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Cbezito, tedy nodměrné hromodění tuku v těle, můŽe vést k ýznamnému poškození lidského
zdraví,včetně ledvin. U obézních 1edincŮ museií ledviny procovot usilovněii o filtrovotvíce
krve' než 1e bazné (dochózi kIzv. hyperfiltroci), oby vyhověly metobolickým poŽodovkům
tělo při ieho vysoké hmotnosti. Zýšení funkce |edvin můŽe v dlouhodobém horizontu ledviny
poškodit o obezito ie tedy rizikoý foktor pro rozvoi onemocnění ledvin o vzniku chronických
ledvinových onemocnění ioko isou cukrovko o hyperlenze, mó přímý vliv toké no konečnou
Íózi renÓlního onemocněn í.

Dobrou zpróvou ie, Že obezitě steině ioko chronickým ledvinoým onemocněním lze
do znočné míry přede1ít. Vzdělóní o povědomí o rizicích obeziý o zdrovém Životním sýlu
včetně spróvné ÚŽiry o cvičení mohou prevenci obeziý o chorob ledvin ýrazné nopomoci'
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o!Ř -w -/lo"/" světové populoce trpí chronickým onemocněním ledvin
V celosvětovém měřítku podstoupilo v roce 20l0 dialýzu 2,6
v posledním stódiu onemocnění ledvin. PředpoklÓdó se, Že do

miliónů pocientů
roku 2O3O se toto číslo

téměř zdvoinósobí no 5'4 miliónů
óoo miliónů lidí no světě se poýkó s obezitou , z nich 22o miliónů isou školóci
Riziko ýskytu chronického onemocnění ledvin ie o 83% vyšší u obézních 1edinců neŽ
u iedincŮ s normÓlní vóhou.
Podle neinověiších předpoklodů do roku 2025 postihne obezito l8"/" mužů o více než
2ly" žen no celém světě o těŽkó obezito ovlivní 6"/"všech mužů a9o/o všech žen
Cbezito ie obecně znómým rizikoým fokiorem pro rozvoi hlovních příčin vedoucích
k chronickému onemocnění ledvin o předchóze1ících poslednímu stódiu onemocnění ledvin,

ioko ie cukrovko, vysoký krevní t|ok o ledvinové komeny.
opotření ke sníŽení nodvóhy o předchózení vzniku diobetes mellitus, hypertenze
o kordiovoskulórních onemocnění sníŽí i riziko vzniku onemocnění ledvin.
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Portneři projektu v České republice:

í? trČesra nadace aĚ'u\r Pf"t?Tggil:gYlt i11n;1,

Světoý den ledvin celosvětově podporuií:

s
AstraZeneca DANoNE
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PIotinoví portneři
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Světoý den ledvin je spo|ečnou inciotivou
lSN (Mezinórodní nefro ogické spoIečnosti)

o ltKF (Mezinórodní federoce nodocí pro onemocnění 1edvin)
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