nav 

(n = 93) 

Nav 

(n = 93) 

Urīnskābe, µmol/l 337,8 (283,8; 383,9) 349,7 (322,8; 427,3) 

KH, mmol/l 3,9 (3,5; 4,6) 4,2 ( 3,6; 4,8) 

ZBLH, mmol/l 2,5 (2,1; 3,1) 2,9 (2,2; 3,3) 

ABLH, mmol/l 1,1 (1,0; 1,3) 1,2 (1,1; 1,3) 

TG, mmol/l 1,1 (0,8; 1,5) 1,0 (0,7; 1,5) 

n – bērnu skaits. 

 

Pētījumā bērniem, kas dzimuši ar svaru ≥ 4 kg, tika novērots statistiski 

nozīmīgi paaugstināts glikozes līmenis tukšā dūšā (p = 0,020), salīdzinot ar 

bērniem, kas dzimuši ar svaru < 4 kg. Citas statistiski nozīmīgas atšķirības 

antropometriskajos vai citos bioķīmiskajos rādītājos starp bērniem, kas dzimuši 

ar svaru < 4 kg vai ≥ 4 kg, netika atrastas. Taču bērniem, kuru mātēm svara 

pieaugums grūtniecības laikā bija līdz 20 kg, tika novērots nozīmīgi augstāks 

urīnskābes līmenis asinīs nekā bērniem, kuru mātēm svara pieaugums 

bija ≥ 20 kg grūtniecības laikā (p = 0,043). Citas statistiski ticamas atšķirības 

antropometriskajos vai citos bioķīmiskajos rādītājos atkarībā no svara 

pieauguma grūtniecības laikā mātēm netika konstatētas.  

 

2.2.2. Aptaukošanās postnatālie riska faktori  
 

Analizējot atšķirības starp bērniem I grupā, kuriem ekskluzīva zīdīšana 

bija līdz 6 mēn. vecumam, kā arī 6 mēn. un ilgāk, statistiski ticamas atšķirības 

antropometriskajos, asinsspiediena vai bioķīmiskajos parametros netika 

konstatētas. 

I grupas bērniem, kuru vecākiem bija aptaukošanās, tika novērots 

nozīmīgi lielāks ĶMI (p = 0,003) un vidukļa apkārtmērs (p < 0,001), augstāki 

asinsspiediena rādītāji – SAS (p = 0,002) un DAS (p = 0,002), kā arī augstāks 

ALAT (p = 0,018) un urīnskābes (p = 0,035) līmenis asinīs, salīdzinot ar 
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bērniem, kuru vecākiem bija normāls svars. Statistiski ticamas atšķirības citos 

bioķīmiskajos rādītājos netika atrastas (2.12. tabula). 

 

2.12. tabula 

I grupas bērnu, kuru vecākiem bija normāls svars  

vai aptaukošanās, antropometrisko un bioķīmisko asins rādītāju  

(mediāna ar starpkvartiļu intervālu) salīdzinājums 

Rādītāji 

Vecāku aptaukošanās 

Nav 

(n = 25) 

Ir 

(n = 99) 

Vidukļa apkārtmērs, cm 95,0 (91,0; 102,0) 104,0 (97,0; 114,0) 

ĶMI, kg/m2 27,7 (25,0; 31,4) 31,1 (28,6; 34,9) 

SAS, mmHg 116,0 (112,0; 125,0) 126,0 (118,5; 135,5) 

DAS, mmHg 73,0 (63,0; 78,0) 80,0 (73,0; 83,0) 

Glikoze, mmol/l t.d. 5,0 (4,7; 5,2) 5,1 (4,9; 5,3) 

Insulīns, mIU/l t.d. 17,4 (11,2; 22,2) 17,3 (11,6; 25,7) 

HOMA-IR koeficients 4,1 (2,5; 4,6) 3,9 (2,7; 5,9) 

Glikoze, mmol/l OGTT pēc 2 st. 6,0 (5,2; 6,5) 6,3 (5,6; 7,0) 

Insulīns, mIU/l OGTT pēc 2 st. 65,7 (55,5; 98,9) 90,4 (62,6; 143,1) 

ALAT, U/l 17,7 (14,8; 23,4) 24,0 (18,2; 36,6) 

Urīnskābe, µmol/l 311,8 (285,4; 347,5) 344,0 (289,8; 393,2) 

KH, mmol/l 3,8 (3,5; 4,4) 4,0 ( 3,5; 4,8) 

ZBLH, mmol/l 2,5 (1,8; 3,0) 2,5 (2,2; 3,4) 

ABLH, mmol/l 1,1 (1,0; 1,3) 1,1 (1,0; 1,3) 

TG, mmol/l 1,1 (0,9; 1,3) 1,1 (0,8; 1,6) 

n – bērnu skaits. 

 

2.3. Antropometrisko parametru, asinsspiediena un bioķīmisko 

rādītāju salīdzinājums I pētījuma grupas bērniem  

atbilstoši HOMA-IR terciļu grupu iedalījumam  
 

Bērni, kuriem HOMA-IR koeficients atbilda trešajai tercilei, statistiski 

nozīmīgi bija garāki (p = 0,008), ar lielāku svaru (p < 0,001) un ĶMI (p = 0,005), 

kā arī vidukļa apkārtmēru (p = 0,007) (2.13. tabula). Vērtējot asinsspiediena 

rādītājus, statistiski nozīmīgu atšķirību nebija SAS (p = 0,165) parametros, bet 

bija DAS (p = 0,032) parametros, salīdzinot bērnus atbilstoši HOMA-IR terciļu 

grupām. 
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2.13. tabula 

Antropometrisko parametru, asinsspiediena un bioķīmisko asins rādītāju 

(mediāna ar starpkvartiļu intervālu) salīdzinājums I grupas bērniem  

atbilstoši viņu piederībai noteiktai HOMA-IR koeficienta terciļu grupai 

HOMA-IR 

koeficients 

Pirmā tc. < 2,96 

(n = 44) 

Otrā tc. = 2,96–4,46 

(n = 38) 

Trešā tc. > 4,46 

(n = 56) 

Svars, kg 81,0 (63,0; 97,2) 82,0 (68,8; 92,0) 94,5 (82,8; 107,2) 

Augums, m 1,6 (1,5; 1,7) 1,6 (1,6; 1,7) 1,7 (1,6; 1,8) 

Vidukļa 

apkārtmērs, cm 
98,5 (92,0; 108,5) 101,0 (92,2; 107,5) 104,0 (99,0; 118,0) 

ĶMI, kg/m2 29,4 (27,0; 32,9) 30,6 (27,0; 32,5) 32,2 (29,7; 35,6) 

SAS, mmHg 121,0 (114,2; 131,2) 123,5 (116,0; 132,0) 127,0 (120,0; 135,2) 

DAS, mmHg 75,5 (68,8; 83,0) 75,0 (71,2; 80,0) 80,0 (75,0; 86,2) 

ALAT, U/l 18,7 (14,2; 26,6) 20,3 (15,1; 30,0) 26,6 (20,4; 40,2) 

Urīnskābe, 

umol/l 
322,0 (275,9; 343,6) 327,8 (281,9; 351,5) 366,7 (335,6; 431,1) 

KH, mmol/l 3,9 (3,5; 4,5) 3,9 (3,5; 4,7) 3,9 (3,5; 4,7) 

ABLH, mmol/l 1,2 (1,0; 1,5) 1,1 (1,0; 1,2) 1,1 (1,0; 1,2) 

ZBLH, mmol/l 2,6 (2,1; 3,2) 2,5 (2,2; 3,1) 2,5 (2,2, 3,2) 

TG, mmol/l 1,0 (0,6; 1,2) 1,0 (0,8; 1,5) 1,4 (0,9; 1,7) 

n – bērnu skaits; tc. – tercile. 

 

HOMA-IR koeficienta terciļu grupās netika atrastas nozīmīgas kopējā 

holesterīna (p = 0,890), ABLH (p = 0,229) un ZBLH (p = 0,976) līmeņa 

atšķirības asinīs. Trešās terciles bērniem bija statistiski nozīmīgi augstāks lipīdu 

profila bioķīmiskais rādītājs – triglicerīdi (p = 0,005), kā arī ALAT (p = 0,003) 

un urīnskābes (< 0,001) līmenis asinīs. 

HOMA-IR koeficients ir tieši atkarīgs no glikozes un insulīna līmeņa 

tukšā dūšā, kas atspoguļojas HOMA-IR koeficienta iedalījumā terciļu grupās. 

Šāda likumsakarība pastāvēja, arī izvērtējot insulīna līmeni, veicot OGTT divas 

stundas pēc glikozes šķīduma izdzeršanas, trešās terciles grupā insulīna līmenis 

bija 1,7 reizes augstāks, salīdzinot ar pirmās terciles grupu (p < 0,001) 

(2.14. tabula). 
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2.14. tabula 

Glikozes un insulīna līmenis, veicot OGTT tukšā dūšā un pēc 2 st. bērniem 

atbilstoši viņu piederībai HOMA-IR koeficienta terciļu grupai 

Rādītājs 

HOMA-IR koeficients  

Pirmā tc. < 2,96 

(n = 44) 

Otrā tc. = 2,96–4,46 

(n = 38) 

Trešā tc. > 4,46 

(n = 56) 

Glikoze, mmol/l t.d. 5,0 (4,7; 5,1) 4,9 (4,7; 5,2) 5,2 (5,0; 5,4) 

Insulīns, mIU/l t.d. 9,7 (8,5; 11,6) 17,0 (15,4; 17,4) 25,9 (23,1; 30,9) 

Glikoze, mmol/l 

OGTT pēc 2 st. 
5,8 (5,1; 6,5) 6,5 (5,8; 7,4) 6,4 (5,8; 7,1) 

Insulīns, mIU/l 

OGTT pēc 2 st. 
68,6 (38,5; 90,2) 98,9 (68,3; 132,0) 

119,0 (84,4; 

193,0) 

n – bērnu skaits; tc. – tercile. 

 

Izvērtējot HOMA-IR koeficientu I grupas bērniem (n = 138) atbilstīgi 

pubertātes pakāpei, novērota tendence, ka zemākas HOMA-IR koeficienta 

mediānas bija agrīnajās pubertātes pakāpēs – Tannera I pakāpes bērniem tā bija 

3,6 (IQR 2,8; 5,2) un Tannera II pakāpes bērniem – 3,2 (IQR 2,5; 5,4). 

Visaugstākā HOMA-IR koeficienta mediāna bija 4,5 (IQR 3,0; 7,3) Tannera 

V pakāpes bērniem, bet Tannera III pakāpes bērniem – 4,2 (IQR 3,1; 5,5) un 

IV pakāpes bērniem – 3,8 (IQR 2,5; 5,6), taču statistiski nozīmīgas HOMA-IR 

koeficienta atšķirības pēc Tannera skalas bērniem netika atrastas (p = 0,628). 

 

2.4. Aptaukošanās prenatālie un postnatālie riska faktori  

un PNFI rādītāji I pētījuma grupas bērniem 
 

Paredzamās aknu fibrozes rādītāji vienādi augsti I pētījuma grupā bija gan 

bērniem ar pozitīvu 2. tipa CD anamnēzi ģimenē, gan arī bez CD anamnēzes 

(p = 0,454). PNFI mediāna bērniem ar pozitīvu 2. tipa CD anamnēzi ģimenē bija 

9,9 (IQR 8,7; 10,0), bet bērniem, kuriem nav CD ģimenē, tā bija 9,7 (IQR 8,8; 

9,9) (p = 0,109).  
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I grupas bērniem paredzamā aknu fibroze bija vienādi bieži noteikta arī 

bērniem, kas dzimuši ar < 4 kg svara, un tiem, kas dzimuši ar ≥ 4 kg (p = 0,411) 

svara. PNFI mediāna bērniem ar dzimšanas svaru < 4 kg bija 9,5 (IQR 8,6; 9,9), 

bet bērniem, kuriem dzimšanas svars bija ≥ 4 kg, tā bija 9,8 (IQR 9,4; 9,9) 

(p = 0,545). 

Arī šis aptaukošanās prenatālais riska faktors – pārmērīgs svara 

pieaugums grūtniecības laikā mātēm – I grupas bērniem neietekmēja aknu 

fibrozes rādītājus (p > 0,999). Bērniem, kuru mātēm svara pieaugums 

grūtniecības laikā bija līdz 20 kg, PNFI mediāna bija 9,5 (IQR 8,7; 9,9), bet 

bērniem, kuru mātēm svara pieaugums grūtniecības laikā bija ≥ 20 kg, tā bija 9,8 

(IQR 9,1; 9,9) (p = 0,167). 

Aptaukošanās postnatālam riska faktoram – ekskluzīvas zīdīšanas 

ilgumam – I grupas bērniem netika novērota ietekme uz paredzamo aknu fibrozi 

(p = 0,452). PNFI mediāna bērniem, kuru ekskluzīvas zīdīšanas ilgums 

bija < 6 mēn., attiecīgi bija 9,7 (IQR 9,0; 9,9), bet bērniem, kuru zīdīšanas ilgums 

bija ≥ 6 mēn., tā bija 9,7 (IQR 8,4; 9,9) (p = 0,833).  

Statistiski nozīmīga atšķirība paredzamas aknu fibrozes rādītājos 

(p = 0,002) tika novērota starp bērniem, kuru vecāki bija ar aptaukošanos un 

normālu svaru (2.7. attēls). Bērniem, kuru vecākiem bija aptaukošanās, PNFI 

mediāna bija 9,8 (IQR 9,3; 9,9), bet bērniem, kuru vecākiem bija normāls svars, 

PNFI mediāna bija 8,8 (IQR 7,4; 9,7). 
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2.7. attēls. Vecāku aptaukošanās un PNFI rādītāji  

I pētījuma grupas bērniem 

 

2.5. Metaboliskais sindroms 
 

Pētot metaboliskā sindroma diagnostiskos kritērijus, tika konstatēts, ka 

kontroles grupā nebija neviena šāda diagnostiskā faktora. II pētījuma grupā MS 

diagnostiskie kritēriji netika atrasti 68,4 % (n = 26) bērnu, viens diagnostiskais 

kritērijs bija 28,9 % (n = 11) bērnu, bet divu kritēriju kopums bija konstatēts 

2,6 % (n = 1) bērnu. 

Ņemot vērā Starptautiskās diabēta federācijas (IDF) metaboliskā 

sindroma diagnozes noteikšanas kritērijus un vecumu ≥ 10 gadu, tālāk MS tika 

pētīts tikai I pētījuma grupas bērniem. 

I grupā MS diagnostiskie kritēriji netika konstatēti 53,1 % (n = 76) bērnu, 

bet visus četrus MS kritērijus konstatēja tikai 0,7 % (n = 1) bērnu (2.8. attēls). 
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2.8. attēls. Metaboliskā sindroma diagnostisko kritēriju kopums  

I pētījuma grupas bērniem 

 

Metaboliskais sindroms atbilstoši izstrādātajiem IDF kritērijiem tika 

diagnosticēts 21,0 % (n = 30) bērnu I pētījuma grupā. MS diagnostiskos 

kritērijus izvērtējot atbilstoši vecumam, incidence bija augstāka bērniem no 

16 gadu vecuma; šajā grupā MS tika diagnosticēts 38,5 % (n = 10) bērnu, bet 

vecuma grupā no 10 līdz 16 gadiem MS konstatēja 17,1 % (n = 20) bērnu.  

Visbiežākais MS diagnostiskais kritērijs bija pazemināts ABLH – gan 

bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem, gan arī 16 gadu veciem un vecākiem 

bērniem (2.9. un 2.10. attēls). 
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2.9. attēls. Metaboliskā sindroma diagnostiskie kritēriji bērniem 

no 10 līdz 16 gadiem 

 

 
2.10. attēls. Metaboliskā sindroma diagnostiskie kritēriji  

16 gadu veciem un vecākiem bērniem 

* TA – arteriālais asinsspiediens (latīņu val. tensia arterialis). 
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Pētījumā novērots, ka bērniem no 16 gadiem bija biežāk sastopams 

paaugstināts asinsspiediens ≥ 130/85 mmHg un glikozes līmenis ≥ 5,6 mmol/l, 

salīdzinot ar bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem. 

