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Celý Kongres sa niesol v duchu multidisciplinárnej spolupráce a v duchu budovania 
multidisciplinárneho tímu zameraného na manažment pacientov s obezitou. Venovali 
sme sa dôležitej oblasti prevencie rozvoja nadhmotnosti a obezity, prevencii detskej 
a  adolescentnej obezity, blízkej budúcnosti prehľadnejšieho označovania potravín, 
ako aj chronickým ochoreniam sprevádzajúcim obezitu (diabetes mellitus 2. typu, ar-
tériová hypertenzia, dyslipidémia, metabolicky asociovaná tuková choroba pečene, 
nádorové ochorenia, demencie aj v súvislosti s ich nárastom v populácii s prekonaným 
ochorením COVID-19, atď.). Venovali sme sa aj súčasným možnostiam a  aj horúcim 
novinkám v  medikamentóznej liečbe obezity, ako aj dôležitej súčasti komplexného 
manažmentu obezity - bariatrickej a metabolickej chirurgii. 

Novinkou Kongresu bolo zaradenie prednášok študentov PhD, ktoré sa stretli s veľ-
kým ohlasom. Dokazujú, že pod vedením skúsených školiteľov majú čo povedať široké-
mu záberu poslucháčov.

Dovoľte nám poďakovať za  Váš obrovský záujem, živé vysielanie sledovalo každý 
deň okolo 1 700 registrovaných účastníkov (lekári, zdravotné sestry, farmaceuti a aj 
medicínsko-technickí pracovníci). Pre všetkých záujemcov sme pripravili audiodidak-
tické testy, záznamy z prednášok – študijný materiál, ako aj rozšírené abstrakty v po-
dobe tohto Zborníka abstraktov. Uvedené materiály Vám budú k dispozícii šesť mesia-
cov na stránke www.obezitologickedni2021.sk a www.obesitas.sk.

Veríme, že sa situácia s pandémiou COVID-19 celosvetovo upokojí a my sa na bu-
dúci rok stretneme s Vami a aj s našimi zahraničnými kolegami na niektorom z krás-
nych miest na  Slovensku. Rezervujte si termín na  4. Kongres Slovenskej obezitolo- 
gickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzináročnou účasťou v dňoch  
20 – 22. októbra 2022.

Všetkým Vám ešte raz ďakujeme za priazeň, ako aj za vyjadrenia spokojnosti s prá-
cou programového a organizačného výboru Kongresu a prajeme Vám najmä veľa zdra-
via a síl v tomto pre nás všetkých náročnom období.

za programový a organizačný výbor

Vaši

Prezidentka Kongresu
MUDr. Ľubomira Fábryová, PhD., MPH

Vedecký sekretár Kongresu
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

Predseda organizačného výboru Kongresu
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

Vážené kolegyne, važení kolegovia, ctení priatelia,

vzhľadom na neistú epidemiologickú situáciu sme sa aj tento rok rozhodli pre vir-
tuálny 3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a  19. Slovenské obezitologic-
ké dni s medzinárodnou účasťou, a to prostredníctvom troch živých prenosov, ktoré 
sa konali v bratislavskom štúdiu v dňoch 21. – 23. októbra 2021 a boli dostupné na   
www.obezitologickedni2021.sk.

Multidisciplinárny program sme pripravovali v spolupráci s dlhoročnými partner-
mi Slovenskej obezitologickej asociácie – Obezitologickou sekciou Slovenskej dia-
betologickej spoločnosti, Biomedicínskym centrom SAV, Slovenskou spoločnosťou 
všeobecného praktického lekárstva, Vysokou školou zdravotníctva a  sociálnej prace 
sv. Alžbety, n.o., Slovenskou lekárnickou komorou, Inštitútom prevencie a intervencie 
a Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek.

Úvod Kongresu patril tradične slávnostným prednáškam. Aj keď sme sa tento rok 
rozhodli neudeliť v poradí už 7. Sečanského cenu, veľmi sa už tešíme na budúci rok, 
kedy snáď usporiadame slávnostné odovzdanie tejto významnej ceny udeľovanej 
za zásluhy pri budovaní obezitológie na Slovensku prezenčne.

Záštitu nad Kongresom poskytla pani profesorka Dana Műllerová, viceprezidentka 
Európskej spoločnosti pre štúdium obezity pre región centrálnej Európy, členka výbo-
ru Českej obezitologickej spoločnosti, ktorá svoju prezentáciu zamerala na definova-
nie potrebných krokov pre riešenie problénov obezitológie v stredoeurópskom regióne. 
Ďalším pozvaným hosťom bola pani docentka Mária Walkobinger z Lekárskej univer-
zity vo Viedni, ktorá vo svojej prednáške definovala množstvo faktorov, pre ktoré sú 
spracované potraviny globálnou hrozbou pre verejné zdravie. Ďalšia zo slávnostných 
prednášok s  názvom Quo vadis slovenská obezitológia? vhodne prezentovala minu-
losť, popísala súčasnosť a načrtla možnú budúcnosť slovenskej obezitológie. 

Pokrstili sme a zapriali do života všetko najlepšie novej knihe autorského kolektívu – 
Minárik, Fábryová, Ukropcová, Penesová, Blaho - Redukčná diéta. Skúsme to inak! 
Ako neprísť o kvalitu svojho života.

V priebehu roka 2021 Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo tri významné doku-
menty spracované členmi Slovenskej obezitologickej asociácie a Obezitologickej sek-
cie Slovenskej diabetologickej spoločnosti - Štandardné diagnostické a  terapeutické 
postupy (ŠDTP) na komplexný manažment nadhmotnosti a obezity v dospelom veku 
a ŠDTP na chirurgický manažment obezity u dospelých, ako aj ŠDTP na manažment 
psychologického prístupu k terapii nadhmotnosti a obezity u dospelých. Venovali sme 
sa preto týmto horúcim témam hľadajúcim cestu obézneho jedinca slovenským zdra-
votníckym aj nezdravotníckym systémom. V blízkej budúcnosti sa budeme ešte viacej 
snažiť o implementáciu týchto dôležitých odporúčaní do našej každodennej klinickej 
praxe.
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Vedecký program/Scientific programme
21. 10. 2021  Štvrtok/Thursday  15:00 – 18:35

15:00 – 15:05  OTVORENIE/OPENING

15:00 – 16:25  OTVORENIE A SLÁVNOSTNÉ PREDNÁŠKY/
 OPENING AND CEREMONIAL LECTURES
 Predsedníctvo/Chairs: Fábryová Ľ., Ukropec J.

15:05 – 15:25 Obezita a obezitologie ve Středoevropském regionu EASO
 Obesity and Obesitology in Central Europe region EASO 
 Müllerová D. (Plzeň, Česká republika)

15:25 – 15:45 Spracované potraviny: Globálna hrozba pre verejné zdravie? 
 Processed foods: A global threat to public health? 
 Wakolbinger M. (nee Luger), (Viedeň, Rakúsko)

15:45 – 16:05 Quo vadis obezitológia na Slovensku?/Quo vadis Obesitology in Slovakia?
 Fábryová Ľ., Kissová V., Ukropcová B., Ukropec J., Mináriková D.,  
 Minárik P., Rác M., Makara P. (Bratislava, Nitra, Snina)

16:05 – 16:25   Krst publikácie „Redukčná diéta, skúsme to inak: ako neprísť o kvalitu   
 svojho života“/Introduction of the new book „Reduction Diet, Let ś  
 try it diferently: how to keep the quality of life“ autorského kolektívu    
 (v abecednom poradí)/of the autoŕ s collective (in alphabetical order) 
 Blaho E., Fábryová Ľ., Minárik P., Penesová A., Ukropcová B.

16:25 – 16:30 PRESTÁVKA/BREAK TIME

16:30 – 18:35   ŠTANDARDNÝ DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP  
 NA KOMPLEXNÝ MANAŽMENT NADHMOTNOSTI A OBEZITY  
 V DOSPELOM VEKU 2021/STANDARD DIAGNOSTIC  
 AND THERAPEUTIC GUIDELINES FOR THE COMPLEX  
 MANAGEMENT OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN ADULTS 2021
 Predsedníctvo/Chairs: Fábryová Ľ., Kissová V., Minárik P.

16:30 – 16:45  Ako by mala prebiehať starostlivosť o pacienta s obezitou    
 v ambulantnej praxi/How should we care for an obese patient    
 in daily clinical practice 
 Fábryová Ľ. (Bratislava) 

16:45 – 17:00    Pripravenosť na zmenu v manažmente telesnej hmotnosti/   
 Readiness for change in weight management 
 Minárik P. (Bratislava)

17:00 – 17:15 Konkrétne kroky diétneho manažmentu podľa navrhnutých    
 štandardných postupov/Specific steps in the dietary  
 management according to the proposed guidelines
 Kissová V. (Nitra) 

17:15 – 17:25 Konkrétne kroky manažmentu pohybovej aktivity podľa  
 navrhnutých štandardných postupov/Specific steps in the physical  
 activity management of a patient with obesity in line  
 with the proposed guidelines
 Ukropcová B. (Bratislava)

17:25 – 17:35    Diagnostika pohybovej aktivity a fyzickej zdatnosti/ 
 Diagnostics of physical activity and fitness
 Slobodová L. (Bratislava)

17:35 – 17:55 Konkrétní kroky  psychologického managementu  podle navrhnutých  
 standardních postupů/Specific Steps in the Psychological Management  
 in Line with the Proposed Guidelines 
 Málková I. (Praha, Česká republika)

17:55 – 18:05 Kedy nastane čas pre farmakoterapiu a bariatricko/metabolickú  
 chirurgiu?/When is the right time for pharmacotherapy and bariatric/ 
 metabolic surgery? 
 Lacka J. (Trnava) 

18:05 – 18:20 Čo nám prináša nový Štandardný diagnostický a terapeutický    
 postup v chirurgickej liečbe obezity v dospelom veku 2021?/   
 What are the highlights of the new 2021 Guidelines for  
 diagnostics and surgical treatment of obesity in adulthood?
 Marko Ľ. (Banská Bystrica)

18:20 – 18:35  DISKUSIA/DISCUSSION

22. 10. 2021  Piatok/Friday  15:00 – 19:05 

15:00 – 16:00  DIABETES MELLITUS 2. TYPU A OBEZITA: DVE ÚZKO PREPOJENÉ  
 CHRONICKÉ OCHORENIA/TYPE 2. DIABETES MELLITUS  
 AND OBESITY: TWO CLOSLY RELATED CHRONIC DISEASES
 Sympózium podporené spoločnosťou Novo Nordisk Slovakia s. r. o./
 Symposium supported by Novo Nordisk Slovakia s. r. o.
 Predsedníctvo/Chair: Fábryová Ľ.
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15:00 – 15:15 Úloha mozgu v regulaci apetitu/The Role of brain in appetite regulation 
 Haluzík M. (Praha, Česká republika)
15:15 – 15:30 Multifaktorový efekt agonistov GLP-1 receptorov v liečbe diabetikov    
 2. typu a pacientov s obezitou/Multifactorial effect of GLP-1 receptor    
 agonists in the treatment of patients with type 2. diabetes mellitus 
 and obesity 
 Doničová V. (Košice)

15:30 – 15:45 Antiaterogénny efekt a kardiovaskulárne benefity agonistov GLP-1    
 receptoro/Antiatherogenic effect and cardiovascular benefits of GLP-1   
 receptor agonists 
 Tkáč I. (Košice)

15:45 – 16:00 Diskusia/Discussion

16:00 – 17:15 MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP V MANAŽMENTE JEDINCA    
 S NADHMOTNOSŤOU A OBEZITOU (I)/MULTIDISCIPLINARY    
 APPROACH IN MANAGEMENT OF INDIVIDUALS WITH  
 OVERWEIGHT AND OBESITY (I)
 Predsedníctvo/Chairs: Ukropcová B., Minárik P.

16:00 – 16:15 Nádorové ochorenia a obezita/Cancer and obesity
 Minárik P., Mináriková D. (Bratislava)   

16:15 – 16:25    Účinok 6 mesačného aeróbne silového tréningového programu  
 na metabolické zdravie a kardiorespiračnú zdatnosť u pacientov    
 vyliečených z karcinómu semenníkov (PhD študent)/The effects
 of a 6-month aerobic-strength training program on metabolism  
 and cardiorespiratory fitness in testicular cancer survivors (PhD student)
 Amiri A., Chovanec M., Oliva V., Litváková V., Schon M., Krumpolec P., 
 Sedliak M., Mego M., Ukropcová B., Ukropec J. (Bratislava)

16:25 – 16:35  Mikrobióm vo vzťahu ku antropometrických parametrom  
 a kognitívnym funkciám u seniorov (PhD študent)/Microbiome    
 in relation to anthropometric parameters and cognitive    
 functions in seniors (PhD student)
 Forišek-Paulová P., Schön M., Krumpolec P., Slobodová L., Sedliak M.,  
 Sandris Nielsen D.,Ukropcová B., Ukropec J., (Bratislava)

16:35 – 16:50 Hypertenzia vzniknutá na gauči (prednáška podporená spoločnosťou    
 Servier Slovensko)/Hypertension developed on the couch 
 (presentation supported by Servier Slovensko)  
 Letavay P. (Ružomberok)

16:50 – 17:05     Manažment dyslipidémie a artériovej hypertenzie u pacienta s obezitou:  
 je iný alebo rovnaký ako u neobéznych jedincov? (prednáška podporená   
 spoločnosťou Servier Slovensko)/Should the management of dyslipidemia  
 and arterial hypertension in obese and non-obese patient be identical  
 or different? (presentation supported by Servier Slovensko)
 Fábryová Ľ. (Bratislava)

17:05 – 17:15     DISKUSIA/DISCUSSION

17:15 – 17:20 PRESTÁVKA/BREAK TIME

17:20 – 19:00 MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP V MANAŽMENTE JEDINCA    
 S NADHMOTNOSŤOU/OBEZITOU (II)/MULTIDISCIPLINARY  
 APPROACH IN MANAGEMENT OF INDIVIDUALS WITH OVERWEIGHT   
 AND OBESITY (II)
 Predsedníctvo/Chairs: Penesová A., Rác M.

17:20 – 17:35 Komplexný kardio-renálne-metabolický účinok SGLT-2 inhibítorov v praxi   
 (prednáška podporená spoločnosťou Boehringer-Ingelheim)/Complex 
 cardio-renal-metabolic effect of SGLT-2 inhibitors in clinical practice    
 (supported by Boehringer-Ingelheim)
 Plášil R. (Vrútky)

17:35 – 17:50 Využitie nízkokalorických diét v rámci nutričnej intervenie 
 u extrémne obéznych pacientov/Use of low-calorie diets  
 in nutritional intervention to patients with extreme obesity
 Penesová A., Babjaková J., Havranová A., Rádiková Ž., Minárik P. (Bratislava)

17:50 – 18:00   Zloženie črevného mikrobiómu u extrémne obéznych slovenských  
 pacientov (PhD študent)/Composition of gut microbiota in Slovak patients   
 with extreme obesity (PhD student)
 Kubáňová L., Šoltys K., Hric I., Ugrayová S., Rádiková Ž., Bielik V.,  
 Penesová A. (Bratislava)

18:00 – 18:10      Molekulárne mediátory účinkov pohybovej aktivity na mozog    
 u človeka (PhD študent)/Molecular mediators of the effects    
 of physical activity on human brain (PhD student) 
 Malenovská K., Tomková M., Schön M., Nemec M., Straka I., Slobodová L.,   
 Turčáni P., Sedliak M., Valkovič P., Ukropec J., Ukropcová B. (Bratislava)

18:10 – 18:25 Metabolicky asociovaná tuková choroba pečene (prednáška podporená    
 edukačným grantom PRO.MED.CS.)/Metabolically associated fatty liver 
 disease (presentation supported by educational grant PRO.MED.CS.)
 Rác M. (Nitra)
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18:25 – 18:40 Skúsenosti z pilotného projektu bariatricko-metabolickej chirurgie  
 v spolupráci so VšZP na Slovensku/Experiences from a pilot project  
 of bariatric-metabolic surgery in cooperation with VšZP in Slovakia 
 Kehér I., Bednár I., Škuta R. (Trnava)

18:40 – 19:05 DISKUSIA/DISCUSSION

23. 10. 2021  Sobota/Saturday  9:00 – 13:05 

9:00 – 10:20  PREVENCIA NADHMOTNOSTI A OBEZITY – DÔLEŽITÁ SÚČASŤ  
 PODPORY ZDRAVIA/PREVENTION OF OVERWEIGHT  
 AND OBESITY – IMPORTANT PART OF HEALTH PROMOTION
 Predsedníctvo/Chairs: Mináriková D., Mrázová M. 

9:00 – 9:15  Zvyšovanie úrovne zdravotnej gramotnosti ako účinný nástroj  
 prevencie obezity/Raising health literacy levels as an effective tool  
 for obesity prevention 
 Mrázová M. (Bratislava) 

9:15 – 9:30  Poradne zdravia v Slovenskej republike včera, dnes a zajtra/   
 Health counselling centers in Slovak Republic yesterday, today  
 and tomorrow   
 Klocová-Adamčáková Z., Smolková I., Hellebrandt P. (Banská Bystrica)

9:30 – 9:45 Nutri-Score – podpora zdraviu prospešnej výživy pri prevencii    
 obezity a s ňou súvisiacich chronických chorôb (prednáška podporená 
 spoločnosťou Danone, s.r.o.)/Nutri-Score – promoting healthy nutrition  
 in the prevention of obesity and related chronic diseases (presentation   
 supported by Danone, s.r.o.)
 Mináriková D. (Bratislava)

9:45 – 10:00        Škola obezity: skupinová liečba detskej obezity/School of obesity:  
 group therapy for obese children
 Banovčinová A., Schusterová I., Sádová E. (Košice)

10:00 – 10:10 Úloha pacientskej organizácie v manažmente obezity. Stigma Day  
 na Slovensku./The Role of the patient organization in management 
 of obesity. Stigma Day in Slovakia.
 Vrabcová H. (Bratislava)

10:10 – 10:20 DISKUSIA/DISCUSSION

10:20 – 10:25 PRESTÁVKA/BREAK TIME

10:25 – 12:55 MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP V MANAŽMENTE JEDINCA  
 S OBEZITOU (III)/MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN MANAGEMENT   
 OF INDIVIDUALS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY (III)
 Predsedníctvo/Chairs: Fábryová Ľ., Kissová V.

