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Odborný program

10.00 Zasadnutie výboru OS SDS

14.00 Otvorenie obezitologických dní 
 Krahulec B., Holéczy P., Mokáň M.

14.10 – 15.50  Blok detskej obezity pripravený 
 Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
 predsedajúci: Hlavatá A., Babinská K.

 Hlavatá A., Kovács L. (Bratislava) 

 Obezita detí a adolescentov

 Babinská K., Vitáriušová E., Hlavatá A., Rosinský J., 

Babinská K., ml., Košťálová Ľ., Pribilincová Z., 

Kovács L. (Bratislava, Komárno)

 Stravovacie návyky slovenských detí 

vo veku 6 – 15 rokov

 Vitáriušová E., Hlavatá A., Pribilincová Z., 

Košťálová Ľ., Kovács L. (Bratislava)

 Výskyt metabolického syndrómu a jeho 

jednotlivých komponntov v skupine 

obéznych detí 

 Kubešová M., Vitáriušová E., Babinská K., ml., 

Hlavatá A., Pribilincová Z., Košťálová Ľ., Kovács L. 

(Bratislava)

 Intenzívny skupinový terapeutický 

program pre deti s obezitou

 Rosipal Š., Debreová M. (Poprad)

 Optimalizácia prístupov k detskej tučnote

15.50 – 16.00  Prestávka

16.00 – 17.30 Obezita detí a adolescentov
 predsedajúci: Barák Ľ., Hlúbik P.

16.00 – 16.15 Hlúbik P., Střítecká H., Hlúbik J. 

(Hradec Králové, Praha) 

 Nutriční charakteristiky školních dětí

16.15 – 16.30 Kajaba I., Ginter E., Kajaba J., Salkayová I., Belay G., 

Mikušová L. (Bratislava)

 Problematika diagnostiky obezity a údaje 

o vývoji prevalencie obezity v populácii 

Slovenska

16.30 – 16.45 Barák Ľ., Staník J. (Bratislava)

 Metabolický syndróm u detí 

16.45 – 17.00 Pávek P. (Nové Město na Moravě)

 Obezita dětí a dospívajících – zkušenosti 

z obezitologické ambulance

17.00 – 17.15  Střítecká H., Hlúbik P. (Hradec Králové) 

 Projekt podpory zdraví – výživové zvyklosti 

školních dětí

17.15 – 17.30  Pávek P. (Nové Město na Moravě)

 Z praxe pro praxi. Příklady dětí vyšetřených 

v obezitologické ambulanci

17.30 – 17.40 Prestávka

17.40 – 18.10 Minisympózium Eli Lilly
 Rašlová K. (Bratislava) 

 Priaznivý vplyv exenatidu na metabolickú 

kompenzáciu a hmotnosť u pacientov 

s DM 2. typu

18.15 – 18.45 Minisympózium CELIMED
 Buran V. (Bratislava)

 Zdravotnícka technika OMRON 

a metabolický syndróm

19.30 Spoločenské posedenie

 Kultúrny program – Eugen Botoš (husle)

NEDEĽA, 22. NOVEMBER 2009
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Odborný program

8.30 – 9.50 Fyzická záťaž v manažmente obezity
 predsedajúci: Lietava J., Malovič P.

8.30 – 8.50  Malovič P., Krahulec B. (Bratislava)

 Metabolické účinky telesného cvičenia

8.50 – 9.10  Matoušek M. (Praha) 

 Úskalí pohybových aktivit obézních pacientů 

9.10 – 9.30 Kysel P., Kazimír J., Klenková M., Malovič P. 

(Lešť, Bratislava) 

 Fyzická záťaž a využitie tangenciálnej frikcie v 

redukcii nadváhy

9.30 – 9.50 Lietava J., Murín J. za riešiteľov štúdie STAIRS 

(Bratislava)

 Obezita a tolerancia fyzickej záťaže 

u pacientov s arteriálnou hypertenziou 

v ambulantnej starostlivosti 

 

9.50 – 10.00  Prestávka

10.00 – 11.00  Chirurgia obezity
 predsedajúci: Holéczy P., Johanes R. 

10.00 – 10.20  Holéczy P., Bolek M., Krištof J., Ševčíková J. 

(Ostrava-Vítkovice)

  Bariatrické operace na našem pracovišti – 

indikace a výsledky

10.20 – 10.30 Kehér I., Holéczy, P., Babjak L., Melicháč P., Vadrna, 

V., Danaj M. (Ostrava, Trnava)

 Prvé kroky bariatrickej chirurgie vo FN Trnava 

10.30 – 10.40 Babiš B., Johanes R., Váňa J. (Žilina)

 Skúsenosti s bariatrickou chirurgiou 

na Chirurgickom oddelení v Žiline 

10.40 – 10.50 Vician M., Brychta I., Hladík M., Olejník J. (Bratislava)

 Chirurgia morbídnej obezity a metabolický 

syndróm 

10.50 – 11.00 Melicháč P., Danaj M. (Trnava)

 Efektivita BIB = správna indikácia 

 

11.00 – 11.10 Prestávka

11.10 – 12.10 Blok rehabilitačnej starostlivosti 
 o obéznych jedincov pripravený 
 Slovenskou spoločnosťou pre FBLR
 predsedajúci: Petrovičová J.

 

11.10 – 11.25 Mazan J., Boldišová, O. (Piešťany)

 Skúsenosti s detoxikačným pobytom počas 

kúpeľnej liečby

11.25 – 11.35 Petrovičová J. (Bratislava)

 Obezita – problémy rehabilitačnej starostlivosti

11.35 – 11.50 Štefanec F. (Nemšová)

 Obezita ako faktor funkčnej svalovej 

dysbalancie predisponujúci 

k vertebrogénnym poruchám

11.50 – 12.10 Diskusia

12.10 – 13.10  Obed

13.10 – 15.15 Obezitológia v praxi
 predsedajúci: Fabryová Ľ., Majerčák I.

13.10 – 13.25 Krahulec B., Minárik P., Luliak M. (Bratislava)

 Epidemiológia obezity na Slovensku 

– niektoré aspekty

13.25 – 13.45 Fábryová Ľ. (Bratislava)

 Existuje metabolicky benígna obezita?

13.45 – 14.05  Kissová V. (Nitra)

 Analýza stravovacích charakteristík obéznych 

pacientov a jej vplyv na tvorbu individuálne-

ho predpisu redukčnej diéty

14.05 – 14.20  Pavlík V., Hlúbik P., Fajfrová J. (Hradec Králové)

 Pilotní projekt programu redukce tělesné 

hmotnosti příslušníků AČR 

14.20 – 14.40 Majerčák I. (Košice)

 Metodika STOB – Komplexný prístup v praxi

14.40 – 15.00  Prokešová D. (Bratislava)

 Farmakoterapia nadváhy/obezity – aká liečba 

ovplyvní kardiometabolické riziká?

15.00 – 15.15  Prestávka

PONDELOK, 23. NOVEMBER 2009
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Odborný program

15.15 – 16.55 Varia
 predsedajúci: Krahulec B., Kissová V.

 

15.15 – 15.35  Kosmálová V., Husárová V., Lietava J. (Bratislava)

 Metabolický syndróm zvyšuje absolútne 

riziko kardiovaskulárnych príhod 

u ambulantných pacientov praktických 

lekárov (projekt NEMESYS)

15.35 – 15.55  Koller T., Jackuliak P., Payer, J. (Bratislava)

 Hepatopatia u pacientov s obezitou

15.55 – 16.15  Ukropcová B., Kurdiová T., Penesová A., Rádiková Z., 

Vlček M., Imrich R., Zorad Š., Pura M., Vaňuga P., 

Belan V., Payer J., Smith S. R., Ukropec J., Klimeš I., 

Gašperíková D. (Bratislava)

 Úloha rastového hormónu pri regulácii zápalu 

a protizápalu v podkožnom tukovom tkanive 

človeka 

16.15 – 16.35  Ukropec J., Skyba P., Ukropcová B., Pobeha P., 

Kurdiová T., Joppa P., Klimeš I., Tkáč I., Gašperíková D., 

Tkáčová R. (Bratislava, Košice) 

 Úloha osteoprotegerínu v regulácii zápalu 

v tukovom tkanive kachektických a obéznych 

pacientov s chronickou obštrukčnou 

chorobou pľúc 

16.35 – 16.55 Krahulec B., Minárik P., Bendžala M., Hirnerová E., 

Kosmálová V., Luliak M. (Bratislava)

 Genetika obezity – kam kráčame?

 

  

17.00 Ukončenie 
 7. slovenských obezitologických dní 
 Krahulec B. 
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Abstrakty

Obezita deti a adolescentov 
Hlavatá A., Kovács L.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, 
Bratislava

Úvod: Trend nárastu obezity sledovaný v po-

sledných desaťročiach je zvlášť znepokojujúci 

u detí a mládeže, lebo si túto epidémiu prenášajú 

so sebou do dospelosti, a tak vytvárajú rastúce 

zdravotné bremeno pre ďalšiu generáciu. 

Cieľ práce a metodiky: Posúdiť súčasnú 

situáciu problému detskej obezity na Slovensku 

a vytvoriť rámce pre komplexné hodnotenie 

vyhľadávaním exogénnych rizikových faktorov 

jej vzniku, vhodných parametrov pre posúdenie 

jej závažnosti a určenie smerovania jej liečby 

a prevencie. Pre naplnenie týchto cieľov sme sa 

zamerali na hodnotenie: 

1)  názorov všeobecných lekárov pre deti 

a dorast na otázky týkajúce sa starostlivosti 

o obézne deti v ambulantnej praxi, 

2)  režimových návykov obéznych detí, 

3)  rozdielneho vývoja antropometrických pa-

rametrov obéznych detí oproti referenčnej 

populácii, 

4)  longitudinálne sledovanie vývoja antropo-

metrických parametrov u obéznych detí, 

5)  výsledkov biochemického vyšetrenia u obéz-

nych detí, 

6)  korelácie výsledkov biochemického vyšet-

renia s antropometrickými parametrami 

u obéznych detí.

Výsledky: Dotazníkový prieskum medzi 

lekármi prvého kontaktu pre deti a dorast jed-

noznačne poukazujú na potrebu riešenia problé-

mu zvyšujúceho výskytu obezity aj v slovenskej 

detskej populácii. Menia sa najmä stravovacie 

návyky detí, pri ktorých sa stráca racionálne 

zloženie konzumovanej stravy a jej rozloženie 

počas dňa. V skupine obéznych detí chýba 

zmysel pre aktívny pohyb typický pre detský 

vek. Získané antropometrické výsledky v sledo-

vanom súbore obéznych detí vo veku 10 – 18 

rokov sa vo väčšine sledovaných somatických 

parametrov preukázali štatisticky významne roz-

dielne v porovnaní so slovenskou normou. Na 

monitorovanie progresu vývoja obezity u nich 

sa ukázalo vhodné aj sledovanie obvodových 

parametrov brucha a bokov. Obvod ramena 

vysoko prekračoval hranicu fyziologickej va-

riability a ukázal sa ako skutočne najvhodnejší 

parameter na posúdenie rýchlych zmien stavu 

výživy dieťaťa. Vzhľadom na výsledky longitu-

dinálneho sledovania antropometrických pa-

rametrov počas liečby detskej obezity môže-

me odporučiť využitie obdobia zmien počas 

puberty dieťaťa na aktívnu intervenciu, ak sa 

jeho somatické parametre nevyvíjajú symetricky. 