 

2.5.1. Aptaukošanās prenatālie un postnatālie riska faktori  

un metaboliskais sindroms  
 

Pētot aptaukošanās riska faktoru nozīmi MS attīstībā I grupas bērniem, 

tika konstatēts, ka prenatālie riska faktori – pozitīva 2. tipa CD anamnēze ģimenē 

(p = 0,519), pārmērīgs svara pieaugums grūtniecības laikā mātei (p = 0,625) un 

bērna dzimšanas svars (p = 0,145) – statistiski nozīmīgi neietekmē MS izplatību 

starp šīs grupas bērniem. 

Dzimšanas svara mediāna bērniem bez MS bija 3,6 kg (IQR 3,3; 4,1), bet 

bērniem ar MS – 3,3 kg (IQR 3,1; 3,7) (p = 0,072). 

Postnatālais aptaukošanās riska faktors bērniem – ekskluzīvas zīdīšanas 

ilgums (p > 0,999) – tāpat kā visi iepriekš minētie aptaukošanās prenatālie riska 

faktori neietekmēja MS izplatību. Ekskluzīvas zīdīšanas ilguma mediāna 

bērniem bez MS bija 4,0 mēn. (IQR 2,0; 8,0) un bērniem ar MS – 6,0 mēn.  

(IQR 2,0; 6,0) (p = 0,994). 

Vienīgais aptaukošanās riska faktors, kas ietekmēja MS izplatību 

I pētījuma grupas bērniem, bija vecāku aptaukošanās (p = 0,036) (2.11. attēls). 

Bērniem, kuru vecākiem bija normāls svars, MS tika diagnosticēts tikai 4,3 % 

(n = 1) gadījumu, bet pārējiem bērniem ar MS bija raksturīga vecāku 

aptaukošanās. 
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2.11. attēls. Aptaukošanās vecākiem un metaboliskais sindroms bērniem 

 

2.5.2. Metaboliskā sindroma saistība ar dzimumnobriešanu  
 

Nozīmīgas atšķirības MS izplatībā pastāvēja, novērtējot bērnu 

dzimumnobriešanas pakāpi (p = 0,013) (2.15. tabula).  

 

2.15. tabula 

Metaboliskā sindroma izplatība bērniem pēc Tannera skalas (I–V pakāpe)  

Metaboliskais 

sindroms 

I pakāpe  

(n = 11) 

II pakāpe  

(n = 31) 

III pakāpe  

(n = 41) 

IV pakāpe  

(n = 34) 

 V pakāpe  

(n = 26) 

Nav (n = 113) 7,1 % 25,7 % 31,9 % 19,5 % 15,9 % 

Ir (n = 30) 10,0 % 6,7 % 16,7 % 40,0 % 26,6 % 

n – bērnu skaits. 

 

Vairāk nekā pusei bērnu, pat 66,6 % (n = 20), MS tika diagnosticēts 

vēlīnajās pubertātes pakāpēs, t. i., IV un V Tannera pakāpē. 
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2.5.3. Antropometrisko, asinsspiediena, glikozes vielmaiņas,  

PNFI un citu bioķīmisko rādītāju novērtējums bērniem  

ar un bez metaboliskā sindroma 
 

Bērniem ar MS bija statistiski nozīmīgi lielāks augums (p < 0,001) un 

svars (p < 0,001), kas tieši ietekmēja arī ĶMI (p = 0,006). ĶMI un statistiski 

nozīmīgi lielāks vidukļa apkārtmērs (p = 0,003) bērniem ar MS apstiprināja 

centrālās aptaukošanās tendenci. Arī SASS riska faktori – sistoliskais (p < 0,001) 

un diastoliskais asinsspiediens (p < 0,001) – statistiski nozīmīgi augstāki bija 

bērniem ar MS nekā bērniem bez MS (2.16. tabula). 

 

2.16. tabula 

Antropometriskie rādītāji, asinsspiediens un bioķīmiskie rādītāji  

bērniem ar vai bez metaboliskā sindroma 

Rādītājs 
Nav MS 

(n = 113) 

Ir MS 

(n = 30) 

Augums, m 1,6 (1,6; 1,7) 1,8 (1,7; 1,8) 

Svars, kg 83,0 (69,0; 96,8) 99,0 (89,0; 125,0) 

ĶMI, kg/m2 30,1 (27,3; 33,4) 32,8 (30,4; 38,3) 

Vidukļa apkārtmērs, cm 100,0 (93,0; 108,0) 107,5 (99,2; 117,5) 

SAS, mmHg 121,0 (115,0; 130,8) 132,0 (123,0; 140,0) 

DAS, mmHg 75,5 (70,0; 80,0) 87,0 (80,0; 92,0) 

Glikoze, mmol/l t.d. 
5,0 (4,8; 5,3) 

(n = 112) 

5,2 (4,9; 5,4) 

(n = 30) 

Insulīns, mIU/l t.d. 
16,7 (11,2; 24,1) 

(n = 110) 

20,6 (16,4; 25,7) 

(n = 29) 

Glikoze, mmol/l OGTT pēc 2 st. 
6,3 (5,5; 7,0) 

(n = 99) 

6,2 (5,6; 7,0) 

(n = 27) 

Insulīns, mIU/l OGTT pēc 2 st. 
85,0 (57,5; 115,5) 

(n = 88) 

124,5 (89,5; 187,8) 

(n = 26) 

HOMA-IR koeficients 
3,6 (2,5; 5,4) 

(n = 109) 

5,0 (3,4; 6,0) 

(n = 29) 

HbA1c, % 
5,5 (5,2; 5,7) 

(n = 104) 

5,4 (5,3; 5,6) 

(n = 30) 

ALAT, U/l 
21,7 (15,2; 31,4) 

(n = 107) 

26,3 (20,3; 36,4) 

(n = 29) 

Kopējais holesterīns, mmol/l 
3,9 (3,5; 4,5) 

(n = 107) 

4,5 (3,8; 5,1) 

(n = 30) 
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2.16. tabulas turpinājums 

Rādītājs 
Nav MS 

(n = 113) 

Ir MS 

(n = 30) 

ABLH, mmol/l 
1,2 (1,1; 1,3) 

(n = 102) 

0,9 (0,8; 1,0) 

(n = 29) 

ZBLH, mmol/l 
2,5 (2,1; 3,0) 

(n = 103) 

2,9 (2,5; 3,5) 

(n = 29) 

TG, mmol/l 
1,0 (0,7; 1,4) 

(n = 100) 

2,0 (1,5; 2,2) 

(n = 29) 

n – kopējais analizēto gadījumu skaits. 

 

Bērniem bez MS un ar MS netika konstatētas glikozes līmeņa atšķirības 

tukšā dūšā (p = 0,093) un veicot OGTT pēc divām stundām (p = 0,894). Taču 

bērniem ar MS bija statistiski nozīmīgi augstāks insulīna līmenis gan tukšā dūšā 

(p = 0,041), gan arī veicot OGTT pēc divām stundām (p = 0,005). 

Aprēķinot insulīna rezistences koeficientu HOMA-IR, ko tieši ietekmēja 

glikozes un insulīna līmenis asinīs tukšā dūšā, insulīna rezistence vairāk bija 

raksturīga bērniem ar MS (p = 0,039). Arī ALAT līmenis bērniem ar MS bija 

nozīmīgi augstāks nekā bērniem bez MS (p = 0,002). 

Arī citi SASS riska faktori, lipīdu vielmaiņas rādītāji – gan kopējā 

holesterīna (p = 0,011), gan ZBLH (0,005), gan arī TG (p < 0,001) līmenis 

asinīs – bija nozīmīgi augstāki bērniem ar MS, salīdzot ar bērniem bez MS. 

Savukārt ABLH līmenis bērniem ar MS bija statistiski nozīmīgi zemāks 

(p < 0,001).  

Bērniem ar MS nozīmīgi augstāks bija pediatriskais NAFLD fibrozes 

indekss, attiecīgi PNFI mediāna bija 9,9 (IQR 9,8; 10,0), bet bērniem bez MS 

PNFI mediāna bija 9,5 (IQR 8,3; 9,9) (p < 0,001). Gandrīz visiem bērniem – 

93,3 % – ar MS bija paredzama aknu fibroze. Daudz zemāki paredzamās aknu 

fibrozes rādītāji – tikai 66,0 % – bija bērniem bez MS (p = 0,003) (2.12. attēls). 
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2.12. attēls. Metaboliskais sindroms un PNFI bērniem 

 

2.5.4. Metaboliskā sindroma varbūtība bērniem ar aptaukošanos 
 

Ievietojot loģistiskās regresijas modelī vairākus parametrus, konstatēts, 

ka vecums, ĶMI, SAS, vidukļa apkārtmērs, ALAT, insulīna līmenis, veicot 

OGTT pēc divām stundām, un tēva aptaukošanās palielināja varbūtību, ka 

bērniem būs metaboliskais sindroms.  

Pieaugot ĶMI, MS varbūtība palielinājās 1,12 reizes, bet tēva 

aptaukošanās šādu varbūtību palielināja pat 11,13 reizes, salīdzinot ar bērniem, 

kuru vecākiem bija normāls svars (2.17. tabula). Metaboliskā sindroma varbūtību 

bērniem nepalielināja tādi aptaukošanās prenatālie riska faktori kā liels 

dzimšanas svars un pozitīva 2. tipa CD anamnēze ģimenē. 
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2.17. tabula 

Metaboliskā sindroma varbūtība I pētījuma grupas bērniem 

Rādītājs  b* OR** z vērtība p vērtība 

Zēni 

(Reference: meitenes) 
0,49 1,64 1,183 0,273 

Vecums 

(Solis: 1 gads) 
0,32 1,38 3,25 0,001 

ĶMI, kg/m2 

(Solis: 1 vienība) 
0,11 1,12 3,007 0,003 

Vidukļa apkārtmērs, cm 

(Solis: 1 cm) 
0,05 1,05 3,248 0,001 

SAS, mmHg 

(Solis: 1 mmHg) 
0,05 1,05 3,4 0,001 

HOMA-IR koeficients 

(Reference: pirmā tercile) 
0,17 1,19 0,527 0,275 

ALAT 

(Solis: 1 vienība) 
0,02 1,02 2,213 0,027 

Insulīns OGTT pēc 2 st. 

(Solis: 1 vienība) 
0,01 1,01 2,138 0,032 

Dzimšanas svars ≥ 4 kg 

(Reference: dzimšanas svars < 4 kg) 
−1,11 0,33 −1,399 0,162 

Ir pozitīva 2. tipa CD anamnēze ģimenē 

(Reference: nav 2. tipa CD ģimenē) 
−0,78 0,46 −0,987 0,324 

Aptaukošanās ģimenē: 

(Reference: normāls svars vecākiem) 
    

Abiem vecākiem 1,79 5,99 1,659 0,097 

Tikai tēvam 2,41 11,13 2,122 0,034 

Tikai mātei 1,79 5,99 1,603 0,109 

 * b – regresijas koeficients;  

** OR – izredžu attiecība. 
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3. Diskusija 
 

Veiktā pētījuma hipotēze par metaboliskā sindroma attīstību un tā saistību 

ar bērna svaru pētījuma gaitā apstiprinājās. Novērots, ka, pieaugot ķermeņa 

masas indeksam, palielinās arī metaboliskā sindroma varbūtība. Tas norāda, ka 

jebkurš bērns un pusaudzis ar nozīmīgu lieko svaru jāvērtē kā augsta riska 

pacients ar aptaukošanās komplikācijām. Pētījuma laikā arī novērots, ka vairāk 

metabolisko sindromu diagnosticē bērniem vēlīnajās pubertātes pakāpēs, kas 

atbilst darbā izvirzītajai hipotēzei par dzimumnobriešanas procesa saistību ar 

metabolisko sindromu. Šie abi jautājumi jau iepriekš tika plaši pētnieku pētīti un 

analizēti, taču pētījumā iegūtais rezultāts norāda uz galveno valsts mērķi 

aptaukošanās izplatības apkarošanā bērnu populācijā – tā ir aptaukošanās 

profilakse un agrīna liekā svara korekcija vēl pirms nopietnu komplikāciju 

rašanās. 

Hipotēze par aptaukošanās prenatālo un postnatālo riska faktoru ietekmi 

uz metaboliskā sindroma varbūtību apstiprinājās tikai daļēji. Pozitīva 2. tipa CD 

anamnēze ģimenē un bērna dzimšanas svars metaboliskā sindroma attīstības 

varbūtību nepalielināja. Tikai aptaukošanās postnatālais riska faktors – vecāku 

(it īpaši tēva) aptaukošanās – palielināja metaboliskā sindroma varbūtību 

bērniem. Atklātais fakts par tēva aptaukošanās ietekmi uz metaboliskā sindroma 

attīstību paver jaunus pētniecības virzienus gan par metabolisko komplikāciju 

pārmantošanās mehānismu, gan par iespējamo atšķirīgo vecāku lomu hronisko 

komplikāciju rašanās sakarā, gan arī par vides faktoriem un tēva paradumu 

ietekmi uz bērna svaru un komplikāciju risku. 
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Metaboliskā sindroma izplatība un diagnostiskie kritēriji  

bērnu populācijā 

Pēdējos gados ir uzkrāti būtiski dati par sirds un asinsvadu sistēmas 

slimību un metaboliskā sindroma riska faktoriem bērniem aptaukošanās 

gadījumā. Taču joprojām MS definīcija bērniem un pusaudžiem ir neskaidra, jo 

nav zelta standarta diagnostikas kritērijiem bērnu populācijai (Al-Hamad et al., 

2017). Lielākajā daļā pētījumu ir analizēts lipīdu līmenis asinīs (KH, ABLH, 

ZBLH, TG), asinsspiediens (SAS un DAS) un glikozes vielmaiņas rādītāji 

(glikozes līmenis asinīs tukšā dūšā, retāk glikētais hemoglobīns). Lai gan 

pētījumos ir novērots, ka metaboliskais sindroms vairāk ir izplatīts bērniem ar 

smagu, nevis vieglu aptaukošanos, tikai daži pētījumi veltīti tam, lai noskaidrotu, 

vai smaga aptaukošanās rada paaugstinātu metaboliskā sindroma risku 

salīdzinājumā ar vieglu aptaukošanos (Calcaterra et al., 2008; Skinner et al., 

2015; Tavares Giannini et al., 2014). Tāpat noskaidrots, ka MS izplatība ir 

ievērojami augstāka valstīs ar augstu ienākumu līmeni, jo pieaug bērnu skaits ar 

aptaukošanos (Agudelo et al., 2014; Friend et al., 2013; Swinburn et al., 2019). 

Bitew un līdzautoru veiktajā metaanalīzē ir atklāts, ka MS izplatība bērnu 

populācijā ir svārstīga un atkarīga no izvēlētajiem MS diagnostiskajiem 

kritērijiem. Vērtējot MS pēc IDF un Valsts holesterīna izglītības programma 

ASV (NCEP) diagnostiskajiem kritērijiem, tas tika noteikts attiecīgi 25,25 % un 

24,47 % bērnu. Lietojot Ferranti un līdzautoru un Weiss un līdzautoru darba 

grupu MS diagnostiskos kritērijus, ir konstatēts, ka izplatība bērnu vidū ir daudz 

augstāka, attiecīgi 39,41 % un 33,36 % (Bitew et al., 2021). Smetanina un kolēģu 

veiktajā pētījumā atklāts, ka Lietuvā bērniem ar lieko svaru MS ir 21,3 % bērnu, 

vērtējot pēc IDF izstrādātiem diagnostiskajiem kritērijiem, un 6,9 % bērnu ir 

konstatēta tukšās dūšas hiperglikēmija (Smetanina et al., 2021). Jāatzīmē, ka 

bioķīmisko asins rādītāju vērtību definīcijas dažādos pētījumos ievērojami 

atšķiras un vismaz viena MS kritērija sastopamība bērniem ar smagu 

aptaukošanos svārstījās no 67 līdz 86 % gadījumu (Bendor et al., 2020). Bitew 
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un līdzautoru veiktajā metaanalīzē visbiežākais MS diagnostiskais kritērijs 

bērniem bija paaugstināts asinsspiediens – 27,50 % gadījumu, zems ABLH 

līmenis – 23,41 %, paaugstināts TG līmenis – 19,05 %. Paaugstināts glikozes 

līmenis asinīs tukšā dūšā atklāts tikai nelielam bērnu skaitam, pēc NCEP 

kritērijiem tie bija 7,16 % bērnu, bet pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 

kritērijiem – 1,63 % (Bitew et al., 2021). 