10:25 – 10:45  Obezita, demencie a COVID-19/Obesity, dementias and COVID-19
 Králová M. (Bratislava)
10:45 – 11:00 Prevalencia obezity u slovenských detí (výsledky COSI projektu)/ 
 Prevalence of obesity in slovak children (results of the project COSI)
 Tichá Ľ., Kállayová D., Regecová V., Podracká Ľ. (Bratislava)

11:00 – 11:10  Chuťové preferencie u obéznych detí a adolescentov (PhD študent)/ 
 Taste preferences in obesecChildren and adolescents (PhD student) 
 Krajčovičová L., Staníková D., Slobodová L., Forišek-Paulová P.,  
 Vitariušová E., Tichá Ľ., Ukropcová B., Stanik J., Ukropec J. (Bratislava)

11:10 – 11:25    Kognitívno behaviorálna terapia detskej obezity/ 
 Cognitive behavioral therapy of childhood obesity
 Majerčák I., Čopíková L. (Košice, Trenčín)

11:25 – 11:40 Ako sa zmenili klinické ukazovatele u pacientov zapojených v programe   
 „Dôvera Pomáha diabetikom“? (prednáška podporená spoločnosťou  
 Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.)/How did the clinical parameters  
 of patients participating on DôveraPomáha diabetikom programme    
 changed? (supported by Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.) 
 Mužík R., Benková B., Nováková K., Knapčoková V. (Bratislava)

11:40 – 11:55 Novinky vo farmakoterapii diabezity a obezity/ 
 News in pharmacotherapy of diabesity and obesity
 Fábryová Ľ. (Bratislava)

11:55 – 12:10  Ako na liečbu obezity v Kúpeľoch? Má to vôbec význam?/ 
 How to Treat Obesity in Spa? Does it Matter? 
 Belovičová M., Pavlišinová Z. (Bardejov)

12:10 – 12:25  Riziko vzniku sarkopénie po bariatricko/metabolických operáciách/ 
 Risk of sarcopenia after bariatric/metabolic surgery
 Pekař M., Pekařova A., Bužga M., Holéczy P., Soltes M. (Ostrava)

12:25 – 12:40 Vzťah medzi čuchom a obezitou/The relationship between  
 obesity and olfaction 
 Račeková E., Raček A., Martončíková M. (Košice)

12:40 – 12:55   DISKUSIA/DISCUSSION

12:55 – 13:05   ZÁVER PODUJATIA/FINAL REMARKS 
 Predsedníctvo/Chairs: Fábryová Ľ., Minárik P., Ukropec J.
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PREDNÁŠKY/LECTURES

Abstrakt č. 1
THE EFFECTS OF A 6-MONTH AEROBIC-STRENGTH TRAINING PROGRAM ON 
METABOLISM AND CARDIORESPIRATORY FITNESS IN TESTICULAR CANCER 
SURVIVORS/ÚČINOK 6 MESAČNÉHO AERÓBNE SILOVÉHO TRÉNINGOVÉHO 
PROGRAMU NA METABOLICKÉ ZDRAVIE A KARDIORESPIRAČNÚ ZDATNOSŤ 
U PACIENTOV VYLIEČENÝCH Z KARCINÓMU SEMENNÍKOV

Amiri A.1, Chovanec M.2, Oliva V.4, Litváková V.1, Schon M.1, Krumpolec P.1, Slobodová L.1, 
Sedliak M.4, Mego M.2, Ukropcová B.1,3, Ukropec J.1 
1Department of Metabolic Disease Research & Center of Physical Activity Research, Institute of 
Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
22nd Department of Oncology, Faculty of Medicine, Comenius University and National Cancer Institute, 
Bratislava, Slovakia
3Institute of Pathophysiology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia
4Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Obezita je rizikovým faktorom pre vznik viacerých onkologických ochorení vrátane kar-
cinómu prsníka, hrubého čreva a pečene. Pacienti vyliečení z rakoviny, môžu v dôsledku 
chemoterapie trpieť metabolickým či kardiovaskulárnym ochorením. Pravidelné cvičenie 
má potenciál zlepšiť zdatnosť a metabolické zdravie a môže zlepšiť kvalitu života pacien-
tov vyliečených z rakoviny. Cieľom našej práce je vyhodnotiť účinky intenzívneho aerób-
ne-silového tréningu na kardiorespiračnú zdatnosť (VO2max) silu a energetický metabo-
lizmus pacientov vyliečených z rakoviny zárodočných buniek semenníkov (TGCT).
Metódy: Osemnásť mužov v strednom veku (42,5 ± 8,5 rokov) absolvovalo 6-mesač-
nú aeróbne-silovú tréningovú intervenciu pod dohľadom trénera (silový tréning 2x1 
hod/týždenne, aeróbny tréning 1x1 hod týždenne). Intervencia sa uskutočnila asi 6 ro-
kov po absolvovaní chemoterapie na báze cisplatiny. Pred a po tréningovej intervencii 
sa stanovilo: telesné zloženie (bioimpedancia), metabolické/biochemické parametre 
(glykémia, inzulinémia, hladiny celkového a HDL-cholesterolu v sére nalačno), svalová 
sila (dynamometria horných a dolných končatín) a aeróbna zdatnosť (VO2max, spiro-
ergometria), objem a intenzita každodennej fyzickej aktivity a kvalita spánku (akcele-
rometre GENEActiv, Activinsights, UK).
Výsledky: Intervencia neviedla k zmene telesnej hmotnosti a telesného zloženia (sva-
lová hmota, tuk, viscerálny tuk) ani biochemických parametrov v krvi (glykémia, in-
zulinémia, celkový cholesterol nalačno), mala však tendenciu zvyšovať HDL-choleste-
rol (p = 0,06). Výsledkom cvičenia bolo taktiež zlepšenie kardiorespiračnej zdatnosti 
(p = 0,05) a zvýšenie svalovej sily (flexia a extenzia kolena, leg-press, p <0,01). Okrem 
toho intervenciou indukované zmeny zdatnosti (VO2max) a svalovej hmoty negatívne 
korelovali so zmenami glykémie nalačno (r = -0,48, p = 0,049; r = -0,54, p = 0,02).

Záver: Aeróbne-silový tréning zlepšil kardiorespiračnú zdatnosť a  svalovú silu  pa-
cientov, ktorí prekonali TGCT a  mal tendenciu zlepšovať ich celotelový energetický 
metabolizmus. Naše výsledky poukazujú na  pozitívne účinky pravidelného cvičenia 
v komplexnom manažmente pacientov, ktorí boli chemoterapiou vyliečení z karcinó-
mu zárodočných buniek semenníkov.
Projekt bol podporený grantom: APVV 19/0411, VEGA 2/0164/18

Abstrakt č. 2
„ŠKOLA OBEZITY“: SKUPINOVÁ LIEČBA DETSKEJ OBEZITY/ 
„SCHOOL OF OBESITY“: GROUP THERAPY OF OBESE CHILDREN 

Bánovčinová A.1, Schusterová I.2, Sádová E.1, Kurcinová H.1 , Šaligová J.1, Potočňáková Ľ.1, 
Maníková M.1, Šalamonová K., Sušinková J.3, Michalková J.3, Koľvek G.1, Mattová M.1, 
Mazzota C.1, Drobňaková S.1, Fajdelová M., Šudáková M., Mihalíková P., Ninicz T. 
1Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice/Department of Paediatrics and Adolescent Medicine,  
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Medicine and Children’s Faculty Hospital in Košice 
2I. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. Košice/1st Department of Cardiology, Pavol Jozef Šafárik 
University in Košice, Faculty of Medicine and East Slovak Institute of Cardiovascular Diseases, a joint-
stock company
3Ústav ošetrovateľstva, LF UPJŠ, Košice/Department of Nursing Care, Pavol Jozef Šafárik University in 
Košice, Faculty of Medicine

Úvod: Obezita u detí sa stáva celosvetovým epidemiologickým problémom 21. storočia. 
Detská obezita má tendenciu pretrvávať aj v dospelosti, čo vedie ku vzniku kardiovas-
kulárnych a iných orgánových zmien, ktorých príznaky sa môžu pozorovať, už u mla-
dých dospelých.
„Škola obezity“ je medziodborový ambulantný program zameraný na  liečbu obezity 
u detí, prebieha v Detskej fakultnej nemocnici Košice za spolupráce s OZ Priatelia Kli-
niky detí a dorastu v Košiciach. Odborné vyšetrenia, stanovenie závažnosti obezity 
a výšky rizika možných komplikácií, vytvorenie terapeutického a tréningového plánu 
a zároveň vypracovanie jedálnička sú súčasťou 6 mesačnému programu „Škola obezity“.  
Liečba obezity si vyžaduje úzku spoluprácu viacerých špecialistov (detský kardiológ, 
detský nefrológ, odborník na poruchy metabolizmu, detský endokrinológ, psychológ 
atď.). Kuriozitou programu je skupinová liečba detí. 
Počas pandémie COVID-19 ambulantný program „Škola obezity“ prebiehal online for-
mou – ponúkal naším pacientov prístup k toku informácii z pohodlia domova, napriek 
obmedzení pacienti a ich rodičia mali veľký záujem byť v dennom kontakte s našimi 
odborníkmi.
Súbor: Aktuálny počet pacientov, ktorí sú zaradení v rôznych štádiách 6 mesačného 
programu „Škola obezity“ je 130. Prvých 84 pacientov už skončilo 6 mesačný program. 
Metodika: U pacientov sme hodnotili zmeny BMI, telesnej hmotnosti a percentuálny 
úbytok telesnej hmotnosti po absolvovaní 6 mesačného ambulantného programu. 



3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

3rd Congress of the Slovak Obesity Association and 19th Slovak congress on obesity with International Participation

3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

3rd Congress of the Slovak Obesity Association and 19th Slovak congress on obesity with International Participation

16 17

Výsledky: U  pacientov sme zaznamenali signifikantný rozdiel v  telesnej hmotnosti 
a BMI (p < 0.001) pri úvodnom hodnotení antropometrických parametrov vs po 6 me-
siacoch. U  60% pacientov sme zaznamenali významný úbytok telesnej hmotnosti – 
u 70 % dievčat (u 20 % dievčat úbytok telesnej hmotnosti ≥ 5 % a u 50 % dievčat úbytok 
telesnej hmotnosti < 5 % úvodnej telesnej hmotnosti) a u 45 % chlapcov (u 35 % chlap-
cov úbytok telesnej hmotnosti ≥ 5 % a u 10 % chlapcov úbytok telesnej hmotnosti < 5 % 
úvodnej telesnej hmotnosti).
Záver: Skupinová liečba obezity u  detí sa ukazuje byť efektívna a  atraktívna pre 
deti, rodičia sú kľúčovým faktorom v liečbe detskej obezity.

Abstrakt č. 3
AKO NA LIEČBU OBEZITY V KÚPEĽOCH ? MÁ TO VÔBEC VÝZNAM?/
HOW TO TREAT OBESITY IN SPA? DOES IT MATTER? 

Belovičová M. 1,2,3, Pavlišinová Z4. 
1VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava/St. Elizabeth University of Healthcare and Social Work, Bratislava
2Interná ambulancia so zameraním na diagnostiku a liečbu chorôb pečene, Remedium s.r.o. Bardejovské 
Kúpele/Internal outpatient clinic focusing on the diagnosis and treatment of liver diseases, Remedium s.r.o. 
Bardejovské Kúpele
3Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie (SSPO),/Slovak Society of Practical Obesitology (SSPO), 
Bardejov
4Detská liečebňa Valentína Bardejovské Kúpele a.s./Children‘s Hospital Valentína Bardejovské Kúpele a.s.

Kúpeľná starostlivosť je následná, doplnková liečba a  nadväzuje na  predchádzajúcu 
ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. Kúpele sú určené pre pacientov, ktorí sú pra-
videlne sledovaní a liečení v odbornej ambulancii, prípadne sú po operácii. Diagnózy 
pre potreby kúpeľnej starostlivosti upravuje indikačný zoznam pre kúpeľnú starost-
livosť. Zdravotná poisťovňa prepláca liečebné procedúry v  kúpeľoch, avšak pri kú-
peľnom preukaze typu „B“ si ubytovanie, stravovanie a  kúpeľný poplatok hradí pa-
cient sám. Kúpeľná liečba sa pri vybraných diagnózach uhrádza raz ročne alebo každé  
2 roky. Kúpeľná liečba však má aj svoje kontraindikácie, ktoré je potrebné rešpektovať. 
Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný praktický lekár alebo špecialista podľa 
kritérií uvedených v indikačnom zozname.
V indikačnom zozname však doposiaľ neexistuje diagnóza obezita, resp. metabolický 
syndróm, aby bolo možné absolvovať liečebný pobyt pre dospelého s touto indikáciou. 
Jedine u  detí existuje indikačná skupina XXIV-Choroby z  porúch látkovej výmeny 
a žliaz s vnútornou sekréciou, u ktorej poistenec pred dovŕšením 18. roku života môže 
každoročne absolvovať kúpeľnú liečbu pokiaľ má obezitu ťažkého stupňa (jeho hmot-
nosť presahuje 50 % normy stanovenej pre daný vek). 
Autori v prednáške retrospektívne analyzujú viacero súborov: a) súbor dospelých pa-
cientov, ktorí boli liečení v Bardejovských Kúpeľoch a.s. v rámci intenzívneho komplex-
ného programu zameraného na redukciu hmotnosti v rokoch 2012 - 2017; b) modifi-

kovanú verziu redukčného pobytu od roku 2017 doteraz; c) liečebné pobyty u detských 
pacientov v  rokoch 2011 - 2021. Na  území Bardejovských Kúpeľov a.s. sa nachádza 
detská liečebňa Valentína, ktorá bola založená v roku 1979. Ročne je v nej liečených 
cca 200 detí s diagnózou obezita.  
Medzi hlavné liečebné procedúry v rámci redukcie telesnej hmotnosti v prostredí kú-
peľov patria: skupinové cvičenie, bicyklovanie pod vodou, minerálne kúpele, suchý 
uhličitý vak, lymfodrenáže, klasické masáže, nordic walking, plávanie v bazéne, sau-
novanie. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je pravidelné užívanie hypotonickej minerál-
nej vody Klára, diétoterapia, psychologická podpora klientov, edukácia a uplatňovanie 
princípov kognitívno-behaviorálnej terapie. 
Balneoterapia je účinný program zameraný na zmenu životného štýlu, ktorý je spre-
vádzaný redukciou telesnej hmotnosti a dlhodobo pretrvávajúcim efektom, umožňuje 
zároveň aj skupinovú intervenciu a vzájomnú motiváciu klientov. 

Abstrakt č. 4
MULTIFAKTOROVÝ EFEKT GLP-1 RA V LIEČBE DM2T A OBEZITY/
MULTIFACTORIAL EFFECT OF GLP-1 RA IN TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS AND OBESITY

Doničová V.
Interná a diabetologická ambulancia, Human – Care s.r.o., Košice/Outpatient clinic for Internal medicine 
and Diabetology, Human – Care s.r.o., Košice

GLP-1 (glukagón-like pepide-1) je inkretínový hormón vylučovaný L-bunkami v trá-
viacom trakte ako aj  špecializovanými bunkami v mozgu po stimulácii jedlom. Analó-
gy GLP-1- agonisty GLP-1 receptorov (GLP-1 RA), sú vyrábané metódami genetického 
inžinierstva a líšia sa štruktúrou aj veľkosťou, nevykazujú tzv. class efekt a nemožno 
im prisudzovať rovnaké účinky. Liraglutid je malý humánny stredne dlhodobo pôso-
biaci GLP-1 RA, ktorý je registrovaný na liečbu DM2T a obezity, semaglutid je dlhodo-
bo pôsobiaci GLP-1 RA, ktorý je registrovaný na liečbu DM2T a má ukončený program 
klinických skúšaní aj v liečbe obezity. 
Receptory pre GLP-1 sa nachádzajú v rôznych tkanivách viacerých orgánových systé-
mov, a preto GLP1 RA vykazujú v tele viaceré fyziologické a farmakologické účinky.
Priamym účinkom na  pankreas GLP-1 RA znižujú glykémiu zvýšením biosyntézy 
a sekrécie inzulínu glukózovo-dependentným spôsobom a potlačením glukózovo-de-
pendentnej sekrécie glukagónu. Popísané bolo tiež zlepšenie funkcie a  spomalenie 
apoptózy β-buniek. 
GLP-1 je fyziologický regulátor apetítu a príjmu energie, ktorý signalizáciou v hypota-
lame a mozgovom kmeni zvyšuje pocit sýtosti, redukuje apetít a spomaľuje vyprázdňo-
vanie žalúdka. Liečba GLP-1 RA vedie k zníženému apetítu a chuti na  jedlo, k  lepšej 
kontrole stravovania, redukcii príjmu energie a  redukcii hmotnosti predominantne 
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cez stratu tuku. Úbytok hmotnosti je dlhodobo udržateľný a podmienený metabolic-
kou adaptáciou.
Liečba GLP1-RA viedla tiež k zlepšeniu metabolizmu pečene, k zvýšeniu inzulínovej 
senzitivity pečene, redukcii glukoneogenézy a redukcii de novo lipogenézy a lipotoxici-
ty. Aktuálne sa tiež sleduje možné terapeutické využitie GLP-1 RA v liečbe nealkoholo-
vej steatohepatitídy (NASH).
Veľké kardiovaskulárne skúšania preukázali kardiovaskulárny prínos GLP-1 RA u pa-
cientov s DM2T v zmysle redukcie rizika výskytu kardiovaskulárnych príhod a zlepše-
nia kardiovaskulárnych rizikových faktorov. 
Vďaka priamym alebo nepriamym multifaktorovým účinkom na  viaceré orgánové 
systémy poskytujú agonisty GLP-1 receptorov komplexnú intervenciu v liečbe DM2T 
a obezity. 

Abstrakt č. 5
NOVINKY VO FARMAKOTERAPII DIABEZITY A OBEZITY/
NEWS IN PHARMACOTHERAPY OF DIABESITY AND OBESITY

Fábryová Ľ.1,2,3

1MetabolKLINIK sro, Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, MED PED 
centrum, Bratislava/MetabolKLINIK sro, Dept. for diabetes, metabolic disorders, Lipid Clinic, MED PED 
centre, Bratislava
2Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied Bratislava/Biomedical Research Center, Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava
3Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava/
Institute for Prevention and Intervention St. Elisabeth University of Health Care and Social Work, 
Bratislava

Prevalencia jedincov s nadhmotnosťou a obezitou narastá prakticky vo všetkých kraji-
nách sveta. Nadhmotnosť a obezita sú asociované s viac ako 236 chronickými ochorenia-
mi, ktoré vedú k nárastu morbitidy a mortality. U pacientov s BMI ≥ 27 kg/m2 s najmenej 
jednou komorbiditou súvisiacou s  obezitou, ako je diabetes mellitus 2. typu, artério-
vá hypertenzia, dyslipidémia a lebo s BMI≥ 30 kg/m2, u ktorých zlyhal komplexný ma-
nažment životného štýlu odporúčame adjuvantnú antiobezitickú farmakoterapiu. 
V  súčasnosti je v  USA schválených FDA (Food and Drug Administration) päť liekov 
na chronický manažment obezity: orlistat, fentermín/topiramát s predĺženým uvoľňo-
vaním, naltrexón/bupropión s predĺženým uvoľňovaním, liraglutid 3,0 mg a najnovšie 
aj semaglutid 2,4 mg. V Európskej Únii sú k dispozícii na chronický farmakoterapeutic-
ký manažment obezity tri medikamenty: orlistat, naltrexón/bupropión s predĺženým 
uvoľňovaním a liraglutid 3,0 mg (je k dispozícii iba v niektorých krajinách EÚ). Vo fáze 
schvaľovacieho procesu na úrovni EÚ je semaglutid 2,4 mg. Na Slovensku máme reálne 
k dispozícii iba naltrexón/bupropión s predĺženým uvoľňovaním a podľa najnovších in-
formácií by sme v priebehu budúceho roka mohli disponovať liečbou liraglutidom 3,0 mg.

V klinickej praxi aj o redukcii hmotnosti platí, čím nižšie, tým lepšie. Najnovšie “anti-
obezitiká” patriace do skupiny GLP-1 (glukagon like peptid-1) receptorových agonis-
tov - liraglutid 3.0 mg (podávaný subkutánne raz denne) a semaglutid 2,4 mg (podáva-
ný subkutánne raz týždenne) vedú k podstatne významnejšiemu poklesu hmotnosti 
oproti ostatným antiobezitikám. Potvrdzujú to výsledky programov 3. fázy klinického 
skúšania štúdií SCALE (Satiety and Clinical Adiposity-Liraglutide Evidence), ako aj re-
centne publikované výsledky časti rozsiahleho klinického programu STEP (Semaglu-
tide  Treatment Effect in People with Obesity).  Doposiaľ boli publikované výsledky 
štyroch štúdií STEP 1, 2, 3 a 4 v rôznych populáciách, v ktorých sa úbytok hmotnos-
ti pohyboval od  16,9% do  18,2%. O  niečo nižší pokles hmotnosti bol zaznamenaný 
u obéznych diabetikov, ale čo nie je prekvapivé. Takže pri terapii semaglutidom je re-
dukcia hmotnosti oveľa dramatickejšia ako pri ostatných doposiaľ schválených anti-
obezitikách.
Avšak v konečnom dôsledku nejde len o redukciu hmotnosti. V štúdii STEP-1 bola u pa-
cientov vykonaná DEXA (dual-energy x-ray absorptiometry) analýza telesného zlože-
nia, ktorá potvrdila, že semaglutid viedol k priaznivým zmenám v telesnom zložení. 
Podobne došlo k  priaznivému ovplyvneniu kardiovaskulárnych rizikových faktorov 
(obvod pása, systolický aj diastolický krvný tlak, C-reaktívny proteín, glukózový me-
tabolizmu, inzulínová rezistencia). Či tieto zmeny budú viesť aj k poklesu kardiovas-
kulárnej morbidity a mortality nám povie štúdia CVOT štúdia SELECT (výsledky oča-
kávame 2023).
V štúdii STEP -2 u obéznych diabetikov 2. typu liečba semaglutidom 2.4 mg viedla k po-
klesu hmotnosti okolo 10 %, čo bolo sprevádzané aj signifikantnejším zlepšením glyk-
emickej kontroly.
Ďalšiu nádej v obezitológii vzbudzuje amylín – neuroendokrínny peptid pochádzajú-
ci z beta buniek pankreasu, ovplyvňujúci pocit sýtosti. Modifikovaný amylin vo for-
me cagrilintidu má dlhší polčas. Zatiaľ máme k dispozícii výsledky 2. fázy klinického 
skúšania, v ktorej cagrilintid v dávke 4,5 mg viedol k vyššej redukcii hmotnosti ako 
liraglutid 3.0 mg. Keďže amylín účinkuje v inej časti mozgu ako GLP-1, v prípade kom-
binácie s GLP-1RA očakávame vyšší pokles hmotnosti, čo sa aj potvrdilo v 1. fáze kli-
nického skúšania kombinácie cagrilintidu a semaglutidu 2.4 mg.
Ďalšou možnosťou je kombinácia dvoch inkretínových hormónov (GLP-1 a GIP), ktorú 
nájdeme v tirzepatide. Prebiehajú klinické štúdie 2. fázy u diabetikov 2. typu aj u obéz-
nych nediabetikov, kde bol zaznamenaný pokles hmotnosti okolo 11 kg. Určite budú 
veľmi zaujímavé aj výsledky 3. fázy klinického skúšania, ktoré budeme mať k dispozí-
cii v blízkej budnúcnosti.
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Abstrakt č. 6
AKO BY MALA PREBIEHAŤ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S OBEZITOU 
V AMBULANTNEJ PRAXI/HOW TO CARE FOR PATIENT WITH OBESITY  
IN CLINICAL PRACTICE?

