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Zhrnutie 

V predkladanej práci sme sa zamerali na 1211 klientov Poradne zdravia Prievidza vo veku 

19 – 64 rokov, ktorí absolvovali prvú návštevu v rokoch 2003-2007. Sledovali sme u nich výskyt 

nadváhy, obezity, zvýšeného pomeru pás/boky, zvýšeného celkového cholesterolu a zvýšeného 

krvného tlaku. Zároveň sme sledovali súvislosť medzi telesnou hmotnosťou, resp. pomerom 

pás/boky (WHR) a výskytom hypertenzie a hypercholesterolémie. Za nadváhu bola považovaná 

hodnota indexu telesnej hmotnosti (BMI) 25-29,9, za obezitu BMI v hodnote 30 a vyššie. WHR 

bol považovaný za zvýšený, ak presahoval 0,80 u žien a 0,95 u mužov. Ako vysoký bol 

hodnotený krvný tlak od 140 a/alebo 90 mmHg vrátane. Zvýšený celkový cholesterol presahoval 

hodnotu 5,0 mmol/l. V sledovanom súbore bola prevalencia nadváhy 36,7%, obezity 15,2% a 

zvýšeného pomeru pás/boky 43,3%. Prevalencia hypertenzie bola 41,9%, hypercholesterolémie 

44,0%. Muži vo veku 19 – 44 rokov mali vyšší výskyt nadváhy, obezity a hypertenzie ako 

rovnako staré ženy. So stúpajúcim vekom sme zaznamenali vzostup prevalencie kombinácie 

všetkých sledovaných rizikových faktorov, a to výraznejšie u žien (z 1,1% na 9,4%) ako u mužov 

(z 2,0% na 6,9%). Jednou z príčin tohto javu by mohlo byť chýbanie ochranného efektu 

pohlavných hormónov u žien v období menopauzy. Tento fakt je dôvodom na vytvorenie novej 

stratégie zdravotno-výchovného pôsobenia na ženy staršie ako 44 rokov.  
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Úvod 

Stredná dĺžka života pri narodení bola na Slovensku v roku 2002  69,77 rokov u mužov a 

77,57 u žien. V okrese Prievidza to bolo v rokoch 1997 – 2002 u mužov 71,02 rokov, u žien 

78,49 rokov. Tieto hodnoty zaraďovali okres Prievidza v rámci SR medzi najlepších desať 

okresov u  mužov a trinásť u žien. Hodnoty štandardizovanej miery úmrtnosti na ischemickú 

chorobu srdca v rokoch 2003 – 2007 boli u mužov aj žien v prievidzskom okrese nižšie ako na 

Slovensku, a aj keď sa oproti rokom 1993 – 1997 zlepšili, resp. nemenili, v rámci SR klesli muži 

z pôvodnej 16. priečky na 40., ženy z 10. miesta na 51. (1). Podľa prognóz vývoja obyvateľstva 

stúpne počet ľudí vo veku 65 a viac rokov v okrese Prievidza zo 17 218 v roku 2007 na 29 471 

v roku 2025 (z 12% na 21% obyvateľstva okresu) (2). Keďže prevalencia rizikových faktorov 

srdcovo-cievnych chorôb ako aj prevalencia týchto chorôb stúpa s vekom, je vysoká 

pravdepodobnosť, že v ďalších rokoch bude v dôsledku starnutia populácie aj vyšší počet takto 

postihnutých ľudí.  

Cieľ 

Hlavným cieľom našej práce bolo zistiť prevalencie základných biologických rizikových 

faktorov - RF (indexu telesnej hmotnosti, pomeru pás/boky, hodnôt krvného tlaku a celkového 

cholesterolu) u  klientov Poradne zdravia v Prievidzi v rokoch 2003 – 2007.  

Ďalšími cieľmi bolo zistiť: 
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- koľko klientov nemalo ani jeden zo sledovaných RF  a koľko malo všetky štyri RF podľa 

veku a pohlavia, 

- ktoré RF  mali najnižšiu a najvyššiu prevalenciu u klientov podľa veku a pohlavia, 

- zmenu v riziku podľa prítomnosti RF u mužov a žien v dvoch vekových obdobiach. 

