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Predhovor

Zdravie. Jednoduché slovo s hlbokým zmyslom a významom. Je predpokladom pohody a kvality života, je
kritériom pre meranie pokroku na ceste k zmierňovaniu chudoby, k sociálnej súdržnosti, k odstráneniu
diskriminácie a dobré zdravie je základom trvalo udržateľného ekonomického rastu. Zdravie, ktoré je nevyhnut-
né všade tam, kde ľudia žijú, učia sa, pracujú, hrajú sa a milujú, sa tvorí tým, že človek sa stará sám o seba
(nielen vtedy keď je nútený vyhľadať zdravotnícku pomoc), ale aj o iných, tým, že je schopný rozhodovať sa 
a ovplyvňovať okolnosti, v ktorých žije, tým, že spoločnosť vytvára podmienky umožňujúce dosiahnutie zdravia
pre všetkých svojich členov. 

Zdravie populácie ako univerzálna hodnota a základné ľudské právo predstavuje základný ekonomický
zdroj nielen pre jedinca, ale aj pre celú spoločnosť. Starostlivosť o zdravie je preto potrebné radiť medzi základné
a prvoradé úlohy nielen štátu, ale aj celej verejnosti. Je to úloha trvalá, začína sa ešte v prenatálnom období,
pokračuje preventívnymi opatreniami hneď po narodení jedinca, jeho výchovou k zdravému spôsobu života,
ktorá sa uskutočňuje až do jeho skonu.

Zdravotný stav populácie je výslednicou zložitej súhry genetického vybavenia, ekonomickej a psychosociál-
nej situácie, výživy a životného štýlu, ale aj kvality zdravotníckych služieb, životného a pracovného prostredia.
Medzi týmito formami je vzájomná väzba. Je potrebné zdôrazniť, že existencia a funkcia medicínskych odborov
a ich realizátorov na všetkých stupňoch zdravotníckej starostlivosti je nezastupiteľná.

Podpora, ochrana a rozvoj zdravia ako kľúčové faktory existencie prispievajú k redukcii nerovností v zdraví 
a konečným cieľom týchto aktivít je predĺženie a skvalitnenie života. 

Vychádzajúc z programov a odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aj na Slovensku bol
schválený významný dokument z pohľadu zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva – „Národný program podpory
zdravia“. Jeho základným cieľom bolo zlepšiť zdravotný stav slovenskej populácie a vytvoriť efektívne, vzájomne
späté mechanizmy a metódy integrovanej medzisektorovej prevencie, kontroly chorôb, podpory zdravia,
redukcie rizikových faktorov hromadne sa vyskytujúcich ochorení. Ako jeho súčasť sa riešili aj ďalšie programy
a projekty WHO. Cieľom projektu „Školy podporujúce zdravie“ je komplexne pôsobiť na mladú generáciu v sna-
he ovplyvniť správanie a vzťah k vlastnému zdraviu.

Zmena životného štýlu a zmena postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, vyhľadávanie skupín obyvateľov
s vysokým rizikom kardiovaskulárnych a onkologických ochorení je cieľom programu CINDI – integrovaného
programu intervencie proti neinfekčným chorobám, ktorého hlavné úlohy a ciele sú dôsledne zakomponované
do projektov a úloh riešených v úradoch verejného zdravotníctva na Slovensku (antifajčiarska kampaň, nefarma-
kologické ovplyvňovanie vysokého krvného tlaku, ozdravenie životného štýlu detí s rizikom kardiovaskulárnych
chorôb). 

V rámci projektu „Zdravé mestá“ sa poskytuje odborná pomoc v poradenských centrách zdravotnej
výchovy a podpory zdravia a výchovy obyvateľov k zdraviu úradov verejného zdravotníctva. Vytvorením Asociácie
zdravých miest Slovenska sa zabezpečila výmena informácií medzi zapojenými mestami, v ktorých vznikli
Rady zdravia a Centrá podpory zdravia, podieľajúce sa na zvyšovaní právomocí a zodpovednosti obcí za zdravie
svojich občanov. Ako významnú skutočnosť je potrebné spomenúť spracovanie tzv. „cholesterolových máp SR“
za aktívnej spolupráce a významnej pomoci spoločnosti Unilever.

Cieľom projektu „Zdravé pracoviská“ bolo a je ovplyvňovať pracovné prostredie, pracovné podmienky, spôsob
života zamestnancov tak, aby sa významne znížil výskyt chorôb z povolania a pracovných úrazov. Pri realizácii
tohto projektu je potrebné oceniť skutočne dobrú spoluprácu s LF UK Bratislava a materiálno-finančnú pomoc
firmy Pfizer.

V nadväznosti na politiku WHO a jej program „Zdravie pre 21. storočie“ bol aktualizovaný aj NPPZ, ktorý
plynulo nadviazal na svojho predchodcu s jediným cieľom – za účasti všetkých priebežne zabezpečovať podporu,
ochranu, rozvoj zdravia, ako i jeho trvalé zlepšovanie. Jeho priority sú stanovené tak, aby po organizačnej 
a výkonnej stránke mobilizoval celú spoločnosť k úsiliu o zdravie, a to počnúc jednotlivcami a končiac v komu-
nitách, od vysokošpecializovaných pracovísk až po vládne organizácie, od materských škôl až po univerzity.
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Znižovanie zdravotných rizík vyvolaných znečistením a ohrozením životného prostredia patrí k hlavným
programovým oblastiam v Agende 21 a prvý Akčný plán pre prostredie a zdravie riešil tiež významné environ-
mentálne zdravotné problémy (zdravotnú bezpečnosť potravín, znečistenie ovzdušia, zásobovanie obyvateľstva
zdravotne nezávadnou pitnou vodou, zdravé pracovné podmienky, bývanie, vzdelávanie a výchovu k environ-
mentálnemu zdraviu).

Program ozdravenia výživy obyvateľov SR si kládol okrem všeobecných cieľov (zlepšiť úroveň a spôsob
stravovania, zmeniť postoj k vlastnému zdraviu, usmerniť rozvoj výroby zdraviu prospešných potravín atď.) aj
konkrétne ciele – znížiť denný energetický príjem o 10 %, príjem živočíšnych tukov o 20 %, príjem cholesterolu 
o 30 %, živočíšnych bielkovín o 10 %, sacharózy o 30-40 %, chloridu sodného o 30 %. Odpočet prijatých opa-
trení sa vykonáva jedenkrát za dva roky.

Úrady verejného zdravotníctva v SR riešili aj ďalšie projekty a programy (LSPAC, CAESAR, INCOCOPERNI-
CUS a iné) s cieľom pozitívne ovplyvňovať determinanty zdravia, ozdravovať jednotlivé zložky životného a pra-
covného prostredia, spôsob života a práce – životný štýl, a tak sa spolupodieľať na zlepšovaní zdravotného
stavu obyvateľstva SR, ktorý stále možno považovať za neuspokojivý. Veď strednú dĺžku života pri narodení,
ktorá je syntetickým ukazovateľom udávajúcim nádej na dožitie, majú slovenskí muži takmer o 8 rokov kratšiu ako
Švédi, slovenské ženy umierajú o viac ako 5 rokov skôr ako ženy žijúce vo Francúzsku (pri zachovaní súčasnej
vekovej štruktúry úmrtnosti), na kardiovaskulárne ochorenia u nás umiera viac ako 50 % ľudí, zlé je postave-
nie SR z hľadiska včasnej úmrtnosti na všetky druhy nádorov v Európe.

Takže riešenie spomenutých programov a projektov na Slovensku má svoje opodstatnenie a zmysel, pretože
i riešením týchto problémov sa situácia postupne mení, a dovolím si konštatovať, že aj zlepšuje. Som rád, že
pri riešení týchto projektov a programov sa naplnila i myšlienka dobrej a efektívnej spolupráce úradov verejného
zdravotníctva s Ústavom hygieny LF UK Bratislava za významnej materiálnej pomoci spoločností Unilever 
a Pfizer, či už jednotlivo, alebo vo vzájomnej spolupráci.

Aj zverejnenie výsledkov stručne spomenutých projektov a programov umožní uskutočňovať ďalšie inter-
venčné aktivity, prijať ďalšie ozdravné opatrenia, plánovať materiálne, finančné, ale i personálne kapacity.
Nepochybujem, že monografia sa bude využívať aj ako učebný text v rámci pregraduálneho a postgraduálneho
vzdelávania poslucháčov a odborníkov verejného zdravotníctva. Obsahuje významné údaje o verejnom
zdravotníctve SR, a aj preto sa patrí poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali na projektoch a programoch,
ktorí ich spracovali, a nepochybne aj spoločnostiam Pfizer a Unilever, ktoré sa materiálno-technicky a finančne
podieľali na realizácii niektorých z nich.

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Hlavný hygienik SR 1. 1. 1995 – 11. 10. 2005.
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Predhovor

Vážení čitatelia, ctená odborná verejnosť, priatelia,

je mi potešením, že sa vám môžem prihovoriť na stránkach tejto knihy. Sme hrdí, že farmaceutická
spoločnosť Pfizer sa zúčastnila aktivít, ktoré spojili profesionálov, odborníkov, nadšencov aj obyvateľov miest
a obcí na Slovensku.

Participovali sme na podujatiach, ktoré sa stali míľnikmi v modernom zdravotníctve v tejto krajine. Tak
ako všade na svete, sa totiž zodpovednosť za zdravie presúva od inštitúcií k ľuďom, od smerníc k osobnej zod-
povednosti. Podujatia, ako sú Zdravé mestá a Zdravé pracoviská, zmenili smerovanie života tisícok ľudí.
Motivovali ich k zmene, ochránili pred ohrozením a v krajných prípadoch priviedli k špecialistom. 

Zamerali sme sa na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré priviedli Slovensko do prvej trojky predčasnej úmrt-
nosti v Európe a na onkologické ochorenia, ktoré vykazujú zákerné rastové tendencie. Otvorili sme citlivé témy
v oblasti urológie, sexuológie a psychiatrických ochorení. Odmietame predstavu, že cukrovka, reumatické 
a očné ochorenia definitívne znížia kvalitu nášho života.

Poslaním našej spoločnosti je prinášať nádej pre život. Ideme cestou výskumu, vývoja a hľadania. V mnohých
terapeutických oblastiach sme priniesli originálne lieky, ktoré sa stali pojmom. 

Záleží nám na vás a na svojom poslaní v tejto krajine a teraz.

Janine Small
Vedúca organizačnej zložky
Pfizer Luxembourg SARL o.z.
Slovensko 
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Predhovor

Vážení čitatelia, 

sme medzinárodná spoločnosť, ktorá stavia na tradíciách, citlivo vníma aktuálne potreby súčasnosti 
a spotrebiteľov a túto víziu prenáša do budúcnosti. Viac ako 50 rokov sa zaoberáme výskumom v oblasti výživy 
a 2 percentá obratu investujeme do výskumu a rozvoja, čo v roku 2003 predstavovalo viac ako 1 miliardu eur. 

Stále hľadáme riešenia, ako naplniť očakávania našich spotrebiteľov, a v tomto novom tisícročí sme ich
zhrnuli pod slovo vitalita. Vitalita je pre nás odpoveďou na celosvetové problémy – starnutie populácie, obezitu,
zmenu stravovania a životného štýlu. Pozorujeme, že prioritami spotrebiteľa sú zdravý životný štýl, širší výber,
kvalita, chuť a potešenie a čas, ktorý je stále vzácnejší. 

Denne pracujeme na tom, aby sa výrobky značky Unilever vyvíjali v súlade s modernými poznatkami 
o zdravej výžive, pestrosti, kvalite a úspore času. Otvárame aktívnejšiu diskusiu s odbornými partnermi a inšti-
túciami v krajinách, kde pôsobíme, a investujeme do osvety. Chceme prispieť k tomu, aby sa osobná zodpovednosť
obyvateľov za svoje zdravie stala významnou hodnotou súčasnosti.

Sme poctení, že sme mohli aj na Slovensku podporiť podujatia v oblasti prevencie a osvety. Ak sa každý
účastník počas uplynulých desiatich rokov aspoň trochu nad sebou zamyslel, splnila sa časť našej vízie. Ak sa
rozhodol pre zdravý životný štýl alebo k nemu prispel vo svojom okolí, sme šťastní, že si daroval dlhší a zdravší
život.

Ing. Ľubomír Bratko
Riaditeľ Unilever Slovensko
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Úvod

Slovenská republika sa zaraďuje medzi krajiny s najvyššou chorobnosťou a úmrtnosťou na niektoré
neprenosné choroby hromadného výskytu v Európe. Kardiovaskulárne choroby sú od polovice minulého storočia
najčastejšou príčinou smrti, najčastejšou príčinou hospitalizácie, invalidizácie a zvyšovania nákladov na zdravot-
nícku starostlivosť. Na kardiovaskulárne a nádorové ochorenia spolu zomierajú v SR viac ako tri štvrtiny oby-
vateľstva. Nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine európskych štátov sú srdcovocievne ochorenia základnou
príčinou predčasnej smrti. 

Z tohto dôvodu je problematika kardiovaskulárnych chorôb a kardiovaskulárneho rizika na Slovensku
mimoriadne aktuálnou a celospoločensky preferovanou témou. Napriek tomu u nás od čias Kardiovasku-
lárneho programu absentujú, resp. je nedostatok relevantných informácií o výskyte a o zastúpení rizikových
faktorov v slovenskej populácii.1 Cieľom našej práce bolo aspoň čiastočne prispieť k vyplneniu tejto medzery
najnovšími údajmi o situácii v SR.

Je známe, že hromadný výskyt neprenosných ochorení závisí vo veľkej miere od životného štýlu, čiže od
výskytu ovplyvniteľných rizikových faktorov. Zníženie výskytu ovplyvniteľných faktorov v populácii jednoznačne
vedie k poklesu chorobnosti a úmrtnosti na tieto skupiny ochorení. Väčšina z nich sa vyvíja dlho, v priebehu
mnohých rokov, bez toho, aby spôsobovali akékoľvek príznaky alebo ťažkosti. K manifestácii obvykle dôjde až
vtedy, keď je choroba vo veľmi pokročilom štádiu a liečba je často neúspešná. 

Podľa výsledkov dlhodobých prospektívnych a intervenčných štúdií v mnohých krajinách sveta, vedie včasné
rozpoznanie hlavných rizikových faktorov a zníženie ich výskytu v populácii k zreteľnému poklesu kardio-
vaskulárnej úmrtnosti. Sledovanie distribúcie kardiovaskulárnych chorôb a ich rizikových faktorov v populácii
a identifikácia skupín s vyšším rizikom sú dôležitými predpokladmi prevencie a plánovania zdravotníckych
služieb a jeden z možných kľúčov k poznaniu príčin rozšírenia tejto skupiny ochorení.

Od roku 1999 sme v rámci rôznych preventívno-intervenčných akcií vyšetrili temer 17-tisíc obyvateľov
Slovenska. Vďaka práci mnohých pracovníkov úradov verejného zdravotníctva (predtým štátnych zdravotných
ústavov), ktorí často v neľahkých podmienkach priamo v teréne, s veľkým nasadením a obetavo zbierali údaje,
sa nám podarilo zhromaždiť obrovské množstvo informácií o zdravotnom stave, životnom štýle, stravovacích
zvyklostiach a výživovom stave atď. dospelých obyvateľov všetkých vekových kategórií a zo všetkých regiónov
Slovenska.

Napriek tomu, že výber účastníkov projektov nebol náhodný a nezodpovedá prísnym kritériám štatistického
reprezentatívneho výberu, veľký počet vyšetrených nás oprávňuje domnievať sa, že získané výsledky majú
vysokú výpovednú hodnotu o zdravotnom stave a životnom štýle slovenskej populácie. Napokon, aj pri naj-
starostlivejšom náhodnom výbere sa na vyšetrení zúčastnia len tí, ktorí sa tak dobrovoľne rozhodnú.

Doposiaľ sme výsledky postupne spracovávali a zverejňovali či pre širokú verejnosť alebo na odborných 
a vedeckých fórach prevažne v rámci jednotlivých projektov. Spracovaním a zverejnením celého komplexného
materiálu chceme prispieť k väčšej informovanosti najmä lekárov prvého kontaktu, ktorí prichádzajú s chorými,
ale aj zdravými ľuďmi najčastejšie do styku, a ktorí môžu vo veľkej miere odhaliť vysoké riziko ochorenia a roz-
hodnúť tak o ďalšom postupe. 

Zverejnený materiál by mal prispieť aj k lepšej orientácii poslucháčov v pregraduálnej a v postgraduálnej
výchove, pracovníkov verejného zdravotníctva, ale aj poslucháčov iných medicínskych odborov a ostatných
pracovníkov v zdravotníctve.

V neposlednom rade by sme chceli túto publikáciu adresovať aj čo najširšiemu okruhu verejnosti – cieľovej
skupine všetkých preventívnych, intervenčných a ozdravných opatrení; poučiť ju, ako je možné chorobám
predchádzať a čo všetko treba o sebe vedieť, čo treba vo svojom živote zmeniť, zlepšiť, ak si človek chce uchovať
zdravie a vysokú kvalitu života až do staroby. Aj pacientom, ktorí by sa mali naučiť pod vedením zdravotníckych
pracovníkov udržať svoje ochorenie pod kontrolou a žiť s ním v tzv. kontrolovanej symbióze, aby mohli viesť
plnohodnotný život. 

Predpokladom úspešnej intervencie v celospoločenskom meradle je identifikácia hlavných problémov
zdravotného stavu celej populácie. Predkladaná správa o zdravotnom stave slovenskej populácie môže pomôcť
pri nasmerovaní preventívnych a intervenčných aktivít, pri projektovaní ozdravných opatrení, ako aj pri pláno-
vaní potrebných finančných, materiálnych a ľudských kapacít.





I. kapitola

Epidemiológia 

kardiovaskulárnych chorôb
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Na našom území boli v minulosti najväčším
problémom zdravotníctva infekčné choroby, ktoré si
vyžiadali desaťtisíce obetí. Od polovice minulého
storočia sa však dostávajú do popredia chronické
neinfekčné ochorenia, ktoré zasahujú čoraz mladšie
vekové skupiny (ide najmä o kardiovaskulárne cho-
roby, artériovú hypertenziu a nádorové ochorenia,
ale aj chronické ochorenia dýchacieho systému,
pohybového a tráviaceho systému, nervové a du-
ševné ochorenia)2,3 a zaujímajú vedúce postavenie
spomedzi všetkých príčin smrti. Úmrtia na srdcovo-
cievne a nádorové ochorenia tvorili v roku 2003 v SR
viac ako 3/4 všetkých úmrtí (76,2 %).4

Kardiovaskulárne choroby (KVCH) sú najčastej-
šou príčinou smrti a majú najvýznamnejší negatívny
vplyv na chorobnosť a úmrtnosť populácie vo väčšine
európskych krajín. Úmrtia zapríčinené KVCH pred-
stavujú 49 % podiel všetkých úmrtí v Európe a 30 %
podiel všetkých úmrtí do 65 rokov. Jeden z 8 mužov 
a jedna zo 17 žien zomierajú na KVCH pred 65. rokom
veku.5 Kardiovaskulárne choroby sú v súčasnosti aj
celosvetovo najčastejšou príčinou smrti a zomiera na
ne približne 15 miliónov ľudí ročne. Udáva sa, že

napr. v USA každý štvrtý človek trpí na niektoré srdco-
vocievne ochorenie a 43 % všetkých príčin smrti sa 
v súčasnosti pripisuje srdcovocievnym príčinám.6

Táto situácia sa v nasledujúcich rokoch bude pravde-
podobne ešte zhoršovať, pretože KVCH nebudú hlav-
nou príčinou smrti len vo vyspelých krajinách, ale
dostanú sa do popredia ako príčiny úmrtnosti aj 
v rozvojových krajinách, kde vystriedajú doteraz hlav-
né príčiny smrti – infekčné a parazitárne ochorenia.

Kardiovaskulárne ochorenia vznikajú v dôsledku
pôsobenia kombinácie viacerých rizikových fakto-
rov (RF), vyvíjajú sa spravidla pomaly, dlhé roky, bez
prítomnosti varovných subjektívnych príznakov a vy-
vrcholenie ochorenia v podobe akútneho infarktu
myokardu alebo náhlej cievnej mozgovej príhody
môže končiť náhlou smrťou alebo trvalými násled-
kami. 

Počiatky súčasnej epidémie srdcovocievnych
ochorení siahajú až do obdobia industrializácie 
v 18. storočí. Zodpovedné za tento stav sú pravde-
podobne tri hlavné faktory: zvýšené užívanie tabaku
a jeho produktov, postupné znižovanie fyzickej
aktivity a konzumácia potravy bohatej na energiu,

Obr. 1: Trendy vývoja niektorých rizikových faktorov KVCH a úmrtnosti v USA v rokoch 1960 – 2002
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tuk a cholesterol.7 Prudký rozvoj kardiovaskulárnej
chorobnosti a úmrtnosti pokračoval v mnohých kra-
jinách Európy aj po 2. svetovej vojne až do druhej
polovice 20. storočia. Vrchol dosiahlo Fínsko koncom
60. rokov, kde zaznamenali doteraz neprekonaný
rekord v predčasnej úmrtnosti v dôsledku ischemic-
kej choroby srdca – bola takmer trojnásobná v porov-
naní s niektorými krajinami v strednej Európe8,9

(napr. v porovnaní s Československom bola dvojná-
sobná, ale v porovnaní s Francúzskom až päťnásob-
ná).10

Vo vyspelých západných krajinách sa približne
od 60. rokov minulého storočia pozoruje pokles úmrt-
nosti na srdcovocievne a mozgovocievne ochorenia,
a to vďaka identifikácii viacerých ovplyvniteľných
rizikových faktorov, najmä fajčenia, hypertenzie 
a zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi a hlavne vďa-
ka rozsiahlym intenzívnym kampaniam, zameraným
na prevenciu a podporu zdravia a redukciu výskytu
hlavných rizikových faktorov v populácii.11 Napr.
v USA vďaka intenzívnej kampani proti KVCH v prie-
behu 10 rokov (1987 – 1997) klesla úmrtnosť na srd-
covocievne ochorenia o 20 %, no aj napriek tomu
táto skupina ochorení zostáva v USA najčastejšou
príčinou smrti.12 V 90. rokoch sa však pokles úmrt-
nosti vo vyspelých krajinách zastavil aj „vďaka“
zvýšenému výskytu obezity a diabetu 2. typu a pretr-
vávaniu fajčenia v niektorých častiach populácie.
Napr. po optimistickom poklese úmrtnosti v USA na
KVCH od konca 60. rokov sa v tejto populácii od roku

1990 systematicky zvyšuje energetický príjem, klesá
pohybová aktivita, zaznamenáva sa epidemický
nárast obezity a diabetu 2. typu, zhoršila sa kontrola
artériovej hypertenzie. V dôsledku týchto skutoč-
ností sa v USA zastavil pokles úmrtnosti na cievne
mozgové príhody a pokles úmrtnosti na ischemickú
chorobu srdca sa spomalil a očakáva sa jeho zastave-
nie13-15 (obr. 1). 

Podobne sa vyvíja situácia aj v Japonsku – v kra-
jine, ktorá v chorobnosti a v úmrtnosti na KVCH stále
zaujíma najlepšiu pozíciu vo svete. Stúpa tu počet
fajčiarov, v dôsledku globalizácie sa množia prevádz-
ky rýchleho občerstvenia (netypické pre tradičné
japonské stravovanie), stúpa výskyt obezity, zvyšuje
sa priemerná hladina cholesterolu, výskyt hyperten-
zie a inzulínovej rezistencie atď.13

Na rozdiel od poklesu kardiovaskulárnej chorob-
nosti a úmrtnosti vo vyspelých západných kraji-
nách, zostáva prudký nárast úmrtnosti na srdcovo-
cievne choroby v krajinách strednej a východnej
Európy v druhej polovici 20. storočia nevysvetlený.
Epidemický nárast KVCH sa dá čiastočne vysvetliť
nárastom troch hlavných rizikových faktorov KVCH,
ale pravdepodobne zohrali úlohu aj ďalšie, dosiaľ
nerozpoznané rizikové faktory. Ochrane a podpore
zdravia a celopopulačnej prevencii KVCH sa neveno-
vala dostatočná pozornosť. Zo strany zdravotníctva
ostali preventívne opatrenia neúčinné a obyvateľstvo
neakceptovalo potrebu zmeny životného štýlu,
najmä stravovacích návykov.16,17
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Obr. 2: Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia v SR na 100 000 obyvateľov v rokoch 1970 až 2003
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Obr. 4: Štandardizovaná úmrtnosť (európsky štandard) na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 1995 až 2003

št
an

d
ar

d
iz

o
va

n
á 

ú
m

rt
n

o
sť

 /
 1

0
0

 0
0

0
 o

b
yv

at
eľ

o
v

Zd
ro

j:
 Ú

ZI
Š

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 roky

740

720

680

640

620

600

580

560

540

520

480

440

400

muži ženy

Obr. 3: Podiel najčastejších príčin smrti mužov a žien v SR v roku 2003
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KVCH sú v SR od 50. rokov minulého storočia
najčastejšou príčinou smrti s viac ako 50 % podielom
(v roku 2003 tvorili 54 % podiel), sú najčastejšou
príčinou hospitalizácie, invalidizácie; veľkou mierou
prispievajú k rastu nákladov na zdravotnícku starost-
livosť.4,18

Miera chorobnosti a úmrtnosti na KVCH je v pos-
ledných rokoch v SR bez výraznejších zmien. V pro-
duktívnom veku (v populácii 25- až 64-ročných) sa
síce úmrtnosť v roku 2003 mierne znížila, ale v popu-
lácii 65- a viacročných sa naopak zvýšila. Vývoj štan-
dardizovanej úmrtnosti má v posledných 10 rokoch
len mierne klesajúcu tendenciu, čo nemožno považo-
vať za uspokojivé.19 Najvyšší podiel kardiovaskulár-
nej úmrtnosti tvorili v roku 2003 úmrtia na ischemickú
chorobu srdca (54,5 %), na akútny infarkt myokardu
zomrelo 12,6 % a na cievne mozgové príhody 17,1 %.4,20

Zaujímavým javom je vyššia úmrtnosť žien ako
mužov. Aj napr. v USA už v roku 1984 úmrtnosť žien
na srdcovocievne ochorenia prevýšila úmrtnosť mu-
žov.12,21 V SR bola až do polovice 90. rokov celková
kardiovaskulárna úmrtnosť mužov vyššia než úmrt-
nosť žien, odvtedy však úmrtnosť žien výrazne pre-
výšila úmrtnosť mužov22 (obr. 2). Podobne aj podiel
kardiovaskulárnej úmrtnosti zo všetkých príčin smr-
ti je oveľa vyšší u žien (61,4 %) ako u mužov (47,5 %)

(obr. 3). Miera štandardizovanej úmrtnosti mužov
(úmrtnosť prepočítaná na európsky štandard) je
však dlhodobo vyššia (obr. 4). 

V SR je vyššia celková i kardiovaskulárna úmrt-
nosť ako v niektorých susedných krajinách (Česko,
Poľsko) a mnohonásobne vyššia ako v krajinách zá-
padnej Európy (obr. 5). V celkovej kardiovaskulárnej
úmrtnosti a v úmrtnosti na ischemickú chorobu srd-
ca mužov aj žien je Slovensko na prvom mieste
spomedzi stredoeurópskych štátov, len v predčasnej
úmrtnosti (0 – 64 rokov) figuruje za Maďarskom.23

V Českej republike, kde ešte v 80. rokoch bola vyššia
kardiovaskulárna úmrtnosť ako v SR, došlo v posled-
ných 10 rokoch k poklesu úmrtnosti o viac ako 30 %,
na Slovensku však len minimálne, a to len vo vekovej
skupine do 64 rokov.4,24

V ČR sa v 80. rokoch v projekte MONIKA pozo-
roval veľmi vysoký výskyt rizikových faktorov KVCH
u mužov aj žien. Normálny krvný tlak, normálne
hladiny celkového cholesterolu v krvi a normálnu
hmotnosť  +  nefajčenie dosahovali len 4 % mužov a 7 %
žien.25,26 V rokoch 1984 – 1993 však v ČR významne
klesla úmrtnosť 25- až 64-ročných mužov a žien na
všetky príčiny smrti a klesla aj kardiovaskulárna
a cerebrovaskulárna úmrtnosť, ale úmrtnosť na ische-
mickú chorobu srdca neklesla. Dôvodom poklesu
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úmrtnosti môžu byť priaznivé zmeny, ktoré sa zistili
vo výskyte rizikových faktorov: významne klesol výs-
kyt zvýšenej hladiny cholesterolu u mužov aj u žien,
výskyt hypertenzie u žien a výskyt fajčenia u mužov.
Z celoštátnych štatistík vyplýva, že po roku 1989 sa
udiali významné zmeny aj v stravovaní českej popu-
lácie: klesla spotreba mäsa (o 13 %), mlieka a mlieč-
nych produktov (o 26,8  %), spotreba masla (o 43,6 %),
konzumácia rastlinných tukov stúpla o 16 %, zele-
niny o 8 %, tropického ovocia o 43,2 %. Tieto zmeny
stravovania mali pravdepodobne hlavný vplyv na
zníženie hladiny cholesterolu a aj na výskyt obezity
v českej populácii.27

V Poľsku sa od začiatku 90. rokov tiež pozoruje
výrazný pokles úmrtnosti na ICHS (po predchádzajú-
com dlhodobom vzostupe), rovnako u mužov i u žien.
Predpokladá sa, že tento priaznivý trend je predo-
všetkým dôsledkom výraznej zmeny v zložení potra-
vy s poklesom konzumácie živočíšnych tukov o 23 %,
vzostupom konzumácie rastlinných tukov o 48 % a so
zvýšenou konzumáciou čerstvého ovocia a zeleniny.28

Štandardizovaná celková aj predčasná úmrtnosť
v SR vysoko prevyšuje aj európsky priemer (napr.
priemer EÚ-25 o 17 %) a v porovnaní s Francúzskom
(krajina s najnižšou úmrtnosťou) je úmrtnosť slo-

venských žien a mužov viac ako trojnásobne vyššia;
dokonca v porovnaní s Fínskom je celková aj pred-
časná úmrtnosť v SR dvojnásobná.23

Slovenská populácia je na rozdiel od susedných
krajín stále riziková – zistilo sa, že zo 4 závažných
rizikových faktorov nemá ani jeden rizikový faktor
len štvrtina populácie, viac ako tretina má jeden
rizikový faktor, štvrtina populácie ma dva, 8 % tri 
a 1 % všetky štyri rizikové faktory.29 V rámci projek-
tov MONIKA a CINDI sa v SR v rokoch 2002 – 2003 
v 15- až 64-ročnej populácii ôsmich modelových
okresov zistil výskyt 23,7 % fajčiarov, 30 % výskyt
vysokého krvného tlaku >_ 140/90 mmHg a 41 % cen-
trálnej obezity.30

V Európe majú v súčasnosti (podľa posledných
dostupných údajov WHO z rokov 2002 – 2003) naj-
vyššiu kardiovaskulárnu úmrtnosť aj úmrtnosť na
ischemickú chorobu srdca mužov aj žien krajiny
bývalého Sovietskeho zväzu, hneď za nimi nasle-
duje Slovenská republika a Maďarsko; najnižšiu úmrt-
nosť má Francúzsko, spolu s ostatnými krajinami 
v oblasti Stredozemného mora (Grécko, Taliansko,
Španielsko), Portugalsko, Belgicko, Luxembursko,
Švajčiarsko a ďalšie západné krajiny (obr. 6).
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Obr. 6: Štandardizovaná úmrtnosť mužov a žien na kardiovaskulárne choroby vo vybraných európskych krajinách
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Hlavnou príčinou kardiovaskulárnych ochorení
a vysokej úmrtnosti v rozvinutých krajinách sveta je
ateroskleróza cievnej steny a jej komplikácie. Ate-
roskleróza negatívne ovplyvňuje prietok krvi najmä
cez srdcový sval (klinickým prejavom aterosklerózy
koronárnych artérií je ischemická choroba srdca alebo
koronárna artériová choroba), cez mozog (klinickým
prejavom sú cievne choroby mozgu) a cez cievy kon-
čatín. Objavenie sa a postup aterosklerózy urýchľuje
pôsobenie rôznych rizikových faktorov a naopak,
zníženie výskytu rizikových faktorov znamená po-
kles výskytu aterosklerózy. Pre rozvoj aterosklerózy
má zásadný význam vysoká hladina celkového cho-
lesterolu v krvi, ale najmä hladina cholesterolu navia-
zaného na lipoproteíny s nízkou a veľmi nízkou hus-
totou.31

Ischemická choroba srdca (ICHS) je ochorenie,
ktoré spôsobuje nedostatok kyslíka (ischémiu) v srd-
covom svale, t.j. prívod kyslíka do srdcového svalu je
menší, ako je jeho potreba. U postihnutého sa môže
prejavovať ako angina pectoris, porucha srdcového
rytmu, zlyhanie srdca alebo sa nemusí prejavovať
vôbec.32

Okrem individuálnych vlastností každého jed-
notlivca sa na vzniku ICHS podieľajú najmä rizikové
faktory. K najčastejším a najdôležitejším patria: zvý-
šená hladina cholesterolu v krvi, zvýšený krvný tlak,
fajčenie, zvýšená hladina cukru v krvi, nadhmotnosť
a obezita, nesprávne stravovacie zvyklosti, nadmerná
konzumácia alkoholu, používanie hormonálnej anti-
koncepcie, typ správania, sociálno-ekonomické fak-
tory, vplyvy prostredia a iné. Tieto faktory sa spravidla
nevyskytujú izolovane, ale vzájomne sa kombinujú,
čím sa riziko vzniku ICHS zvyšuje.32

Výskyt ICHS v populácii sa zvyšuje so zvyšujúcim
sa vekom; v mladšom veku je niekoľkonásobne vyšší
u mužov (3- až 4-násobný) než u žien, v postmeno-
pauzálnom veku sa však tento rozdiel medzi mužmi
a ženami vyrovnáva.32

K rizikovým faktorom vzniku cievnej mozgovej
príhody patria jednak faktory životného štýlu (najmä
fajčenie a abúzus alkoholu), pričom u oboch fak-
torov sa riziko zvyšuje s dávkou, a jednak niektoré
ochorenia (napr. artériová hypertenzia, infarkt myo-
kardu, fibrilácia predsiení, diabetes mellitus, zvýšená
hladina lipidov v krvi a iné).

Ateroskleróza a niektoré jej zdravotné dôsledky
boli známe už v 19. storočí. Mechanizmus vzniku
aterosklerózy však nie je zatiaľ detailne objasnený,

existuje niekoľko teórií na jeho vysvetlenie (napr.
poškodenie endotelu, hypercholesterolémia, oxi-
dačný stres, chronické infekcie, autoimúnna reakcia 
a iné).31

Spočiatku sa ateroskleróza považovala za dege-
neratívne ochorenie. Po zistení na začiatku 20. sto-
ročia, že aortálne plaky obsahujú veľké množstvo
cholesterolu, sa začala éra cholesterolovej teórie atero-
sklerózy. Viaceré epidemiologické štúdie (Framing-
hamská štúdia, Štúdia siedmich krajín) potvrdili
lineárny vzťah medzi hladinou cholesterolu a vzni-
kom ICHS. V polovici 80. rokov minulého storočia sa
preukázal význam zníženia hladiny LDL-choles-
terolu v znižovaní rizika vzniku ICHS.33 O niečo
neskôr sa zistilo, že znižovaním hladiny sérových
lipidov možno ateroskleróze nielen predchádzať, ale
je možná aj jej regresia. V súčasnosti prebiehajú
ďalšie štúdie, z výsledkov ktorých vyplýva výrazná
regresia aterosklerotických plakov po znížení hla-
diny LDL-cholesterolu.34

Tradične sa ateroskleróza chápala ako ochorenie,
ktoré postihuje predovšetkým starších ľudí, pomaly
sa rozvíja mnoho rokov a môže viesť k príznakom,
ktoré spôsobuje porušený prietok krvi v cievach; jej
prejavy sa však našli pri pitve aj u mladých zdravých
jedincov. Liečba bola zameraná na obnovenie prie-
toku krvi, hlavne koronárnou angioplastikou alebo
chirurgicky – koronárnymi bypasmi. Nedávne výsku-
my na úrovni bunkovej a molekulárnej biológie
ukázali, že ateroskleróza nie je nezvratne progredu-
júce ochorenie, ale ide o dynamický, zápalový pro-
ces, ktorý sa dá ovplyvniť liečbou.7

Ateroskleróza je podľa súčasných vedeckých poz-
natkov určitá forma chronického zápalu, ktorého
následkom vznikajú v cievnej stene plaky. Môžu
vyčnievať do vnútra cievy a spôsobiť tak jej zúženie
a tým zhoršiť prítok krvi do niektorých orgánov; na
plaku sa často tvoria krvné zrazeniny (tromby),
ktoré sa môžu odtrhnúť a spôsobiť akútne kompliká-
cie v cieľových orgánoch, ako je srdcový infarkt, moz-
gové príhody, upchatie ciev v končatinách a pod. Po
takejto prvej akútnej príhode zomiera až 50 % postih-
nutých. Najčastejšie sa dôsledky aterosklerózy pre-
javujú v piatej a šiestej dekáde života, ale môžu sa
prejaviť aj skôr.31
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Všetky doterajšie výskumné práce ukázali, že
neinfekčné choroby majú svoje korene hlavne v ne-
zdravom životnom štýle alebo v nepriaznivom život-
nom a sociálnom prostredí. Pokiaľ máme v súčas-
nosti na prevenciu týchto ochorení dostatok vedo-
mostí o tom, „čo by sa malo robiť“, kľúčovou otázkou
ostáva, „ako by sa to malo robiť“.35

Najväčšie možnosti, ako znížiť chorobnosť a úmr-
tnosť v dôsledku ICHS, poskytuje primárna preven-
cia, t.j. súbor opatrení zameraných na ochranu orga-
nizmu pred vznikom choroby.36 Cieľom primárnej pre-
vencie je potlačiť príčiny choroby, znížiť jej výskyt 
a tým zlepšiť dĺžku a kvalitu života. Uskutočňuje sa
politickými, ekonomickými a legislatívnymi pros-
triedkami spolu s aktívnym postojom obyvateľstva
k svojmu zdraviu.37 V celom procese primárnej pre-
vencie má výraznú integrujúcu funkciu verejné zdra-
votníctvo. Zakladá sa na spolupráci všetkých odbor-
níkov a inštitúcií prispievajúcich k zdraviu ľudí,
vyvoláva a usmerňuje účasť jednotlivcov i verejnosti
na zvládnutie zdravotných problémov; prispieva
k správnej orientácii a konkretizácii  štátnej zdravot-
nej politiky.38,39

K hlavným postupom, ktoré ponúka verejné
zdravotníctvo a ktoré sú kľúčové vo všetkých odpo-
rúčaniach pre všetky populačné skupiny, patrí zlepše-
nie stravovacích zvyklostí, zvýšenie pohybovej aktivity 
a úprava telesnej hmotnosti. Ich cieľom je zníženie
rizika ICHS v populácii. Zmeny životného štýlu sú
zároveň aj nákladovo najefektívnejšie vynaložené
prostriedky na zníženie rizika ICHS.40

Celopopulačné programy prevencie a kontroly
KVCH sa začali v Európe a v USA začiatkom 70. rokov.
Vysoká úmrtnosť vo Fínsku viedla k spusteniu Pro-
jektu Severná Karélia. Po ňom sa realizovalo viacero
podobných projektov aj v iných častiach Európy 
a v USA, v menšom rozsahu sa uskutočnili aj v niek-
torých iných krajinách (Izrael, Južná Afrika).
Neskôr sa v rôznych úpravách uskutočnili inter-
venčné projekty aj napr. v Nemecku a vo Švédsku, 
a začali sa realizovať aj programy WHO – CINDI,
MONICA, CARMEN a iné. Odvtedy sa nazbieralo
obrovské množstvo vedeckej literatúry, v ktorej sa
prezentujú výsledky a diskutuje sa o získaných skú-
senostiach. Výsledky ukázali, že programy „zdravého
srdca“ sa dajú vo veľkej miere zovšeobecňovať, sú
ekonomicky efektívne a môžu ovplyvniť zdravot-
nícku politiku. 