Fábryová Ľ.1,2,3 

1MetabolKLINIK sro, Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, MED PED 
centrum, Bratislava/MetabolKLINIK sro, Dept. for diabetes, metabolic disorders, Lipid Clinic,  
MED PED centre, Bratislava
2Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied Bratislava/Biomedical Research Center, Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava
3Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava/
Institute for Prevention and Intervention St. Elisabeth University of Health Care and Social Work, Bratislava

Prevalencia jedincov s nadhmotnosťou/obezitou narastá prakticky vo všetkých kraji-
nách sveta, od roku 1975 sa počet obéznych jedincov celosvetovo strojnásobil. Podľa 
údajov WOF (World Obesity Federation) v súčasnosti žije na svete 800 miliónov obéz-
nych osôb (v roku 2016 to bolo 650 miliónov). Realita na Slovensku je taká, že približne 
60 % dospelej populácie má nadhmotnosť, 25 % zápasí s obezitou a obezitou 3. stup-
ňa (BMI ≥ 40 kg/m2) trpí asi 1 % dospelej populácie (čo predstavuje asi 33 000 osôb). 
Slovenská republika v rámci krajín Európskej Únie zaostáva v dosahovaní „priemer-
nej a zdravej dĺžky života” u oboch pohlaví . Podľa údajov z Eurostatu (2016) patrilo 
na  Slovensku až 44 % celkového počtu úmrtí u  osôb <75 rokov (11 000 obyvateľov) 
do kategórie tzv. odvrátiteľných úmrtí (priemer v štátoch EÚ je 34 %). S nadhmotnos-
ťou/obezitou súvisí aj nárast ďalších chronických preventabilných ochorení. 
V  roku 2013 bola obezita uznaná Americkou lekárskou spoločnosťou ako chronická 
choroba, od  tých čias mnohé ďalšie odborné spoločnosti uznali obezitu za  chorobu, 
pretože jednoznačne spĺňa kritériá pre definíciu choroby.
Jednou z možností ako ovplyvňovať nárast nadhmotnosti a obezity v slovenskej popu-
lácii je zadefinovanie štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP) 
zameraných na komplexný manažment nadhmotnosti a obezity v dospelej populácii. 
Na stránke MZ SR sú k dispozícii s účinnosťou od 15. mája 2021 schválené ŠDTP v pod-
kapitole Obezitológia https://www.health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravot-
nictve a čoskoro na stránke pribudne aj schválená revízia uvedeného ŠDTP.
Podľa návrhu viacúrovňového komplexného manažmentu nadhmotnosti a  obezity 
u  dospelých jedincov je zdôraznená výnimočná úloha špecialistov na  primárnu sta-
rostlivosť v manažmente jedincov s obezitou. Ich úlohou je identifikovať v rámci svo-
jej praxe jedincov s  rizikom nárastu nadhmotnosti/obezity, identifikovať u  jedinca 
rizikové faktory rozvoja nadhmotnosti/obezity, klasifikovať obezitu (meranie výš-
ky, hmotnosti, obvodu pása, analýza zloženia tela) a riziko s ňou súvisiacich ochore-
ní (laboratórne vyšetrenia). V rámci namnézy je potrebné zobrať do úvahy špecifiká 
anamnézy u jedinca s nadhmotnosťou/obezitou. Dôležitou úlohou je aj zadefinovanie 

pripravenosti na zmenu a rozhodnutie o „posunutí“ pacienta na ďalšiu úroveň (ambu-
lancie špecialistu, obezitologická ambulancia) vo fáze pripravenosti na zmenu život-
ného štýlu. Dôležitou úlohou je aj monitorovanie denného kalorického príjmu, ako aj 
výdaja energie.
Na  ďalšej úrovni manažmentu jedincov s  nadhmotnosťu/obezitou, v  ambulanciách 
špecialistov, prípadne v budúcnosti snáď aj obezitológov, pribúdajú ďalšie špecializo-
vanejšie úlohy zamerané na  podrobnejšie antropometrické vyšetrenia (kožné riasy, 
bioelektrická impedancia), komplexnejšie zhodnotenie a návrh individuálneho jedál-
neho lístka, diagnostika, dotazníky a  meranie vykonávanej pohybovej aktivity), za-
istenie ďalších potrebných odborných vyšetrení, konzultácia a vedenie psychológom.
Centrum pre manažment obezity vykonáva špecializovanejšie vyšetrenia - podrobnej-
šiu antropometriu, prípadne hydrodenzitometriu alebo DEXA, vyšetrenie viscerálne-
ho tuku (CT, NMR), fakultatívne hormonálne vyšetrenia pri obezite.
Pred plánovaným B/M operačným výkonom je tiež stanovený podrobný postup, ako 
pacienta pripraviť nielne z medicínskeho , ale aj psychologického uhľa pohľadu, najmä 
aby vytrval v pokračovaní komplexnej zmeny životného štýlu.

Abstrakt č. 7
MANAŽMENT DYSLIPIDÉMIE A ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE U PACIENTA 
S OBEZITOU. JE INÝ ALEBO ROVNAKÝ AKO U NEOBÉZNYCH JEDINCOV?/
MANAGEMENT OF DYSLIPIDEMIA AND ARTERIAL HYPERTENSION IN AN OBESE 
PATIENT. IT IS DIFFERENT OR THE SAME AS IN NON-OBESE INDIVIDUALS?

Fábryová Ľ.1,2,3 

1MetabolKLINIK sro, Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, MED PED 
centrum, Bratislava/MetabolKLINIK sro, Dept. for diabetes, metabolic disorders, Lipid Clinic, MED PED 
centre, Bratislava
2Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied Bratislava/Biomedical Research Center, Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava
3Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava/
Institute for Prevention and Intervention St. Elisabeth University of Health Care and Social Work, 
Bratislava

Obezita je chronické ochorenie asociované s  kardiometabolickými komorbiditami 
(artériová hypertenzia, aterogénna dyslipidémia, rôzne stupne porúch metabolizmu 
glukózy). V dospelej populácii zodpovedá za 80 % prípadov rozvoja diabetes mellitus 
2. typu, 35 % prípadov ischemickej choroby srdca, 55 % výskyt artériovej hyperten-
zie. Epidemiologické, klinické aj experimentálne štúdie dokázali významnú asociáciu 
medzi množstvom a distribúciou telesného tuku a prevalenciou porúch metabolimu 
lipidov a a lipoproteínov. 
Všetky uvedené kardiometabolické komorbidity obezity zvyšujú kardiovaskulárnu 
morbiditu a mortalitu. Je to aj dôsledok toho, že sa nevyskytujú izolovane, ale väčši-
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nou súbežne. Koexistencia viacerých rizikových faktorov neznamená jednoduché sčí-
tanie ich efektu, ale výsledné riziko je násobnom individuálnych efektov. 
Súčasné štandardy prevencie kardio-cerebrovaskulárnych ochorení zdôrazňujú dôleži-
tosť dosahovania cieľových hodnôt pre LDL-C. Najväčšiu medicínu dôkazov z hypolipi-
demickej liečby majú statíny, ktoré sú liečbou prvej línie v sekundárnej prevencii, ale aj 
primárnej prevencii. Liečba statínmi vedie ku vysokoefektívnej redukcii vaskulárnych 
príhod. Z metaanalýzy 27 randomizovaných klinických štúdií (RCT) v CTT (Choleste-
rol Treatment Trialists’Collaboration) statíny viedli ku redukcii rizika veľkých koro-
nárnych príhod o 24 % na každé zníženie LDL-C o 1 mmol/l (95% CI 0,73–0,79), cievnej 
príhody o 15% (0,80–0,89) a koronárnych revaskularizácií o 24 % (0,73–0,79). Rozsah 
týchto benefitov je rovnaký u mužov a žien, fajčiarov a nefajčiarov, u starých alebo 
mladých osôb, u osôb s rôznymi stupňami obezity, s rôznym krvným tlakom a glyké-
miou.
Ďalším, nemenej závažným modifikovateľným rizikovým faktorom je artériová 
hypertenzia. Už stredne závažná artériová hypertenzia je spojená so skrátením dĺžky 
života. Redukcia tlaku krvi (TK) o 5 mmHg vedie nielen k zníženiu rizika mozgovej 
príhody o 34 %, ischemickej choroby srdca o 21 %, ale aj k zníženiu pravdepodobnosti 
vzniku demencie, srdcového zlyhania a mortality na kardiovaskulárne ochorenia.
Súčasné odporúčania na prevenciu KV ochorení odporúčajú venovať pozornosť aj re-
dukcii hmotnosti (dalšieho modifikovateľného rizikového faktora) prostredníctvom 
zmeny životného štýlu.
Z  Framinghamskej štúdie máme údaje o  60-70 % prevalencii artériovej hypertenzie 
a obezity (obézne ženy 64%, obézni muži 78%). Jeden z dvoch hypertonikov má sú-
časne dyslipidémiu (International Survey Evaluating microAlbuminuria Routinely by 
Cardiologists in patients with Hypertension). Z prierezových štúdií NHANES vyplý-
va, že dvaja z troch sledovaných pacientov majú nekontrolovanú hypertenziu súčasne 
s dyslipidémiou. Nekontrolovaná artériová hypertenzia súčasne s vysokými hodnota-
mi lipidového spektra 3,5 násobne zyvšuje kardiovaskulárne riziko. 
V snahe zlepšiť adherenciu ku liečbe sa moderná medicína čoraz viac opiera o fixné 
kombinácie liekov (polypill). Jednoduchosť v  dávkovacích schémach, menšie množ-
stvo užívaných liekov vedie k lepšej adherencii, čo následne zvyšuje účinnosť liečby, 
ako aj jej efekt na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu. Takýto trend je viditeľný 
pri väčšine chronických ochorení.
A práve fixná kombinácia atorvastatín/perindopril je vítaným riešením v manažmen-
te pacientov s kumuláciou kardiometabolických rizikových faktorov.

Abstrakt č. 8
ÚLOHA MOZKU V REGULACI CHUTI K JÍDLU/THE ROLE OF THE BRAIN 
IN THE REGULATION OF APPETITE

Haluzík M.
Centrum diabetologie IKEM, Praha, Česká republika/IKEM Diabetology Center, Prague, Czech Republic

Celosvětově rostoucí výskyt obezity spolu s  raketovým nárůstem jejich komplikací 
a  nákladů na  jejich léčbu významně změnil pohled na  toto onemocnění. Nyní již je 
všeobecně uznáváno, že obezita není jakousi „charakterovou vadou“, která se snadno 
vyléčí zmenšením příjmu potravy a  zvýšením fyzické aktivity, ale chronickým one-
mocněním vyžadujícím komplexní léčbu. Jedním z problémů při léčbě obezity je fakt, 
že fylogeneticky má lidský organizmus řadu velmi účinných mechanizmů k ochraně 
před snížením hmotnosti, zatímco opačné regulační mechanizmy (ochrana před zvy-
šováním hmotnosti) prakticky nebyly dříve nutné, a proto nejsou k dispozici. 
Za normálních okolností je ideální hmotnost regulována pomocí řady periferních i cen-
trálních signálů, které jsou integrovány v mozku. V případě kombinace genetické predis-
pozice, negativních vnějších vlivů, stresu a řady dalších příčin však může dojít k poruše 
této regulace a k postupnému rozvoji obezity. Zásadní roli mohou hrát i sociální a psy-
chologické faktory. Jedním z typických jevů je tzv. hedonické jedení – požitek z příjmu 
potravy, kdy je potrava přijímána z důvodu emočního uspokojení, často bez pocitu hla-
du. Tyto faktory mohou v dlouhodobém horizontu také vést ke vzniku obezity. 
Zcela zásadní úlohu v  regulaci příjmu potravy hrají hormony produkované trávícím 
traktem, především pak glukagon-like peptid 1 – tvořený v distální části tenkého stře-
va – který je zásadním regulátorem energetické homeostázy i metabolizmu. Zvýšené 
hladiny GLP-1 jsou typicky přítomny po  bariatrických operacích spojených s  vyne-
cháním proximální části tenkého střeva (např. gastrický bypass) a zvýšením přechodu 
méně natrávené potravy distálněji, s následnou zvýšenou stimulací produkce GLP-1. 
Léčba pomocí tzv. GLP-1 agonistů dnes představuje nejen velmi účinnou terapii diabe-
tu 2. typu, ale také obezity a jejich komplikací.

Abstrakt č. 9
KONKRÉTNE KROKY DIÉTNEHO MANAŽMENTU PODĽA NAVRHNUTÝCH
ŠTANDARDNÝCH POSTUPOV/SPECIFIC STEPS IN THE DIETARY MANAGEMENT
ACCORDING TO THE PROPOSED GUIDELINES

Kissová V.
DiaInt amb, Centrum pre liečebnú výživu, Nitra/DiaInt clinic, Center for Medical Nutrition, Nitra

Podľa platných odborných odporúčaní Position Statement of the Academy Of Nutrition 
and Dietetics 2016 každá osoba s nadváhou a obezitou má prejsť /byť preliečená v reži-
me medicínskej nutričnej liečby (MNT). Manažment liečebnej výživy (MNT) vykonáva 
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certifikovaná osoba v odbore liečebná výživa (lekár dietológ/diabetológ, asistent výži-
vy, absolvent odboru výživy ľudí s potrebnou klinickou ambulantnou praxou).
Je potrebných minimálne 6 sedení pri stanovení diagnózy (á 14 dní/á mesiac) a mini-
málne 1 sedenie ročne pri dispenzarizácii pre nadváhu a obezitu. Časová náročnosť je 
45 min. Náplň jednotlivých sedení je:
Prvé sedenie: Nutričná anamnéza, sociálne podmienky, ekonomické možnosti diety, 
zistenie motivácie pacienta pre manažment hmotnosti. Nutričné vyšetrenie.
Druhé sedenie: Stanovenie energetickej denzity diéty na poklade analýzy pôvodného 
jedálnička pacienta a pomer makronutrientov podľa prítomných komorbidít. 
Tretie sedenie: Overenie vedomostí pacienta o makroživinách, overenie spôsobu apli-
kácie týchto vedomostí v dennej praxi. Vytváranie jedálničkov podľa rôznych nutrič-
ných deficitov personalizovaných na potreby pacienta.
Štvrté sedenie: Kontrola účinnosti edukcie (tzv. counseling), zlepšenie diétnej inter-
vencie analýzou praktických vedomostí, ktoré pacient dovtedy nadobudol pri realizá-
cii svojej redukčnej diéty.
Piate sedenie: Overenie pacientovej adherencie k diéte, znalosti o živinách, a schop-
nosti improvizácie v zmenených životných podmienkach ( oslavy...).
Šieste sedenie: Kontrola účinnosti edukácie, hľadanie zlepšenia možností diétnej in-
tervencie pacienta analýzou praktických vedomostí. Overenie stupňa pacientovej ad-
herencie k diéte. 
Dispenzárne kontroly (druhý rok) každé 2 mesiace alebo každé 3 mesiace podľa potrieb 
pacienta: Overenie základných návykov, potrebný „update diéty, vedomostí pacienta“. 
Kognitívnobehaviorálna terapia podľa psychológa v rozsahu 3 sedenia každý mesiac, 
potom každých 6 mesiacov. 
Diétna intervencia/diétny manažment je charakterizovaná/ý energetickou denzitou 
(typ redukčnej diety) a jej druhom, tzv. výživovým vzorcom.
Typy vhodných redukčných diét: hypokalorická diéta (základná redukčná diéta) 
od 1200 – 1400 kcal/deň ženy a do1600 kcal/deň muži, nízkokalorická diéta (LCD) s ob-
sahom cca 800 – 1200 kcal/deň, veľmi prísna nízkokalorická diéta 400 – 600 kcal/deň 
s náhradami jedla vo forme koktailov alebo práškov (VLCD).
Výživové vzorce jednotlivých typov diét: stredomorská diéta, diéta na základe rastlin-
nej stravy (vegetariánska, vegánska diéta), nízkotuková diéta, nízkosacharidová dié-
ta/prísna nízkosacharidová diéta, DASH diéta (na zastavenie artériovej hypertenzie) 
a paleo diéta.

Abstrakt č. 10
PORADNE ZDRAVIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VČERA, DNES A ZAJTRA/
HEALTH COUNSELLING CENTERS IN SLOVAK REPUBLIC YESTERDAY,  
TODAY AND TOMORROW

Kľocová Adamčáková Z., Smolková I., Hellebrandt P.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici/Regional authority of public health 
in Banská Bystrica

Cieľ: Prvá poradňa zdravia na Slovensku bola zriadená v roku 1993 v rámci prijatia Slo-
venska do siete krajín plniacich program CINDI (Countrywide Integrated Noncommu-
nicable Disease Prevention). Cieľom príspevku je priblížiť odbornej i laickej verejnosti 
postavenie a výsledky činnosti Poradenských centier ochrany a podpory zdravia Regi-
onálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ v SR) v oblasti 
prevencie chronických neprenosných chorôb, vrátane špecializovaných poradní. 
Materiál a metódy: Materiál predstavuje súbor údajov databázy Testu zdravé srdce 
a z výročných správ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. 
Výsledky: Od vzniku poradní zdravia v SR v roku 1993 do 31.12.2019, bolo vyšetrených 
242 055 klientov a vykonaných 132 086 kontrolných vyšetrení. Od roku 2007 sledujeme 
postupne klesajúci trend návštevnosti poradní zdravia. V roku 2019 navštívilo 36 zák-
ladných poradní zdravia celkom 8 784 klientov. Viac ako dvojnásobne vyššia návštev-
nosť je u žien ako u mužov. Najčastejšie išlo o klientov vo veku medzi 35-54 rokov života, 
klientov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a vysokoškolským vzdelaním. V roku 
2019 bol najväčší záujem o poradenstvo v oblasti výživy a pohybovej aktivity. Celkom 
13 existujúcich poradní pre zdravú výživu poskytlo poradenstvo 2 437 klientom a 17 
poradní pre optimalizáciu pohybovej aktivity navštívilo 2 307 klientov. 
Záver: Opodstatnenosť existencie a činností poradní zdravia pri RÚVZ v SR je overená 
a odôvodnená výsledkami ich činností v minulosti. Svedčia o tom aj výsledky reali-
zovaných opakovaných skríningov zdravotného stavu obyvateľov v rámci programu 
CINDI (1993, 2002, 2003, 2008), MONIKA (2011) a TOHES (2014). Údaje a výsledky 
z týchto štúdií boli široko komunikované medzi odbornou verejnosťou ako aj smerom 
k laickej verejnosti. V posledných rokoch sa nedarilo splniť časový interval pre pra-
videlné päťročné intervaly štúdií z  dôvodu chýbajúcej finančnej podpory. Základná 
poradňa zdravia je zriadená na každom RÚVZ v SR, kým špecializované poradne sú 
zriaďované predovšetkým podľa personálnych možností každého úradu. Je dôležité 
pripomenúť, že vyšetrenia ako aj poradenstvo je poskytované pre všetkých obyvate-
ľov zdarma, ale činnosť poradených centier ochrany a podpory zdravia podľa zákona  
č. 576/2004 Z. z. nie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre budúc-
nosť a rozvoj poradní zdravia na Slovensku zostáva kľúčové prepojenie poradní zdra-
via so zdravotníckymi aj nezdravotníckymi aktérmi, dostatočné financovanie, perso-
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nálne posilnenie, zabezpečenie mediálnej prezentácie dobrých výsledkov programov 
podpory zdravia. To všetko je potrebné pre získanie účinnejších nástrojov pre ovplyv-
ňovanie postojov a správanie ľudí. 