 

Sledovaný súbor a metodika 

Do sledovaného súboru sme zaradili 1211 klientov vo veku 19 – 64 rokov. Súbor sme rozdelili 

na dve vekové kategórie: 19 – 44 rokov a 45 – 64 rokov a v každej z nich sme sledovali zvlášť 

mužov a zvlášť ženy.  

Sledovanými parametrami boli index telesnej hmotnosti (BMI), pomer pás/boky (WHR), 

hodnota krvného tlaku (TK) a hladina celkového cholesterolu (CCH) v krvi. Somatometrické 

parametre potrebné na výpočet indexov sme stanovovali nasledovne: výšku pomocou pásma na 

to určeného, hmotnosť pomocou mechanickej osobnej váhy, obvod pása a obvod bokov pomocou  

krajčírskeho metra. Hodnoty TK sme merali ortuťovým sfygmomanometrom pri zachovaní 

predpísaného postupu. Hladinu CCH sme stanovovali z nalačno odobratej kapilárnej krvi 

vyšetrenej štandardne metódou suchej kvapky prístrojom reflotron.  

Za normálnu hmotnosť sme považovali BMI<25, za nadváhu BMI=25-29,9, za obezitu BMI  

≥30. Normálny WHR bol pre mužov ≤0,95,  pre ženy ≤0,80. Za hypertenziu bol považovaný 

sTK≥140 mmHg a/alebo dTK≥90 mmHg. Zvýšený bol CCH>5,0 mmol/l. Všetky údaje pre 

analýzu boli získané retrospektívne z programu „Test zdravé srdce“ a spracované pomocou 

programov Microsoft Access, Microsoft Excel a Epi Info. 
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Výsledky 

Sledovaný súbor predstavuje 1211 ľudí, z čoho bolo 38,6% mužov a 61,4% žien. Priemerný 

vek vyšetrovanej skupiny bol 43,0 rokov, mužov 41,6 rokov, žien 43,9 rokov.  

Obr.1 Rozdelenie súboru podľa veku a pohlavia 

V celom súbore malo normálnu hmotnosť 48,1% klientov, 36,1% mužov a 55,6% žien, 

nadváhou trpelo 36,7% vyšetrených, 46,6% mužov a 30,6% žien a obezitu sme zaznamenali u  

15,2% klientov, 17,3% mužov a 13,9% žien (p=0,000). Zvýšené WHR malo 43,3% vyšetrených, 

33,1% mužov a 49,7% žien (OR=0,49; p=0,000). Podľa výsledku OR sa zdá, že mužské pohlavie 

bolo ochranným faktorom pri zvýšenom WHR.  

Prevalencia hypertenzie bola 41,9%, u mužov 53,2%, u žien 34,7% (OR=2,16; p=0,000). Muži 

mali viac ako dvojnásobne vyššie riziko mať hypertenziu ako ženy. Prevalencia 

hypercholesterolémie v celom sledovanom súbore bola 44,0%, u mužov 39,5%, u žien 46,8% 

(OR=0,75; p=0,021). Riziko vzniku hypercholesterolémie bolo u mužov menšie ako u žien.  

 

Analýza vekovej kategórie 19 – 44 rokov – muži 
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V tejto kategórii bolo 250 mužov. Z nich 56,0% trpelo nadváhou alebo obezitou, 18,8% malo 

zvýšený WHR. Prevalencia hypertenzie  bola 46,0%, prevalencia hypercholesterolémie 27,6%. 

Zvýšený TK a nadváhu alebo obezitu malo 32,0% mužov (OR=2,69; p<0,001). Zvýšený CCH a  

nadváhu alebo obezitu malo 21,2% mužov (OR=3,53; p<0,0001). Muži s nadváhou a obezitou 

mali takmer trojnásobne vyššie riziko hypertenzie a 3,5-násobne vyššie riziko 

hypercholesterolémie, ako muži s primeranou hmotnosťou.  