V 80. rokoch sa pozornosť rozšírila z KVCH na

všetky neinfekčné ochorenia hlavne preto, že majú
spoločné rizikové faktory. V súčasnosti sa pozornosť
obracia k prenosu týchto skúseností do rozvojových
krajín, kde narastá výskyt neprenosných chorôb.
Teória a skúsenosti ukazujú, že celopopulačné pro-
gramy na prevenciu neinfekčných ochorení by sa
mali plánovať, realizovať a vyhodnocovať podľa jas-
ných princípov a pravidiel, v spolupráci všetkých
oblastí spoločnosti a v úzkom kontakte s národnými
autoritami. Je tu súčasne veľká potreba medziná-
rodnej spolupráce. Ukazuje sa, že je veľmi užitočné
flexibilne prispôsobovať všeobecné skúsenosti 
a spoločné odporúčania miestnym podmienkam.35

Skúsenosti vyspelých západných krajín dokazu-
jú, že úspešné opatrenia v primárnej a sekundárnej
prevencii sa významne podieľajú na poklese kardio-
vaskulárnej úmrtnosti. Napr. zníženie koncentrácie
cholesterolu v krvi o 20 – 30 %, obmedzenie fajčenia
o 20 – 25 %, pokles krvného tlaku o 15 %, čiže zní-
ženie výskytu týchto troch najdôležitejších rizikových
faktorov v populácii, vedie až temer k 70 % zníženiu
kardiovaskulárnej úmrtnosti.

Najvyššou prioritou preventívnej medicíny v Eu-
rópe je dosiahnuť zníženie výskytu KVCH a iných
prejavov aterosklerózy v populácii. K tomuto cieľu
vedie zníženie výskytu rizikových faktorov ateroskle-
rózy u obyvateľov. Na zníženie výskytu rizikových
faktorov sa navrhli dve stratégie:
- populačná stratégia sa zameriava na celú, zatiaľ

zdravú časť populácie, na zníženie rizika celej
populácie. Zameriava sa na hlavné určujúce fakto-
ry zdravia: životný štýl, rizikové faktory, sociálne
a environmentálne faktory. Je založená na identi-
fikácii rizikových faktorov a na poznatku, že
väčšina KVCH je výsledkom pôsobenia mierne
zvýšenej hladiny rizikových faktorov, ktoré pôso-
bia na väčšinu populácie. Orientuje sa na využitie
správania smerujúceho k zdraviu. Má najvyššiu
účinnosť, ale musí sa uskutočňovať celospoločens-
kými mechanizmami.41

- individuálna stratégia alebo stratégia vysokého
rizika je zameraná na identifikáciu jednotlivcov
alebo menšieho počtu osôb v rámci populácie,
ktoré sú v mimoriadne vysokom riziku KVCH 
(s použitím klinických a laboratórnych testov), 
a na osoby s diagnostikovaným kardiovasku-
lárnym ochorením; a na vykonávanie opatrení na
zníženie ich individuálnej úrovne rizika. Ateroskle-
róza sa spravidla zákerne vyvíja počas viacerých
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rokov, bez akýchkoľvek príznakov a infarkt myo-
kardu alebo cievna mozgová príhoda prichádzajú
často náhle, keď je už dovtedy nerozpoznaná
choroba v pokročilom štádiu.42

Pretože skríningové vyšetrenie napr. krvných
lipidov v celej populácii by bolo ekonomicky neefek-
tívne, výhodnejší je cielený skríning vybraných
skupín osôb. Stratégia vysokého rizika by sa mala
zamerať na vyhľadávanie najmä týchto vysoko-
rizikových osôb v populácii: 
- osoby s manifestnou ICHS alebo iným ochorením

spôsobeným aterosklerózou,
- diabetici s manifestnými formami aterosklerózy

alebo aj bez nich,
- osoby zatiaľ bez manifestného kardiovaskulárneho

ochorenia, ale s vysokým rizikom ochorenia – s viac-
násobnými rizikovými faktormi, obézni, hyper-
tonici a pod.,

- osoby, ktorých blízki príbuzní majú predčasnú
ICHS alebo zomreli v dôsledku aterosklerózy
(muži pred 55. rokom, ženy pred 65. rokom života),
priami príbuzní osôb s vrodenou hyperchole-
sterolémiou,

- osoby, u ktorých sa zistila prítomnosť závažných
rizikových faktorov v rámci preventívnych prehlia-
dok, v poradniach zdravia a pod.43

Sekundárna prevencia je systémom opatrení,
ktorých cieľom je znížiť výskyt choroby v populácii,
spomaliť alebo zastaviť jej postup v ešte bezprí-
znakovom štádiu a odvrátiť nepriaznivý vývoj ochore-
nia, resp. prevencia komplikácií u osôb s už mani-
festnou ICHS (prevencia predčasnej invalidizácie,
predčasného úmrtia). Stratégia vysokého rizika a se-
kundárna prevencia sa uskutočňujú predovšetkým
prostredníctvom zdravotníctva.41

Všetky postupy sa navzájom dopĺňajú a pred-
stavujú koordinovanú stratégiu na zníženie rizika
vzniku ICHS. Realizácia jednej môže zvýšiť efektivi-
tu druhej. Obe stratégie predstavujú rôzne cesty na
dosiahnutie cieľov prevencie v populácii. Každá má
svoje prednosti aj obmedzenia. Fajčenie, nadhmot-
nosť a neprimerané stravovanie sú všeobecne rozší-
rené a rozsiahla masová edukácia by mala byť zá-
kladom na obsiahnutie veľkého počtu osôb s týmito
charakteristikami. Podobne zvýšené hladiny choles-
terolu sú mimoriadne rozšírené; v mnohých kra-
jinách sa udáva, že viac ako 50 % mladých ľudí a osôb
v strednom veku má hladinu cholesterolu vyššiu ako
5,2 mmol/l. Na druhej strane, menšia časť populácie

s veľmi silnými rizikovými faktormi, napr. s  ťažkou
artériovou hypertenziou, s genetickou hyperlipidé-
miou alebo s ťažkou obezitou, vyžaduje individuálnu
liečbu. Pre tieto osoby je populačná stratégia, zame-
raná na mierne odchýlky od zdravia, nepostačujúca.44

Garantom úspešného plnenia prevencie KVCH
musí byť štát, ktorý musí zabezpečiť, aby prevencia
aj liečba KVCH boli dostupné všetkým populačným
skupinám.18

Väčšina aktivít zdravotníctva a zdravotníkov sa
zameriava najmä na liečbu už chorých pacientov. Je
samozrejmé, že úspešný individuálny diagnostický
alebo terapeutický prístup prináša rýchlejší úspech
než vzdialené výsledky preventívnych opatrení.
Ochranu a podporu zdravia však treba zrovnoprávniť
s diagnostickými a liečebnými výkonmi aj v lekárskej
profesii, aj vo výchove lekárov. Ak sa má zmeniť
nepriaznivá situácia v chorobnosti a úmrtnosti na
KVCH, je potrebné metódy diagnostiky, liečby a reha-
bilitácie už chorých osôb doplniť preventívnymi
opatreniami, zameranými na dosiaľ zdravú populá-
ciu.26 U nás však systematická primárna prevencia
absentuje, často je obmedzená len na sekundárnu
alebo dokonca terciárnu prevenciu. Paradoxom je,
že napriek známej skutočnosti, že epidémii KVCH
možno vo veľkej miere predchádzať, a napriek dosta-
točným teoretickým vedomostiam o tom, ako pred-
chádzať KVCH, sa zatiaľ v SR tieto poznatky nepo-
darilo aplikovať do každodennej praxe.16

Mala by sa zmeniť aj skutočnosť, že s ICHS sa
začínajú zaoberať odborníci až vtedy, keď sa už mani-
festuje. Ťažisko by sa malo preniesť viac do rúk
lekárov primárnej starostlivosti, ktorí v prevencii
ICHS môžu zohrať významnú úlohu, najmä pri strati-
fikácii osôb vo vysokom riziku.16 Farmakoterapia by
mala nasledovať až v druhom slede, keď nefarmako-
logické opatrenia nemajú dostatočný efekt. Aby far-
makoterapia bola cielená a zameraná na skutočne
rizikové skupiny populácie, musí jej predchádzať
presné stanovenie rizika.45

V praxi sa pozornosť často sústreďuje na naj-
staršie vekové skupiny, ktorých potenciálna priemer-
ná dĺžka života je už pomerne limitovaná aj napriek
intervenciám, pričom mladšie vekové skupiny s vyso-
kým relatívnym rizikom zostávajú nekontrolované,
hoci bez ovplyvnenie rizika u nich dochádza k výraz-
nejšiemu skráteniu ich inak potenciálne oveľa dlhšej
priemernej dĺžky života.46 Intervencia by sa mala
opierať o hodnoty relatívneho rizika pre osoby



mladšie ako 60 rokov a o úroveň absolútneho rizika
pre staršie osoby.

Nasledovné odporúčania Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) pre prevenciu neinfekčných
ochorení sú založené na teoretických úvahách a na
získaných výsledkoch a skúsenostiach:35

1. Základom úspešného populačného intervenčného
programu sú dobré poznatky o populácii („populač-
ná diagnóza“), úzka spolupráca rôznych spolo-
čenských organizácií a plná účasť samotných ľudí.
Každý občan je zodpovedný za svoje zdravie a na
to, aby mohol byť zodpovedný, má právo získať
všetky informácie o svojom zdravotnom stave 
a o opatreniach vhodných na jeho zlepšenie a udr-
žanie.18

2. Populačné intervenčné programy by sa mali kom-
binovať s dobrou spoluprácou s médiami a s roz-
siahlymi populačnými aktivitami, týkajúcimi sa
napr. služieb primárnej zdravotníckej starostlivosti,
dobrovoľníckych organizácií, potravinárskeho prie-
myslu a supermarketov, pracovísk, škôl a lokálnych
médií.

3. Na dosiahnutie rozumného výsledku je potrebná
efektívna „dávka“ intervencie. Mali by sa vyvinúť
ekonomicky výhodné formy intervencie.

4. Dôležitou zložkou všetkých populačných pro-
gramov je dobrý a spoľahlivý monitorovací a hod-

notiaci systém na vyhodnotenie zmien a efektivity
programu.

5. Intervenčné programy nemusia mať prínos len pre
cieľovú populáciu, ale môžu mať širší dopad aj na
celonárodnej úrovni. To znamená, že výsledky 
a skúsenosti z programu by sa mali rozšíriť do
väčších populačných celkov.

6. V dôsledku globalizácie zdravotných problémov 
z neinfekčných ochorení a jej dopadov na súčasný
životný štýl a zdravie je potrebná široká medzi-
národná spolupráca. 

Existuje veľký rozpor medzi platnými odporúča-
niami o životnom štýle a konkrétnymi radami, ktoré
lekári poskytujú vo svojej praxi. Pre mnohých ľudí je
ťažké zmeniť svoj životný štýl podľa rád lekára či
kohokoľvek iného. Najväčšie problémy majú jedinci
sociálne a ekonomicky znevýhodnení, vykonávajúci
monotónnu, nízko ohodnotenú prácu, prípadne te-
lesne nenáročnú prácu, s vysokou záťažou stresmi
najmä v súkromí a osamelo žijúci. Preventívnym sna-
hám navyše vytvárajú prekážky rôzne negatívne
emócie (depresia, hnev, hostilita).42

Dnes však nielen štát a lekár, ale predovšetkým
samotný občan sa musí naučiť byť zodpovedným za
svoje zdravie, za prevenciu a za svoj podiel na udr-
žiavaní dobrého zdravia.47
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Zatiaľ čo v 19. storočí dominovali v medicíne ob-
javy zamerané na identifikáciu pôvodcov infekčných
ochorení, v 20. storočí sa rovnako významnou stala
identifikácia rizikových faktorov neinfekčných ocho-
rení. S narastajúcou závažnosťou chronických nein-
fekčných ochorení vo všetkých vyspelých krajinách
sa začali organizovať rôzne dlhodobé epidemiologické
štúdie, projekty a celospoločenské intervenčné pro-
gramy, ktorých cieľom bolo zistiť jednak zastúpenie
rizikových faktorov v populácii, zistiť ich vzťah ku
kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti, ale aj
vzbudiť trvalý aktívny záujem populácie o vlastné
zdravie s následným zlepšením jej zdravotného stavu.

V prvej, povojnovej etape to boli prevažne popis-
né epidemiologické štúdie, ktoré identifikovali jed-
notlivé rizikové faktory v populácii a tieto sa potom
dávali do súvislosti so zvýšenou chorobnosťou a úmrt-
nosťou (napr. Framinghamská štúdia, Štúdia sied-
mich krajín a pod.).

Neskôr to boli projekty intervenčné (preven-
tívne), ktoré nielen popisovali jednotlivé rizikové
faktory, ale snažili sa ich ovplyvnením znížiť chorob-
nosť a úmrtnosť na ICHS (napr. Projekt Severná
Karélia, MRFIT* a pod.). 

Najstaršou, najznámejšou a najdlhšie prebiehajú-
cou štúdiou je Framinghamská štúdia, ktorá sa začala
v roku 1948 (a prebieha až do súčasnosti) v malom
mestečku Framingham (v USA, asi 60 km od Bostonu).
Zúčastnili sa na nej dospelí obyvatelia vo veku 30 – 62
rokov (5 209 osôb) bez prejavov ischemickej choroby
srdca, ktorí boli pravidelne vyšetrovaní a sledovaní.
Hlavným cieľom štúdie bolo zistiť, ktoré rizikové fak-
tory prispievajú k vývoju ischemickej choroby srdca.
Stala sa najväčšou dostupnou databázou kardiovas-
kulárnej epidemiológie a prevencie. Poskytla veľmi
závažné poznatky o vplyve rôznych rizikových fak-
torov na vývoj ICHS aj náhlych cievnych mozgových
príhod. Stala sa vzorom pre mnohé ďalšie podobné
štúdie. Preukázala napr. priamy príčinný a lineárny
vzťah medzi hladinou cholesterolu a ICHS.48-50

Skúmala napr. aj vplyv HDL-cholesterolu na výšku
rizika a dospela k dôležitému poznatku, že pri akej-
koľvek hladine LDL-cholesterolu znamená vysoká
hladina HDL-cholesterolu nižšie kardiovaskulárne
riziko.48 Ako jedna z prvých štúdií potvrdila aj súvis-
losť medzi zvýšenou hladinou triacylglycerolov
(TAG) a rozvojom ICHS.51

Je zaujímavé, že mnohé, v súčasnosti uznávané
významné rizikové faktory, sa v čase začatia Framing-

hamskej štúdie za rizikové nepovažovali (napr.
fajčenie, zvýšená hladina celkového cholesterolu),
a naopak, konzumácia kávy sa v tom čase za silný
rizikový faktor považovala. Výsledky v priebehu
rokov postupne tieto predpoklady korigovali, štúdia
jednoznačne ukázala, že zvýšená hladina choles-
terolu, artériová hypertenzia a fajčenie sú najdôleži-
tejšími rizikovými faktormi a konzumácia kávy
v súčasnosti medzi rizikovými faktormi nefiguruje.
Naopak, zdá sa, že káva obsahuje viaceré pozitívne pô-
sobiace látky, ktoré môžu priaznivo pôsobiť aj napr. pri
prevencii nádorových ochorení tráviaceho traktu.52-54

Ďalšou veľmi známou štúdiou sa stala Štúdia
siedmich krajín (Seven Countries Study), ktorá sa za-
čala v roku 1956 a zahrnula 12 763 mužov vo veku
40 – 59 rokov zo siedmich rôznych krajín s rôznym
stupňom rozvoja, s rôznou kultúrou a zvykmi (Ta-
liansko, Juhoslávia, Španielsko, Fínsko, Holandsko,
USA a Grécko – Korfu a Kréta).

Prvým záverom bolo, že obyvatelia krajín v oblasti
Stredozemného mora majú lepší zdravotný stav než
obyvatelia zo severnejších krajín. Zo všetkých zú-
častnených krajín mala Kréta najnižšiu celkovú aj
kardiovaskulárnu úmrtnosť. Pri analyzovaní príčin
tohto stavu sa ukázali veľké rozdiely v stravovacích
zvyklostiach nielen medzi jednotlivými krajinami,
ale aj v rámci jednej krajiny (ukázalo sa napr., že
obyvatelia Kréty majú odlišné stravovanie ako
zvyšok Grécka). Kréťania síce konzumujú celkovo
veľa tukov (dokonca 3-násobne viac ako v USA), ale
takmer výlučne ide o panenský olivový olej, malé
množstvo mäsa (temer 8-násobne menej ako v USA),
veľké množstvo chleba z celozrnnej múky (viac ako
3-násobné množstvo ako v USA), ďalej ryby, veľké
množstvo ovocia (2-násobne viac ako v USA), stru-
kovín a zeleniny a jedlo zapíjajú 1 – 2 pohármi vína.
Mimoriadne vysoká je spotreba olivového oleja – naj-
vyššia na svete, predstavuje temer 35 l/osobu/ročne
(je to 2-násobne viac ako vo zvyšku Grécka).55-57

Štúdia okrem iného preukázala, že chorobnosť 
a úmrtnosť na ICHS závisia od priemernej spotreby
nasýtených tukov, a že v krajinách s vysokou prie-
mernou hladinou celkového cholesterolu je vysoká
úmrtnosť na ICHS. Výskyt infarktu myokardu line-
árne koreloval s hladinou celkového cholesterolu 
v krvi, a teda výška hladiny celkového cholesterolu
sa stala najvýznamnejším rizikovým faktorom ICHS.
Dlhodobé sledovania ukázali, že zníženie alebo
zvýšenie priemernej hladiny celkového cholesterolu

* Rozsiahla intervenčná štúdia prebiehajúca v USA, pozri str. 27.



27

Najvýznamnejšie celospoločenské intervenčné programy a epidemiologické štúdie

v populácii znamenalo následné zníženie alebo
zvýšenie úmrtnosti na ICHS.56,58

V priebehu nasledujúcich desaťročí však globa-
lizácia, sprevádzaná zmenami tradičných stravo-
vacích zvyklostí a životného štýlu, zasiahla aj Krétu,
čo sa začalo odrážať aj na výskyte rizikových fak-
torov v tejto populácii. Napr. pri porovnaní výskytu
rizikových faktorov u mužov v strednom veku na
Kréte v roku 1960 a 1982 sa zistilo, že stúpla prie-
merná hladina celkového cholesterolu, počet fajčia-
rov a stúpol aj výskyt nadhmotnosti a obezity. Aj keď
je výskyt ICHS na Kréte stále nízky, nič nenasved-
čuje tomu, že muži v strednom veku sú stále v nízkom
riziku.59

Vo významnej a rozsiahlej štúdii, ktorá je známa
pod skratkou MRFIT (Multiple Risk Factor Interven-
tion Trial), sa v 70. rokoch v USA v priebehu 6 rokov
v súbore viac ako 360-tisíc mužov (35- až 57-roč-
ných) dokázala exponenciálna závislosť medzi kon-
centráciou celkového cholesterolu v krvi a rizikom
ICHS (zvýšenie cholesterolu o 1,3 mmol/l zdvojná-
sobilo riziko ICHS).60,61 Základným poznatkom z tejto
štúdie bolo zistenie, že existuje tesný, kontinuálny
a stupňovaný vzťah medzi hladinou celkového cho-
lesterolu a úmrtnosťou na ICHS a že prakticky neexis-
tuje prahová hodnota pre celkový cholesterol.
Zvýšenie hladiny celkového cholesterolu o 1 % súvisí
so zvýšením rizika kardiovaskulárnej úmrtnosti 
o temer 2 %.61

V nemeckom meste Münster sa uskutočnila štúdia
PROCAM (Prospective Cardiovascular Münster Study).
Od roku 1979 sa vyšetrilo temer 20-tisíc osôb – zamest-
nancov 52 spoločností a organizácií vo veku 16 – 65
rokov (účasť bola dobrovoľná). V tom čase malo v Ne-
mecku až 70 % mužov vo veku 40 – 64 rokov zvýšenú
hladinu celkového cholesterolu alebo TAG. Zistil sa
vysoký výskyt hlavných rizikových faktorov KVCH;
najviac bolo zastúpené fajčenie (36,6 % mužov
a 33,4 % žien), vysoké hladiny celkového choleste-
rolu (nad 6,5 mmol/l) malo 19,5 % mužov a 14,1 %
žien, artériová hypertenzia sa zistila u 23,7 % mužov
a 17,6 % žien a obéznych bolo 8,9 % mužov aj žien.
Dlhodobé sledovanie vzorky mužov vo veku 40 – 65
rokov jednoznačne preukázalo, že zvýšená hladina
TAG je nezávislým rizikovým faktorom predčasnej
ICHS, bez ohľadu na hladinu LDL-cholesterolu aj HDL-
cholesterolu.62

Na základe výsledkov tejto štúdie vznikol pred-
poklad, že ročne je možné predísť infarktu myokardu

v jednom prípade z 881 mužov vo veku 40 – 64 rokov
zmenami v stravovaní a v jednom prípade zo 163
mužov reguláciou hladiny krvných lipidov.62

Najkomplexnejším projektom sa stal Projekt
Severná Karélia, ktorý je dodnes príkladom celospolo-
čenského prístupu k problematike kardiovaskulárnej
chorobnosti a úmrtnosti.

V 60. rokoch minulého storočia sa podľa medzi-
národných štatistík (čo potvrdila aj Štúdia siedmich
krajín) dostalo Fínsko na prvé miesto v úmrtnosti na
KVCH na svete. Najvyššiu úmrtnosť mala najmä
východná časť Fínska – Severná Karélia, kde sa oby-
vatelia venovali prevažne poľnohospodárstvu a mali
vysokú spotrebu masla, plnotučného mlieka a tuč-
ných mliečnych výrobkov. Situácia bola natoľko
alarmujúca, že v roku 1972 sa začal rozsiahly Projekt
Severná Karélia (jeden z prvých intervenčných popu-
lačných programov), ktorý iniciovali samotní oby-
vatelia. Jeho hlavným cieľom bolo znížiť extrémne
vysokú úmrtnosť na KVCH – primárnou prevenciou,
t.j. zmenou životného štýlu a stravovacích zvyklostí,
znížiť výskyt hlavných rizikových faktorov KVCH
a zlepšiť tak celkový zdravotný stav obyvateľstva. 

V prvej – popisnej časti programu – sa analyzoval
životný štýl obyvateľov a zozbierali sa údaje o výs-
kyte hlavných rizikových faktorov KVCH. Výsledkom
bolo zistenie, že výskyt rizikových faktorov je extrém-
ne vysoký, našli sa najmä vysoké priemerné hladiny
celkového cholesterolu, vysoký krvný tlak a fajčenie.
Zistilo sa, že vysoká hladina celkového cholesterolu
je dôsledkom mimoriadne vysokej spotreby masla 
a plnotučného mlieka. Potom, na základe získaných
poznatkov o konkrétnych špecifických podmienkach
v tejto oblasti, sa začala intenzívna a cielená inter-
vencia, zameraná na celú populáciu, založená na naj-
novších vedeckých poznatkoch. Cieľom bolo zmenou
životného štýlu znížiť výskyt hlavných rizikových
faktorov KVCH. Program garantovala a financovala
fínska vláda, zapojili sa zdravotnícki pracovníci,
médiá a potravinársky priemysel. Pod sústredeným
tlakom masívnej zdravotnovýchovnej kampane 
v masmédiách, spolu s ponukou kvalitných rastlin-
ných olejov, začalo obyvateľstvo postupne meniť
svoje stravovacie zvyklosti: klesla spotreba nasýte-
ných tukov (masla, plnotučného mlieka) a soli, zvýši-
la sa spotreba zeleniny, ovocia (tab. 1). Súčasne sa
znížil počet fajčiarov, a to sa postupne začalo pre-
javovať na poklese priemerných hladín celkového
cholesterolu a krvného tlaku v populácii s násled-



ným výrazným a systematickým poklesom kardio-
vaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti.63

Vo Fínsku sa od roku 1972 sústavne každých 5 ro-
kov monitoruje výskyt rizikových faktorov prostred-
níctvom populačných prieskumov, od roku 1982 sa
prieskumy robili v rámci projektu MONIKA a CINDI.64

Vyhodnotenie celého projektu v Severnej Karé-
lii v rokoch 1972 – 1997 ukázalo pokles priemernej
hladiny celkového cholesterolu o 1,27 mmol/l u mužov
a o 1,26 mmol/l u žien; klesol podiel mužov so zvýše-
nou hladinou celkového cholesterolu (nad 6,5 mmol/l)
zo 60 % na 28 %; u žien bol pokles ešte výraznejší.
Systolický/diastolický tlak klesol v priemere o 9/6
mmHg u mužov a o 20/11 mmHg u žien. Fajčenie 
u mužov pokleslo z 52 % na 31 % (ale u žien vzrástlo
z 10 % na 16 %).64

Zdá sa, že najdôležitejším determinantom boli
zmeny v stravovacích zvyklostiach.35 Týka sa to najmä
poklesu priemernej hladiny celkového cholesterolu:
príjem nasýtených tukov klesol z 20 – 21 % energetic-
kého príjmu na 14 – 15 % a veľmi nízky príjem poly-
nenasýtených tukov stúpol z 2 – 3 % na 5 – 6 % ener-
getického príjmu. Hlavnou zmenou vo výživovom
správaní bolo zníženie používania masla ako nátier-
ky na chlieb z 90 % na 10 % a jeho nahradenie mäk-
kými rastlinnými a zmiešanými tukmi. Podobne sa
maslo používané pri varení nahradilo rastlinnými
olejmi. Plnotučné mlieko sa nahradilo nízkotučným.
Ťažšie je vysvetliteľný pokles krvného tlaku, pretože
vo Fínsku súčasne vzrástla spotreba alkoholu (z 5 l/os.
v roku 1970 na 7,5 l/os. v roku 1997*) a vzrástol
výskyt obezity (ale súčasne klesla spotreba soli).64

Všetky tieto zmeny viedli vo Fínsku k prudkému
poklesu kardiovaskulárnej úmrtnosti, ktorý pokraču-
je až dodnes (obr. 5). Vo vyhodnotení po 20 rokoch

trvania projektu sa konštatovalo, že kardiovasku-
lárna úmrtnosť klesla o 50 %, úmrtnosť na ICHS kles-
la u mužov o 55 % a u žien o 68 % a úmrtnosť na
cievne mozgové príhody klesla u mužov o 66 % a u žien
o 60 %, a to hlavne v dôsledku poklesu výskytu troch
hlavných rizikových faktorov KVCH v populácii.65-68

Konečným dôsledkom projektu bolo zvýšenie kvality
života na celom fínskom území a zvýšenie strednej
dĺžky života o viac ako 5 rokov.8

V roku 1997, po 25 rokoch trvania projektu,
boli výsledky ešte presvedčivejšie: celková úmrtnosť
(25- až 64-ročných mužov) klesla o 49 %, úmrtnosť
na ICHS o 73 % a úmrtnosť na malígne ochorenia 
o 44 % (na pľúcnu rakovinu o 71 %).63

Projekt Severná Karélia, založený na celospolo-
čenskom prístupe k prevencii, sa stal vzorovým pro-
gramom aj pre WHO. Môže slúžiť ako príklad, ktorý
ilustruje dlhoročnú skúsenosť a možnosti pri pod-
pore zdravia. Po prvom úspechu pilotného projektu
v 70. rokoch s významným celoplošným znížením
výskytu rizikových faktorov a následne aj kardio-
vaskulárnej úmrtnosti, sa intenzívne a komplexné
aktivity rozšírili na celonárodnú úroveň. V tomto
období sa pokles rizikových faktorov a chorobnosti
zrýchlil rovnako v Severnej Karélii, ako aj v celej kra-
jine.35 Predpokladať automaticky pokračujúci pokles
úmrtnosti však možno len za predpokladu, že všetky
preventívne opatrenia zamerané na hlavné rizikové
faktory, budú naďalej efektívne.

Projekt Severná Karélia je poučením a príkladom
aj pre iné krajiny, ale každá krajina by mala plánovať
a realizovať svoj vlastný preventívny program,
pričom treba vychádzať z miestnych špecifických
podmienok a situácie.63

Ďalšie štúdie ukázali, že napriek podobným
hladinám celkového cholesterolu sú hodnoty kardio-
vaskulárnej úmrtnosti v rôznych krajinách veľmi
rozdielne. Z toho je zrejmé, že okrem klasických
rizikových faktorov ovplyvňujú úmrtnosť aj ďalšie
rizikové, alebo naopak ochranné faktory.69

Podobne ako niektoré európske krajiny, aj USA 
v 50. rokoch minulého storočia patrili medzi krajiny
s vysokou kardiovaskulárnou chorobnosťou a úmrt-
nosťou. V roku 1962 vrcholila v USA „epidémia“ kardio-
vaskulárnych ochorení, ktoré vtedy predstavovali
u mužov 56,1 % všetkých príčin smrti. Na začiatku
60. rokov bola priemerná hladina celkového choleste-
rolu v rôznych vzorkách populácie od 6,1 – 6,34
mmol/l; ku koncu 70. rokov klesli priemerné hodno-

* V roku 2003 bola spotreba alkoholu vo Fínsku už 9,3 l/os./rok.10
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Druh potraviny

Maslo

Mlieko

Vajcia

Mäso

Bravčové mäso

Ryby

Rastlinné oleje

Zelenina

Ovocie

Citrusy

1961

17,5

301

7,4

34,7

13,9

17,5

3,5

18,4

41,7

8,0

1970

14,7

210

10,2

45,0

20,7

22,1

6,0

20,0

52,1

15,6

1980

13,0

193

10,6

57,8

29,9

30,4

7,5

34,2

89,9

32,2

1990

5,2

121

10,6

64,0

32,5

31,2

8,3

54,2

95,9

26,0

Tab. 1: Vývoj spotreby niektorých 
potravín vo Fínsku (kg/osoba/rok)

Zdroj: WHO, 19958

28



29

Najvýznamnejšie celospoločenské intervenčné programy a epidemiologické štúdie

ty na 5,42 – 5,56 mmol/l a tento pokles sprevádzal
30 % pokles úmrtnosti na ICHS. Tento výsledok sa
dosiahol predovšetkým cielenou a intenzívnou inter-
venciou a zdravotnou výchovou, čo viedlo k 22 %
zníženiu predaja tabakových výrobkov, konzumácia
plnotučného mlieka klesla o 19,2 %, masla o 32 %,
vajec o 12,6 % a živočíšnych tukov o 57 %, pri súčas-
nom zvýšení spotreby rastlinných tukov o 44 %. Zní-
žil sa tým výskyt rizikových faktorov v populácii
(znížil sa počet fajčiarov, zmenil sa životný štýl – zvý-
šila sa pohybová aktivita a zlepšili sa výživové zvyk-
losti s následným poklesom priemernej hladiny
celkového cholesterolu, zlepšila sa záchytnosť a lieč-
ba artériovej hypertenzie).484

Intervenčné štúdie a programy takto dokázali,
že riziko ICHS sa dá znížiť, najmä ak sa trvalo zníži
hladina celkového cholesterolu. Aj keď toto zlepše-
nie je možné čiastočne pripísať aj zlepšenej diagnos-
tike a liečbe už postihnutých osôb, preventívnym
opatreniam, spolu s kontrolou artériovej hypertenzie,
sa pripisuje až 60 – 70 % podiel na úspechu. Podiel
zlepšenia zdravotníckej starostlivosti s využitím naj-
modernejších diagnostických a liečebných postupov
sa hodnotí v rozsahu asi 20 – 40 %.13,70

Veľký význam v štúdiu rizikových faktorov a ich
vzájomných vzťahov majú aj veľké medzinárodné
projekty organizované Svetovou zdravotníckou
organizáciou.

Od polovice 80. rokov prebieha medzinárodný
projekt MONICA (MONItoring of Trends and Deter-
minants in CArdiovaskular Diseases). Doposiaľ je naj-
rozsiahlejším medzinárodným programom zamera-
ným na výskyt rizikových faktorov a prevenciu kar-
diovaskulárnych ochorení, prebieha v 38 populá-
ciách v 21 krajinách.71 Cieľom programu je dlhodobo
sledovať zmeny celkovej úmrtnosti, a najmä úmrt-
nosti na kardiovaskulárne ochorenia v 25- až 64-roč-
nej populácii vo vzťahu k zmenám výskytu hlavných
rizikových faktorov KVCH, i k úrovni liečebno-pre-
ventívnej starostlivosti. Do programu sa spočiatku 
z Československa zapojila len ČR. V prvej pilotnej
štúdii sa v českej populácii zistil vysoký výskyt hlav-
ných rizikových faktorov KVCH: fajčilo 49,6 % mužov
a 27,6 % žien, zvýšenú hladinu celkového choleste-
rolu (nad 6,72 mmol/l) malo 30,2 % mužov a 29,4 %
žien a obéznych (BMI >_ 30) bolo 19,8 % mužov 
a 28,1 % žien. Všetky normálne hodnoty mali len 4 %
mužov a 7 % žien.26

V súčasnosti sa projekt MONICA realizuje aj v SR

v 6 modelových okresoch.2

Intervenčný preventívny program CINDI (The
Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases
Intervention Programm),109 organizovaný WHO, je
zameraný na intervenciu a prevenciu nielen kardio-
vaskulárnych chorôb, ale celej skupiny najzávažnej-
ších chronických neinfekčných ochorení (srdcovo-
cievnych, nádorových, chronických respiračných
ochorení, úrazov, cukrovky a porúch duševného zdra-
via). Jeho cieľom je zlepšiť zdravie a kvalitu života 
v populáciách znížením predčasnej smrti, chorôb
a invalidity v dôsledku najzávažnejších neinfekčných
ochorení. Konkrétne to znamená znižovanie chorob-
nosti a úmrtnosti na chronické neinfekčné ochorenia,
predlžovanie strednej dĺžky života a zlepšenie kvality
života.2

Členské krajiny v rámci programu monitorujú
úmrtnosť, sledujú výskyt rizikových faktorov život-
ného štýlu a biologických rizikových faktorov, hod-
notia sa postoje obyvateľov k zdraviu a ich snaha
pozitívne ovplyvňovať svoj vlastný zdravotný stav
a spôsob života. Slovenská republika bola oficiálne
prijatá do siete krajín plniacich program CINDI v ro-
ku 1993.72

Na Slovensku sa v rokoch 1978 – 1990 uskutočnil
dosiaľ najdlhšie prebiehajúci a najrozsiahlejší pro-
jekt – Kardiovaskulárny program (KVP). Bol zamera-
ný na výskyt rizikových faktorov srdcovocievnych
ochorení. Prvý raz sa zmapovala epidemiologická kar-
diovaskulárna situácia na Slovensku. Preventívne
vyšetrenia sa začali vykonávať v roku 1978 u osôb vo
veku 30 – 59 rokov v ôsmich vybraných okresoch SR,
celkovo sa v rámci KVP na celom území Slovenska
vyšetrili takmer 2 milióny obyvateľov v produktívnom
veku.73 Realizácia KVP potvrdila jeho dôležitosť a po-
trebu, po prvý raz sa na našom území zistil výskyt
rizikových faktorov aterosklerózy a najdôležitejších
kardiovaskulárnych chorôb. Preventívne vyšetrenia
potvrdili dôležitosť kontroly najvýznamnejších rizi-
kových faktorov, súčasne odhalili aj výskyt ďalších
ochorení, čím sa čiastočne naplnil aj plán integrova-
ného postupu proti chronickým neinfekčným choro-
bám. Získané údaje boli v tom čase veľmi cenné, rozsah
vyšetrení bol v zahraničných porovnaniach ojedinelý.

Originálne výsledky sa však nepodarilo zužitko-
vať v lepšej kontrole srdcovocievnych ochorení a arté-
riovej hypertenzie na Slovensku, nenastal radikálny
obrat v chorobnosti, v úmrtnosti, ani vo výskyte rizi-
kových faktorov.74



Potvrdil sa poznatok, že praktickí lekári sú
rozhodujúcim článkom v plnení kardiovaskulárneho
programu a zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri
vyhľadávaní rizikových osôb, aj v prevencii KVCH.18

Je škoda, že sa v programe nepokračovalo, napr.
podľa fínskych skúseností alebo skúseností iných
intervenčných programov.

V súčasnosti programy zamerané na zlepšovanie
zdravia populácie SR vychádzajú z programu WHO
Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí. Ide
o pokračovanie aktivity WHO Zdravie pre všetkých
do roku 2000. Program je sformulovaný do 21 cieľov,
pričom každý znamená prínos pri realizácii preven-
cie KVCH a pri znižovaní stále vysokej úmrtnosti na
tieto ochorenia v SR. Dôraz sa kladie viac na zdravie
celej populácie než na zdravie jednotlivcov. Dôleži-
tou súčasťou programu je monitorovanie a periodické
vyhodnocovanie výsledkov, ktoré by sa dali porovná-
vať medzi jednotlivými štátmi.75,76

Národný program podpory zdravia (NPPZ) schválila
vláda SR v roku 1991. Vychádzal z komplexného
pohľadu na riešenie zlého zdravotného stavu obyva-
teľov SR a mal podstatne zvýrazniť potrebu ochrany
a podpory zdravia a úlohu prevencie v starostlivosti
o obyvateľov SR. Jeho účinnosť sa však dostatočne
neprejavila. Aktualizovaný NPPZ v roku 1995 mal pri-
spieť k zlepšeniu pretrvávajúceho nepriaznivého
zdravotného stavu obyvateľov SR. Z ekonomických
dôvodov sa zúžil na šesť okruhov – k hlavným úlo-
hám patrilo napr. zvýšenie pohybovej aktivity, ozdra-
venie výživy, podpora nefajčenia, znižovanie vyso-
kého krvného tlaku úpravou životného štýlu a iné. 
V roku 1999 schválila vláda SR druhú aktualizáciu
(dôvodom bolo nesplnenie hlavného cieľa – zníženie
rozdielov v očakávanej dĺžke života medzi jed-
notlivými regiónmi SR a prijatie programu WHO
Zdravie 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí), ktorej
cieľom je zabezpečovať ochranu, podporu a trvalé
zlepšovanie zdravia obyvateľov SR v období rokov
2000 – 2010. Kritériom je zvýšenie očakávanej stred-
nej dĺžky života a jej priblíženie ku krajinám Európ-
skej únie.2

Hlavnou cestou realizácie NPPZ by mali byť
rôzne projekty a programy na medzinárodnej alebo
celoštátnej úrovni (napr. CINDI, Zdravé mestá, Školy
podporujúce zdravie, Zdravé pracoviská, MONIKA,
Akčný plán pre prostredie a zdravie, Program ozdra-
venia výživy obyvateľov SR atď.)47,77

Program ozdravenia výživy obyvateľov SR prijala
vláda SR v roku 1999 a jeho cieľom je zlepšiť nepriaz-
nivú situáciu v stravovacích zvyklostiach nášho oby-
vateľstva, napr. znížiť celkový energetický príjem,
znížiť príjem tukov, cholesterolu, živočíšnych biel-
kovín, sacharózy, soli a naopak, zvýšiť príjem
vitamínov (C, E, beta-karoténu), vlákniny, nena-
sýtených mastných kyselín, horčíka, vápnika, zinku
a selénu. Významnú úlohu pri presadzovaní progra-
mu majú poradne zdravej výživy pri poradenských
centrách úradov verejného zdravotníctva (ročne
navštívi poradne viac ako 50-tisíc osôb). Súčasťou
programu je napr. aj oceňovanie a podporovanie
potravín, ktoré spĺňajú ciele z pohľadu priaznivej
výživovej skladby a zdravotnej bezpečnosti (Zdravá
výživa pre zdravé srdce).2

Slovenská republika sa zapojila aj do medzinárod-
ného projektu WHO MED-PED (Make Early Diagnosis –
Prevent Early Death in Medical Pedigrees = Vykonaj
včasnú diagnostiku – vykonaj prevenciu včasného
úmrtia v rodinách s familiárnou hypercholestero-
lémiou). Ide o efektívnu možnosť, ako docieliť zníže-
nie kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti vo vy-
sokorizikovej skupine, ktorú tvoria osoby s familiár-
nou hypercholesterolémiou a ich príbuzní. Osoby 
s takýmto dedičným ochorením sú vysoko ohrozené
včasnou ICHS a jej komplikáciami, ktorým sa dá
včasnou liečbou (udržaním adekvátnej hladiny
celkového cholesterolu) efektívne predísť. V SR je
výskyt tohto ochorenia približne 10-tisíc osôb, ale
diagnostikovaných je len veľmi málo.78 Vyhľadávanie
rizikových jednotlivcov v rámci rodín je niekoľkoná-
sobne efektívnejšie ako ich vyhľadávanie prostred-
níctvom celoplošného skríningu hladiny celkového
cholesterolu. 