Zistili sme početné štatisticky významné zmeny 

biochemických parametrov súvisiacich s meta-

bolickým syndrómom, ktorého komponenty 

sa začínajú častejšie vyskytovať už aj v detskom 

veku. Výsledky nášho sledovania potvrdili nález 

aterogénnej dyslipoproteinémie a zvýšený oxi-

dačný stres u obéznych detí. 

Záver: Aktuálnosť riešenia stúpajúceho 

trendu výskytu detskej obezity u slovenských 

detí vyžaduje sformovanie tímu odborníkov. 

Výsledky ich skúmaní je potrebné zaviesť do 

ambulantnej praxe pediatrov prvého kontaktu, 

pretože jedine cielene vypracované celospolo-

čenské preventívne programy s organizovaným 

zapojením odbornej aj laickej verejnosti môžu 

mať praktický dopad na zmeny v trende vývoja 

detskej obezity. 

Stravovacie návyky slovenských 
detí vo veku 6 – 15 rokov
Babinská K.1, Vitáriušová E.2, Hlavatá A.2, 
Rosinský J., Babinská K., ml.2, 
Košťálová Ľ.2, Pribilincová Z.2, Kovács L.2

1 Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
2 2. detská klinika LF UK a DFNsP, 
Bratislava
3 Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, Komárno

Úvod: Kvantitatívne i kvalitatívne je adekvát-

na výživa základným predpokladom riadneho 

rastu a vývinu dieťaťa, zároveň je i významným 

faktorom v prevencii nutrične podmienených 

chorôb. V posledných rokoch sa zaznamenal 

už aj u detí nárast výskytu obezity, ktorá sa 

vzhľadom na jej vysokú prevalenciu a početné 

komplikácie stáva čoraz vypuklejším zdravot-

ným problémom detského veku v ekonomic-

ky rozvinutých krajinách, vrátane Slovenska. 

Nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie 

vedúca ku vzniku obezity je vo významnej miere 

ovplyvnená nesprávnymi stravovacími návykmi, 

vrátane nepravidelného stravovacieho režimu 

a nevhodného zloženia stravy. 

Súbor a metódy: Epidemiologická štúdia 

(Grant VEGA 1/4278/07) realizovaná v rokoch 

2007 – 2009 je zameraná na výživu a životo-

správu detí vo vzťahu k riziku vzniku obezity. 

Prezentujeme výsledky z pilotnej časti štúdie, 

do ktorej sa zapojilo 1 000 detí vo veku 6 – 16 

rokov z 10 okresov Slovenska. Údaje o výžive sa 

získavali dotazníkovou metódou.

Výsledky a diskusia: Za nepriaznivý nález 

považujeme časté vynechávanie raňajok (38,3 % 

detí) a konzumáciu nekompletných obedov bez 

polievky (30,8 % probandov). Denne konzumuje 

ovocie iba 66 % vyšetrených detí, zeleninu iba 

25,9 %. V konzumácii chleba, pečiva a cereálnych 

výrobkov sú nedostatočne zastúpené celozrnné 

výrobky (denný príjem iba 15,1% detí). Vysoké 

percento detí pravidelne konzumuje sladkosti 

(denne 55 % detí) a iné nutrične menej hodnotné 

pokrmy. V strave detí sa neobjavujú dostatočne 

často potraviny s vysokou výživovou hodnotou, 

ako mliečne výrobky, strukoviny a ryby. 

V časti súboru (n = 159) sa hodnotil aj príjem 

energie a živín. U chlapcov v mladšom školskom 

veku príjem tuku prekračoval odporúčanú dávku 

o 9,2 %, u chlapcov v staršom školskom veku 

až o 29,3 % a nadmerný bol aj ich priemerný 

energetický príjem. Znížené je zastúpenie cel-

kových sacharidov v strave, nadmerný je však 

podiel sacharózy. Príjem vitamínu B1, B2, niacínu, 

u dievčat i kyseliny pantoténovej nedosahoval 

odporúčanú dávku, podobne ani príjem vitamí-

nu E. Závažným zistením je nedostatočný príjem 

vápnika u sledovaných detí. Za odporúčaním 

zaostáva príjem zinku a medi. 

Záver a odporúčania: Výsledky poukazujú 

na viaceré nedostatky vo výžive detí, ktoré zni-

žujú nutričnú hodnotu stravy a prinášajú zvý-

šené riziko vzniku obezity. V rámci výživového 

poradenstva by sa mal klásť dôraz na pestrosť 

stravy, vyvážené zastúpenie všetkých základ-

ných potravinových komodít a dodržiavanie 

pravidelného stravovacieho režimu. Prioritou 

je docieliť vyšší príjem ovocia a zeleniny, najmä 

v čerstvej forme, taktiež podporovať častejšie 

zaraďovanie celozrnných cereálii do stravy. Vo 

výžive detí je žiaduce obmedzovať obsah nut-

rične málo hodnotných potravín – sladkostí, 

sladených nápojov, slaných pochutín a pokrmov 

typu fast-food. Pozornosť treba sústrediť na deti 

v staršom školskom veku, z vidieckych oblastí 

a nižších vzdelanostných skupín rodičov, u kto-

rých sa zistili výraznejšie deficity v stravovacom 

režime. 

Blok detskej obezity pripravený 
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
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Abstrakty

Výskyt metabolického syndrómu 
a jeho jednotlivých komponentov 
v skupine obéznych detí
Vitáriušová E., Hlavatá A., 
Pribilincová Z., Košťálová Ľ., Kovács L. 
2. detská klinika LF UK a DFNsP, 
Bratislava

Úvod: So stúpajúcou prevalenciou exo-

génnej obezity v detskom veku je pozorovaný 

i čoraz častejší výskyt zmien v lipidovom a sa-

charidovom metabolizme. Ich mediátorom je in-

zulínová rezistencia (IR), definovaná ako znížená 

biologická odpoveď na normálne hladiny cirku-

lujúceho inzulínu. Sám Reaven v roku 2005 však 

upozornil, že IR nie je ochorenie, ale stav, kedy sa 

viaceré závažné zmeny v metabolizme lipidov 

a sacharidov združujú a potencujú riziko vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení. Tieto zmeny ako 

aj centrálna obezita a arteriálna hypertenzia sú 

súčasťou metabolického syndrómu (MS). V roku 

2007 boli publikované zjednocujúce kritériá MS 

pre deti podľa IDF. 

Cieľ práce a metodiky: Cieľom práce bolo 

v súbore 125 obéznych detí:

a)  zhodnotiť výskyt porúch metabolizmu tukov 

a sacharidov, 

b)  stanoviť výskyt metabolického syndrómu 

použitím IDF kritérií. 

U pacientov sme určili na základe nameranej 

telesnej výšky a hmotnosti SDS BMI. U každého 

dieťaťa sme v sére vyšetrovali lipidogram a oGTT 

(orálny glokózotolerančný test). Na stanovenie IR 

sme použili HOMA index a diagnostiku MS sme 

použili nami modifikované IDF kritériá pre detský 

vek. U všetkých detí v súbore bola vylúčená 

endogénna obezita. 

Výsledky: V prezentovanom súbore obéz-

nych detí sme zistili u takmer 11,2 % z nich 

poruchu glukózovej tolerancie. Žiadne dieťa 

nemalo hyperglykémiu nalačno. Častejšie ako 

hypercholesterolémiu (16 %) sme u nich dete-

kovali zvýšenú hladinu triacylglyceridov (52 %). 

Podľa hodnôt HOMA indexu u 32 % obéznych 

detí sme potvrdili IR – spoločný menovateľ 

patologických zmien. Použitím IDF kritérií sme 

v skupine obéznych detí vo veku od 10 do 

16 rokov zistili MS u 32,5 %. Podľa použitých 

percentilových hraničných kritérií pre krvný 

tlak sme v tejto skupine navyše odhalili ďalších 

5 pacientov s MS. 

Záver: V súbore vyšetrovaných detských 

pacientov s obezitou sme častejšie ako hyper-

cholesterolémiu zistili hypertriacylglyceridémiu. 

Hyperglykémia nalačno je neskorým prejavom 

dôsledkom poruchy metabolizmu sacharidov. 

HOMA index IR považujeme za jednoduchý mar-

ker použiteľný na stanovenie rizikových pacien-

tov. Keďže viaceré komponenty MS vyjadrujú 

zmeny, ktoré sú často u dieťaťa reverzibilné, je 

vhodnejšie v tejto skupine pacientov posudzovať 

rizikovosť jednotlivých komponentov individuál-

ne. Podľa výsledkov zistených v našom súbore 

vyšetrovaných obéznych pacientov považujeme 

za vhodnejšie používať percentilové grafy pri 

hodnotení nameraného krvného tlaku, rovnako 

ako pri posudzovaní BMI u detí. Výsledky našej 

práce potvrdzujú, že už obézne deti vyžadujú 

starostlivé monitorovanie laboratórnych a an-

tropometrických parametrov.

Intenzívny skupinový terapeutický 
program pre deti s obezitou
Kubešová M., Vitáriušová E., Babinská K., 
Hlavatá A., Pribilincová Z., Košťálová Ľ., 
Kovács L. 
2. detská klinika LF UK a DFNsP, 
Bratislava

Osvedčeným terapeutickým prístupom 

u obéznych detí sú intervenčné skupiny zame-

rané na dlhodobú a komplexnú starostlivosť 

o tieto deti. Ich princípom je frekventované stre-

távanie klientov a tímu odborníkov: lekára-o-

bezitológa, odborníka na výživu, fyzioterapeuta 

a psychológa. Počas trvania terapie sa klienti učia 

správnemu stravovaniu a pohybovej aktivite. 

Program využíva prvky kognitívne-behaviorálnej 

terapie, skupinovú dynamiku a možnosť stretnúť 

sa s ľuďmi so spoločným problémov. Výhoda 

skupinovej liečby je v možnosti využiť dynamiku 

skupinovej hry a nácvik sociálno-psychologic-

kých zručností, ktoré týmto deťom chýbajú. 

Účasť v intervenčnej skupine nie je náhra-

da za sledovanie v odbornej ambulancii, ale 

ho dopĺňa o intenzívnejší kontakt s pacientom. 

Nevyhnutnou súčasťou terapeutického progra-

mu je práca s rodičmi, ako hlavnými určovateľmi 

životného štýlu detí. 

Alarmujúca epidemiologická situácia, ná-

ročnosť a komplexnosť liečby obezity a jej častý 

neúspech pri štandardných postupoch zaužíva-

ných na Slovensku nás viedli k hľadaniu nových 

spôsobov jej riešenia.