Tabuľka 1   Rozdelenie mužov vo vekovej kategórii 19 – 44 rokov podľa hodnôt tlaku krvi 
a celkového cholesterolu v závislosti od BMI 

 
 TK < 140/90 TK ≥ 140/90 CCH ≤ 5 CCH > 5 Spolu 
BMI < 25 75 (30,0%) 35 (14,0%) 94 (37,6%) 16 (6,4%) 110 (44,0%) 
BMI ≥ 25 60 (24,0%) 80 (32,0%) 87 (34,8%) 53 (21,2%) 140 (56,0%) 
Spolu 135 (54,0%) 115 (46,0%) 181 (72,4%) 69 (27,6%) 250 (100%) 

Zvýšený TK a zvýšený WHR malo 12,4% mužov (OR=2,51; p<0,01). Zvýšený CCH a  

zvýšený WHR malo 8,4% mužov (OR=2,48; p=0,011). Zvýšený WHR bol spojený s 2,5-násobne 

vyšším rizikom hypertenzie aj hypercholesterolémie v porovnaní s mužmi s primeraným WHR.  

Tabuľka 2   Rozdelenie mužov vo vekovej kategórii 19 – 44 rokov podľa hodnôt tlaku krvi 
a celkového cholesterolu v závislosti od WHR 

 TK < 140/90 TK ≥ 140/90 CCH ≤ 5 CCH > 5 Spolu 
WHR ≤ 0,95 119 (47,6%) 84 (33,6%) 155 (62,0%) 48 (19,2%) 203 (81,2%) 
WHR > 0,95 16 (6,4%) 31 (12,4%) 26 (10,4%) 21 (8,4%) 49 (18,8%) 
Spolu 135 (54,0%) 115 (46,0%) 181 (72,4%) 69 (27,6%) 250 (100%) 
 

Analýza vekovej kategórie 19 – 44 rokov – ženy 

V tejto vekovej kategórii bolo 362 žien. Z nich 25,4% malo nadváhu alebo obezitu a 30,4% 

zvýšený WHR. Prevalencia hypertenzie bola 19,3%, prevalencia hyprecholesterolémie 27,6%. 

Zvýšený TK a nadváhu alebo obezitu malo  7,5% žien (OR=2,14; p=0,012). Vysoký CCH a 

nadváhu alebo obezitu malo 11,6% žien (OR=2,79; p<0,0001). Ženy s nadváhou a obezitou mali 
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viac ako dvojnásobne vyššie riziko hypertenzie a takmer trojnásobne vyššie riziko 

hypercholesterolémie, ako ženy s primeranou hmotnosťou.  

Tabuľka 3   Rozdelenie žien vo vekovej kategórii 19 – 44 rokov podľa hodnôt tlaku krvi a 
celkového cholesterolu v závislosti od BMI 

 TK < 140/90 TK  ≥ 140/90 CCH ≤ 5 CCH > 5 Spolu 
BMI < 25 227 (62,7%) 43 (11,9%) 212 (58,6%) 58 (16,0%) 270 (74,6%) 
BMI ≥ 25 65 (18,0%) 27 (7,5%) 50 (13,8%) 42 (11,6%) 92 (25,4%) 
Spolu 292 (80,7%) 70 (19,3%) 262 (72,4%) 100 (27,6%) 362 (100%) 

Zvýšený TK a zvýšený WHR malo 10,2% žien (OR=3,24; p<0,0001). Vysoký CCH a zvýšený 

WHR malo 12,7% žien (OR=2,54; p<0,001). Zvýšený WHR je u žien spojený s viac ako 

trojnásobne vyšším rizikom hypertenzie a 2,5-násobne vyšším rizikom hypercholesterolémie 

v porovnaní so ženami s primeraným WHR.  

Tabuľka 4   Rozdelenie žien vo vekovej kategórii 19 – 44 rokov podľa hodnôt tlaku krvi a 
celkového cholesterolu v závislosti od WHR 

 
 TK < 140/90 TK ≥ 140/90 CCH ≤ 5 CCH > 5 Spolu 
WHR ≤ 0,80 219 (60,5%) 33 (9,1%) 198 (54,7%) 54 (14,9%) 252 (69,6%) 
WHR > 0,80 73 (20,2%) 37 (10,2%) 64 (17,7%) 46 (12,7%) 110 (30,4%) 
Spolu 292  (80,7%) 70 (19,3%) 262 (72,4%) 100 (27,6%) 362 (100%) 
 