Veiktā pētījuma dati sakrīt ar literatūras datiem attiecībā uz MS izplatību 

bērniem ar aptaukošanos. Vērtējot MS pēc IDF izstrādātajiem diagnostiskajiem 

kritērijiem, MS konstatēts 21 % desmit gadu vecu un vecāku bērnu ar 

aptaukošanos grupā. Kaut viens MS diagnostiskais kritērijs desmit gadu vecu un 

vecāku bērnu grupā ar aptaukošanos konstatēts 46,9 % bērnu un bērnu grupā līdz 

desmit gadu vecumam – 31,5 % bērnu. Visbiežākais MS diagnostiskais kritērijs 

bija pazemināts ABLH līmenis asinīs – kopumā 32,6 % bērnu ar aptaukošanos 

līdz desmit gadu vecumam. No 16 gadu vecuma pazemināts ABLH līmenis asinīs 

bija 76 % bērnu, taču bērnu grupā no 10 līdz 16 gadiem – 25 % bērnu. Otrs 

biežākais diagnostiskais kritērijs bija paaugstināts asinsspiediens – kopumā 

17,5 % bērnu desmit gadu vecu un vecāku bērnu grupā, kur no 16 gadu vecuma 

paaugstināts asinsspiediens bija 35 % bērnu, taču bērnu grupā no 10 līdz 16 

gadiem – 14 % bērnu. Paaugstināts glikozes līmenis ≥ 5,6 mmol/l bija konstatēts 

kopumā 7 % desmit gadu vecu un vecāku bērnu ar aptaukošanos grupā, kas sakrīt 

ar Bitew un līdzautoru metaanalīzes datiem attiecībā uz MS diagnostisko kritēriju 

sastopamību. 

 

Metaboliskā sindroma riska faktori bērniem un pusaudžiem 

Vairākos pētījumos ir mēģināts noskaidrot un apzināt metaboliskā 

sindroma riska faktorus. Dati liecina, ka MS risks ir saistīts ar ĶMI, vidukļa 

apkārtmēru un insulīna līmeni tukšā dūšā. Publicētais Jung un līdzautoru 

pētījums atklāja, ka ĶMI ir vislabākais prognostiskais faktors, lai identificētu 
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metabolisko sindromu un tā diagnostiskos kritērijus (Jung et al., 2010). Arī 

Smetanina un līdzautoru veiktais pētījums pierāda tiešo ĶMI ietekmi uz MS 

izplatību bērnu populācijā. MS tika konstatēts 10,7 % bērnu ar virssvaru; 

22,8 % – ar aptaukošanos; 25,9 % – ar smagu aptaukošanās pakāpi (Smetanina 

et al., 2021). 

Vairākos pētījumos ir pierādīta arī ģenētiskā nosliece uz sindroma 

attīstību un noteiktas etniskās grupas, kas ir pakļautas paaugstinātam MS riskam. 

Veiktie pētījumi apstiprina arī intrauterīnās vides nozīmi (Hadjiyannakis, 2005). 

Dzimšanas svars – gan pārlieku mazs, gan pārlieku liels gestācijas 

vecumam – ir saistīts ar vielmaiņas komplikācijām dzīves laikā. Lielā dzimšanas 

svara ilgtermiņa sekas attiecībā uz MS ir analizētas tikai dažos pētījumos. Tiek 

uzskatīts, ka agrīna aptaukošanās un MS risks ir tieši saistīts ar lielu dzimšanas 

svaru (Hong et al., 2021). Bērniem, kuriem dzimšanas brīdī bija liels svars, MS 

risks bija divas reizes lielāks (HR 2,19; 95 % TI: 1,25–3,82). Paaugstināts MS 

attīstības risks bija ne tikai bērniem ar lielu dzimšanas svaru, bet arī bērniem, 

kuri intrauterīnā vidē bija pakļauti mātes diabēta vai aptaukošanās ietekmei 

(Boney et al., 2005; Romero-Velarde et al., 2016). 

Pētījumā Itālijā, kas veikts lielai bērnu grupai ar aptaukošanos, ziņots, ka 

augsta vidukļa un gurnu attiecība, pozitīva 2. tipa CD ģimenes anamnēze un 

acanthosis nigricans ir saistīti ar augstu risku saslimt ar metabolisko sindromu 

un prediabētu. Ir pierādīts, ka katrs trešais pētītais klīniskais marķieris ir saistīts 

ar paaugstinātu metaboliskā sindroma un prediabēta / diabēta risku. Turklāt katru 

no šiem marķieriem ir vienkārši iegūt pirmās klīniskās pārbaudes laikā (Santoro 

et al., 2013). Guerrero-Romero un līdzautori ziņoja, ka bērniem ar pozitīvu CD 

anamnēzi ģimenē un pārlieku mazu vai lielu dzimšanas svaru ir liels metaboliskā 

sindroma risks. MS risks īpaši palielinās bērniem ar pozitīvu CD anamnēzi no 

mātes, bet ne no tēva puses (Guerrero-Romero et al., 2010). Arī citos pētījumos 

atklāts, ka MS izplatība ir ievērojami augstāka bērniem, kuru ģimenes loceklim 



 

59 

ir diabēts, hipertensija, koronāra sirds slimība vai dislipidēmija. Tas liecina ne 

tikai par ģenētisko faktoru ietekmi, bet var arī norādīt uz līdzīgiem vides 

apstākļiem, uztura paradumiem, sociāli ekonomisko ģimenes stāvokli un 

mazkustīgu dzīvesveidu (Sangun et al., 2011). Meksikas izcelsmes amerikāņiem 

2. tipa CD vecāku anamnēzē bija visprecīzākais prognostiskais metaboliskā 

sindroma attīstības riska faktors (Hadjiynnakis, 2005). 

Pētījumos ziņots par iespējamo zīdīšanas labvēlīgo ietekmi un 

aizsargājošo efektu pret atsevišķiem metaboliskā sindroma komponentiem 

bērniem un pusaudžiem, taču nav zināms, vai pastāv saistība starp zīdīšanu un 

metabolisko sindromu kopumā. Wisnieski un līdzautoru veiktais pārskats 

parādīja ierobežotu daudzumu augstas kvalitātes pētījumu par saistību starp 

zīdīšanu un metaboliskā sindroma attīstību bērniem un pusaudžiem. Šajā 

pārskatā sniegtie pierādījumi liecina, ka zīdīšana var aizsargāt pret MS, taču ir 

nepieciešami turpmāki pētījumi. Plānojot pētījumus par zīdīšanu un MS, 

nepieciešams precizēt zīdīšanas ilgumu, grūtniecības un dzemdību norisi, mātes 

slimības un svara statusu, tas ļautu mērķtiecīgāk analizēt faktorus, kas, 

iespējams, ietekmē zīdīšanu un tās nozīmi MS attīstībā (Wisnieski et al., 2018). 

Ornellas un līdzautoru literatūras apskats norāda, ka tēva aptaukošanās 

izraisa insulīna rezistenci / 2. tipa CD un paaugstinātu kortizola līmeni 

nabassaites asinīs jaundzimušajam, kas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmas 

slimību riska faktorus. Pastāv arī saistība starp vecāku aptaukošanos un 

aptaukošanās izplatības risku viņu meitām (Ornellas et al., 2017). Vecāku 

aptaukošanās ir liekā svara riska faktors ne tikai viņu pēcnācējiem, bet arī 

insulīna rezistencei, kas sāk attīstīties jau pirmspubertātes periodā. Ja vecāki ir 

aptaukojušies un viņiem ir arī hipertensija, tad viņu bērniem ir lielāka insulīna 

rezistence, augstāks asinsspiediens, holesterīna un triglicerīdu līmenis serumā 

nekā kontroles grupas subjektiem (Hadjiynnakis, 2005). 
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Tikai dažos pētījumos ir pārbaudīta saistība starp mātes svaru pirms 

grūtniecības vai pārmērīgu svara pieaugumu grūtniecības laikā ar pēcnācēju sirds 

un asinsvadu sistēmas slimību un metaboliskā sindroma riska faktoriem. 

Lielākoties tas attiecas uz ĶMI un asinsspiedienu. Ir konstatēts, ka mātes svars 

pirms grūtniecības ir konsekventāk saistīts ar pēcnācēju aptaukošanos un sirds 

un asinsvadu sistēmas slimību riska faktoriem, nekā pārmērīgs svara pieaugums 

grūtniecības laikā. Šis atklājums atbalsta iniciatīvas, kuru mērķis ir saglabāt 

veselīgu svaru sievietēm reproduktīvā vecumā, kā arī grūtniecības laiks var būt 

iespēja mainīt mātes uztura un fizisko aktivitāšu paradumus. Turklāt pārmērīga 

svara pieauguma ierobežošana grūtniecības laikā var palīdzēt pārraut 

aptaukošanās ciklu starp paaudzēm, tomēr mazāka svara pieauguma 

priekšrocības ir jāsalīdzina ar iespējamiem riskiem (piemēram, pēcnācēju 

augšanas aizturi, ja mātes svara dinamika grūtniecības laikā nav pietiekama). Ir 

nepieciešama turpmāka šo bērnu ilgtermiņa novērošana, lai novērtētu pārmērīga 

mātes svara pieauguma ietekmi uz bērna kardiometabolisko risku pusaudža un 

pieaugušā vecumā (Fraser et al., 2010; Gaillard et al., 2016; Hrolfsdottir et al., 

2015; Tam et al., 2018). 

Pētījuma rezultāti parāda, ka MS risks pieaug līdz ar ĶMI palielinājumu. 

MS attīstības risks bija saistīts arī ar bioķīmiskajiem rādītājiem – ALAT līmeni 

asinīs un insulīna līmeni, veicot OGTT pēc divām stundām. Tas var liecināt par 

pastiprinātu glikozes izdali no aknām, ko ietekmē paaugstināts ALAT līmenis 

asinīs, un uz pārmērīgu insulīna izdali aizkuņģa dziedzerī. Šīs izmaiņas ir 

patoģenētiskais mehānisms agrīnai insulīna rezistencei, SASS un 2. tipa CD 

attīstībai. Nozīmīgi metaboliskā sindroma risku bērniem ar aptaukošanos no 

desmit gadu vecuma palielināja vecāku aptaukošanās. Šie pētījuma rezultāti 

apstiprina jau iepriekš minēto pētījumu rezultātus un ļauj izdalīt augsta riska 

bērnu un pusaudžu grupu, kam nākotnē pastāv augsts SASS un 2. tipa CD 

attīstības risks. Bērnu vecumā aptaukošanās ārstēšanas taktikai jābūt 
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personalizētai, ņemot vērā augšanas un nobriešanas procesu. Un primārais 

ārstēšanas mērķis bērniem un pusaudžiem būtu normalizēt enerģijas uzņemšanas 

un patēriņa līdzsvaru. 

 

Svara problēmu apzināšana un risināšana bērniem primārās  

veselības aprūpes speciālistu un vecāku vidū 

Atbilstoši izstrādātajiem iekļaušanas un izslēgšanas kritērijiem pētījumā 

tika iekļauti 198 bērni. Iekļaujot bērnus pētījumā, ĶMI procentiļu līknēs 

atbilstoši bērna vecumam un dzimumam netika vērtēts uzreiz. Vēlāk, pētījuma 

gaitā aprēķinot un izvērtējot bērnu ĶMI procentiļu līknēs, iezīmējās satraucoša 

tendence – 91,4 % iekļauto bērnu tika konstatēta aptaukošanās, taču nevienam 

bērnam pētījuma gaitā netika konstatēts virssvars un 8,6 % bērnu bija normāls 

svars. Iespējams, tas liecina, ka bērni un pusaudži pie bērnu endokrinologa tiek 

nosūtīti tikai tad, kad aptaukošanās pakāpe jau ir nozīmīga un attīstījušās 

aptaukošanās komplikācijas, kas prasa rūpīgu izmeklēšanu, novērošanu un 

ārstēšanas uzsākšanu. Taču daudz svarīgāk būtu laikus, vēl pirms aptaukošanās 

komplikāciju rašanās bērniem, pamanīt lieko svaru vai strauju svara dinamiku. 

Šeit būtu nozīmīgi divi faktori – primārās aprūpes speciālistu un vecāku laicīga 

reaģēšana uz bērna svara problēmām, kā arī novirzīšana uz svara korekcijas 

programmu, lai sāktu dzīvesveida izmaiņas.  

Pētījumos pierādīts, ka primārās aprūpes speciālisti laikus nenovērtē un 

nerisina bērnu svara problēmas. Vairākos pētījumos intervētie ārsti ir 

identificējuši bērnu aptaukošanos kā arvien svarīgāku problēmu ar iespējamu 

ilgtermiņa ietekmi uz veselību. Tomēr lielākā daļa to neuzskatīja par medicīnisku 

problēmu vai neuzskatīja tās pārvaldību par ģimenes ārsta prakses pienākumu 

(O’Donnell et al., 2017). Pētījumos atklājās, ka tikai 25,7 % ārstu ir ziņojuši par 

liekā svara vai neatbilstoša svara pieauguma problēmu vecākiem. Lai gan 70,6 % 

ārstu ziņoja, ka runājuši par ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumiem ar 

vecākiem, kuru bērniem ir virssvars vai aptaukošanās, tikai 19,4 % norādīja, ka 
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devuši šiem vecākiem nepieciešamos padomus, lai mainītu ēšanas paradumus un 

veicinātu fizisko aktivitāti. Mazāk nekā puse (41,7 %) ārstu ziņoja, ka ir 

noteikuši vecāku gatavību veikt nelielas izmaiņas savam bērnam ar lieko svaru 

vai aptaukošanos (Holt et al., 2011).  

Pētījumos par vecāku uztveri attiecībā uz bērna svaru tika pierādīts, ka 

vecāki apzināti vai neapzināti noliedz bērna svara problēmas. Katrā ziņā vecāki 

biežāk objektīvi uztvēra bērna nepietiekamo svaru nekā aptaukošanos. Pētījumu 

laikā noskaidrots, ka vecāki nenovērtēja bērna lieko svaru tad, ja “viņš ir aktīvs, 

un bērnam ir laba apetīte”. Tas, iespējams, liecina, ka lielākā daļa vecāku 

neuztver bērna virssvaru vai aptaukošanos kā nopietnu veselības problēmu, kas 

var izraisīt komplikācijas un hroniskas slimības nākotnē (He et al., 2007). Autors 

Rietmeijer-Mentink ar līdzautoriem sistemātiskajā pārskatā mēģināja noteikt 

neatbilstību starp vecāku uztveri un bērnu faktisko svaru. No 35 tūkstošiem 

pētījumā iekļauto bērnu 32,9 % bija liekais svars, taču tikai 37 % vecāku pareizi 

uztvēra bērna liekā svara problēmu. Šis sistemātiskais pārskats norāda, ka liela 

daļa vecāku neatpazīst bērna svara problēmu, un īpaši tas attiecas uz 2–6 gadus 

vecu bērnu vecākiem. Apakšgrupu analīze atklāja, ka pat 86 % 2–6 gadus vecu 

bērnu vecāku noliedz bērna lieko svaru (Rietmeijer-Mentink et al, 2013).  