Od marca 2009 vznikol na 2. detskej klini-

ke LF UK a DFNsP v Bratislave prvý 6-mesačný 

pilotný intervenčný terapeutický program pre 

obézne deti pod vedením lekárov a psychológa 

kliniky. Do skupiny sme zaradili 12 obéznych 

detí vo veku od 12 do16 rokov, ktorí sú sledo-

vaní liečení v odbornej ambulancii kliniky. Deti 

podstúpili vstupné somatické a psychologic-

ké vyšetrenie. Skupina sa stretávala jedenkrát 

týždenne na dobu 2 hodín. Obsah stretnutí sa 

odvíjal od základných prvkov, ako je hodnotenie 

denníka stravovania a pohybu metódou sema-

foru a vytyčovania si cieľov na každý týždeň. 

Ďalšia časť programu bola venovaná edukácii 

z oblasti stravovania, pohybu a obmedzenia 

pasívnej činnosti. V rámci programu boli za-

radené sociálno-psychologické hry zamerané 

na rozvoj osobnosti a skupinovej spolupráce. 

Počas trvania terapie mali pacienti v 3-mesač-

nom intervale vyšetrenie psychologické spolu 

s monitorovaním antropometrických a labora-

tórnych parametrov. Cieľom bolo zachytenie 

somatických zmien a individuálnej spätnej väzby 

o fungovaní dieťaťa v skupine. 

Rodičia absolvovali stretnutia jedenkrát 

mesačne. Cieľom týchto stretnutí bolo vytvoriť 

z nich podpornú skupinu, podať im edukáciu 

rovnakú ako deťom, zabezpečiť výmenu skúse-

ností a zdieľanie emočného prežívania riešenia 

problému obezity. 

Závery pilotnej intervenčnej skupiny nám 

dovoľujú pomenovať niektoré kvalitatívne 

výstupy slúžiace ako podklad pre zostavenie 

ďalších metodík a modelu práce s obéznymi 

deťmi. Ukazuje sa, že 12 rokov je prijateľná dol-

ná hranica pre takto zvolenú prácu vzhľadom 

na jej náročnosť. U väčšiny detí bolo možné 

definovať niektoré „rizikové“ situácie, kedy pri-

márne dochádza k nesprávanému stravovaniu 

a nedostatočnej fyzickej aktivite u jednotlivca. 

Všetky zúčastnené deti vnímali súvislosť obezity 

s vyšším rizikom vzniku iných ochorení. Neustála 

práca s motiváciou, definovanie cieľa skupiny, 

vytváranie realistických očakávaní sú najdôleži-

tejšie momenty pre zotrvanie dieťaťa v progra-

me a prevencie relapsu ochorenia. 

Pri edukácii rodiny a v osvojení si poznatkov 

o správnom stravovaní boli úspešnejšie deti 

ako ich rodičia. Paradoxne spolupráca s rodičmi 

bola po viacerých stránkach náročnejšia ako 

práca s ich deťmi. Lepšie pokroky sme zazna-

menali u detí, ktorých rodičia sa zúčastňovali 

rodičovských stretnutí a priebežne sa zaujímali 

o úspechy ich dieťaťa. Podpora týchto rodičov 

deťom bola vyššia a lepšie zodpovedá potrebám 

dieťaťa.

Prezentovaný terapeutický postup má 

niektoré benefity, ale aj nevýhody. Výhodou je 

kontinuita práce a tak možnosť presnejšej analý-

zy chýb v stravovaní, návykoch a životnom štýle 

nielen dieťaťa, ale aj celej rodiny. Jednoznačne 

nevyhnutné je angažovanie rodičov do liečby, 

ináč je efekt slabý, nesplní očakávania dieťaťa. 

Neopomenuteľným faktom je aj časová nároč-

nosť takejto terapie. V ďalšom slede práce bude-

me definovať najvhodnejšie postupy a metodiky 
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práce s obéznymi deťmi vzhľadom na ich vek 

a individuálne špecifiká. Nepredpokladáme, 

že skupinová intervenčná práca je vhodná pre 

všetky deti, cieľom našej budúcej práce je po-

menovať aj tieto kritéria.

Optimalizácia prístupov k detskej 
tučnote 
Rosipal Š., Debreová M. 
Lipmet – metabolická ambulancia, 
Poprad 

V pediatrickej praxi je prvoradým cieľom 

identifikácia detí a adolescentov s včasnými 

prejavmi chronického ochorenia. Pri hodnote-

ní abnormálnej telesnej hmotnosti je potrebné 

dosiahnuť zhodnú mienku v metodológii, od-

bornom názvosloví, referenčných hodnotách 

a v skríningovom systéme. Konsenzus vytvorí 

podmienky pre porovnateľnosť výsledkov v jed-

notlivých súboroch pacientov s tučnotou. Autori 

predkladajú špecifické hodnoty vybraných uka-

zovateľov a odporúčania pre vyhľadávanie nad-

váhy, obezity i dysmetabolického syndrómu. 

Antropometrické odchýlky spolu s dysfunkciou 

adipocytov poukazujú na poruchu metabolic-

kej homeostázy. Korpulentní jedinci majú sklon 

k hromadeniu rizikových faktorov, čo determi-

nuje urýchlenú aterosklerózu a manifestáciu srd-

covometabolického syndrómu už v juvenilnom 

veku (T2DM, NAFLD). Okrem známych súvislostí 

sa stále dopĺňajú a cizelujú viaceré poznatky – 

tracking, interindividuálna variabilita, odkrytie 

vysoko rizikových jednotlivcov, komplexnosť 

a efektívnosť liečebného režimu. V oblasti nad-

mernej telesnej hmotnosti jestvuje synchró-

nia prevencie a terapie. Doterajšie skúsenosti 

podčiarkujú nedostatok pravidelných analýz 

ozdravných opatrení, ktoré by mali redukovať 

príčiny zlyhávania preventívnych programov. 

Kvalitná edukácia, tímová práca a účelný skríning 

zlepšia adherenciu zdravotníkov a spoločnosti 

k uvedeným aktivitám. 

Obezita detí a adolescentov
Nutriční charakteristiky školních 
dětí
Hlúbik P.1, Střítecká H.1, Hlúbik J.2 
1 Fakulta vojenského zdravotnictví 
Hradec Králové
2 České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta elektrotechnická, Katedra 
kybernetiky, Česká republika

Úvod: Problematika obezity výrazným 

způsobem zasahuje již do dětské populace. 

V řadě států světa, Evropy i v České republi-

ce dochází za posledních 20 let k vzestupu 

prevalence a incidence nadváhy i obezity ve 

věkové kategorii do 18 let. U značného procen-

ta obézních dětí obezita pokračuje i v období 

dospělosti. Obezita, vzniklá již v dětském vě-

ku, zvyšuje riziko metabolických onemocnění 

v dospělosti. Nevhodné stravovací a pohybové 

zvyklosti představují stěžejní faktor podílející 

se na vzestupu tělesné hmotnosti a tělesné-

ho tuku nejenom u dospělých, ale i v dětské 

populaci.

Metodika: Na 12-ti královehradeckých zá-

kladních školách.(8 městských, 2 maloměstské 

a 2 vesnické) ve 2., 4., 6. a 8. ročníku byly u 844 

dětí měřeny základní antropometrické para-

metry (obvod pasu, boků, tělesná výška a váha, 

kaliperem byla měřena tloušťka 4 kožních řas 

dle Durnina s výpočtem % tělesného tuku). Dle 

růstových křivek byla stanovena diagnóza nad-

váhy, obezity a přiměřené tělesné hmotnosti pro 

sledované věkové kategorie. 

Výsledky: V rámci řešení projektu podpory 

zdraví bylo provedeno hodnocení výživových 

zvyklostí školních dětí a hodnocen stav výživy 

užitím antropometrických metod, charakteri-

zujících tělesnou hmotnost, nadváhu, event. 

obezitu. Ve sledovaném souboru u městských 

a vesnických dětí byl prokázán rozdíl ve výskytu 

nadváhy a obezity. Obezita se u dětí z vesnické 

školy vyskytovala častěji ve srovnání s dětmi ze 

základních škol městské aglomerace. U dívek 

vesnických ZŠ byla obezita pozorována u 30 % 

sledovaných, zatímco ve městě u 22 % sledo-

vaných dívek. U chlapců je situace obdobná, 

28 % versus 21 %. Zaznamenali jsme významné 

změny počtu chlapců i dívek trpících nadváhou 

nebo obezitou v závislosti na věku.

Závěr: Výsledky uvedeného sledování 

charakterizují nejenom nevhodné stravovací 

zvyklosti, ale především dopady uvedeného 

nevhodného životního stylu na stoupající počet 

dětí školního věku, u kterých byla diagnostiko-

vána obezita nebo nadváha. Zjištěné výsledky 

budou v budoucnu použity pro cílenou inter-

venci.

 Podpořeno: MZ ČR: PPZ 9985.

Problematika diagnostiky obezity 
a údaje o vývoji prevalencie 
obezity v populácii Slovenska
Kajaba I.1, Ginter E.1, Kajaba J.2, 
Salkayová I. 3, Belay G. 3, Mikušová L.3

1 SZU – VVZ, Bratislava
2 Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej 
práce sv. Alžbety, Bratislava
3 FChPT STU, Bratislava

Cieľ: Prezentovať z retrospektívneho po-

hľadu dlhodobejší 40-ročný vývoj prevalencie 

obezity u obyvateľstva Slovenska. Podrobiť 

analýze diagnostické možnosti u obezity a sta-

noviť kritériá pre hodnotenie jej latentného 

a manifestného výskytu podľa množstva tuku 

a výškovo-hmotnostného indexu (BMI) so zrete-

ľom na rozdiely podmienené pohlavím a vekom 

sledovaných jedincov.

Metódy: Stanovenie základných antropo-

metrických charakteristík: telesná výška a hmot-

nosť, výpočet výškovo-hmotnostného indexu 

(BMI), meranie hrúbky rias podkožného tuku 

na 10-tich štandardných miestach kaliperom 

podľa Besta. Vyčíslenie percenta telesného tuku 

prostredníctvom nomogramov Pařízkovej.

Výsledky: Potvrdili sme významný sexuálny 

dimorfizmus v obsahu telesného tuku u 7-roč-

ných detí, vyšším obsahom tuku u dievčat oproti 

chlapcom P < 0,01. Tento rozdiel prechodne 

ustupuje u detí 9 – 11 ročných (zaguľatením 

chlapcov), potom sa opäť dostaví a pretrváva 

počas ďalšieho vývinu a tiež v dospelosti. Vývoj 

celkovej prevalencie obezity u detí v SR vykazuje 

trend: r. 1964 – 9,4 %, r. 1984 – 11,3 %, r. 1990 – 

12,5 % a r. 2007 – 13,3 %, dynamiku relatívne 

priaznivú – rozdiel iba 4 % prevalencie v období 

40-tich rokov – oproti obdobným štúdiám v za-

hraničí. U dospelých vývoj manifestnej obezity: 

r. 1964 – 8,3 %, r. 1984 – 11,7 %, r. 1998 – 18,8 %, 

r. 2004 – 18,1 %. Potvrdili sme pritom častejší 

výskyt obezity u dievčat a žien ako u chlapcov 

a mužov a u oboch pohlaví vyšší výskyt latent-

nej, oproti závažnejšej manifestnej obezite.