Uvedený prehľad preventívnych programov a pro-
jektov nie je (ani nemôže byť) vyčerpávajúci. Na
celom svete prebiehalo a prebieha až neprehľadné
množstvo rôznych projektov, štúdií a programov,
zameraných na primárnu a sekundárnu prevenciu,
prípadne liečbu kardiovaskulárnych ochorení.
Uviedli sme len najznámejšie, najcitovanejšie, kto-
rých poznatky a závery by bolo vhodné a žiaduce
uplatňovať aj v našej populácii.
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Vzhľadom na to, že jednoznačnú príčinu vývoja
chronických neinfekčných ochorení u jednotlivca
zatiaľ väčšinou celkom presne nepoznáme, hľadajú
sa súvislosti vzniku ochorenia s výskytom tzv. rizi-
kových faktorov u jednotlivca a v populácii. Temer
všetky tieto ochorenia majú celý rad spoločných
rizikových faktorov. Napr. WHO v roku 2002 pome-
novala pre rozvinuté industrializované krajiny sedem
hlavných rizikových faktorov, ktoré spôsobujú väč-
šinu ochorení a predčasných úmrtí, v tomto poradí:79

1. vysoký krvný tlak
2. fajčenie
3. zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi
4. nadhmotnosť/obezita
5. nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny
6. nedostatočná telesná aktivita
7. nadmerná konzumácia alkoholu.

Šesť z uvedených siedmich faktorov priamo
súvisí s výživou a s pohybovou aktivitou63 a všetky sú
súčasne hlavnými rizikovými faktormi KVCH, preto
sa ďalej budeme zaoberať predovšetkým týmito rizi-
kovými faktormi.

RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNYCH
CHORÔB 

Rizikové faktory sa definujú ako endogénne 
a exogénne charakteristiky jednotlivcov, ktoré majú
spojitosť so vznikom choroby, jej vývojom, kompli-
káciami alebo predčasným úmrtím a majú kauzálnu
spojitosť s výskytom choroby v populácii.36

V súčasnosti sa eviduje a skúma niekoľko sto-
viek rizikových faktorov. Rozdeľujú sa do skupín
podľa rôznych kritérií. K najbežnejším patrí rozdele-
nie rizikových faktorov na neovplyvniteľné a ovplyv-
niteľné.

K neovplyvniteľným rizikovým faktorom patria:
Genetické faktory (dedičnosť), resp. pozitívna

rodinná anamnéza. KVCH sa zvyknú hromadiť v rodi-
nách, preto výskyt takéhoto ochorenia v rodine
(najmä ak sa ochorenie vyskytlo v mladšom veku),
musí vzbudiť pozornosť pri vyhľadávaní rizikových
faktorov.62 Jedinci, u ktorých sa v blízkom príbuzen-
stve častejšie vyskytuje predčasná ICHS (muži < 55
rokov, ženy < 65 rokov), familiárna hyperchole-
sterolémia alebo iná vrodená porucha metabolizmu
lipidov, prípadne diabetes alebo artériová hyperten-
zia, sú ohrození zvýšeným rizikom vzniku KVCH.42

Vek je veľmi silným a nezávislým rizikovým fakto-
rom – so stúpajúcim vekom sa zvyšuje riziko vzniku

KVCH (ako rizikový sa považuje vek > 55 rokov  u mu-
žov a > 65 rokov u žien).80 Pretože aterosklerotický
proces začína vo veľmi mladom veku, jeho preven-
cia, zahŕňajúca detekciu a ovplyvnenie rizikových
faktorov, by sa mala začať tak skoro, ako je to len
možné. V čím mladšom veku sa zistia rizikové faktory,
tým intenzívnejšie musia byť preventívne a terapeu-
tické postupy. Na druhej strane však človek je
spravidla prístupnejší poradenstvu v oblasti život-
ného štýlu až vo veku, keď je už vo vyššom riziku
vzniku KVCH.62

U mladých dospelých ľudí (muži do 35 rokov,
ženy do 45 rokov) je výskyt ICHS zriedkavý, okrem
výnimočných prípadov (napr. familiárna hypercho-
lesterolémia, silné fajčenie, diabetes). Včasné štádiá
aterosklerózy sa môžu vyvíjať už v tomto veku, a to
značnou rýchlosťou. Dlhodobé prospektívne štúdie
ukazujú, že zvýšená hladina celkového cholesterolu 
u mladších dospelých predpovedá výskyt ICHS v stred-
nom veku. Preto je odhalenie prítomnosti hlavných
rizikových faktorov u mladých dospelých dôležitým
cieľom dlhodobej prevencie. Ak sa vyššie riziko
odhalí včas, v kombinácii s intenzívnou interven-
ciou (úprava životného štýlu) je možnosť oddialiť 
a zabrániť vzniku ICHS v neskoršom živote.40 

Pohlavie – všeobecne je u mužov riziko rozvoja
KVCH (najmä ischemickej choroby srdca) vyššie ako
u žien, hlavne u mužov v mladšom veku; muži 
v strednom veku už majú vysoký výskyt hlavných
rizikových faktorov, častejšie sa u nich vyskytuje
abdominálny typ obezity a metabolický syndróm.
Veľký podiel srdcovocievnych príhod sa vyskytuje
práve u mužov stredného veku.40 U žien sa prvé pre-
javy ICHS spravidla oneskorujú o 10 – 15 rokov, vo
väčšine prípadov sa ICHS u žien začína prejavovať po
menopauze, spravidla až po dosiahnutí 65. roku.
Hormonálna antikoncepcia, hlavne u fajčiarok,
môže významne zvyšovať riziko aj u mladších žien.62

Rasa – najvyššiu úmrtnosť na ICHS majú černosi
(v USA); podieľa sa na nej vysoký výskyt rizikových
faktorov (artériová hypertenzia, diabetes mellitus,
fajčenie, obezita a iné), ktorý je vyšší ako u belo-
chov. Rozdiely medzi ostatnými rasami a etnickými
skupinami sú nevýznamné.9

Na výskyt KVCH (a aj iných neinfekčných 
ochorení hromadného výskytu) má však najväčší
vplyv životný štýl, t.j. výskyt modifikovateľných
(ovplyvniteľných), resp. preventabilných rizikových
faktorov. 
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K najvýznamnejším patria:
- dyslipoproteinémia, t.j. zvýšená hladina celko-

vého cholesterolu, LDL-cholesterolu, triacyl-
glycerolov a znížená hladina HDL-cholesterolu.
Spočiatku sa najväčšia pozornosť venovala zvý-
šenej hladine cholesterolu v populácii aj u jednot-
livcov, v súčasnosti sa pozornosť koncentruje
najmä na hladinu LDL-cholesterolu ako na hlavný
faktor pôsobiaci pri vzniku aterosklerózy.

- artériová hypertenzia
- fajčenie
- obezita
- diabetes mellitus
- metabolický syndróm
- výživa a stravovacie zvyklosti
- nedostatok fyzickej aktivity
- zvýšená hladina homocysteínu v krvi
- zvýšené hladiny zápalových a trombogénnych

markerov
- psychosociálne faktory

a mnohé ďalšie.
Ďalšie delenie rizikových faktorov je na tzv.

tradičné a netradičné. K tradičným patria tie, ktoré
sa najčastejšie vyskytujú u osôb s kardiovaskulár-
nym ochorením, majú vysoký výskyt v populáciách 
s vysokou kardiovaskulárnou chorobnosťou a úmrt-
nosťou a boli identifikované  vo veľkých epidemiolo-
gických štúdiách – napr. zvýšená hladina choleste-
rolu v krvi, hypertenzia, fajčenie, obezita, nesprávne
stravovacie zvyklosti, nedostatok telesnej aktivity
atď.

Tieto dávno známe, tzv. klasické rizikové fakto-
ry vysvetľujú len približne polovicu všetkých prí-
padov KVCH. Pri vývoji ochorenia má úlohu aj dedič-
nosť, ale zatiaľ nie sú známe všetky gény, ktoré sa pri
vývoji KVCH uplatňujú. Po ich identifikácii bude
pravdepodobne možné predpovedať vznik ochorenia
s dostatočným predstihom pred jeho vznikom a uplat-
niť včas účinné preventívne alebo liečebné postupy.12

Skríning rizikových osôb na podklade génového
polymorfizmu by umožnil cielenú starostlivosť o men-
šiu, ale najviac ohrozenú skupinu obyvateľstva.

Pokiaľ u nejakého človeka s manifestným kar-
diovaskulárnym ochorením tieto tradičné rizikové
faktory chýbajú, je to podnetom na hľadanie iných
abnormalít, ktoré by mohli súvisieť so zvýšeným
rizikom aterosklerózy. Tieto tzv. netradičné rizikové
faktory sa v mnohých epidemiologických aj klinic-
kých štúdiách identifikovali ako dôležité a nezávislé

determinanty KVCH. Ide napríklad o:
- zvýšenú hladinu homocysteínu v krvi – osoby so

zvýšeným homocysteínom v krvi majú relatívny
nedostatok kyseliny listovej alebo pyridoxínu
(vitamínu B6), možný prínos suplementácie vita-
mínmi u takýchto osôb sa skúma,

- zápalové markery – vzhľadom na to, že atero-
skleróza sa v súčasnosti považuje za formu chro-
nického zápalu, prítomnosť zápalových mar-
kerov v krvi môže poukazovať na riziko vývoja
kardiovaskulárneho ochorenia,

- zvýšená hladina fibrinogénu v krvi a iné faktory
zvyšujúce zrážavosť krvi; trombóza patrí k hlav-
ným determinantom vývoja aterosklerózy.81

Hoci je v súčasnosti identifikovaných viac ako
300 rizikových faktorov KVCH, veľké epidemiolo-
gické štúdie ukazujú, že najčastejšími rizikovými
faktormi ICHS sú práve tri hlavné a najdôležitejšie
tradičné rizikové faktory – dyslipidémia, artériová
hypertenzia a fajčenie. 

Z tohto aspektu sa dyslipidémia považuje za je-
den z rozhodujúcich a najzávažnejších rizikových fak-
torov ICHS. Ak tento faktor chýba, ostatné rizikové
faktory majú na absolútne riziko ICHS menší vplyv.83

Presvedčivé dôkazy poskytujú epidemiologické štú-
die z Číny a Japonska, kde je výskyt ICHS veľmi
nízky84 napriek vysokému výskytu fajčenia a artério-
vej hypertenzie.

Poznanie rizikových faktorov aterosklerózy 
a KVCH vzbudilo spočiatku až prehnaný optimizmus,
na druhej strane veľké množstvo rizikových faktorov
a multifaktorová koncepcia aterosklerózy a KVCH
vzbudzujú niekedy dojem, že chýbajú vedecké dôka-
zy. Všetky poznatky a závislosti sú len štatistické,
pripúšťajú výnimky, a preto ich nemožno vzťahovať
na každého jedinca z populácie rovnakou mierou.26

Väčšina veľkých epidemiologických štúdií ukáza-
la, že vzťah medzi úrovňou rizikových faktorov 
a výskytom KVCH je kontinuálny, lineárny alebo
mierne zakrivený, bez jednoznačnej čiary oddeľu-
júcej nízke a vysoké riziko.62

Jednotlivé rizikové faktory sa u niektorých ľudí

Sústavné vyhľadávanie ďalších a ďalších rizikových
faktorov potom vedie až k takým kurióznym zisteniam,
ako je napr. vzťah mužskej holohlavosti a ICHS. Zistilo
sa, že temenná holohlavosť môže upozorňovať na zvýše-
né riziko ICHS, hlavne u mužov s vysokým krvným tlakom
alebo vysokou hladinou cholesterolu.82



môžu združovať, pričom existuje odstupňované pre-
pojenie medzi rizikovými faktormi a celkovým kar-
diovaskulárnym rizikom a výsledný efekt viacerých
rizikových faktorov nie je aditívny, ale skôr multipli-
katívny. Na druhej strane pokles výskytu rizikových
faktorov v populácii (aj u jednotlivca) jednoznačne
vedie k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti.85

Napr. v USA z dvoch prospektívnych štúdií (spolu
336 559 účastníkov) vybrali jednotlivcov v nízkom
riziku, t.j. s priaznivými hodnotami všetkých troch
hlavných rizikových faktorov KVCH: boli to osoby 
s hladinou celkového cholesterolu < 5,17 mmol/l,
krvným tlakom <_ 120/80 mmHg a nefajčiari, a vylú-
čení boli aj diabetici, osoby s prekonaným infarktom
myokardu a so zmenami na EKG. Z veľkého počtu
účastníkov našli len 4,8 – 9,9 % takýchto nízkorizi-
kových osôb. V tejto skupine bola oveľa nižšia dlho-
dobá úmrtnosť, úmrtnosť na ICHS bola nižšia o 80 %,
bola tu oveľa vyššia dlhovekosť a väčšia očakávaná
dĺžka života (v rozsahu od 5,8 – 9,5 rokov v jednotli-
vých kohortách). Táto skupina mala počas 12-roč-
ného sledovania nižšiu úmrtnosť nielen ako rovnako
stará skupina v USA, ale aj v Japonsku, o ktorom je
známe, že má najnižšiu kardiovaskulárnu úmrtnosť
na svete. Podľa týchto výsledkov by významné
zvýšenie podielu nízkorizikových osôb v populácii
rozhodne prispelo k ukončeniu epidémie KVCH.86,87

Ako ďalší príklad zložitosti celej problematiky
rizikových faktorov môže slúžiť Francúzsko, kde je

úmrtnosť na ICHS oveľa nižšia v porovnaní s úmrt-
nosťou vo Veľkej Británii (v roku 1992). Výskyt
hlavných rizikových faktorov však vo Francúzsku nie
je priaznivejší (s výnimkou fajčenia žien). Aj v porov-
naní s USA konzumujú Francúzi viac živočíšnych
tukov (maslo, slaninu), majú vyššiu priemernú hladi-
nu celkového cholesterolu, a napriek tomu majú
nižšiu úmrtnosť na ICHS. Hovorí sa o tzv. francúzskom
paradoxe, ktorý doposiaľ nebol uspokojivo vysvetlený.
Zvyčajne sa tento jav prisudzuje vyššej konzumácii
alkoholu vo Francúzsku, hlavne červeného vína, ale
vždy spolu s jedlom. Okrem toho má zrejme priaznivý
vplyv aj používanie olivového oleja, konzumácia širo-
kého sortimentu čerstvého ovocia, zeleniny, struko-
vín, cesnaku, cibule, rýb a iných morských živočí-
chov, mliečnych výrobkov (najmä syrov a jogurtov),
zemiakov, chleba, cestovín, aj mnohé ďalšie faktory
životného štýlu. 

Treba zdôrazniť aj skutočnosť, že celková úmrt-
nosť na všetky príčiny smrti je síce podobná vo
Francúzsku aj vo Veľkej Británii, ale vo Francúzsku
je veľmi vysoká úmrtnosť na príčiny súvisiace s alko-
holom (cirhóza pečene, nádorové ochorenia, alko-
holické psychózy, úrazy a pod.). V lepšej situácii sú
francúzske ženy – majú nižšiu celkovú úmrtnosť,
pravdepodobne ako výsledok miernej konzumácie
alkoholu, lepších stravovacích zvyklostí a nízkeho
zastúpenia fajčiarok88-90 (tab. 2).

Konzumácia živočíšnych tukov (% energetického príjmu)

Konzumácia ovocia a zeleniny (% energetického príjmu)

Fajčenie (%) muži

ženy

Priemerná hladina cholesterolu (mmol/l) muži

ženy

Priemerná hladina HDL-CH (mmol/l) muži

ženy

Priemerný systolický TK (mmHg) muži

ženy

Francúzsko

25,7

5,0

32

9

6,1

6,5

1,3

1,5

150

149

Veľká Británia

27,0

4,3

29

30

6,2

6,7

1,3

1,5

148

148

Úmrtnosť (55- až 64-roční, 1992)

- na ICHS muži

ženy

- na všetky príčiny muži

ženy

- na príčiny súvisiace s alkoholom muži

ženy

128

27

1362

517

348

82

487

153

1374

812

105

40

Zdroj: Law M, Wald N: BMJ 1999;318:1471-148088, World health statistics annuals, 1985-95

Tab. 2: Výskyt rizikových faktorov ICHS vo Francúzsku a vo Veľkej Británii v rokoch 1985 – 1990 (50- až 70-roční) 
a úmrtnosť na ICHS v roku 1992 (55- až 64-roční)

Priemerný výskyt rizikových faktorov (50- až 70-roční; 1985 – 1990)
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Prevencia ochorení a podpora zdravia sú prístupy,
ktorými sa moderná spoločnosť snaží nájsť východis-
ko zo súčasnej nepriaznivej situácie v zdravotnom
stave populácie, charakterizovanej vysokým výsky-
tom najmä kardiovaskulárnych chorôb. Štúdie zame-
rané na zdravotný stav populácie, výživu a celkový
životný štýl, môžu významne prispieť k poznatkom 
o príčinách a k prevencii týchto ochorení. 

Zdravotný stav obyvateľstva krajiny je výsledni-
cou zložitej súhry veľkého počtu faktorov. Poznanie
zdravotného stavu populácie je základom na určenie
priorít pri tvorbe stratégie preventívnych opatrení.
Voľba správnych priorít má v konečnom dôsledku
vplyv nielen na zlepšenie zdravotného stavu oby-
vateľov, ale aj na sociálny rozvoj a na ekonomický
rast krajiny. 

Aby sme prispeli k lepšiemu poznaniu zdravot-
ného stavu, životného štýlu a výživových zvyklostí
našej populácie, predkladáme súhrnné výsledky 6-
ročného sledovania rôznych populačných skupín 
z celého územia Slovenska.

V priebehu šiestich rokov (1999 – 2004) sme 
v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdra-
votníctva (predtým štátnymi zdravotnými ústavmi)
vyšetrili v 49 mestách na celom území Slovenskej
republiky spolu 16 907 osôb (obr. 7). Pri regionál-
nych porovnaniach sme celé územie Slovenska
rozdelili na šesť regiónov: veľké mestá (Bratislava 
a Košice) a okresy ležiace na západnom, strednom,
východnom a južnom Slovensku. Toto rozdelenie

nezodpovedá územnosprávnemu členeniu Sloven-
skej republiky, ale je výhodné z hľadiska geografickej
distribúcie jednotlivých rizikových faktorov.

Vyšetrenia sa uskutočňovali prevažne v terén-
nych podmienkach v rámci rôznych preventívno-
intervenčných akcií, ako boli Zdravé mestá, Zdravé
pracoviská, Flora-bus, Dni zdravia, a tiež v poradniach
zdravia (Floraporadne).

Hlavným cieľom týchto akcií bolo formovať a roz-
širovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov SR
zamerané na ochranu a podporu zdravia, cielenou
intervenciou ich motivovať k záujmu a k aktívnej
starostlivosti a zodpovednosti o vlastné zdravie, 
k zmene nesprávnych návykov a k zlepšeniu život-
ného štýlu, a súčasne vyhľadávať osoby so zvýšeným
rizikom neinfekčných ochorení hromadného výskytu,
pretože prvým krokom k cielenej intervencii je urče-
nie miery rizika u jednotlivca alebo v populačnej sku-
pine. Účastníci mali okrem toho aj možnosť absolvo-
vať odborné poradenstvo v oblasti stravovania,
životného štýlu, duševného zdravia, mali možnosť
konzultovať výsledky vyšetrení s odborníkmi a všet-
kým účastníkom s nepriaznivými výsledkami objek-
tívnych vyšetrení sa odporučilo ďalšie riešenie.

Pre tieto akcie sme zostavili batériu jednodu-
chých skríningových metód využiteľných aj v terén-
nych podmienkach, zameraných na vyhľadávanie
osôb so zvýšeným rizikom, najmä na skryté i zjavné
formy centrálnej i periférnej obezity, vysokého krv-
ného tlaku a zvýšenej hladiny celkového cholesterolu 

Obr. 7: Slovenské mestá, v ktorých sa uskutočnili vyšetrenia

veľké mestá

východné Slovenskostredné Slovensko

južné Slovenskozápadné Slovensko 



Charakteristika vyšetreného súboru a použité metódy

v krvi. Poznatok, že väčšina zúčastnených si neuve-
domuje závažnosť svojho zdravotného stavu a spô-
sobu života, potvrdil efektívnosť podobných akcií.

Z objektívnych ukazovateľov zdravotného stavu
sme vyšetrovali hladinu celkového cholesterolu z ka-
pilárnej krvi šetrnou a rýchlou metódou suchej
kvapky pomocou automatického prístroja Reflotron.
V menšej vzorke vyšetrených (n = 1 503) sme vyšetrili
kompletný lipidový profil – celkový cholesterol, TAG,
HDL-cholesterol, vypočítali sme LDL-cholesterol
podľa Friedewalda a vypočítali sme indexy aterogeni-
ty, 10-ročné riziko koronárnej príhody podľa framing-
hamského skórovania40 a podľa projektu SCORE.42

Pre definíciu a určenie miery nadhmotnosti a obe-
zity sú stanovené rôzne kritériá. V súčasnej dobe sa
bežne používa hodnotenie podľa indexu telesnej
hmotnosti (BMI), pričom dôležitý je aj absolútny po-
diel tukového tkaniva (% telesného tuku) a aj jeho
rozloženie (podľa obvodu pása alebo podľa pomeru
obvodu pása a obvodu bokov).

Z antropometrických ukazovateľov nadhmot-
nosti a obezity sme zisťovali hmotnosť a výšku, 
z ktorých sme vypočítali index telesnej hmotnosti
ako pomer hmotnosti a druhej mocniny výšky (v met-
roch); obsah telesného tuku impedančnou metódou
(Omron); obvod pása a obvod bokov, z ktorých sme
vypočítali pomer pás/boky (waist/hip ratio – WHR).
Vzhľadom na súčasné častejšie využívanie obvodu
pása než WHR ako kritéria určenia rizika, sme sa pri
hodnotení zamerali hlavne na tento ukazovateľ.

Krvný tlak sme merali štandardným spôsobom,
prevažne digitálnym prístrojom Omron – tento spô-
sob považujeme za vhodnejší v terénnych, a nie
celkom ideálnych akustických podmienkach, hlavne
ak tlak merajú rôzne osoby s pravdepodobne rôznou
kvalitou sluchu. V niektorých prípadoch sa meral
krvný tlak ortuťovým tlakomerom, zväčša zo subjek-
tívnych príčin.

Okrem objektívnych vyšetrení sme uskutočnili aj
rozsiahly dotazníkový prieskum (pričom rozsah sa
upravoval podľa konkrétnych podmienok a možnos-
tí), zameraný na oblasti životného štýlu, výživových
zvyklostí, pracovných podmienok a duševného zdravia
a obsahoval aj otázky na názory a postoje k vlast-
nému zdraviu. Pri zostavovaní dotazníkov sme vy-
chádzali najmä z dotazníkov využívaných v rámci
projektu CINDI. Základný dotazník mal širší záber,
obsahoval aj otázky na osobné charakteristiky, vzde-
lanie, zamestnanie a pod. (spolu 9 983 účastníkov),
z nich v skupine 4 299 účastníkov bol dotazník roz-
šírený aj o otázky na duševné zdravie, najmä na prí-
znaky depresie. Druhá časť vyšetrených (n = 6 924)
vyplnila skrátenú formu dotazníka, ktorý sa sústreďo-
val najmä na stravovacie zvyklosti a niektoré faktory
životného štýlu (fajčenie, fyzická aktivita, záťaž
stresmi).

Všetky vyšetrenia boli anonymné, preto sa dom-
nievame, že respondenti nemali zábrany odpovedať
na všetky otázky celkom otvorene a úprimne.

Výber účastníkov nebol náhodný, v prevažnej

Obr. 8: Charakteristika vyšetrených podľa veku (n = 16 748) a podľa vzdelania (n = 9 983)
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miere išlo o dobrovoľníkov, ktorí prejavili záujem 
o vyšetrenie a poradenstvo (záujem často vysoko
prekračoval možnosti vyšetrenia). Ak predpokladá-
me, že dobrovoľní účastníci predstavujú zdravotne
uvedomelejšiu časť populácie s aktívnym záujmom 
o svoje zdravie, je možné, že prezentované výsledky
môžu byť o niečo lepšie, ako by boli pri reprezen-
tatívnom výbere. 

Napr. z prieskumu medzi dobrovoľníkmi v Brne
vyplynul poznatok, že osoby, ktoré majú záujem 
o preventívne vyšetrenie, už v súčasnosti vedú zdravší
spôsob života než osoby, ktoré oň záujem nemajú.
Predpokladá sa, že väčšina záujemcov o preventívne
vyšetrenie je vo veku okolo 40 rokov, so stredoškol-
ským vzdelaním, s prevahou žien. Medzi identifiko-
vané hlavné rizikové faktory patrí nedostatočná pohy-
bová aktivita, nevhodná výživa, nadváha a fajčenie.91

Na štatistické spracovanie sme použili len zá-
kladné metódy (v programe Excel a EpiInfo) a aby sa
publikácia nestala neprehľadnou, neuvádzame ani
smerodajné odchýlky a štatistické významnosti. Len
v prípade porovnávania výsledkov z jednotlivých
rokov a navzájom medzi rôznymi skupinami (podľa
vzdelania, povolania a pod.) sme priemerné hodno-
ty adjustovali na vek.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SÚBORU
Vyšetrili sme spolu 16 907 obyvateľov Slovenska.

159 účastníkov bolo mladších ako 18 rokov (hod-

notili sme ich osobitne), čiže dospelých bolo spolu
16 748 osôb, z toho 6 061 mužov (36,2 %) a 10 687
žien (63,8 %); v priemernom veku 47,3 rokov (muži
46,9 rokov, ženy 47,6 rokov). Najčastejšie bola
zastúpená veková skupina 45- až 54-ročných, veko-
vé rozpätie bolo 18 – 91 rokov (obr. 8).

Na vyšetrení sa zúčastnili najmä osoby s vyšším
stupňom vzdelania – prevahu mali ľudia so stredným
a vysokoškolským vzdelaním, temer tretinu tvorili
vysokoškolsky vzdelaní muži (32,3 %), osôb so zá-
kladným vzdelaním bolo len 10 % (obr. 8). Väčšina
žije v partnerskom zväzku (65,4 %).

V aktívnom pracovnom pomere boli v čase
vyšetrenia temer dve tretiny osôb (63,3 %), viac ako
štvrtinu tvorili dôchodcovia (27 %), zvyšok tvorili
nezamestnaní (4 %), invalidní dôchodcovia (1,7 %),
študenti (2,8 %) a iní (1,1 % – napr. ženy na ma-
terskej dovolenke).

Všetci boli v čase vyšetrenia relatívne zdraví,
nemali žiadne akútne ochorenie. Z prekonaných ale-
bo súčasných chronických ochorení sme sa zamerali
najmä na chronické neinfekčné ochorenia: najčastej-
šie respondenti udávali artériovú hypertenziu
(22,5 %) a obezitu (12,5 %) (obr. 9). Temer dve treti-
ny (60,8 %) neprekonali žiadne z uvedených ochore-
ní. V rodinnej anamnéze sa najčastejšie vyskytovala
opäť artériová hypertenzia (36,6 %), nasledovali
malígne ochorenia (28,6 %) a diabetes mellitus
(26,4 %) (obr. 9).

Obr. 9: Výskyt ochorení v osobnej a rodinnej anamnéze (n = 9 983)
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Dyslipoproteinémia (DLP) je jedným z najčastej-
šie sa vyskytujúcich metabolických ochorení, pri kto-
rom je zmenená koncentrácia lipidov a lipoproteínov
v krvi. Problematika DLP sa dostala do popredia pre-
dovšetkým v súvislosti s nepriaznivým trendom kar-
diovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. 

V prevažnej väčšine ide o zvýšenú koncentráciu
celkového cholesterolu a/alebo triacylglycerolov, 
čiže hyperlipoproteinémiu (zvýšenie hladiny tuko-
vých látok v krvi). Poruchy lipidového metabolizmu
sa môžu rozdeliť na primárne (geneticky podmie-
nené alebo vrodené) a sekundárne (spôsobené ocho-
rením alebo environmentálnymi faktormi). Okrem
malého počtu vrodených DLP (napr. familiárna
hypercholesterolémia) väčšina DLP vzniká buď
v dôsledku pôsobenia vonkajších faktorov, predo-
všetkým faktorov životného štýlu (fajčenie, nedosta-
tok fyzickej aktivity, spôsob stravovania, konzumácia
alkoholu), alebo v dôsledku niektorých ochorení
(obezita, zvýšená funkcia štítnej žľazy, diabetes,
ochorenia obličiek a pod.), prípadne v dôsledku užíva-
nia niektorých liekov. Dôsledkom dlhotrvajúcej DLP
je potom klinická manifestácia predčasnej ICHS.92,93

CHOLESTEROL
Cholesterol má zásadný význam v rozvoji

aterosklerózy a možno ho v súčasnosti považovať za
najštudovanejšiu molekulu v ľudskom tele. Za jeho
výskum sa doteraz udelilo viacero Nobelových cien.

Súvislosť medzi zvýšenou hladinou celkového
cholesterolu a aterosklerózou sa prvý raz objavila
začiatkom 20. storočia, keď bol cholesterol identi-
fikovaný ako hlavná súčasť aterosklerotických pla-
kov. Nasledujúce rozsiahle epidemiologické štúdie
(Štúdia siedmich krajín, Framinghamská štúdia)69,94

potvrdili významnú súvislosť medzi hladinou sérového
cholesterolu a KVCH. Podobne aj ďalšia veľká inter-
venčná štúdia (MRFIT)61 na 356 222 mužoch potvrdila
silný, plynulý a odstupňovaný vzťah medzi sérovým
cholesterolom a vznikom KVCH. Podobné vzťahy po-
tvrdilo aj mnoho ďalších štúdií a projektov.  Na zákla-
de týchto výskumov sa formulovala tzv. cholestero-
lová hypotéza, ktorá hovorí, že vzťah medzi sérovým
cholesterolom a aterosklerózou je kauzálny a že
zníženie hladiny cholesterolu znižuje riziko vývoja
aterosklerózy. Veľkým pokrokom bolo rozlíšenie
cholesterolových frakcií na LDL-cholesterol a HDL-
cholesterol. Ukázalo sa, že riziko KVCH významne sú-
visí najmä s hladinou LDL-cholesterolu. Názor z 50. ro-

kov, že HDL-cholesterol je v inverznom vzťahu ku
kardiovaskulárnemu riziku, sa potvrdil v 70. rokoch95

a následne mnoho štúdií z rôznych oblastí sveta toto
pozorovanie potvrdilo. Nakoniec sa dospelo k názoru,
že HDL-cholesterol by sa mal stať jedným z kľúčo-
vých markerov skríningu kardiovaskulárneho rizika
u všetkých dospelých.40,93

Cholesterol je jednou zo základných zlúčenín
nevyhnutných pre život bunky. Cholesterol v orga-
nizme je jednak endogénneho pôvodu (vzniká syn-
tézou najmä v pečeňových bunkách) a jednak exo-
génneho pôvodu (prijíma sa potravou). V organizme
sa vyskytuje cholesterol v dvoch formách: ako voľný
a ako viazaný (esterifikovaný), t.j. s naviazanou
mastnou kyselinou. Pri stanovení hladiny choles-
terolu v krvi sa stanovuje jeho celkové množstvo,
bez ohľadu na formu. 

Voľný cholesterol je základnou súčasťou všetkých
živočíšnych buniek, tvorí súčasť bunkových mem-
brán, syntetizujú sa z neho steroidné hormóny,
žlčové kyseliny a je nevyhnutný pre syntézu lipopro-
teínov.

Esterifikovaný cholesterol je transportnou a zá-
sobnou formou cholesterolu, transportuje sa prostred-
níctvom lipoproteínových častíc a ako zásoba je ulo-
žený predovšetkým v pečeni. Celková telesná zásoba
cholesterolu je pomerne stála, cholesterol vylúčený
stolicou sa neustále dopĺňa vstrebávaním z čreva 
a syntézou v organizme. Podobne aj koncentrácia
cholesterolu v krvi je pomerne stála, zmena jeho
koncentrácie po obmedzení príjmu v potrave sa pre-
javí až po dlhom čase (niekoľko týždňov). Zníženie
hladiny cholesterolu je možné najlepšie dosiahnuť
znížením jeho spätnej absorbcie z čreva – napr. dié-
tou obsahujúcou väčšie množstvo rastlinnej vlákni-
ny a rastlinných sterolov alebo medikamentózne.92

Lipoproteíny sú veľké makromolekulové kom-
plexy, ktoré v krvi transportujú lipidy (cholesterol 
a triacylglyceroly) a zabezpečujú ich metabolizmus.
Jednotlivé lipoproteínové častice sa líšia svojím zlo-
žením a biologickou funkciou a svojou schopnosťou
zasahovať do procesu aterogenézy. Aterosklerózu
nespôsobuje samotný cholesterol alebo TAG, ale  len
niektoré typy lipoproteínových častíc (vo verejnosti
je známy tzv. „dobrý“ a „zlý“ cholesterol). Na určenie
rizika aterosklerózy preto nie je až taký dôležitý cel-
kový obsah cholesterolu v krvi (súčet jeho obsahu vo
všetkých lipoproteínoch), ale predovšetkým jeho väzba
na rôzne druhy lipoproteínov a ich koncentrácia v krvi. 
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Rozlišuje sa päť najdôležitejších druhov lipopro-
teínov: chylomikróny (obsahujú najmä TAG, sú naj-
väčšie a na tuky najbohatšie lipoproteíny a neovplyv-
ňujú kardiovaskulárne riziko); lipoproteíny s veľmi
nízkou hustotou (VLDL) – obsahujú viac TAG, mierne
zvyšujú riziko; lipoproteíny so strednou hustotou
(IDL) – obsahujú viac cholesterolu ako TAG a silne
zvyšujú kardiovaskulárne riziko; lipoproteíny s níz-
kou hustotou (LDL) – obsahujú prevažne cholesterol
a silne zvyšujú riziko, sú vysoko aterogénne a lipo-
proteíny s vysokou hustotou (HDL) – sú najmenšie
lipoproteíny, obsahujú najmenšie množstvo lipidov,
zabezpečujú prenos cholesterolu z periférnych tka-
nív späť do pečene, čiže odoberajú cholesterol z po-
vrchu buniek (aj z cievnej steny) a výrazne znižujú
riziko vývoja aterosklerózy.93

Medzi sérovou hladinou LDL-cholesterolu (LDL-CH)
a úmrtnosťou na srdcovocievne ochorenia je priama
závislosť. Keď v roku 2001 vyšla tretia správa skupiny
odborníkov pre vyhľadávanie, vyšetrovanie a liečbu
hypercholesterolémie u dospelých (ATP III), ktorá
vychádza z vedeckých dôkazov a obsahuje aktualizo-
vaný prehľad odporúčaní Národného cholesterolo-
vého  vzdelávacieho programu (NCEP), konštatovalo
sa v nej, že hlavnou príčinou rozvoja ICHS je zvýšená
koncentrácia LDL-CH a že všetky postupy, ktoré vedú
k poklesu LDL-CH, znižujú riziko ICHS. Za optimálnu
hladinu LDL-CH sa považuje hodnota pod 2,6 mmol/l.40

Existujú dva hlavné spôsoby, ako znížiť koncen-
trácie LDL-CH: jednak sú to zmeny životného štýlu,
jednak farmakologická liečba. Úprava životného štý-
lu by mala viesť k úprave stravovania, k zníženiu te-
lesnej hmotnosti a k zvýšeniu pohybovej aktivity.40

Medzi hladinou HDL-cholesterolu (HDL-CH) a kar-
diovaskulárnou úmrtnosťou je nepriama závislosť.31

HDL-CH má silný protektívny účinok a pôsobí proti
rozvoju aterosklerózy. Pečeň je jediný orgán, ktorý
má schopnosť zbavovať sa cholesterolu tým, že ho
vylučuje do žlče priamo alebo prostredníctvom žlčo-
vých kyselín. HDL teda slúži organizmu ako trans-
portný systém schopný odčerpávať a prenášať nad-
bytočný cholesterol z tkanív do pečene. HDL takto
pôsobí ako ochrana pred rozvojom aterosklerózy, čo
potvrdili viaceré experimentálne a epidemiologické
štúdie, a to viacerými mechanizmami. Okrem spätné-
ho prenosu cholesterolu do pečene, HDL chráni LDL
častice aj pred oxidáciou, má protizápalový účinok 
a iné.96-98 Zvýšením HDL-CH o 1 % možno znížiť kar-
diovaskulárne riziko o 2 % u mužov a o 3 % u žien.99

Hladina HDL-CH je v inverznom vzťahu s KVCH,
nezávisle od hladiny LDL-CH. Hladina HDL-CH vyššia
ako 1,6 mmol/l sa pokladá za „negatívny“ rizikový
faktor, ktorý eliminuje zo súčtu rizikových faktorov
jeden „pozitívny“ rizikový faktor a naopak, nízka hla-
dina HDL-CH (t.j. nižšia ako 1 mmol/l) je silným
nezávislým predpovedným faktorom ICHS. Národný
cholesterolový vzdelávací program40 odporúča, aby
všetci dospelí starší ako 20 rokov absolvovali skrí-
ningové vyšetrenie nielen na celkový cholesterol,
ale aj na hladinu HDL-CH. Nízka hladina HDL-CH má
niekoľko príčin – súvisí napr. s fajčením, s obezitou,
s fyzickou inaktivitou, s diabetom 2. typu, s metabo-
lickým syndrómom, s ochoreniami obličiek, s uží-
vaním niektorých liekov a s konzumáciou stravy bo-
hatej na nasýtené tuky.92,97 Dôležité je, že strava s níz-
kym obsahom tuku má často za následok nízku hla-
dinu HDL-CH (napr. väčšina vegetariánov má nízku
hladinu HDL-CH). V tomto prípade však nízka hladi-
na HDL-CH nie je spojená s vyšším rizikom KVCH,
pretože osoby, ktoré konzumujú nízkotučnú diétu,
sú v nižšom riziku vzniku predčasného KVCH.
Niektoré osoby môžu mať nízky HDL-CH aj z gene-
tických príčin.40,93

Zatiaľ sa nevypracovali špeciálne odporúčania
pre osoby s izolovanou nízkou hladinou HDL-CH.
Môžu sa však využiť niektoré všeobecné odporúčania.
Pretože väčšinou ide o rôzne sekundárne príčiny
nízkej hladiny HDL-CH, je potrebné ich identifikovať
a korigovať (prestať fajčiť, znížiť hmotnosť, kontro-
lovať diabetes a pod.).93 Na zvyšovaní hladiny HDL-CH
v krvi sa podieľa jednak genetická determinácia,
ženské pohlavné hormóny (muži majú nižšie hladi-
ny HDL-CH vplyvom mužských pohlavných hormónov),
ale aj niektoré ovplyvniteľné faktory životného štýlu
(pravidelná fyzická aktivita, strava bohatá na poly-
nenasýtené mastné kyseliny, nízky príjem alkoholu).5,9

Napríklad pri testovaní rozdielov v lipidovom
profile medzi skupinou vysokoškolských študentov
a vojakov základnej služby na Slovensku (v oboch prí-
padoch išlo o mladých, zdravých jedincov) sme našli
vysoko významné rozdiely vo všetkých parametroch
tukových látok v krvi v zmysle lepších priemerných
hodnôt u vojakov, hlavne vyššie hladiny HDL-CH. Z vý-
sledkov vyplynulo jediné vysvetlenie – medzi oboma
skupinami sme našli veľké rozdiely hlavne vo fyzickej
aktivite a v konzumácii alkoholu (vojaci mali lepšiu
fyzickú aktivitu a niekoľkonásobne vyššiu konzumá-
ciu alkoholu ako študenti).100



Dôležitú úlohu v rozvoji aterosklerózy hrá aj oxi-
dácia lipoproteínovej zložky – pri tzv. oxidačnom stre-
se.31 Oxidačný stres spôsobuje lokálne poškodenie
buniek (v súvislosti s aterosklerózou je dôležité naj-
mä poškodenie buniek cievnej steny) a vzniká ako
porušenie rovnováhy medzi oxidantmi (voľnými ra-
dikálmi) a antioxidantmi v prospech oxidantov. Oxi-
danty môžu vznikať priamo v organizme, z vonkaj-
ších zdrojov sa na vzniku oxidantov podieľa najmä
fajčenie, ionizujúce žiarenie, UV žiarenie, ozón, nie-
ktoré cudzorodé látky. Antioxidanty obmedzujú pô-
sobenie oxidantov alebo ich inaktivujú.31 V prípade
nedostatku antioxidantov môže dôjsť k oxidácii
LDL-CH, ktoré sa potom správajú ako cudzorodé látky
a majú celý rad nepriaznivých účinkov, najmä poško-
dzujú endotelové bunky a vytvárajú predpoklady na
trombogenézu. K najvýznamnejším antioxidantom
patria: vitamíny E, C, beta-karotén, selén, polyfeno-
ly atď.101

Zvýšená koncentrácia LDL-CH je najvýznamnej-
ším rizikovým faktorom aterosklerózy a ICHS. Pre
vývoj aterosklerózy je rozhodujúca trvalo zvýšená
hladina LDL-CH. Jednoznačný vzťah medzi priemer-
nou hladinou celkového cholesterolu a výskytom
ICHS v populácii dokázali už aj najstaršie a najzná-
mejšie epidemiologické štúdie, napr. Framingham-
ská, Štúdia siedmich krajín, MRFIT, a iné.48,49,51,53,54,56,92

Význam ostatných rizikových faktorov klesá, ak
je hladina LDL-CH nízka. Ako príklad môže slúžiť
japonská populácia, kde je veľmi rozšírená artériová
hypertenzia a fajčenie, a napriek tomu je úmrtnosť
na ICHS v Japonsku jednou z najnižších na svete.
Vysvetľuje sa to osobitným spôsobom stravovania 
v tejto populácii.102

Vzťah medzi koncentráciou krvných lipidov a ri-
zikom cievnych mozgových príhod nie je celkom jed-
noznačne preukázaný, dokázala sa však súvislosť
medzi rozsahom a závažnosťou mozgovej ateroskle-
rózy a hladinami krvných lipidov.103 Hlavnými a nezá-
vislými rizikovými faktormi vzniku náhlych mozgo-
vých príhod sú artériová hypertenzia, fajčenie, psy-
chogénny stres a niektoré poruchy srdcového rytmu.