Analýza vekovej kategórie 45 – 64 rokov – muži 

V tejto vekovej kategórii bolo celkovo 218 mužov. Z nich nadváhu alebo obezitu malo 72,9%, 

zvýšený WHR 49,5%. Prevalencia hypertenzie bola 61,5%, prevalencia hypercholesterolémie 

53,3%. Zvýšený TK a nadváhu alebo obezitu malo 47,2% mužov (OR=1,59; p=0,172). Muži 

s nadváhou a obezitou mali 1,5-násobne vyššie riziko hypertenzie ako muži s primeranou 

hmotnosťou. Zvýšený CCH a nadváhu alebo obezitu malo 39,4% mužov (OR=1,09; p=0,897).  

Tabuľka 5   Rozdelenie mužov vo vekovej kategórii 45 – 64 rokov podľa hodnôt tlaku krvi 
a celkového cholesterolu v závislosti od BMI 

 

 TK < 140/90 TK ≥ 140/90 CCH ≤ 5 CCH > 5 Spolu 
BMI < 25 28 (12,8%) 31 (14,2%) 29 (13,3%) 30 (13,8%) 59 (27,1%) 
BMI ≥ 25 56 (25,7%) 103 (47,2%) 73 (33,5%) 86 (39,4%) 159 (72,9%) 
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Spolu 84 (38,5%) 134 (61,5%) 102 (46,7%) 116 (53,3%) 218 (100%) 

Zvýšený TK a zvýšený WHR malo 34,9% mužov (OR=2,13; p=0,011). Zvýšený WHR 

bol spojený s viac ako dvojnásobne vyšším rizikom hypertenzie, v porovnaní s mužmi 

s primeraným WHR. Zvýšený CCH a zvýšený WHR malo 25,7% mužov (OR=0,9; p=0,793). 

Takáto hodnota OR by svedčila pre to, že zvýšený WHR bol ochranným faktorom pri 

hypercholesterolémii.  

Tabuľka 6   Rozdelenie mužov vo vekovej kategórii 45 – 64 rokov podľa hodnôt tlaku krvi 
a celkového cholesterolu v závislosti od WHR 

 TK < 140/90 TK ≥ 140/90 CCH ≤ 5 CCH > 5 Spolu 
WHR ≤ 0,95 52 (23,9%) 58 (26,6%) 50 (22,9%) 60 (27,5%) 110 (50,5%) 
WHR > 0,95 32 (14,7%) 76 (34,9%) 52 (23,9%) 56 (25,7%) 108 (49,5%) 
Spolu 84 (38,5%) 134 (61,5%) 102 (46,7%) 116 (53,3%) 218 (100%) 
 

Analýza vekovej kategórie 45 – 64 rokov – ženy 

V tejto vekovej kategórii bolo 381 žien. Z nich 62,5% malo nadváhu alebo obezitu a 68,0% 

zvýšený WHR. Prevalencia hypertenzie bola 49,3%, prevalencia hypercholesterolémie 56,1%. 

Zvýšený TK a nadváhu alebo obezitu malo 34,4% žien (OR=1,94; p=0,0026). Vysoký CCH a 

nadváhu alebo obezitu malo 42,5% žien (OR=1,42; p=0,135). Ženy s nadváhou a obezitou mali 

takmer dvojnásobne vyššie riziko hypertenzie a takmer 1,5-násobne vyššie riziko 

hypercholesterolémie, ako ženy s primeranou hmotnosťou.  

Tabuľka 7   Rozdelenie žien vo vekovej kategórii 45 - 64 rokov podľa hodnôt  tlaku krvi a 
celkového cholesterolu v závislosti od BMI  

 TK < 140/90 TK ≥ 140/90 CCH ≤ 5 CCH > 5 Spolu 
BMI < 25 86 (22,6%) 57 (15,0%) 57 (15,0%) 86 (22,6%) 143 (37,5%) 
BMI ≥ 25 107 (28,1%) 131 (34,4%) 76 (19,9%) 162 (42,5%) 238 (62,5%) 
Spolu 193 (50,7%) 188 (49,3%) 133 (34,9%) 248 (65,1%) 381 (100%) 

Zvýšený TK a zvýšený  WHR malo 36,2% žien (OR=1,74; p=0,017). Zvýšený WHR bol u 

žien spojený s takmer dvojnásobne vyšším rizikom hypertenzie, v porovnaní so ženami 
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s primeraným WHR. Vysoký CCH a zvýšený WHR malo 45,4% žien (OR=1,25; p=0,381). 