Závery: Prezentujeme výsledky epidemiolo-

gického výskumu obezity sledovaného súboru 

vyše 9-tisíc vyšetrených detí vo veku 7 – 14 rokov 

v období 20-tich rokov, tieto dopĺňame o výsled-

ky nasledujúcich štúdií z r. 1998 a r. 2007, u dospe-

lých vo veku 18 – 75 rokov od súboru 12 tisíc vy-

šetrených jedincov oboch pohlaví. Poskytujeme 

tým vývoj prevalencie obezity počas 40-tich 

rokov u populácie Slovenska. Predpokladáme, 

že kritériá diagnostiky obezity podľa % telesného 

tuku, stanovené na základe reprezentatívnych 

súborov detí, mládeže a dospelých v SR sú pou-

žiteľné aj v medzinárodnom meradle.
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Obezita dětí a dospívajících 
– zkušenosti z obezitologické 
ambulance
Pávek P.
Obezitologická ambulance při 
Nemocnici sv. Zdislavy Mostiště, Nové 
Město na Moravě, Česká republika

Činnost obezitologické ambulance pro děti 

a dospívající byla zahájena dne 1. ledna 2007. Do 

dnešního dne vyšetřeno celkem 289 dětí, z toho 

178 chlapců a 111 dívek. Obezita má multifaktori-

ální etiopatogenezi. Asi u 40 – 70 % obézních je 

vznik obezity dán genetickými faktory většinou 

polygenního charakteru. Genetické predispozice 

se mohou uplatnit v přítomnosti určitých zev-

ních faktorů, t. j.:

Stravovací zvyklosti a návyky ¾ vyšetře-

ných dětí a dospívajících ráno nesnídá. První jídlo 

o velké přestávce ve škole zhruba v 10 hodin. 

Jsou preferovány energeticky bohaté potraviny 

(tučná a sladká jídla) spolu se sladkými nápoji. 

Většina dětí je získává z automatů umístěných 

ve školách. Pouze 67 % dětí chodí na oběd do 

školní jídelny, zbytek doma nebo formou rychlé-

ho občerstvení.

Pohybová aktivita 52 % dětí udává pohy-

bovou aktivitu ve volném čase 5 x týdně. 

V důsledku nepoměru mezi nadbytečným 

příjmem energeticky bohaté stravy a nedosta-

tečného výdeje energie při snížené pohybové 

aktivitě dochází ke vzniku obezity dětí, dorostu 

a dospělých.

Projekt podpory zdraví – výživové 
zvyklosti školních dětí
Střítecká H., Hlúbik P. 
Univerzita Obrany, Fakulta vojenského 
zdravotnictví, Katedra vojenské hygieny, 
Hradec Králové, Česká Republika 

Úvod: U českých dětí se stále častěji pro-

jevují zdravotní problémy, které se dříve týkaly 

dospělých, např. Vysoká hladina cholesterolu 

nebo nadváha a obezita. Výrazně k tomu přispí-

vají faktory, které do značné míry mohou ovlivnit 

rodiče – nevhodná skladba stravy a nedostatek 

pohybu. Nadváhou nebo přímo obezitou tr-

pí podle dostupných údajů 20 (13) % českých 

dětí a odborníci předpokládají další zhoršení. 

Přitom ovlivnění stravovacích návyků u dětí se 

zvýšeným rizikem časného rozvoje výše uve-

dených i dalších civilizačních onemocnění je 

jedním z nejdůležitějších opatření. V součas-

nosti se u dětí objevují nové, ne příliš žádoucí, 

prvky stravování – tzv. Snacking (drobné dávky 

jídel během celého dne pořizované v rychlém 

stravování nebo různé druhy slaných, sladkých 

„pochoutek“) a skipping (přeskakování-vyne-

chávání jídel nejčastěji snídaně a u starších dětí 

i obědu).

Metodika: Na 12-ti královehradeckých zá-

kladních školách.(8 městských 2 maloměstské 

a 2 vesnické) ve 2., 4., 6. a 8. ročníku (844 dětí) 

byly měřeny základní antropometrické paramet-

ry (obvod pasu, boků, výška, váha a 4 kožní řasy 

dle Durnina, % tuku), rozdány dotazníky pohybo-

vých a výživových zvyklostí (zpět se vrátilo 342 

dotazníků, použitých k hodnocení 279) – se sna-

hou zhodnotit a podrobněji analyzovat stravu 

školních dětí z hlediska pravidelnosti a rozdělení 

příjmu živin do různých denních jídel. U dětí 2. 

tříd se předpokládala spolupráce rodičů při vy-

plňování dotazníků, od 4-tého ročníku děti vypl-

ňovali dotazníky samostatně. Nutriční spotřeba 

byla sledována formou 24-hodinového recallu. 

Hodnocena byla průměrná hodnota za 3 dny 

(2 všední a 1 víkendový) a k výpočtu byl použit 

program NUTRIDAN. Za dopolední svačinu bylo 

považováno veškeré jídlo zkonzumované dopo-

ledne, a za odpolední svačinu všechny potraviny 

zkonzumované během odpoledne.

Výsledky: s rostoucím věkem klesá % dě-

tí, které snídají, v porovnání město – vesnice 

je rozdíl nesignifikantní. U mladších žáků si ve 

většině případů děti nosí svačinu z domu, tento 

počet opět s věkem klesá,je tu však rozdíl mezi 

městem a vesnicí, což může být dáno i ekono-

mickou situací rodin na venkově (Tab.1.). Jako 

nejoblíbenější jídlo děti velmi často uváděli 

hranolky s kečupem, dále pizzu a „lahůdky“ 

z rychlého občerstvení. Více jak 30 % uvedlo, že 

rychlé občerstvení navštěvují pravidelně a to 

se souhlasem rodičů. Preference celozrnných 

výrobků stoupala s věkem a to především u sle-

čen 8-mých tříd. Ovoce a zeleninu denně kon-

zumuje necelá polovina žáků ,ani konzumace 

mléčných výrobků není nejlepší. Vyšší procentu 

u starších žáků u neslazených nápojů je opět 

způsobeno dívkami snažícími se držet „štíhlou 

linii“ (Tab.2.).

Závěr: Ve skupině 844 školních dětí (11 ± 3 

let) v Hradci Králové bylo 22 % obézních a 17 % 

s nadváhou. Děti poměrně často a rychle přebí-

rají návyky dospělých, a to jak ty dobré, tak bo-

hužel i ty špatné. Pokud dospělí nesnídají, nejedí 

zeleninu, ovoce a celozrnné pečivo nemohou 

očekávat, že děti budou jíst jinak – zdravě. 

 Podpořeno: MZ ČR: PPZ 9985.

Z praxe pro praxi. Příklady dětí 
vyšetřených v obezitologické 
ambulanci
Pávek P.
Obezitologická ambulance při 
Nemocnici sv. Zdislavy Mostiště, Nové 
Město na Moravě, Česká republika

P. V. – dívka nar. 7/2001

• výška 128 cm, váha 52 kg

• základní laboratoř v normě

Z anamn.: Dítě nesnídá, peníze na nákup 

svačiny z automatu ve škole, do školy 1,5 l Coca 

Coly. Na oběd ve škole nechodí (ještě nemá 

chuť). Doma matka nevaří, odesílá k matce spolu 

s dalším 1,5 l Coca Coly.

Opatření: Začít snídat, tekutiny – bez Coca 

Coly, pravidelně oběd a nesladké tekutiny. Do stra-

vy ovoce a vláknina, postupná pohybová aktivita.

Výsledek: Za 3 měsíce na váze -7,5 kg

Tab. 1.: Způsob obstarání svačiny:

Svačina 2. třída 4. třída 6. třída 8. třída

Město Z domu 90 % 84 % 72 % 54 %

Koupená z bufetu 10 % 16 % 28 % 46 %

Vesnice Z domu 95 % 89 % 81 % 68 %

Koupená z bufetu 5 % 11 % 19 % 32 %

Tab. 2.: Preference potravin (výběr z dotazníku):

Preference potravin 2. třída 4. – 8. třída

Jen některé potraviny z dotazníku v četnosti denně

Bílé pečivo 90 % 70 %

Celozrnné pečivo 40 % 50 %

Ovoce 57 % 44 %

Zelenina 49 % 43 %

Mléko, mléčné výrobky 68 % 53 %

Coca-cola 37 % 56 %

Neslazené nápoje 15 % 24 %
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V. D. – chlapec nar. 4/1992

• výška 179 cm, váha 102 kg, pas 104 cm, tuk 

v % 29,7, tuk v kg 30,3 

• základní laboratoř v normě.

Z anamn.: Denně tekutiny do 1 litru, spíše 

sladké, spánek 6 hodin, strava nepravidelně, ne-

snídá, první jídlo v 10 hodin sladké a Coca Cola. 

Pohyb 1 x týdně sobota cca 1 hodinu. Zelenina 

ne, mléko ne, ovoce preferuje.

Opatření: Zvýšit tekutiny 1,5 – 2 l/den, po-

hyb začít 3 x s dosažením 5 x týdně 1 hodinu 

(baví bojová umění), pravidelná strava se snídaní, 

zvýšení vlákniny. 

Cíl: Za 6 měsíců váha 85 – 90 kg, pas 90 cm.

Výsledek: Za 9 měsíců výška 179 cm, vá-

ha 84 kg, TK 120/80, pas 85 cm, tuk v % 21,8, tuk 

v kg 18,3. Chlapec spokojený, pokračuje v redukci.

B. T. – dívka nar. 6/1992

• výška 178,5 cm, váha 162 kg, tuk v % neměři-

telný, tuk v kg neměřitelný

• laboratoř: kompletní vyšetření včetně endo-

krinol. pouze lehce zvýšené TSH a protilátky 

proti štítné žláze a kys. močová, TK 140/100

Z anamn.: Přichází s babičkou. Tekutiny do 

1 litru za den Coca Coly. Nesnídá, dojíždí do školy, 

denně 3 kg sladkých hroznů a oplatky. Pohyb 

žádný. Babička aktivní, žádá léčbu.

Režimová opatření: Pravidelnost stravy 

včetně snídaně, tekutiny ne sladké zvýšit na 2,5 l/

den, pohybová aktivita – kolo. Zákaz sladkých 

hroznů. Dohlíží babička, po 3 měsících na váze 

15 kg dolů, přidán sibutramin Lindaxa 10 mg, po 

6 měsících na váze – 26 kg.

T. č. 10 měsíců léčby, váha 117 kg.

Základní laboratoř upravena, dívka spokoje-

ná, režimová opatření dodržuje a chce dosáh-

nout cílové váhy po roce 99 kg.

Fyzická zaťaž v manažmente obezity
Metabolické účinky telesného 
cvičenia
Malovič P.1, Krahulec B.2

1 Klinika telovýchovného lekárstva
2 2. interná klinika LF UK a FNsP, 
Bratislava

Je všeobecne známa skutočnosť, že zvýšené 

hodnoty kardiorespiračnej výkonnosti sú spoje-

né s nižším výskytom metabolického syndrómu. 

Ruka v ruke s týmto poznaním ide aj iná skúsenosť, 

že dlhšie, minimálne tri mesiace trvajúci telesný 

aeróbny tréning vedie k zníženiu výskytu metabo-

lického syndrómu. Okrem toho intervenčné štúdie 

telesného cvičenia u jedincov s nadváhou dokáza-

li, že pravidelný aeróbny telesný tréning zlepšuje 

rizikové faktory metabolického syndrómu.