TRIACYLGLYCEROLY
Triacylglyceroly (TAG) vznikajú väzbou troch mast-

ných kyselín na glycerol. Podobne ako cholesterol,
prijímajú sa jednak potravou a jednak sa syntetizujú
predovšetkým v pečeni. Predstavujú jeden zo základ-
ných energetických substrátov a hlavnú zásobnú for-

mu energie v organizme. Ich zásoba u dospelého člo-
veka predstavuje dostatok energie na asi 3 mesiace
hladovania (krátkodobá hladovka alebo krátkodobá
fyzická aktivita nemá veľký vplyv na odbúranie teles-
ného tuku). Zníženie hladiny TAG v krvi je možné do-
siahnuť  obmedzením energetického príjmu v potrave.
Ich hladina v krvi sa mení rýchlejšie ako hladina
cholesterolu. 

Samotné TAG nezasahujú do procesu atero-
genézy, zvýšené hladiny TAG v krvi nás však infor-
mujú o zvýšenej hladine tukových látok a niektorých
lipoproteínov v krvi, ktoré už môžu pôsobiť atero-
génne.92 

Veľké epidemiologické štúdie (Framinghamská
štúdia, PROCAM) a aj nedávne metaanalýzy prospek-
tívnych štúdií potvrdili, že TAG sú dôležitým nezá-
vislým rizikovým faktorom ICHS; so zvyšujúcou sa
hladinou TAG rastie aj kardiovaskulárna úmrtnosť,
nezávisle od hladiny HDL-CH. Zvýšenie plazmatickej
koncentrácie TAG o 1 mmol/l zvyšuje kardiovasku-
lárne riziko u mužov o 14 % a u žien až o 37 %.104,105 

K faktorom, ktoré prispievajú k zvyšovaniu hladi-
ny TAG v populácii, patria: obezita alebo nadhmot-
nosť, nedostatok telesného pohybu, fajčenie, nad-
merná spotreba alkoholu, strava s vysokým obsahom
sacharidov a iné. Zvýšená hladina TAG je aj súčas-
ťou tzv. metabolického syndrómu; podľa Panelu pre
liečbu dospelých (NCEP ATP III) za normálnu hladinu
TAG sa považuje hodnota pod 1,7 mmol/l,40 podľa
odporúčaní Slovenskej kardiologickej spoločnosti
hodnota pod 2 mmol/l.45

PRIEMERNÉ HLADINY LIPIDOV V POPULÁCII
Dlho bol problém určiť, aká hodnota predstavuje

už zvýšenú hladinu cholesterolu. Spočiatku sa
vychádzalo zo štatistickej distribúcie hladín choles-
terolu v celej populácii a priemerná hodnota 
v určitej vekovej skupine sa pokladala za normálnu.
Ešte v roku 1987 sa v metodickom liste MZ SR uvádza
normálna hodnota cholesterolu pre mužov do 50
rokov 6,5 mmol/l a nad 50 rokov až 7,2 mmol/l!106,107

Takáto koncepcia určenia normálnej hladiny sa uká-
zala ako nesprávna. Na základe výsledkov projektu
MRFIT, ktorý ukázal vzťah medzi hladinou celkového
cholesterolu a rizikom predčasnej kardiovaskulárnej
úmrtnosti, sa prijala koncepcia, že za zvýšenú hladi-
nu celkového cholesterolu v krvi treba pokladať takú
hodnotu, od ktorej výrazne stúpa riziko ICHS. Podľa
tejto štúdie je úmrtnosť na ICHS najnižšia pri naj-
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nižších hladinách cholesterolu. So zvyšovaním
hladiny cholesterolu úmrtnosť na ICHS najprv
mierne, potom prudko stúpa (obr. 10).108 Odborníci sa
v súčasnosti zhodujú v názore, že hladina celkového
cholesterolu u dospelých by nemala presiahnuť hod-
notu 5,0 mmol/l (tzv. cholesterolový konsenzus).42,45

Klasifikácia hladín krvných lipidov je v tab. 3.45

Mimoriadne vysoké hladiny cholesterolu a LDL-CH
už od detského veku sa zisťujú pri dedičnom ochore-
ní – familiárnej hypercholesterolémii. Ide o skupinu
osôb s veľmi vysokým rizikom vývinu predčasnej ICHS.
Osoby s týmto ochorením majú vo veku 20 – 39 rokov
100-násobne vyššiu úmrtnosť na ICHS ako ostatná
populácia.110 V súčasnosti je možné toto ochorenie
veľmi účinne liečiť, preto vznikol začiatkom 90. ro-
kov medzinárodný projekt MED-PED (Urob včasnú
diagnózu – zabráň včasnému úmrtiu v rodinách), kto-
rého cieľom je vyšetriť príbuzných osôb s familiár-
nou hypercholesterolémiou, identifikovať postih-
nutých členov rodiny a poskytnúť im efektívnu
primárnu a sekundárnu prevenciu ICHS a liečbu
vysokých hladín cholesterolu. V SR plní túto úlohu
MED-PED projekt Slovensko.111,112

Každý človek by mal poznať svoju hladinu cho-
lesterolu a mal by si ju dať vyšetriť aspoň každých 
5 rokov (prípadne aj kompletný lipidový profil).
Častejšie vyšetrenie je potrebné pri kumulácii viace-

rých rizikových faktorov (napr. u fajčiarov, diabe-
tikov, hypertonikov a pod).40,62 Tieto odporúčania
vznikli aj na základe poznatkov z Fínska; od pravi-
delného sledovania hladiny cholesterolu sa očakáva
aj nárast záujmu ľudí o svoje stravovacie zvyklosti.64

V našej skupine vyšetrených dobrovoľníkov poz-
nalo svoju hladinu cholesterolu 31,9 % osôb (častej-
šie ženy). V posledných 5 rokoch malo vyšetrený cho-
lesterol 56,1 % mužov a 54,1 % žien.

Na zistenie rizika KVCH u jednotlivca alebo celej
populácie sa najčastejšie vyšetruje celkový choles-
terol, prípadne LDL-CH a HDL-CH, ostatné lipopro-
teíny sa bežne nevyšetrujú.92 Okrem priameho vyše-
trenia sa LDL-CH väčšinou stanovuje výpočtom
podľa Friedewalda (pri výpočte hodnota TAG nesmie
byť väčšia ako 4,5 mmol/l): 
LDL-CH = CHOL - (HDL-CH + TAG/2,2)

Okrem vyšetrenia krvných lipidov sa v praxi na
vyjadrenie rizika vypočítava celý rad tzv. aterogén-
nych indexov. Výsledky prospektívnych štúdií uká-
zali, že s vysokým rizikom ICHS súvisí vysoký pomer
LDL-CH/HDL-CH v kombinácii so zvýšenými hladina-
mi TAG. Tento stav sa nazýva lipidová triáda (alebo
aterogénna dyslipidémia).113 Ešte lepšie a jednoduch-
šie sa dá vyjadriť riziko pomerom celkový cholesterol
/HDL-CH;114 tento index sa v praxi využíva najčas-
tejšie a považuje sa za najvýznamnejší.

Obr. 10: Vzťah medzi hladinou cholesterolu v krvi a rizikom fatálnej kardiovaskulárnej príhody podľa výsledkov

štúdie MRFIT (Martin et. al. 1986)60
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Priemerné hladiny cholesterolu u obyvateľov rôz-
nych krajín sú veľmi odlišné a s tým súvisí aj odlišná
chorobnosť a úmrtnosť na KVCH. V mnohých európ-
skych krajinách má obyvateľstvo vysoké hladiny
cholesterolu, v niektorých iných sa pozoruje klesa-
júca tendencia. Nižšie priemerné hladiny má obyva-
teľstvo žijúce v oblasti Stredozemného mora vďaka
typickej mediteránskej strave, ázijské národy vďaka
typickej ázijskej strave; najnižšie priemerné hodnoty
cholesterolu zo sledovaných národov má japonská
populácia.

V južnom Taliansku v priebehu rokov 1950 až
1990 hladina cholesterolu u obyvateľov postupne na-
rastala (pričom v rokoch 1950 – 1960 patrila k naj-
nižším na svete), čo sa vysvetľuje postupnými zme-
nami ich stravovacích zvyklostí. Ide síce o stredo-
morskú oblasť, pre ktorú je typická mediteránska
diéta, napriek tomu sa v posledných rokoch pozo-
ruje odklon jej obyvateľstva od tradičnej stredo-
morskej diéty. Zvýšila sa konzumácia nasýtených
tukov a znížila sa konzumácia zeleniny a vlákniny.
V USA, kde sa naopak postupne preberali niektoré
prvky stredomorskej diéty, priemerné hladiny cho-
lesterolu klesali.115

V populácii USA sa priemerná hladina chole-
sterolu postupne znižuje už niekoľko desaťročí a po-
diel populácie s vysokými hladinami klesol z 33,3 %
v rokoch 1960 – 1962 na 17 % v rokoch 1999 – 2002.15

Otázkou ostáva, či je tento jav spôsobený zmenami
životného štýlu a životných podmienok obyvateľ-

stva, liečbou vysokých hladín cholesterolu, alebo
kombináciou oboch. Pokles hladín cholesterolu v po-
pulácii USA podporuje názor, že sa v rokoch 1959 –
1994 výrazne prejavil vplyv prevencie.116

V ČR najprv priemerné hladiny celkového chole-
sterolu v populácii narastali (v rokoch 1960 – 1975
bola 5,45 mmol/l, v roku 1986 už 6,4 mmol/l).117

Výsledky projektu MONIKA v rokoch 1988 – 1992 v ČR
ukázali pokles priemernej hladiny cholesterolu.
Pravdepodobné vysvetlenie tohto javu môže byť 
v zmenách spotreby potravín v českej populácii od
roku 1990: zníženie spotreby mäsa a mäsových výrob-
kov, mlieka a mliečnych výrobkov a živočíšnych tukov,
a môže to znamenať priaznivú zmenu vo vývoji
úmrtnosti na ICHS v ČR.118

V SR v epidemiologickej štúdii, ktorá sa usku-
točnila na reprezentatívnej vzorke  populácie v rokoch
1963 – 1964 a znovu v roku 1983 – 1984, sa ukázalo,
že v priebehu 20 rokov došlo u obyvateľov SR k pod-
statnému nárastu priemernej hladiny cholesterolu,
najvýraznejšie vo vekových skupinách 19 – 59 rokov.119

Pri porovnaní výsledkov CINDI v SR z roku 1993
a 1998 sa síce konštatoval pokles priemernej hladiny
celkového cholesterolu u 25- až 64-ročných mužov
z 5,8 mmol/l na 5,7 mmol/l a u žien z 5,8 mmol/l na
5,75 mmol/l, ale stále pretrvával vysoký podiel osôb
s rizikovými hladinami cholesterolu – v roku 1998 až
2/3 mužov aj žien mali hladinu cholesterolu vyššiu
ako 5,2 mmol/l. Najvyšší podiel rizikových hladín
cholesterolu bol u mužov aj u žien vo veku 55 – 64

LDL-cholesterol

[mmol/l] hladina:

< 2,5 optimálna

2,5 – 3,5 blízka optimálnej

> 3,5 – 4,0 hranične zvýšená

> 4,0 – 5,0 vysoká

> 5,0 veľmi vysoká

Celkový cholesterol

[mmol/l] hladina:

< 5,0 požadovaná

5,0 – 6,0 hranične zvýšená

> 6,0 vysoká

HDL-cholesterol

[mmol/l] hladina: [mmol/l]

MUŽI ŽENY

< 1,0 nízka < 1,2

1,0 – 1,4 blízka optimálnej 1,2 – 1,6

> 1,4 optimálna > 1,6

Triacylglyceroly

[mmol/l] hladina:

< 2,0 normálna

2,0 – 3,0 hranične zvýšená

> 3,0 – 5,5 vysoká

> 5,5 veľmi vysoká

Zdroj: PSPK SKS: Cardiol 2004;13(3):179-187
45

Tab. 3: Klasifikácia hladín krvných lipidov
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Obr. 11: Výskyt normálnych, zvýšených a vysokých hladín cholesterolu a priemerné hladiny cholesterolu u mužov

a žien podľa veku (n = 16 403)

100 

90 

80 

70

60

50

40

30

20

10

0
muži ženy

51,3

18,2

30,5

12,7

29,5

57,8

6

5,5

5

4,5

4

3,5

4,3

5,83

(mmol/l)(%)

5,3

5,31

5,22

5,04

< 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - 74 >_ 75

vek
(roky)

> 6,2

5,2 – 6,2

< 5,2

4,08

5,4

4,55

4,59

4,94

5,06

5,65

5,85

muži

ženy

(mmol/l)

TAG priemer mmol/l

< 2 mmol/l %

2 – 3 mmol/l %

> 3 mmol/l %

LDL-CH priemer mmol/l

< 2,5 mmol/l %

2,5 – 4 mmol/l %

> 4 mmol/l %

HDL-CH priemer mmol/l

< 1 mmol/l (muži) 

< 1,2 mmol/l (ženy)

1 – 1,4 mmol/l (muži) 

1,2 – 1,6 mmol/l (ženy)
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3,5 – 4,5 %

> 4,5 %

Muži

(n = 726)

1,45
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8,9
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3,79

50,4
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45,3

3,22
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21,0

12,5

Tab. 4: Priemerné hladiny zložiek lipidového spektra a aterogénneho indexu, normálne a rizikové hodnoty 
u mužov a žien (n = 1 503)

%

%
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rokov (75,5 % mužov a 84,5 % žien v tomto veku
malo hladinu cholesterolu vyššiu ako 5,2 mmol/l).72

V našom súbore vyšetrených dobrovoľníkov na
celom území SR počas šiestich rokov (n = 16 403)
bola priemerná hladina celkového cholesterolu
5,17 mmol/l; u mužov (n = 5 944) bola 5,04 mmol/l
a u žien (n = 10 459) bola 5,25 mmol/l. Zvýšené 
a vysoké hladiny cholesterolu (nad 5,2 mmol/l) malo
spolu 46,3 %  osôb (z toho muži 42,2 % a ženy 48,7 %).
Rozdiel vo výskyte zvýšených hladín cholesterolu
(5,2 – 6,2 mmol/l) medzi mužmi a ženami nie je
významný, ženy však majú častejšie vysoké hladiny
(nad 6,2 mmol/l) (obr. 11).

Priemerné hladiny cholesterolu stúpajú s vekom
aj u mužov, aj u žien. U mužov dosahujú najvyššie
hodnoty vo veku 45 – 64 rokov, u žien je posun naj-
vyšších hodnôt o 10 rokov neskôr (55 – 74 rokov). Do
veku 45 rokov stúpajú priemerné hladiny choleste-
rolu temer paralelne u mužov aj žien, od vekovej sku-
piny 45 – 54 rokov vyššie (priemerný vek menopauzy)
však dochádza k pokračujúcemu strmému nárastu
hladín cholesterolu u žien, kým u mužov sa nárast
zastavuje a začína mierne klesať (obr. 11).

V percentuálnom rozložení normálnych, zvýše-
ných a vysokých hladín cholesterolu v jednotlivých
vekových skupinách (obr. 12) so zvyšujúcim sa ve-
kom klesá zastúpenie normálnych hladín (najnižšie
je u mužov vo veku 45 – 64 rokov a u žien vo veku

55 – 74 rokov) a stúpa zastúpenie zvýšených a vyso-
kých hladín: najvyššie zastúpenie vysokých hladín
cholesterolu majú muži vo veku 55 – 64 rokov (17,8 %)
a ženy vo veku 55 – 74 rokov (34,2 %). 

Pri porovnaní jednotlivých regiónov Slovenska
sme najnižšiu priemernú hladinu celkového chole-
sterolu a najnižšie zastúpenie osôb s jeho zvýšenou
hladinou zistili u mužov aj u žien na strednom Slo-
vensku a najvyššie na západnom Slovensku.

V menšej časti vyšetrených osôb (n = 1 503) sme
v roku 2001 vyšetrili okrem celkového cholesterolu
aj ďalšie zložky lipidového spektra: TAG, HDL-CH,
vypočítali sme LDL-CH a aterogénny index, t.j. po-
mer celkového cholesterolu a HDL-CH. Išlo o sku-
pinu zdravých, zamestnaných osôb v produktívnom
veku od 18 – 65 rokov z 12 rôznych pracovísk z celého
územia SR v celkovom počte 1 503 osôb (726 mužov
a 777 žien). Ich priemerný vek bol 41,7 rokov (muži
41,3 rokov, ženy 42,1 rokov).120

Priemerné hodnoty jednotlivých zložiek lipidové-
ho spektra v tejto skupine sú v pásmach normálnych
hodnôt, našli sme však významné rozdiely medzi
priemernými hladinami mužov a žien a vo výskyte ri-
zikových hodnôt v neprospech mužov (tab. 4). 

Ženy majú priemerné hladiny TAG a HDL-CH priaz-
nivejšie vo všetkých vekových skupinách; v najvyš-
šej vekovej skupine (55 – 64 rokov) však priemerná
hladina LDL-CH vysoko prevyšuje priemernú hladinu
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mužov. Priemerné hodnoty indexu aterogenity a za-
stúpenie rizikových hodnôt tohto indexu majú muži
vyššie nielen v celom súbore, ale aj vo všetkých ve-
kových skupinách (rozdiel je najväčší v najmladšom
veku), s výnimkou najvyššej vekovej skupiny (55 – 64
rokov), kde naopak ženy majú menej priaznivé hod-
noty (tab. 4, obr. 13).

Celkový lipidový profil bol nepriaznivejší v sku-
pine osôb s nadhmotnosťou/obezitou, s nedostatoč-
nou fyzickou aktivitou a u fajčiarov.120

V roku 1997 sa na území SR v 35 mestách tiež
uskutočnilo vyšetrenie hladín cholesterolu na 1 862
dobrovoľníkoch v priemernom veku 48,5 rokov.121

V tom čase bola priemerná hladina cholesterolu
5,79 mmol/l (muži 5,65 mmol/l a ženy 5,88 mmol/l),
čo je o viac ako 10 % vyšší priemer ako v našom súbore
dobrovoľníkov. Vyššie priemerné hladiny celkového
cholesterolu sa zistili vo všetkých vekových sku-
pinách. Zvýšené hladiny cholesterolu malo v roku
1997 približne 65 % mužov a 70 % žien. 

Podobne aj v porovnaní s výsledkami CINDI z roku

1998 je v našom súbore v skupine 25- až 64-ročných
zastúpenie zvýšených hodnôt celkového choleste-
rolu u 43,5 % mužov a u  48,1 % žien, čo je približne
o 20 % menej.

V Správe o zdravotnom stave obyvateľov SR 
z roku 2004122 sa konštatuje, že hladina celkového
cholesterolu na Slovensku od roku 1993 významne
klesá. Došlo k poklesu počtu osôb v riziku u oboch
pohlaví, pričom stredná hodnota hladiny choleste-
rolu ešte nie je optimálna. Naše výsledky ukázali tiež
veľmi mierny trend poklesu priemernej hladiny
cholesterolu v priebehu rokov 1999 – 2004 (obr. 61).

V skupine 5 634 osôb (priemerný vek 46,9 rokov)
sme sa pýtali aj na liečbu dyslipoproteinémie. Liečbu
nám potvrdilo 234 osôb v priemernom veku 59,7 ro-
kov (33 – 83 rokov), čo predstavuje 4,2 %. (V celej
skupine malo hladinu celkového cholesterolu vyššiu
ako 5,2 mmol/l spolu 39,7 % a vyššiu ako 6,2 mmol/l
11,8 %.) Z liečených osôb malo naďalej hladinu cho-
lesterolu vyššiu ako 5,2 mmol/l spolu 52,6 % (41,7 %
mužov a 58,7 % žien) a vyššiu ako 6,2 mmol/l malo

Obr. 13: Priemerné hladiny LDL-CH, HDL-CH, TAG a indexu CHOL/HDL-CH u mužov a žien podľa veku (n = 1 503)
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19,7 % osôb (13,1 % mužov a 23,3 % žien). Údaje po-
ukazujú na to, že ženy majú hypercholesterolémiu
liečenú menej úspešne ako muži. 

Väčšina odborníkov sa zhoduje v názore, že  lie-
ky na znižovanie hladiny cholesterolu sa užívajú ne-
dostatočne a neefektívne. Štatistiky poukazujú na
skutočnosť, že z celkového počtu osôb, ktoré by
potrebovali liečbu hypolipidemikami, ju v Európe
dostáva len 12 – 30 % a že ich častejšie užívanie by
mohlo viesť v budúcnosti k oveľa razantnejšiemu
zníženiu KVCH.45,93

PREVENCIA DYSLIPOPROTEINÉMIE
Poruchy v metabolizme lipidov sú dôležitým rizi-

kovým faktorom KVCH. Intervencie zamerané na zní-
ženie hladiny LDL-CH  diétou alebo liekmi znamenajú

zníženie rizika kardiovaskulárneho ochorenia vrá-
tane kardiovaskulárnej aj celkovej úmrtnosti.
Základom v znižovaní rizika je zníženie hladiny cho-
lesterolu. Stratégie na dosiahnutie zníženia hladiny
cholesterolu sa musia orientovať jednak na celú po-
puláciu a jednak sa musia intenzívne zamerať aj na
osoby vo vysokom riziku rozvoja predčasného KVCH.93

Medikamentózna liečba DLP by bola celoplošne
neefektívna, preto je určená predovšetkým skupine
vysokorizikových osôb. Pre celú populáciu sa javí ako
najvýhodnejšia a  najúčinnejšia cesta nefarmakolo-
gického znižovania hladiny cholesterolu, predovšet-
kým úpravou faktorov životného štýlu.92 Kľúčovú úlohu
tu zohráva úprava stravovania a zvýšenie fyzickej
aktivity spolu so znížením telesnej hmotnosti.
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VIII. kapitola

Artériová hypertenzia



Na hypertenziu trpí asi 1 miliarda ľudí na celom
svete. Vzťah medzi krvným tlakom (TK) a rizikom
KVCH je plynulý, dôsledný a nezávislý od iných
rizikových faktorov. Čím je TK vyšší, tým vyššia je aj
pravdepodobnosť infarktu myokardu, cievnej mozgo-
vej príhody, zlyhávania srdca a ochorenia obličiek.123

Výšku krvného tlaku si organizmus starostlivo
udržiava v určitom rozpätí a prispôsobuje ho okam-
žitým potrebám organizmu. Pri poruche regulačných
mechanizmov však môže krvný tlak nadobudnúť až
život ohrozujúce hodnoty. Zvýšenie TK urýchľuje roz-
voj aterosklerózy, poškodzuje funkciu srdca, obli-
čiek, mozgu, sietnice oka, nadmernou záťažou vytvá-
ra podmienky pre zlyhávanie srdca. Výška TK koreluje
s kardiovaskulárnou úmrtnosťou a naopak, nižšie
hodnoty tlaku môžu predznamenať dlhovekosť (veľ-
mi nízky tlak ale zvyšuje úmrtnosť v dôsledku ne-
dostatočného prietoku krvi tkanivami).124

Pre vznik aterosklerózy je závažným rizikovým
faktorom hodnota krvného tlaku 140/90 mmHg
a vyššia. Je to výrazný rizikový faktor najmä vtedy,
ak zvýšený tlak trvá dlhší čas (10 a viac rokov),
pričom zvýšenie môže byť veľmi malé. Hypertenzia 
a ateroskleróza potom spolupôsobia pri poškodzo-
vaní cievnej steny.125

Osoby, ktoré majú systolický TK zvýšený o 20
mmHg, majú o 60 % vyššiu úmrtnosť na srdcovociev-
ne ochorenia. Bez adekvátnej liečby ľudia s hyper-
tenziou zomierajú najmä na ICHS, zlyhanie srdca,
cievnu mozgovú príhodu a zlyhanie obličiek. Vplyv
iných rizikových faktorov aterosklerózy (napr. zvý-
šená hladina celkového cholesterolu) je pri nízkom
tlaku menší.32,126 Naopak, efektívna liečba hyperten-
zie spôsobuje dramatické zmeny v normálnom prie-
behu ochorenia a jeho dôsledkov, hlavne čo sa týka
výskytu mozgovocievnych príhod. V menšej miere to
platí pre vznik koronárnych príhod.127

O artériovej hypertenzii sa hovorí jednak ako o sa-
mostatnom ochorení a jednak ako o rizikovom faktore
aterosklerózy a srdcovocievnych ochorení (po ICHS
predstavuje druhý najväčší problém v oblasti srdcovo-
cievnych ochorení). V oboch prípadoch spôsobuje
štruktúrne zmeny v artériách a v cieľových orgánoch
rôznym spôsobom.127 Hypertenzia je jedným z hlav-
ných rizikových faktorov, ktoré môžu viesť priamo 
k infarktu myokardu, k mozgovocievnej príhode, 
k predčasnej smrti a k ďalším komplikáciám. Zo všet-
kých známych rizikových faktorov KVCH sa hyper-
tenzia vyskytuje najčastejšie. Uvádza sa, že napr. 
v USA ňou trpí viac ako 30 % populácie (pri prahovej
hodnote TK 140/90 mmHg), je najčastejšou príčinou
návštevy lekára a najčastejšou indikáciou na predpis
liekov.127

Definícia artériovej hypertenzie sa postupne vy-
víjala spolu s pribúdajúcimi epidemiologickými údaj-
mi a so spresňovaním prahovej hodnoty TK pre začia-
tok liečby. Tradičné definície používali hodnoty systo-
lického tlaku 140 mmHg a/alebo diastolického tlaku
90 mmHg, neskôr sa tieto hodnoty posúvali smerom
k nižším hodnotám TK (tab. 5).127

Veľkú väčšinu z hypertenzných ochorení tvorí
primárna hypertenzia (93 – 95 %). Ide o trvalé zvý-
šenie krvného tlaku bez zistiteľnej príčiny. Na začiat-
ku ochorenia nie sú prítomné žiadne zjavné alebo
zistiteľné anomálie v anatómii alebo vo fyziológii 
a okrem vysokej hodnoty TK nie sú prítomné žiadne
iné príznaky. Hypertenzia sa môže dlho vyvíjať bez-
príznakovo a ak sa objavia príznaky (napr. bolesti hlavy,
závraty, únava, búšenie srdca), ich prítomnosť alebo
úroveň nekoreluje s výškou TK.128 Zvyšok (5 – 7 %)
tvorí sekundárna hypertenzia, keď sa dá zistiť príčina
vysokého tlaku. Môže ísť o rôzne príčiny, najčastejšie
sú to napr. ochorenia obličiek.127

Nepoznáme jednoznačné kritérium, podľa kto-

Pozn.: Keď systolický a diastolický TK patria do rôznych kategórií, použije sa vyššia kategória.

Zdroj: J Hypertens 2003;21(6):1011-1053
155

Tab. 5: Klasifikácia hodnôt krvného tlaku podľa Európskej hypertenziologickej spoločnosti
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Kategória TK

Optimálna hodnota

Normálna hodnota

Vyššia normálna hodnota

1. stupeň – mierna hypertenzia

2. stupeň – stredne ťažká hypertenzia 

3. stupeň – ťažká hypertenzia

Izolovaná systolická hypertenzia

Diastolický TK

(mmHg)

< 80

80 – 84

85 – 89

90 – 99

100 – 109

>_ 110

< 90

Systolický TK

(mmHg)

< 120

120 – 129

130 – 139

140 – 159

160 – 179

>_ 180

>_ 140
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rého by sa rozlišoval krvný tlak ešte normálny, resp.
už zvýšený. Riziko kardiovaskulárneho ochorenia
narastá súbežne so stúpajúcim krvným tlakom, počí-
najúc hodnotou, ktorá sa považuje ešte za normál-
nu. Za optimálny sa považuje taký najnižší krvný
tlak, ktorý je ešte dostatočne vysoký na zabezpečenie
prietoku krvi v tkanivách. Pri opakovanom nameraní
systolického tlaku 140 mmHg a viac a diastolického
tlaku 90 mmHg a viac ide o artériovú hyperten-
ziu.5,45,126 Každá numerická definícia a klasifikácia
hypertenzie je len arbitrárna, musí byť flexibilná 
a musí vychádzať z dokázaného rizika. Prahová hod-
nota pre hypertenziu sa musí považovať za pohyb-
livú hodnotu s prihliadnutím na individuálny profil
kardiovaskulárneho rizika.155

V minulosti sa kládol väčší dôraz na diastolický
než na systolický TK ako na predpovednú hodnotu
mozgovo- a srdcovocievnych ochorení. Pritom roz-
siahle štúdie na veľkých počtoch sledovaných osôb
potvrdili, že rovnako ako diastolický, aj systolický TK
predstavuje trvalý a odstupňovaný nezávislý vzťah
k riziku KVCH aj mozgovocievnych príhod. Napr. už
štúdia MRFIT potvrdila, že systolický TK súvisí s rizi-
kom KVCH, bez ohľadu na hodnotu diastolického tlaku. 

Pre väčšinu populácií je typické, že priemerný
systolický TK stúpa v priebehu celého obdobia dospe-
losti, kým priemerný diastolický TK dosahuje vrchol
približne vo veku okolo 60 rokov (u žien neskôr) a po-
tom postupne klesá.129 V kategorizácii rizika, prípadne
pri dosahovaní cieľových hodnôt TK v liečbe, je po-
trebné rovnakú pozornosť venovať systolickému aj
diastolickému TK.

Podľa Siedmej správy Spojenej národnej komisie
pre prevenciu, odhaľovanie, hodnotenie a liečbu vy-
sokého tlaku krvi,123 u osôb starších ako 50 rokov je
systolický tlak krvi nad 140 mmHg oveľa významnej-
ším rizikovým faktorom kardiovaskulárneho ochore-
nia než diastolický tlak. Od hodnoty 115/75 mmHg
sa riziko KVCH u osôb vo veku 40 – 70 rokov s každým
vzrastom TK o 20/10 mmHg zdvojnásobuje.130

Artériová hypertenzia sa často vyskytuje spolu
s ďalšími srdcovocievnymi rizikovými faktormi, preto
jej vplyv na celkový zdravotný stav človeka (okrem
výšky krvného tlaku a trvania ochorenia) závisí aj od
prítomnosti týchto faktorov: od zvýšenej hladiny cel-
kového cholesterolu, fajčenia, prítomnosti diabetu,
obezity a pod. Napr. hypertenzia sa 2,9-krát častej-
šie vyskytuje u obéznych osôb. Obezita znamená 
2- až 6-násobný nárast rizika rozvoja hypertenzie.126,131

Primárna hypertenzia sa môže vyskytovať už 
u detí a jej výskyt sústavne narastá. Presné údaje
o jej výskyte v detskom veku zatiaľ chýbajú. U detí 
a mladých ľudí meranie tlaku nepatrí zatiaľ medzi
rutinné vyšetrovacie metódy. Prevencia hypertenzie
v detskom a dorastovom veku je nedostatočná, pri-
tom juvenilná hypertenzia môže byť prekurzorom
primárnej hypertenzie v dospelosti.132 U vysokoškol-
skej mládeže sa napr. zistili hraničné hodnoty tlaku
v 16 % prípadov a v 3 % išlo o hypertenziu.133 Iní autori
zistili hraničnú hypertenziu len u 3,5 % mládeže.134

V skupine stredoškolskej mládeže (priemerný vek
16,3 rokov) sme našli zvýšené hodnoty systolického
tlaku u 2,5 % a diastolického tlaku u 10,7 %.100 V sku-
pine vysokoškolákov (priemerný vek 22,5 rokov) 9,2 %
malo zvýšený systolický a 3,2 % zvýšený diastolický
TK.135,218

Je známe, že mnohé ochorenia dospelého veku sa
začínajú už v detskom veku. Pravdepodobne k nim
patrí aj hypertenzia. Včasné odhalenie, diagnostika
a liečba vysokého krvného tlaku v mladom veku môžu
predísť neskorším kardiovaskulárnym, obličkovým 
a iným komplikáciám v dôsledku poškodenia cieľo-
vých orgánov, môžu znamenať pokles výskytu srdco-
vocievnych a osobitne mozgovocievnych ochorení.136,137

V primárnej prevencii ide najmä o preferovanie doj-
čenia a zníženie príjmu kuchynskej soli v dojčenskom
období, zlepšenie stravovania už od najútlejšieho
veku, cieľavedomé znižovanie výskytu obezity u detí
stravovacími a režimovými opatreniami. Obezita 
v detskom veku sa stáva závažným medicínskym
problémom.

RIZIKOVÉ FAKTORY ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE
Hypertenzia sa častejšie vyskytuje v niektorých

skupinách osôb, preto sa hľadajú určité spoločné
rizikové faktory. K najvýznamnejším patria: 

Fajčenie. Fajčenie pozitívne koreluje s výskytom
hypertenzie. Priamo aj nepriamo vedie k poškodeniu
endotelu a urýchľuje rozvoj aterosklerózy. Ide pravde-
podobne o priame pôsobenie nikotínu na cievny sys-
tém, na poškodenie cievnej výstelky a na uvoľňovanie
hormónov zvyšujúcich tlak.138

Obezita. Zistilo sa, že nadbytok telesného tuku
znamená predispozíciu na vyšší tlak krvi a na hyper-
tenziu.139 Rozsiahle epidemiologické štúdie potvrdili
častejší výskyt hypertenzie u osôb s nadhmotnosťou
a s obezitou, hlavne ak ide o tzv. androidný typ obezi-
ty (nahromadenie tukového tkaniva v oblasti pásu).



Na druhej strane sa ukázalo, že zníženie telesnej
hmotnosti vedie k poklesu TK (ale len po určitú hra-
nicu);138 súčasne má priaznivý vplyv na ďalšie riziko-
vé faktory (na inzulínovú rezistenciu, na diabetes,
na dyslipoproteinémiu, na hypertrofiu ľavej komory
srdca a pod.).