Abstrakt č. 11
CHUŤOVÉ PREFERENCIE U OBÉZNYCH DETÍ A ADOLESCENTOV/
TASTE PREFERENCES IN OBESE CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Krajčovičová L.1, Staníková D.1,2, Slobodova L.2, Forišek-Paulová P.2, Vitariušová E.1, 
Tichá Ľ.1, Ukropcová B.2, Stanik J1,2, Ukropec J.2 
1Detká klinika LFUK a NUDCH v Bratislave/Children‘s clinic of LFUK and NUDCH in Bratislava
2Oddelenie výskumu porúch metabolizmu, Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske 
centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava/2Department of Metabolic Disorders Research, Institute 
of Experimental Endocrinology, Biomedical Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

Hypotéza a ciele: O vplyve hormónov štítnej žľazy na chuťové preferencie sa vie v sú-
časnosti málo. Na základe našich klinických pozorovaní sme zistili, že zmeny hladín 
hormónov štítnej žľazy súvisia so zmenou chuťových preferencií popri adaptovaní sa 
na meniace sa metabolické potreby a procesy. Táto štúdia je jednou z mála prospektív-
nych štúdií zaoberajúcich sa súvislosťou hormónov štítnej žľazy s chuťovými preferen-
ciami u štíhlych a obéznych detí a adolescentov. 
Pacienti a metódy: Do štúdie bolo zaradených 228 detí a adolescentov (4-19 ročných 
neobéznych (n = 110) a obéznych (n = 118)), ktorí vyplnili dotazník chuťových pre-
ferencií. Zvýšené preferencie pre potraviny s vyšším obsahom jednoduchých cukrov, 
karbohydrátov, proteínov a tukov boli na celej populácii asociované s hormónmi štít-
nej žľazy. 
Výsledky: U obéznych, sa chuťová preferencia k vysokému obsahu karbohydrátov spá-
jala s vyššími hladinami FT3 (ΔR2 0.061, β = 0.23, p = 0.032) Kým vyššia preferencia 
pre jednoduché cukry (ΔR2 0.081, β = 0.28, p = 0.007) a  tuky (ΔR2 0.083, β = 0.23,  
p = 0.012) v potrave sa spájala s vyššou hladinou FT4V našom súbore sa nenašli žiadne 
signifikantné asociácie medzi sérovými hladinami TSH a vybranými chuťovými prefe-
renciami u obéznych detí. 
Závery: Sérové hladiny hormónov štítnej žľazy FT4 a FT3 boli signifikantne asociova-
né s chuťovými preferenciami u obéznych detí a adolescentov, čo môže indikovať ich 
dôležitú úlohu v meniacich sa metabolických procesoch pri hypo/hypertyreoidizme. 
Z klinického pohľadu by to mohlo ovplyvniť zváženie terapie zvýšeného TSH tyroxí-
nom u obéznych detí. 
Grantová podpora: VEGA 1/0308/19

Abstrakt č. 12
OBEZITA, DEMENCIE A COVID-19/OBESITY, DEMENTIA AND COVID-19

Králová M.
Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava/Psychiatric Clinic of Medical Faculty Comenius University 
and University Hospital Bratislava

O obezite aj o demenciách sa hovorí ako o epidémiách 21.storočia. Do tejto situácie 
prišla ešte pandémia COVID-19. Obezita je považovaná za jeden z modifikovateľných 
rizikových faktorov vzniku a rozvoja demencií. Vedie k akcelerácii aterosklerózy a tým 
k rozvoju ischemických zmien v celom organizme vrátane mozgu, teda je zrejmým rizi-
kovým faktorom rozvoja vaskulárnych demencií. 
Zistilo sa však aj to, že obezita a  s  ňou spojené metabolické a  imunologické zmeny 
prispievajú k rozvoju neurodegeneratívnych zmien v mozgu. Obezita v strednom veku 
je rizikovým faktorom rozvoja Alzheimerovej choroby (AD), ale predikuje aj skorší ná-
stup klinických prejavov demencie pri Alzheimerovej chorobe. Zároveň je obezita rizi-
kovým faktorom aj vo vzťahu k ochoreniu COVID-19. Demencie patria medzi 10 ocho-
rení s najvážnejším dopadom na kvalitu a dĺžku života. Populácia celosvetovo starne 
a keďže demencie sú ochorenia typické práve pre starší vek, v súčasnosti pribúda kaž-
doročne takmer 10 miliónov nových prípadov. SARS-CoV-2 patrí k neurotropným ko-
ronavírusom a do CNS sa dostáva hlavne dvoma cestami – neurogénne - retrográdnym 
axonálnym transportom po  invázii periférnych olfaktorických neurónov a  hemato-
génne – infikovaním a následným narušením hematoencefalickej bariéry alebo infiko-
vaním endoteliálnych buniek chorioideálneho plexu. Priamy efekt virálnej infiltrácie 
do mozgu ešte posilňuje briskná imunitná odpoveď s rozvojom zápalu a cytokínovej 
búrky, vaskulopatia s DIC a hypoxémia. Výslednou akútnou klinickou manifestáciou 
môžu byť meningoencefalitída, encefalomyelitída, encefalopatia s dominujúcimi neu-
ropsychiatrickými príznakmi, epileptické záchvaty alebo cerebrovaskulárne príhody 
(trombotické aj hemoragické). Regióny CNS s najvyššou koncentráciou receptorov pre 
ACE-2, na ktoré sa vírus viaže, sú bulbus olfactorius, substantia nigra, stredný tem-
porálny gyrus a posteriórny gyrus cinguli. Keďže vírus sa neurogénne šíri do korti-
kálnych regiónov, ktoré dostávajú primárny a sekundárny input z tractus olfactorius, 
teda do entorinálneho kortexu a hippokampu, je pravdepodobné, že dôjde k poškode-
niu kognitívnych schopností. Kognitívna porucha, resp. až demencia môže byť teda 
dlhodobým dôsledkom COVID-19. Cesty a ciele šírenia vírusu SARS-CoV-2 sa navyše 
zhodujú s tými, ktorými postupuje neurodegenerácia napr. pri Alzheimerovej choro-
be. Podľa rozsahu a závažnosti poškodenia všetkými vymenovanými mechanizmami 
môžeme predpokladať, že COVID-19 môže finálne viesť k rozvoju demencie sekundár-
neho typu, demencie vaskulárneho pôvodu, ale aj k urýchleniu manifestácie neurode-
generatívnej demencie. 
Dá sa teda očakávať, že pandémia COVID-19 môže zvýšiť incidenciu demencií vo 
všeobecnej populácii, ale ešte výraznejšie v populácii obéznych, a to aj v mladšom veku.



3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

3rd Congress of the Slovak Obesity Association and 19th Slovak congress on obesity with International Participation

3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

3rd Congress of the Slovak Obesity Association and 19th Slovak congress on obesity with International Participation

28 29

Abstrakt č. 13
ZLOŽENIE ČREVNEJ MIKROBIOTY U EXTRÉMNE OBÉZNYCH PACIENTOV 
NA SLOVENSKU/COMPOSITION OF GUT MICROBIOTA IN EXTREMELY OBESE 
SLOVAK PATIENTS

Kubáňová L.1,4, Šoltys K.2,3, Hric I.1, Ugrayová S.1, Rádiková Ž.4, Bielik V.1, Penesová A.4

1Katedra biologických a lekárskych vied, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave/Department of Biological and Medical Sciences, Faculty of Physical Education and Sport, 
Comenius University, Bratislava
2Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave/
Department of Microbiology and Virology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
 3Vedecký park University Komenského, Univerzita Komenského v Bratislave/Comenius University Science 
Park, Comenius University in Bratislava
 4Inštitút klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, 
Bratislava/Institute of Clinical and Translational Research, Biomedical Research Center, Slovak Academy 
of Sciences, Bratislava

Je veľmi dobre známe, že obézni pacienti majú špecifické zmeny v  zložení črevnej 
mikrobioty. Doposiaľ sa však iba niekoľko štúdií zaoberalo charakterizáciou črevnej 
mikrobioty pri extrémnej obezite. Cieľom tohto výskumu bolo preto skúmať zloženie 
črevnej mikrobioty u pacientov s extrémnou obezitou a jej súvislosť s kardiometabo-
lickými rizikovými faktormi.
Subjekty a metódy: Do štúdie bolo zahrnutých 19 extrémne obéznych pacientov (EO, 
vek: 35,4 ± 7,0 rokov, BMI: 48,8 ± 6,7 kg.m-2) a 23 chudých zdravých kontrol (CTRL, 
vek: 31,7 ± 14,8 rokov, BMI: 22,2 ± 1,7 kg.m-2). Z metabolických parametrov sme mera-
li koncentrácie glukózy a inzulínu nalačno, celkový, LDL a HDL cholesterol, a hladinu 
triglyceridov (TG). Na stanovenie rozdielov jednotlivých mikróbov zo vzoriek stolice 
sa použilo multiparalelné metagenomické sekvenovanie génu 16S rDNA. 
Výsledky: Ako sme predpokladali, zistili sme významne vyššie glykémie (p <0,0001) 
a inzulinémie nalačno (p <0,0001) a taktiež zvýšené hladiny TG (p <0,0001) u extrém-
ne obéznych pacientov v porovnaní s CTRL. Nenašli sme však žiadne významné roz-
diely medzi skupinami v  hladinách celkového, HDL ani LDL cholesterolu. Diverzita 
črevnej mikrobioty bola definovaná Shannonovým indexom a v skupine EO bola vý-
znamne znížená v porovnaní s CTRL (p <0,0001). Ďalej sme zistili významné rozdiely 
medzi jednotlivými skupinami v  zastúpení niekoľkých bakteriálnych populácií. Ex-
trémne obézni pacienti mali významne vyšší podiel kmeňa Bacteroidetes (p <0,0001) 
ako kontroly, ale na druhej strane v zastúpení kmeňa Firmicutes neboli zistené žiadne 
významné rozdiely medzi skupinami. V skupine EO pozorovali výrazne znížený po-
mer Firmicutes/Bacteroidetes (p = 0,0008) ako u CTRL. V súlade s predchádzajúcim vý-
skumom sme zistili nižšie zastúpenie rodu Akkermansia muciniphila (p=0,0008) v EO 
skupine. V  zastúpení rodu Faecalibacterium sme nezaznamenali významný rozdiel 
medzi skupinami. Napriek tomu bola zistená významná negatívna korelácia medzi 

týmto rodom a celkovým cholesterolom (p = 0,020), LDL (p = 0,024) a TG (p = 0,039) 
u EO pacientov. Signifikantný rozdiel bol v baktériách produkujúcich mastné kyseliny 
s krátkym reťazcom (SCFA), ktorých vyššie hladiny sú dôležité pre zdravie. V skupi-
ne EO sme pozorovali nižšie množstvo týchto baktérií, konkrétne rodu Buttyrivibrio  
(p = 0,0236), Marvinbryanthia (p = 0,0104) a Eubacterium hallii (p = 0,0189). Navyše 
sme zistili významnú pozitívnu koreláciu medzi Eubacterium hallii a hladinami inzulí-
nu nalačno (p = 0,047).
Záver: Tieto výsledky potvrdili, že črevná mikrobiota je u EO zmenená a je asociovaná 
s niektorými metabolickými parametrami. Zdá sa, že neinvazívna manipulácia so zlo-
žením črevnej mikrobioty u extrémne obéznych pacientov prostredníctvom zdravého 
životného štýlu (vhodnou diétou a pohybom) preto ponúka inovatívny prístup v ma-
nažmente extrémnej obezity a s ňou asociovaných ochorení. 
Štúdia bola podporená z grantov: Slovenská agentúra pre výskum a vývoj APVV-17-0099, 
VEGA 2/0129/20, VEGA 1/0260/21 a  projektu: Dlhodobý strategický výskum prevencie, 
intervencie a  mechanizmov obezity a  jeho komorbidity, kód ITMS: 313011V344, spolufi-
nancovaný z Fondu regionálneho rozvoja EÚ.

Abstrakt č. 14
KEDY NASTANE ČAS PRE FARMAKOTERAPIU A BARIATRICKO-METABOLICKÚ 
CHIRURGIU?/WHEN IS THE RIGHT TIME FOR PHARMACOTHERAPY AND 
BARIATRIC METABOLIC SURGERY?

Lacka J.
Diabetologická ambulancia JAL s.r.o., Trnava/Diabetes clinic JAL s.r.o., Trnava
Cieľom liečby obezity je dosiahnutie negatívnej energetickej bilancie. Farmakologická 
liečba sa indikuje ak nestačí samotná diéta a fyzická aktivita. Cieľom liečby je navo-
denia zmeny prostredníctvom farmakodynamického účinku lieku alebo kombináciou 
liekov. Má za cieľ posilniť proces zmeny, pomôcť v kompliancii a má zároveň zabezpe-
čiť trvalú udržateľnosť zníženia hmotnosti. 
Farmakologickú liečbu indikujeme ako doplnok k nízkokalorickej diéte a zvýšenej teles-
nej aktivite pri BMI ≥ 30 kg/m2 alebo pri  BMI 27,0-29,9 kg/m2 so súčasným výskytom 
komorbidít, vždy v kombinácii so zmenou životného štýlu a behaviorálnou terapiou. 
Optimálny čas nastavenia na farmakologickú liečbu je pri prehodnocovaní komplex-
ného manažmentu diétnych a pohybových opatrení po 6-12 týždňoch od začiatku lieč-
by pri jej neúspešnosti, ale aj za cieľom zvýšenia účinku doterajších opatrení. 
Pred indikáciou liečby je potrebná dôkladná anamnéza a poučenie možných o nežiadu-
cich účinkoch liečby. Za primeranú odpoveď na liečbu sa považuje zníženie hmotnosti 
≥ 5 % nediabetikov a ≥ 3% u diabetikov. 
Na dlhodobú chronickú liečbu obezity sú celosvetovo momentálne schválené lieky se-
maglutid v dávke 2,4 mg (zatiaľ neschválený v EÚ), liraglutid v dávke 3 mg, nalteron-
SR/bupropion SR, orlistat, phentermín/topiramát ER (zatiaľ neschválený v EÚ).
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Bariatrická/metabolickú chirurgiu indikujeme po  zlyhaní konvenčnej liečby. Jed-
noznačnou indikáciou je BMI>:40 kg/m2 , u pacientov s BMI 35 – 40 kg/m2 s ´prítom-
nosťou s obezitou asociovaných ochorení, u diabetikov 2. typu zvažujeme individuálne 
bariatricko/metabolický chirurgický prístup aj pri BMI od 30 do 35 kg/m2. B/M chirur-
giu je možné indikovať za prísneho dodržania indikácií a kontraindikácií.
Včasná indikácia liečby vedie k zdravotným benefitom – k zlepšeniu (k remisii) komor-
bidít asociovaných s obezitou, k terapeutickej satisfakcii u pacienta a k prehĺbeniu jeho 
motivácie spolupracovať na liečbe. 

Abstrakt č. 15
KONKRÉTNÍ KROKY  MANAGEMENTU PSYCHOLOGICKÉHO PŘÍSTUPU 
K TERAPII NADVÁHY A OBEZITY DOSPĚLÝCH PODLE NAVRHNUTÝCH 
STANDARDNÍCH POSTUPŮ/SPECIFIC STEPS IN THE PSYCHOLOGICAL 
MANAGEMENT OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN ADULTS IN LINE WITH  
THE NEW GUIDELINES

Málková I. 
STOB (Stop obezitě), Praha, Česká republika/STOB (Stop to obesity), Czech Republic

Úvod: Všeobecní praktičtí lékaři mají doporučený diagnostický a léčebný postup pro 
práci s pacienty s nadváhou a obezitou. Vypracovali jsme standardní postupy oboha-
cené o psychologický přístup, který ve většině dosavadních standardů chybí (psycho-
logické postupy jsou zmíněny stručně např. v European practical and patient-centred 
guidelines for adult obesity management in primary care. Obes Facts. 2019; 12(1): 
40–66, Durrer D, Schutz Y, et al.).
Uvědomujeme si, že psychologický přístup je pro praktické lékaře z hlediska nedostat-
ku času na pacienta a často i nedostatku psychologických znalostí obtížně realizova-
telný. Věříme, že připravené standardy pomohou odborníkům obohatit jejich přístup 
o psychologické postupy. Společně s dalšími standardy pak nabízí komplexní postupy 
pro řešení problému nadváhy a obezity dospělých.
Metodika: Psychologický přístup vychází z kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a je 
v posledním desetiletí rozšířen o tzv. třetí vlnu (zejména o mindful eating – všímavé 
jedení nebo ACT – terapii přijetí a závazku). 
Součástí standardů je vysvětlení teorie kognitivně-behaviorální terapie a její aplikace 
do praxe. Dále jsou rozebrány základy komunikace s pacientem a zhodnocení jeho mo-
tivační připravenosti ke změně včetně příkladů motivačních rozhovorů. Je vysvětleno 
tzv. kolo změny, které nabízí terapeutické postupy odpovídající stupni motivační při-
pravenosti, na němž se pacient nachází.
Díky metodice KBT pacient vybere společně s  lékařem tu oblast nevhodných návy-
ků (výživa, pohyb nebo psychika), která se podílí nejvíce na  jeho nadváze či obezitě 
a kterou je pro něj nejsnazší změnit. V rámci vybrané oblasti zvolí společně dílčí cíle, 

u nichž je velká pravděpodobnost, že při jejich plnění bude pacient úspěšný, a které po-
vedou ke zvýšené kvalitě života. Standardy jsou zaměřeny zejména na to, jak výživová 
a pohybová doporučení, která jsou součástí jiných standardů (Štandardný diagnostic-
ký a terapeutický postup na komplexný manažment nadhmotnosti/obezity v dospe-
lom veku. Štandardné postupy, Obezitológia, MZSR 2021. Fabryová Ľ. a  kol.), uvést 
do praktického života.
Připomenuta je ICBT (Internet cognitive behavioral therapy) – v souvislosti s narůsta-
jícím významem moderních počítačových technologií, které výrazně napomáhají zlep-
šování životního stylu.
Závěr: Ve standardech jsou shrnuty metody, které může využít lékař jak pro krátkou 
intervenci pacientů, tak pro systematickou práci s  pacienty s  nadváhou a  obezitou. 
Zmíněny jsou i  praktické pomůcky STOBu, které odborníkům usnadní práci s  lidmi 
s nadváhou a obezitou.