Metabolický syndróm pozostáva zo štyroch 

základných stavebných kameňov, zvýšenej te-

lesnej hmotnosti, zvýšeného krvného tlaku, dys-

lipoproteinémie a hyperglykémie. Spoločným 

menovateľom pre vysoké riziko vývoja atero-

sklerózy je endotelová dysfunkcia.

Telesná aktivita je jednou z hlavných podne-

tov pre výdaj telesnej energie z tela, preto je veľ-

mi dôležitá pre spomalenie vývoja obezity, ale aj 

pre úspech pri terapeutickom ovplyvňovaní re-

dukcie telesnej hmotnosti. Telesné cvičenie však 

nemožno brať ako hlavnú metódu na znižovanie 

telesnej hmotnosti, pretože má menej výrazné 

účinky ako kalorické obmedzenie stravy.

Dlhotrvajúce programy telesného tréningu do-

kážu znížiť krvný tlak a to tak systolický (približne 

o 11 mmHg), ako aj diastolický (približne o 8 mmHg). 

U väčšiny hypertonikov však ostáva napriek trénin-

gu krvný tlak v hypertenzných hodnotách. Najväčší 

účinok je možné očakávať vo včasných štádiách 

hypertenzie a v prevencii hypertenzie.

Pravidelné telesné cvičenie vedie k zvýše-

niu citlivosti tkanív na inzulín. Tento účinok sa 

dokázal u zdravých jedincov, aj u obéznych ne-

diabetikov, ale aj u diabetikov 1. aj 2. typu. Čím 

vyššia je trénovanosť jedinca, tým sa zdá tento 

účinok cvičenia silnejší. Tieto skutočnosti sú len 

potvrdením nutnosti zaradiť telesné cvičenie do 

liečby pacientov s diabetes mellitus. Je známy 

aj dobrý účinok pohybovej aktivity v prevencii 

vzniku diabetu u rizikových jedincov.

Je dokázané, že telesne aktívni jedinci majú 

vyššie hodnoty HDL, aj HDL
2
 cholesterolu, nižšie 

hodnoty LDL cholesterolu a triglyceridov v sére 

voči menej telesne aktívnym jedincom. Je to 

následok vychytávania a oxidácie neesterifikova-

ných mastných kyselín a zvýšenia liporoteínovej 

lipázy v svalovom tkanive. 

Z uvedeného je zrejmé, že aktívne telesné 

cvičenie je veľmi vhodné u obéznych pacientov, 

ktorí majú často metabolický syndróm a zvýšené 

kardiovaskulárne riziko. Je len otázka druhu, frekven-

cie, intenzity a trvania telesného cvičenia. Aeróbne 

cvičenie trvajúce menej ako 10 minút, menej ako 

2 x v týždni a nedosahujúce 50 % maximálnej spot-

reby kyslíka nemá vplyv na telesnú zdatnosť, ale 

môže navodiť výdaj energie, zvýšiť aktivitu lipopro-

teínovej lipázy a znížiť krvný tlak. Priaznivé metabo-

lické účinky teklesného cvičenia možno očakávať pri 

pravidelnom cvičení aspoň 3 x v týždni, trvaní 30 

minút, pri intenzite 60 – 75 % VO
2
max. 

Úskalí pohybových aktivit 
obézních pacientů
Matoušek M. 
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Pohybová aktivita patří k základním a nejú-

činnějším terapeutickým postupů při komplexním 

programu snižování hmotnosti. Je zřejmé, že se-

bou však přináší různá úskalí, zvláště z počátku její 

provozování. Pohybová aktivit u pacientů s obezi-

tou resp. metabolickým syndromem tak může být 

její nevhodnou preskripcí nežádoucí. Stejně tak 

negativní zkušenosti z prvních hodin výrazně sni-

žují compliance pacientů nejen s pohybem, ale i s 

ostatními doporučeními. Komplikace, které mohou 

nastat, jsou akutní: náhlá smrt, akutní projevy ICHS, 

hypertenzní špička, hypoglykémie, poškození po-

hybového aparátu. Mezi chronické komplikace pak 

řadíme především vertebrogenní algický syndrom, 

ortopedické komplikace apod. Pro snižování rizik 

z pohybu je nutné identifikovat rizikového pacien-

ta a spolupráce mezi lékaři fyzioterapeuty event. 

tělovýchovnými instruktory. Zvláštní pozornost za-

sluhují pacienti s diabetem mellitem a hypertenzí, 

kteří často svá rizika podceňují. Jednou z možností, 

jak předcházet rizikům je zařazení zátěžových testů 

(ergometrie, spiroergometrie atd.) před preskripci 

pohybové aktivity u těchto pacientů. 

Stejně tak znalost tělovýchovných zařízení, kte-

rá s těmito pacienty pracují, je velmi důležitá. Ve 

většině fitness nemají erudované lektory, kteří znají 

alespoň základní problematiku metabolického syn-

dromu, farmakoterapie ovlivňující srdeční frekvenci 

a pod. Předpokladem pro práci s těmito pacien-

ty je schopnost lektora provést alespoň základní 

anamnézu pro zhodnocení rizik a tím zvyšovat 

bezpečnost pro klienty. Společné vzdělávací akce 

na bázi mezioborové spolupráce jsou prakticky 

jedinou rozumnou cestou jak dosáhnout cíle. 

Obezita a tolerancia fyzickej 
záťaže u pacientov s arteriálnou 
hypertenziou v ambulantnej 
starostlivosti
Lietava J.1, Murín J.2 za riešiteľov štúdie 
STAIRS 
1 2. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
2 1. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava

Úvod: Obezita a znížená tolerancia fyzickej 

záťaže sú asociované. Znížená tolerancia fyzickej 
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záťaže sa prejavuje aj ďalšími klinickými prejavmi, 

ako je zvýšený výskyt dyspnoe, ortopnoickej 

polohy a poruchy sexuálnej funkcie. Tieto zrejmé 

asociácie sú však zriedkavo objektivizované. 

Cieľ: Cieľom predkladanej práce bolo ove-

riť vzťah medzi obezitou a toleranciou fyzickej 

záťaže u pacientov so zvýšeným kardiometa-

bolickým rizikom.

Metodika: Do multicentrickej prospek-

tívnej štúdie STAIRS bolo zaradených 2 223 

pacientov (1 099 mužov /49,4 %/ a 1 124 žien 

/50,6 %/ so stredne ťažkou artériovou hyper-

tenziou – AH (priemerná hodnota krvného tlaku 

156,1 ± 14,43/94,7 ± 8,38 mmHg a nadváhou 

BMI = 28,7 ± 4,54) vo vyššom strednom veku 

60,0 ± 13,2 rokov). Tolerancia záťaže bola verifi-

kovaná ako počet schodov bez dyspnoe, analó-

govou vizuálnu škálou dyspnoe a dotazníkom. 

Kardiometabolické riziko bolo definované ako 

prítomnosť obezity u pacienta s AH.

Výsledky: Obezita bola identifikovaná 

u 34,4 % pacientov, ktorí tolerovali nižší počet 

schodov 24,7 vs 29,3 (p < 0,01) a udávali horšiu 

subjektívnu toleranciu fyzickej záťaže (30,3% vs. 

37,7 % analógovej škály; p < 0,001). Prekvapujúco 

prítomnosť obezity neovplyvnila vnímanie sexu-

álnej dysfunkcie 16,4 % vs 16,9 %; (NS), ktorá signi-

fikantne častejšie asociovala s fajčením (21,7 % vs. 

15,3 %; p < 0,002). Obezita nepriamo úmerne ko-

relovala s počtom tolerovaných schodov (r = -0,13; 

p < 0,05) aj so sexuálnou dysfunkciou (r = -0,15; 

p < 0,05). Pacienti s dia betom udávali analogicky 

nižšiu toleranciu schodov (23,6 vs. 28,6; p < 0,001), 

ale vykazovali len nesignifikantný trend k sexuál-

nej dysfunkcii 19,0 % vs. 16,0 % (NS).

Záver: Obezita je inverzne asociovaná s to-

leranciou fyzickej záťaže, ale nemusí ovplyvňo-

vať iné fyziologické záťažové mechanizmy ako 

je sexuálne dysfunkcia.

Chirurgia obezity
Bariatrické operace na našem 
pracovišti – indikace a výsledky 
Holéczy P., Bolek M., Krištof J., Ševčíková J.
Vitkovická nemocnice, a. s., Ostrava-
Vítkovice

Cíl: Referovat o indikacích a výsledcích ba-

riatrických operací provedených na pracoviš-

ti autorů od července roku 2005 do září roku 

2009

Pacienti a metody: Pacienti byly sledováni 

prospektivně, byly zaznamenávány demografic-

ká data, pokles váhy, procento poklesu nadměr-

né váhy, vývoj komorbidity a komplikace. Byly 

prováděny tři typy operací – gastrická adjustabil-

ní bandáž (1), tubulizace žaludku (2) a gastrický 

Roux-Y bypass (3) 

Výsledky: Ve skupině 1 bylo 74 pacientů, ve 

skupině 2 bylo 80 pacientů a ve skupině 3 bylo 

12 pacientů. Autoři zaznamenali 1 ůmrtí v pe-

roperačním období ve skupině 1. Pooperační 

komplikace byly nejzávažnější ve skupině 2 a 3, 

kde autoři řešili dehiscenci staplerové linie, resp. 

dehiscenci anastomoz . Redukce váhy byla ne-

jlepší ve skupině 3, kde činil průměr za 6 mě-

síců téměř 60 % ztráty nadměrné hmotnosti. 

Komorbidita byla pozitivně ovlivněna ve všech 

skupinách, ale ve skupině 3 zlepšení diabetes 

mellitus předcházelo redukci váhy.

Závěr: v současnosti není k dispozici uni-

verzální bariatrická operace. Autoři indikují 

k výkonům pacienty na základě komplexního 

vyšetření a psychologického posudku. Redukce 

váhy je nejlepší ve skupině pacientů, kterým byl 

provedený gastrický bypass. V téže skupině se 

vyskytli i nejzávažnější komplikace. Bude potřeba 

další analýzy ve větším souboru pacientů. 

Obezitológia v praxi
Epidemiológia obezity na 
Slovensku – niektoré aspekty
Krahulec B.1, Minárik P.2, Luliak M.2

1 2. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
2 Sanofi -Aventis Pharma Slovakia, s. r. o., 
Bratislava

Úvod: Obezita patrí medzi závažné problémy 

našej doby. Epidemiologické dáta zamerané na 

rizikové faktory aterosklerózy sú cenné z hľadiska 

hodnotenia zdravotnej situácie populácie.

Metodika: Na základe údajov získaných na 

vzorke 4 153 náhodne vybraných jedincov v slo-

venskej populácii (60,1 % žien, priemerný vek 

52 rokov) sa hodnotí výskyt obezity, abdominál-

nej obezity a vybraných ochorení – kardiovasku-

lárne ochorenia (KVO), hyperlipidémia, artériová 

hypertenzia a diabetes mellitus. V ďalšom kroku 

sa hodnotí výskyt obezity a vybraných ocho-

rení vo vzťahu k pohlaviu, veku, fajčeniu, do-

siahnutému vzdelaniu, pracovnému zaradeniu, 

miestu trvalého bydliska (mesto alebo vidiek) 

a menopauza/postmenopauza statusu (vrátane 

užívania HRT). Na základe viac parametrickej 

regresie bol zostrojený model popisujúci vzťah 

medzi výskytom KVO, artériovej hypertenzie, 

hyperlipidémie a diabetes mellitus 2. typu u vy-

braných jedincov.