Diabetes mellitus. Hypertenzia a diabetes spolu-
pôsobia pri rozvoji aterosklerózy.138

Nedostatok telesnej aktivity. Telesné cvičenie má
antihypertenzný účinok; už mierne cvičenie dokáže
znížiť systolický TK asi o 4 – 8 mmHg.140 

Konzumácia alkoholu. V rôznych skupinách popu-
lácie existuje priama závislosť medzi konzumáciou
alkoholu, hodnotou TK a výskytom hypertenzie.
Nadmerná konzumácia alkoholu priamo súvisí s vyso-
kým rizikom cievnych mozgových príhod (obzvlášť
to platí pre pitie „v ťahu“). Zvýšená konzumácia alko-
holu môže spôsobiť progresívne zvyšovanie krvného
tlaku (približne 1 mmHg/100 ml etanolu/týždenne).
Zistila sa závislosť v tvare J-krivky, t.j. nízke dávky
alkoholu nezvyšujú tlak, resp. môžu pôsobiť hy-
potenzívne, ale vyššie dávky majú hypertenzívny
účinok. Mechanizmus tohto účinku nie je presne
známy.138 Napr. konzumácia 3 a viac dávok alkoholu
denne (40 g etanolu/denne) zvyšuje TK dokonca bez
ohľadu na hmotnosť, fajčenie a vek.127 Vplyv alko-
holu sa pozoruje u oboch pohlaví, stúpa s vekom,
kombinuje sa s obezitou a fajčenie ho môže zosilňo-
vať.141 Alkohol navyše znižuje aj účinok farmakolo-
gickej liečby hypertenzie. 

Spotreba kuchynskej soli v populácii ovplyvňuje
priemerný TK.32 Vysoký príjem soli v potrave pri-
spieva k zvýšenému výskytu hypertenzie.142 Množstvo
sodíka v organizme súvisí s rovnováhou medzi jeho
príjmom a výdajom. Epidemiologické sledovania po-
tvrdili súvislosť medzi priemernou spotrebou soli 
a výskytom hypertenzie a jej komplikácií (najmä krvá-
canie do mozgu). Ak je priemerný denný príjem soli
nižší ako 100 mmol (5,85 g), hypertenzia a jej kom-
plikácie sa v populácii vyskytujú len zriedkavo. Tento
vzťah neplatí pre každého jednotlivca – individuálne
reakcie krvného tlaku na zmenu príjmu soli sú veľmi
rozdielne.138

Primitívne spoločnosti majú stravu charakte-
rizovanú nízkym obsahom soli (10 – 30 mmol, t.j.
0,6 – 1,7 g denne) a vyšším obsahom draslíka. Za
takýchto okolností je výskyt hypertenzie zried-
kavý. Väčšina populácie vo vyspelých krajinách však
konzumuje väčšie množstvo soli, hoci len časť ľudí
(20 – 50 %) je senzitívna na vyšší príjem soli (> 6 g
soli denne). Obviniť nadmerný príjem soli zo
vzniku hypertenzie je však ťažké. Niektorí diskutujú
o rozhodujúcom vplyve pomeru sodík/draslík. Veľa
údajov v rozvoji hypertenzie u niektorých ľudí pod-
poruje stále úlohu nadmerného príjmu sodíka v po-
trave.143 Strava bohatá na draslík, horčík a vápnik
(zvýšená konzumácia nízkotučných mliečnych
výrobkov, ovocia a zeleniny) spôsobila väčší pokles
tlaku než samotné zníženie príjmu soli.144

Zníženie príjmu soli u hypertonikov môže viesť

Priemer mmHg

<_ 120 mmHg %

121 – 139 mmHg %

140 – 159 mmHg %

>_ 160 mmHg %

Priemer mmHg

<_ 80 mmHg %

81 – 89 mmHg %

90 – 94 mmHg %

>_ 95 mmHg %

<_ 120 a/<_ 80 mmHg %

<< 140 a/<< 90 mmHg %

>_ 140 a/alebo >_ 90 mmHg %

Systolický TK

Diastolický TK

Spolu

(n = 13 335)

134,4

29,5

32,5

25,2

12,7

82,7

49,3

22,6

13,9

14,3

25,1

55,3

44,7

Muži

(n = 4 767)

138,6

19,0

36,0

30,4

14,6

84,6

42,8

23,3

16,0

17,9

15,8

47,3

52,7

Ženy

(n = 8 568)

132,1

35,4

30,6

22,3

11,7

81,6

52,9

22,2

12,7

12,2

30,2

59,8

40,2

Tab. 6: Priemerné hodnoty krvného tlaku a výskyt normálnych, zvýšených a vysokých hodnôt tlaku
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Obr. 14: Priemerné hodnoty systolického a diastolického tlaku u mužov a žien podľa veku (n = 13 335)

160

150

140

130

120

110

100

(mmHg) 

vek

(roky) < 25 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 >_ 75

147

133,6

138,4

124

132,6

130,4

118,2

130,8

116,6

143,2

148,5

150,7

152,9

151,3

90

85

80

75

70

(mmHg)

< 25 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 >_ 75

80,2

76,8

74,5

76,6

79,8

83,4

84,5

87
87,9

85,4
84,9

85,9

83,5

83

muži ženy

DIASTOLICKÝ TKSYSTOLICKÝ TK

vek

(roky) 

k zníženiu najmä systolického tlaku, diastolický tlak
sa temer nemení a podobne sa nemení ani TK u osôb
s normálnym tlakom. Veľmi nízky príjem soli však
tiež nie je celkom bez rizika.138

U nás sa priemerná spotreba soli systematicky
nezisťuje. Údaj z konca 80. rokov hovorí, že v ČSSR
bola spotreba soli až 17 g denne v porovnaní s odpo-
rúčanou hodnotou (max. 5 g denne).26

Epidemiologické štúdie v minulom storočí potvr-
dili vzťah medzi tvrdosťou pitnej vody a úmrtnosťou
na srdcovocievne a mozgovocievne ochorenia. Zvýše-
ný denný príjem vápnika môže výraznejšie znižovať
krvný tlak najmä u osôb s jeho nízkym príjmom alebo
zvýšenou potrebou (napr. v tehotenstve).138

K rizikovým faktorom patrí aj rasa – u černochov
sa hypertenzia objavuje častejšie a v ťažších formách.9

PRIEMERNÉ HODNOTY TLAKU A VÝSKYT
ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE V POPULÁCII

Optimálne hodnoty krvného tlaku sú < 120/< 80
mmHg. Za normálne (resp. vyššie normálne) hodno-
ty sa považujú hodnoty tlaku < 140/< 90 mmHg
(tab. 5). Cieľová hodnota krvného tlaku je preto pre
väčšinu pacientov s hypertenziou < 140/< 90 mmHg.
U diabetikov je cieľová hodnota ešte nižšia (< 130/
< 80) mmHg.40,123 Prvoradým cieľom liečby hyper-
tenzie nie je len efektívne znížíť tlak, ale aj maxi-
málne znížiť dlhodobé celkové riziko kardiovasku-
lárnej chorobnosti a úmrtnosti a predísť obličkovým
ochoreniam. Úspešné a trvalé zníženie TK hyper-

tonikov pod hodnotu 140/90 mmHg znamená vý-
znamný pokles výskytu infarktov myokardu, cievnych
mozgových príhod a srdcového zlyhania.42

V 90. rokoch minulého storočia sa v šiestich eu-
rópskych krajinách, v Kanade a v USA uskutočnil roz-
siahly výskum zameraný na hodnoty TK a výskyt hy-
pertenzie. Výsledkom je konštatovanie, že v Sever-
nej Amerike je nižšia priemerná hodnota tlaku už od
najmladšieho veku, nárast tlaku so zvyšujúcim sa ve-
kom je v Európe strmší a výskyt hypertenzie je v Eu-
rópe o 60 % vyšší (napriek tomu, že priemerný BMI
bol v Severnej Amerike vyšší). Dôsledkom toho je
veľmi nízka úmrtnosť na cievne mozgové príhody 
v USA a v Kanade. Potvrdili sa aj rozdiely v rámci
Európy – najvyšší výskyt hypertenzie bol v Nemec-
ku – 55,3 % (v USA a v Kanade len polovičný), naj-
nižší v Taliansku (37,7 %). Tieto veľké rozdiely sa
zatiaľ nedajú spoľahlivo vysvetliť, najpravdepodob-
nejším vysvetlením sa zatiaľ javia rozdielne stravo-
vacie zvyklosti v Európe a v Severnej Amerike.145

V troch susediacich stredoeurópskych krajinách
s veľmi odlišnou úmrtnosťou na cievne mozgové prí-
hody – v Rakúsku, v Maďarsku (3-násobná úmrtnosť
ako v Rakúsku) a na Slovensku (2-násobná úmrtnosť
ako v Rakúsku) – sa uskutočnil výskum výskytu hy-
pertenzie a jej kontroly u 1 674 mužov vo veku 16 – 79
rokov. Predpokladalo sa, že tieto rozdiely sú dôsled-
kom lepšieho vyhľadávania a lepšej následnej liečby
hypertonikov. Výskyt hypertenzie v Rakúsku bol 29 %,
v Maďarsku 28 % a na Slovensku 40 %, pričom úspeš-



nosť liečby v Rakúsku bola 10 %, v Maďarsku 15 %
a na Slovensku 5 %. Táto štúdia ukázala, že napriek
dramatickým rozdielom v úmrtnosti medzi uvedený-
mi tromi susediacimi krajinami, príčina tohto javu sa
nedá vysvetliť lepšou liečbou a kontrolou ochorenia.146 

V reprezentatívnom súbore 8 032 osôb vo veku 25
– 64 rokov z 9 okresov SR sa zistili priemerné hodnoty
TK (vážené na vekové zloženie obyvateľov SR)
131,6/84,1 mmHg u mužov a 122,6/76,7 mmHg u žien.
V tomto sledovaní sa zistilo, že výskyt zvýšeného tla-
ku krvi je v slovenskej populácii veľmi vysoký, pri-
čom podiel dispenzarizovaných a liečených hyper-
tonikov je nízky.147

V našom súbore dobrovoľníkov vo veku 18 – 90
rokov malo odmeraný krvný tlak spolu 13 335 osôb.
Priemerné hodnoty TK (nevážené) boli 134,4/82,7
mmHg (u mužov 138,6/84,6 mmHg a u žien 132,1/81,6
mmHg). Priemerný TK u mužov vo vekovej skupine
25 – 64 rokov bol 136,8/85,0 mmHg a u žien 130,5/
81,7 mmHg. 

Vo všetkých ukazovateľoch – v priemerných hod-
notách tlaku, v zastúpení zvýšených a vysokých
hodnôt v celom súbore aj v jednotlivých vekových

skupinách – dosahujú horšie výsledky muži.
Optimálny TK (do 120/80 mmHg) mala len štvrti-

na vyšetrených (15,8 % mužov a 30,2 % žien) (tab. 6).
Hodnoty systolického tlaku vyššie ako 140 a/alebo
diastolického tlaku vyššie ako 90 mmHg mala tak-
mer polovica vyšetrených, z toho 52,7 % mužov 
a 40,2 % žien.

Systolický TK rovnomerne stúpa s vekom u mužov 
i u žien, pričom vo všetkých vekových skupinách sú
priemerné hodnoty systolického tlaku nižšie u žien.
Najstrmší vzostup hodnôt systolického tlaku je vo
vekových skupinách 35 – 64 rokov. Najväčšie roz-
diely v priemerných hodnotách systolického tlaku
medzi mužmi a ženami sú v najmladších vekových
skupinách, vo vekovej skupine 45- až 54-ročných
sa hodnoty približujú a v najvyššej vekovej skupine 
(>_ 75 ročných) sú temer rovnaké (obr. 14).

Krivky diastolického TK podľa veku majú tvar
obráteného „J“: stúpajú temer paralelne u mužov
i u žien až do veku 55 – 64 rokov, potom u oboch po-
hlaví priemerné hodnoty klesajú, ale u žien menej
výrazne, takže v najvyššej vekovej skupine sú prie-
merné hodnoty diastolického tlaku mužov i žien

Obr. 15: Priemerné hodnoty systolického a diastolického tlaku u mužov a žien podľa veku (n = 13 335)
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temer rovnaké (obr. 14).
Priebeh kriviek systolického a diastolického tlaku

na jednej osi je takmer rovnaký u mužov aj u žien
(obr. 15), s výnimkou o niečo priaznivejších hodnôt
u žien vo všetkých vekových skupinách. Tým, že
systolický TK sa zvyšuje aj v najvyšších vekových
skupinách, ale diastolický TK mierne klesá, zvyšuje
sa tlaková amplitúda a narastá počet prípadov izo-
lovaných systolických hypertenzií.148

Izolovanú systolickú hypertenziu (TK >_ 140/< 90
mmHg) sme v skupine 65-ročných a starších (n = 1 842)
našli v 35,0 % (36,2 % mužov a 34,3 % žien) a v sku-
pine 75-ročných a starších (n = 425) v 44,7 % (45,6 %
mužov a 44,1 % žien).

Percentuálne rozloženie normálnych a zvýšených
hodnôt systolického tlaku sa u mužov temer nemení
až do veku 44 rokov, potom prudko klesá zastúpenie
nižších hodnôt a stúpa zastúpenie vysokých hodnôt
TK. V najvyššej vekovej skupine má systolický TK >_
160 mmHg viac ako tretina mužov (36,1 %) a opti-
málny tlak do 120 mmHg len 3,6 % (obr. 16). U žien
je v najmladších vekových skupinách oveľa vyššie
zastúpenie optimálnych hodnôt systolického tlaku –
do 34 rokov majú približne 2/3 žien tlak do 120 mmHg,
ale jeho proporcia rovnomerne klesá so zvyšujúcim
sa vekom a v najvyššej vekovej skupine má optimál-
ny systolický tlak už len 7,4 % žien a naopak, vysoký
systolický tlak >_ 160 mmHg má 32,8 % žien.

Percentuálne rozloženie hodnôt diastolického

tlaku má podobný priebeh u mužov aj u žien s tým,
že u žien je badateľný posun k vyšším hodnotám o 10
rokov neskôr. U mužov sa zistili najnepriaznivejšie
hodnoty vo vekovej skupine 45 – 54 rokov, u žien vo
veku 55 – 64 rokov (obr. 17).

Z regionálneho pohľadu najnižší priemerný sys-
tolický tlak majú muži v Bratislave a ženy v Ko-
šiciach a najnižší priemerný diastolický tlak majú
muži aj ženy v Košiciach. V Košiciach bol súčasne aj
najnižší podiel osôb so zvýšeným systolickým aj dia-
stolickým tlakom (31,5 % systolický /18,1 % diastolický
TK). Najvyššie hodnoty systolického aj diastolického
tlaku a súčasne najvyšší podiel osôb so zvýšenými hod-
notami tlaku mali jednoznačne muži aj ženy v okre-
soch južného Slovenska (46,3 % systolický /36,4 %
diastolický TK).

Podľa viacerých výsledkov z merania TK v SR –
napr. podľa výsledkov CINDI z rokov 1993 a 1998,
podľa správy o zdravotnom stave obyvateľov SR 
z roku 2004 – stredné hodnoty systolického aj diasto-
lického tlaku a podiel mužov s vysokými hodnotami
tlaku sa zvyšujú.72,122 V našom súbore priemerné
hodnoty systolického aj diastolického tlaku (ad-
justované na vek) u mužov i u žien v priebehu
rokov 1999 až 2004 majú síce miernu, ale klesajúcu
tendenciu, o niečo výraznejšie u žien (obr. 61).

KONTROLA LIEČBY ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE
Zníženie krvného tlaku (spolu so znížením výs-

Obr. 16: Percentuálne rozloženie normálnych, zvýšených a vysokých hodnôt systolického krvného tlaku v jednotlivých

vekových skupinách u mužov a žien (n = 13 335)
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kytu iných rizikových faktorov) môže dramaticky zní-
žiť koronárnu a mozgovocievnu chorobnosť a úmrt-
nosť, hlavne u osôb s veľmi vysokým tlakom a s viace-
rými rizikovými faktormi.127 Napr. v Kanade k príčinám
poklesu cievnych mozgových príhod prispela dôsled-
nejšia kontrola hypertenzie. Podiel úspešne liečených
sa tak v Kanade zvýšil z 12,5 % na približne 1/3 a kle-
sol počet ľudí, ktorí o svojej hypertenzii nevedia.149

V známej štúdii HOT (Hypertension Optimal Treat-
ment) sa potvrdilo, že pokles diastolického tlaku
v priemere až na hodnotu 82 mmHg znamenal vý-
znamnú redukciu veľkých kardiovaskulárnych prí-
hod nielen u diabetikov, ale aj u nediabetikov s vy-
sokým kardiovaskulárnym rizikom.150 Podľa výsled-
kov štúdie PROGRESS sa dosiahol priaznivý vplyv na
kardiovaskulárnu chorobnosť a úmrtnosť znížením
diastolického tlaku v priemere na 79 mmHg.151

Z rôznych štúdií vyplynula nesporná skutočnosť,
že aj starší hypertonici profitujú z liečby hyperten-
zie, čo sa prejavuje zníženou kardiovaskulárnou cho-
robnosťou a úmrtnosťou, bez ohľadu na typ hyper-
tenzie.152,153

Prospektívne randomizované štúdie na desať-
tisícoch hypertonikov preukázali, že aj malé zní-
ženie TK významne znižuje kardiovaskulárnu cho-
robnosť a úmrtnosť. Hoci sa v posledných rokoch
všeobecne uznáva význam dôslednej kontroly vyso-
kých hodnôt TK, v praxi sa stále nedarí dosahovať
cieľové hodnoty TK.154,155 „Pravidlo polovice“* sa za-

viedlo v USA v 60. rokoch a zdá sa, že stále platí.
Dôležité sú vedomosti pacientov o vlastnom ochorení,
o možnostiach a princípoch liečby, o dosahovaní
cieľových hodnôt atď. Viaceré štúdie poukazujú na
to, že stále pretrváva nedostatočná starostlivosť 
o hypertonikov. Hypertenzia nie je dostatočne
diagnostikovaná a liečená. Cieľové hodnoty TK sa
dosahujú zriedkavo.156 Bolo by žiaduce túto nedos-
tatočnú kontrolu a starostlivosť zlepšiť.

Priemerné zastúpenie úspešne liečených hyperto-
nikov bolo v rámci šiestich európskych krajín len 8 %;
vo Veľkej Británii je to iba 6 %. V USA sa podiel ús-
pešne liečených hypertonikov v rokoch 1999 – 2000
zvýšil v porovnaní s rokmi 1991 – 1994 z 27 % na 34 %.
Úspešnosť liečby v ČR je len okolo 18 %.123,145,157

Z porovnania výsledkov štúdie MONIKA vo Fran-
cúzsku (roky 1985 – 1988 a 1995 – 1997) vyplynulo,
že síce výskyt a prevencia hlavných rizikových fak-
torov sa vo Francúzsku vyvíjali priaznivo (kleslo fajče-
nie u mužov, klesol výskyt hypertenzie; výskyt nad-
hmotnosti a obezity a zvýšených hladín cholesterolu
zostával stabilný u mužov i u žien), čo predstavovalo
významný pokles absolútneho rizika ICHS u oboch
pohlaví. Nepriaznivým javom ale bolo, že 43 % lieče-
ných hypertonikov a 33 % liečených osôb so zvýše-
nou hladinou cholesterolu nedosahovalo cieľové
hodnoty tlaku.158

V SR je podiel neadekvátne liečených hyperto-
nikov pravdepodobne oveľa vyšší. Napr. v rámci rie-

Obr. 17: Percentuálne rozloženie normálnych, zvýšených a vysokých hodnôt diastolického krvného tlaku 

v jednotlivých vekových skupinách u mužov a žien (n = 13 335)
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šenia programu sekundárnej prevencie ICHS VITA
LONGA, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko, sa uká-
zalo, že po dvoch rokoch aktívne sledovanej liečby
a napriek intenzívnym farmakologickým a nefarma-
kologickým prístupom, sa podiel pacientov s nedosta-
točne liečenou hypertenziou znížil zo 69 % len na 55 %
(u diabetikov boli hodnoty ešte nepriaznivejšie – cie-
ľové hodnoty TK dosahovalo len 19 % pacientov).159,160

Podľa výsledkov vyššie spomínaného výskumu hy-
pertenzie v troch susedných krajinách (Rakúsko,
Maďarsko a Slovensko) bola kontrola liečby hyper-
tenzie v SR len 5 %.146

V súčasnosti existujú dve odporúčania pre ma-
nažment pacientov s artériovou hypertenziou – ame-
rické a európske.155,123 Zásadne sa neodlišujú, rozdiel
je najmä v klasifikácii a definícii vysokého TK.
Európske odporúčania rešpektujú rasové, etnické
a územné odlišnosti európskych štátov a majú plat-
nosť aj pre slovenskú populáciu. Napriek týmto exis-
tujúcim odporúčaniam sa zatiaľ nepodarilo výraznej-
šie zlepšiť chorobnosť a úmrtnosť na následky hy-
pertenzie, stále je vysoký výskyt neliečenej alebo
nedostatočne liečenej hypertenzie a napriek niekoľ-
konásobne vyšším nákladom na liečbu, výsledky to-
mu nezodpovedajú.161 Preskripcia antihypertenzív
založená na dôkazoch môže pritom viesť k podstat-
ným úsporám nákladov a k lepšej účinnosti liečby.162

V skupine 6 927 osôb (2 684 mužov a 4 243 žien)
sme sa informovali aj o okolnostiach merania a kon-
troly tlaku a u hypertonikov aj na liečbu vysokého
tlaku.

Len menej ako polovica respondentov si kon-
troluje tlak pravidelne (aspoň raz ročne); nepravi-
delne si tlak kontroluje 37,9 % mužov a 46,1 % žien
a vôbec si nekontroluje tlak 13,5 % mužov a 13,7 %
žien. 

Z tých, ktorí mali hodnotu krvného tlaku >_ 140
a/alebo >_ 90 mmHg, len 42,8 % o tejto okolnosti ve-
delo. Z tých, ktorí o svojom vysokom tlaku vedeli, sa
napriek tomu 15,1 % neliečilo.

Zo 6 927 osôb sa lieči na hypertenziu 21 % (20,7 %
mužov a 21,2 % žien). V mladšom veku sa častejšie
liečia muži, vo veku od 55 rokov už majú prevahu
ženy (obr. 18). Priemerný tlak liečených hyper-
tonikov bol 151,3/89,9 mmHg, čo možno hodnotiť ako
veľmi vysoké hodnoty. Z nich systolický TK >_ 140 a sú-
časne diastolický TK >_ 90 mmHg malo 47 %; systo-
lický tlak >_ 160 a súčasne diastolický TK >_ 95 mmHg
malo 18,7 %. Úspešne liečených hypertonikov (TK <
140/< 90 mmHg) bolo len 21,5 % (obr. 19).

V uvedenej skupine 6 927 osôb sme našli až
49,7 % takých, ktorí zodpovedali definícii hyperten-
zie (t. j. TK >_ 140/>_ 90 mmHg + liečení hypertonici). 

Z liečených hypertonikov na otázku o pravidel-

Obr. 18: Zastúpenie liečených hypertonikov v jednotlivých vekových skupinách (n = 6 927)
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nosti užívania liekov na hypertenziu 79,9 % mužov
a 82,7 % žien odpovedalo, že užíva lieky pravidelne;
5,5 % pravidelne zabúda užiť lieky (častejšie muži) a
22,9 % zabúda len občas (opäť častejšie muži).

Liečbu len jedným druhom liekov podstupuje
57,6 % hypertonikov. Kombináciu dvoch liekov 21,8 %
a trojkombináciu užíva 3,6 %. Aj v tomto prípade sa
potvrdilo, že monoterapia zvyčajne neprináša ús-
pech. Vo väčšine prípadov sa dajú dosiahnuť cieľové
hodnoty TK viac než jedným antihypertenzným
liekom, najmä u starších ľudí.153

Výsledky štúdií v západoeurópskych krajinách,
v USA a v Kanade ukázali, že len 30 % pacientov do-
sahuje a udržiava si cieľové hodnoty TK. Zlyhanie lieč-
by hypertenzie môže byť spôsobené aj nedôsled-
nosťou pacienta pri užívaní antihypertenzívnych
liekov. Pri monitorovaní užívania liekov vyšlo napr.
najavo, že mnohí pacienti zabúdali užiť lieky a po
náprave došlo k významnému zníženiu TK. Lekári,
pokiaľ o tejto okolnosti nie sú informovaní, zby-
točne zvyšujú dávky liekov alebo pridávajú ďalšie.163

PREVENCIA A NEFARMAKOLOGICKÁ LIEČBA
VYSOKÉHO TLAKU

V prevencii vysokého TK má kľúčový význam
zdravý spôsob života. Zmeny životného štýlu vedú
dokázateľne k zníženiu TK. Rovnaké zásady sa uplat-
ňujú aj v liečbe hypertenzie, kde pomáhajú zvyšo-
vať účinnosť medikamentóznej liečby a znižovať

riziko vzniku ďalších KVCH.123 Kombinovaná nefar-
makologická a farmakologická liečba je v prevencii
mnohých závažných ochorení aj ekonomicky naj-
výhodnejšia.164

K základným princípom úpravy životného štýlu
v prevencii hypertenzie a v jej nefarmakologickej
liečbe patria:127

- Nefajčenie. Samotné prerušenie fajčenia nezni-
žuje krvný tlak, ale významne znižuje celkové
kardiovaskulárne riziko.

- Zníženie nadmernej hmotnosti znižuje sys-
tolický aj diastolický TK. Viaceré štúdie potvr-
dili, že zníženie hmotnosti v priemere o 3,8 kg
znížilo v priebehu 18 mesiacov systolický TK 
o 2,9 mmHg a diastolický TK o 2,3 mmHg. Zníže-
nie hmotnosti znamenalo navyše zlepšenie lipi-
dového profilu, zníženie rizika diabetes melli-
tus, rakoviny prsníka a dny.165,166

- Zvýšenie fyzickej aktivity napomáha zníženiu
hmotnosti a zlepšuje pokles TK. Fyzická kondícia
je silným predpovedným faktorom kardiovasku-
lárnej úmrtnosti nezávisle od výšky TK a iných ri-
zikových faktorov. Odporúča sa mierne náročná
aeróbna záťaž (napr. beh, chôdza, plávanie a iné)
v trvaní najmenej 30 – 45 minút 3- až 4-krát týž-
denne; optimálna dávka je 5 – 6 hodín aeróbneho
cvičenia týždenne, ktoré môže okrem preven-
tívneho účinku zastaviť, prípadne zmenšiť poško-
dzovanie tkanív a orgánov, spôsobené hyper-
tenziou.138 Po zvýšení fyzickej aktivity klesne
systolický aj diastolický TK o 6 – 7 mmHg, nezá-
visle od zníženia telesnej hmotnosti.167 Izomet-
rické cvičenia (napr. vzpieranie) sa neodporúčajú,
môžu tlak naopak zvyšovať.

- V úprave stravovania sa odporúčajú tie isté hlav-
né zásady ako v prevencii všetkých KVCH: zní-
ženie príjmu nasýtených tukov a kuchynskej
soli a zvýšenie príjmu draslíka, vápnika a horčí-
ka – t.j. strava bohatá na ovocie a na zeleninu,
nízkotučné mliečne výrobky, celozrnné obilniny,
hydina, ryby, orechy; zníženie príjmu celko-
vého tuku, nasýteného tuku a jednoduchých
cukrov (tučné mäso, tučné mliečne výrobky,
sladkosti a sladké nealkoholické nápoje). Napr.
v dvoch veľkých súboroch žien v USA súvisel
zvýšený príjem kyseliny listovej so zníženým
rizikom vzniku hypertenzie, hlavne v skupine
mladších žien.168 Akým mechanizmom takáto
strava priaznivo pôsobí na krvný tlak (okremObr. 19: Úspešnosť liečby hypertenzie (n = 6 927)
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zníženia hmotnosti), nie je známe.169 

- Zníženie príjmu kuchynskej soli. Množstvo prác
zdôrazňuje význam zníženia príjmu soli (pod 5 g
denne) na TK. Odporúča sa jedlá neprisáľať, vy-
hýbať sa slaným jedlám (najmä konzervovaným),
preferovať jedlá pripravené z čerstvých surovín.

- Obmedzenie príjmu alkoholu. Zníženie príjmu al-
koholu na menej ako dve dávky denne môže zní-
žiť TK a pomôcť v prevencii hypertenzie.167 Preto
by sa mala znížiť spotreba alkoholu u všetkých,
ale osobitne u hypertonikov, na maximálne 20 –
30 g alkoholu denne (muži) a 10 – 20 g alkoholu
denne (ženy).155

- Zníženie záťaže stresmi, relaxácia. Uvádza sa prí-
nos relaxačných, meditačných techník, biofeed-
backu. Nie je dokázané, či samotná vysoká záťaž
stresmi (najmä v zamestnaní) môže napomáhať
v rozvoji budúcej hypertenzie, alebo či sú dô-
ležitejšie spôsoby zvládania stresu.141

V prevencii KVCH je nutné dôsledne vyhľadávať
osoby s vysokým tlakom v populácii (vysoký tlak
spravidla nespôsobuje subjektívne ťažkosti) a dôsled-
ne, celoživotne liečiť hypertenziu s dosiahnutím cie-
ľových hodnôt krvného tlaku. Lekári by mali merať
TK u všetkých pacientov pri každej návšteve; hyper-
tonici aj zdraví ľudia by si TK mali merať pravidelne
doma.170

Meranie tlaku v domácich podmienkach (tzv. do-
máci krvný tlak) sa považuje za veľmi užitočné. Do
popredia sa dostáva spolu s rozvojom automatických
meracích prístrojov. Predstavuje doplnok merania
TK v zdravotníckom zariadení alebo 24-hodinového
ambulantného monitorovania TK. Takto odmeraný TK
má viacero výhod – človek si ho môže kontrolovať
častejšie, lepšie spolupracuje pri kontrole a liečbe
hypertenzie (má možnosť spolupodieľať sa na zod-
povednosti za svoj zdravotný stav), poskytuje pres-
nejší obraz o skutočných hodnotách svojho obvyklého
krvného tlaku (vylúči sa tzv. „syndróm bieleho
plášťa“, alebo vhodnejší termín je „hypertenzia pod-
mienená prostredím ambulancie“,171 t.j. poplachová
reakcia a zvýšené hodnoty TK pri meraní v zdravot-
níckom zariadení), ktoré lepšie korelujú s postihnutím
kardiovaskulárneho systému a poškodením cieľových
orgánov než hodnoty tlaku namerané v ambulancii.
Hodnoty TK namerané samotným človekom sú vo
všeobecnosti nižšie, presnejšie a lepšie reprodukova-
teľné než hodnoty získané v nemocničnom zaria-
dení. Ako horný limit normy TK v domácich pod-

mienkach sa odporúča hodnota 135/85 mmHg, táto
hodnota korešponduje s tlakom 140/90 mmHg name-
raným v ambulancii.155,171

Zmeny nepriaznivého trendu v rozložení hodnôt
TK v populácii sa dajú dosiahnuť takými opatreniami
v rámci verejného zdravotníctva, ako sú napr. zníže-
nie energetickej hodnoty potravín, obsahu soli a na-
sýtených mastných kyselín v priemyselne spracova-
ných potravinách, rozšírenie možností pravidelnej
fyzickej aktivity na úrovni obcí, školských zariadení,
zamestnávateľov a pod. Vytvoria sa tak predpoklady
na zníženie celoživotného rizika vzniku hypertenzie
a na celkový pokles chorobnosti a úmrtnosti na ná-
sledky hypertenzie. Tieto opatrenia môžu priniesť ús-
pech len vtedy, ak sa uskutočnia v celej populácii.123

Dostupné sú tri základné typy meracích prístrojov:
ortuťové, aneroidové a digitálne. Ortuťové tlakomery
sa používajú už veľmi dlho, ich používanie má množstvo
nevýhod a zväčša sa ich presnosť nekontroluje ani po
dlhoročnom používaní. Na meranie sa musí používať aj
fonendoskop, meranie vyžaduje tiché prostredie a mera-
júci musí mať neporušený sluch, aby dokázal dosta-
točne presne odčítať hodnoty tlaku. Navyše obsahujú
ortuť, ktorá je vysoko toxickou látkou a môže dôjsť k jej
úniku, preto sa napr. v USA ich používanie už neod-
porúča. Používanie aneroidových prístrojov je menej
náročné, ale vplyvom možnej deformácie aneroidu sa
môžu výsledky postupne stávať nepresnými.

Široko dostupné a atraktívne sú digitálne prístroje,
ktoré majú jednoduchú obsluhu, nevyžadujú tiché pro-
stredie, tlak môže merať aj osoba so zhoršeným slu-
chom. Sú dokonalejšie a relatívne presné, Európska
hypertenziologická spoločnosť však odporúča používať
len tie, ktoré boli skutočne skontrolované a validizo-
vané. Neodporúčajú sa tlakomery, ktoré sa nakladajú
na zápästie alebo na prst.172-174

Dôležité je zosúladiť veľkosť manžety a veľkosť
ramena meranej osoby, inak môže dôjsť k nepresným
výsledkom (mala by obopnúť najmenej 80 % obvodu
ramena). Odporúča sa merať posediačky, po 5 minú-
tach pokoja, s nohami položenými na podlahe. Man-
žetu treba upevniť na podopreté rameno vo výške srdca,
počas merania nerozprávať a nehýbať sa!

Všetky tlakomery je nutné pravidelne kontrolovať,
inak môžu byť výsledky nepresné.





IX. kapitola

Fajčenie



Fajčenie je jedným z najzávažnejších celosveto-
vých zdravotníckych problémov súčasnej doby. O jeho
škodlivosti pre ľudské zdravie dnes niet pochýb.175

Žiaden iný tvor si takto dobrovoľne a cieľavedome
nepoškodzuje svoje zdravie a dokonca aj zdravie
svojho potomstva. Odhaduje sa, že na svete fajčí
cigarety približne miliarda ľudí (z nich asi tretina
žije v Číne).176

Nikotín je v súčasnosti jedinou legálnou psycho-
aktívnou látkou, ktorá nemá žiadne pozitívne účin-
ky na zdravie. U užívateľov návykových látok je
najčastejšou príčinou smrti. Ide o vysokonávykovú
látku s návykovým potenciálom porovnateľným 
s tvrdými drogami. Návykové pôsobenie nikotínu je
spojené s jeho schopnosťou spustiť uvoľňovanie
dopamínu, ktorý vyvoláva príjemné pocity.177

Ešte začiatkom 20. storočia sa fajčenie považo-
valo za spoločenský akt bez negatívneho vplyvu na
ľudské zdravie, tabak sa dokonca zaraďoval medzi
„pochutiny“. O fajčení ako škodlivine, vážne poško-
dzujúcej ľudské zdravie, sa začalo hovoriť v 60. ro-
koch minulého storočia, keď sa v USA publikovala
súhrnná správa analyzujúca všetky dovtedy dostup-
né údaje o vplyve fajčenia na ľudské zdravie.178,179

Správa, vypracovaná niekoľkými desiatkami vedec-
kých pracovníkov zo všetkých medicínskych odborov,
potvrdila príčinnú súvislosť medzi fajčením a zvýše-
nou chorobnosťou a predčasnou úmrtnosťou na srd-
covocievne ochorenia, na mozgové cievne príhody,
na nádorové ochorenia (najmä rakovinu pľúc) a na
ochorenia periférnych ciev. 

Tabakový dym obsahuje aerosól, ktorého veľkosť
častíc je približne 0,5 µm – takéto malé častice sa
veľmi dobre inhalujú až do pľúcnych alveol. Počet
identifikovaných chemických látok v cigaretovom dy-
me postupne dosiahol 4 720 (napr. v roku 1964 sa uvá-
dzalo len 500 chemických látok, v roku 1980 to bolo
už 1 200 látok).175,178,179 Sú to predovšetkým látky
toxické (napr. oxid uhoľnatý, kyanovodík), dráždi-
vé a karcinogénne (vrátane najúčinnejšieho karcino-
génu – benzpyrénu).

Z jednotlivých druhov tabaku je najstarším šnupa-
vý tabak, neskôr to bol fajkový tabak. U nás sa s vý-
robou cigariet začalo koncom 19. storočia. Počiat-
kom 20. storočia začala spotreba tabakových výrob-
kov a hlavne cigariet rapídne narastať. V roku 1920
bola spotreba cigariet na 1 obyvateľa/rok na Sloven-
sku 166 ks, po 2. svetovej vojne v roku 1948 to bolo
už 799 ks a v roku 1963 1 076 ks.180 Podľa údajov

WHO v roku 1999 bola spotreba v SR už 2 036 cigariet
na obyvateľa/rok.10

Fajčenie v súčasnosti  predstavuje najdôležitejší
preventabilný rizikový faktor predčasnej smrti a in-
validity v dôsledku srdcovocievnych a nádorových
ochorení, ochorení dýchacieho systému, žalúdočných
vredov, Alzheimerovej choroby. Zvyšuje riziko hyper-
tenzie, postihnutia artérií dolných končatín, výdute
brušnej aorty a iné.181 Negatívne ovplyvňuje repro-
dukčné funkcie a tehotenstvo (pričom alkohol 
a tabak pôsobia v mnohých prípadoch synergicky),
významne skracuje priemernú dĺžku života. Fajče-
nie poškodzuje prakticky každý orgán, spôsobuje
mnoho ochorení, znižuje kvalitu života a očakávanú
dĺžku života.182 Fajčenie sa považuje za príčinu 17 –
30 % všetkých úmrtí v dôsledku srdcovocievnych
ochorení a za príčínu 50 % všetkých preventabil-
ných úmrtí.183 Odhaduje sa, že približne pol miliardy
z celosvetovej populácie môže usmrtiť fajčenie,
pričom približne polovica z nich bude v čase úmrtia
vo veku 35 – 69 rokov.184

O nepriaznivých účinkoch fajčenia na zdravie
existuje množstvo dôkazov. Fajčenie je silným a ne-
závislým rizikovým faktorom aj u zdravých osôb, aj
u pacientov s rozvinutým kardiovaskulárnym ocho-
rením. Má synergický účinok s ďalšími prítomnými
rizikovými faktormi. Riziko srdcovocievneho ocho-
renia v dôsledku fajčenia závisí od množstva vyfaj-
čených cigariet denne, ale aj fajčenie malého počtu
cigariet denne (1 až 4), významne zvyšuje riziko.*185

Fajčenie (aktívne aj pasívne) jednoznačne vedie k pro-
gresii aterosklerózy (presný mechanizmus, akým faj-
čenie zvyšuje riziko aterosklerózy, nie je celkom
známy). Riziko sa mimoriadne silne zvyšuje v kom-
binácii s diabetom a hypertenziou. Zdá sa, že rých-
losť progresie aterosklerózy je kumulatívna a ne-
zvratná.186 Riziko KVCH je obzvlášť vysoké u tých,
ktorí začali fajčiť pred 15. rokom života. 