Abstrakt č. 16
KOGNITÍVNO BEHAVIORÁLNA TERAPIA DETSKEJ OBEZITY/COGNITIVE 
BEHAVIORAL THERAPY OF CHILDHOOD OBESITY

Majerčák I.1, Čopíková L.2

1I. Interná klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, Centrum pre liečbu obezity LF UPJŠ Košice, STOB Slovensko/
Internal clinic University hospital, Košice, Obesity treatment centre, Faculty of Medicine P.J. Šafárik 
University, Košice, STOB Slovakia
2Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Trenčín/Center for pedagogical-
psychological counseling and prevention, Trenčín

Obezita je celoživotné ochorenie definované ako nadmerné patologické množstvo tuku 
v organizme, ktorý poškodzuje zdravie. Problémom súčasnej obezitológie je nedosta-
točná až nevhodná komunikácia, ktorá vedie ku stigmatizácii obézneho pacienta. Ini-
ciálna redukcia hmotnosti je len začiatkom liečby, dôraz sa kladie predovšetkým udr-
žanie hmotnostného úbytku. Nutnou súčasťou liečby je preto od začiatku aj prevencia 
opakovaného vzostupu, spätného nárastu po redukcii hmotnosti (tzv. JO-JO efektu). 
Liečba je postavená na  štyroch základných pilieroch: dietoterapia, fyzická aktivita, 
zmena životného štýlu a  farmakoterapia/bariatria. Kontraindikácie farmakoterapie 
a bariatrie u detí zvyšujú význam psychoterapie v liečbe detskej obezity. V manažmen-
te zmeny životného štýlu sa najčastejšie uplatňuje skupinová alebo individuálna ko-
gnitívno-behaviorálna terapia. KBT má za cieľ eliminovať nevhodné stravovacie a po-
hybové návyky a naučiť obézne dieťa nahradiť nevhodné myšlienky a sebaobviňovanie 
pozitívnym prístupom k novému životnému štýlu. Napriek nesporným výhodám sku-
pinovej liečby porovnateľné výsledky možno dosiahnuť aj individuálnym prístupom. 
KBT techniky sú najefektívnejšie ak sa aplikujú dlhodobo, minimálna doba intervencie 
sú 3 mesiace. V kombinácii s dietoterapiou a cielene ordinovanou pohybovou aktivitou 
predstavuje KBT základný pilier prevencie JO-JO efektu a má kruciálny vplyv na udr-
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žanie hmotnostného úbytku. Oproti iným prístupom ku redukcii hmotnosti sa KBT 
nezaoberá len tým čo má dieťa jesť, ako a koľko sa má hýbať ale kladie dôraz na zmeny 
v myslení a správaní. Učí ako získané teoretické vedomosti využiť v praxi. 12–týždňo-
vý štruktúrovaný program založený na princípoch KBT v kurzoch znižovania hmot-
nosti uplatňuje na Slovensku spoločnosť STOB. 
Príručka kognitívno-behaviorálnej terapie pre deti a mládež modifikovaná pre liečbu 
detskej obezity je podobne členená. Jednotlivé kapitoly: O mne, Moja rodina, Príbeh 
môjho života, Vyjadrujem svoje emócie, Mením správanie, Správne myslím, Zručne ko-
munikujem, Plánujem príjemné aktivity, Učím sa relaxovať, Zvládam svoj hnev a Rie-
šim problémy sú upravené a prispôsobené pre detského obézneho pacienta. V príručke 
je implementovaná práca s jedálničkom, plánovanie pohybových aktivít a vplyv emócií 
na stravovací vzorec dieťaťa. Cielene ordinovaná pohybová aktivita vedie k zvýšené-
mu výdaju energie a k zlepšeniu utilizácie prijatej energie. Okrem priaznivého účinku 
na „obezitologickú rovnicu“ má aj množstvo pozitívnych psychosociálnych dopadov. 
Prispieva k zvýšeniu pocitu pohody a zlepšuje sebakontrolu. 
Príručka kognitívne-behaviorálnej terapie pre deti a mládež modifikovaná pre liečbu 
detskej obezity je ideálnym nástrojom na zmenu životného štýlu dieťaťa a udržanie 
dosiahnutého hmotnostného úbytku. 

Abstrakt č. 17
MOLEKULÁRNE MEDIÁTORY ÚČINKOV POHYBOVEJ AKTIVITY NA MOZOG 
ČLOVEKA/MOLECULAR MEDIATORS OF THE PHYSICAL ACTIVITY EFFECTS 
ON HUMAN BRAIN

Malenovská K.1,2, Tomková M.2, Schön M.2, Nemec M.2, Straka I.4, Slobodová L.2, 
Turčáni P.3, Sedliak M.5, Valkovič P.4, Ukropec J.2, Ukropcová B.1,2

1Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave/
Institute of Pathophysiology, Comenius University in Bratislava
 2Biomedicínske Centrum, Slovenská akadémia vied v Bratislave/Biomedical Research Center, Slovak 
Academy of Sciences in Bratislava
 3I.Neurologická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica 
v Bratislave/I. Department of Neurology, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, 
University Hospital in Bratislava
4II.Neurologická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica 
v Bratislave/II. Department of Neurology, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava
5Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko/Faculty of Physical 
Education and Sport, Comenius University, Bratislava

Cieľ: Fyzická inaktivita a  obezita sú známe rizikové faktory rôznych chronických 
ochorení, medzi ktoré patrí diabetes mellitus 2. typu, ateroskleróza, onkologické či 
neurodegeneratívne ochorenia. Obezita a nedostatok pohybu môžu akcelerovať s ve-
kom asociovaný úbytok kognitívnych funkcií, a zvyšujú riziko vzniku demencie. Cie-

ľom našej práce bolo stanoviť vplyv 3-mesačného aeróbne-silového tréningu na hladi-
ny špecifických cytokínov v likvore, vo vzťahu k metabolickému profilu a kognitívnym 
funkciám seniorov.
Materiál a  metódy: Skupina pacientov (n=23, 6M/17Ž, vek 66 +/-5,287) absolvova-
la trojmesačný tréning (2x/týždeň aeróbne-silový, 1x/týždeň nízky aerobik a  ko-
ordinačné cvičenia). Vyšetrenia pred a  po  3-mesačnej intervencii zahŕňali stanove-
nie antropometrických parametrov (bioimpedancia), glukózovej tolerancie (orálny 
glukózo-tolerančný test), metabolických parametrov v krvi (lačná glykémia, inzulín, 
triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol) a kognitívnych funkcií (batéria kognitívnych 
testov). Vzorky likvoru boli odobraté atraumatickou technikou skúseným neuroló-
gom. Hladiny vybraných cytokínov v likvore sme stanovili pomocou proteínových erejí 
a metódou ELISA. Na vyhodnotenie výsledkov sme použili štatistické programy JMP 
a GraphPadPrism.
Výsledky: Po trojmesačnom tréningu sme u probandov pozorovali pokles antropomet-
rických parametrov: hmotnosť (p = 0,024), obvod pása (p = 0,021), BMI (p = 0,046) 
a podiel telesného tuku (p = 0,001). Zaznamenali sme tiež zlepšenie v metabolickom 
profile: pokles inzulínovej rezistencie (HOMA-IR, p = 0,029), HOMA-B (p = 0,033) 
a trend k zlepšeniu kognitívnych funkcií (Adenbrookov test, p = 0,088). V likvore sme 
pozorovali zmeny vybraných cytokínov vplyvom tréningu (p < 0,05). Kognitívne funk-
cie korelovali negatívne s antropometrickými parametrami (p = 0,001) a s hladinami 
vybraných cytokínov v likvore (p < 0,05).
Záver: Naše výsledky poukazujú na pozitívny vplyv fyzického tréningu na metaboliz-
mus, antropometrické parametre a kognitívne funkcie, ako aj na moduláciu vybraných 
cytokínov v likvore u seniorov. Asociácie medzi kognitívnymi funkciami a hladinami 
regulovaných cytokínov v likvore podporujú význam vybraných cytokínov v adaptácii 
na cvičenie na úrovni CNS. 
Grantová podpora: APVV 20/0466, VEGA 2/0107/18 (B.U.), SAS-MOST Joint Research 
Cooperation grant 2018/10, Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mecha-
nizmov obezity a jeho komorbidity, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaný z Fondu re-
gionálneho rozvoja EÚ.
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Abstrakt č. 18
NÁDOROVÉ OCHORENIA A OBEZITA (PROJEKT EDUKÁCIE S PL 2021)/
CANCER AND OBESITY (EDUCATION PROJECT WITH GPS 2021)
Minárik P.1,2, Mináriková D.2,3

1Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava/Biomedical Research Center, 
Slovak Academy of Sciences, Bratislava
2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Bratislava/
St. Elisabeth University of Health and Social Work, Institute for prevention and intervention, Bratislava
3Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, 
Bratislava/Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Organisation and 
Management in Pharmacy, Bratislava

Epidemiologické údaje potvrdili priame i nepriame vzťahy medzi obezitou, a zvýše-
ným rizikom incidencie viacerých druhov zhubných nádorov. Na odhad týchto karci-
nogénnych rizík sa odporúča štandardizácia hodnôt BMI a obvodu pása, ktoré definujú 
mieru obezity. Obezita prispieva k zvýšenej incidencii niekoľkých druhov karcinómov, 
a  to viacerými nezávislými mechanizmami. Jedná sa predovšetkým o  mechanizmy 
metabolické, hormonálne a imunologické. Existujú presvedčivé dôkazy o spojení nad-
hmotnosti/obezity a zvýšeného rizika postmenopauzálnej rakoviny prsníka, rakoviny 
pažeráka, kolorekta, pečene, pankreasu, endometria a obličiek. Incidencia nádorových 
ochorení nesúvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou sa podľa publikovaných informá-
cií počas prvých dvoch desaťročí tohto storočia znížili. 
Na druhej strane incidencia tých nádorových ochorení, ktoré súvisia s nadhmotnosťou 
a obezitou, sa naopak zvýšila. Ak pacient s obezitou dospeje do štádia vzniku diabetu 
2. typu (diabezita), môže diabetes vznik zhubného nádoru akcelerovať. Koexistencia 
diabezity s rakovinou významne zhoršuje prognózu pacienta. Všeobecní lekári sú le-
kármi primárneho kontaktu a sú teda v prvej „frontovej“ línii v kontakte s pacient-
skou verejnosťou. Navyše sú v  pravidelnom a  častom kontakte s  onkologickými pa-
cientmi. Sú to lekári, ktorí sú bežne konfrontovaní s problematikou prevencie a liečby 
zhubných nádorov. Praktickí lekári majú vo svojej zdravotnej starostlivosti onkolo-
gických pacientov počas ich aktívnej protinádorovej liečby („Cancer Patients“), ako aj 
tých, u ktorých sa cielená liečba skončila a nachádzajú sa v štádiu nádorovej remisie 
(„Cancer Survivors“). 
Onkologickí pacienti by mali dodržiavať všetky zásady zdravého životného štýlu, 
podobne ako zdraví jedinci, vrátane príjmu pestrej a zdravej výživy, primeranej kaž-
dodennej telesnej aktivity, v prípade nadváhy a obezity optimalizácie svojej telesnej 
hmotnosti a  udržiavania čo najlepšej fyzickej kondície. Úloha všeobecných praktic-
kých lekárov v liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov s obezitou, ako aj on-
kologických pacientov je preto nenahraditeľná. 

Abstrakt č. 19
PRIPRAVENOSŤ NA ZMENU V MANAŽMENTE TELESNEJ HMOTNOSTI/
READINESS FOR CHANGE IN WEIGHT MANAGEMENT

Minárik P.1,2, Mináriková D.2,3

1Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava,/Biomedical Research Center, Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava
2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Bratislava/
St. Elisabeth University of Health and Social Work, Institute for prevention and intervention, Bratislava
3Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, 
Bratislava/Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Organisation and 
Management in Pharmacy, Bratislava

Spôsob života a  správanie ľudí sú významné determinanty zdravia, ktoré prostred-
níctvom nadhmotnosti a obezity vedú k vzniku mnohých chronických chorôb, vrátane 
kardiovaskulárnych ochorení, diabetu 2. typu a rakoviny. Manažment nadmernej te-
lesnej hmotnosti si vyžaduje zmeny správania ľudí pri príjme potravy a pri vykonávaní 
fyzickej aktivity. To zahŕňa odstránenie rizikového správania a uskutočnenie zmien, 
ktoré vedú k  dosiahnutiu a  udržaniu optimálnej telesnej hmotnosti. Pripravenosť 
na zmenu a osobná motivácia jednotlivca je v manažmente telesnej hmotnosti nevy-
hnutná jednak na začiatku redukcie, ale najmä pri dlhodobom udržiavaní optimálnej 
telesnej hmotnosti, keďže veľká časť pacientov napriek počiatočnému úspechu si túto 
hmotnosť nedokáže dlhodobo uchovať. Ako súčasť komplexného manažmentu nad-
mernej telesnej hmotnosti sa preto odporúča posúdiť motiváciu a pripravenosť pacien-
tov na zmenu (readiness to change, RTC) ich správania a životného štýlu. 
Transteoretický model (TTM) patrí k najznámejším modelom zmeny správania a bol 
vyvinutý v 80-ych rokoch 20. storočia autormi Prochaska a DiClemente. Model vníma 
zmenu správania ako komplexný špirálový proces, ktorý prebieha v piatich štádiách 
(prekontemplácia, kontemplácia, príprava, akcia, zotrvanie) a je sprevádzaný možný-
mi relapsami (regresia z vyššieho štádia zmeny na nižšie). Aj keď bol model pôvodne 
navrhnutý na odvykanie od fajčenia a používa sa pri liečbe závislostí, dá sa aplikovať 
aj pri inom, so zdravím súvisiacim správaním, vrátane správania sa pri príjme potravy 
a pri vykonávaní fyzickej aktivity. Výskumy poukazujú na to, že prístup a terapia, kto-
ré nezohľadňujú jednotlivé štádia zmeny správania, môžu pôsobiť kontraproduktívne 
a viesť až k odmietaniu akejkoľvek požadovanej zmeny správania. Naopak, intervencie 
prispôsobené jednotlivým štádiám zmeny správania zvyšujú šance na ukončenie ne-
žiaduceho správania, na predchádzanie prípadným relapsom a na dosiahnutie trvalé-
ho a zdraviu prospešného správania ľudí.
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Abstrakt č. 20
NUTRI-SCORE – PODPORA ZDRAVIU PROSPEŠNEJ VÝŽIVY PRI PREVENCII 
OBEZITY A S ŇOU SÚVISIACICH CHRONICKÝCH CHORÔB/NUTRI-SCORE – 
PROMOTING OF HEALTHY NUTRITION FOR PREVENTION OF OBESITY AND 
RELATED CHRONIC DISEASES 

Mináriková D.1,2, Minárik P.2,3

1Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, 
Bratislava/Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Organisation and 
Management in Pharmacy, Bratislava
2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Bratislava/
St. Elisabeth University of Health and Social Work, Institute for prevention and intervention, Bratislava
3Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava/Biomedical Research Center, Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava

Nutri-Score je systém, ktorý transformuje údaje o celkovom výživovom zložení potra-
viny do jednoduchšej, zrozumiteľnej a praktickej formy v podobe loga/značky umiest-
neného na prednej strane balenej potraviny (predné označovanie = Front-of-pack La-
belling, FOPL). Nutri-Score sa vypočíta na základe vedeckého algoritmu pomocou tzv. 
Raymanovho skóre a  zohľadňuje sa obsah negatívnych (energetická hodnota, obsah 
jednoduchých cukrov, nasýtených tukov a  soli) a  pozitívnych nutričných faktorov 
(vláknina, bielkoviny, ovocie, zelenina) v  100 g alebo 100 ml výrobku. Výstupom je 
5-stupňová škála na princípe „semafora“ a písmen, kde tmavozelená (A) znamená nut-
rične vhodné zloženie výrobkov, ktoré by mali byť z  hľadiska zdravého stravovania 
konzumované často a červená (E) nutrične menej vhodné zloženie potravín, preto by 
sa mali konzumovať len občas. Nutri-Score označuje potraviny v  zhode s  odporúča-
niami Svetovej zdravotníckej organizácie a iných odborných spoločnosti o stravovaní, 
ktoré podporuje dobré zdravie a je prevenciou pred obezitou a s ňou súvisiacich chro-
nických ochorení. Nutri-Score umožňuje spotrebiteľom lepšie porozumenie výživo-
vému zloženiu potraviny, porovnanie výživového zloženia potravín rovnakej kategó-
rie, a tak robiť informované rozhodnutia už pri nákupe potravín v prospech potravín 
s nutrične vhodnejším zložením. Tiež povzbudzuje výrobcov potravín k reformulácii 
svojich výrobkov. 
Veľké množstvo štúdií a vedeckého výskumu jednoznačne preukázali, že označovanie 
potravín pomocou Nutri-Score má pozitívny dopad na verejné zdravie, výskyt a mor-
talitu na hlavné chronické choroby, preto je efektívnou pomôckou všetkých stratégií 
na prevenciu a riešenie obezity a s ňou súvisiacich chronických chorôb.

Abstrakt č. 21
ZVYŠOVANIE ÚROVNE ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI AKO ÚČINNÝ NÁSTROJ 
PREVENCIE OBEZITY/INCREASING THE LEVEL OF HEALTH LITERACY AS AN 
EFFECTIVE TOOL TO PREVENT OBESITY

Mrázová M.1,2

1Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava/
Institute for Prevention and Intervention St. Elisabeth University, Bratislava
2Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava/Slovak Medical University, Bratislava

Obezita je chronické ochorenie, s narastajúcou prevalenciu v rozvinutých, ale aj rozvo-
jových krajinách. Je sprevádzaná komorbiditami, ktoré skracujú dĺžku života a zhor-
šujú jeho kvalitu. Liečba a nepriame náklady vynakladané na obezitu a jej kompliká-
cie majú narastajúcu tendenciu a  sú ekonomicky zaťažujúce. V  súčasnej dobe nie sú 
zatiaľ dostatočné údaje preukazujúce účinnosť špecifických komunitných intervencií 
v rámci primárnej prevencie. Prebiehajúce intervenčné programy sú založené na mo-
bilizácii obyvateľstva k aktívnemu životnému štýlu, tj. praktizovanie zdravej výživy 
a zvýšenie fyzickej aktivity, so snahou vybudovať „antiobezogénne“ prostredie. Ria-
denie rizika u obezity, podobne ako pri iných chronických neprenosných ochoreniach, 
vychádza z  kombinácie individuálnej a  spoločenskej zodpovednosti. Jednou zo zák-
ladných oblastí verejnej, celospoločenskej zodpovednosti je plošná prevencia obezity, 
tj. predchádzanie rozvoja choroby spoločenskými intervenciami vedúcimi k  zmene 
obezogénneho prostredia, tj. vytváraním vonkajších podmienok, ktoré by umožňovali 
dosiahnuteľnosť voľby „zdravého správania“ a aj motiváciu jednotlivcov na ochranu 
a podporu vlastného zdravia. 
Zdravotná gramotnosť (Health literacy), predstavuje kľúčový nástroj v oblasti podpo-
ry zdravia, ale i v oblasti efektívneho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Svetová 
zdravotnícka organizácia zdravotnú gramotnosť definuje ako „kognitívne a sociálne 
zručnosti, ktoré určujú motiváciu a schopnosť jednotlivcov získať prístup k pochope-
niu a použitiu informácií spôsobom, ktorý podporuje a udržiava dobrý zdravotný stav“. 
Jedná sa teda o schopnosť človeka vyhľadávať, pochopiť a využiť informácie o zdraví 
a zdravotníckych službách. Zdravotná gramotnosť je komplexný fenomén zahŕňajúci 
jednotlivca, rodiny, komunity a systémy. Je kľúčovým nástrojom výchovy k zdraviu, 
ktorá je významným nástrojom podpory zdravia. Podporu zdravia musíme chápať ako 
proces, ktorý umožňuje ľuďom kontrolovať a  zlepšovať svoje zdravie. Cieľovou sku-
pinou podpory zdravia je celá populácia a  jej želaným výsledkom je pokles výskytu 
ochorení, zníženie úmrtnosti, dlhší a kvalitnejší život. 
Viaceré štúdie potvrdili pozitívnu asociáciu medzi zdravotnou gramotnosťou a život-
ným štýlom. A naopak bola potvrdená súvislosť medzi nedostatočnou úrovňou zdra-
votnej gramotnosti a vyšším výskytom nadváhy a obezity, ale aj vyššou celkovou mor-
talitou, vyššou mierou hospitalizácie, nižšou adherenciou k preventívnej zdravotnej 
starostlivosti, nižšou compliance s užívaním predpísaných liekov a nedostatkom zruč-
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ností potrebných na  zvládanie chronických ochorení, ako sú artériová hypertenzia, 
diabetes mellitus, depresia a iné. Nakoľko zdravotnú gramotnosť je možné zvyšovať, 
predstavuje dobre prístupný determinant zdravia. 
Zvýšenie úrovne zdravotnej gramotnosti je dôležitým nástrojom pri prevencii a zvlá-
daní epidémie obezity v Európe a aj vo svete. Základ klinického manažmentu obezity 
predstavujú komplexné intervencie v oblasti životného štýlu vrátane výživy, fyzických 
aktivít a behaviorálnej terapie. Pre zmenu životného štýlu sa jednotlivec musí rozhod-
núť sám, ale na to, aby sa mohol rozhodnúť, potrebuje dostatok vedomostí a zručností. 
Rozvoj kompetencií a zručností je jedným z cieľov vízie smerujúcej k európskemu vzde-
lávaciemu priestoru. Európsky parlament a Rada EÚ prijali už v r. 2006 odporúčanie 
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie.
Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI) je jednou z mála organizácií, ktoré poskytujú 
odborné vzdelávanie v oblasti zdravotnej gramotnosti. Cieľom je formou pravidelných 
webinárov poskytnúť aktuálne informácie založené na  medicíne dôkazov (Evidence 
Based Medicine) odborníkmi pre širokú verejnosť.