Výsledky: v sledovanej populačnej vzorke 

sa zistilo KVO u 30,7 %, hyperlipidémia u 39 %, ar-

tériová hypertenzia u 51,2 % a diabetes mellitus 

u 12,5 % ľudí. BMI do 24,9 malo 34,1 %, v pásme 

nadhmotnosti bolo 34,5 % a obezitu malo 31,4 % 

probandov. Z toho extrémna obezita sa zistila 

v 2,8 %. Abdominálna obezita je závislá na použi-

tých kritériách. Ak sa použili ATP III kritériá, zistila 

sa v 46,18 %, ak sa použili IDF kritériá, zistila sa 

v 66,91 %, v oboch prípadoch s prevahou žien. 

Medzi nárastom BMI a výskytom KVO je veľmi 

úzka závislosť (r = 0,996), čo možno povedať aj 

o abdominálnej obezite. Je však zaujímavé, že 

použitím viacparametrickej regresie je najväčšia 

pravdepodobnosť výskytu KVO pri artériovej 

hypertenzii, menšia pravdepodobnosť je pri hy-

perlipidémii a diabetes mellitus a vzťah s abdo-

minálnou obezitou nebol štatisticky významný. 

Zistila sa aj úzka závislosť medzi BMI a výskytom 

diabetes mellitus 2. typu (muži r = 0,879, ženy 

r = 0,987), rovnako aj medzi abdominálnou 

obezitou a diabetes mellitus. 

Záver: Zistenie, že 2/3 slovenskej populácie 

sa nachádza v pásme nadhmotnosti a obezity 

s rovnakým výskytom abdominálnej obezity je 

závažným mementom na dôsledné zavedenie 

programu boja proti obezite do slovenskej spo-

ločnosti. Zníženie výskytu obezity v populácii 

by nepochybne viedlo z zlepšeniu zdravotného 

stavu obyvateľstva.

Existuje metabolicky benígna 
obezita?
Fábryová Ľ. 
Metabol KLINIK, s. r. o., Ambulancia 
pre diabetológiu, poruchy látkovej 
premeny a výživy, Špecializovaná 
lipidologická ambulancia, MED PED 
centrum, Bratislava

Prevalencia obezity sa celosvetovo zvyšu-

je. Epidémia obezity je sprevádzaná vysokou 

incidenciou diabetes mellitus (DM) 2. typu 
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a kardiovaskulárnych ochorení. Hoci obezita 

predstavuje výrazný rizikový faktor pre kardi-

ometabolické ochorenia v súčasnosti vieme, 

že riziko závisí aj od distribúcie tuku. Osoby 

s abdominálnou (viscerálnou) obezitou repre-

zentovanou zvýšeným obvodom pása majú 

vyššie riziko inzulínovej rezistencie s vyšším 

kardiometabolickým rizikovým profilom.

Excesívna akumulácia viscerálneho tu-

ku vyplýva z neschopnosti tukového tkaniva 

adekvátne skladovať nadbytočnú energetickú 

záťaž. Podľa tejto hypotézy je nadbytočný tuk 

uskladňovaný v intraabdominálnych a ektopic-

kých depotných ložiskách (v pečeni, v kostrovom 

svale), čo vedie k zvýšeniu rizika rozvoja DM 

2. typu a kardiovaskulárnych ochorení.

V súčasnosti platné odporúčania pre manaž-

ment nadhmotnosti a obezity odporúčajú re-

dukciu hmotnosti pre pacientov s BMI ≥ 30 a pre 

pacientov s BMI ≥ 25 s vysorokorizikovým obvo-

dom pása. EASO (European Association for the 

Study of Obesity) publikovala koncom roku 2008 

nový algoritmus klinického manažmentu pre 

nadhmotnosť a obezitu (tento algoritmus platí 

pre všetky osoby s BMI ≥ 25 s vysokorizikovým 

obvodom pása). Na základe týchto odporúčaní 

by veľká časť všeobecnej populácie mala byť 

liečená, čo podporujú už aj spomenuté vzťahy 

(nadhmotnosti) obezity a BMI ku chronickým 

ochoreniam. 

Klinická prax však ukazuje, že na jednej stra-

ne existujú obézne osoby bez ďalších kardio-

metabolických rizikových faktorov a súčasne na 

druhej strane osoby s normálnou hmotnosťou 

so súčasným výskytom viacerých kardiometa-

bolických rizikových faktorov.

Predpokladá sa, že u obéznych osôb bez 

kardiometabolických rizikových faktorov je 

nadbytočná energetická záťaž „presunutá“ do 

subkutánneho tukového tkaniva alebo je zme-

tabolizovaná mitochondriami v pečeni alebo vo 

svale. Títo jedinci sú napriek pozitívnej energe-

tickej bilancii „ochránení“ pred vyššie uvedenými 

kardiometabolickými ochoreniami.

Nedávno publikované práce poukazujú na 

existenciu metabolicky benígnej obezity (bez 

prítomnosti inzulínovej rezistencie a včasných 

aterosklerotických komplikácií). 

V súčasnosti prebieha intenzívny výskum za-

meraný na hľadanie nástrojov, pomocou ktorých 

by sme boli schopní identifikovať metabolicky 

benígny fenotyp obezity, identifikácia je však 

veľmi náročná.

Napriek týmto údajom si však musíme 

uvedomiť, že obezita je chronické ochorenie, 

ktoré je spojené nielen s kardiometabolický-

mi ochoreniami. Ako komplikácie obezity sa 

uvádzajú napr. poruchy spánku, reprodukčné 

problémy, kognitívne problémy, muskuloske-

letálne problémy, nádorové ochorenia, pľúcne 

ochorenia atď. To, že obézne osoby by mohli byť 

identifikované ako „kardiometabolicky zdravé“ 

však neznamená, že nemôžu trpieť na ostatné 

s obezitou asociované ochorenia, ktorým sa dá 

predísť dôslednou prevenciou a manažmentom 

nadhmotnosti a obezity.

Analýza stravovacích charakteristík 
obéznych pacientov a jej vplyv na 
tvorbu individuálneho predpisu 
redukčnej diéty 
Kissová V.
Interná klinika FZ UKF a FN, Nitra

Úvod: Pod stravovacími charakteristika-

mi obézneho jednotlivca sa zvyčajne rozu-

mie denná energetická denzita prijatej stravy 

a vzájomný pomer hlavných makronutrientov. 

Analýzou jedálničkov okrem dennej energe-

tickej denzity a vzájomného pomeru makro-

nutrientov je možné individualizovať diétne 

poradenstvo a použiť dáta pre účinnú edukáciu 

v potravinových skupinách a v energetickej 

hodnote potravín.

Súbor: Na analýzu boli použité 5-dňové 

jedálne lístky dvoch skupín pacientov, s BMI 

30 a viac (8 pacientov) a BMI do 24/25 (ženy/

muži – 7 pacientov). Pacienti neboli diabetici 

a neboli liečení pre poruchu metabolizmu tukov. 

Bol analyzovaný celkový denný energetický prí-

jem a vzájomný pomer hlavných nutrientov.

Metóda: Na energetické hodnotenie poli 

použité potravinové tabuľky platné pre SR, vy-

dané Ministerstvom pôdohospodárstva a výživy 

SR v r. 2004. Zo získaných údajov boli vytvorené 

obrázky potravinových skupín prezentovaných 

pacientom za účelom edukácie energetickej 

hodnoty nimi konzumovaných jedál. 

Výsledky: Denný energetický príjem 

obéznych pacientov vykazoval medzi dňovú 

variabilitu závislú od rôznych faktorov (rôzne 

chuťové pocity, blokácia aktuálneho príjmu jedla 

stresom, atď.) na rozdiel od pacientov s normál-

nou hmotnosťou. Takisto v skupine normálnou 

hmotnosťou bola jednoznačná spontánna ten-

dencia ku konzumu jedál s nižšou energetickou 

denzitou.

Záver: Pre liečbu obezity potrebuje pa-

cient obdržať jasné, jednoduché a pre neho 

zrozumiteľné odporúčania pre redukčnú diétu 

s ohľadom na voľbu potravín. Tieto je možné 

pacientovi adresovať po podrobnej analýze jeho 

stravovacích zvyklostí

Pilotní projekt programu redukce 
tělesné hmotnosti příslušníků AČR 
Pavlík V., Hlúbik P., Fajfrová J.
Univerzita obrany, Katedra vojenské 
hygieny Fakulty vojenského 
zdravotnictví, Hradec Králové, 
Česká republika

Úvod: Problematika obezity je aktuální 

i v Armádě České republiky. Přestože jsou vo-

jáci profesionálové, a dal by se předpokládat 

jejich vyšší výdej energie, výsledky každoročních 

zdravotních prohlídek všech vojáků hovoří o jiné 

skutečnosti. Jejich antropometrické a bioche-

mické charakteristiky do značné míry kopírují ne-

radostný výskyt této civilizační nemoci v běžné 

populaci. Na následném souboru vybraných 

obézních pacientů lze ukázat účinnost farma-

kologické léčby potravinovým doplňkem při 

zachování dietních a režimových opatření. 

Metodika: u vybraných příslušníků AČR byly 

porovnány základní antropometrické parametry 

jako tělesná hmotnost, BMI, obvod pasu, množ-

ství celkového tělesného tuku před substitucí 

potravinového doplňku Sternax. Po tříměsíční 

substituci bylo provedeno výstupní šetření. Do 

souboru bylo zahrnuto 44 pacientů, 39 mužů 

a 5 žen. Průměrný věk souboru byl 40,2 roku. 

Výsledky: Po tříměsíční terapii preparátem 

Sternax u sledovaného souboru došlo průměrně 

ke snížení tělesné hmotnosti o 4,35 kg. BMI se sní-

žil o 1,27 a obvod pasu se zmenšil o 3,5 cm. Došlo 

i ke snížení celkového tělesného tuku měřeno 

několika impedančními přístroji. Průměrný BMI 

před zahájením terapie byl 31,96.

Závěr: Na sledovaném souboru obézních 

pacientů jsme prokázali pozitivní vliv substituce 

potravinovým doplňkem v kombinaci s pravi-

delnou fyzickou aktivitou. na redukci tělesné 

hmotnosti. Potravinový doplněk Sternax mů-

že být prostředkem k účinné redukci tělesné 

hmotnosti za předpokladu dodržení základních 

dietních a režimových opatření. Redukce tělesné 

hmotnosti vede ke snížení kardiometabolické-

ho rizika a snížení rizika vzniku metabolického 

syndromu. 

Farmakoterapia nadváhy/
obezity – aká liečba ovplyvní 
kardiometabolické riziká?
Prokešová D.
Endokrinologická ambulancia, 
Centrum liečby obezity, Bratislava

Podľa SZO obezita predstavuje jeden z top 

desiatky globálnych zdravotných problémov. 