Zvýšenie WHR nad normu bolo spojené len s malým zvýšením rizika hypercholesterolémie.  

Tabuľka 8   Rozdelenie žien vo vekovej kategórii 45 - 64 rokov podľa hodnôt tlaku krvi a 
celkového cholesterolu v závislosti od WHR   

 
 TK < 140/90 TK ≥ 140/90 CCH ≤ 5 CCH > 5 Spolu 
WHR ≤ 0,80 72 (18,9%) 50 (13,1%) 47 (12,3%) 75 (19,7%) 122 (32,0%) 
WHR > 0,80 121 (31,8%) 138 (36,2%) 86 (22,6%) 173 (45,4%) 259 (68,0%) 
Spolu 193 (50,7%) 188 (49,3%) 133 (34,9%) 248 (65,1%) 381 (100%) 
 

Porovnanie vekových kategórií 

U mužov aj žien so stúpajúcim vekom stúpala prevalencia nadváhy, obezity, zvýšeného WHR, 

hypertenzie aj hypercholesterolémie. BMI, WHR, krvný tlak aj celkový cholesterol v medziach 

normy malo štyrikrát viac mladších mužov ako starších mužov a osemkrát viac mladších žien ako 

starších žien. Počet tých, ktorí mali všetky sledované parametre zvýšené, stúpol u starších mužov 

3,4-krát, v porovnaní s  mladšími mužmi, u starších žien 8,5-krát, oproti mladším ženám.  

Tabuľka 9   Porovnanie vybraných parametrov v jednotlivých vekových  kategóriách 
mužov a žien 

 
Vek (roky) BMI        

25 – 29,9 
(%) 

BMI ≥ 30 
(%) 

Prevalencia 
hypertenzie  

(%) 

Prevalencia 
hypercholes-
terolémie (%) 

BMI, WHR, TK, 
CCH nezvýšené 

(%) 

BMI, WHR, TK, 
CCH zvýšené (%) 

 MUŽI 
19 – 44 43,6 12,4 46,0 27,6 26,4 2,0 
45 - 64 50,0 22,9 61,5 53,3 6,4 6,9 
Vzostup vo 
vyššej vekovej 
kategórii (x) 

1,1 1,8 1,3 1,9 4,1* 3,4 

 ŽENY 
19 – 44 18,2 7,2 19,3 27,6 42,5 1,1 
45 - 64 42,3 20,2 49,3 56,1 5,2 9,4 
Vzostup vo 
vyššej vekovej 
kategórii (x) 

2,3 2,8 2,5 2,0 8,2* 8,5 

* pokles 
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Diskusia 

V sledovanom súbore bolo vyššie zastúpenie žien, čo pozorujeme v našej poradni dlhodobo. 

Medzi mužmi bola početnejšia veková kategória 19 – 44 rokov, medzi ženami 45 – 64 rokov.  

Pri hodnotení jednotlivých kategórií podľa veku a pohlavia je zrejmé, že mladší muži mali 

podstatne vyšší výskyt nadváhy ako mladšie ženy (43,6% vs. 18,2%), vo vyššej vekovej kategórii 

sa tento nepomer vyrovnal a  nadváhou trpela polovica mužov a takmer polovica žien (50,0% vs. 

42,3%). Aj vzostup obezity so zvyšujúcim sa vekom je výraznejší u žien (zo 7,2% na 20,2%) ako 

u mužov (z 12,4% na 22,9%). Vyšší vek u oboch pohlaví je tiež spojený so zvýšením výskytu 

centrálnej obezity. Prevalencia hypertenzie bola vysoká už u mladších mužov (46,0%) a vo 

vyššom veku stúpala až na 61,5%. Mladšie ženy mali prevalenciu hypertenzie 19,3%, so 

vzostupom veku stúpala o  ďalších 30%. Prevalencia hypercholesterolémie u mladších klientov 

bola rovnaká u mužov aj žien – 27,6%. U mužov vo vyššom veku sa takmer zdvojnásobila 