Klīniskajā praksē bērna svara kategoriju nosaka, izvērtējot ĶMI 

procentiļu līknēs atbilstoši bērna dzimumam un vecumam. Lieko svaru bērniem 

iedala divās kategorijās – kā virssvaru un aptaukošanos. Tas ir atšķirīgi no 

pieaugušajiem, kuriem aptaukošanos iedala trijās smaguma pakāpēs, kur, 

piemēram, trešā ĶMI grupa > 40 kg/m2 vērtējama kā smaga aptaukošanās 

pakāpe. Bērniem aptaukošanās pakāpes ikdienas praksē nenosaka, taču vairāki 

pētnieki mēģina noteikt atsevišķu bērnu grupu ar nozīmīgu ĶMI, kuriem būtu 

īpaši augsts hronisku slimību un aptaukošanās komplikāciju risks.  
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Zinātniskajā literatūrā atrodamas ļoti atšķirīgas smagas aptaukošanās 

pakāpes noteikšanas stratēģijas bērniem, un bieži vien tās ir sarežģīti izmantot 

klīniskajā praksē (CDC, 2020; Jung et al., 2010). Lai noteiktu smagas 

aptaukošanās pakāpi bērniem, pašlaik lieto ĶMI robežvērtību, kas ir > 120 % no 

95. procentiles, kura iegūta no Slimību profilakses un kontroles centra augšanas 

līknēm. Tas ļauj individuāli izvērtēt katra bērna ĶMI statusu. Ir arī dati no 

pētījumiem, kas liecina, ka šī smagas aptaukošanās noteikšanas stratēģija palīdz 

identificēt bērnus ar augstu metaboliskā sindroma risku. Tomēr kopš šīs 

stratēģijas izveides 2013. gadā šīs robežvērtības ir izmantotas tikai pusē 

publicēto pētījumu. Parasti tiek izmantotas arī daudzas citas smagas 

aptaukošanās noteikšanas metodes, piemēram, izmantojot absolūtās ĶMI 

robežvērtības, z-ĶMI un ≥  99. procentiles noteikšanu (Bendor et al., 2020; CDC, 

2020; Jung et al., 2010). 

Izraēlas pētnieku veiktajā pētījumā par bērnu aptaukošanās smaguma 

pakāpi, to izplatību un riska faktoriem bija iekļauti 1027 bērni, kas apmeklēja 

svara korekcijas klīniku (vidējais vecums 10,8 gadi; 41,8 % zēnu). Šajā pētījumā 

atklājās, ka 55 % bērnu bija smaga aptaukošanās un tās izplatība pieauga no 54 % 

2008. gadā līdz 69 % 2017. gadā. Smaga aptaukošanās pakāpe vairāk bija 

raksturīga zēniem (p = 0,002) agrīnā vecumā, salīdzinot ar meitenēm 

(p < 0,001). Šiem zēniem bija raksturīga aptaukošanās ģimenē (p = 0,002), kā arī 

lielāks ar aptaukošanos saistīto blakusslimību (sistoliskās hipertensijas, 

dislipidēmijas, obstruktīvas miega apnojas un nealkoholiskās aknu hepatozes) 

biežums (p < 0,001) (Avnieli Velfer et al., 2019). Šis Izraēlas pētnieku atklājums 

atspoguļo tendences vispārējā bērnu populācijā un rosina izmaiņas politikā, kas 

attiecas uz pediatriskām svara korekcijas klīnikām. Bērnus uz svara korekcijas 

klīnikām novirza novēloti, jau ar smagu aptaukošanās pakāpi un blakusslimībām. 

Šajā gadījumā svara korekcija ir sarežģīta, prasa intensīvu iejaukšanos ģimenes 

vidē un regulāras vizītes uz klīniku.  
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Pētījuma rezultāti liecina, ka ĶMI ≥ 35 kg/m2 bija 7,9 % bērnu līdz 

desmit gadu vecumam un 21,7 % bērnu no desmit gadu vecuma. Vērtējot 

pētījumā iekļauto bērnu aptaukošanās smaguma pakāpi pēc ĶMI 

vērtības ≥ 35 kg/m2 un izmantojot CDC piedāvāto smagas aptaukošanās 

noteikšanas metodi, skaitliski ĶMI  > 120 % no 95. procentiles bērniem līdz 

18 gadu vecumam atbilstu 35,4 kg/m2. Visus pētījuma bērnus, kuriem 

ĶMI ≥ 35 kg/m2, var vērtēt kā bērnus ar smagu aptaukošanās pakāpi, it īpaši 

bērnus līdz desmit gadu vecumam. Tas nozīmē, ka šie bērni ir ar augstu hronisko 

slimību risku un aptaukošanās komplikāciju varbūtību nākotnē. Īpaša uzmanība 

jāpievērš faktam, ka kopumā 29,6 % bērnu pētījumā bija smaga aptaukošanās 

pakāpe un šiem bērniem nebija uzsākta svara korekcija. Iespējams, ka arī Latvijā 

palielinās bērnu skaits ar smagu aptaukošanās pakāpi un svara problēmu 

risināšana notiek novēloti. Novēlotu svara problēmu risināšanu Latvijā var saistīt 

ar pasīvu primārās aprūpes speciālistu iesaisti un mazattīstītu multidisciplināru 

programmu pieejamību bērniem un pusaudžiem. Valstiski līdz šim brīdim nav 

izstrādāta svara korekcijas programma, kas būtu iedalīta secīgos etapos. 

Atbilstoši Katzmarzyk un līdzautoru izstrādātām aptaukošanās profilakses un 

aprūpes vadlīnijām pirmajā un otrajā etapā svara korekciju uzsāk un realizē 

primārās aprūpes speciālisti. Trešajā etapā svara korekciju īsteno 

multidisciplināra komanda pediatriskā klīnikā, bet ceturtajā etapā tiek novirzīti 

bērni ar smagu aptaukošanos un hroniskām slimībām, kad nepieciešama ne tikai 

dzīvesveida korekcija, bet arī farmakoterapija un retos gadījumos pat bariatriskā 

ķirurģija (Katzmarzyk et al., 2014). 

Mazāku smagas aptaukošanās izplatību pētījuma populācijā var izskaidrot 

ar to, ka bērni ambulatori apmeklēja bērnu endokrinologu un svara pakāpe šiem 

bērniem iepriekš nebija izvērtēta, bet Izraēlas pētnieku veiktajā pētījumā bērni 

apmeklēja svara korekcijas klīniku, kad jau bija zināms aptaukošanās fakts.  
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Aptaukošanās prenatālie un postnatālie riska faktori 

Pasaulē pieaugot aptaukošanās izplatībai bērnu populācijā, tiek pētītas ne 

tikai ar aptaukošanos saistītas komplikācijas, bet arī riska faktori, kas palielina 

gan aptaukošanās risku, gan agrīnu komplikāciju iespēju. Šie faktori tiek iedalīti, 

piemēram, pēc ekspozīcijas laika, pirms vai pēc dzimšanas, un veido prenatālos 

un postnatālos aptaukošanās riska faktorus. Par prenatālajiem riska faktoriem ir 

atzīta 2. tipa CD anamnēze ģimenē, pārmērīgs svara pieaugums grūtniecei, 

dzimšanas svars utt., par postnatālajiem riska faktoriem – ekskluzīvas zīdīšanas 

ilgums, vecāku aptaukošanās, vecāku izglītības līmenis, sociāli ekonomiskais 

ģimenes stāvoklis utt. Vēl aptaukošanās riska faktorus iedala novēršamos, kā 

mazkustīgums, pārmērīga ēšana, smēķēšana utt., un nenovēršamos – vecums, 

dzimums, etniskā piederība utt. Šo risku izpēte un apzināšanās ļauj mērķtiecīgi 

izstrādāt aptaukošanās apkarošanas taktikas un profilakses programmas bērniem. 

Daudzi pētījumi sniedz pierādījumus, kas apstiprina hipotēzi, ka bērna 

dzimšanas svars ir saistīts ar slimību risku vēlākajā dzīvē. Šādas asociācijas ir 

labi apzinātas, it īpaši attiecībā uz pārlieku mazu dzimšanas svaru un risku 

saslimt ar koronāro sirds slimību, diabētu, hipertensiju un insultu pieaugušā 

vecumā. Daudzi pētnieki ziņojuši, ka > 4000 g liels dzimšanas svars ir saistīts ar 

lielāku aptaukošanās risku, salīdzinot ar dzimšanas svaru, kas < 4000 g. Zema, 

t. i., < 2500 g, dzimšanas svara nozīme attiecībā uz aptaukošanās risku bērniem 

pašlaik ir pretrunīga. Vairāki pētnieki ir novērojuši pozitīvu lineāru saistību starp 

dzimšanas svaru un aptaukošanos. Analīzes, kurās tika ņemtas vērā apakšgrupas, 

kas pārstāv dažādus augšanas un dzimumnobriešanas attīstības posmus 

(pirmsskolas vecuma bērni, skolas vecuma bērni un pusaudži), parādīja, ka liels 

dzimšanas svars bija saistīts ar lielāku aptaukošanās risku no bērnības līdz 

agrīnam pieauguša cilvēka vecumam (Schellong et al., 2012; Yu et al., 2011). 

Pētījumu dati liecina, piemēram, ka katrs dzimšanas svara pieaugums par 100 g 

ir saistīts ar lielāku aptaukošanās iespējamību nākotnē (Zhao et al., 2012). Taču 
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ir arī pētījumi, kuros iegūti pretrunīgi dati attiecībā uz dzimšanas svaru un 

aptaukošanās risku. Piemēram, ir atklāts, ka dzimšanas svars ir tieši saistīts ar 

ĶMI procentili, tomēr netika konstatētas būtiskas atšķirības dzimšanas svarā 

bērniem ar lieko svaru / aptaukošanos un bērniem ar normālu ķermeņa svaru 

(Baran et al., 2019). 

Vācijas valsts veselības pētījumu programmas bērniem un pusaudžiem 

(angļu val. German Health Interview and Examination Survey for Children and 

Adolescents, KIGGS) ietvaros veiktais pētījums parādīja, ka vislielākais 

aptaukošanās risks bērniem bija saistīts ar vecāku aptaukošanos, zemu sociāli 

ekonomisko stāvokli, mātes smēķēšanu grūtniecības laikā, pārmērīgu svara 

pieaugumu grūtniecei, lielu dzimšanas svaru, pārmērīgu laika pavadīšanu pie 

ekrāna un sliktu miega kvalitāti. Šajā pētījumā konstatēts, ka bērniem, kuru 

mātēm bija normāls svars un kuras pieņēmās svarā ≥ 20 kg grūtniecības laikā, 

bija 2,8 reizes lielāka iespēja būt ar virssvaru vai aptaukošanos (HR 2,81; 95 % 

TI: 1,6–5,0). Vecāku liekais svars uzrādīja visspēcīgāko saistību ar bērnu 

aptaukošanās risku. Bērniem aptaukošanās risks bija 11,2 reizes lielāks, ja abiem 

vecākiem bija liekais svars, salīdzinot ar bērniem, kuru vecākiem nebija liekā 

svara (HR 11,24; 95 % TI: 6,4–19,7) (Kleiser et al., 2009). Daudzi citi autori 

aprakstīja līdzīgus novērojumus. Pārmērīgs svara pieaugums grūtniecības laikā 

nepārprotami palielināja liekā svara risku bērniem no agrīna vecuma līdz pat 

pirmsskolas un skolas vecumam (Baran et al., 2020; Sridhar et al., 2014). 

Pētījums, ko veica Shao et al., parādīja, ka liekais svars mātei pirms grūtniecības 

(HR 2,01; 95 % TI: 1,53–2,65) un pārmērīgs svara pieaugums grūtniecības laikā 

(HR 1,65; 95 % TI: 1,35–2,03) palielina aptaukošanās risku bērniem, savukārt 

nepietiekams svars pirms grūtniecības ir bērnu aptaukošanās aizsargfaktors (HR 

0,49; 95 % TI: 0,39–0,62) (Shao et al., 2016). Analīzes dati, ko veica Leonard  

et al., liecināja par to, ka aptaukošanās risks bērnu vidū bija viszemākais grupā, 

kuru mātēm bija zems ķermeņa svars. Aptaukošanās riska atšķirības visaugstākās 
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bija pēc piecu gadu vecuma un saglabājās pusaudža gados. Turklāt, ja mātei jau 

pirms grūtniecības bija liekais svars, aptaukošanās risks bērniem vecumā  

no 6 līdz 11 gadiem divkāršojās (Leonard et al., 2017). 

Īss ekskluzīvas zīdīšanas ilgums, iespējams, arī ir aptaukošanās riska 

faktors bērniem, savukārt optimāls zīdīšanas ilgums var samazināt virssvara / 

aptaukošanās risku bērnībā. Metaanalīzes liecina, ka par sešiem mēnešiem ilgāka 

zīdīšana var samazināt aptaukošanās risku par 13–31 % (Horta et al., 2015). 

Tomēr, lai gan saistība starp aptaukošanās risku un zīdīšanas ilgumu bērniem jau 

sen tiek apspriesta, vienošanās šajā jautājumā diemžēl nav panākta (Qiao et al., 

2020). Daudzos pētījumos zīdīšana ir identificēta kā aizsargājošs faktors, 

savukārt citos pētījumos nav izdevies noteikt saistību starp zīdīšanu un bērnu 

aptaukošanās risku (Yan et al., 2014). Piemēram, Toschke ar līdzautoriem savā 

pētījumā neziņoja par saistību starp zīdīšanu līdz sešiem mēnešiem un 

aptaukošanos, un arī citos pētījumos nav atklāts, ka aptaukošanās risks palielinās 

bērniem, kuri ekskluzīvi zīdīti mazāk nekā četrus mēnešus (Huus et al., 2008; 

Toschke et al., 2007). 

Pozitīva 2. tipa cukura diabēta anamnēze ģimenē ir atzīta par svarīgu 

slimību riska faktoru bērniem. Bērniem, kuru ģimenē ir diabēts, var būt  

2–6 reizes lielāks risks saslimt ar 2. tipa cukura diabētu, salīdzinot ar bērniem, 

kuru ģimenēs nav cukura diabēta. No visaptverošā riska novērtējuma tieši 

ģimenes anamnēzes izmantošana bērniem var būt izšķiroša 2. tipa CD profilaksē, 

agrīnā atklāšanā un ārstēšanā. Iedzīvotāju līmenī ģimenes anamnēze var palīdzēt 

pielāgot veselības veicināšanas pasākumus konkrētām iedzīvotāju grupām 

(Annis et al., 2005; Yoon et al., 2003). Pozitīva diabēta anamnēze ģimenē ir ļoti 

izplatīta jauniešiem ar 2. tipa CD. Daudzi jaunieši ar 2. tipa CD dzīvo kopā ar 

pieaugušu ģimenes locekli, kuram arī ir CD un aptaukošanās. Taču jāatzīmē, ka 

jauniešiem sekas kopīgai CD pieredzei ģimenē var būt gan pozitīvas, gan 

negatīvas. Vairāki kvalitatīvi pētījumi veltīti šim jautājumam (Pulgaron et al., 
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2014). Vienā pētījumā vecāki ziņoja par pretrunīgu lomu attiecībā uz sava bērna 

diabēta ārstēšanu: lai gan vecāki atzina iespēju sniegt atbalstu un kalpot par 

pozitīviem paraugiem, viņi arī ziņoja par grūtībām rādīt labu piemēru veselīga 

dzīvesveida izmaiņām. Ģimenes locekļi ar 2. tipa CD var negatīvi ietekmēt 

jauniešus, jo pieņem ar diabētu saistītas veselības komplikācijas. Ja ģimenes 

locekļiem bijuši veselības traucējumi hroniskas hiperglikēmijas dēļ, piemēram, 

retinopātija, nefropātija, ekstremitāšu amputācijas un priekšlaicīga nāve, jaunieši 

šīs komplikācijas var uztvert kā neizbēgamu diabēta gaitu (Mulvaney et al., 

2006; Jones, 1998). 