Abstrakt č. 22
AKO SA ZMENILI KLINICKÉ UKAZOVATELE U PACIENTOV ZAPOJENÝCH 
V PROGRAME DÔVERAPOMÁHA DIABETIKOM?/HOW DID THE CLINICAL 
PARAMETERS OF PATIENTS PARTICIPATING ON DÔVERA POMÁHA DIABETIKOM 
PROGRAMME CHANGED?

Mužik R., Benková B., Nováková K., Knapčoková V.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava/DÔVERA Health Insurance Company, Inc. Bratislava

Úvod: Cieľom predkladanej analýzy je vyhodnotiť a porovnať zmenu klinických uka-
zovateľov u  pacientov zapojených do  programu DôveraPomáha diabetikom (DPD). 
V programe majú diabetici možnosť absolvovať 3 až 4 stretnutia s edukátorom diabetu 
na témy stravovania, správneho pohybu pri diabete a adherencie k liečbe. 
Metodika: Klinické ukazovatele pochádzajú od pacientov zapojených v programe DPD 
v časovom rozmedzí od 1.10.2015 do 9.9.2021 (n = 7 524). Do analýzy sme zaradili iba 
pacientov, u ktorých evidujeme aspoň dve hodnoty počas sledovaného obdobia. V ana-
lýze porovnávame prvú a poslednú dostupnú hodnotu u pacientov, ktorí absolvovali 
všetky edukácie („edukovaní“) s  pacientami zapojenými v  programe, ktorí odmietli 
alebo nemohli do uzavretia vyhodnotenia absolvovať edukácie („needukovaní“). Po-
rovnávané sú nasledujúce klinické ukazovatele: glykémia nalačno (n = 3 038, z toho 
edukovaní 1  092, needukovaní 1  946), postprandiálna glykémia (n = 2  908, z  toho 
edukovaní 1 075, needukovaní 1 833), krvný tlak (n = 3 997, z toho edukovaní 1 868, 
needukovaní 2  129), BMI (n = 4  420, z  toho edukovaní 2  212, needukovaní 2208),  
HDL cholesterol (n = 2 615, z toho edukovaní 909, needukovaní 1 706), LDL choles-
terol (n = 2 715, z toho edukovaní 978, needukovaní 1 737) a triacylglyceroly (TAG)  

(n = 2 605, z toho edukovaní 900, needukovaní 1 705). Pri jednotlivých ukazovateľoch 
sme testovali rozdiel v prvých a posledných hodnotách medzi skupinami edukovaných 
a needukovaných pacientov Studentovým t-testom. 
Výsledky: Edukovaným pacientom sa podarilo v priebehu programu DPD znížiť glyké-
miu nalačno priemerne o 0,430 mmol/l (z 7,916 mmol/l na 7,486 mmol/l), oproti nee-
dukovaným, ktorých pokles glykémie nalačno bol priemerne o  0,163 mmol/l (z  7,968 
mmol/l na  7,805 mmol/l) (p-value = 0,002). Edukovaní pacienti mali postprandiálnu 
glykémiu v  čase nižšiu priemerne o  0,391 mmol/l (z  9,081 mmol/l na  8,690 mmol/l), 
needukovaní mali pokles postprandiálnej glykémie priemerne o 0,178 mmol/l (z 9,250 
mmol/l na 9,072 mmol/l) (p = 0,031). Hodnota HDL cholesterolu sa u edukovaných pa-
cientov zvýšila v priemere o 0,038 mmol/l (z 1,249 na 1,287 mmol/l), kým u needukova-
ných pacientov sa zvýšila o 0,007 mmol/l (z 1,242 na 1,249 mmol/l) (p = 0,051). Hladina 
LDL cholesterolu sa znížila u edukovaných v priemere o 0,091 mmol/l (z 3,005 na 2,914 
mmol/l), u needukovaných o 0,068 mmol/l (z 2,938 na 2,870 mmol/l) (p = 0,277) a hla-
dina TAG sa znížila u edukovaných v priemere o 0,056 mmol/l (z 1,983 na 1,928 mmol/l), 
u needukovaných o 0,015 mmol/l (z 2,138 na 2,123 mmol/l) (p = 0,238). V prípade krv-
ného tlaku došlo pri edukovaných k zníženiu podielu pacientov s neuspokojivými hod-
notami (systolický tlak nad 140 mmHg alebo diastolický tlak nad 90 mmHg)  v priebehu 
programu o 6 % (zo 46 % na 40 % pacientov), zatiaľ čo v skupine needukovaných došlo 
k  zvýšeniu podielu takýchto pacientov o  1  % (z  55  % na  56  % pacientov) (p < 0,001). 
Pri ukazovateli BMI nám poklesol podiel diabetikov v štádiu I., II. a III. stupňa obezity 
u edukovaných o 7 % (zo 60 % na 53 %) a o 4 % (z 59 % na 55 % pacientov) u needukova-
ných (p = 0,037).
Záver: U  pacientov, ktorí absolvovali dodatočnú edukáciu v  programe DPD zamera-
nú na  zmenu v  stravovacích návykoch, na  správny pohyb pri diabete a  na  adheren-
ciu k liečbe, sa v porovnaní s takto needukovanými pacientmi štatisticky významne  
(p < 0.05) zlepšili hodnoty glykémie nalačno, postprandiálnej glykémie, krvného tlaku 
a BMI. Pri ukazovateľoch krvných lipidov zistený rozdiel nebol signifikantný. 

Abstrakt č. 23
OBEZITA A OBEZITOLOGIE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU EASO/OBESITY 
AND OBESITOLOGY IN THE CENTRAL EUROPEAN REGION EASO 

Müllerová D.
Ústav hygieny a preventivní medicíny, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova & I. Interní klinika FN 
v Plzni Česká republika/Department of Hygiene and Preventive Medicine, Faculty of Medicine in Pilsen, 
Charles University & I. Department of Internal Medicine, University Hospital in Pilsen, Cech Republic

Středoevropský region EASO zahrnuje 12 zemí, v  nichž vykazovaná prevalence  
obezity podle údajů WHO z roku 2016 se pohybuje od 19.5% (Švýcarsko) až ke 26,4 % 
(Maďarsko). Slovensko patří k  zemím, s  největším nárůstem nadváhy a  obezity  
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u 5-9 letých dětí v letech 1990 až 2016. Největší rozdíly v prevalenci obezity v závislosti 
na vzdělání pak vykazuje v tomto regionu Rakousko. Nadpoloviční počet obyvatelstva 
mnoha středoevropských zemí včetně České republiky i Slovenska přijímá v průměru 
méně než 1 porci zeleniny denně. Naopak nad průměrem zemí OECD v procentuálním 
zastoupení osob, které konzumují alespoň jednu porci zeleniny a jednu porci ovoce je 
Švýcarsko. V zemích V4, je také nízké procentuální zastoupení obyvatel, kteří dosahují 
požadovaných 150 minut fyzické aktivity týdně alespoň střední intenzity zátěže. Od-
borné obezitologické společnosti zemí tohoto regionu se kromě vlastních aktivit, také 
každé 2 roky spolupodílí na pořádání Středoevropských kongresů o obezitě (CECON). 
Našim společným úsilím je nejen sdílení nejnovějších EBM postupů a doporučení v léč-
bě obezity mezi zdravotníky, ale také navyšování zdravotní gramotnosti široké veřej-
nosti, a zejména pak ovlivnění politických představitelů, aby věnovali této problemati-
ce dostatečnou pozornost a vytvořili podmínky, které přispějí jak k prevenci nadváhy 
a obezity, tak ke zlepšené dostupnosti adekvátní terapie pacientům s obezitou a jejími 
komplikacemi. 

Abstrakt č. 24
VZŤAHY MEDZI ČREVNÝM MIKROBIÓMOM, OBEZITOU A KOGNITÍVNYMI 
FUNKCIAMI U SENIOROV: ÚČINKY PRAVIDELNÉHO CVIČENIA/
INTERRELATIONS BETWEEN GUT MICROBIOME, OBESITY AND COGNITIVE 
FUNCTIONS IN SENIORS: EFFECTS OF REGULAR EXERCISE ANGLICKY

Paulová P.F.1, Schön M.1,2, Krumpolec P.1, Slobodová L.1,2, Sedliak M.4, Sandris Nielsen 
D.3,Ukropcová B.1,2, Ukropec J.1

1Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske Centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava/
Inst of Exp. Endocrinology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
2Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava/Inst. of 
Pathophysiology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava 
 3Ústav vedy o potravinách, Vedecká fakulta, Kodaňská univerzita, Kodaň, Dánsko/Institute of Nutrition, 
School of Science, Copenhagen University, Copenhagen, Denmark 
4Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava/Faculty of Physical Education 
and Sport, Comenius University, Bratislava

Význam črevného mikrobiómu v patofyziológii chronických ochorení (vrátane neuro-
degeneratívnych) podporuje snahy o identifikáciu faktorov integrujúcich zmeny črev-
ného mikrobiómu s  energetickým metabolizmom a  kognitívnymi funkciami. Pokles 
kognitívnych funkcií koreluje s vekom, prítomnosťou obezity a metabolického ochore-
nia. Významnú úlohu môžu zohrávať aj baktérie z kmeňa Firmicutes (rody Ruminococ-
cus a Eubacterium), ktoré sú pozitívne asociované s pamäťovým skóre. Naopak baktérie 
z  kmeňa Bacteroidetes korelujú s  pamäťou negatívne, a  ich zvýšená početnosť bola 
popísaná aj u pacientov s miernym kognitívnym deficitom a u jedincov s inzulínovou 
rezistenciou a obezitou. Na druhej strane prítomnosť baktérií kmeňa Firmicutes ako 

Clostridiales a  Roseburia sa spájajú s  lepším pamäťovým skóre. Cieľom práce je pou-
kázať na vzťahy medzi početnosťou populácií črevných baktérií, telesným zložením 
a kognitívnymi funkciami u  seniorov.
Metodika: Seniori (65,7 ± 5,6 rokov, F/M 16/7, BMI xz±stsdv kg/m2) absolvovali 3-me-
sačný aeróbne/silovýtréning (3x týždenne). Pred aj po  intervencii sa uskutočnili: 
analýza telesného zloženia (BIA), test glukózovej tolerancie (oGTT), meranie kogni-
tívnych funkcií (MMSE, CogState), analýza biochemických parametrov z krvi. Črevný 
mikrobióm sme analyzovali pomocou 16S sekvenácie (NexteraSeq). 
Výsledky: Aj keď celková početnosť Bacteriodaceae nekorelovala so schopnosťou uče-
nia a  kapacitou pracovnej pamäte, zníženie ich početnosti po  3-mesiacoch tréningu 
sa spájala so zvýšením skóre učenia a  pracovnej pamäte (p = 0,025) a  so zlepšením 
exekutívnych funkcií (p = 0,001). Početnosť baktérií kmeňa Ruminococcaeceae mala 
tendenciu byť nižšia u  jedincov nadváhou a obezitou (BMI > 25 kg/m2) v porovnaní 
so štíhlymi kontrolami (p = 0,041). Rovnaký trend sme pozorovali u kmeňa Faecali-
bacterium (p = 0,021). BMI, množstvo telesného a viscerálneho tuku boli negatívne 
asociované s psychomotorickým skóre (p < 0,01). Zmena početnosti Ruminococcacea-
cae navodená tréningovou intervenciou negatívne korelovala s glykémiou (p = 0.019) 
a triacylglycerolémiou nalačno (p = 0.040). Početnosť Akkermanciaceae negatívne ko-
relovala s HOMA-B (p = 0,025), kým zmena početnosti Akkermanciaceae po tréningu 
pozitívne korelovala s hladinou celkového a LDL cholesterolu (obidve p = 0,003). 
Záver: Naše výsledky poukázali na vzťah medzi zložením črevného mikrobiómu a me-
tabolickými, kognitívnymi a antropometrickými parametrami u seniorov. Modulajúci 
vplyv pohybovej aktivity na zloženie črevného mikrobiómu vo vzťahu ku tréningom 
navodeným zmenám fyziologických parametrov podporujú úlohu mikrobiómu v adap-
tácii na cvičenie. 
Grantová podpora: VEGA 2/0107/18; APVV-20-0466, Dlhodobý strategický výskum pre-
vencie, intervencie a  mechanizmov obezity a  jeho komorbidity, kód ITMS: 313011V344, 
spolufinancovaný z Fondu regionálneho rozvoja EÚ.
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Abstrakt č. 25
RIZIKO VZNIKU SARKOPENIE PO BARIATRICKO-METABOLICKÝCH 
OPERACÍCH/RISK OF DEVELOPING SARCOPENIA AFTER BARIATRIC-METABOLIC 
SURGERY

Pekař M.1,2, Pekařová A.2, Bužga M.3, Holéczy P.1,4, Šoltés M.5

1Chirurgie, AGEL Ostrava-Vítkovice, Ostrava, Česká republika /Surgery AGEL Ostrava-Vítkovice, Ostrava, 
Czech Republic
2Fyziologický ústav, Lékaŕské Fakulty Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika/Department of 
Physiology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
3Katedra studií lidského pohybu Pedagogická fakulta Ostravská Univerzita, Ostrava, Česká republika/
Department of Human Movement Studies, Faculty of Education University of Ostrava, Czech Republic
4Katedra chirurgie Lékaŕskéfakulty Ostravská Univerzita, Ostrava, Česká republika/Department of 
Surgery Faculty of Medicine, University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
51. chirurgická klinika, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice/1st Department of Surgery, Pavel Jozef 
Šafárik University, Košice

Úvod: Obezita patří mezi závažná metabolická onemocnění ovlivňující zdraví člověka. 
Má charakter pandemie a významně zvyšuje riziko kardiovaskulárních a jiných zdra-
votních komplikací. Její léčba je složitá a vyžaduje multidisciplinární přístup. Nejúčin-
nější terapií, pro jejich dlouhodobý efekt, jsou v současnosti bariatricko-metabolické 
(BM) chirurgické výkony, které vedou k prokazatelným změnám složení těla. Sarko-
penická obezita je charakterizována infiltrací tuku do kosterní svaloviny s následkem 
snížení síly pohybového aparátu.
Cíl: Detekovat riziko vzniku sarkopenie u pacientů 24 měsíců po BM operacích pomocí 
zobrazovací metody dvouenergiové denzitometrie (DEXA).
Metody: Do studie bylo zařazeno 19 pacientů (věk: 46,3 ± 8,9 let, 15 žen, body mass 
index- BMI: 42,4 ± 6,3 kg/m2) plánovaných k BM operaci. Jeden den před a 24 měsíců 
po operaci u nich byla provedena základní antropometrická vyšetření (hmotnost, výš-
ka, obvod pasu a boků, kožní řasy kaliperem) a odběr krve pro stanovení glykémie na-
lačno, glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a lipidového spektra (cholesterol, low/high 
density lipoprotein-LDL, HDL, triacylglyceroly TAG). Pomocí DEXA skenů a z nich vy-
počítaných indexů byly hodnoceny změny ve složení těla: Fat Mass Index (FMI), plo-
cha viscerálního tuku (EstVAT), Lean Mass Index (LMI), Appendage Lean Mass Index 
(ALMI), Bone Mineral Content (BMC), Z a T skóre. K určení úrovně pohybové aktivity 
byl použit mezinárodní dotazník pohybové aktivity (IPAQ).
Výsledky: Všech 19 pacientů studii dokončilo. Průměrná ztráta nadbytečné hmot-
nosti (EWL) byla 72 ± 25 %. Relevantní antropometrické parametry se statisticky 
významně (p < 0,001) snížily. Signifikantní změny byly pozorovány i u sledovaných 
parametrů DEXA: FMI (19,5 ± 4,7 vs. 12,1 ± 3,7 kg/m2), EstVAT (235,8 ± 70,0 vs. 126,5 
± 50,4 cm2), LMI (22,1 ± 2,4 vs. 18,1 ± 2,3 kg/m2), ALMI (9,7 ± 1,3 vs. 7,7 ± 1,1 kg/m2), 
BMC (1,2 2± 0,1 vs. 1,12 ± 0,1 kg), Z skóre (2,32 vs. 0,96) a T skóre (0,58 vs. –0,58). 

Biochemické parametry krve se klinicky signifikantně zlepšily (glykémie: 6,7 ± 2,0 vs. 
5,2 ± 0,5 mmol/l; HbA1c: 40,9 ± 9,9 vs. 36,6 ± 3,6 mmol/mol; TAG:2,4 ± 1,0 vs. 1,2  
± 0,6 mmol/l; HDL 1,1 ± 0,1 vs.1,5 ± 0,4 mmol/l). U všech pacientů byla zaznamenána 
nízká úroveň fyzické aktivity dle IPAQ.
Závěr: BM operace vedou k signifikantním změnám ve složení těla 24 měsíců po ope-
raci. Ztráta tuku je ale následována i signifikantní redukcí kosterní svaloviny a mine-
rálního obsahu kostí. Metoda DEXA efektivně detekuje tyto změny. Z našich výsledků 
vyplývá, že pacienti po BM operacích jsou v riziku vzniku sarkopenie. Negativní úlohu 
zde hraje i ve studii zaznamenaná nízká pooperační fyzická aktivita pacientů. Doporu-
čujeme do okruhu odborníků pečujících o obézní pacienty přidat i odborníka z oblasti 
rehabilitace.
Podpořeno: Studie byla podpořena specifickým výzkumem MUNI/A/1246/2020

Abstrakt č. 26
VYUŽITIE NÍZKOKALORICKÝCH DIÉT (VLCD) V RÁMCI NUTRIČNEJ 
INTERVENCIE U EXTRÉMNE OBÉZNYCH PACIENTOV/VERY LOW CALORY 
DIETS (VLCD) AS A PART OF NUTRITIONAL INTERVENTION IN PATIENTS WITH 
EXTREME OBESITY
Penesová A.1,2, Babjaková J.3, Havranová A.1, Rádiková Ž.1, Vlček M.1, Minárik P.4,5

1Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava/
Institute of Clinical and Translational Research, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 
Bratislava 
2Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu, Bratislava/Slovak Association for Nutrition and Prevention
3Ústav hygieny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave/Department of Hygiene, Faculty 
of Medicine, Comenius University in Bratislava 
4Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava/
Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
5Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Bratislava/
St. Elisabeth University of Health and Social Work, Institute for prevention and intervention, Bratislava
Extrémna obezita (EO; BMI > 40 kg/m2) a  jej komplikácie sú stále častejším prob-
lémom. Prevalencia EO v  USA je 9,2% dospelej populácie, v  Európe dosahuje od  1 % 
do 6 %. Liečba EO by mala byť individuálna a multifaktoriálna. Zahŕňa tak úpravu ži-
votného štýlu (diétu a pohybovú aktivitu), kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT) ako 
aj farmakoterapiu a správne a včas indikovaný bariatrický/metabolický chirurgický či 
endoskopický zákrok. 
V liečbe EO sa používa aj krátkodobá veľmi nízkokalorická diéta (VLCD) s obsahom ka-
lórií len 400-800 kcal na deň. Správne načasovanie a výber krátkodobej VLCD môže 
u EO pacienta viesť k významnému úbytku hmotnosti už za 8 až 16 týždňov, čo prispeje 
k zlepšeniu kontroly chronických komplikácií, ako je diabetes, hypertenzia, dyslipidé-
mia či syndróm spánkového apnoe. VLCD sa stále častejšie používajú pred bariatric-
kou/metabolickou chirurgiou, kedy dochádza predoperačne k poklesu steatózy pečene 
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a objemu vnútrobrušného viscerálneho tuku. Napriek tomu, že výsledky rôznych štú-
dií sú kontroverzné, predoperačné použitie VLDC môže znížiť mieru perioperačných 
komplikácií, operačný čas a dĺžku hospitalizácie. VLCD však nie je rutinne používaná 
pre veľké obavy, ktoré sa týkajú vedľajších nežiaducich účinkov (NÚ). Nedávna meta-
analýza Muscogiuria a spol. (2021) však ukázala, že bežnými NÚ sú väčšinou poruchy 
súvisiace s prechodnou hypoglykémiou či dehydratáciou, halitózou, gastrointestinál-
nym diskomfortom, cholecystolitiázou, hyperurikémiou či stratou kostnej hmoty. 
Ak je VLCD bohatá na bielkoviny a tuky a má nízky podiel sacharidov, to môže viesť 
k následnému vzostupu hladín celkového cholesterolu a TG, čím sa na druhej strane 
môže zvýšiť kardiovaskulárne riziko. Vedľajším NÚ by sa však dalo zabrániť jednak 
dodržaním príslušných indikácií i kontraindikácií pre VLCD ako aj adekvátnym klinic-
kým a laboratórnym monitorovaním NÚ (napr. sledovaním lipidového profilu, glykémií 
a pod). Väčšinou sú NÚ klinicky mierne a často dochádza k ich spontánnemu zotaveniu. 
VLCD by mala byť indikovaná výhradne lekárom a mala by sa vykonávať pod odbor-
ným dohľadom lekára a nutričného terapeuta. 
Podporené grantmi: APVV 17-0099; VEGA 2/0129/20, Dlhodobý strategický výskum pre-
vencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít, kód ITMS: 313011V344, spolu-
financovaný zo zdrojov EU fondu regionálneho rozvoja.