V rôznych epidemiologických štúdiách sa opa-
kovane potvrdilo, že u fajčiarov je významne vyšší
výskyt infarktu myokardu a úmrtí v dôsledku ocho-
rení srdca. Fajčenie totiž znižuje schopnosť dopraviť
kyslík k srdcovému svalu tým, že oxid uhoľnatý má
vyššiu afinitu k hemoglobínu ako kyslík a vytvára
karboxyhemoglobín (u fajčiarov sú hladiny karboxy-
hemoglobínu 5- až 10-násobne vyššie než u nefaj-
čiarov). Muži v strednom veku (40 – 59 rokov), ktorí
fajčia 20 a viac cigariet denne, majú 2- až 3-násobné
riziko prekonania vážnej srdcovej príhody v porov-

* Podľa Framinghamských kritérií sa za fajčiara považuje každý človek, ktorý v uplynulom mesiaci vyfajčil aspoň jednu cigaretu.
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Obr. 20: Riziko infarktu myokardu u fajčiarov v porovnaní s nefajčiarmi
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naní s nefajčiarmi. Závery Framinghamskej štúdie
ukázali 3-násobne vyššie relatívne  riziko KVCH u mu-
žov vo veku 35 – 44 rokov176 a potvrdili, že fajčenie
významne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochore-
ní a významne skracuje život ako pacientom so srd-
covocievnym ochorením, tak aj ľuďom bez neho.187

Na veľkom súbore (46 000) obyvateľov Veľkej Bri-
tánie sa zistili tieto vplyvy fajčenia na vznik infarktu
myokardu (IM): vo veku 30 – 39 rokov je IM u faj-
čiarov 6,3-krát častejší ako u nefajčiarov a vo veku
40 – 49 rokov je 4,7-krát častejší (obr. 20). 80 % pa-
cientov, ktorí sa liečili na IM medzi 30 – 50 rokom, by
vôbec nemuselo ochorieť, keby nefajčili. Zanechanie
fajčenia predtým, než sa objavia závažné zdravotné
zmeny, znamená významné zníženie rizika.188

Hlavnými zložkami tabakového dymu, ktoré
predstavujú riziko, sú nikotín a oxid uhoľnatý. Ich
účinkom sa zvyšuje pulzová frekvencia aj krvný tlak,
zužujú sa cievy, priamo sa poškodzuje cievny endo-
tel, zvyšuje sa zrážavosť krvi a podporuje vznik trom-
bózy, zvyšuje sa inzulínová rezistencia a znižuje sa
hladina HDL-CH, viacerými mechanizmami sa pod-

poruje a urýchľuje rozvoj aterosklerózy. Úmrtnosť
ľudí po prekonanom infarkte myokardu, ktorí ne-
prestali fajčiť, je dvojnásobná v porovnaní s tými,
ktorí fajčiť prestali. 

Tieto závery sa týkajú rovnako žien ako mužov.
Ženy, ktoré fajčia podobne ako muži, majú aj po-
dobný nárast rizika, pretože fajčenie čiastočne ruší
ochranný účinok estrogénov na rozvoj aterosklerózy.185

Fajčiarky, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu,
majú podstatne vyššie riziko (až 13-násobné) fatálnej
kardiovaskulárnej príhody než nefajčiarky.176

U žien v USA sa evidujú tri hlavné príčiny smrti
v súvislosti s fajčením: rakovina pľúc, srdcovocievne
ochorenia a chronické ochorenia pľúc. Ženy, ktoré
fajčia, majú zvýšené riziko rakoviny aj iných orgánov
(ústnej dutiny, hltanu, hrtanu, ezofagu, pankreasu,
obličiek, močového mechúra a krčka maternice).
Žena, ktorá fajčí, zdvojnásobuje svoje riziko vývoja
ICHS a zvyšuje viac ako 10-násobne pravdepodob-
nosť, že zomrie v dôsledku chronickej obštrukčnej
choroby pľúc. Fajčenie zvyšuje riziko neplodnosti a mi-
moriadne závažné je fajčenie tehotných žien – čas-



tejšie sa vyskytujú spontánne potraty a predčasné
pôrody. Fajčenie matky môže mať vážne zdravotné
následky pre plod – narodenie mŕtveho plodu, narode-
nie dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou a syndróm
náhlej smrti dieťaťa.189,190 Fajčiarky majú v postmeno-
pauzálnom období nižšiu kostnú denzitu a vyššie
riziko zlomeniny krčka stehennej kosti než nefaj-
čiarky.191,192

Okrem priameho pôsobenia zosilňuje fajčenie aj
negatívne pôsobenie ďalších rizikových faktorov,
napr. hypertenzie, hypercholesterolémie a má syner-
gický účinok na chorobnosť a úmrtnosť.176 Fajčenie je
priamo zodpovedné za približne 15 % úmrtí v dôsledku
mozgovej príhody a súvisí aj so zvýšeným rizikom
ochorení periférnych ciev v dôsledku aterosklerózy
(nedokrvenie dolných končatín, aneuryzma brušnej
aorty a iné).193 Fajčenie vyvoláva aj inzulínovú rezis-
tenciu, ktorá tvorí základ metabolického syndrómu
(priamo zodpovednou látkou je nikotín). 

Viaceré štúdie ukazujú, že fajčenie má podstatný
vplyv na úmrtnosť v dôsledku ICHS u mladých ľudí. 
U osôb vyšetrených v rámci projektu MONIKA v 21
krajinách bolo medzi osobami vo veku 35 – 39 rokov,
ktoré prekonali nefatálny infarkt myokardu, až 81 %
fajčiarov a 77 % fajčiarok. Tento počet klesal so
stúpajúcim vekom na 45 % mužov a 36 % žien vo
veku 60 – 64 rokov. Riziko infarktu myokardu u fajčia-
cich 35- až 39-ročných mužov aj žien bolo 5-násobné 
v porovnaní s nefajčiarmi. Vo vyššom veku je riziko 
u žien vyššie ako u mužov, pravdepodobne kvôli vyššej
citlivosti žien na fajčenie. Závery štúdie potvrdzujú,
že viac ako polovicu nefatálnych infarktov myokardu
v mladšom strednom veku možno pripísať fajčeniu,
a opäť sa potvrdilo, že sú potenciálne preventabilné.194

Rôzne epidemiologické štúdie prisudzujú zná-
mym závažným rizikovým faktorom približne 50 %
podiel na vzniku všetkých srdcovocievnych a mozgo-
vocievnych príhod, pričom fajčenie je jedným z nich.
Väčšina spôsobov výpočtu kardiovaskulárneho rizi-
ka však nezahŕňa pasívne fajčenie (nazývané aj fajče-
nie z druhej ruky – second hand smoking, prípadne
environmentálne fajčenie). Vo väčšine epidemiolo-
gických štúdií sa nezbierali údaje o pasívnom fajčení.
Jeho kvantifikácia je síce ťažká, ale malo by sa hod-
notiť aspoň z kvalitatívneho hľadiska. Nefajčiar totiž
vdychuje jednak dym z horiaceho konca cigarety 
a jednak dym, ktorý vydychuje fajčiar. Všetky doterajšie
poznatky vedú jednoznačne k záveru, že expozícii
pasívnemu fajčeniu je potrebné zabrániť, pretože

pasívne fajčenie má identický negatívny vplyv na
ľudské zdravie ako aktívne fajčenie. Expozícia pa-
sívnemu fajčeniu súvisí so zvýšeným rizikom smrti
v dôsledku srdcového ochorenia, so zvýšeným rizi-
kom rakoviny pľúc (pasívne fajčenie je rovnakým
karcinogénom ako aktívne) a so zvýšeným rizikom
infekcie dýchacích ciest u detí.176,195-197

V roku 1992 Americká kardiologická spoločnosť
oznámila, že u osôb vystavených tabakovému dymu v
domácnosti sa riziko smrti v dôsledku kardiovas-
kulárnych ochorení zvyšuje asi o 30 % a môže sa
dokonca zvýšiť v prípade expozície na pracovisku,
kde môžu byť koncentrácie cigaretového dymu vyš-
šie.198

Pasívni fajčiari majú podobne ako aktívni vyššie
riziko úmrtia na KVCH, na cievne mozgové príhody
a na rakovinu pľúc v porovnaní s nefajčiarmi. Ex-
pozícia tabakovému dymu sa zaradila medzi „známe
ľudské karcinogény“, ktoré sú zodpovedné za 3 000
úmrtí na rakovinu pľúc ročne u nefajčiarov alebo
bývalých fajčiarov a za zvýšený výskyt zápalu prie-
dušiek, pľúc a astmy u detí.176,199 Okrem toho expozícia
pasívnemu fajčeniu u detí znižuje hladiny C vitamí-
nu v krvi. K tomuto zníženiu dochádza už pri mini-
málnej expozícii fajčeniu. Deti vystavené pasívnemu
fajčeniu by preto mali mať zabezpečený zvýšený prísun
vitamínu C.200

Objavujú sa tvrdenia, že pasívne fajčenie nie je
závažné a že množstvo inhalovaných škodlivín nie je
väčšie ako z jednej cigarety denne. Existujú však aj
opačné názory, ktoré tvrdia, že zloženie cigaretového
dymu „z druhej ruky“ je pravdepodobne ešte toxic-
kejšie a jeho zdravotné dôsledky sú na citlivejší „ne-
adaptovaný“ organizmus ešte závažnejšie.201 Odhaduje
sa, že dieťa fajčiacich rodičov dostane dávku nikotínu
ekvivalentnú aktívnemu vyfajčeniu 60 – 150 cigariet
ročne.202

Napriek tomu, že v SR je zákonom na ochranu
nefajčiarov zakázané fajčenie na pracoviskách a vo
väčšine verejných priestorov, 18,7 % našich respon-
dentov uviedlo, že ich obťažuje fajčenie na praco-
visku a temer tri štvrtiny (70,4 %) obťažuje fajčenie vo
verejných priestoroch. V zafajčenom prostredí sa
často zdržuje temer 9 % respondentov. Častý pobyt
v zafajčenom priestore nám uviedlo až 21,5 % 16-
ročných stredoškolákov.135

Existuje dlhodobá snaha znížiť škodlivosť fajčenia,
resp. vyrobiť „zdravšie“ cigarety – prostredníctvom
rôznych filtrov alebo výrobou tzv. cigariet „light“.
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Všetky doterajšie aktivity sa skončili neúspešne. Ta-
kéto cigarety nemožno považovať za menej poško-
dzujúce zdravie, skôr naopak. Napr. prvé filtre obsa-
hovali vlákna azbestu – ťažkého karcinogénu, cigarety
„light“ zase umožňujú hlbšie a dôkladnejšie inhalova-
nie. Jedinou skutočne zdravou alternatívou je úplné
nefajčenie.178

V efektívnej prevencii KVCH je nevyhnutné prestať
s fajčením akejkoľvek formy tabaku vrátane pasív-
neho fajčenia. Často sa v rôznych odporúčaniach
hovorí len o fajčení cigariet ako o jedinej škodlivej
forme fajčenia. Rovnako škodlivé je aj fajčenie ciga-
riet „light“, preto treba zdôrazňovať, že fajčenie
nemá „zdravšiu“ alternatívu.45

Zanechanie fajčenia je pravdepodobne jediným
dostatočne účinným opatrením v rámci životného
štýlu, ktoré vedie k prevencii nielen kardiovasku-
lárnych, ale aj nekardiovaskulárnych ochorení. Po
prerušení fajčenia výrazne klesá riziko vzniku kar-
diovaskulárnych ochorení, klesá riziko vzniku dia-
betu 2. typu, stúpa hladina HDL-CH, a to nezávisle
od telesnej hmotnosti.203 

Fajčiari, ktorí zanechajú fajčenie v mladom veku,
majú podobnú pravdepodobnú dĺžku života ako celo-
životní nefajčiari. Riziko srdcovej príhody sa u mno-
hých bývalých fajčiarov vracia na úroveň nefajčiarov
o 3 – 5 rokov po zanechaní fajčenia, ale u niektorých
naopak, môže dôjsť k rýchlejšej progresii ateroskle-
rózy. Ide najmä o tie prípady, keď fajčiar zanechal
fajčenie už kvôli vznikajúcemu ochoreniu kardiovas-
kulárneho alebo dýchacieho systému. 

Zistilo sa, že u ľudí s už manifestnou ICHS vedie
prerušenie fajčenia k rýchlejšej redukcii rizika ná-
slednej koronárnej príhody než u asymptomatických
osôb. U ľudí s ICHS riziko klesne v priebehu 2 – 3 ro-
kov na hladinu tých, ktorí nikdy nefajčili, kým u
osôb bez prítomných príznakov ICHS je potrebných
až 10 rokov na dosiahnutie hladiny rizika nefajčia-
ra.5,204 Zanechanie fajčenia má väčší vplyv na zníženie
rizika smrti a ďalších srdcových príhod u pacientov 
s ICHS než akýkoľvek liečebný zásah alebo iné opa-
trenie (pokles rizika nezávisí od veku, pohlavia ani
stavu ochorenia), pričom ekonomický a zdravotný
prínos sa prejaví už po krátkom čase. Prospech zo
zanechania fajčenia je taký veľký a dôkazov je na-
hromadených už také množstvo, že nie je ani potreb-
né robiť v tomto smere ďalší výskum.205

V roku 1995 bola publikovaná správa, podľa ktorej
na Slovensku fajčí okolo 30 % lekárov (v roku 1984

fajčilo v SR aj 21,5 % lekárov hygienickej služby206)
a viac ako 40 % stredných zdravotníckych pracovní-
kov. Okrem ohrozovania vlastného zdravia nedoceňu-
jú dôležitosť osobného príkladu pri výchove pacien-
tov a ostatného obyvateľstva k nefajčeniu. Zistilo
sa, že lekári, ktorí nikdy nefajčili alebo prestali fajčiť,
boli oveľa aktívnejší vo výchove k nefajčeniu ako
fajčiaci lekári. Je nepochybné, že lekár – fajčiar je 
v nevýhode, keď má pacientovi odporúčať niečo, čo
sám nedodržiava, a jeho rady strácajú profesionálnu
vážnosť a účinnosť. Lekári v mnohých vyspelých
krajinách výrazne ovplyvnili výskyt fajčenia v popu-
lácii. Zapojili sa do rozsiahlych protifajčiarskych kam-
paní v médiách, vplývali na zákonodarcov, vyvíjali
úsilie obmedziť reklamu na cigarety, zakázať predaj
cigariet deťom atď. Úspešné bolo napr. protifaj-
čiarske hnutie medzi britskými lekármi – začali sa
organizovať v protifajčiarskych spoločnostiach, vplý-
vali na verejnosť a zúčastňovali sa aj na príprave legis-
latívnych opatrení na obmedzenie fajčenia. Ale
hlavne obmedzili fajčenie vo vlastných radoch –
zastúpenie fajčiarov pokleslo medzi nimi na menej
ako 10 %.207,208

V protifajčiarskom hnutí má vedúcu úlohu WHO,
spolupracuje s ňou Medzinárodná únia proti rako-
vine (UICC), Európska liga proti rakovine (ECL), Eu-
rópska medicínska asociácia pre fajčenie a zdravie
(EMASH).208,209

Všetci lekári môžu a mali by mať významnú úlo-
hu v znižovaní chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku
fajčenia, pričom kardiológovia majú obzvlášť dôležitú
úlohu. V boji proti fajčeniu a pri odvykaní od fajče-
nia môžu účinne vypomáhať aj poslucháči medicíny.210

V SR podľa rôznych zdrojov v dlhodobom trende
možno pozorovať pokles počtu fajčiarov (mužov) 
a stúpanie počtu fajčiarok. Údaje o počte fajčiarov
sú pravdepodobne nepresné a podľa rôznych zdrojov
odlišné. Napr. podľa výsledkov Kardiovaskulárneho
programu na Slovensku (1978 – 1988)73 fajčilo v SR
44 % mužov a 12,8 % žien; podľa údajov Ústavu pre
výskum verejnej mienky ŠÚ SR v roku 1996 fajčilo
40 % mužov a 17 % žien. Podľa WHO v roku 1998
fajčilo v SR 44,1 % mužov a 14,7 % žien; z výsledkov
CINDI (1998 u 15- až 64-ročných)72 vyplynul výskyt
fajčenia u 26,8 % mužov a 16,6 % žien a podľa úda-
jov MZ SR z posledného skríningu v roku 2003122 bol
výskyt pravidelného fajčenia (vo vekovej skupine
15- až 64-ročných) u mužov 24,4 % a u žien 17,7 %.
Najvyšší výskyt fajčiarov je spravidla v najmladšej



vekovej skupine mužov i žien a v skupine s najniž-
ším stupňom vzdelania a s najnižšou sociálno-eko-
nomickou úrovňou.

Napr. na našom pracovisku sme v roku 1997 v sku-
pine 785 vojakov základnej vojenskej služby a štu-
dentov vojenských škôl (priemerný vek 19,5 rokov)
zistili 47,9 % fajčiarov a v skupine 204 profesionál-
nych vojakov (priemerný vek 34,3 rokov) 34,8 %
fajčiarov.211 V skupine 2 406 vysokoškolských štu-
dentov (priemerný vek 22,5 rokov) fajčilo 22,7 %
mužov a 12,2 % žien.100 

V našom súbore zo 16 748 vyšetrených bolo spolu
20,1 % fajčiarov (z toho 24,6 % mužov a 17,6 % žien),
čo sú temer identické údaje ako v Správe MZ SR 
z roku 2004.122 Najvyššie zastúpenie fajčiarov bolo
v najmladšej skupine mužov (39,7 %), ale ženy fajčili
najčastejšie vo veku 25 – 34 rokov (33,6 %) (obr. 21).
V najvyšších vekových skupinách sú fajčiari zastúpení
minimálne (3,6 % mužov a 2,8 % žien). Zastúpenie
fajčiarov klesá so stúpajúcou úrovňou vzdelania (naj-
menej fajčili vysokoškolsky vzdelaní ľudia – 16,6 %
mužov a 11,7 % žien); podľa profesie sme zaznamenali
najvyššiu frekvenciu fajčenia v skupine tzv. modrých
golierov* aj u mužov, aj u žien – fajčia približne o 50 %

častejšie ako tzv. biele goliere.
V rámci regionálnych porovnaní sme zistili naj-

vyššie zastúpenie fajčiarov v Bratislave (32,5 % mužov
a 19,3 % žien) a najnižšie v západných a južných
okresoch (20,8 % mužov a 16,1 % žien).

Výskyt fajčenia v populácii sa zisťuje pomerne
náročne, svedčí o tom aj skutočnosť, že v európskej
databáze WHO10 má Slovensko uvedené zastúpenie
fajčiarov len v roku 1992 (24,4 %), v roku 1995 (18 %)
a v roku 1998 (29 %). Podľa posledného dostupného
údaja z roku 1998 sa Slovensko v zastúpení fajčiarov
nachádza približne v strede európskych krajín (obr.
22), aj keď ostatné krajiny uvádzajú oveľa čerstvej-
šie údaje. Podľa našich skúseností sa na rôznych
preventívnych vyšetreniach fajčiari (najmä muži)
zúčastňujú len veľmi neradi a ich zastúpenie spra-
vidla nezodpovedá skutočnému zastúpeniu fajčiarov
v populácii. Svedčí o tom aj skutočnosť, že údaje 
z rôznych zdrojov sa menej líšia v zastúpení fajčiarok
ako fajčiarov. Z tohto pohľadu za hodnoverné možno
považovať údaje z Kardiovaskulárneho programu na
Slovensku a z Ústavu pre výskum verejnej mienky ŠÚ
SR. V štúdiách, kde sa na vyšetrení zúčastnia dobro-
voľníci, je zastúpenie fajčiarov pravdepodobne niž-

Obr. 21: Fajčenie mužov a žien podľa veku (n = 16 748)
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* Rozdelenie na „modré goliere“ a „biele goliere“ je podľa druhu zamestnania; v skupine „modrých golierov“ sú prevažne robot-
nícke povolania, v skupine „bielych golierov“ sú nerobotnícke povolania (úradníci, učitelia, vedúci pracovníci atď.).
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Obr. 22: Výskyt pravidelných denných fajčiarov vo vybraných európskych krajinách vo veku 15 a viac rokov 
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Obr. 23: Trendy fajčenia u mužov a u žien v rokoch 1999 – 2004 (n = 16 748)
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šie. Napr. najvyššie zastúpenie fajčiarov (31,7 % mu-
žov a 22,5 % žien) sme zistili v rámci projektu Zdravé
pracoviská, kde boli účastníci vyberaní tak, aby pred-
stavovali reprezentatívnu vzorku zamestnancov.212

V rôznych správach sa udáva, že pravdepodobným
trendom vo fajčení na Slovensku je postupné, mierne
klesanie počtu fajčiacich mužov a naopak, stúpanie
počtu fajčiacich žien. Podobné trendy sa pozorovali
aj v iných krajinách. Napr. v ČR v období rokov 1985
– 1992 v rámci projektu MONIKA sa v dospelej popu-
lácii mužov (25- až 64-ročných) znížil počet fajčiarov
zo 49,6 % na 43,9 % a súčasne sa znížila aj denná
spotreba cigariet, ale u žien sa fajčenie ani spotreba
cigariet nezmenili.213

Podobne aj v USA sa fajčenie mužov od roku
1965 do roku 1995 znížilo z 51,2 % na 26,5 %, čiže
temer na polovicu, potom sa však pokles zmiernil: do
roku 2002 sa už počet fajčiarov znížil len minimál-
ne – na 22,4 %. Fajčenie žien kleslo v rokoch 1965
– 1995 z 33,7 % na 22,7 % a do roku 2002 na 20,1 %,
čiže rozdiel medzi mužmi a ženami sa znížil na 2,3 %.214

Podľa našich výsledkov v priebehu rokov 1999 –
2004 je však v SR aj u mužov, aj u žien temer para-
lelne sa zvyšujúci trend fajčenia (obr. 23). Pokiaľ sa
však neuskutoční reprezentatívny prieskum zastú-
penia fajčiarov (aký urobil ŠÚ SR v roku 1996), nebu-
deme poznať presné zastúpenie fajčiarov v našej
populácii. 
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Obezita sa definuje ako nadmerné uloženie
tuku v organizme a je najčastejším a najrozšírenej-
ším chronickým metabolickým ochorením na svete,
postihujúcim všetky vekové kategórie, bez rozdielu
pohlavia, v hrozivom a stále väčšom rozsahu. Obe-
zita sa stala celosvetovou pandémiou a v súčasnosti
sa považuje za hlavnú hrozbu zdravotného stavu
populácie.203,215 

Obezita, ktorej výskyt hrozivo narastá v priebehu
posledných troch desaťročí, sa v USA v súčasnosti
považuje za druhú najčastejšiu príčinu preven-
tabilnej smrti (hneď po fajčení).216,217 Uvádza sa, že
vo svete sa každých 20 rokov zdvojnásobí výskyt obe-
zity a cukrovky.247 Príčiny tohto javu nie sú celkom
jasné, dávajú sa do súvislosti napr. s narastajúcim
psychosociálnym stresom v modernej spoločnosti,
starnutím populácie a pod.219

Obezita je závažným ochorením predovšetkým
preto, že úzko súvisí s výskytom ťažkých chronických
ochorení: obézni majú častejšie hypertenziu (aj keď
príčina nie je celkom jasná), pričom výška tlaku je
úmerná stupňu obezity. Obezita sa významným
spôsobom podieľa na vzniku inzulínovej rezisten-
cie a diabetu 2. typu.203,220 Obvykle sa spája s poru-
chou metabolizmu lipidov, preto obézne osoby
majú významne zvýšené kardiovaskulárne riziko v dô-
sledku zvýšeného výskytu aterosklerózy. U osôb s nad-
hmotnosťou ide najčastejšie o zvýšenú hladinu
TAG, LDL-CH a nízku hladinu HDL-CH, pričom zní-
ženie hmotnosti môže mať významný priaznivý úči-
nok na lipidový profil.93

Obezita zhoršuje kvalitu života a významne zvyšuje
chorobnosť a úmrtnosť, výrazne skracuje očakávanú
dobu dožitia, hlavne ak sa vyskytne už v mladších
vekových skupinách.221 U obéznych ľudí je všeobecne
zvýšené riziko ochorení pohybového ústrojenstva,
porúch tráviaceho traktu (hernie, zápcha, žlčové ka-
mene, zápal pankreasu), neplodnosti, ochorení dý-

chacieho ústrojenstva, niektorých nádorov a iné.
Pri vzniku obezity sa môže uplatniť dedičnosť,

ktorá predstavuje významný faktor (ide o geneticky
podmienenú náchylnosť na hromadenie tukových
zásob). Celosvetový vzostup výskytu obezity v pos-
lednom období poukazuje na výrazný vplyv civilizač-
ných faktorov, najmä životného štýlu. Ako najzá-
važnejší sa javí nadmerný prísun energie, spôsobe-
ný ľahšou dostupnosťou energeticky bohatej stravy,
ktorý nie je vyvážený jej dostatočným výdajom (pozi-
tívna energetická bilancia), pokles fyzickej aktivity
a vyššia miera psychogénneho stresu.

Najčastejšie sa klasifikuje nadhmotnosť a obezi-
ta podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI) (tab. 7). Na
posúdenie obezity je dôležitý aj podiel telesného tuku
na celkovej telesnej hmotnosti.222 Podiel tuku na cel-
kovej hmotnosti dospelých osôb by mal byť u mužov
15 – 20 %, u žien 25 – 30 % tuku. Podiel tuku nad 25 %
u mužov a nad 35 % u žien sa považuje za obezitu.*

Pri vzniku metabolických komplikácií obezity
má väčší význam rozloženie telesného tuku než sa-
motný stupeň obezity. Osobitný význam má množstvo
tuku nahromadeného v brušnej dutine a uloženého
okolo vnútrobrušných orgánov a na pobrušnici. Pri
tomto type obezity (abdominálna obezita, androidný
typ obezity, t.j. „mužský“ typ obezity) sa významne
zvyšujú všetky metabolické a kardiovaskulárne
riziká. Či ide o tento typ obezity, sa dá veľmi jedno-
ducho zistiť odmeraním obvodu pása. Zistilo sa, že
obvod pása významne súvisí najmä s výskytom arté-
riovej hypertenzie a dyslipoproteinémie. Podľa naj-
novších poznatkov obvod pása väčší ako 94 cm u mu-
žov a väčší ako 80 cm u žien už znamená zvýšené
riziko a slúži ako základ pre diagnostiku metabolic-
kého syndrómu. Obvod pása väčší ako 102 cm u mužov
a väčší ako 88 cm u žien sa klasifikuje ako vysoké
riziko.223 Abdominálny typ obezity predstavuje
vyššie riziko ako samotná obezita bez nahromadenia

Tab. 7: Hodnotenie nadhmotnosti a obezity podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI)

Kategória

Štíhlosť

Optimálna hmotnosť

Nadhmotnosť

Obezita I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

Muži

< 20

20 – < 25

25 – < 30

30 – < 35

35 – < 40

40 a viac

Ženy

< 19

19 – < 24

24 – < 30

* Údaje sa môžu líšiť v závislosti od použitej metodiky merania.
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tuku v brušnej oblasti. Dokonca vyššie riziko majú
ľudia neobézni, s normálnym BMI, ale s nahromade-
ným tukom v brušnej oblasti203 (obr. 24). 

VÝSKYT OBEZITY V POPULÁCII
Výskyt obezity sa v ekonomicky vyspelých kra-

jinách odhaduje na 15 – 20 % a neustále stúpa. Po-
dieľa sa na vzniku najmenej polovice chronických
ochorení.216 Napr. v USA napriek mnohým zlepše-
niam v zdravotnom stave populácie má viac ako 70 %
obyvateľstva v súčasnosti nadhmotnosť alebo obezitu.
Odhaduje sa, že obezita spôsobí viac úmrtí ako fajče-
nie.224-228 Údaje podrobne analyzujúce vzorku popu-
lácie žien v USA ukázali, že nadhmotnosť viac ako
10 kg po 18. roku života súvisela so stúpajúcou úmrt-
nosťou v strednom veku. 53 % úmrtí u žien, ktorých
BMI presahoval hodnotu 29, sa dá pripísať ich obe-
zite. Úmrtnosť na KVCH významne korelovala s ab-
dominálnym typom obezity.229 Podobné výsledky sa
získali aj z iných projektov v iných krajinách, kde sa
navyše potvrdila aj vyššia kardiovaskulárna úmrt-
nosť u tých, ktorých hmotnosť výrazne kolísala.216

V USA sa v rokoch 1960 – 2002 zvýšil výskyt nad-
hmotnosti zo 44,8 % na 65,2 %, výskyt obezity však
stúpol oveľa strmšie z 13,3 % na 31,3 %, t.j. viac ako
dvojnásobne15,230 (obr. 1).

V populačnej prierezovej štúdii v Maďarsku na
vzorke 641 osôb vo veku 50 rokov a viac zistili v rokoch
1995 – 1996 výskyt obezity u 18,1 % mužov a 15,4 %
žien (v pásme nadhmotnosti bolo 52,8 % mužov 

a 36,1 % žien). Spolu viac ako polovica žien (51,5 %)
a viac ako 2/3 mužov (70,9 %) boli v pásme nad-
hmotnosti alebo obezity. V porovnaní s rokmi 1992 –
1994 a 1985 – 1988 je to mierny nárast nadhmot-
nosti a obezity u žien, ale významný nárast u mužov
– o temer 18 %.231

Vzostup výskytu obezity má závažné dôsledky.
V ČR, podobne ako v USA, sa blíži k 30 % a počet osôb
s nadhmotnosťou a obezitou tvorí takmer 3/4 dospe-
lej populácie. To súčasne prináša závažný nárast dia-
betu 2. typu.

V SR stále pretrváva nadmerná spotreba tukov
a bielkovín, dôsledkom čoho pretrváva vysoký výs-
kyt nadhmotnosti a obezity. Napr. vo vekovej sku-
pine 45 – 65 rokov je to až 40 – 65 % osôb.232 Podľa
výsledkov CINDI malo v roku 1998 nadhmotnosť
46,7 % mužov a 37,9 % žien vo veku 25 – 64 rokov
a obéznych bolo 19,5 % mužov a 20,8 % žien.
Správa o zdravotnom stave obyvateľov SR z roku
2004122 konštatuje nárast nadhmotnosti a obezity
od roku 1998 u mužov o 3,3 %, kým u žien sa pozoru-
je systematický mierny pokles nadhmotnosti a obe-
zity (v porovnaní s rokom 1993 o 4,9 %). 

Zo všetkých vyšetrených sme u 15 097 osôb vypo-
čítali index telesnej hmotnosti (BMI). Podľa BMI
41,6 % osôb bolo v pásme nadhmotnosti (častejšie
muži) a 19,9% osôb bolo obéznych (častejšie ženy);
ťažkú obezitu (BMI >_ 40) malo len 0,5 % osôb.
Spolu v pásme nadhmotnosti a obezity bolo 68,2 %
mužov a 57,6% žien (obr. 25). 

Obr. 24: Kardiovaskulárne riziko podľa typu obezity (BMI = index telesnej hmotnosti) 

Hodnota BMI (kg/m2): malá malá veľká malá veľká

Pomer pás/boky: malý malý malý veľký veľký

Typ: chudý chudý tučný chudý tučný

proporcionálny gynoidný gynoidný androidný ovoidný

RIZIKOmenšie väčšie



Priemerné hodnoty BMI sa zvyšujú so stúpa-
júcim vekom u oboch pohlaví, u žien však rýchlej-
šie, takže od veku 55 – 64 rokov vyššie majú muži 
a ženy temer rovnaké hodnoty BMI (obr. 25).
Vzhľadom na intersexuálne rozdiely v stavbe tela
mužov a žien to znamená, že ženy sú v tomto veku
v priemere obéznejšie. Od veku 55 – 64 rokov dochá-
dza k postupnému klesaniu priemernej hodnoty
BMI u oboch pohlaví.

Distribúcia normálnej hmotnosti, nadhmotnosti
a obezity podľa BMI v jednotlivých vekových sku-
pinách ukazuje, že v mladšom veku je veľká prevaha
štíhlych žien v porovnaní s mužmi (najviac štíhlych
žien je vo veku do 25 rokov – 90,2 %), ale so stúpa-
júcim vekom ich podiel prudko klesá a od veku 55
rokov majú naopak miernu prevahu štíhli muži v po-
rovnaní so ženami. V najvyššej vekovej skupine je
rozdiel väčší ako 8 %. V mladšom veku majú prevahu
obézni muži, vo veku 45 – 54 rokov je podiel obéznych
mužov aj žien temer rovnaký (23,1 % vs 23,6 %), ale
so stúpajúcim vekom majú výraznú prevahu obézne
ženy. Najväčší rozdiel v zastúpení obezity je vo veku
65 – 74 rokov, viac ako 10 % v neprospech žien (obr. 26).

Podľa jednotlivých regiónov Slovenska majú v Bra-
tislave muži aj ženy najnižší priemerný BMI a súčasne
najnižšie zastúpenie nadhmotnosti a obezity (spolu

54,6 %); najvyššie priemerné hodnoty BMI mali
muži v okresoch južného Slovenska (aj najvyššie za-
stúpenie nadhmotnosti/obezity – 75,1 %) a ženy na
východnom Slovensku (najvyšší podiel nadhmot-
nosti a obezity mali košické ženy – 61,5 %).

Priemerné hodnoty BMI v priebehu rokov 1999 –
2004 javia len veľmi miernu tendenciu k poklesu
rovnako u mužov aj u žien (obr. 61).

Z osôb, ktoré mali nadhmotnosť alebo obezitu 
a súčasne mali odmeraný aj pás (n = 3 325), až dve
tretiny mužov (66,6 %) a viac ako tri štvrtiny žien
(77,5 %) mali súčasne aj rizikové hodnoty obvodu
pása (muži > 94 cm a ženy > 80 cm), čiže prevažne ide
o centrálny typ obezity. Proporcia osôb s nadhmot-
nosťou alebo obezitou vo vysokom riziku (obvod
pása > 102 cm u mužov a > 88 cm u žien) je v mladších
vekových skupinách nízka a až do veku 44 rokov je
temer identická u mužov aj u žien (obr. 27). Vo
vyššom veku však nastáva prudký nárast abdominál-
nej obezity u žien a v najvyšších vekových skupinách
dosahuje dvojnásobok výskytu u mužov.

Samotný obvod pása vo zvýšenom riziku (bez ohľa-
du na hmotnosť), t.j. muži > 94 cm a ženy > 80 cm,
mali temer v rovnakom zastúpení muži aj ženy (48,4 %
mužov a 48,9 % žien), ale vysokorizikové hodnoty
(muži > 102 cm a ženy > 88 cm) mali vo väčšom za-

Obr. 25: Výskyt nadhmotnosti a obezity podľa BMI (index telesnej hmotnosti) a priemerné hodnoty BMI u mužov 
a žien podľa veku (n = 15 097)
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stúpení ženy (29,5 % vs 19,6 %). Našli sme aj také
osoby, ktoré mali síce normálnu hmotnosť (podľa
BMI), ale podľa obvodu pása u nich išlo o nahroma-
denie tukového tkaniva v oblasti brucha: hodnoty
zvýšeného rizika malo 2,7 % mužov a 3,8 % žien 
a hodnoty pása vo vysokom riziku mal jeden muž 
a 0,6 % žien (s normálnym BMI).

Hodnotenie hmotnosti podľa podielu telesného
tuku (% tuku) je zložitejšie ako podľa BMI, na vý-
počet ktorého stačí poznať výšku a hmotnosť člove-
ka, a preto sa ani rutinne nevyšetruje. Môže však po-
môcť presnejšie posúdiť primeranosť výživy, čiže
podiel aktívnej telesnej hmoty a depotného tuku na
celkovej hmotnosti, pretože tuk má nižšiu špeci-
fickú hmotnosť ako svalová hmota.

V skupine 10 504 osôb sme vyšetrili aj podiel (%)
telesného tuku. Zastúpenie nadhmotnosti a obezity
je temer rovnaké ako pri vyšetrení BMI – 67,8 % mu-
žov a 57,3 % žien, ale významný rozdiel je v rozložení
nadhmotnnosti a obezity – podľa podielu tuku až
38,9 % mužov a 33,5 % žien je v pásme obezity. Prie-
merné hodnoty percenta tuku stúpajú s vekom,* ale
odlišne ako BMI, vo vyššom veku podiel telesného
tuku neklesá, ale naopak stúpa, u žien výraznejšie
(obr. 28). Odlišná je aj distribúcia normálnej hmot-
nosti, nadhmotnosti a obezity podľa percenta tuku
(obr. 29): v mladšom veku je vyššie zastúpenie nor-
málnej hmotnosti, najmä u mužov, v porovnaní s hod-
notením podľa BMI, smerom k vyššiemu veku však

veľmi prudko narastá podiel obéznych mužov aj žien
(v najvyššej vekovej skupine sú viac ako 3/4 obéz-
nych osôb). Je to pravdepodobne dôsledok nedosta-
točnej fyzickej aktivity a rýchleho ubúdania svalovej
hmoty vo vyššom veku, čo sa pomocou BMI neodhalí
(ide o tzv. fenomén skrytej obezity). 

V rámci subjektívneho hodnotenia vlastnej hmot-
nosti sme zistili, že obezita v našej populácii nie je
ešte dostatočne vnímaná ako choroba: len 36,8 %
obéznych mužov a 46,9 % obéznych žien uviedlo obe-
zitu ako ochorenie vo svojej osobnej anamnéze. Tre-
tina mužov a štvrtina žien si subjektívne nepriznáva,
že ich hmotnosť je zvýšená. Muži sú k svojej hmot-
nosti všeobecne menej kritickí, len u najmladších
mužov je približná zhoda medzi subjektívne udávanou
a objektívne zistenou vyššou hmotnosťou, so zvyšu-
júcim sa vekom sebakritika klesá. Ženy do 35 rokov
sú k svojej hmotnosti nadmerne kritické; viac žien
subjektívne uvádza nadhmotnosť, ako ju v skutoč-
nosti má. Vo veku 35 – 44 rokov je temer rovnaký sub-
jektívny odhad ako objektívne zistená hmotnosť, ale
po 45. roku až do najvyššieho veku sebakritika veľmi
rýchlo klesá. Najkritickejšie sa vnímajú mladé ženy 
s vyšším stupňom vzdelania a ženy štíhle (s pribúdajú-
cou hmotnosťou klesá sebakritika). Najväčšie rozpory
medzi objektívnym vyšetrením a sebahodnotením
sme zistili v skupine so základným vzdelaním.233

V správe ATP (Panel pre liečbu dospelých) III40 sa
nadhmotnosť a obezita považujú za hlavné príčinné

Obr. 26: Percentuálne rozloženie normálnej hmotnosti, nadhmotnosti a obezity podľa BMI v jednotlivých vekových

skupinách u mužov a žien (n = 15 097)
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* Priemerné hodnoty % tuku sú u žien vyššie z dôvodu intersexuálnych rozdielov v objeme tukového tkaniva.



Obr. 27: Percentuálne zastúpenie osôb s nadhmotnosťou alebo obezitou a s obvodom pása > 102 cm (muži) 

a > 88 cm (ženy) (abdominálna obezita) podľa veku (n = 3 325)
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Obr. 28: Výskyt nadhmotnosti a obezity podľa podielu tuku a priemerné hodnoty % telesného tuku u mužov a žien podľa veku (n = 10 504)

100

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

38,9
33,5

28,9

32,2

41,7

24,8

normálna

hmotnosť

nadhmotnosť

obezita

muži ženy

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10 

% tuku

< 25 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65 – 74 >_ 75

vek
(roky)

28,6

21,4

17,9

14,8

19,7

23,5

24,3

26,8

28,7

38,7

37,7

36,1

32,7

28,4

muži

ženy

74

Vieme zdravo žiť?

(%)



75

Obezita

rizikové faktory ICHS a označujú sa ako priamy cieľ
intervencie. Zníženie telesnej hmotnosti vedie k po-
klesu koncentrácie LDL-CH a k zníženiu stupňa os-
tatných rizikových faktorov, najmä tých, ktoré tvoria
metabolický syndróm.40

Odborníci sa stále viac prikláňajú k názoru, že
k prírastku hmotnosti vedie nadbytočný príjem ener-
gie nezávisle od toho, z akého zdroja pochádza (z tu-
kov či zo sacharidov). Zatiaľ neexistujú spoľahlivé
dôkazy o tom, že by k úbytku hmotnosti mohlo dôjsť
len vďaka samotnému zníženiu príjmu tuku v po-
trave.234

PREVENCIA OBEZITY
Najefektívnejšia je prevencia obezity. Pri každej

príležitosti je vhodné podporovať prevenciu obezity
najmä u tých, u ktorých sa hmotnosť začína zvyšovať.
Prevencia obezity by mala mať vo verejnom zdravot-
níctve najvyššiu prioritu, pretože jej liečba vyúsťuje
väčšinou len do krátkodobého úspechu. Rôzne popu-
lárne diéty môžu pomôcť dosiahnuť krátkodobú
redukciu hmotnosti, ale nemajú presvedčivý dlho-
dobý účinok. Najdôležitejšie sú zmeny v životnom
štýle, dokonca aj u tých osôb, ktoré sa liečia medika-
mentózne alebo chirurgicky.216

V primárnej prevencii sa odporúča udržiavať
normálnu hmotnosť, resp. redukovať nadhmotnosť
a obezitu najmä znížením energetického príjmu,
zmenou stravovacích zvyklostí a zvýšením fyzickej
aktivity. 