Vairākos pētījumos ir analizēta vecāku aptaukošanās ietekme uz 

aptaukošanās risku bērnībā un agrīnu aptaukošanās komplikāciju risku. Lielākā 

daļa pētījumu saista vecāku ĶMI un lieko svaru / aptaukošanos ar aptaukošanās 

risku viņu pēcnācējiem gan bērnībā, gan pieaugušā vecumā (Martínez-

Villanueva et al., 2019; Reilly et al., 2005). Šķiet, ka ģimenes nosliece uz 

aptaukošanos ir īpaši svarīga aptaukošanās attīstībā pirmsskolas vecuma 

bērniem. Pētījumos par bērniem līdz desmit gadu vecumam ar aptaukošanos un 

normālu svaru vecāku liekais svars / aptaukošanās bija svarīgs faktors, kas 

norādīja uz aptaukošanās risku bērniem pieaugušo vecumā. Piemēram, 

1958. gada Lielbritānijas dzimšanas kohortas pētījums (n = 16794, pēcnācēji 

n = 2908) liecina, ka palielināts virssvara un aptaukošanās risks pēcnācējiem ir 

saistīts ar palielinātu vecāku ĶMI un strauju vecāku svara pieaugumu gan 

bērnībā, gan pieaugušā vecumā (Li et al., 2009; Nielsen et al., 2015).  

Pētījumos, kas saista vecāku ĶMI ar bērnu aptaukošanās risku, ir 

novērota atšķirīga mātes un tēva svara ietekme: augsts tēva ĶMI palielina 

virssvara / aptaukošanās risku gan zēniem, gan meitenēm, savukārt palielināts 

mātes ĶMI samazina aptaukošanās risku pusaudžu meiteņu vidū. Turpretim 

mātes aptaukošanās spēcīgāka ietekme uz bērnu ir konstatēta nelielā 

longitudinālā pētījumā (n = 197) tieši 5 līdz 7 gadus vecām meitenēm, kā arī citos 
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pētījumos par indiāņu un Pimas indiāņu bērniem. Tomēr vislielākais bērnu 

virssvara / aptaukošanās risks ir bērniem no ģimenēm, kurās abiem vecākiem ir 

liekais svars vai aptaukošanās (Nielsen et al., 2015; Shafaghi et al., 2014; Veena 

et al., 2013; Whitaker et al., 2010).  

Vecāki un viņu svars ietekmē ne tikai aptaukošanās risku bērniem, bet arī 

svara korekcijas iznākumu. Lielai daļai vecāku ir nepareizs priekšstats par savu 

bērnu svaru, kas līdz pat 12 reizēm palielina liekā svara iespējamību un deleģē 

bērna liekā svara problēmas valsts institūcijām, skolām un ārstiem. Pētījumi, 

kuros bērni un pusaudži ir iesaistīti svara zaudēšanas programmās kopā ar 

vecākiem, liecina, ka vecāki ar normālu svaru labāk izprot aptaukošanās 

ārstēšanās pamatprincipus, viņiem ir labāka saziņa ar svara korekcijas komandu, 

viņi rūpīgāk ieklausās padomos un ievēro rekomendācijas. Vienlaikus ir arī 

pētījumi, kas parāda, ka svara korekcijas programmas mazāk veiksmīgas ir 

bērniem, kuru vecākiem vai brāļiem un māsām ir liekais svars. Daži pētnieki 

aprakstījuši sliktāku atbildes reakciju uz dzīvesveida modifikāciju saistībā ar 

mātes aptaukošanos. Citos pētījumos atklāts, ka vecāku svara zudums bērniem 

ar aptaukošanos būtiski ietekmē svara korekcijas rezultātus (Danielsson et al., 

2012; Eliakim et al., 2004). Kopumā tikai nelielā skaitā pētījumu ir analizēts, kā 

vecāku aptaukošanās var ietekmēt bērnu un pusaudžu svara korekcijas rezultātus, 

aptaukošanās pakāpi un hronisko slimību risku (Holm et al., 2011; Nielsen et al., 

2015). 

Salīdzinot literatūras datus ar veiktā pētījuma rezultātiem, iegūtie rezultāti 

par aptaukošanās riska faktoriem bērniem un pusaudžiem daļēji nesakrīt. 

Rezultāti liecina, ka dzimšanas svars bērniem ar aptaukošanos un normālu svaru 

neatšķiras, kaut gan tika novērota lielāka dzimšanas svara tendence bērniem līdz 

desmit gadu vecumam. Taču visās pētījuma grupās bija augsts bērnu īpatsvars ar 

dzimšanas svaru, kas ≥ 4 kg. Ekskluzīvas zīdīšanas ilgums bērniem ar 

aptaukošanos un normālu svaru neatšķīrās. Desmit gadu veci un vecāki bērni ar 
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aptaukošanos vismazāk – 40,3 % gadījumu – saņēma ekskluzīvo zīdīšanu sešus 

mēnešus vai ilgāk, taču statistiski nozīmīgas zīdīšanas ilguma atšķirības netika 

pierādītas. Pozitīva 2. tipa CD anamnēze ģimenē un pārmērīgs svara pieaugums 

mātei grūtniecības laikā bija vienādi bieži gan bērniem ar aptaukošanos, gan 

bērniem ar normālu svaru. Pētījums atklāja, ka bērniem ar aptaukošanos un 

normālu svaru atšķīrās tikai vecāku aptaukošanās izplatība. Vecāku 

aptaukošanās bija raksturīga 79,8 % bērnu ar aptaukošanos un tikai 33,3 % bērnu 

ar normālu svaru. Bērniem ar normālu svaru nebija raksturīga mātes 

aptaukošanās. 

Analizējot prenatālos un postnatālos aptaukošanās riska faktorus tikai 

desmit gadu veciem un vecākiem bērniem ar aptaukošanos, atklājās, ka pozitīva 

2. tipa CD anamnēze ģimenē negatīvi ietekmēja antropometriskos rādītājus, t. i., 

šiem bērniem bija lielāks vidukļa apkārtmērs, kā arī ĶMI un augstāki 

asinsspiediena rādītāji, salīdzinot ar bērniem bez CD anamnēzes ģimenē. 

Bērniem ar dzimšanas svaru < 4 kg un ≥ 4 kg nozīmīgi atšķīrās tikai glikozes 

līmenis tukšā dūšā. Bērniem ar dzimšanas svaru ≥ 4 kg glikozes līmenis bija 

augstāks. Kaut gan statistiski nozīmīgas atšķirības insulīna līmenim tukšā dūšā 

un veicot OGTT pēc divām stundām, kā arī insulīna rezistences koeficientam 

netika pierādītas. Pētījumā iezīmējās interesanta tendence, ka insulīna līmenis 

gan tukšā dūšā, gan OGTT laikā bija zemāks bērniem ar dzimšanas svaru ≥ 4 kg, 

arī attiecīgi insulīna rezistences koeficients HOMA-IR šiem bērniem bija zemāks. 

Iespējams, to var izskaidrot ar to, ka augstāks bērnu īpatsvars ar dzimšanas 

svaru ≥ 4 kg bija tieši bērnu grupā līdz desmit gadu vecumam – bērniem, kuriem 

nav sākusies fizioloģiskā insulīna rezistence. Pārmērīgs svara pieaugums 

grūtniecības laikā mātei un ekskluzīvas zīdīšanas ilgums desmit gadu un 

vecākiem bērniem ar aptaukošanos neiezīmēja nozīmīgas atšķirības ne 

antropometriskajos, ne asinsspiediena, ne bioķīmiskajos rādītājos. Vecāku 

aptaukošanās šiem bērniem negatīvi ietekmēja antropometriskos, asinsspiediena 
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un bioķīmiskos rādītājus. Bērniem, kuru vecākiem bija normāls svars, bija 

mazāks vidukļa apkārtmērs un ĶMI, kā arī SAS un DAS rādītāji, ALAT un 

urīnskābes līmenis asinīs. 

 

Ar aptaukošanos saistītas hroniskas slimības 

Eiropas Bērnu endokrinologu asociācijas, Ziemeļamerikas Pediatru 

apvienības un daudzas citas starptautiskās vadlīnijas skaidri norāda, cik svarīgi 

ir novērtēt gan komplikācijas, gan blakusslimības, kas saistītas ar lieko svaru. Šīs 

vadlīnijas lielākoties rekomendē veikt hipertensijas skrīningu visiem bērniem un 

pusaudžiem ar virssvaru un aptaukošanos. Piemēram, ASV pusaudžu liekā svara 

ekspertu komiteja iesaka novērtēt asinsspiedienu visiem bērniem, kuru ĶMI 

pārsniedz 85. procentili. Neskatoties uz klīniskiem pierādījumiem, kas ir pamatā 

šīm vadlīnijām, pusaudžus ar lieko svaru klīniskajā praksē ir sarežģīti novērtēt. 

Taču jāņem vērā, ka 33,6 % 12–19 gadu vecu jauniešu ir liekais svars (August  

et al., 2008; Bendor et al., 2020; Kelly et al., 2015).  

Aptaukošanās diagnoze bērniem palielina varbūtību (izredzes 

koeficients = 2,61) laikus noteikt arteriālās hipertensijas diagnozi vecumā  

no 8 līdz 19 gadiem. Tas liecina, ka pediatri un ģimenes ārsti apzinās, ka 

hipertensija ir svarīga komplikācija bērniem un pusaudžiem ar lieko svaru 

(Hansen et al., 2007). Vairumā pētījumu korelācija starp ķermeņa masas indeksu 

un asinsspiedienu pusaudžu gados ir vidēji cieša vai cieša un visciešākā 

korelācija ir bērniem, kuriem ir noteikta smaga aptaukošanās. Mehānismi, kas 

saistīti ar hipertensijas attīstību pusaudžiem ar lieko svaru, pašlaik vēl nav pilnībā 

izprasti, tomēr ir skaidrs, ka iesaistīti vairāki novēršami un nenovēršami riska 

faktori. Daži klīniskie un bioķīmiskie marķieri, t. sk. hipertensijas un 

hiperinsulinēmijas anamnēze ģimenē, pusaudžiem ar lieko svaru liecina par 

augstu hipertensijas risku. Šie rādītāji var izrādīties noderīgi, lai pusaudžus ar 

lieko svaru iedalītu augsta vai zema hipertensijas attīstības riska grupā.  
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Liekā svara izraisītas hipertensijas ārstēšana bērnu populācijā balstās uz 

divām galvenajām metodēm – dzīvesveida maiņu un farmakoterapiju (Blüher  

et al., 2013; Kelly et al., 2015). Blüher un līdzautoru veiktā pētījumā paaugstināts 

asinsspiediens tika konstatēts 26,5 % bērnu, kas bija iekļauti Vācijas /  

Austrijas / Šveices adipozitātes reģistrā; 36,7 % bērnu bija izmainīts viens vai 

vairāki lipīdu profila rādītāji; dislipidēmijas (p = 0,0329) un hipertensijas 

(p = 0,0076) izplatība bija augstāka zēnu vidū; dislipidēmijas izplatība pieauga 

ar vecumu (p = 0,0700), taču hipertensijas izplatību bērnu vecums neietekmēja 

(p = 0,1000) (Blüher et al., 2013). 

Arī veiktajā pētījumā tika novērots, ka desmit gadu veciem un vecākiem 

bērniem ar aptaukošanos gan sistoliskais, gan diastoliskais asinsspiediens ir 

augstāks, salīdzinot ar normāla svara bērnu asinsspiedienu. Bērniem ar 

aptaukošanos asinsspiediens virs 130/85 mmHg bija konstatēts 17,5 % 

gadījumu. Asinsspiediena rādītājus negatīvi ietekmēja pozitīva 2. tipa CD 

anamnēze ģimenē un vecāku aptaukošanās. Ekskluzīvas zīdīšanas ilgums, 

pārmērīgs svara pieaugums grūtniecības laikā mātei un dzimšanas svars ≥ 4 kg 

asinsspiediena rādītājus pētījuma populācijā neiespaidoja. Iespējams, augstāku 

hipertensijas izplatību bērniem Blüher un līdzautoru pētījumā var skaidrot ar 

atšķirīgu paaugstināta asinsspiediena izvēlēto definīciju. Pētījumā asinsspiediena 

rādītāji vērtēti pēc IDF kritērijiem, bet Blüher un līdzautoru pētījumā – pēc 

Amerikas Sirds asociācijas kritērijiem. 

Faktori, kas veicina insulīna rezistenci, ir centrālā aptaukošanās, 

mazkustīgs dzīvesveids, vecums, pubertātes pakāpe, 2. tipa CD ģimenes 

anamnēzē, etniskā izcelsme, intrauterīnā vide – pārāk mazs vai liels dzimšanas 

svars gestācijas vecumam, gestācijas diabēts mātei un uztura paradumi. 

Pētījumos par antropometriskajiem rādītājiem un to saistību ar sirds un asinsvadu 

sistēmas slimībām un metaboliskā sindroma riska faktoriem noskaidrots, ka 

insulīna rezistence, šķiet, visspēcīgāk korelē ar ĶMI, turpretim urīnskābes, 
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ABLH, ALAT līmenis asinīs visciešāk korelē ar vidukļa apkārtmēru (VA). 

Tomēr korelācija starp asinsspiedienu, vielmaiņas marķieriem un 

antropometriskajiem rādītājiem – ĶMI un VA – uzrādīja tikai nelielas atšķirības. 

Tas liecina, ka ĶMI noteikšana ir pietiekami precīza metode, lai bērniem 

aptaukošanās gadījumā prognozētu SASS un metaboliskā sindroma risku. Nelieli 

ieguvumi, izvērtējot VA, neattaisno obligātu šī mērījuma ieviešanu ikdienas 

praksē bērnu populācijā. Ir fakts, ka korelācija starp visiem parametriem 

visciešākā ir pubertātes vidū. Bērniem ar aptaukošanos tieši pubertātes laikā 

antropometriskie rādītāji (ĶMI un VA) vislabāk prognozē SASS un metaboliskā 

sindroma risku (Blüher et al., 2013; Freedmann et al., 2004; Al Hourani et al., 

2021).  

Veiktais pētījums apstiprināja novērojumus par insulīna rezistences 

koeficienta HOMA-IR korelāciju ar antropometriskajiem mērījumiem, jo vidēji 

ciešā korelācija bija gan ar svaru, gan ĶMI, gan arī ar vidukļa apkārtmēru.  