Abstrakt č. 27
KOMPLEXNÝ KARDIO-RENÁLNE-METABOLICKÝ ÚČINOK SGLT2 INHIBÍTOROV 
V PRAXI/COMPLEX CARDIO-RENAL-METABOLIC EFFECT OF SGLT2 INHIBITORS 
IN CLINICAL PRACTICE

Plášil R. 
Diabetologická ambulancia, Vrútky /Dept. for diabetes and metabolic disorders, Vrútky

Pacienti s  diabetes mellitus 2. typu sú oproti bežnej populácii vystavení zvýšenému 
riziku kardiovaskulárnych a  renálnych komplikácií v  dôsledku metabolických porúch 
a vzájomne prepojených rizikových faktorov, medzi ktoré patrí nadváha, hypertenzia, 
dyslipidémia, vyšší vek a fajčenie. Zvážením vhodného výberu terapie pacientov s DM 2. 
typu je možné získať komplexný metabolický benefit ako aj kardiovaskulárnu a renálnu 
protektivitu. Konsenzuálne odporúčanie SDS a SDiA pre liečbu diabetes mellitus 2. typu 
uprednostňuje SGLT2i alebo GLP1-RA ako najvhodnejšiu terapiu po metformíne. 
SGLT2 inhibítory poskytujú viaceré výhody pre kardio-renálne-metabolický systém. 
Empagliflozín znižuje HbA1c nezávisle od  funkcie beta-buniek a  citlivosti tkanív 
na inzulín. Priemerný pokles HbA1c pri vstupnej hodnote 7,9 % je 0,8 % v 24. týždni. 
Pri vyššej vstupnej hodnote HbA1c ≥ 8,5 % je priemerný pokles 1,5 % DCCT. Empagli-
flozín oddiaľuje potrebu liečby inzulínom ako aj potrebu navyšovania dávok inzulí-
nu. Očakávané zníženie hmotnosti je pri liečbe empagliflozínom pri BMI ≥ 35 kg/m2  
v 24. týždni 3,4 kg a v 76. týždni 4,8kg. 

Dôležitou informáciou pri znižovaní hmotnosti je, že až 90 % z poklesu predstavuje 
úbytok tuku či už subkutánneho alebo viscerálneho. Pozitívnym vplyvom je aj mierne 
znižovanie systolického tlaku krvi u hypertenzných pacientov ako aj znižovanie kyse-
liny močovej. 
Kardiovaskulárne benefity empagliflozínu dokázané v štúdii EMPA REG-OUTCOME 
ako 38% zníženie rizika KV mortality, 32 % zníženie rizika celkovej mortality a 35 % 
zníženie rizika hospitalizácie z dôvodu srdcového zlyhávania nastupujú výrazne skoro 
po iniciácii liečby. A to na 17. deň je znížené riziko hospitalizácie pre SZ a na 59. deň 
riziko KV mortality. Subanalýzou štúdie EMPA-REG OUTCOME bol zistený aj pozitív-
ny vplyv na celkovú redukciu počtu infarktov o 21 % oproti placebu ako aj znižovanie 
hospitalizácii z akýchkoľvek príčin. Významné je aj znižovanie rizika nástupu novej 
nefropatie alebo jej zhoršenie o 39 %. 
V kazuistike 45. ročného muža je sledovaný pozitívny vplyv na kardio-renálny-meta-
bolický systém po iniciáci liečby empagliflozínom. Dôvodom nasadenia liečby bolo vy-
soké kardiovaskulárne riziko a neuspokojivá metabolická kompenzácia. Preukázala sa 
dobrá tolerancia liečby, pokles HbA1c, redukcia telesnej hmotnosti a úprava tlaku krvi. 
Po  dlhoročnom čakaní je možné nastavenie SGLT2i do  kombinácie s  metformínom 
a tak sa pacietni môžu dostať skôr k liečbe, ktorá pozitívne ovplyvňuje kardio-renál-
ny-metabolický systém pacienta. 

Abstrakt č. 28
MAFLD – METABOLICKÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE, NAJČASTEJŠIE 
CHRONICKÉ OCHORENIE PEČENE/MAFLD - METABOLIC FATTY LIVER DISEASE 
THE MOST COMMON CHRONIC DISEASE 

Rác M.
Interná klinika, úsek hepatológie, Fakultná nemocnica, Nitra/Internal medicine Clinic, hepatology unit, 
Faculty hospital, Nitra

MAFLD (NAFLD) metabolická tuková choroba pečene je potenciálne nebezpečné a zá-
važné ochorenie pečene, ktoré globálne postihuje približne štvrtinu dospelej populá-
cie. Predstavuje veľkú výzvu pre verejné zdravie. Masívne hepatálne a extrahepatálne 
medicínske dôsledky predstavujú len zlomok spektra implikácií. Následky presahujúce 
zdravotný systém prinášajú veľkú záťaž ekonomickú a sociálnu. 
Toto multisystémové ochorenie sa dnes považuje za hepatálnu manifestáciu metabo-
lického syndrómu a predstavuje jeden z  jeho komponentov. Na rozdiel od ostatných 
ochorení s vysokou prevalenciou sa MAFLD venuje na úrovni zdravotníckej komunity 
málo pozornosti. Nový názov ochorenia je vyjadrením snahy o definovanie metabo-
lickej povahy MAFLD (metabolic associated fatty liver disease). Aktuálna definícia je 
vyjadrením metabolickej poruchy. 
Diagnostické kritériá zahŕňajú dôkaz pečeňovej steatózy a prítomnosť jednej z nasle-
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dujúcich podmienok: nadváha alebo obezita, diabetes mellitus 2 typu (T2DM) alebo 
dôkaz metabolickej dysregulácie napriek normálnej váhe. MAFLD posúva toto časté 
ochorenie späť do medicínskej reality a bližšie k patofyziologickému fundamentu, kto-
rým je inzulínová rezistencia. Základným patologickým procesom pri vzniku MAFLD 
je akumulácia tuku v parenchýme pečene. Zahŕňa dve odlišne sa správajúce klinické 
jednotky s rozdielnou prognózou: nealkoholovú pečeňovú steatózu (NAFL) a nealko-
holovú steatohepatitídu (NASH). Fibróza je kľúčom k stratifikácii rizika a je znakom 
progresívnej formy ochorenia (NASH). 
Napriek faktu, že sa jedná o najčastejšie pečeňové ochorenie, nemáme k dispozícii do-
stupnú efektívnu farmakoterapiu. Základ liečby spočíva v  režimových opatreniach. 
Mnoho liečiv je v  rôznych fázach klinického výskumu, avšak so skromným a  nejed-
noznačným efektom. 

Abstrakt č. 29
VZŤAH MEDZI OBEZITOU A  ČUCHOM/THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY 
AND OLFACTION

Račeková E., Raček A., Martončíková M.
Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra, Slovenská akadémia vied Košice/Institute of Neurobiology 
of Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Košice

Napriek intenzívnemu výskumu príčin a dôsledkov obezity sa prekvapujúco málo štú-
dií venuje čuchu, čiže zmyslu, ktorý sa výrazne podieľa na vnímaní chuti jedla. Pred-
pokladá sa, že čuch zohráva dôležitú úlohu pri výbere potravín a konzumácii potra-
vy, s čím súvisí aj príjem kalórií. Čuch je vo všeobecnosti často považovaný za menej 
dôležitý zmysel. V medicínskej praxi je zriedkavo skúmaný a  ľudia neprikladajú vý-
znam poruchám čuchu, a   často si neuvedomujú svoje čuchové problémy, zvlášť keď 
sa objavujú postupne. Vo vzťahu k  obezite je čuch tiež málo preskúmaný, pričom je 
to zmysel, ktorý veľmi výrazne ovplyvňuje naše stravovacie návyky prostredníctvom 
detekcie pachov a rozlišovaním medzi rôznymi príchuťami. Najnovšie vedecké dôka-
zy naznačujú, že medzi telesnou hmotnosťou človeka a jeho čuchovými schopnosťami 
existuje silné prepojenie. Cieľom našej štúdie je skúmať súvislosti medzi čuchovým 
vnímaním a obezitou. Pomocou testovania čuchu sme zisťovali čuchové schopnosti je-
dincov s  nadváhou a  obezitou. Na  zisťovanie čuchových schopností existujú viaceré 
spôsoby, najčastejšie sú vyšetrované detekčný prah, diskriminácia pachov a  identi-
fikácia pachov. Testovanie čuchu je zaužívané najmä v západných krajinách. V našej 
štúdii sme použili 3 druhy čuchových testov: Identifikačný test (Identification test 
blue, Burghart Sniffin’ Sticks) – test na schopnosť identifikovať vône; Diskriminačný 
test (Discrimination test, Burghart Sniffin’ Sticks) – na testovanie schopnosti rozlí-
šiť vône; Test čuchového prahu (Treshold Test n-butanol, Burghart Sniffin’ Sticks) – 
na zisťovanie tzv. čuchového prahu, t.j. najnižšej koncentrácie danej aromatickej lát-

ky, ktorú vyšetrovaná osoba cíti. V diskriminačnom a identifikačnom teste čuchu bolo 
bodové skóre vyšetrovaných probandov s nadváhou alebo obezitou podobné ako u pro-
bandov s normálnou hmotnosťou. Probandi s nadváhou alebo obezitou dosiahli horšie 
výsledky v  teste čuchového prahu, kde im bola podľa bodového zisku zistená hypo-
smia. Naše predbežné výsledky naznačujú, že znížený čuchový prah u jedincov s nad-
váhou a obezitou môže mať za následok, že si s väčšou pravdepodobnosťou vyberajú 
nevhodné jedlá (často s intenzívnejšou vôňou), pretože na vychutnanie jedla potrebujú 
silnejšiu stimuláciu. 
Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraš-
truktúra pre projekt: Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov 
obezity a jej komorbidít, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.

Abstrakt č. 30
DIAGNOSTIKA POHYBOVEJ AKTIVITY A MOTORICKÝCH FUNKCIÍ U PACIENTA 
S OBEZITOU/PHYSICAL ACTIVITY AND MOTOR FUNCTIONS DIAGNOSTICS IN 
PATIENTS WITH OBESITY

Slobodová, L.1,2, Ukropec J.1, Ukropcová, B.1,3

1Biomedicínske Centrum, Slovenská Akadémia vied, Bratislava/Biomedical Research Center, 
Slovak Academy of Sciences, Bratislava
 2Ústav telovýchovného lekárstva LF SZU, Bratislava/Institute of Sport Medicine FM SMU, Bratislava
 3Ústav patologickej fyziológie, LFUK, Bratislava/Institute of Pathophysiology, Comenius University, Bratislava

Dôležitou funkciou diagnostiky pohybovej aktivity a motorických funkcií u bežnej po-
pulácie je posúdenie aktuálneho funkčného stavu a pripravenosti organizmu k pohy-
bovému výkonu. Výsledky slúžia na riadenie dávky/intenzity tréningovej záťaže alebo 
pohybovej liečby ale aj pre odhalenie skrytých oslabení organizmu. Testovanie motoric-
kých schopností je dôležitým ukazovateľom aktuálneho stavu fyzickej zdatnosti, kto-
rá má úzky vzťah k zdravotnému stavu pacienta. Ku komponentom fyzickej zdatnosti 
patrí svalová sila, kardiovaskulárna zdatnosť a telesné zloženie. Vyššia úroveň telesnej 
zdatnosti pôsobí preventívne proti rozvoju chronických neprenosných ochorení.
Stanovenie jednotlivých komponentov telesnej zdatnosti nevyžaduje náročné technic-
ké zariadenia ani zložité testy. V rámci našich klinických štúdií na určenie telesného 
zloženia štandardne využívame kvadrupedálnu bioelektrickú impedanciu. Umožňuje 
stanoviť percentuálne zastúpenie svalovej a tukovej hmoty ako aj viscerálneho tuko-
vého tkaniva, a ich zmeny pri krátkodobých a dlhodobých intervenčných programoch 
aj pri ambulantnom sledovaní. Pre stanovenie viscerálnej obezity je k dispozícii jedno-
duché meranie obvodu pása krajčírskym metrom. Kardiovaskulárna (aeróbna) zdat-
nosť sa dá relatívne jednoducho stanoviť Rockportovým testom chôdze na  1 míľu. 
Výsledkom je VO2max (maximálna aeróbna kapacita/výkonnosť), ktorú vypočítame 
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pomocou nameraných údajov (srdcová frekvencia, čas trvania testu). Pri 6-minúto-
vom teste chôdze je výkon hodnotený podľa vzdialenosti prejdenej za 6 minút. Veľmi 
jednoduchý test s vysokou prediktívnou hodnotou je test chôdze na 10m. Pokles rých-
losti chôdze súvisí s poklesom svalovej sily a hmoty dolných končatín, čo sa významne 
podpisuje na schopnosti vykonávať denné aktivity a v poklese funkčnej nezávislosti. 
Súvisí tiež so zvýšeným rizikom pádov, inštitucionalizácie aj zrýchlením poklesu ko-
gnitívnych funkcií u seniorskej populácie. Test vstávania zo stoličky okrem svalovej 
sily dolných končatín testuje aj dynamickú rovnováhu, ktorá môže byť ovplyvnená 
nielen procesom starnutia ale aj neurodegeneratívnym procesom (napr.  u  pacientov 
s Parkinsonovou chorobou). 
Vzhľadom na nízke náklady a časovú nenáročnosť sú niektoré z uvedených motoric-
kých testov potenciálne využiteľné aj v ambulancii lekára. Tieto údaje môžu poskytnúť 
dodatočné informácie pre posúdenie funkčnej kapacity, zdravotného stavu a prognózy 
pacienta. 
Grantová podpora: APVV 20/0466; APVV 19/0411; VEGA 2/0107/18, 2/0164/20, SAS-
MOST Joint Research Cooperation grant 2018/10, Dlhodobý strategický výskum prevencie, 
intervencie a  mechanizmov obezity a  jeho komorbidity, kód ITMS: 313011V344, spolufi-
nancovaný z Fondu regionálneho rozvoja EÚ.

Abstrakt č. 31
PREVALENCIA OBEZITY  U SLOVENSKÝCH DETÍ (VÝSLEDKY WHO COSI 
PROJEKTU)/PREVALENCE OF OBESITY IN SLOVAK CHILDREN (RESULTS OF THE 
WHO COSI PROJECT) 

Tichá Ľ. 1, Kállayová D.2, Regecová V. 3, Hamade J.4, Podracká Ľ.1

1Detská klinika LFUK a NÚDCH Bratislava/Nationale intitute of children‘s diseases Bratislava 
2Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava/Ministry of Health of the SR, Bratislava
3Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémie vied, Bratislava/3 Institute of Normal and 
Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
4Úrad verejného zdravotníctva Bratislava/4 Public Health Authority of Bratislava Region 

Úvod: Hodnotenie obezity u detí má svoje úskalia. Kým u dospelých je definícia obez-
ity jasná, v pediatrickej populácií nie sú jednotné kritériá pre jej stanovenie. Na Eu-
rópskej konferencii WHO o boji proti obezite v Istanbule v roku 2006 uznali členské 
štáty potrebu monitorovať prevalenciu obezity. Výsledkom konsenzu bolo vytvorenie 
iniciatívy pre dohľad nad obezitou u detí ‒ COSI (Childhood Obesity Surveillance Ini-
tiative). Slovensko je členom COSI od roku 2015 a zapojilo sa do 4. a 5. kola projektu. 
V súčasnosti sa pripravuje 6. kolo zberu dát.                          
Cieľ: Vyhodnotiť prevalenciu podvýživy, normálnej hmotnosti, nadváhy a  obezity 
u predpubertálnych školopovinných detí na Slovensku.                                                                                                                
Súbor a  metodika: V  národne-reprezentatívnom súbore 6  145 detí (7-8,99 ročných)  

(3 055 chlapcov, 3 090 dievčat), (3 115 z vidieku, 3 030 z mesta) sme merali telesnú 
hmotnosť, výšku, obvod pása a obvod bokov. Z nameraných dát sme vypočítali BMI. 
Získané údaje sme štatisticky vyhodnotili. Projekt bol schválený etickou komisiou 
v súlade s GDPR. Deti boli merané vyškolenými pracovníkmi RÚVZ so súhlasom ro-
dičov.
Výsledky: V súbore slovenských detí sme podľa WHO kritérií zistili nasledovný výskyt 
obezity: nadhmotnosť u chlapcov 32,1 %, u dievčat 27,9 %, obezita  u 16,8 % u chlapcov 
a u  17,5 % dievčat. 
Záver: Trend nárastu obezity je u detí na Slovensku od roku 2011stabilizovaný. Na-
priek tomu konštatujeme vysoký výskyt obezity už v rannom školskom veku, čo vyža-
duje zavedenie preventívnych opatrení proti obezite. 