(53,3%), u žien stúpla až na 56,1%. Zaujímavé je porovnanie klientov pri súčasnom hodnotení 

všetkých sledovaných parametrov - kým u mladších mužov má BMI, WHR, krvný tlak aj 

celkový cholesterol v norme 26,4% a zvýšené len 2,0% vyšetrených, vo vyššej vekovej kategórii 

je to 6,4% a 6,9%. U mladších žien má všetky parametre v norme 42,5% a všetky parametre 

zvýšené len 1,1% vyšetrených. Vo vyššej vekovej kategórii je to 5,2% a 9,4%. Staršie ženy 

v tomto regióne teda majú až 8,5-krát vyšší výskyt kombinácie všetkých sledovaných RF ako 

mladšie ženy, a tak sa stávajú zaujímavou cieľovou skupinou pre intenzívne zdravotno-výchovné 

pôsobenie. 

Pri porovnávaní nášho súboru so súbormi z iných štúdií realizovaných na Slovensku alebo aj 

v zahraničí, sa opakovane stretávame so zjavnými rozdielmi v prevalencii zvýšenej hmotnosti. 

Predovšetkým v prípade „našich“ žien sa častejšie zisťuje buď nižšia prevalencia obezity, alebo 
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nadváhy aj obezity. Domnievame sa, že tento fakt možno pripísať tomu, že náš súbor nie je 

reprezentatívna vzorka obyvateľstva regiónu a do poradne častejšie prichádzajú klienti 

s primeranou hmotnosťou, príp. nadváhou a menej klienti s obezitou.  

Záver 

Analýzou súboru sme zistili, že v celom súbore bola prevalencia nadváhy 36,7%, prevalencia 

obezity 15,2%, prevalencia zvýšeného pomeru pás/boky 43,3%, prevalencia zvýšeného krvného 

tlaku 41,9% a prevalencia hypercholesterolémie 44,0%. 

Ani jeden rizikový faktor nemalo 26,4% mladších mužov a 6,4% starších mužov, medzi 

ženami to bolo 42,5% mladších žien a 5,2% starších žien. Všetky sledované rizikové faktory 

malo zistené 2,0% mladších mužov a 6,9% starších mužov, 1,1% mladších žien a 9,4% starších 

žien.  

Medzi mužmi mala najvyššiu prevalenciu nadváha a obezita (56,0% mladších a 72,9% starších 

mužov). Najnižší bol výskyt zvýšeného WHR (18,8% mladších a 49,5% starších mužov). Medzi 

ženami bol najčastejšie sa vyskytujúcim rizikovým faktorom zvýšený WHR (30,4% mladších a 

68,0% starších žien). Najzriedkavejší bol výskyt zvýšeného TK (19,3% mladších a 49,3% 

starších žien).  

U mužov so stúpajúcim vekom stúpala prevalencia kombinácie všetkých RF – 3,4-násobne. U 

žien je tento nárast ešte markantnejší – 8,5-násobný. Jeho dôsledkom je, že aj keď mladší muži 

v našom súbore majú vyššiu prevalenciu viacerých rizikových faktorov ako mladšie ženy (BMI, 

TK), u starších sa tieto rozdiely zmenšujú. Zdá sa, že u žien sa významne zvyšuje riziko výskytu 

RF práve v období, keď u nich prestávajú plniť ochrannú úlohu pohlavné hormóny.  
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Pre ženy staršie ako 45 rokov je preto potrebné vytvoriť stratégiu zahŕňajúcu efektívne 

individuálne, skupinové a hromadné pôsobenie. Základom individuálneho pôsobenia je aktívne 

vyhľadávanie žien v rizikovom veku. Na tento účel sú vhodné predovšetkým výjazdové akcie 

pracovníkov poradne do podnikov a inštitúcií regiónu, so zameraním sa na tie, ktoré 

zamestnávajú prevažne ženy. Zintenzívnenie hromadného pôsobenia možno dosiahnuť 

intenzívnejším využívaním regionálnych masovokomunikačných prostriedkov, ako aj tvorbou 

aktuálnych propagačných materiálov distribuovaných predovšetkým do čakární ambulancií 

praktických a odborných lekárov (hlavne gynekologických ambulancií). 
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