Daudzos pētījumos atklāts, ka visievērojamākais klīniskais 2. tipa cukura 

diabēta riska faktors bērniem un pusaudžiem ir smaga aptaukošanās. Vidējais 

ĶMI bērniem ar 2. tipa cukura diabētu publicētajos ziņojumos ir robežās  

no 35 līdz 39 kg/m2, bet aptuveni vienai trešdaļai bērnu ar 2. tipa cukura diabētu 

tika konstatēts, ka ĶMI ir lielāks par 40 kg/m2 un 17 % ĶMI ir lielāks par 

45 kg/m2 (Jung et al., 2010; Pinhas-Hamiel et al., 2005). Izraēlas valsts mērogā 

veiktā šķērsgriezuma pētījumā pusaudžiem diabēta diagnoze tika noteikta 1,5 % 

bērnu, kuriem bija smaga aptaukošanās. Turklāt tika ziņots, ka diabēta varbūtība 

pieauga pusaudžiem ar smagu aptaukošanās pakāpi (HR 19,1; 95 % TI:  

12,3–29,6) un attiecīgi ar ļoti smagu aptaukošanās pakāpi (HR 38,0; 95 % TI: 

22,6–64,0), salīdzinot ar vieglu aptaukošanās pakāpi (HR 5,59; 95 % TI:  

3,66–8,54) (Twig et al., 2019). Publicētais darbs (Weiss et al., 2005) par divus 

gadus ilgu longitudinālo pētījumu bērniem ar aptaukošanos atklāja, ka 

8 no 117 (6,8 %) bērniem attīstījās 2. tipa cukura diabēts. Šajā pētījumā  
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84 bērniem nebija izmainīta glikozes vielmaiņa un vidējais ĶMI bija 35,5 kg/m2, 

bet 33 (28,2 %) bērniem tika konstatēti glikozes tolerances traucējumi un 

vidējais ĶMI bija 36,6 kg/m2. Visiem bērniem, kam attīstījās 2. tipa CD, jau 

sākotnēji tika novēroti glikozes tolerances traucējumi. Šajā pētījumā smaga 

aptaukošanās, glikozes tolerances traucējumi un afroamerikāņu izcelsme bija 

visspēcīgākie diabēta gadījuma prognozētāji. Savukārt glikozes, insulīna un  

C-peptīda līmenis asinīs tukšā dūšā nebija saistīts ar diabēta attīstību. Izmaiņas 

insulīna jutībā cieši korelēja ar svara izmaiņām un nozīmīgi ietekmēja glikozes 

līmeni OGTT laikā (Weiss et al., 2005). 

Pētījuma laikā cukura diabēts nebija atklāts nevienam bērnam. Desmit 

gadu veciem un vecākiem bērniem tukšās dūšas hiperglikēmija bija konstatēta 

7,0 % un glikozes tolerances traucējumi 11,9 % bērnu ar aptaukošanos. Mazāku 

glikozes vielmaiņas traucējumu izplatību pētījuma populācijā var skaidrot ar 

mazāku ĶMI mediānu, kas bija 30,8 kg/m2. Glikozes tolerances traucējumi 

vairāk bija raksturīgi zēniem – 73,3 % gadījumu, kas sakrīt ar literatūras datiem, 

jo vīriešu dzimums tiek uzskatīts par riska faktoru CD attīstībā. Bērniem ar vai 

bez GTT netika konstatētas antropometrisko rādītāju atšķirības, taču bērni ar 

GTT bija vecāki par bērniem bez GTT. Bērniem ar GTT novērotas bioķīmisko 

rādītāju izmaiņas – šiem bērniem bija augstāks urīnskābes un ALAT līmenis 

asinīs, kā arī augstāks asinsspiediens, salīdzinot ar bērniem bez GTT. 

Vairāki pētījumi liecina par NAFLD izplatību no 3 līdz 10 % vispārējā 

bērnu populācijā, ar ievērojamu izplatības pieaugumu līdz 70 % indivīdu ar 

metaboliskām aptaukošanās komplikācijām. NAFLD sastopamības un izplatības 

atšķirības ir pārliecinoši saistītas ar izmantoto diagnostikas metodi un pētījuma 

populācijas izvēli. Pirmajos pētījumos, kuros tika novērtēta NAFLD izplatība 

bērnu vecumā, pamatojoties uz aminotransferāžu līmeni un ultrasonogrāfiju, tika 

lēsts, ka izplatība svārstās no 3 līdz 7 % vispārējā populācijā. Turklāt pētījumi, 

kas veikti bērniem ar aptaukošanos, pierādīja, ka paaugstināts ALAT līmenis 
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svārstījās no 8 līdz 42 % bērnu. Savukārt difūzi hiperehogēnas aknas 

ultrasonogrāfijā bija konstatētas no 1,7 līdz 77 % pētījumos iekļautu bērnu 

(Fraser et al., 2007). Neatkarīgi no aptaukošanās pakāpes ir pierādīts, ka augstāks 

NAFLD attīstības risks ir vīriešu dzimumam, un tas ir viens no svarīgākajiem 

NAFLD riska faktoriem gan bērniem, gan pieaugušajiem. Turklāt dati no ASV 

nacionālā veselības un uztura pārbaudes pētījuma, kas veikts bērniem vecumā no 

12 līdz 19 gadiem, liecināja, ka 12,4 % šajā pētījumā iekļauto vīriešu bija 

neizskaidrojami paaugstināts ALAT līmenis, salīdzinot – tikai 3,5 % sieviešu 

(Fraser et al., 2007). Dzimumu atšķirības varētu izskaidrot ar estrogēnu 

aizsargājošo lomu aknām sievietēm, kā arī ar labi dokumentēto androgēnu 

negatīvo lomu NAFLD attīstībā (Fraser et al., 2007; Nobili et al., 2009; Liu et al., 

2021).  

Nesen veiktas metaanalīzes arī liecina par lielāku NAFLD izplatību 

bērniem ar aptaukošanos, salīdzinot ar vispārējiem populācijas pētījumiem, un 

pierāda arī to, ka tā galvenokārt skar vīriešus, turklāt izplatība pakāpeniski 

pieaug, palielinoties bērna ĶMI. Tās pašas metaanalīzes nevarēja atklāt NAFLD 

saistību ar etnisko piederību, jo katrā novērtētajā pētījumā nebija pietiekami 

kvalitatīvas informācijas, lai izdarītu pilnvērtīgus secinājumus. Tomēr 

pediatriskie pētījumi pierāda, ka, piemēram, Amerikas pamatiedzīvotāju un 

spāņu izcelsmes zēniem ir lielāks risks saslimt ar NAFLD, salīdzinot ar 

meitenēm, kā arī ar eiropeīdās un afroamerikāņu A rases zēniem (Liu et al., 2021; 

Mărginean et al., 2021). Bērni, kuru vecākiem ir aptaukošanās, NAFLD, insulīna 

rezistence un / vai 2. tipa cukura diabēts, ir uzmanīgi jānovērtē attiecībā uz 

NAFLD risku (Liu et al., 2021). 

Veiktā pētījuma rezultāti sakrīt ar literatūrā aprakstītiem pētījumu 

rezultātiem – 34,2 % desmit gadu vecu un vecāku bērnu grupā bija konstatētas 

taukainās aknu hepatozes pazīmes ultrasonogrāfijā, bet paaugstināts ALAT 

līmenis – 44,9 % bērnu. Izvērtējot pediatrisko NAFLD fibrozes indeksu, 
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paredzama aknu fibroze bija noteikta 72,9 % bērnu. PNFI indekss bija nozīmīgi 

augstāks pētījumā iekļautajiem zēniem, salīdzinot ar meitenēm. 

 

Pētījuma ierobežojumi un izaicinājumi 

Pētījuma datus ierobežo nesakritība absolūtos skaitļos aptaukošanās 

prenatālajiem un postnatālajiem riska faktoriem, jo vecāku aptaujā tie ne vienmēr 

ir korekti vai arī nav norādīti vispār. Arī bioķīmisko datu analīzē var būt 

nesakritība absolūtos skaitļos tehnisku vai citu iemeslu dēļ. Šie dati pētījuma 

analīzē uzrādīti kā neesoši. Arī nelielā respondentu izlase ierobežo pētījuma datu 

apkopošanu, analīzi un interpretāciju. Taču iegūtie rezultāti ļāva sasniegt 

pētniecības mērķus un deva iespēju salīdzināt ar citu pētījumu datiem, kas norāda 

uz kvalitatīvu pētniecisko rezultātu. Būtu nepieciešams turpināt pētījumus, it 

īpaši par vecāku un bērnu aptaukošanās mijiedarbību un tās ietekmi uz hronisku 

slimību risku, patoģenētiskajiem mehānismiem un komplikācijām nākotnē. 
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Secinājumi 
 

1. Vecāku aptaukošanās bija vienīgais aptaukošanās postnatālais riska faktors, 

kas nozīmīgi atšķīrās bērniem ar aptaukošanos un bērniem ar normālu svaru. 

Bērniem ar normālu svaru netika konstatēta mātes aptaukošanās. Citu 

aptaukošanās prenatālo un postnatālo riska faktoru atšķirības pētījuma 

bērniem ar aptaukošanos un normālu svaru netika atrastas.  

2. Bērniem ar aptaukošanos bija paaugstināti asinsspiediena rādītāji, ALAT, 

TG, glikozes un insulīna līmenis asinīs tukšā dūšā, insulīna rezistences 

koeficients HOMA-IR, insulīna līmenis, veicot OGTT pēc divām stundām, un 

pazemināts ABLH līmenis, salīdzinot ar normāla svara bērniem. Bērniem ar 

normālu svaru netika konstatēts KH ≥ 5,2 mmol/l un ZBLH > 3,4 mmol/l, kā 

arī tukšās dūšas hiperglikēmija. 

3. Pozitīva 2. tipa CD anamnēze ģimenē un vecāku aptaukošanās negatīvi 

ietekmēja antropometriskos un asinsspiediena rādītājus desmit gadu veciem 

un vecākiem bērniem ar aptaukošanos. Bērniem, kuru vecākiem bija 

aptaukošanās, ALAT un urīnskābes līmenis, kā arī PNFI bija augstāks, 

salīdzinot ar bērniem, kuru vecākiem bija normāls svars. Dzimšanas 

svars ≥ 4 kg negatīvi ietekmēja glikozes līmeni asinīs tukšā dūšā. Pārmērīgs 

svara pieaugums grūtniecības laikā mātei un ekskluzīvas zīdīšanas ilgums 

neietekmēja antropometriskos, asinsspiediena un asins bioķīmiskos rādītājus 

bērnam. 

4. Kaut tikai viens metaboliskā sindroma diagnostiskais kritērijs desmit gadu 

veciem un vecākiem bērniem ar aptaukošanos bija 46,9 % gadījumu, bet 

bērniem līdz desmit gadu vecumam tas bija 31,6 %. Gandrīz ceturtdaļai 

desmit gadu veciem un vecākiem bērniem ar aptaukošanos bija noteikts 

metaboliskais sindroms pēc IDF diagnostiskajiem kritērijiem. 

5. Metaboliskā sindroma risku nozīmīgi palielināja ĶMI pieaugums un vecāku 

aptaukošanās.  



 

78 

6. Promocijas darbā termins no angļu valodas hyperinsulinemic-euglycemic 

clamp latviešu valodā atveidots kā  “hiperinsulinēmiskas normoglikēmijas 

uzturēšana”. Precizēti vairāku sindromu nosaukumi latviešu valodā. 
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Praktiskās rekomendācijas un ieteikumi 
 

Primārās aprūpes speciālistiem rūpīgi jāseko bērna augšanas un 

nobriešanas procesam. Ja tiek novērotas liekā svara veidošanas tendences, jāveic 

profilaktiskā saruna ar vecākiem par bērna uzturu un fiziskām aktivitātēm. 

Nepieciešamības gadījumā jāmudina vērsties pie uztura speciālista vai dietologa, 

lai palīdzētu uzsākt uztura paradumu maiņu ikdienā. 

Primārās aprūpes speciālistiem regulāri jāveic aptaukošanās komplikāciju 

skrīnings bērniem ar virssvaru un aptaukošanos. Visi bērni ar ĶMI virs 

95. procentiles jāvērtē kā augsta riska grupa arteriālās hipertensijas, 

dislipidēmijas, insulīna rezistences, metaboliskā sindroma, taukainās hepatozes 

utt. attīstībai. Pēc skrīninga veikšanas, atklājot bērniem hroniskas slimības, 

ģimene jāvirza uz multidisciplināru svara korekcijas programmu, lai tiktu sākta 

intensīva dzīvesveida modifikācija. Bērnu endokrinologa konsultācija 

nepieciešama tikai tad, kad primāri nav izdevusies svara korekcija un hronisku 

slimību gadījumā ir nepieciešams uzsākt farmakoterapiju. 

Īpaša uzmanība jāpievērš ģimenēm, kurās tiek novērota vecāku 

aptaukošanās vai pozitīva 2. tipa cukura diabēta anamnēze. Šīs ģimenes jāuztver 

kā augsta bērnu aptaukošanās attīstības riska grupa, un bērniem regulāri jāveic 

agrīnu aptaukošanās komplikāciju skrīnings. Primārās aprūpes speciālistiem 

jāveic regulāras pārrunas par bērna veselīga svara saglabāšanu, fizioloģisko 

svara pieaugumu atbilstoši bērna vecumam, veselīgu paradumu veidošanu un 

motivāciju pašiem vecākiem veikt svara korekciju. Īpaša uzmanība jāpievērš 

mātes veselībai, sievietes mudinot uzturēt veselīgu svaru gan pirms grūtniecības, 

gan grūtniecības laikā, gan arī pēc dzemdībām. Rūpīgi jāseko mātes svara 

pieaugumam grūtniecības laikā, lai mazinātu pārmērīgu svara pieaugumu, 

sievieti jāmotivē kustēties un ievērot veselīga uztura pamatprincipus. 
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Valstiski jāizstrādā stratēģija, kas ļautu laikus iekļaut bērnu un ģimeni 

programmā, kura veicina veselīgu paradumu ieviešanu ikdienā, motivētu būt 

fiziski aktīviem un veidotu izpratni par bērna veselību kopumā. Jāveido vairāki 

aprūpes līmeņi, kuros tiktu risināta liekā svara problēma, veicinot ģimenes 

līdzdalību un iekļaujot vairākus speciālistus, kuri ar dažādām uzvedības maiņas 

tehnikām stimulētu ģimeni un bērnu ikdienā sākt paradumu maiņu. Jāveido 

speciālie pediatriskie kabineti, kas bērna liekā svara vai straujas svara dinamikas 

gadījumā seko līdzi bērna augšanas un nobriešanas procesam, pievērš vecāku 

uzmanību svara problēmai un motivē sākt mainīt paradumus. Būtiski būtu 

izveidot svara korekcijas programmas Latvijas reģionos, lai ģimenēm 

nodrošinātu labāku pakalpojuma pieejamību. 
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Publikācijas un ziņojumi par promocijas darba tēmu 
 

Zinātniskās publikācijas izdevumos, kas iekļauti  

starptautiskajās datubāzēs: 

1. Gailite, J., Mikilpa-Mikgelba, A., Siliņa, I., Kirillova, I., Lauga-Tuņina, U., Dzīvīte-

Krišāne, I. & Gardovska, D. 2018. Type 2 Diabetes Mellitus, Impaired Glucose 

Tolerance and Associated Comorbidities in Children During 2002–2013 in 

Children’s Clinical University Hospital, Latvia. Proceedings of the Latvian 

Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 72(6)  

322–326. 

2. Gailite, J., Apela, D., Dzīvīte-Krišāne, I. & Gardovska, D. 2019. Short-Term 

Predictors for Weight Correction Success of the First Paediatric Weight Correction 

Programme in Children’s Clinical University Hospital in Riga. Medicina. 55(3), 75. 

 

Zinātniski raksti starptautiskajos recenzējamos izdevumos: 

1. Apela, D., Ļubina, O., Agadžanjana, K., Napituhina, I., Dzīvīte-Krišāne, I., Gailite, 

J. & Gardovska, D. 2019. Parental Weight Statuss, Birth Weight and Depression 

Signs Influence on Child’s z-BMI. Journal of Student Research, 8(1). 

2. Gailite, J., Nora Urbane, U. N, Lauga-Tunina, U., Kirillova, I., Dzivite-Krisane, I. 

2014. Conginetal Hyperinsulinism: Cases Review in Latvia 1992-2013. Baltic 

Endocrinology. 8, 1, 2: 53–55. 

 

Zinātniski raksti Latvijā izdotos recenzējamos izdevumos: 

1. Gailite, J., Dzivite-Krisane, I. 2013. Kardiometabolā sindroma riska faktoru 

novērtējums pusaudžiem ar aptaukošanos Latvijā. RSU Zinātniskie raksti. (2):  

29–37. 

2. Gailite, J., Mikilpa-Mikgelba, A., Lauga-Tunina, U., Kirillova, I., Dzivite-Krisane, 

I. 2014. Bērnu ar glikozes tolerances traucējumiem un, 2. tipa cukura diabētu 

raksturojums Latvijā laika posmā no 2002. līdz 2013. gadam. RSU Zinātniskie 

raksti. (2): 56–59. 