Abstrakt č. 32
ANTIATEROGÉNNY EFEKT A KARDIOVASKULÁRNE BENEFITY AGONISTOV 
GLP-1 RECEPTOROV/ANTIATHEROGENIC EFFECT AND CARDIOVASCULAR 
BENEFITS OF GLP-1 RECEPTOR AGONISTS

Tkáč I.
IV. interná klinika UPJŠ LF a UN LP, Košice/4th Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, 
Šafárik University and Pasteur University Hospital, Košice

Tradičný prístup k prevencii aterosklerózy u diabetikov spočíval v ovplyvnení jej rizi-
kových faktorov – hypercholesterolémie, hypertenzie a chronickej hyperglykémie. Zní-
ženie hladín LDL cholesterolu a krvného tlaku viedlo u diabetikov 2. typu k zníženiu 
kardiovaskulárnej morbidity aj mortality. Na druhej strane, zníženie hladiny HbA1c 
viedlo podľa meta-analýzy štyroch veľkých kardiovaskulárnych štúdií iba k mierne-
mu zníženiu rizika kardiovaskulárnej morbidity a nemalo efekt na kardiovaskulárnu 
mortalitu. Toto pozorovanie sa pripisovalo tomu, že antidiabetiká prevažne používa-
né pred rokom 2005 (sulfonylurey, glitazóny alebo inzulíny) mali ako vedľajšie účinky 
hypoglykémiu a priberanie na hmotnosti, ktoré redukovali priaznivý efekt zníženia 
HbA1c na rozvoj kardiovaskulárnych príhod. 
Z tohto dôvodu sa výskum v oblasti antidiabetík zameral na vývoj liekov, ktoré ne-
budú mať ako vedľajšie účinky priberanie na hmotnosti a rozvoj hypoglykémie. Tieto 
vlastnosti mali dve skupiny liekov, ktoré účinkujú zosilnením inkretínového účinku, 
a  to inhibítory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP4i) a  agonisty GLP-1 receptorov (GLP1-
RA). Kým štúdie kardiovaskulárnej bezpečnosti a  prevencie nepozorovali žiadny 
preventívny účinok DPP4i na  rozvoj kardiovaskulárnych príhod, až šesť z  ôsmich 
doteraz ukončených štúdií s GLP1-RA zaznamenalo pri liečbe liekmi z tejto skupiny 
zníženie primárneho kompozitného výsledku, ktorým bola incidencia úmrtí z kar-
diovaskulárnych príčin, nefatálneho infarktu myokardu alebo nefatálnej cievnej 
mozgovej príhody. 
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Prvá štúdia, ktorá dokázala prínos liečby s GLP1-RA, bola štúdia LEADER s liragluti-
dom, v  ktorej bolo pozorované signifikantné zníženie primárneho výsledku o  13 %, 
kardiovaskulárnej mortality o 22 % a celkovej mortality o 15 % u pacientov liečených 
prídavnou liečbou liraglutidom v porovnaní s placebom. Výsledky tejto štúdie a ďal-
ších štúdií, ktoré replikovali priaznivý efekt liraglutidu na kardiovaskulárnu morbidi-
tu/mortalitu, viedli k hypotéze, že GLP1-RA priamo ovplyvňujú proces rozvoja a prog-
resie aterosklerózy. Na tomto efekte sa zrejme čiastočne podieľalo aj zníženie HbA1c 
(v rozmedzí 0,8-1,5 %), zníženie telesnej hmotnosti (v rozmedzí 3-5 kg) a zníženie sys-
tolického tlaku krvi (v rozmedzí 2-4 mmHg). Ovplyvnenie rizikových faktorov však 
úplne nevysvetľuje antiaterogénny účinok GLP1-RA.
Receptory pre GLP-1 sú zastúpené vo vaskulatúre aj v mnohých orgánoch. Experimen-
ty na zvieratách a čiastočne aj humánnych subjektoch ukázali, že GLP1-RA ovplyvňujú 
proces aterogenézy na viacerých úrovniach, a to na úrovni endotelu, hladkej svaloviny 
ciev, vzniku väziva v ateróme, ako aj pri rozvoji trombózy v oblasti aterosklerotického 
plátu. Navyše GLP1-RA znižujú zápal v črevnej stene a následne aj subklinický zápal 
v celom organizme, ktorého úloha v rozvoji aterosklerózy sa tiež predpokladá. Dôleži-
tým faktorom v prevencii kardiovaskulárnych príhod je fakt, že liečba GLP1-RA neve-
die k rozvoju hypoglykémie, keďže inzulínová sekrécia spúšťaná inkretínmi sa vypne 
pri dosiahnutí normálnych hodnôt glykémie.

Abstrakt č. 33
KONKRÉTNE KROKY MANAŽMENTU POHYBOVEJ AKTIVITY PACIENTA 
S OBEZITOU PODĽA NAVRHNUTÝCH ŠTANDARDNÝCH POSTUPOV/
SPECIFIC STEPS IN THE PHYSICAL ACTIVITY MANAGEMENT OF A PATIENT WITH 
OBESITY ACCORDING TO THE PROPOSED GUIDELINES
Ukropcová B., Slobodová, L., Ukropec J.
Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava/Biomedical Research Center, Slovak 
Academy of Sciences, Bratislava

Pohybová aktivita/PA je neoddeliteľnou súčasťou komplexného manažmentu pacienta 
s nadváhou a obezitou. Konkrétnou úlohou a výzvou pre lekára aj pacienta však je naj-
mä to, akú dávku pohybu odporučiť/predpísať konkrétnemu pacientovi, ako monito-
rovať fyzickú zdatnosť a pohybovú aktivitu pacienta a v neposlednej rade ako začleniť 
viac pohybu do jeho/jej bežného života. 
Preskripcia pohybovej aktivity a  jej uplatnenie v  praxi je dlhodobý proces, založený 
na  edukácii a  motivácii pacienta, preskripcii PA a  konkrétnych individualizovaných 
odporúčaniach ako aj namonitorovaní vybraných merateľných parametrov. Edukácia 
o pozitívnych účinkoch pohybovej aktivity, o význame preskripcie cvičenia a o nega-
tívnych dôsledkoch sedavého životného štýlu je dôležitým zdrojom motivácie pacienta. 
Motiváciou môže byť aj zlepšenie zdravia, redukcia telesnej hmotnosti a jej udržiavanie. 

Preskripcia sa opiera o stanovenie profilu fyzickej aktivity (akcelerometre, fit-náram-
ky, aplikácie v mobile) alebo zdatnosti, ktoré môže byť buď objektívne (VO2max: bicyk-
lová spiroergometria, rýchlosť chôdze na 10m, BMI, obvod pása, stanovenie telesného 
zloženia bioimpedanciou) alebo založené na dotazníkoch či jednoduchých orientačných 
otázkach. Účinok zvýšenia pohybovej aktivity sa okrem týchto parametrov dá posúdiť 
napríklad aj monitorovaním biochemických parametrov (glykémia, lipidový profil). 
V  rámci prevencie a  liečby obezity je potrebné zaradiť PA/cvičenie do  každodennej 
rutiny, paralelne s  úpravou výživy a  s  psychoterapiou. Veľmi dôležité je preskripciu 
cvičenia/pohybových aktivít individualizovať, teda prispôsobiť aktuálnej fyzickej 
zdatnosti, zdravotnému stavu, komorbiditám a  preferenciám konkrétneho pacien-
ta. Programy pre sedavých pacientov majú byť krátke s nižšou intenzitou, s postup-
ným zvyšovaním dĺžky, frekvencie a  intenzitycvičenia/pohybovej aktivity, s  cieľom 
dosiahnuť odporúčanú dávku cvičenia 150-300 minút týždenne (aktivita so strednou 
intenzitou) resp. 75-150 minút týždenne (aktivita s vysokou intenzitou). Dôležité je 
aj prerušovanie sedavého správania minimálne každú hodinu na niekoľko minút, pre 
pacientov s obezitou a diabetom 2. typu sa dokonca odporúča prerušovanie sedavých 
aktivít každých 30 minút. Pozitívne je aj zaradenie „exercise snack“, teda krátkych 
5-15 minútových aktivít v  priebehu celého dňa, čím sa znižuje čas trávený sedením 
a zvyšuje sa pohybová aktivita. Silový tréning či tréning s vyššou intenzitou by sa u se-
davých pacientov mal realizovať pod dohľadom skúseného trénera či fyzioterapeuta. 
Prínosom môže byť tiež využívanie online tréningových programov, mobilných tech-
nológií (aplikácie v mobile) a senzorov/akcelerometrov, ktoré pacienta motivujú k PA.
Grantová podpora: APVV/19-0411, SAS-MOST Joint Research Cooperation grant 2018/10, 
VEGA2/0107/18,VEGA 2/0164/20, Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie 
a  mechanizmov obezity a  jeho komorbidity, kód ITMS: 313011V344, spolufinancovaný 
z Fondu regionálneho rozvoja EÚ.

Abstrakt č. 34
ÚLOHA PACIENTSKEJ ORGANIZÁCIE V  MANAŽMENTE OBEZITY. STIGMA DAY 
NA SLOVENSKU/THE ROLE OF THE PATIENT ORGANIZATION IN MANAGEMENT 
OF OBESITY. STIGMA DAY IN SLOVAKIA 
Vrabcová H.
Hygeia pharm s.r.o. Bratislava/Hygeia pharm s.r.o. Bratislava

V súčasnej dobe pôsobí na Slovensku asi 200 pacientskych organizácií s rôznou formou 
zamerania svojej činnosti. Sú to združenia občanov ( občianske združenia, neziskové 
organizácie ), ktoré obvykle spája určitý zdravotný problém alebo diagnóza a snažia 
sa nájsť spoločné riešenie pre pacientov, trpiacich určitým ochorením. Zameriavajú 
sa na  šírenie osvety, poskytovanie informácií, psychologickú podporu, starostlivosť 
po prekonaní ochorenia. 



3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

3rd Congress of the Slovak Obesity Association and 19th Slovak congress on obesity with International Participation

3. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 19. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

3rd Congress of the Slovak Obesity Association and 19th Slovak congress on obesity with International Participation

52 53

prinášalo maximálny profit. UPF potraviny sú spravidla vysokokalorické a obsahujú 
vysoké množstvo tuku, cukru a soli4. 
Charakteristiky UPF potravín, ako je nízka cena, vysoká dostupnosť, energetic-
ká hustota a chuťové kvality, môžu viesť k  ich nadmernej konzumácii, čo môže mať 
za  následok prírastok hmotnosti6. Viaceré štúdie popisujú koreláciu medzi príjmom 
UPF a nepriaznivými zdravotnými následkami vrátane obezity7, kardiovaskulárnych 
a cerebrovaskulárnych ochorení8, cukrovky 2. typu9-11, depresie7, rakoviny prsníka12, 
zníženej funkcie obličiek13, únavnosti/krehkosti14 a úmrtnosti z akejkoľvek príčiny7,8. 
Agresívny marketing UPF potravín navyše ovplyvňuje preferenciu chutí, spotrebu, 
preferencie špecifických značiek potravín u detí, nákupné rozhodnutia rodín a mení 
vnímanie vhodnosti potravín pre malé deti. Kombináciou nízkej ceny a zvýšenej ce-
losvetovej konzumácie sa UPF potraviny potenciálne spájajú aj s intenzívnym poľno-
hospodárstvom/chovom dobytka, stratou kulinárskych tradícií, postupným miznutím 
malých farmárov alebo roľníkov, zvýšeným utrpením zvierat, stratou biodiverzity 
a vznikom sociálnej nerovnosti16. 
Vzhľadom na  to, by sme mali presadzovať také systémové zmeny, ktoré budú mini-
malizovať poškodzovanie ľudského zdravia a planéty vplyvom UPF potravín, zlepšia 
nutričnú kvalitu potravín a zdravie obyvateľstva, uľahčia výber kvalitných potravín 
a  uprednostnia produkciu minimálne spracovaných potravín, ktoré budú dostupné, 
atraktívne a chutné17. Na záver je možné povedať, že UPF potraviny predstavujú glo-
bálne riziko pre verejné zdravie a planétu!

 

V Európskej Únii existujú vo väčšine štátov pacientske organizácie, zamerané na po-
moc pacientom s obezitou. Európska asociácia pre štúdium obezity (EASO) zriadila Eu-
rópsku Radu pacientov, z ktorej neskôr vznikla Európska koalícia ľudí žijúcich s obez-
itou (ECPO). 
Jej členom je aj Slovenská republika. ECPO je organizácia riadená a zastúpená pacient-
mi a využíva prístupy založené na dôkazoch v oblasti prevencie a liečby obezity. Pri-
spieva k výmene informácií, poznatkov z výskumu a vzdelávania ľudí, ktorí žijú a sú 
postihnutí obezitou. Spolupráca s ECPO je pre nás zdrojom informácií a inšpiráciou, 
ako môžeme pomáhať ľudom s nadváhou a obezitou. 
Jedným z faktorov, ktoré významne zhoršujú obezitu a jej následky, je stigma. Stig-
ma je slovo gréckeho pôvodu a označuje cajch - znak , vypaľovaný zločincom, zrad-
com, otrokom. Stigma je negatívne hodnotenie človeka, generalizované na celú jeho 
osobnosť. 
Spoločnosť má negatívne postoje k  ľudom s  obezitou, pripisuje im vinu za  ich stav, 
môžu mať problémy v  práci, rodine, u  lekárov. Necitlivý prístup zo strany zdravot-
níckych pracovníkov môže mať za následok vyhýbanie sa ošetreniu, operácii a liečbe. 
Stigmu hmotnosti môžeme ovplyvniť osvetovou prácou v médiách, vzdelávaním verej-
nosti o príčinách vzniku nadhmotnosti a obezity a jej následkoch na zdravie občanov.
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Ultra-spracované potraviny (UPF), ktoré neboli v prvej polovici 20. storočia bežne do-
stupné, poskytujú takmer polovicu denného energetického príjmu európanov1. Predaj/
dostupnosť takýchto potravín sa celosvetovo zvyšuje2. V roku 2009 sa na kategorizá-
ciu potravín a nápojov podľa miery a účelu spracovania vyvinul klasifikačný systém 
NOVA3. Tento systém rozdeľuje potraviny a nápoje do štyroch kategórií: nespracované/
minimálne spracované potraviny, spracované kulinárske prísady, spracované potravi-
ny a ultra-spracované potraviny (UPF). Cieľom výrobcov UPF je, aby tieto dostupné, 
chutné a lacné výrobky nahradili všetky ostatné skupiny potravín systému NOVA. UPF 
potraviny sa dajú ľahko identifikovať podľa obsahu ingrediencií, ako sú potravinárske 
látky bez kulinárskeho použitia (napr. kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktó-
zy), „kozmetické prísady“ (napr. príchute), ktoré zvyšujú intenzitu chuti, trvanlivosť 
a patria medzi lacné ingrediencie. Sú navrhnuté a vyrobené tak, aby ich predávanie 
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DM2T = diabetes mellitus 2. typu; KV= kardiovaskulárny; ADA = Americká diabetologická asociácia; EASD = Európska asociácia pre štúdium diabetu;  
GLP-1 RA = agonista GLP-1 receptora; GLP-1 = glukagónu podobný peptid-1; ASKVO = aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie.
* Výsledky sa vzťahujú na Ozempic® naprieč všetkými klinickými skúšaniami SUSTAIN, ktoré zahŕňali placebo, sitagliptín, dulaglutid, exenatid ER a inzulín glargín.

† V klinickom skúšaní SUSTAIN 6 znížil Ozempic® KV riziko (KV úmrtie, nefatálny IM alebo nefatálna CMP) v porovnaní s placebom u pacientov s DM2T 
 a vysokým KV rizikom liečených štandardnou liečbou.
§ Pokles HbA1c -1,5 % s liekom Ozempic® 0,5 mg v porovnaní s -1,1 % s dulaglutidom 0,75 mg a zníženie hmotnosti  -4,6 kg s liekom Ozempic® 0,5 mg v porovnaní s -2,3 kg s dulaglutidom 0,75 mg.

Skrátená informácia o lieku: 
Názov lieku: Ozempic® 0,25 mg, Ozempic® 0,5 mg, Ozempic® 1 mg Lieková forma: injekčný roztok v naplnenom pere Liečivo: semaglutid Terapeutické indikácie: Ozempic® 
je určený na liečbu dospelých s nedostatočne kompenzovaným diabetom mellitus 2. typu ako doplnok diéty a cvičenia, ako monoterapia, keď sa metformín považuje za nevhodný z dôvodu 
intolerancie alebo kontraindikácií, ako doplnok k iným liekom na liečbu diabetu. Dávkovanie a spôsob podávania: Počiatočná dávka je 0,25 mg semaglutidu jedenkrát týždenne. Po 4 týždňoch 
sa má dávka zvýšiť na 0,5 mg jedenkrát týždenne. Najmenej po 4 týždňoch s dávkou 0,5 mg jedenkrát týždenne sa môže dávka zvýšiť na 1 mg jedenkrát týždenne. *Keď sa Ozempic® pridáva 
k existujúcej liečbe metformínom a/alebo tiazolidíndiónom alebo k inhibítoru sodíkovo-glukózového kotransportéra-2 (SGLT2), môže sa pokračovať so súbežnou nezmenenou dávkou metformínu 
a/alebo tiazolidíndiónu alebo inhibítora SGLT2. Na úpravu dávky lieku nie je potrebná samokontrola glukózy v krvi. Samokontrola krvnej glukózy je potrebná na úpravu dávky sulfonylurey 
a inzulínu, najmä pri začatí liečby liekom Ozempic® a pri znižovaní dávky inzulínu. Odporúčaným prístupom je postupná redukcia dávky inzulínu. Dávku lieku Ozempic® nie je potrebné upravovať 
podľa veku. Nevyžaduje sa žiadna úprava dávky u pacientov s miernou, stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek. Nevyžaduje sa žiadna úprava dávky u pacientov s poruchou 
funkcie pečene. Bezpečnosť a účinnosť semaglutidu u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Podáva sa subkutánne injekciou do brucha, stehna alebo nadlaktia. 
Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Semaglutid sa nemá používať u pacientov s diabetes 
mellitus 1. typu alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy. Semaglutid nie je náhrada inzulínu. Diabetická ketoacidóza bola hlásená u inzulín-dependentných pacientov, u ktorých došlo k rýchlemu 
prerušeniu liečby alebo zníženiu dávky inzulínu po začatí liečby agonistom receptora GLP-1. Použitie agonistov receptora GLP-1 môže byť spojené s gastrointestinálnymi nežiaducimi reakciami. 
Akútna pankreatitída bola pozorovaná pri používaní agonistov receptora GLP-1. Pacienti majú byť informovaní o typických príznakoch akútnej pankreatitídy. Pacienti liečení semaglutidom 
v kombinácii so sulfonylureou alebo s inzulínom môžu mať zvýšené riziko hypoglykémie. U pacientov s diabetickou retinopatiou liečených inzulínom a semaglutidom bolo pozorované zvýšené riziko 
rozvoja komplikácií spojených s diabetickou retinopatiou. Liekové a iné interakcie: Pacetamol: nie je potrebná žiadna úprava dávky paracetamolu, perorálne kontraceptíva: nepredpokladá sa, 
že semaglutid znižuje účinok perorálnej antikoncepcie, atorvastatín: interakcia nie je klinicky významná, digoxín: semaglutid neovplyvnil celkovú expozíciu digoxínu po jednorazovej dávke 0,5 mg 
digoxínu, metfomín: semaglutid neovplyvnil celkovú expozíciu pri dávkovaní 500 mg metformínu dvakrátdenne, warfarín: semaglutid neovplyvnil celkovú expozíciu warfarínu po jednorazovej dávke 
25 mg warfarínu. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženám vo fertilnom veku sa počas liečby semaglutidom odporúča používať antikoncepciu. Semaglutid sa nemá používať počas gravidity ani 
počas dojčenia. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: hypoglykémia pri použití s inzulínom alebo so sulfonylureou, nauzea, hnačka. Časté: hypoglykémia pri použití s inými PAD, znížená chuť do jedla, 
závrat, komplikácie spojené s diabetickou retinopatiou, vracanie, bolesť brucha, abdominálna distenzia, zápcha, dyspepsia, gastritída, gastroezofageálny refl ux, grganie, nadúvanie, cholelitiáza, 
únava, zvýšená hladina lipázy, zvýšená hladina amylázy, znížená telesná hmotnosť. Menej časté: *precitlivenosť, porucha chuti, zvýšená srdcová frekvencia, akútna pankreatitída, reakcie v mieste 
podania injekcie. Zriedkavé: anafylaktická reakcia. *Neznáme: angioedém. Zatriedenie lieku podľa spôsobu výdaja: Liek je viazaný na lekársky predpis. Dátum revízie textu: marec 
2021 Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Novo Nordisk A/S, Bagsværd, Dánsko, Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky (EMA)
 http://www.emea.europa.eu/ alebo na adrese spoločnosti: Novo Nordisk Slovakia, ROSUM, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava

*Všimnite si prosím zmenu v informácii o produkte
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RAZ TÝŽDENNE

injekcia semaglutidu

Pacienti s DM2T by mali po liečbe
metformínom vyžadovať viac

Ozempic®— liečba DM2T raz týždenne, ktorá 
spája vysokú účinnosť so znížením KV rizika1,2

Pokles HbA1c -1,8 % 
s liekom Ozempic®  1 mg 

v porovnaní s -1,4 % 
s dulaglutidom 1,5 mg3§

Viac ako dvojnásobné 
zníženie hmotnosti v 

porovnaní 
s dulaglutidom3§ (-6,5 kg 
s liekom Ozempic® 1 mg 

v porovnaní s -3,0 kg 
s dulaglutidom 1,5 mg)

26 % zníženie rizika 
KV príhod2 (primárny 
kompozitný výsledok 
zložený z KV smrti, 

nefatálneho IM 
a nefatálnej CMP)

PREUKÁZANÝ 
KV PRÍNOS1,2†

ÚČINNÁ 
GLYKEMICKÁ 
KONTROLA1*

VÝZNAMNÝ 
A PRETRVÁVAJÚCI 

POKLES HMOTNOSTI1,2* 

Aktualizácia 2019 ADA/EASD konsenzu z roku 2018 
liečbu GLP-1 RA s preukázaným KV prínosom4 

U dospelých s DM2T a potvrdeným ASKVO odporúča

NAPLŇTE
OČAKÁVANIA
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