Redukcia hmotnosti má priaznivý účinok aj na
mnohé iné odchýlky (napr. s každým redukovaným
kg hmotnosti sa znižuje hladina celkového choles-
terolu, LDL-CH, zvyšuje sa hladina HDL-CH). S pre-
venciou obezity je potrebné začať už v detskom
veku. Niektoré štúdie dokumentujú aj vplyv umelej
dojčenskej výživy na vznik detskej obezity. 

Obezita predstavuje zložitý celosvetový problém,
ktorý sa vyvinul v dôsledku kombinácie genetických,
behaviorálnych a kultúrnych vplyvov a vplyvov
prostredia. Jeho riešenie si vyžaduje nielen zmeny
správania na úrovni jednotlivcov, ale i zásahy do
zdravotnej politiky, sociálnej oblasti a kultúrnych
noriem.235 Podľa skúseností mnohých odborníkov sa
záujem o vlastné zdravie prejavuje len vtedy, keď na
to nie je potrebná vlastná aktivita a osobné pričine-
nie. Osobitne sa to prejavuje pri prevencii a liečbe
obezity – mnohí uprednostňujú drahé lieky alebo
iné „zaručené recepty“ na chudnutie pred primeranou
zmenou životného štýlu a stravovacích zvyklostí.

Obr. 29: Percentuálne rozloženie normálnej hmotnosti, nadhmotnosti a obezity podľa obsahu telesného tuku 

v jednotlivých vekových skupinách u mužov a žien (n = 10 504)
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XI. kapitola

Diabetes mellitus



Diabetes mellitus (DM) alebo cukrovka sa definu-
je ako porucha metabolizmu glukózy, ktorá je spô-
sobená buď nedostatočnou tvorbou inzulínu (DM
1. typu), alebo zníženou vnímavosťou na inzulín – in-
zulínovou rezistenciou (DM 2. typu). Kým DM 1. typu
sa vyskytuje zriedkavejšie a prevažne v mladom veku,
DM 2. typu je oveľa častejší (okolo 90 – 95 %), vy-
skytuje sa prevažne v dospelom veku a predpokladá
sa, že mnohí ho ani nemajú diagnostikovaný. Ex-
perti z WHO odhadujú, že počet dospelých diabeti-
kov sa celosvetovo do roku 2025 zdvojnásobí; celkový
počet diabetikov na svete v roku 1997 bol 143 mili-
ónov, v roku 2000 okolo 151 miliónov, do roku 2010
sa pravdepodobne zvýši na 221 miliónov a v roku
2025 na 300 miliónov, hlavne v dôsledku nesprávnej
výživy a životného štýlu.236 Ide o epidemický nárast
so súčasným dramatickým nárastom obezity, súvisia-
cim s nízkou telesnou aktivitou, konzumáciou ener-
geticky bohatej stravy s vysokým obsahom nasýte-
ných tukov už od detského veku.237

Zatiaľ čo výskyt iných chronických neinfekčných
ochorení (srdcovocievne, mozgovocievne, niektoré
druhy rakoviny) v USA klesá alebo je stabilný, v ro-
koch 1990 – 1999 sa výskyt diabetu u dospelých
zvýšil zo 4,9 % na 6,9 %, čo je nárast o 40 % a odhad
na roky 2000 – 2050 je zvýšenie až o 165 %.238 Pokles
úmrtnosti v dôsledku srdcovocievnych ochorení sa
v USA prisudzuje zníženiu výskytu rizikových faktorov
a zlepšeniu liečby srdcových ochorení, ale u diabe-
tikov sa pokles úmrtnosti na srdcovocievne ochore-
nia nezaznamenal a u žien – diabetičiek sa kardiovas-
kulárna úmrtnosť dokonca zvýšila.239 Od roku 1980
stúpla úmrtnosť  v USA v dôsledku diabetu o 30 %.240

Diabetes mellitus sa považuje za riziko porovna-
teľné s rizikom ICHS. Diabetes sa v súčasnosti už ne-
považuje za rizikový faktor KVCH, skôr za ekvivalent
ICHS. U človeka s diabetom je vysoké riziko rozvoja
ICHS v priebehu 10 rokov, pričom sa diabetes často
spája s mnohými ďalšími závažnými rizikovými fak-
tormi. Navyše je u diabetikov nezvyčajne vysoká úmrt-
nosť na infarkt myokardu, takže sú žiaduce mimoriad-
ne intenzívne preventívne opatrenia.40

U diabetikov väčšinu úmrtí a veľkú časť invalidi-
zácie spôsobuje ateroskleróza, ktorá spôsobuje 2- až
4-násobne častejší výskyt srdcovocievnych ochorení
v porovnaní s ostatnou populáciou.241 Srdcovocievne
ochorenia sú tak hlavnou príčinou smrti u pacientov
s diabetom 2. typu, bez ohľadu na dĺžku jeho trvania.
Kardiovaskulárna úmrtnosť pacientov s diabetom

2. typu bez predchádzajúceho infarktu myokardu je
porovnateľná s úmrtnosťou osôb bez diabetu, ale 
s prekonaným infarktom.242,243

S diabetom 2. typu je spojená dyslipidémia, t.j.
postihnutí majú zvýšené hodnoty VLDL, TAG, LDL-
CH a nízke hladiny HDL-CH.236 Porucha metabolizmu
pri diabete nepriaznivo ovplyvňuje všetky súčasti ciev-
nej steny. Diabetes sa už nechápe len ako porucha
metabolizmu cukrov. Okrem častých mikrovaskulár-
nych komplikácií diabetu (ako napr. porucha funk-
cie obličiek, očnej sietnice) sa u diabetikov výrazne
zvyšuje aj výskyt makrovaskulárnych komplikácií –
napr. ochorenia artérií zásobujúcich krvou srdce (ko-
ronárne artérie), mozog (karotídy) a aj periférnych
artérií (najmä na dolných končatinách). Preto okrem
tradičnej liečby – t.j. úpravy hladiny cukru v krvi –
je potrebná intenzívna protisklerotická liečba hneď
od stanovenia diagnózy, aby sa u diabetikov predišlo
kardiovaskulárnemu ochoreniu a úmrtiu.244

Všetky ostatné hlavné rizikové faktory pôsobia
aj u diabetikov ako nezávislé faktory vzniku KVCH.
Predpokladá sa, že tieto štandardné rizikové fakto-
ry sú zodpovedné najmenej za 2/3 nárastu kardio-
vaskulárneho rizika u diabetikov.245 Hypertenzia
má u diabetikov približne dvojnásobný výskyt než 
v ostatnej populácii, pričom kombinácia diabetu 
a hypertenzie zvyčajne urýchľuje rozvoj makro- 
a mikrovaskulárnych komplikácií a zvyšuje riziko
vzniku infarktu myokardu, mozgovej príhody a ocho-
rení periférnych ciev.246

Nárast kardiovaskulárneho rizika je mimoriadne
nápadný u žien. Diabetici zomierajú dvakrát častej-
šie a ženy – diabetičky dokonca 4-krát častejšie na
kardiovaskulárne ochorenia ako nediabetici.247 To zna-
mená, že zvyčajná ochrana, ktorú majú ženy v pred-
menopauzálnom veku, sa väčšinou v prítomnosti
diabetu úplne stráca.236

V SR celkový výskyt diabetu prekročil 5 % a ne-
ustále stúpa (obr. 30). Odhaduje sa, že približne rov-
naký počet prípadov diabetu nie je rozpoznaný. U žien
sa diabetes vyskytuje častejšie (56,3 %). Najvyšší
výskyt diabetu je vo vekovej skupine 50 – 69 rokov
(tvoria viac ako polovicu všetkých sledovaných dia-
betikov).248,249

V našom súbore 9 983 dobrovoľníkov, ktorých
sme sa pýtali na výskyt niektorých ochorení v osob-
nej anamnéze, diabetes uviedlo 5,3 % (5,7 % mužov
a 5,1 % žien) (obr. 9). Výskyt diabetu v blízkom
príbuzenstve (v prvom a v druhom stupni) uviedlo
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26,4 % všetkých osôb, ale diabetici uviedli výskyt 
v príbuzenstve až v 41,5 %.

Optimálnym spôsobom, ako predchádzať vysoké-
mu riziku KVCH u diabetikov, je prevencia samot-
ného diabetu, prípadne včasná identifikácia osôb vo
vysokom riziku bez zjavných príznakov. Vzhľadom
na to, že väčšinu tvorí diabetes 2. typu, ktorý sa
zväčša vyvíja vo vyšších vekových skupinách, je tu
dostatočný časový priestor na primárnu prevenciu –
t.j. aby diabetes nevznikol vôbec, prípadne vznikol čo
najneskôr a v miernejšej forme.250

U diabetikov oboch typov nejde len o dôslednú
kontrolu glykémie, ale aj o dôslednú kontrolu ďalších
rizikových faktorov: udržiavanie nízkych cieľových
hodnôt TK (< 130/< 80 mmHg) a nízkych cieľových
hodnôt lipidov v krvi, ktoré sú pre diabetikov všeo-
becne prísnejšie (celkový cholesterol < 4,5 mmol/l,
LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l). 

Pretože nástup diabetu 2. typu sa darí úspešne
odsúvať intervenciou v oblasti životného štýlu a pre-
tože diabetes 2. typu veľmi tesne súvisí s obezitou, 
v prevencii sa uplatňujú spoločné postupy ako v pre-
vencii obezity. V oblasti životného štýlu ide najmä
o zníženie telesnej hmotnosti, zvýšenie fyzickej akti-
vity, zníženie celkového energetického príjmu, príjmu
nasýtených živočíšnych tukov, jednoduchých cukrov,
zvýšenie príjmu obilnín, ovocia, zeleniny, strukovín
a rýb. Zmenou životného štýlu, ktorou sa v populácii
dosiahne priemerný pokles hmotnosti o 5 kg, možno
znížiť v priebehu 4 rokov výskyt diabetu 2. typu až
o 58 % a súčasne sa dosiahne úprava tlaku, TAG a HDL-
CH. Aj keď sú všetky zásady prevencie diabetu teo-
reticky jasné, ťažšie je to už s ich praktickou realizá-
ciou.237 V poslednom období pribúdajú aj dôkazy, že
niektoré potraviny a stravovacie zvyklosti môžu u žien
zvyšovať riziko vzniku diabetu 2. typu (napr. tzv. zá-
padný spôsob stravovania, strava s vysokým podie-
lom priemyselne spracovaných mäsových výrobkov
a pod.).251

Obr. 30: Vývoj chorobnosti mužov a žien na diabetes mellitus v SR v rokoch 1980 – 2003
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V malom počte respondentov sme vyšetrili glyké-
miu, ale vzhľadom na to, že v terénnych podmienkach
nebolo možné spoľahlivo zabezpečiť vyšetrenie nalačno,
výsledky neuvádzame.





XII. kapitola

Metabolický syndróm 



Metabolický syndróm predstavuje súbor metabo-
lických odchýlok, kde hlavným znakom je inzulínová
rezistencia (t.j. narušenie normálneho pôsobenia
inzulínu). Podľa definície z roku 2001 diagnózu
stanovuje prítomnosť najmenej troch z týchto
piatich kritérií:5,40

- abdominálna obezita, t.j. obvod pása > 102 cm
u mužov a > 88 cm u žien,

- zvýšená hladina TAG v krvi (>_ 2,0 mmol/l),
- znížený HDL-CH (< 1,0 mmol/l u mužov a < 1,2

mmol/l u žien),
- zvýšený krvný tlak (systolický >_ 130 mmHg, dia-

stolický >_ 85 mmHg),
- zvýšená hladina glukózy v krvi nalačno (>_ 5,6

mmol/l).
Metabolický syndróm (alebo syndróm inzulíno-

vej rezistencie) definoval ako prvý Reaven v roku
1988 a charakterizoval ho ako spoločný výskyt dys-
lipidémie, hypertenzie, poruchy tolerancie glukózy
so zvýšenými hladinami inzulínu v krvi.203,215 (Pojem
glukózová intolerancia sa nahrádza vhodnejším poj-
mom glukózová homeostáza.241) Neskôr sa k tomuto
súboru príznakov pridala aj obezita, pretože sa vy-
skytujú prevažne u obéznych. Metabolický syndróm
sa neustále rozširuje o ďalšie a ďalšie príznaky a dnes
zahŕňa prakticky všetky hlavné rizikové faktory
urýchľujúce aterosklerózu a tým aj výskyt kardiovas-
kulárnych ochorení.219

Prítomnosť metabolického syndrómu významne
zvyšuje kardiovaskulárne riziko, riziko rozvoja ICHS,
dokonca nezávisle od prítomnosti diabetu. Napr. ri-
ziko infarktu myokardu  a cievnej mozgovej príhody je
temer štvornásobne vyššie u nositeľov syndrómu; naj-
vyššie riziko majú jedinci so súčasným výskytom dia-
betu a metabolického syndrómu.252

Metabolický syndróm postihuje približne štvrtinu
obyvateľstva priemyselne rozvinutých krajín a jeho
výskyt narastá so zvyšujúcim sa vekom. Vo veku nad
60 rokov postihuje približne 40 % populácie.253

V ČR sa udáva jeho výskyt u 32 % mužov a 24,4 %
žien vo veku 25 – 64 rokov, pričom výskyt stúpa s ve-
kom a môže súvisieť s vysokou chorobnosťou a úmrt-
nosťou na KVCH.254

Kombináciou merania obvodu pása a vyšetrením
hladiny TAG je možné pomerne jednoducho a finančne
nenáročne odhaliť vysokorizikových jedincov s abdo-
minálnou formou obezity. Osoby s obvodom pása
väčším ako 90 cm a hladinou TAG vyššou ako 2 mmol/l
majú až 80 % pravdepodobnosť, že sú nositeľmi aj ďal-

ších znakov metabolického syndrómu. Obvod pása by
mal praktický lekár odmerať u každého pacienta pri
návšteve ambulancie.255 Vhodným spôsobom na posú-
denie rizika sa ukazuje použitie indexu TAG/HDL-CH,
ktorý je silným predpovedným faktorom kardiovas-
kulárneho rizika.256

Podľa týchto odporúčaní sme v skupine osôb, kto-
ré mali vyšetrené TAG a súčasne obvod pása (n = 1 488),
našli spolu 10,7 % osôb (15,9 % mužov a 5,7 % žien)
s hladinou TAG vyššou ako 2 mmol/l a súčasne s ob-
vodom pása väčším ako 90 cm (muži) a väčším ako
80 cm (ženy). Index TAG/HDL-CH väčší ako 2 sme
našli u 15 % mužov a 5,1 % žien. Súčasne prítomné
všetky tri faktory (t.j. rizikový obvod pása, hladinu
TAG > 2 mmol/l a index TAG/HDL-CH >_ 2) malo 10,7 %
mužov a 3,4 % žien. Riziko vzniku metabolického syn-
drómu v zmysle uvedených odporúčaní sme zistili
približne 3-násobne častejšie u mužov.

Pretože sme nevyšetrovali glykémiu nalačno, zis-
ťovali sme prítomnosť len štyroch z piatich kritérií
metabolického syndrómu v skupine 1 332 osôb (ob-
vod pása, TAG, HDL-CH a TK). Prítomnosť 3 alebo 4
kritérií sme zistili u 9 % mužov a 10 % žien a vo veko-
vej skupine 55 – 64 rokov u 19,2 %, čo je nižší výs-
kyt, ako sa v populácii väčšinou udáva.254

V prevencii metabolického syndrómu sa najväčší
dôraz kladie na úpravu životného štýlu (najmä zní-
ženie hmotnosti, zvýšenie telesnej aktivity, nefaj-
čenie), pretože má silný vplyv na všetky zložky
metabolického syndrómu.42 V liečbe metabolického
syndrómu sa jednak odstraňujú vyvolávajúce príčiny
(t.j. obezita a nedostatok pohybu) a pozornosť sa
zameriava aj na všetky prítomné rizikové faktory –
nelipidové i lipidové.40
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Výživa predstavuje súbor fyziologických a bioche-
mických pochodov, ktorými organizmus z vonkaj-
šieho prostredia prijíma a využíva látky nevyhnutné
pre svoj život. Biologicky hodnotná potrava pokrýva
fyziologické potreby človeka úmerne k jeho potrebám
a k podmienkam jeho prostredia (vek, pohlavie, druh
vykonávanej práce, fyziologický stav). Mala by obsa-
hovať všetky látky, ktoré organizmus potrebuje v po-
trebnom množstve a v optimálnom pomere, a nemala
by obsahovať látky, ktoré môžu organizmus poško-
dzovať.

Výživa spolu s pohybovou aktivitou sú rozhodu-
júcimi činiteľmi ovplyvňujúcimi chorobnosť a úmrt-
nosť na srdcovocievne ochorenia. Zmeny genetické-
ho kódu človeka sú nesmierne pomalé, čiže dnešný
človek má zhodný genetický kód s človekom z obdo-
bia paleolitu, keď prevládal vysoký podiel fyzickej
aktivity a vo výžive dominovala vláknina, minerály,
vitamíny a potrava s nízkym podielom soli a koncen-
trovaných foriem energie z tukov a cukrov.45

Organizmus človeka sústavne prijíma z vonkaj-
šieho prostredia látky potrebné na udržanie života
a naopak, vylučuje do vonkajšieho prostredia všetky
nepotrebné látky a škodliviny. Potrava je teda jedným
z faktorov vonkajšieho prostredia, ktorý významnou
mierou určuje funkčný stav organizmu. Rovnováha
medzi príjmom a výdajom energie je podmienkou pre
normálnu funkciu ľudského organizmu. Človek patrí
k všežravcom, t.j. konzumuje živočíšnu aj rastlinnú
potravu, svojím enzymatickým vybavením je schop-
ný prijímať, spracovávať a využívať temer všetky sú-
časti rastlinnej aj živočíšnej potravy. Aj z rastlinnej,
aj zo živočíšnej potravy prijíma človek niektoré dô-
ležité látky, ktoré si sám nedokáže vytvoriť (sú to
vitamíny, niektoré aminokyseliny a mastné kyseliny,
minerály, stopové prvky), preto primeraný pomer
rastlinnej aj živočíšnej potravy je podmienkou pre
zachovanie a udržanie zdravia.257

Vzťah medzi výživou a KVCH sa intenzívne skúma
už temer celé storočie. Začiatkom minulého storočia
sa podarilo vyvolať aterosklerózu u králikov podáva-
ním stravy s vysokým obsahom cholesterolu a nasýte-
ných tukov, resp. samotným cholesterolom. V 50. ro-
koch minulého storočia sa dokázalo, že hlavne príjem
nasýtených mastných kyselín a v menšej miere aj prí-
jem cholesterolu zvyšuje u ľudí hladinu cholesterolu
v krvi.258 Neskôr sa vďaka epidemiologickým štúdiám
dokázal vzťah zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi 
s vývojom aterosklerózy a ICHS. Vznikla tak hypotéza

„strava-srdce“, podľa ktorej hlavnou príčinou atero-
sklerózy a ICHS u ľudí je vysoký príjem nasýtených
tukov a cholesterolu z potravy.259 Ide však len o zjed-
nodušenú hypotézu, pretože vplyv potravy na vývoj
ICHS sa sprostredkuje viacerými biologickými mecha-
nizmami. V posledných dvoch desaťročiach sa vďaka
mnohým intervenčným štúdiám podarilo získať
množstvo nových poznatkov o potravinách a živi-
nách priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvňujúcich
kardiovaskulárny systém.260

Správna výživa má významnú úlohu aj v primár-
nej, aj v sekundárnej prevencii ischemickej choroby
srdca. Má priaznivý efekt na hladinu krvných lipidov
a diéta má rozhodujúcu účasť v liečbe najmä osôb 
s viacnásobnými metabolickými rizikovými faktormi.
Odpoveď organizmu na diétu je rozdielna a pravdepo-
dobne geneticky podmienená. Rozlišuje sa tzv. zdravá
diéta (zdravé stravovanie), zameraná na zdravé stra-
vovacie zvyklosti a výber zdravých potravín s cieľom
prevencie obezity, hypertenzie a hypercholestero-
lémie. Odporúča sa pre celú populáciu s cieľom zní-
žiť najmä priemernú hladinu cholesterolu (uvádza
sa, že zníženie priemernej hladiny cholesterolu 
o 10 % môže zabrániť až 30 % všetkých prípadov
ICHS, kým dlhodobá individuálna liečba liekmi
znižujúcimi hladinu cholesterolu v krvi môže dosiah-
nuť len 15 – 20 % redukciu prípadov ICHS).261

Pretože je nereálne a ekonomicky aj logicky nemož-
né farmakologicky liečiť takú veľkú časť populácie
pri masívnom výskyte zvýšenej hladiny celkového
cholesterolu (napr. v Kanade až 46 % dospelej popu-
lácie vo veku 18 – 74 rokov má hladinu celkového
cholesterolu vyššiu ako 5,2 mmol/l), ako prija-
teľnejšia alternatíva sa ukazuje výživová interven-
cia, pričom problémom ostáva druh intervencie.
Niektoré štúdie poukazujú na obmedzený úspech
alebo dokonca neúspech výživovej intervencie. Iné,
napr. aj fínsky Projekt Severná Karélia, dokumento-
vali výrazné zníženie výskytu kardiovaskulárnych
ochorení.262

U osôb s už manifestným ochorením sa odporúča
podporná liečebná diéta, spolu s nevyhnutnými zme-
nami v životnom štýle. Je zameraná najmä na zníže-
nie LDL-CH v krvi. Je to predovšetkým diéta nutrične
vyvážená, primeraná, s nízkym obsahom nasýtených
tukov a trans-mastných kyselín, pričom príjem chole-
sterolu zo stravy by nemal presiahnuť 200 mg/denne.
Mala by obsahovať najmenej 5 porcií ovocia a zeleniny
denne spolu s nízkotučnými mliečnymi výrobkami 
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a zníženým obsahom soli, ak má pacient hypertenziu.
Individuálne možno preferovať buď ázijský typ
stravovania s vyšším príjmom komplexných sachari-
dov, alebo mediteránske stravovanie s vyšším príjmom
olivového oleja. Odporúčajú sa dve porcie tučnej
ryby týždenne; cukor, sladkosti a cukrovinky by sa
mali z jedálnička vylúčiť úplne.216

TUKY V POTRAVE A ICH VPLYV NA KARDIOVASKU-
LÁRNE RIZIKO

K tukom v potrave, ktoré majú vplyv na hladiny
tukových látok v krvi a na ovplyvnenie celkového
kardiovaskulárneho rizika, patria najmä: choleste-
rol, nasýtené a nenasýtené tuky (resp. mastné kyse-
liny) a osobitná forma nenasýtených mastných
kyselín – tzv. trans-mastné kyseliny.

Pôvodne sa pripisovala cholesterolu privádzané-
mu do organizmu potravou kľúčová úloha v rozvoji
aterosklerózy. Neskôr, keď sa zistilo, že väčšina cho-
lesterolu sa v organizme syntetizuje, sa význam exo-
génneho cholesterolu v potrave prehodnotil. Účinok
exogénneho cholesterolu pravdepodobne úzko sú-
visí s celým radom iných, súčasne v strave prítom-
ných nutričných faktorov. Zistilo sa, že príjem cho-
lesterolu v potrave má len malý účinok na hladinu
krvných lipidov.263 Navyše sa u ľudí prejavuje aj veľmi
výrazná biochemická individualita v odpovedi na

exogénny cholesterol. 
Zdrojom exogénneho cholesterolu sú najmä

vnútornosti, vajcia a iné, výlučne živočíšne potraviny
(rastlinná potrava cholesterol neobsahuje). Pre doj-
čatá je cholesterol esenciálnou zložkou stravy a spo-
lu s niektorými ďalšími látkami má významnú funkciu
pri vývoji mozgu a nervového systému. 

Obmedzenie konzumácie vajec sa všeobecne
odporúča ako opatrenie na zníženie koncentrácie
cholesterolu v krvi a na prevenciu ICHS a v populácii
sa roky pestuje strach z vaječného žĺtka. Výsledky
epidemiologických štúdií o vzťahu medzi spotre-
bou vajec a rizikom KVCH nepriniesli jednoznačné
výsledky. Vajce obsahuje len veľmi malé množstvo
nasýtených mastných kyselín a neobsahuje žiadne
trans-mastné kyseliny, ktoré sú hlavným činiteľom
zvyšovania hladiny cholesterolu v krvi, a okrem znač-
ného množstva cholesterolu (približne 213 mg) obsa-
huje aj celý rad ďalších živín (nenasýtené mastné
kyseliny, esenciálne aminokyseliny, kyselinu listovú,
lecitín, vitamíny skupiny B), ktoré zvyšujú hladinu
HDL-CH v krvi a pozitívne ovplyvňujú aj niektoré
ďalšie ukazovatele. Výsledky 8-ročného sledovania
veľkého počtu probandov viedli k záveru, že konzu-
mácia jedného vajca denne pravdepodobne nemá
podstatný vplyv na riziko ICHS alebo cievnej mozgovej
príhody u zdravých mužov a žien (zvýšené riziko sa

Obr. 31: Percentuálny podiel energetického príjmu z tukov (%) vo vybraných európskych krajinách v roku 2001
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prejavilo len u diabetikov).264

V súčasnosti sa odporúča znížiť množstvo prijí-
maného exogénneho cholesterolu na najviac 300 mg
denne.

Štúdia siedmich krajín ukázala priamu súvislosť
medzi príjmom nasýtených tukov (nasýtených mast-
ných kyselín) a výskytom ICHS. V tejto štúdii malo
Fínsko najvyšší a skupina krajín v oblasti Stredozem-
ného mora naopak podstatne nižší výskyt ICHS. V Ja-
ponsku, kde je veľmi nízky príjem nasýtených tukov,
bol najnižší výskyt KVCH. Známe sú aj výsledky v sku-
pine Japoncov, ktorí migrovali do USA a zvýšili si prí-
jem energie a nasýtených tukov. Vyústilo to do ich
zvýšenej hmotnosti a zvýšenej hladiny cholesterolu
s následným zvýšením výskytu KVCH.265,266 Pozoruhod-
nú výnimku tvoria Francúzi, ktorých tradičný spôsob
stravovania by mal znamenať zvýšené riziko KVCH.
Napriek tomu, že ich príjem nasýtených tukov a cho-
lesterolu v strave je veľmi podobný ako v iných západ-
ných krajinách (a celkový príjem tukov je najvyšší 
v Európe – obr. 31), výskyt KVCH je vo Francúzsku
najnižší. Jedným z možných vysvetlení by mohol byť
inverzný vzťah medzi konzumáciou vína a výskytom
KVCH.267 Ďalším vysvetlením by mohla byť strava
bohatá na ovocie, zeleninu, vitamíny C, E a betaka-
rotén a malé množstvo rastlinných olejov.32,268

Všetky doterajšie poznatky potvrdzujú, že nasý-
tené mastné kyseliny (ich najväčší obsah – viac ako
80 %, je v rastlinných tukoch – v kokosovom a v palmo-
vom oleji) zvyšujú hladinu celkového cholesterolu aj
LDL-CH v krvi a naopak, nenasýtené mastné kyseliny
ich znižujú. Aterogénny potenciál nasýtených mast-
ných kyselín je však podstatne vyšší (približne dvoj-
násobný) ako antiaterogénny účinok nenasýtených
mastných kyselín.13,269 Epidemiologické štúdie potvr-
dili priamu a silnú súvislosť medzi príjmom nasýte-
ných tukov v potrave a výskytom ICHS.270 Vysoký
obsah nasýtených mastných kyselín v potrave pred-
stavuje významný rizikový faktor ICHS (najmä v kom-
binácii s fajčením). Naopak, zníženie obsahu nasý-
tených mastných kyselín v potrave prináša vo veľkých
sledovaných skupinách populácie zníženie výskytu
ICHS. Priaznivo pôsobí aj vyšší obsah vlákniny a anti-
oxidantov v potrave. 

Nenasýtené mastné kyseliny znižujú hladinu
LDL-CH, ak v strave nahradia nasýtené mastné kyse-
liny (čím sú viac nenasýtené, čiže čím viac dvojných
väzieb obsahujú, tým sú kvapalnejšie pri izbovej
teplote a tepelne nestabilnejšie). Existujú dve hlavné

skupiny nenasýtených mastných kyselín: polyne-
nasýtené mastné kyseliny (PUFA) a mononenasýtené
mastné kyseliny (MUFA).216

K hlavným nenasýteným mastným kyselinám prijí-
maným v potrave patria:

- mononenasýtené mastné kyseliny (n-9) – napr.
kyselina olejová. Vyskytuje sa najmä v olivovom
oleji, ale aj v bravčovej masti. Nie je esenciálna,
organizmus si ju dokáže syntetizovať. Znižuje
hladinu celkového cholesterolu a LDL-CH. Oli-
vový olej obsahuje až 74 % mononenasýtenej
kyseliny olejovej, čo mu zaručuje mimoriadne
vysokú termostabilitu (preto je vhodný aj na
použitie za tepla). Je súčasťou mediteránskej
diéty.45

Polynenasýtené mastné kyseliny nepredstavujú
homogénnu skupinu, ale rozdeľujú sa na dve sku-
piny podľa pozície prvej dvojnej väzby v molekule na
n-6 a n-3 mastné kyseliny: 

- polynenasýtené mastné kyseliny n-6 – napr.
kyselina linolová – patrí k esenciálnym mastným
kyselinám, organizmus ju získava výlučne potra-
vou. Nachádza sa najmä v oleji zo semien rastlín
(slnečnicový, kukuričný, sezamový), 

- polynenasýtené mastné kyseliny n-3 – napr. alfa-
linolénová, eikosapentaenová (EPA) a dokosa-
hexaenová (DHA). Kyselina alfa-linolénová sa
vyskytuje najmä v repkovom, v sójovom, v ľano-
vom oleji, v orechoch, v sóji a v niektorých ďal-
ších semenách. EPA a DHA sa vyskytujú najmä
v tučných rybách a iných morských živočíchoch.
Sú významnou zložkou vo výžive, lebo znižujú
riziko ICHS, znižujú chorobnosť a úmrtnosť na
ICHS a infarkt myokardu, znižujú výskyt porúch
srdcového rytmu, znižujú hladinu cholesterolu
a TAG, znižujú sklony k trombóze, pravdepodobne
zvyšujú stabilitu aterosklerotického plaku a zlep-
šujú funkciu endotelu.271 Napr. konzumácia 2 – 3
porcií rýb týždenne súvisí so znížením rizika
ICHS u žien až o 30 %.216,260,272 

Mnoho štúdií potvrdilo súvislosť medzi vysokým
príjmom rýb a zníženou kardiovaskulárnou úmrt-
nosťou vzhľadom na vysoký obsah n-3 nenasýtených
mastných kyselín v rybom tuku. Preto sa odporúča
konzumovať 1 – 2 rybacie jedlá týždenne, hlavne ak
nahradia napr. konzumáciu tučného mäsa ako zdroja
nasýtených tukov. Je potrebné sa však vyhnúť
konzumácii rýb kontaminovaných ortuťou alebo inými
ťažkými kovmi alebo toxínmi. Kontaminácia ortuťou
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môže znamenať riziko nielen pre citlivé osoby (deti,
tehotné ženy), ale ukázalo sa, že môže tiež znížiť
priaznivý účinok rýb na kardiovaskulárne riziko.273

Napr. muži vo východnom Fínsku, ktorí konzu-
movali veľké množstvo rýb, mali napriek tomu para-
doxne obzvlášť vysokú kardiovaskulárnu úmrtnosť.
V tomto prípade išlo pravdepodobne o kontamináciu
rýb ortuťou s následnou akumuláciou ortuti v orga-
nizme a o podporu peroxidácie tukov ortuťou. Potvr-
dilo sa, že ortuť, dokonca v subtoxických množstvách,
je rizikovým faktorom fatálnych kardiovaskulárnych
príhod tým, že podporuje peroxidáciu tukov.274

V potrave sú spravidla všetky mastné kyseliny -
nasýtené aj nenasýtené – zmiešané, čo sťažuje štú-
dium účinku jednotlivých skupín mastných kyselín
na kardiovaskulárny systém.275 

Všetky mastné kyseliny (s výnimkou trans-mast-
ných kyselín) zvyšujú hladinu HDL-CH.

Trans-mastné kyseliny zvyšujú hladiny LDL-CH,
znižujú hladiny HDL-CH,276 zhoršujú pomer celkového
cholesterolu k HDL-CH, zvyšujú aj hladiny lipopro-
teínu(a) a TAG, čiže ich celkový negatívny potenciál
je vyšší ako potenciál nasýtených mastných kyselín.
Príjem veľkého množstva trans-mastných kyselín mô-
že viesť dokonca k inzulínovej rezistencii a zvyšovať
riziko diabetu 2. typu.260,277-281

Trans-mastné kyseliny sa vyskytujú aj v prírode
– sú výsledkom anaeróbnej bakteriálnej fermentácie 
v tráviacom trakte prežúvavcov a od nich sa dostávajú
do potravinového reťazca. Ďalším zdrojom je priemy-
selné spracovanie olejov (stužovanie, hydrogenácia
olejov). 

Výroba stužených tukov sa začala začiatkom 20.
storočia a postupne sa rozširovala. Od polovice 90.
rokov sa v moderných technologických postupoch
(interesterifikácia, prípadne frakcionácia) začala pre-
sadzovať snaha o zníženie alebo úplné vylúčenie
trans-izomérov z výrobkov. V súčasnosti existujú
výrobky s nízkym obsahom trans-mastných kyselín
a súčasne so zvýšeným obsahom polynenasýtených
mastných kyselín a prípadne iných zdraviu prospeš-
ných látok.282 Problémom však ostávajú rôzne
druhy priemyselne vyrábaného trvanlivého pečiva,
cukroviniek, potravín rýchleho občerstvenia, vyprá-
žaných a fritovaných jedál, hotových polievok, omá-
čok, instatných mliečnych výrobkov a pod., kde je
obsah trans-mastných kyselín stále vysoký.

Obsah trans-mastných kyselín sa predovšetkým
v roztierateľných tukoch (nátierkach) postupne vý-

razne zlepšuje. Ešte začiatkom 90. rokov bol obsah
trans-mastných kyselín v nátierkach dostupných na
našom trhu v rozmedzí 16,3 % – 29,6 % (v zahraničí
od stopových množstiev až po 39,9 %) a v tuhých jed-
lých tukoch určených na pečenie bol ich obsah až
27,8 % – 42,2 % (v zahraničí od stopových množstiev
až po 39 %). V súčasnosti sa zlepšilo zloženie roztiera-
teľných tukov, pokiaľ ide o obsah mastných kyselín,
prípadne sa výrobky obohacujú o ďalšie významné
výživové faktory (nenasýtené mastné kyseliny,
vitamíny, rastlinné steroly, inulín a iné) a výrazne
sa znížil obsah trans-mastných kyselín (0,2 – 15 %).
V zložení jedlých tukov určených na pečenie však 
k výraznému zlepšeniu nedošlo. Trendy jednoznačne
smerujú k výrobkom s minimálnym obsahom trans-
mastných kyselín, s vyšším obsahom polynenasý-
tených mastných kyselín a s nižším celkovým obsa-
hom tuku.283

Na našom trhu je široký sortiment kvalitných rast-
linných olejov a tukov. Najvýznamnejšími olejnatými
plodinami u nás sú repka (bez obsahu kyseliny eru-
kovej) a slnečnica. Slnečnicové oleje sú bohaté na
kyselinu linolovú, repkové oleje na kyselinu olejovú
a alfa-linolénovú. Vzhľadom na vysoký obsah poly-
nenasýtených mastných kyselín nie sú vhodné na
tepelné spracovanie (vyprážanie, fritovanie). Sú te-
pelne nestabilné, pri ich tepelnom spracovaní sa
oxidujú a vzniká množstvo agresívnych rizikových
látok (vrátane transforiem mastných kyselín), ktoré
môžu mať toxické, prípadne až mutagénne a karci-
nogénne účinky. Zistilo sa, že tuky podliehajú degra-
dácii aj pri mikrovlnnom ohrievaní.284,285 Najvyššiu
tepelnú stabilitu má olivový olej a zo živočíšnych
tukov bravčová masť s pomerne vysokým obsahom
nenasýtených mastných kyselín, najmä kyseliny ole-
jovej (obsahuje 11 % polynenasýtených mastných
kyselín, 45 % kyseliny olejovej a 40 % nasýtených
mastných kyselín).13,45 Okrem správneho používania
rastlinných olejov je potrebné vedieť ich aj správne
skladovať; pri skladovaní na svetle podliehajú oxi-
dácii.286,287

RASTLINNÁ POTRAVA A JEJ VPLYV NA KARDIO-
VASKULÁRNE RIZIKO

Súčasné výživové odporúčania zdôrazňujú vyso-
ký príjem polysacharidov, hlavne škrobu, a obmedzo-
vanie príjmu jednoduchých cukrov. Obilniny sú vo
väčšine krajín základnou potravinou. Väčšinou sa
však konzumujú rafinované obilniny, ktoré obsahujú



síce viac škrobu, ale výrazne menej vlákniny, esen-
ciálnych mastných kyselín a iných dôležitých zlúče-
nín. A práve vláknina z obilnín významne súvisí s niž-
ším rizikom ICHS, dokonca významnejšie ako vláknina
z ovocia a zeleniny.260,288,289

Strava bohatá na komplexné sacharidy a chudob-
ná na tuk je typická pre ázijský typ stravovania, kde
príjem nasýtených tukov a cholesterolu je veľmi
nízky.216

Rastlinné steroly sú prirodzenou zložkou stravy,
ich molekuly majú podobnú štruktúru ako molekula
cholesterolu. Ich vplyv na znižovanie hladiny cho-
lesterolu je známy už viac ako 50 rokov a ako jedno-
značne dokázali klinické štúdie, znižujú absorpciu
cholesterolu v čreve a tým znižujú hladinu celkové-
ho cholesterolu v krvi.290 Potraviny obohatené o rast-
linné steroly sú už bežne dostupné (napr. mäkké ná-
tierky z rastlinných tukov), na vyhodnotenie ich účin-
ku po dlhodobom používaní však bude potrebný dlh-
ší čas.291

Vláknina, čiže nestráviteľné rastlinné komplexné
sacharidy (napr. celulóza, pektín, rastlinné gumy,
chitín, polysacharidy z húb, z rias, z morských živo-
číchov a pod.), je dôležitou súčasťou vyváženej diéty.
Hlavným zdrojom vlákniny je ovocie, zelenina a obil-
niny. Ide najmä o tzv. rozpustnú vlákninu, ktorá je
najúčinnejšia v znižovaní hladiny cholesterolu a po-
dieľa sa na znižovaní LDL-CH bez toho, aby nepriaz-
nivo ovplyvňovala hladinu HDL-CH. Tento efekt sa
potvrdil aj v experimentálnych, aj v epidemiologických
štúdiách. Zvýšenie denného príjmu vlákniny opako-
vane potvrdilo zníženie celkového kardiovaskulár-
neho rizika, pričom najviac sa na znížení rizika po-
dieľa vláknina z obilnín.288

V rastlinnej potrave sa nachádzajú aj mnohé,
často ešte nie dostatočne identifikované látky – fyto-
nutrienty, napr. flavonoidy a polyfenoly, ktoré pre-
ventívne pôsobia na srdcovocievny systém. Predsta-
vujú skupinu prírodných látok v potravinách rastlin-
ného pôvodu, hlavne v ovocí, v čaji a v zelenine. Ich
spoločnou vlastnosťou je antioxidačný účinok (brá-
nia oxidácii LDL-CH) a ovplyvňujú aktivitu rôznych
enzýmových systémov. V potrave pôsobia ako faktory
podporujúce zdravie – majú antiaterogénny, antikar-
cinogénny a antitrombotický účinok. Ďalšie fytonu-
trienty sa nachádzajú napr. v cesnaku, v cibuli (sul-
fidy) – prispievajú k znižovaniu hladiny choleste-
rolu v krvi a k znižovaniu krvného tlaku; karotenoidy
sa nachádzajú vo farebných plodoch; látky v nie-

ktorých hubách – napr. v japonskej šii-take, ale aj 
v u nás pestovanej hlive ustricovej, pôsobia na znižo-
vanie hladiny cholesterolu v krvi atď. Z toho vyplýva,
že dostatočne vysoká a pravidelná spotreba ovocia,
zeleniny, čaju, strukovín a obilnín zaručuje spoľahli-
vý príjem celého komplexu ochranných prírodných
látok, ktoré významne prispievajú k udržaniu
dobrého zdravia. Zvýšená konzumácia ovocia a zele-
niny sa považuje za jeden z najvhodnejších prostried-
kov prevencie civilizačných ochorení.102,292,293

V experimente na potkanoch prídavok hlivy
ustricovej do stravy znamenal zníženie absorpcie 
a biosyntézy cholesterolu a zvýšenie odbúravania
cholesterolu a jeho vylučovanie prostredníctvom 
žlčových kyselín. Za tento efekt je zodpovedný celý
rad látok, najmä vláknina beta-glukán, lignín, pek-
tín, chitín-chitosan a steroly.294,295

Rastlinné bielkoviny – najmä zo sóje – ich vysoký
príjem je typický opäť pre ázijskú stravu. Ich priaz-
nivý efekt na sérové lipidy je známy, ale mechaniz-
mus účinku nie je celkom objasnený.296

ANTIOXIDANTY, VITAMÍNY
Dostupné údaje podporujú hypotézu, že oxidácia

LDL-CH v stene artérie je prvotným krokom v iniciácii
poškodenia cievnej steny. Preto vzrástol záujem o an-
tioxidanty, ktoré by mohli pôsobiť preventívne alebo
by mohli tento proces zastaviť. Významnú úlohu má
najmä vitamín E, ktorý je veľmi silným antioxidan-
tom rozpustným v tukoch. Podobne pôsobia aj beta-
karotén a vitamín C. Zdrojmi vitamínu E z potravy sú
napr. oleje zo semien, orechy, avokádo, celozrnné
obilniny, vajcia a zelená zelenina. Beta-karotény sa
nachádzajú najmä v mrkve a vo varenej brokolici.
Vitamín C je bohato dostupný najmä v ovocí a v zele-
nine, ale ničí sa varením.216,297,298

Veľké prospektívne štúdie potvrdili, že hladina
plazmatického vitamínu C je v inverznom vzťahu
k úmrtnosti na všetky príčiny smrti, na KVCH a na
ICHS.299 Osoby, ktoré denne dostávali dávku E vita-
mínu a C vitamínu, mali signifikantné znaky regresie
aterosklerózy. V súčasnosti však viaceré štúdie ne-
potvrdili priaznivý účinok podávania syntetických
vitamínov v prevencii ICHS, najlepší účinok majú vi-
tamíny prirodzene konzumované v potrave, kde spo-
lupôsobia aj ďalšie látky.