 

Ziņojumi konferencēs, kas publicēti zinātniskos izdevumos,  

kuri iekļauti starptautiskajās datubāzēs: 

1. Mikilpa-Mikgelba, A., Dzivite-Krisane, I., Gailite, J. 2015. Description of 

associated chronic comorbidities in children with type 2 diabetes mellitus and 

impaired glucose tolerance. Appetite. 89, 312. 

2. Gailite, J., Urbane, U., Dzivite-Krisane, I., Gardovska, D. 2015. Lifestyle survey of 

healthcare personnel in University Children's Hospital in Riga, Latvia.  

Appetite. 89, 326. 
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3. Napituhina, I., Maslova, O., Tase, I., Agadzajana, K., Vetra, A., Dzivite-Krisane, I., 

Gailite, J. 2015. Physical activity improves functional exercise capacity for children 

and adolescents with obesity. Obesity Facts. 8, 1, 109. 

4. Maslova, O., Napituhina, I., Tase, I., Agadzajana, K., Vetra, A., Dzivite-Krisane, I., 

Gailite, J. 2015. Children and adolescents with obesity and with physical activities 

out of school have unbalanced diet risk. Obesity Facts. 8, 1, 104. 

5. Maslova, O., Napituhina, I., Tase, I., Agadzajana, K., Vetra, A., Gluza, O., Dzivite-

Krisane, I., Gailite, J. 2015. Eating habits and lifestyle of overweight children and 

adolescents. Acta Paediatrica. 104, 466, 24. 

6. Gailite, J., Urbane, U. N., Salijuma, E., Arnicane, L., Terjajeva, L., Erts, 

R., Dzivite-Krisane, I., Gardovska, D. 2016. Lifestyle Survey of Doctors, Medical 

Residents and Medical Students in Latvia. Hormone Research in Paediatrics. 86, 1, 

328. 

7. Agadzanjana, K., Napituhina, I., Upmina, I., Lubina, O., Sprudzane, I., Dzivite-

Krisane, I. & Gailite, J. 2016. EVALUATION OF SIGNS OF DEPRESSION IN 

CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH OBESITY. Acta Paediatrica, 

International Journal of Paediatrics. 106, S468, 35.  

8. Lubina, O., Napituhina, I., Agadzanjana, K., Dzivite-Krisane, I., Sprudzane, I., 

Vetra, A., Gailite, J. 2017. Children’s birth weight and parental obesity as risk 

factors of children obesity. Obesity Facts. 10, 1, 227. 

 

Tēzes un ziņojumi vietējās konferencēs: 

1. Ļubina, O., Gailite, J., Napituhina, I., Agadžanjana, K., Tāse, I., Vētra, A., Sālījuma, 

E., Dzīvīte-Krišāne, I. 2016. Ēšanas paradumu atšķirības bērniem ar lieko svaru un 

bērniem ar normālu svaru, RSU zinātniskā konference 2016. gada 17.–18. martā; 

stenda referāts. 

2. Gailite, J., Sālījuma, E., Ļubina, O., Napituhina, I., Agadžanjana, K., Kirillova I., 

Lauga-Tuniņa, U., Dzīvīte-Krišāne, I. 2016. Insulīna homeostāzes modeļa koeficients 

meitenēm un zēniem ar lieko svaru, RSU zinātniskā konference 2016. gada  

17.–18. martā; stenda referāts. 

3. Gailite, J., Valdmane, S., Gavrilovs, G., Ļubina, O., Napituhina, I., Agadžanjana, K., 

Sprudzāne, I. A., Vētra, A., Dzīvīte-Krišāne, I. 2017. Dzimšanas svara ietekme uz 

bērnu un pusaudžu ķermeņa masas indeksu, RSU zinātniskā konference 2017. gada 

6.–7. aprīlī; stenda referāts. 

 

Tēzes un ziņojumi starptautiskajās konferencēs: 

1. Gailite, J., Strele, I., Lauga-Tunina, U., Kirillova, I., Gardovska, D., Dzivite-Krisane, 

I. Synergy between adiposity, glucosae and inflamation markers level in blood in 
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I. The number of smoked cigaretes per day influences adverse blood pressure and lipid 

levels in adolescents with obesity; ESPE, September 19–22, Milan, Italy 2013. 

3. Gailite, J., Strele, I., Lauga-Tunina, U., Kirillova, I., Gardovska, D., Dzivite-Krisane, 

I. Adverse influence of the number of smoked cigaretes per day on blood pressure and 

lipid levels in adolescents with obesity; ESPE, September 19–22, Milan, Italy 2013. 

4. Gailite, J., Urbane, U. N., Dzivite-Krisane, I., Gardovska, D. Lifestyle Survey of 

Healthcare Personnel in University Children’s hospital in Riga, Latvia; ECOG, 

November 13–15, Salzburg, Austria 2014. 

5. Gailite, J., Mikilpa-Mikgelba, A., Lauga-Tunina, U., Kirillova, I., Dzivite-Krisane, I. 

Anthropometric characteristics of children with impaired glucose tolerance and type 

2 diabetes mellitus in Latvia during a period from 2002–2013; FIDS and CEDA, June 

26–28, Jurmala, Latvia 2014. 

6. Gailite, J., Urbane, U. N., Strele, I., Erts, R., Lauga-Tunina, U., Kirillova, I., 

Gardovska, D., Dzivite-Krisane, I. Evaluation of the risk of dyslipidemia in 

adolescents with obesity; ESPE, September 18–20, Dublin, Ireland 2014. 

7. Mikilpa-Mikgelba, A., Dzivite-Krisane, I., Gailite, J. Description of associated 

chronic comorbidities in children with type 2 DM and IGT; ECOG, November  

13–15, Salzburg, Austria 2014. 

8. Maslova, O., Napituhina, I., Tase, I., Agadzajana, K., Vetra, A., Dzivite-Krisane, I., 

Gailite, J. Children and adolescents with obesity and with physical activities out of 

school have unbalanced diet risk; ECO, May 6–9, Prague, Czech Republic 2015. 

9. Napituhina, I., Maslova, O., Tase, I., Agadzajana, K., Vetra, A., Dzivite-Krisane, I., 

Gailite, J. Physical activity improves functional exercise capacity for children and 

adolescents with obesity; ECO, May 6–9, Prague, Czech Republic 2015. 

10. Mikilpa-Mikgelba, A., Dzivite-Krisane, I., Gailite, J. Anthropometric characteristics 

of children with impaired glucose tolerance and type 2 diabetes mellitus in Latvia;  

3rd Baltic Paediatric Congress, 19–21 August, Riga, Latvia 2015. 

11. Maslova, O., Napituhina, I., Tase, I., Agadzajana, K., Vetra, A., Gluza, O., Dzivite-

Krisane, I., Gailite, J. Eating habits and lifestyle of overweight children and 

adolescents; ECOG, 13–14 October, Stockholm, Sweden 2015. 

12. Gailite, J., Urbane, U. N., Salijuma, E., Arnicane, L., Terjajeva, L., Erts, R., Dzivite-

Krisane, I., Gardovska, D. Lifestyle Survey Of Doctors, Medical Residents and 

Medical Students in Latvia, ESPE, Paris, France, September 10–12, 2016.  

13. Gailite, J., Lubina, O., Salijuma, E., Napituhina, I., Agadzanjana, K., Stundzane, I., 

Kirillova, I., Lauga-Tunina, U., Vetra, A., Dzivite-Krisane, I. Insulin resistance for 

adolescents with obesity in Latvia; ESPE, September 10–12, Paris, France 2016. 

14. Agadzanjana, K., Napituhina, I., Upmina, I., Lubina, O., Sprudzane, I., Dzivite-

Krisane, I., Gailite, J. Evaluation of signs of depression in children and adolescents 

with obesity, ECOG, October 6–8, 2017; Thessaloniki, Greece. 



 

84 

15. Lubina, O., Napituhina, I., Agadzanjana, K., Dzivite-Krisane, I., Sprudzane, I., Vetra, 

A., Gailite, J. Children’s birth weight and parental obesity as risk factors of children 

obesity, ECO2017, May 17–20, 2017; Porto, Portugal. 

  



 

85 

Literatūras saraksts 
 

1. Agudelo, G. M., Bedoya, G., Estrada, A. et al. 2014. VARIATIONS in the prevalence 

of metabolic syndrome in adolescents according to different criteria used for 

diagnosis: which definition should be chosen for this age group? Metabolic Syndrome 

and Related Disorders. 12(4), 202–209. 

2. Akoglu, H. 2018. User’s guide to correlation coefficients. Turkish Journal of 

Emergency Medicine. 18(3), 91–93. 

3. Al-Hamad, D., Raman, V. 2017. Metabolic syndrome in children and 

adolescents. Translational Pediatrics. 6(4), 397. 

4. Al Hourani, H., Atoum, M., Alzoughool, F. et al. 2021. Screening for non-invasive 

risk factors of type 2 diabetes in overweight and obese 

schoolchildren. Endocrinologia, Diabetes y Nutricion. S2530-0164(21)00074-4. 

Advance online publication. 

5. Annis, A. M., Caulder, M. S., Cook, M. L. et al. 2005. Family history, diabetes, and 

other demographic and risk factors among participants of the National Health and 

Nutrition Examination Survey 1999–2002. Preventing Chronic Disease. 2(2), A19. 

6. August, G. P., Caprio, S. Endocrine Society. 2008. Prevention and treatment of 

pediatric obesity: an endocrine society clinical practice guideline based on expert 

opinion. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 93(12), 4576–599. 

7. Avnieli Velfer, Y., Phillip, M., Shalitin, S. 2019. Increased Prevalence of Severe 

Obesity and Related Comorbidities among Patients referred to a Pediatric Obesity 

Clinic during the Last Decade. Hormone Research in Paediatrics. 92(3), 169–178. 

8. Baran, J., Weres, A., Czenczek-Lewandowska, E. et al. 2019. Relationship between 

Children’s Birth Weight and Birth Length and a Risk of Overweight and Obesity in 

4–15-Year-Old Children. Medicina (Kaunas, Lithuania). 55(8), 487. 

9. Bendor, C. D., Bardugo, A., Pinhas-Hamiel, O. et al. 2020. Cardiovascular Morbidity, 

diabetes and cancer risk among children and adolescents with severe 

obesity. Cardiovasc Diabetol. 19, 79. 

10. Bitew, Z. W., Alemu, A., Tenaw, Z. et al. 2021. Prevalence of metabolic syndrome 

among children and adolescents in high-income countries: A systematic review and 

meta-analysis of observational Studies. Biomed Research International. Article  

ID 6661457, 24. 

11. Blüher, S., Molz, E., Wiegand, S., adiposity Patients Registry Initiative and German 

Competence Net Obesity 2013. Body mass index, waist circumference, and waist-to-

height ratio as Predictors of cardiometabolic risk in childhood obesity depending on 

pubertal development. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 98(8), 

3384–3393. 



 

86 

12. Boney, C. M., Verma, A., Tucker, R. et al. 2005. Metabolic syndrome in childhood: 

Association with birth weight, maternal obesity, and Gestational diabetes 

mellitus. Pediatrics. 115(3), e290–e296. 

13. Brook, C. G. D., Clayton, P. E., Brown, R. S. 2010. Brook’s Clinical Pediatric 

Endocrinology: Sixth edition. John Wiley & Sons Ltd. 

14. Calcaterra, V., Klersy, C., Muratori, T., et al., 2008, Prevalence of metabolic 

syndrome (MS) in children and adolescents with Varying degrees of obesity. Clinical 

Endocrinology. 68: 868–872.  

15. THE CDC. 2020. Healthy Weight, Nutrition and Physical Activity 

https://www.CDc.gov/healthyweight/assessing/bmi/childrens_bmi/about_childrens_

bmi.html. 

16. Cuschieri, S., Grech, S. 2020. COVID-19: a one-way ticket to a global childhood 

obesity crisis? Journal of Diabetes and metabolic Disorders. 19(2), 1–4. 

17. Danielsson, P., Kowalski, J., Ekblom, Ö. et al. 2012. Response of severely obese 

children and adolescents to behavioural treatment. Archives of Pediatrics & 

adolescent medicine. 166(12), 1103–1108. 

18. Eliakim, A., Friedland, O., Kowen, G. et al. 2004. Parental obesity and higher pre-

intervention BMI reduce the likelihood of a multidisciplinary childhood obesity 

program to succeed – a clinical observation. Journal of Pediatric Endocrinology & 

Metabolism: JPEM. 17(8), 1055–1061. 

19. Evans, G. W., Jones-Rounds, M. L., Belojevic, G. et al. 2012. Family income and 

childhood obesity in eight European cities: the mediating roles of neighbourhood 

characteristics and physical activity. Social Science & Medicine (1982). 75(3),  

477–481.  

20. Fraser, A., Longnecker, M. P., Lawlor, D. A. 2007. Prevalence of elevated alanine 

aminotransferase among US adolescents and associated factors: NHANES  

1999–2004. Gastroenterology. 133(6), 1814–1820. 

21. Fraser, A., Tilling, K., Macdonald-Wallis, C. et al. 2010. Association of maternal 

weight gain in pregnancy with offspring obesity and metabolic and vascular traits in 

childhood. Circulation. 121(23), 2557–2554. 

22. Freedman, D. S., TCan, L. K., Serdula, M. K. et al. 2004. Inter-relationships among 

childhood BMI, childhood height, and adult obesity: the Bogalusa Heart 

Study. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of 

the International Association for the Study of Obesity. 28(1), 10–16.  

23. Fried, M., Yumuk, V., Oppert, J. M. et al. 2013. Interdisciplinary European Guidelines 

on metabolic and bariatric surgery. OBES Facts. 6(5), 449–468. 

24. Gaillard, R., Welten, M., Oddy, W. H. et al. 2016. Associations of maternal 

prepregnancy body mass index and Gestational weight gain with cardio-metabolic 

risk factors in adolescent offspring: a prospective cohort study. BJOG:  

an International Journal of Obstetrics and gynaecology. 123(2), 207–216. 

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/peter.clayton.html


 

87 

25. Guerrero-Romero, F., Aradillas-García, C., Simental-Mendia, L. E. et al. 2010. Bird 

weight, family history of diabetes, and metabolic syndrome in children and 

adolescents. The Journal of Pediatrics. 156(5), 719–723.e1. 

26. Hadjiyannakis, S. 2005. The metabolic syndrome in children and 

adolescents. Paediatrics & Child Health. 10(1), 41–47.  

27. Hansen, M. L., Gunn, P. W., Kaelber, D. C. 2007. Underdiagnosis of hypertension in 

children and adolescents. JAMA. 298(8), 874–879.  

28. He, M., Evans, A. 2007. Are parents aware that their children are overweight or obese? 

Do they care? Canadian family physician Medecin de famille canadien. 53(9),  

1493–1499. 

29. Holm, J. C., Gamborg, M., Bille, D. S. et al. 2011. Chronic care treatment of obese 

children and adolescents. International Journal of Pediatric Obesity: IJPO:  

an Official Journal of the International Association for the Study of Obesity. 6(3–4), 

188–196. 

30. Holt, N., Schetzina, K. E., Dalton, W. T., 3rd, et al. 2011. Primary care practice 

addressing child overweight and obesity: a survey of primary care physicians at four 

clinics in southern Appalachia. Southern Medical Journal. 104(1), 14–19. 

31. Hong, Y. H., Lee, J. E. 2021. Large for Gestational Age and Obesity-Related 

Comorbidities. Journal of obesity & metabolic syndrome. 30(2), 124–131. 

32. Horta, B. L., Loret de Mola, C., Victora, C. G. 2015. Long-term implications of 

breastfeeding on cholesterol, obesity, Systolic blood pressure and type 2 diabetes: 

a systematic review and meta-analysis. ACTA Paediatrica (Oslo, Norway: 1992). 