Stúpa jej prevalencia globálne, v poslednom 

období aj u detí a adolescentov, a je spojená 
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s početnými zdravotnými rizikami a závažnými 

komorbiditami, predovšetkým vyšším výskytom 

diabetu, kardiovaskulárnych ochorení, niekto-

rých nádorov a ochorení pohybového aparátu. 

Obezita zhoršuje kvalitu života a skracuje životnú 

prognózu. Efektívna liečba obezity umožňuje 

predchádzať rozvoju kardiometabolických rizík, 

ak sú tieto už prítomné, umožňuje ich účinnú 

kauzálnu liečbu.

Komplikácie obezity (diabetes mellitus, ar-

teriálna hypertenzia, dyslipoproteinémia a i.) sú 

liečené včas, optimálne a dlhodobo. Efektívne 

terapia obezity, ktorá rieši spoločný menovateľ 

– akumuláciu telesného tuku – má väčší klinický 

aj ekonomický zmysel. Zameraním sa na rieše-

nie princípu problému sa následne zlepšujú aj 

ostatné súvisiace problémy.

Z vlastnej skúsenosti vieme, že režimové 

opatrenia (diéta a fyzická aktivita samotná) bý-

vajú málo efektívne, často len s dočasným efek-

tom a málo pacientov túto liečbu dostatočne 

dodržuje. Optimálnejšie by bolo liečiť týchto 

pacientov antiobezitikami vo väčšom merítku, 

avšak v minulosti používané antiobezitiká ne-

mohli byť používané dlhodobo. V súčasnosti 

sú k dispozícii k dlhodobej liečbe obezity dva 

lieky: orlistat – inhibítor lipáz v čreve a sibutramín 

– inhibítor spätného vychytávania sérotonínu 

a noradrenalínu v CNS. U ribonamantu – bloká-

toru kanabinoidných receptorov v CNS a peri-

férnych tkanivách – bola dočasne pozastavená 

registrácia. Farmakoterapiu obezity indikujeme 

s cieľom dosiahnuť väčší hmotnostný pokles ako 

len pri samotnom ovplyvnení životného štýlu 

a súčasne prispieť k ďalšej redukcii zdravotných 

rizík, ktoré sú spojené s akumuláciou intraab-

dominálneho tuku. V súčasnosti sa pozornosť 

odborníkov zameriava na výsledky štúdie so 

sibutramínom SCOUT. Do štúdie bol zahrnutý 

veľmi vysoký počet 10 742 pacientov, z ktorých 

97 % malo kardiovaskulárne ochorenia, 88 % 

hypertenziu a 84 % diabetes 2. typu. Pacienti 

boli poučení o diéte a fyzickej aktivite a súčas-

ne bola v prvej fáze štúdie u všetkých začatá 

liečba sibutramínom. Štúdia bola zameraná na 

sledovanie kardiovaskulárnej úmrtnosti a cho-

robnosti pri liečbe sibutramínom alebo place-

bom. Iniciálne šesťtýždňové sledovanie v štúdii 

SCOUT ukázalo, že u pacientov, u ktorých je dnes 

podanie sibutramínu kontraindikované, je jeho 

účinok veľmi výhodný. Podľa tejto časti štúdie 

je vhodný pre používanie u vysoko rizikovej 

skupiny pacientov s nebezpečenstvom výskytu 

ďalších kardiovaskulárnych príhod. Výsledky celej 

niekoľkoročnej štúdie sú s napätím očakávané.

Liečba obezity je celoživotným údelom 

obézneho jedinca. Dlhodobú úspešnosť diét-

neho a pohybového redukčného režimu zlep-

šuje liečba antiobezitikami, ktorých vývoj vedie 

k splneniu kritérií pre ich použitie v klinickej praxi, 

t.j. k vyvolaniu redukcie tukového tkaniva, hlavne 

viscerálneho, známym mechanizmom účinku, 

priaznivému ovplyvňovaniu rizikových faktorov 

a komplikácií spojených s obezitou s minimalizá-

ciou alebo len prechodným výskytom miernych 

nežiaducich účinkov bez vzniku návyku a s do-

kázanou účinnosťou a bezpečnosťou. 

Pri realizácii preventívnych a liečebných 

postupov je nutné vziať v úvahu, že obezita je 

choroba, ktorá dnes celosvetovo i v Európe po-

stihuje milióny detí i dospelých. Do budúcnosti 

je teda potrebné pristupovať otvorene k novým 

riešeniam, ktoré sa možno budú vymykať našim 

doterajším skúsenostiam s prevenciou a liečbou 

iných ochorení.

Varia 
Metabolický syndróm zvyšuje 
absolútne riziko kardiovaskulárnych 
príhod u ambulantných pacientov 
praktických lekárov 
(projekt NEMESYS)
Kosmálová V., Husárová V., Lietava J.
2. interná klinika LF UK a FNsP, 
Bratislava-Staré Mesto

Úvod: Metabolický syndróm (MS) zvyšuje 

riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity. 

Jeho vzťah k absolútnemu riziku (AR) defino-

vanému systémom SCORE je logický ale bol 

zriedkavo sledovaný. Cieľom predkladanej práce 

je overiť asociáciu medzi MS a AR podľa SCORE 

u ambulantných pacientov.

Metodika: Projekt NEMESYS (NEw MEtabolic 

SYndrom in Slovakia) je prierezový multicentrický 

skríning MS u 10 300 následne vyšetrených ambu-

lantných pacientov u 54 praktických lekárov z ce-

lého územia Slovenska. MS bol definovaný podľa 

kritérií IDF 2005 a výpočet AR podľa SCORE bol 

počítaný pre vysokorizikovú európsku populáciu.

Súbor: Ambulantní pacienti s priemerným 

vekom 52,4 ± 16,1 rokov (17 – 96 r.) vykazovali 

až 41,7 %-nú prevalenciu MS (M = 36,.6 % vs. 

Ž = 45,5 %), ale hodnota AR neadjustovaného 

na vek bola relatívne nízka: 2,01 ± 2,83 (M vs 

Ž = 2,96. Vs 1,38; p < 0,001). Jednotlivé kompo-

nenty MS ako aj komponenty AR podľa SCORE 

mali vysokú prevalenciu.

Výsledky: Tabuľka porovnáva hodnoty AR 

(SCORE) u mužov a žien rozvrstvených podľa 

dekád veku a absencie alebo prítomnosti MS. 

Od piatej dekády veku obidve pohlavia vykazujú 

trend k vyšším hodnotám AR alebo signifikantne 

vyššie AR v prítomnosti MS. Zároveň s vekom 

stúpa AR, u žien je v porovnaní s mužmi vzostup 

oneskorený o jednu dekádu života. 

Záver: Prítomnosť MS zvyšuje AR až v stred-

nom veku, pričom existujú signifikantné intersexu-

álne rozdiely vo výške AR a začiatku jeho vzostupu. 

Muži majú oproti ženám skorší nástup a vyššie 

hodnoty AR asociované s prítomnosťou MS.

Hepatopatia u pacientov s obezitou
Koller T., Jackuliak P., Payer J.
V. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava

Úvod: Choroby pečene predstavujú v Eu róp-

skej únii šiestu najčastejšiu príčinu úmrtí (údaje 

Eurostatu). V súčasnosti je nealkoholová tuková 

choroba pečene asociovaná s metabolickým 

syndrómom najčastejšou príčinou elevácie ami-

notransferáz vo vyspelých krajinách. Rozsiahla 

populačná štúdia NHANES zrealizovaná v rokoch 

1999 – 2002 v USA preukázala, že je signifikant-

ná závislosť koncentrácie ALT a nárastu obezity 

v uvedenom období. Hladiny sérového ALT ko-

relovali s BMI ako aj obvodom pása. 

Cieľ: Zistiť prevalenciu elevácie ALT, GMT 

a steatozy pečene u obéznych pacientov s me-

tabolickými rizikovými faktormi. 

MS  DEKÁDA VEKU

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MUŽI MS+ 0,0 0,0 0,64 3,2 6,9 7,5 9,3

MS- 0,0 0,0 0,64 2,8 6,7 7,1 7,3

Sign. NS NS NS 0,01 NS NS NS

ŽENY MS+ 0,0 0,0 0,0 0,94 2,8 3,6 3,6

MS- 0,0 0,0 0,0 0,81 2,5 3,4 3,4

Sign. NS NS NS 0,01 0,04 0,02 NS
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Súbor a metodika: Súbor tvorilo 482 pa-

cientov, u ktorých sme vylúčili poškodenie pe-

čene alkoholom, vírusmi a ostatné časté príčiny 

elevácie hepatálnych enzýmov. Pacientov sme 

rozdelili do troch skupín na základe BMI vypo-

čítaného na základe údajov výšky (m) a váhy 

(kg). Prvú skupinu tvorili pacienti s BMI ≤ 25, 

druhú pacienti s BMI 25 – 30 a tretiu s BMI ≥ 30. 

Hepatopatiu sme hodnotili na základe elevo-

vaných hodnôt ALT (alanínaminotransferázy), 

GMT (gamaglutamyltransferázy) a na základe 

usg obrazu steatózy pečene. 

Výsledky: v skupine s BMI ≥ 30 bola preva-

lencia elevovaných hodnôt ALT až 18,59 %, čo 

bolo štatisticky signifikantné (p < 0,05) opro-

ti skupinám s BMI 25 – 30 (8,75 %) a BMI ≤ 25 

(7,23 %). GMT bolo taktiež zvýšené najviac v sku-

pine s BMI ≥ 30 (34,75 %, p = 0,058) oproti skupi-

nám s BMI 25 – 30 (28,57 %) a BMI ≤ 25 (21,32 %). 

Steatoza pečene bola signifikantne zvýšená 

u pacientov s BMI ≥ 30 (57,50 %, p < 0,001). Keď 

sme porovnali skupiny pacientov na základe roz-

delenia do dvoch skupín (normálna hmotnosť 

s BMI ≤ 25 a nadváhy i obezita – BMI > 25) vyšiel 

tak isto rozdiel 14,29 % vs 45,69 % (p < 0,05). 

Záver: Pri starostlivosti o obéznych pacien-

tov je elevácia aminotransferáz častým javom. 

Pacienta ohrozuje jednak hepatálnymi kompliká-

ciami v zmysle progresie do fibrózy pečene ako 

aj vyšším metabolickým rizikom. Izolovaná ele-

vácia ALT a GMT by po vylúčení ostatných príčin 

hepatopatie nemala byť prekážkou racionálneho 

manažmentu metabolického syndrómu (antidi-

abetiká, antihypertenzíva, hypolipidemiká). 

Úloha rastového hormónu pri 
re gulácii zápalu a protizápalu v pod-
kožnom tukovom tkanive človeka 
Ukropcová B.1, Kurdiová T.1, Penesová A.2, 
Rádiková Z.2, Vlček M.2, Imrich R.2, 
Zorad Š.3, Pura M.4, Vaňuga P.4, Belan V.5, 
Payer J.6, Smith S.R.7, Ukropec J.1, Klimeš I.1, 
Gašperíková D.1; 
1 Laboratórium diabetu, Ústav 
experimentálnej endokrinológie SAV, 
Bratislava
2 Laboratórium endokrinológie človeka, 
Ústav experimentálnej endokrinológie 
SAV, Bratislava
3 Laboratórium endokrinológie 
adipocytu, Ústav experimentálnej 
endokrinológie SAV, Bratislava
4 Národný endokrinologický 
a diabetologický ústav, Ľubochňa
5 Rádiodiagnostické oddelenie FNsP 
L. Dérera, Bratislava

6 5. interná klinika LF UK, Bratislava
7 Pennington Biomedical Research 
Center, Baton Rouge, LA, USA. 

Úvod: Deficit rastového hormónu (RH) sa 

spája s metabolickou dysreguláciou, prítomnos-

ťou systémového zápalu a s poruchami rastu 

a diferenciácie tukového tkaniva. V našej práci 

sme merali expresie adiponektínu a potenci-

álne protizápalového 6-transmembránového 

prostatického proteínu (STAMP2) v podkožnom 

tukovom tkanive (i) pacientov s deficitom RH (ii) 

a u jedincov s viscerálnou obezitou suplemen-

tovaných rekombinantným RH. 

Metódy: Prvá kohorta: 20 pacientov s defi-

citom RH (vek 30,7 ± 7 rokov, M/Ž 12/8, BMI 21,7 

– 36,8 kg.m-2) a 19 zdravých kontrol porovnateľ-

ného veku, pohlavia a BMI. Biologický účinok 

inzulínu sa meral pomocou euglykemickej hy-

perinzulinemickej zámky (EHZ). Množstvo a dis-

tribúcia tukového tkaniva sa stanovila pomocou 

MRI. Vzorky podkožného tukového tkaniva sa 

získali aspiračnou biopsiou a veľkosť adipocy-

tov sa merala svetelnou mikroskopiou. Génové 

a proteínové expresie sa stanovili qRT-PCR a imu-

noblotingom. Druhá kohorta: 10 mužov (vek 

40 – 70 rokov, s obvodom pásu > 102 cm, BMI 

27 – 35 kg.m-2 a hladinou IGF-1 pod 241 ng/

ml) suplementovaných počas 24 týždňov far-

makologickými dávkami hrRH (0,95 mg/deň) 

(Genentech, CA, USA). 

Výsledky: Deficit RH sa spájal s poruchou 

biologického účinku inzulínu, prítomnosťou 

väčších adipocytov, s viscerálnou obezitou 

a s poklesom expresie génov pre adiponektín 

(1,7 x, p < 0,01) a STAMP2 (2,2 x, p < 0,0001) v tu-

kovom tkanive. Suplementácia rRH u pacientov 

s viscerálnou obezitou expresiu adiponektínu 

a STAMP2 (p < 0,05) naopak zvýšila. STAMP2 

pozitívne koreloval s expresiou adipokínov po-

dieľajúcich sa na regulácii rastu a diferenciácie 

tukového tkaniva (PDGF, SDF1, GRO; r = 0,59, 

r = 0,41, r = 0,62; p < 0,05; n = 24). Prítomnosť 

pozitívnej asociácie medzi STAMP2 a adiponek-

tínom (r = 0,67; p < 0,01; n = 34), ako aj pri terapii 

rRH (r = 0,53, p < 0,05, n = 20) poukazuje na 

spoločný regulačný mechanizmus a podporuje 

hypotézu o pozitívnom pôsobení STAMP2 na 

metabolickú homeostázu. 

Záver: Zníženie adiponektínu a STAMP2 

u jedincov s deficitom RH a zvýšenie expresie 

týchto génov pri suplementácii hrRH u pacien-

tov s viscerálnou obezitou podporuje význam 

rastového hormónu pri regulácii protizápalových 

mechanizmov na úrovni tukového tkaniva. 

Podporené: APVT 51040602, COST BM0602, 

VEGA 2/7110/27. 

Úloha osteoprotegerínu 
v regulácii zápalu v tukovom 
tkanive kachektických a obéznych 
pacientov s chronickou 
obštrukčnou chorobou pľúc 
Ukropec J.1, Skyba P.2, Ukropcová B.1, 
Pobeha P.2, Kurdiová T.1, Joppa P.2, 
Klimeš I.1, Tkáč I.3, Gašperíková D.1, 
Tkáčová R.2 
1 Ústav experimentálnej 
endokrinológie SAV, Bratislava
2 Klinike pneumológie a ftizeológie 
3 4. interná klinika LF UPJŠ a FN 
L. Pasteura, Košice

Úvod: Systémový zápal predstavuje jeden 

z možných mechanizmov, ktoré sa podieľajú 

na patofyziológii kachexie pri chronickej ob-

štrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP). Naše pred-

chádzajúce práce ukázali, že zápalové procesy 

sú prítomné aj v tukovom tkanive obéznych 

a kachektických pacientov s CHOCHP. Vieme 

však veľmi málo o ich regulácii. Dôležitým ak-

tivátorom chronických zápalových procesov 

je receptor aktivujúci NFkB (RANK). RANK je sti-

mulovaný prítomnosťou RANKL (RANK ligand) 

a inhibovaný osteoprotegerínom (OPG). 

Cieľ: Cieľom práce bolo študovať expre-

siu protizápalového OPG, pro-zápalového li-

ganda RANKL a receptora RANK v tukovom 

tkanive kachektických a obéznych pacientov 

s CHOCHP. 

Metodika: Súbor pacientov so stabilizo-

vanou CHOCHP sa rozdelil na tri skupiny podľa 

BMI. (i) Kachexia – KX: BMI <21 kg.m-2 (n = 15, 

M/Ž 13/2, vek 62,4 ± 1,9 roka) (ii) kontrolná skupi-

na – C: BMI 21 – 30 kg.m-2 (n = 20, M/Ž 16/4, vek 

63,5 ± 1,5 roka) a (iii) obezita – OB: BMI > 30 kg.m-2 

(n = 11, M/Ž 9/2, vek 60,2 ± 2,4 roka). U kachektic-

kých pacientov sme zaznamenali nižšiu prejdenú 

vzdialenosť v 6 min. teste chôdze, nižší pO
2
 (kPa), 

sérový albumín a v porovnaní s obéznou skupi-

nou aj zníženie ventilačných funkcií (FEV1/FVC). 

Vzorky podkožného tukového tkaniva získané 

perkutánnou biopsiou sa použili na stanovenie 

génovej expresie RANK, RANKL a OPG (Real Time 

PCR). Veľkosť adipocytov sa merala histomor-

fologicky. 

Výsledky: Pomer expresie OPG/RANKL 

(zvýšenie = protizápalové pôsobenie, zníženie 

= prozápalový stav) bol u kachektických pacien-

tov znížený (C: 68,3 ± 17,4; KX: 15,9 ± 5,6 p < 0,01; 

OB: 42,7 ± 8,6). Rozdiel je hlavne v regulácii ex-

presie protizápalovo účinkujúceho OPG. Kým 

pri kachexii sa expresia OPG znižuje (prehĺbe-

nie zápalovej reakcie), pri obezite je zvýšenie 

RANKL sprevádzané zvýšením protizápalovo 
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pôsobiaceho OPG. Expresia RANK je pozitívne 

asociovaná s BMI (R2 = 0,33, p = 0,008, n = 22) 

takže RANK sa môže podieľať na zvýšení zápalu 

v tukovom tkanive obéznych, ale pri kachexii je 

zápal regulovaný skôr na úrovni ligandov RANKL 

a OPG. Expresia protizápalového OPG pozitívne 

koreluje s BMI (R2 = 0,44, p < 0,0001, n = 44), ale 

aj s veľkosťou adipocytov (R2 = 0,27, p = 0,0014, 

n = 35). Nízka expresia OPG sa teda môže podie-

ľať na prehlbovaní zápalu pri kachexii a zmier-

ňovať aktiváciu RANK pri obezite. 

Záver: Aktivácia pro-zápalového-NFkB 

transkripčného programu prostredníctvom 

RANK je u kachektických a obéznych pacien-

tov s CHOCHP regulovaná rozdielne. Aktivácia 

zápalu je v oboch prípadoch akcelerovaná sti-

muláciou dráhy RANKL/RANK, avšak u obéz-

nych pacientov je na rozdiel od kachektických 

výraznejšie stimulované proti-zápalové pôso-

benie OPG, kým pri kachexii je zápal v dôsledku 

potlačenia expresie OPG v tukovom tkanive 

zvýraznený. 

Grantová podpora APVV 0122-06, COST 

BM0602, COST FA0602 a VEGA 2/7110/27.

Genetika obezity – kam kráčame?
Krahulec B.1, Minárik P.2, Bendžala M.1, 
Hirnerová E.1, Kosmálová V.1, Luliak M.2

1 2. interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava
2 Sanofi -Aventis Pharma Slovakia, s. r. o., 
Bratislava.

Príčina výskytu obezity u jedinca je daná vý-

sledkom interakcií genetickej zložky a faktorov 

vonkajšieho prostredia. Epidemiologické štúdie 

stanovili podiel genetickej zložky na hodnote 

hmotnostného indexu (BMI) v rozsahu 50 – 70 %. 

Pochopenie úlohy génov pri vzniku obezity môže 

v blízkej budúcnosti viesť k dvom typom klinickej 

aplikácie – k predikcii rizikových jednotlivcov, a tiež 

k zvoleniu vhodného terapeutického postupu. 

Napríklad bolo dokázané, že genotypizácia poly-

morfizmu C825T ß3 subjednotky G proteínu (GNB3) 

má vysokú výpovednú hodnotu z hľadiska identi-

fikácie obéznych jedincov, ktorí nebudú reagovať 

na liečbu sibutramínom v horizonte 54 týždňov. 

Individuálna odpoveď na liečbu obezity patrí me-

dzi kľúčové problémy modernej medicíny.

Predložená práca prezentuje výsledky 

priebežnej analýzy pilotného projektu GEOS 

venovanému problematike genetiky obezity 

na Slovensku. Pozornosť je venovaná polymor-

fizmu C825T ß3 subjednotky G proteínu (GNB3) 

a polymorfizmu rs9939609 FTO (fat-mass and 

obesity associated gene) génu vo vzťahu k BMI, 

prítomnosti hypertenzie a hyperlipidémie.

Gén GNB3 kóduje ß3 subjednotku heterotri-

merického G proteínu, který je jednou z kľúčo-

vých zložiek prenosu signálu na intracelulárnej 

úrovni v bunkách ľudského tela. Prevalencia 

C825T (T alela je rizikovou z hľadiska obezity 

a hypertenzie) polymorfizmu v rôznych po-

puláciách vysvetľuje čiastočne rôzny výskyt 

obezity a hypertenzie v týchto populáciách. 

Niektorí autori dokonca uvádzajú, že polymor-

fizmus C825T ß3 subjednotky G proteínu môže 

vysvetliť väčšinu variácie hypertenzie v populá-

ciách na našej planéte. Druhý FTO gén kóduje 

enzým 2-oxoglutarát závislú DNA demetylázu. 

Predpokladá sa úloha daného enzýmu v regulá-

cii príjmu potravy, avšak jeho presná úloha nie je 

dodnes známa. a alela je spojená s nadváhou a/

alebo obezitou naprieč populáciami a vekovými 

skupinami už od detstva až po dospelý vek.
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