104(467), 30–37. 

33. Hrolfsdottir, L., Rytter, D., Olsen, S. F. et al. 2015. Gestational weight gain in normal 

weight women and offspring cardio-metabolic risk factors at 20 years of 

age. International Journal of Obesity (2005). 39(4), 671–676. 

34. Huus, K., Ludvigsson, J. F., Enskär, K. et al. 2008. Exclusive breastfeeding of 

Swedish children and its possible influence on the development of obesity: 

a prospective cohort study. BMC Pediatrics. 8, 42.  

35. IDF consensus definition of metabolic syndrome in children and adolescents 2007. 

https://www.idf.org/e-library/consensus-statements/61-idf-consensus-definition-of-

metabolic-syndrome-in-children-and-adolescents.html. 

36. Jones, K. L. 1998. Non-insulin dependent diabetes in children and adolescents:  

the therapeutic challenge. Clinical Pediatrics. 37(2), 103–110. 

37. Jung, C., Fischer, N., Fritzenwanger, M. et al. 2010. Anthropometric indices as 

Predictors of the metabolic syndrome and its components in adolescents. Pediatrics 

International: Official Journal of the Japan Pediatric Society. 52(3), 402–409. 

https://www.idf.org/e-library/consensus-statements/61-idf-consensus-definition-of-metabolic-syndrome-in-children-and-adolescents.html
https://www.idf.org/e-library/consensus-statements/61-idf-consensus-definition-of-metabolic-syndrome-in-children-and-adolescents.html


 

88 

38. Katzmarzyk, P. T., Barlow, S., Bouchard, C. et al. 2014. An Evolving scientific basis 

for the prevention and treatment of pediatric obesity. International Journal of Obesity 

(2005). 38(7), 887–905. 

39. Kelly, R. K., Magnussen, C. G., Sabin, M.A., et al. 2015. Development of 

hypertension in overweight adolescents: a review. Adolescent Health, Medicine and 

Therapeutics, 6, 171–187.  

40. Kleiser, C., Schaffrath Rosario, A., Mensink, G. B. et al. 2009. Potential determinants 

of obesity among children and adolescents in Germany: results from the cross-

sectional KiGGS Study. BMC Public Health. 9, 46.  

41. Lange, S. J., Kompaniyets, L., Freedman, D. S. et al. 2021. Longitudinal Trends in 

Body Mass Index Before and During the COVID-19 Pandemic Among Persons Aged 

2–19 Years – United States, 2018–2020. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly 

Report. 70(37), 1278–1283. 

42. Leonard, S. A., Rasmussen, K. M., King, J. C. et al. 2017. Trajectories of maternal 

weight from before pregnancy through Postpartum and associations with childhood 

obesity. The American Journal of Clinical Nutrition. 106(5), 1295–1301. 

43. Li, L., Law, C., Lo Conte, R. et al. 2009. Intergenerational influences on childhood 

body mass index: the effect of parental body mass index trajectories. The American 

Journal of Clinical Nutrition. 89(2), 551–557. 

44. Liu, J., Mu, C., Li, K. et al. 2021. Stimulating Global Prevalence of Metabolic 

Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Overweight or obese Children and 

Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Public 

Health. 66, 1604371. 

45. Mărginean, C. O., Meliț, L. E., Săsăran, M. O. 2021. Metabolic Associated Fatty Liver 

Disease in Children-From Atomistic to Holistic. Biomedicines. 9(12), 1866. 

46. Martínez-Villanueva, J., González-Leal, R., Argente, J. et al. 2019. La obesidad 

parental se asocia con la gravedad de la obesidad infantil y de sus comorbilidades is 

associated with the severity of childhood obesity and its comorbidities. Anals  

de Pediatria. 90(4), 224–231. 

47. Mulvaney, S. A., Schlundt, D. G., Mudasiru, E. et al. 2006. Parent perceptions of 

caring for adolescents with type 2 diabetes. Diabetes care. 29(5), 993–997. 

48. Nielsen, L. A., Nielsen, T. R., Holm, J. C. 2015. The Impact of Familial Predisposition 

to Obesity and Cardiovascular Disease on Childhood Obesity. Obesity Facts. 8(5), 

319–328. 

49. Nobili, V., Alisi, A., Vania, A., Tiribelli, C. et al. 2009. The pediatric NAFLD fibrosis 

index: a predictor of liver fibrosis in children with non-alcoholic fatty liver 

disease. BMC Medicine. 7, 21.  

  



 

89 

50. Nobili, V., Reale, A., Alisi, A. et al. 2009. Elevated serum ALT in children presenting 

to the emergency unit: Relationship with NAFLD. Digestive and Liver Disease: 

Official Journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association 

for the Study of the Liver. 41(10), 749–752.  

51. O’Donnell, J. E., Foskett-Tharby, R., Gill, P. S. 2017. General practice views of 

managing childhood obesity in primary care: a qualitative analysis. JRSM Open. 8(6), 

2054270417693966. 

52. Ornellas, F., Carapeto, P. V., Mandarim-de-Lacerda, C. A. et al. 2017. Obese fathers 

lead to an altered metabolism and obesity in their children in Adulthood: review of 

experimental and human studies. Jornal de Pediatria. 93, 551–559. 

53. Pinhas-Hamiel, O., Zeitler, P. 2005. Advances in epidemiology and treatment of type 

2 diabetes in children. Advances in Pediatrics. 52, 223–259. 

54. Pulgaron, E. R., Delamater, A. M. 2014. Obesity and type 2 diabetes in children: 

epidemiology and treatment. Current Diabetes Reports. 14(8), 508.  

55. Qiao, J., Dai, L. J., Zhang, Q., Ouyang, Y. Q. 2020. A Meta-Analysis of the 

Association Between Breastfeeding and Early Childhood Obesity. Journal of 

Pediatric Nursing. 53, 57–66. 

56. Reilly, J. J., Armstrong, J., Dorosty, A. R. Avon Longitudinal Study of Parents and 

Children Study Team. 2005. Early life risk factors for obesity in childhood: Cohort 

study. BMJ (Clinical Research ed.). 330(7504), 1357. 

57. Reilly, J. J., Kelly, J. 2011. Long-term impact of overweight and obesity in childhood 

and adolescence on Morbidity and premature mortality in Adulthood: systematic 

review. International Journal of Obesity (2005). 35(7), 891–898.  

58. Rietmeijer-Mentink, M., Paulis, W. D., van Middelkoop, M. et al. 2013. Difference 

between parental perception and actual weight status of children: a systematic 

review. Maternal & Child Nutrition. 9(1), 3–22. 

59. Romero-Velarde, E., Aguirre-Salas, L. M., Álvarez-Román, Y. A. et al. 2016. 

Prevalencia de síndrome metabólico y Factores ASOCIADOS en niños y adolescentes 

con obesidad. Revista medica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 54(5),  

568–575. 

60. Rundle, A. G., Park, Y., Herbstman, J. B. et al. 2020. COVID-19-Related School 

closings and Risk of Weight Gain Among Children. Obesity (Silver Spring, Md.). 

28(6), 1008–1009. 

61. SAHOO, K., SAHOO, B., Choudhury, A. K. et al. 2015. Childhood obesity: causes 

and consequences. Journal of Family Medicine and Primary Care. 4(2), 187–192.  

62. Sangun, Ö., Dündar, B., Köşker, M. et al. 2011. Prevalence of metabolic syndrome in 

obese children and adolescents using three different criteria and evaluation of risk 

factors. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology. 3(2), 70–76. 



 

90 

63. Santoro, N., Amato, A., Grandone, A. et al. 2013. Predicting metabolic syndrome in 

obese children and adolescents: Look, measure and ask. Obesity Facts. 6(1), 48–56. 

64. Schellong, K., Schulz, S., Harder, T. et al. 2012. Bird weight and long-term 

overweight risk: systematic review and a meta-analysis including 643,902 persons 

from 66 studies and 26 countries globally. PLoS One. 7(10), e47776.  

65. Shafaghi, K., Shariff, Z. M., TAIB et al. 2014. Parental body mass index is associated 

with adolescent overweight and obesity in Mashhad, Iran. Asia Pacific Journal of 

Clinical Nutrition. 23(2), 225–231. 

66. Shao, T., Tao, H., Ni, L. et al. 2016. Maternal pre-pregnancy body mass index and 

Gestational weight gain with preschool children’s overweight and obesity. Zhonghua 

yu fang yi xue za zhi [Chinese Journal of Preventive Medicine]. 50(2), 123–128.  

67. Skinner, A. C., Perrin, E. M., Moss, L. A. et al. 2015. Cardiometabolic Risks and 

Severity of Obesity in Children and Young Adults. The New England Journal of 

Medicine. 373(14), 1307–1317. 

68. Smetanina, N., Valickas, R., Vitkauskiene, A. et al. 2021. Prevalence of Metabolic 

Syndrome and Impaired Glucose Metabolism among 10- to 17-Year-Old Overweight 

and obese Lithuanian Children and Adolescents. Obesity Facts. 14(3), 271–282. 

69. Sridhar, S. B., Darbinian, J., Ehrlich, S. F. et al. 2014. Maternal Gestational weight 

gain and offspring risk for childhood overweight or obesity. American Journal of 

Obstetrics and Gynecology. 211(3), 259.e1–259.e2598. 

70. Stavridou, A., Kapsali, E., Panagouli, E. et al. 2021. Obesity in Children and 

Adolescents during COVID-19 Pandemic. Children (Basel, Switzerland). 8(2), 135. 

71. Swinburn, B. A., Kraak, V. I., Allender, S. et al. 2019. The Global Syndemic of 

Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. Lancet 

(London, England). 393(10173), 791–846. 

72. Tagi, V. M., Samvelyan, S., Chiarelli, F. 2020. Treatment of Metabolic Syndrome in 

Children. Hormone Research in Paediatrics. 93(4), 215–225. 

73. Tam, C., Ma, R., Yuen, L. Y. et al. 2018. The impact of maternal Gestational weight 

gain on cardiometabolic risk factors in children. Diabetologia. 61(12), 2539–2558.  

74. Tavares Giannini, D., Caetano Kuschnir, M. C., SZKLO, M. 2014. Metabolic 

syndrome in overweight and obese adolescents: a comparison of two different 

diagnostic criteria. Annals of Nutrition & Metabolism. 64(1), 71–79. 

75. Toschke, A. M., Martin, R. M., von Kries, R. et al. 2007. Infant feeding method and 

obesity: body mass index and dual-energy X-ray absorptiometry measurements at  

9–10 y of age from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children 

(ALSPAC). The American Journal of Clinical Nutrition. 85(6), 1578–1585. 

76. Twig, G., Reichman, B., Afek, A. et al. 2019. Severe obesity and cardio-metabolic 

comorbidities: a nationwide study of 2.8 million teenagers. International Journal of 

Obesity (2005). 43(7), 1391–1399. 



 

91 

77. Veena, S. R., Krishnaveni, G. V., Karat, S. C. et al., 2013. Testing the fetal 

overnutrition hypothesis; the relationship of maternal and paternal adiposity to 

adiposity, insulin resistance and cardiovascular risk factors in Indian children. Public 

Health Nutrition. 16(9), 1656–1666. 

78. Weiss, R., Taksali, S. E., Crochetlane, W. V. et al. 2005. Predictors of changes in 

glucose tolerance status in obese youth. Diabetes Care. 28(4), 902–909.  

79. Whitaker, K. L., Jarvis, M. J., Beeken, R. J. et al. 2010. Comparing maternal and 

paternal intergenerational transmission of obesity risk in a large population-based 

sample. The American journal of clinical nutrition. 91(6), 1560–1567. 

80. WHO. 2017a. Commission on Ending Childhood Obesity. Who. http://www.who.int/ 

end-childhood-obesity/en/ 

81. WHO. 2017b. Diet and physical activity: a public health priority. Who. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ 

82. WHO. 2017c. Obesity and overweight. Who. http://www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs311/en/ 

83. Wilfley, D. E., Staiano, A. E., Altman, M. et al. 2017. Improvement access and 

systems of care for evidence-based childhood obesity treatment: Conference key 

findings and next steps. Obesity (Silver Spring). 25(1), 16–29. 

84. Wisnieski, L., Kerver, J., Holzman, C. et al. 2018. Breastfeeding and Risk of 

Metabolic Syndrome in Children and Adolescents: A Systematic Review. Journal of 

human lactation: Official Journal of International Lactation Consultant Association. 

34(3), 515–525. 

85. Yan, J., Liu, L., Zhu, Y. et al. 2014. The association between breastfeeding and 

childhood obesity: a meta-analysis. BMC Public Health. 14, 1267. 

86. Yoon, P. W., Scheuner, M. T., Khoury, M. J. 2003. Research priorities for evaluating 

family history in the prevention of common chronic diseases. American Journal of 

Preventive Medicine. 24(2), 128–135. 

87. Yu, Z. B., Han, S. P., Zhu, G. Z. et al. 2011. Bird weight and subsequent risk  

of obesity: a systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews:  

an Official Journal of the International Association for the Study of Obesity. 12(7), 

525–542. 

88. Zhao, J., Grant, S. F. 2011. Genetics of childhood obesity. Journal of Obesity, 2011. 

845148. 57. 

89. Zhao, Y., Wang, S. F., Mu, M. et al. 2012. Bird weight and overweight/obesity in 

adults: a meta-analysis. European Journal of Pediatrics. 171(12), 1737–1746. 

90. Zolotarjova, J., Ten Velde, G., Vreugdenhil, A. 2018. Effects of multidisciplinary 

interventions on weight loss and health outcomes in children and adolescents with 

morbid obesity. Obesity Reviews: An Official Journal of the International Association 

for the Study of Obesity. 19(7), 931–946. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/


 

92 

Pateicības 
 

Šis darbs ir veltīts maniem vecākiem Elenai un Vilim Gočelkiem, godinot 

viņu piemiņu un atceroties vecāku neizmērojamo mīlestību, atbalstu, 

iedrošinājumu sapņot un īstenot savus sapņus. 

Īpašu pateicību izsaku profesorei Dacei Gardovskai par ticību maniem 

spēkiem un iedrošinājumu uzsākt pētniecisko darbu. Pateicos par Jūsu 

ieguldītajām zināšanām, padomiem, kritiku un lielu atbalstu darba tapšanā. 

Vēlos izteikt lielu pateicību savai skolotājai asoc. profesorei Ivetai 

Dzīvītei-Krišānei par dalīšanos ar savām zināšanām un parādīto piemēru, kā 

mīlēt savu profesiju un darbu, ko veicam ikdienā. Pateicos par Jūsu enerģiju, 

laiku, atsaucību un motivāciju izdarīt darbu līdz galam. 

Pateicos Aijai Lapsai par pacietību, labojot gramatiskās un stila kļūdas 

promocijas darbā. Jūsu mīlestība pret latviešu valodu un vēlme nodot savas 

zināšanas tālāk ir apbrīnas vērta. 

Pateicos Evai Petrošinai par palīdzību datu apstrādē un statistiskajā 

analīzē, kā arī personīgo atbalstu, laiku un padomiem. Pateicos Irēnai Rogovskai 

par palīdzību loģiski un strukturēti izstrādāt promocijas darbu. 

Pateicos Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas kolēģiem, kas atbalstīja 

pētījumu un palīdzēja veikt pacientu izmeklēšanu, asins paraugu ņemšanu un 

analīzi. Esmu pateicīga ikvienam, kas atbalstīja un iedrošināja pabeigt 

promocijas darbu. Sirsnīgu paldies izsaku kolēģēm Inārai Kirillovai un Unai 

Laugai-Tuņinai par iespēju apvienot ikdienas darbus ar promocijas darba 

izstrādi. 

Esmu pateicīga savai ģimenei, vīram Aivaram un meitai Laurai, par 

sapratni, pacietību, izturību un atbalstu. 