Megadávky vitamínu C, ktoré pred niekoľkými
desiatkami rokov propagoval najmä Pauling, dnes
patria už len histórii, ich pozitívny efekt sa nepreuká-
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zal. Voľná ponuka a bežné užívanie vitamínových
preparátov je dnes realitou, ktorá môže mať veľký
verejno-zdravotný význam. Užívanie vitamínov je
odôvodnené vtedy, keď ide o doplnok k potravi-
novému príjmu, ktorý nenapĺňa odporučené dávky.
Týka sa to najmä vitamínu C a v menšej miere niek-
torých ďalších vitamínov (D, B2, B6, kyseliny lis-
tovej). Predávkovaním vitamínmi môže dôjsť k poš-
kodeniu zdravia (hypervitaminózy), k interakciám
s inými liekmi a k rôznym vzájomným vzťahom
medzi vitamínmi. K predávkovaniu vitamínmi však
nemôže dôjsť pri prirodzenom príjme potravou!
Ako určitý kompromis sa ponúka fortifikácia niek-
torých potravín vitamínmi (funkčné potraviny).300

Niektoré populačné skupiny majú vyššie nároky
na príjem vitamínu C – napr. fajčiari, konzumenti alko-
holu, tehotné a dojčiace ženy, ženy užívajúce hor-
monálnu antikoncepciu a ľudia vo vyššom veku.

KÁVA A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO
Už pomerne dlho sa zisťuje, či káva má alebo

nemá nepriaznivý vplyv na kardiovaskulárne riziko.
Treba však rozlišovať medzi filtrovanou a zalievanou
kávou (ktorá sa konzumuje najmä v Škandinávii, vo
Francúzsku alebo v Turecku) a ktorá pravdepodobne
súvisí so zvyšovaním hladiny celkového cholesterolu
v krvi.216 Zvýšenie kardiovaskulárneho rizika sa po-
zorovalo len u tých, ktorí denne konzumovali viac
ako 5 – 6 šálok kávy.301,302

Vplyv konzumácie kávy na kardiovaskulárne
riziko sa skúmal už vo Framinghamskej štúdii, kde
bola káva zaradená medzi potenciálne rizikové fak-
tory.52 Škodlivosť kávy sa nepotvrdila, naopak, po-
tvrdil sa škodlivý účinok fajčenia (často sa konzu-
mácia kávy kombinovala s fajčením). Vplyv kávy na
zvyšovanie hladiny cholesterolu v krvi sa tiež
potvrdil len pri varenej (zalievanej) káve, ale nie pri
káve filtrovanej alebo pripravovanej pomocou horú-
cej pary (preso). Pri bežnej konzumácii kávy sa
nepotvrdil ani jej vplyv na vyvolávanie alebo zhoršo-
vanie srdcových arytmií. Naopak, v rámci Projektu
Severná Karélia sa zistilo, že zvýšenú úmrtnosť na
ICHS mali tí, ktorí kávu vôbec nekonzumovali.
Vysvetľuje sa to jednak tým, že káva obsahuje nie-
ktoré účinné antioxidanty (podobne ako kakao, čoko-
láda), a jednak tým, že tí, ktorí kávu nepili, mali na
to nejaké závažné zdravotné dôvody. Niektoré štúdie
udávajú, že len veľmi vysoká spotreba kávy (6 – 9
šálok denne) môže prípadne zvyšovať riziko ICHS. 

Niektoré práce z minulosti, ktoré poukazovali na
kávu ako rizikový faktor KVCH, však nebrali do úva-
hy skutočnosť, že konzumenti kávy boli často sú-
časne fajčiarmi a mali stresový životný štýl. V posled-
ných desaťročiach prevláda názor, že ani pravidelná
konzumácia niekoľkých šálok kávy denne nezna-
mená riziko pre srdcovocievny systém, dokonca ani
nezvyšuje krvný tlak. Rôzne štúdie na veľkých poč-
toch probandov viedli k záverom, že príjem kofeínu
z kávy nemá vplyv ani na celkovú úmrtnosť, ani na
úmrtnosť v dôsledku srdcovocievnych, mozgovo-
cievnych alebo nádorových ochorení. V kávových
bôboch sa síce nachádzajú látky (diterpény), ktoré
zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi, tento efekt sa dá
však preukázať len u ľudí, ktorí konzumujú denne
viac ako 5 šálok nefiltrovanej kávy. Závery 10-roč-
ného sledovania vzťahu medzi konzumáciou kávy 
a rizikom ICHS u žien svedčia o tom, že konzumácia
kávy nepatrí medzí významné rizikové faktory ICHS,
dokonca ani pri konzumácii 6 a viac šálok denne 
a významne nezvyšuje krvný tlak. Konzumácia kávy
môže však súvisieť s fajčením, a preto je potrebné ten-
to vplyv oddeliť od konzumácie kávy.301

Kofeín obsiahnutý v káve je síce návykovou látkou
(pravdepodobne najužívanejšou), mierne pitie kávy
však ani pri dlhodobom požívaní neohrozuje zdravie
človeka a proti konzumácii 1 – 3 šálok kvalitnej svetlo-
praženej kávy denne (s prípadným prídavkom ďalších
antioxidantov a minerálov vo forme napr. kakaa, ško-
rice, vanilky, kardamonu) nemožno namietať. Naopak,
napr. riziko osteoporózy oveľa viac zhoršujú „kolové“
nápoje kvôli obsahu kyseliny fosforečnej.52,303

FUNKČNÉ POTRAVINY
Vývoj funkčných potravín sa začal v Japonsku 

v 80. rokoch minulého storočia. Ide o potraviny, ktoré
majú okrem svojej výživovej hodnoty aj preukáza-
teľný pozitívny vplyv na zdravie, fyzickú výkonnosť 
a duševný stav, alebo znižujú riziko vzniku určitého
ochorenia. Pri ich výrobe sa vychádza z bežných potra-
vín a ich úpravou sa v nich buď zvýši podiel pozi-
tívne účinných látok, alebo zníži podiel nežiaducich,
prípadne sa pridáva účinná látka, alebo sa niektorá
zložka nahrádza inou. Najčastejšie sa potraviny obo-
hacujú o niektoré pozitívne účinné substancie (napr.
o vlákninu, polynenasýtené mastné kyseliny,
oligosacharidy, rastlinné steroly, bielkoviny, lecitín,
vitamíny, minerálne látky, baktérie mliečneho
kvasenia a pod.). 



Funkčné potraviny si nemožno zamieňať s liekmi.
Nemajú ani žiadne vedľajšie nežiaduce účinky ako
niektoré lieky. Môžu byť určené pre celú populáciu
alebo len pre určitú cielenú skupinu konzumentov.
Najčastejšie sa vyrábajú z rastlinných tukov, z mlie-
ka a mliečnych výrobkov, z pekárenských výrobkov,
z cereálií, z vajec, z niektorých nápojov a pod.

Probiotiká sú živé mikroorganizmy v potrave,
ktorých úlohou je pozitívne ovplyvňovať hostiteľa,
vyvolať pozitívne zdravotné účinky ovplyvnením
črevnej mikroflóry a imunitného systému. Ide pre-
važne o baktérie mliečneho kvasenia (Lactobacillus,
Bifidobacterium, Streptococcus a iné), vyskytujúce
sa v kyslomliečnych výrobkoch a nápojoch. Zaradenie
probiotík do denného stravovacieho režimu je vhod-
ným krokom ako v zdravej populácii, tak aj u pacien-
tov.304

Krajiny, v ktorých sa konzumujú mliečne pro-
dukty obsahujúce veľké množstvo baktérií mlieč-
neho kvasenia, sú známe dlhovekosťou. Naším tra-
dičným domácim produktom je bryndza, ktorá obsa-
huje veľké množstvo takýchto baktérií (1 gram neter-
mizovanej bryndze obsahuje približne 200 miliónov
baktérií Enterococcus faecium). Podľa predbežných
výsledkov štúdie na dobrovoľníkoch, ktorí 8 týždňov
konzumovali denne 100 g čerstvej bryndze, sa zis-
til významný pokles hladiny cholesterolu, LDL-CH,
cukru v krvi, tlaku krvi a C-reaktívneho proteínu.305

VYBRANÉ STRAVOVACIE MODELY V PREVENCII
KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB

Spomenieme ešte niektoré stravovacie modely,
ktoré sa v dlhodobom sledovaní ukázali ako vysoko-
efektívne pri znižovaní kardiovaskulárneho rizika.

Jedným z nich je mediteránska (stredomorská)
diéta, ktorá predstavuje vynikajúci preventívny pros-
triedok pred náhlou smrťou, znižuje kardiovaskulárnu
chorobnosť, úmrtnosť, predlžuje očakávanú dĺžku
života. Začala sa študovať už približne pred 50 rokmi
ako súbor tradičných stravovacích zvyklostí v kra-
jinách v oblasti Stredozemného mora. Charakteris-
tická je pre ňu častá konzumácia strukovín, celozrn-
ných obilnín, ovocia, zeleniny, cesnaku, cibule, ore-
chov, rýb, mierna konzumácia alkoholu (prevažne
počas jedla) a nízka až stredná konzumácia mäsa
a hydiny a mliečnych výrobkov, pričom hlavným zdro-
jom tukov je panenský olivový olej, ktorý slúži jednak
na varenie a jednak ako základná zložka šalátových
dresingov. Pravdepodobne nie všetky zložky tohto

spôsobu stravovania majú rovnaký protektívny 
a preventívny účinok, bude potrebné ich identifi-
kovať, ale zrejme stravovacie zvyklosti ako celok,
spolu s faktormi životného štýlu, vytvárajú vysoko-
efektívnu ochranu pred KVCH.306-309

Počas 10-ročného sledovania 1 507 mužov a žien
vo veku 70 – 90 rokov z 11 európskych krajín sa ukáza-
lo, že osoby so stredomorskou stravou, ktoré nefajči-
li, boli fyzicky aktívne a konzumovali malé množstvo
alkoholu, mali menej ako polovičnú celkovú úmrtnosť
a súčasne aj úmrtnosť v dôsledku cievnych mozgových
príhod, KVCH a zhubných nádorov.310

Panenský olivový olej má účinok v prevencii širo-
kého spektra ochorení: pomáha znižovať hladiny LDL-
CH, zvyšovať HDL-CH, znižuje TAG (prevencia KVCH);
pomáha znižovať TK (prevencia cievnych mozgových
príhod), obsahuje látky s antioxidačným účinkom
(prevencia nádorových ochorení). V kombinácii so ze-
leninou tvorí významný ochranný faktor pred rako-
vinou tráviaceho traktu. Pozitívne ovplyvňuje glu-
kózový metabolizmus, je vhodný aj pre diabetikov. 

Protektívny účinok panenského olivového oleja
je pravdepodobne najvýznamnejší v prvej dekáde ži-
vota – prínos stravy bohatej na tento olej by sa mal
začať ešte pred pubertou a pokračovať po celý život.
Mnoho súčasných prác podporuje názor, že medite-
ránska diéta, založená na panenskom olivovom oleji,
súvisí so zdravým starnutím a dlhovekosťou.311 Tra-
dičné stravovacie zvyklosti v stredomorských kraji-
nách sa však postupne menia vplyvom globalizácie
a westernizácie stravovania, takže sa postupne
zvyšuje aj výskyt rizikových faktorov najmä v mladej
časti populácie. V krajinách, ktoré postupne prebe-
rajú niektoré prvky mediteránskej stravy do svojich
stravovacích zvyklostí, má výskyt rizikových fakto-
rov naopak klesajúci trend.

Krajinou, ktorá má dlhodobo najnižšiu kardiovas-
kulárnu úmrtnosť na svete, je Japonsko.9 Napriek
vysokému zastúpeniu fajčiarov a vysokej spotrebe
soli majú Japonci vďaka svojmu osobitnému spôsobu
stravovania, charakterizovanému vysokou spotrebou
ryže, rýb, obilnín, morských rias, zeleniny, strukovín
a veľmi nízkou spotrebou nasýtených tukov, dlhodobo
veľmi nízke priemerné hladiny cholesterolu a nízku
chorobnosť a úmrtnosť na ICHS.13 Zvláštnu a celo-
svetovo najzaujímavejšiu kultúru (aj v rámci Japon-
ska) tvoria obyvatelia ostrova Okinawa. Je tam ešte
nižšia chorobnosť a úmrtnosť a najvyššia stredná dĺž-
ka života.312 Strava obyvateľov Okinawy má veľa
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spoločného so stravou v celom Japonsku (vysoká
spotreba rýb, morských živočíchov, rias, zeleniny,
strukovín – hlavne sóje atď.), ale odlišuje sa vyššou
spotrebou ovocia, vysokou spotrebou sladkých zemia-
kov (namiesto typickej japonskej ryže) a obľubou
bravčového mäsa (s nízkym podielom tuku) a výrob-
kov z neho. Bravčové mäso, morské riasy a tofu sú
nevyhnutnou súčasťou sviatočného menu. Sladké ze-
miaky obsahujú veľa vlákniny, minerálov, vápnika,
draslíka a vitamínov (na rozdiel od ryže, ktorá ob-
sahuje viac bielkovín, tukov a sacharidov), čo z nich
robí dôležitú základnú zložku ich stravy, ktorú
možno charakterizovať ako jednoduchú, ale bohatú
na vitamíny, minerály a vlákninu (nazýva sa aj strava
dlhého života). Červené sladké zemiaky majú okrem
toho aj vysoký obsah polyfenolov, dôležitých antioxi-
dantov. V jednom experimente kŕmili pokusných
potkanov nožičkami, ušami, žalúdkami a črevami 
z prasiat a sledovali ich účinok na metabolizmus tu-
kov. Zistili významný pokles hladiny TAG a konštato-
vali, že bravčovina v strave nie je len dôležitým zdro-
jom bielkovín, ale má priaznivý účinok aj vďaka vy-
sokému obsahu kolagénu.313

Nielen osobitná strava, ale aj zdravý životný štýl,
spôsob stravovania, sociálna súdržnosť a podpora
rodiny a priateľov sú najdôležitejšími faktormi dlho-
vekosti na Okinawe.314 Nezdravý západný model stra-
vovania (jedlá rýchleho občerstvenia bohaté na na-
sýtené tuky a priemyselne spracované potraviny)
preniká aj na Okinawu a spôsobuje nárast výskytu
rizikových faktorov u mladých Okinawčanov.312

Spomenieme ešte ďalší osobitý model stravovania
– stravovanie grónskych Eskimákov, ktorých strava

Potravina

Mäso spolu

Bravčové mäso

Hovädzie mäso

Hydina

Tuky a oleje

maslo

RJTO4

Vajcia

Cukor

Alkoholické nápoje (100 % etanol)

Destiláty (40 %)

Pivo

Víno

Mlieko a mliečne výrobky

Mlieko

Ryby

Zemiaky

Strukoviny

Zelenina 

Ovocie 

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

ks

kg

l

l

l

l

kg

l

kg

kg

kg

kg

kg

1936

21,1

8,6

6,1

3,6

9,3

2,3

4,0

64

15,2

2,4

2,8

11,6

7,9

191,7

164,0

-

-

-

-

32,7

1975

69,2

34,8

20,6

10,8

17,0

5,2

7,4

296

35,5

10,9

11,8

113,9

20,1

203,1

136,1

4,1

81,6

2,0

97,5

41,8

1980

75,8

40,0

20,5

13,1

18,5

6,1

8,2

320

36,2

11,2

13,0

115,5

18,2

211,3

127,8

3,9

68,1

1,8

74,4

53,2

1985

79,1

40,7

21,5

13,7

22,0

7,0

9,8

358

33,1

10,3

13,2

98,5

17,3

240,8

127,2

4,7

71,1

1,7

88,3

46,6

1990

84,0

44,5

21,5

15,2

25,3

6,4

11,9

348

41,9

10,2

14,2

95,6

15,9

226,3

107,6

4,4

85,8

1,9

100,6

54,0

1995

63,7

36,8

11,5

13,4

23,9

3,2

15,8

296

32,0

9,9

9,6

87,5

13,1

162,4

74,2

4,1

74,3

2,1

105,8

68,1

2000

60,9

33,1

9,1

17,1

21,5

2,2

16,4

210

31,5

10,0

9,7

88,9

12,4

160,2

69,4

4,3

68,1

1,9

94,2

56,8

20031

60,4

31,9

6,6

20,3

22,4

2,2

17,0

218

27,0

-

7,6

89,6

12,7

160,8

62,2

4,2

68,2

1,7

80,5

53,0

ODP2

57,3

22,2

17,4

15,0

22,0

2,8

16,2

201

30,9

-

-

-

-

220,0

91,0

6,0

80,6

2,6

127,9

96,7

Spotreba 

v EÚ3

95,9

40,7

19,0

20,7

- 

4,7

19,5

244

33,5

9,2

-

-

-

240,0

101,0

24,5

74,9

2,3

116,8

112,8

1 predbežné údaje
2 odporúčané dávky potravín platné od 1. 1. 2000
3 v roku 2001
4 rastlinné jedlé tuky a oleje

Tab. 8: Spotreba potravín na Slovensku v rokoch 1936 – 2003 (na obyvateľa/rok)

zdroj: ŠÚ SR a WHO/Europe, HFA Database, jún 2004

Základnými piliermi „stravy dlhého života“ v Okina-

we sú: 
– konzumácia prasiat vrátane nožičiek a vnútorností

bohatých na kolagén; nasýtené tuky sa odstránia v pro-
cese varenia,

– veľké množstvo rôznych druhov morských rias, boha-
tých na minerály, vlákninu a n-3 esenciálne mastné
kyseliny (EPA, DPA, DHA),

– veľké množstvo tofu s vysokým obsahom izoflavónov,
– listová zelenina a bylinky bohaté na vlákninu, chloro-

fyl a vitamíny,
– zelený a hnedý čaj s hnedým cukrom,
– nízka spotreba soli, najnižšia v Japonsku,
– potrava bohatá na iné dôležité nutrienty – kurkumín

a antokyanín, lykopén (farbivá nachádzajúce sa v karí
a v sladkých zemiakoch).



je mimoriadne bohatá na tuky (pochádzajú najmä
z morských rýb a živočíchov) a chudobná na ovocie
a zeleninu, a napriek (alebo vďaka) tomu majú veľmi
nízku kardiovaskulárnu úmrtnosť.45

SPOTREBA POTRAVÍN A STRAVOVACIE ZVYKLOSTI
V POPULÁCII

V priebehu posledných desaťročí sa v Európe zis-
ťujú významné zmeny v stravovacích zvyklostiach.
Stále rozšírenejší je model stravy bohatej na tuk 
a cukor a väčší príjem nasýtených mastných kyselín,
znížený príjem komplexných sacharidov a vlákniny,
zeleniny, ovocia a aj mikronutrientov. Napr. príjem
tukov v potrave vzrástol za posledných 30 rokov zo
117 g/os/denne (t.j. približne 35 % energetického
príjmu) na 148 g/os/denne (40 % energetického
príjmu), pričom značný podiel tvoria nasýtené tuky.
Navyše tento model sprevádza pokles energetického
výdaja v dôsledku sedavého spôsobu života a cel-
kového zníženia fyzickej aktivity. Dnešné stravova-
nie možno charakterizovať ako nevyvážené, založe-
né na pomerne obmedzenom výbere potravín s nízkou
spotrebou rastlinných potravín.315,316

Analýza spotreby potravín v SR ukazuje, že stra-
vovacie návyky obyvateľstva koncom 80. rokov ne-
zodpovedali požiadavkám zdravej výživy a mali mno-
hé nedostatky. Spotreba mnohých potravín vysoko
prekračovala odporúčané dávky (napr. mäsa, najmä
bravčového, tukov, vajec, cukru), naproti tomu spo-
treba rýb, strukovín, ovocia a zeleniny odporúčané
dávky nedosahovala (tab. 8). Po roku 1990 aj napriek
mnohým zmenám, ktoré priniesla liberalizácia cien
potravín a transformácia ekonomiky, výživu možno
stále charakterizovať ako energeticky nadmernú a ne-
vyváženú. Spotreba mnohých potravín výrazne klesla,
často až hlboko pod odporúčané dávky – veľmi ne-
priaznivý je najmä vývoj spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov (dosahuje až alarmujúce hodnoty a preja-
vuje sa najmä v nedostatočnom pokrytí potreby váp-

nika), ovocia, zeleniny, strukovín a rýb. Hlavným
problémom je naďalej nadmerný energetický príjem,
ktorý sa pokrýva najmä vysokou spotrebou tukov
(často vo forme tzv. skrytých tukov v potravinárskych
výrobkoch), ako aj nedostatok niektorých vitamí-
nov, minerálnych látok, vlákniny atď.29,232,317,318

V porovnaní so spotrebou potravín v EÚ a v nie-
ktorých susedných štátoch (tab. 9) zaostávame
prakticky vo všetkých potravinových komoditách.
Porovnateľnú spotrebu máme len v spotrebe hydiny
a čistého alkoholu (dokonca vyššiu). Najkritickejšie
rozdiely sú v spotrebe mlieka (spotreba v EÚ-15 je 
o polovicu vyššia), rýb (6-násobne vyššia), strukovín
(2-násobne vyššia), zeleniny (temer o polovicu vyššia)
a ovocia (viac ako 2-násobne vyššia).

Nepriaznivý zdravotný stav populácie SR a ne-
priaznivé stravovacie zvyklosti viedli k prijatiu doku-
mentov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť celkový zdra-
votný stav obyvateľstva: Národný program podpory
zdravia, Zásady štátnej zdravotnej politiky SR, Akčný
plán pre prostredie a zdravie obyvateľstva SR, Pro-
gram ozdravenia výživy a iné. Dokumenty sú sú-
časťou stratégie zameranej na prevenciu srdcovo-
cievnych ochorení.

Projekt Sledovanie výživového stavu obyvateľov
SR, ktorý sa realizuje v rámci úradov verejného zdra-
votníctva v SR, sleduje trendy v stravovaní obyva-
teľstva. Na rozdiel od sledovaní Štatistického úradu
SR, kde sa vykazujú „nakúpené potraviny“, tento
projekt sleduje skutočnú spotrebu „zjedených po-
travín“. Vychádza z vládou schváleného Programu
ozdravenia výživy obyvateľov SR, ktorý by mal prispieť
k zmene stravovacích návykov – napr. k zníženiu
spotreby tukov a soli, k zvýšeniu spotreby ovocia,
zeleniny a strukovín.29

V správe o plnení Programu ozdravenia výživy
obyvateľov SR z roku 2005319 sa konštatuje, že stravo-
vanie obyvateľstva SR naďalej charakterizuje zvýšený
energetický príjem, vysoká spotreba živočíšnych tu-

Tab. 9: Porovnanie spotreby vybraných druhov potravín na obyvateľa/rok v niektorých európskych krajinách v roku 2002

Rakúsko

Poľsko

Maďarsko

ČR

SR

EÚ 15

strukoviny

(kg)

3,3

2,1

3,0

1,3

2,6

3,3

ryby

(kg)

26,3

13,1

5,1

13,6

7,3

26,3

tuky a oleje

(kg)

34,4

27,3

41,5

26,0

30,2

24,4

ovocie

(kg)

115,9

49,3

64,9

75,1

55,0

115,9

mäso

(kg)

91,7

73,3

88,9

86,1

66,3

91,7

zemiaky

(kg)

75,9

132,1

67,4

78,2

78,5

75,9

zelenina

(kg)

120,0

98,0

111,4

66,9

69,3

120,0

mlieko

(kg)

253,5

174,6

180,6

202,1

123,0

253,5
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kov a bielkovín a nadmerný príjem soli a naopak,
neplnia sa odporúčané výživové dávky v príjme sa-
charidov a vlákniny. Pozitívnym javom je, že sa ne-
prekračuje odporúčaný príjem cholesterolu a naopak,
vyšší je príjem vitamínu C. Najzdravšie sa stravujú
mladšie ženy a najhoršie starší muži, pričom muži sa
stravujú všeobecne horšie, bez ohľadu na vek. 

Našich respondentov sme sa pýtali na niektoré
stravovacie zvyklosti, na preferencie a frekvenciu kon-
zumácie vybraných potravín.

Zo stravovacích zvyklostí sa považuje za dôležitý
okrem iného aj počet skonzumovaných jedál denne.
Výskyt zvýšenej hladiny celkového cholesterolu, obe-
zity, porušenej tolerancie glukózy a ICHS je zvyčajne
vyšší u osôb s nízkym počtom dávok potravín denne
(2 – 3 pokrmy denne). Ukázalo sa, že na prevenciu
porúch lipidového metabolizmu i obezity je výhod-
nejšie rozdeliť celodenný energetický príjem do
najmenej piatich pokrmov. V našej populácii prevlá-
da nižší počet denných dávok – 3 konzumované
jedlá denne sa vyskytovali najčastejšie – u 46,3 %

(častejšie u mužov), optimálnych 5 (a viac) dávok
denne konzumuje len 13,4 % mužov a 29,2 % žien.

V záujme znižovania príjmu kuchynskej soli sa
neodporúča prisáľanie hotových jedál – v našej sku-
pine vyšetrených osôb len necelá tretina (častejšie
ženy) neprisáľa jedlá nikdy; často alebo vždy si ich
prisáľa 17,5 % mužov a 10,4 % žien. Najčastejšie prisá-
ľajú muži aj ženy v najmladších vekových skupinách,
so zvyšujúcim sa vekom klesá frekvencia prisáľania.

Hlavným tukom využívaným v našej kuchyni na
prípravu jedál sú rastlinné oleje – využíva ich viac ako
88 % respondentov, bez výrazných rozdielov v jed-
notlivých vekových skupinách (obr. 32). Výlučne na
vyprážanie veľká väčšina (85,3 %) preferuje rastlinné
oleje, čo je pri nesprávnej voľbe oleja z dôvodu 
tepelnej nestability a tvorby nezdravých až nebez-
pečných látok pri vysokých teplotách nesprávne.
Bravčovú masť, ktorá má oveľa vyššiu tepelnú stabi-
litu, používa na vyprážanie len 6 % osôb.

Ako nátierku na chlieb viac ako polovica našich
respondentov používa rastlinné nátierky (obr. 32);

Obr. 32: Preferencia vybraných potravín u mužov a žien (n = 6 924)
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maslo preferuje približne tretina, častejšie muži a naj-
mladšia veková skupina mužov aj žien. Vo veku do 25
rokov preferuje maslo temer polovica osôb.

Mäso a mäsové výrobky sa konzumujú väčšinou
viackrát týždenne, denne konzumuje mäso 26,9 %
mužov a 11 % žien (obr. 33). Veľká väčšina preferuje
hydinu (80,5 %) pred bravčovým (27,1 %) a hovädzím
mäsom (9,6 %) (obr. 32). Bravčové mäso uprednost-
ňujú skôr osoby v strednom veku, hydinu viac kon-
zumujú najstaršie ročníky.

Priemerná celková spotreba mäsa u nás podľa
posledných odhadov (tab. 8) zodpovedá odporúča-
ným dávkam potravín, resp. ich len mierne prekra-
čuje. Preferovanie hydiny sa odzrkadľuje na zvyšu-
júcej sa spotrebe tejto komodity, pravdepodobne
hlavne vďaka cenovej politike. Vyššia spotreba mäsa
môže zhoršovať hodnoty krvných lipidov hlavne kvôli
obsahu tzv. skrytých tukov v mäsových výrobkoch.
Napriek podstatne horšej chorobnosti a úmrtnosti
v SR v porovnaní s krajinami EÚ-15, v roku 2001 mali
tieto krajiny o viac ako 60 % vyššiu spotrebu mäsa
ako SR. Poukazuje to na dôležitosť kvality a štruktúry
spotreby mäsa. Častá konzumácia údenín a iných vý-
robkov nie je vhodná ani kvôli vysokému obsahu soli.

Napriek nespornému významu mlieka a mlieč-
nych výrobkov vo výžive ľudí sa stále konzumuje v ne-

dostatočnom množstve, ktoré nepostačuje na sa-
turáciu organizmu najmä vápnikom, ale aj inými 
dôležitými živinami. Za našimi odporúčanými dáv-
kami potravín (ODP) zaostávame napr. v spotrebe
konzumného mlieka o viac ako 40 % a za krajinami
EÚ-15 sme v roku 2001 zaostávali o viac ako 50 %.
„Zásluhu“ na tomto stave majú pravdepodobne aj
niektoré názory tzv. odborníkov na výživu u nás aj 
v zahraničí, ktorí doslova odrádzajú obyvateľstvo od
konzumácie mlieka. Väčšina týchto názorov nie je
vedecky potvrdená a ani akceptovateľná. V mnohých
populáciách známych dlhovekosťou predstavovalo
mlieko a mliečne výrobky hlavný zdroj výživy a kon-
zumovalo sa vo veľkých množstvách. Pri posudzo-
vaní každej potraviny je potrebné zvažovať nielen
riziká, ale aj prínosy. Prínos konzumácie mlieka a naj-
mä kyslomliečnych produktov vysoko prekračuje prí-
padné riziko napr. z obsahu nasýtených mastných
kyselín, cholesterolu a pod. v ňom. Neobstojí ani
argumentácia, že mlieko je zodpovedné za vývoj
aterosklerózy a za vzostup kardiovaskulárnych ocho-
rení. Dôkazom je porovnanie spotreby mlieka a kar-
diovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti v SR a vo vy-
spelých západných krajinách (tab. 9, obr. 5, 6).

Z našich respondentov denne konzumuje mlieko
len 51,6 % osôb – častejšie ženy (obr. 33), vôbec ne-

Obr. 33: Konzumácia vybraných potravín u mužov a žien (n = 9 983)
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konzumuje mlieko 14,3 % mužov a 11,8 % žien. Naj-
častejšiu konzumáciu mlieka udávajú najmladšie 
a najstaršie vekové skupiny mužov aj žien. Podľa
obsahu tuku sa preferuje polotučné mlieko (obr. 32),
plnotučné mlieko konzumuje len 13,8 % mužov 
a 7,7 % žien, častejšie v mladšom veku. Priemerná
týždenná spotreba mlieka bola 1,1 l (muži 1,3 l a ženy
1 l), čo zodpovedá približne 60 litrom mlieka ročne, 
a pritom odporúčaná dávka je 91 litrov/rok. Syry kon-
zumuje denne len pätina respondentov, väčšina kon-
zumuje syry 2- až 3-krát týždenne, čo tiež nemožno
považovať za dostačujúce. Trend spotreby mlieka
u mužov i u žien v priebehu 6 rokov prudko klesá
(obr. 34).

Konzumácia rýb, ktoré majú významné postave-
nie vo výžive najmä pre obsah n-3 mastných kyselín, je
extrémne nízka – temer polovica účastníkov (49,7 %)
nekonzumuje ryby vôbec alebo len zriedkavo. Najčas-
tejšie konzumujú ryby najmladší muži a ženy vo

veku 35 – 44 rokov; vo vyššom veku klesá spotreba
rýb u mužov aj u žien. V spotrebe rýb aj najviac zaos-
távame za krajinami EÚ-15. Trend spotreby v priebe-
hu 6 rokov dokonca klesá, viac u žien (obr. 34).

Ovocie a zelenina – ako ďalšie zložky výživy uplat-
ňujúce sa v prevencii neinfekčných ochorení hromad-
ného výskytu a významné zdroje vitamínov a vlák-
niny – sa tiež konzumujú v nedostatočnom množstve:
denne alebo temer denne konzumuje ovocie len viac
ako polovica účastníkov (55,3 %), zeleninu ešte
menej (41,8 %), výrazne častejšie konzumujú tieto
potraviny ženy a mladí ľudia. Napriek odporúčaniu
konzumovať aspoň 5 porcií ovocia a zeleniny den-
ne, viac ako polovica našich obyvateľov nekonzumu-
je ani jednu porciu denne!

Trend spotreby ovocia v priebehu 6 rokov klesá,
rovnako u mužov i u žien, trend spotreby zeleniny
naopak mierne stúpa, viac u žien (obr. 34).

Konzumácia strukovín je v našej populácii tra-

Obr. 34: Trendy v spotrebe rýb, mlieka, ovocia a zeleniny u mužov a žien v rokoch 1999 – 2004

80

70

60

50

40

30

20

ryby

1999 2000 2001 2002 2003 2004

80

70

60

50

40

30

20

ovocie

1999 2000 2001 2002 2003 2004

80

70

60

50

40

30

20

mlieko

1999 2000 2001 2002 2003 2004

80

70

60

50

40

30

20

zelenina

1999 2000 2001 2002 2003 2004

muži ženy

(%)(%)

rok

rok

rok

rok

(%)(%)



dične nízka. Potvrdili to aj účastníci nášho sledova-
nia: viac ako štvrtina (28,9 %) nekonzumuje struko-
viny vôbec alebo len zriedkavo, denne alebo temer
denne konzumujú túto skupinu potravín len 4,5 %
(približne rovnako muži aj ženy, bez výraznejších ve-
kových závislostí). 

Z tzv. nezdravých potravín sme sa zaujímali o kon-
zumáciu sladených nealkoholických nápojov, cukro-
viniek a sladkostí a potravín rýchleho občerstvenia. 

Sladené nealkoholické nápoje obsahujú okrem
iného veľké množstvo ľahko vstrebateľného cukru
(napr. jedna plechovka s obsahom 330 ml obsahuje
630 kJ a 40 – 50 g cukru235), prispievajú k rozvoju
nadhmotnosti a obezity a zvyšujú riziko vývoja dia-
betu 2. typu.320 Napr. v USA majú 7,1 % podiel z cel-
kového príjmu energie, čo je najväčší jednotlivý ener-
getický zdroj v strave Američanov. Podľa jednej
štúdie narastá pravdepodobnosť rozvoja obezity 
s každým ďalším denne vypitým sladeným nápojom

1,6-násobne.321 V ďalšej štúdii sa zistilo, že ženy
konzumujúce viac sladených nápojov, mali súčasne
aj rizikovejší životný štýl a stravovacie návyky (mali
nižšiu fyzickú aktivitu, vyšší celkový energetický
príjem a viac fajčili). V praxi teda môže lekára upo-
zorniť na nezdravý životný štýl u pacienta aj obľuba
a častá konzumácia sladených nealkoholických
nápojov.235

Z našich dobrovoľníkov sladené nealkoholické
nápoje denne konzumuje 14,1 % mužov a 7,2 % žien,
ale výrazne ich preferujú najmä najmladšie vekové
skupiny. Vo veku do 25 rokov ich denne konzumuje
35,7 % mužov a 17,2 % žien. So zvyšujúcim sa vekom
rýchlo klesá obľuba týchto nápojov. 

Sladkosti viac obľubujú ženy, denne ich konzu-
muje 19,2 % žien a 16,7 % mužov a opäť najmladšie
vekové skupiny – muži aj ženy do 34 rokov. Nežia-
ducim javom by bolo, keby si tieto zvyklosti udržali
aj v neskoršom veku. Strava bohatá na jednoduché

Obr. 35: Trendy spotreby alkoholu a potravín rýchleho občerstvenia v rokoch 1999 – 2004
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rafinované cukry okrem obezity zvyšuje aj riziko
výskytu aterosklerózy, diabetu a zubného kazu. Mno-
hé sladkosti a cukrovinky vyrábané priemyselne majú
zvýšený obsah trans-mastných kyselín, jednoduché
cukry zvyšujú hladinu LDL-CH a znižujú HDL-CH,
prinášajú do organizmu nadbytok energie (tzv.
prázdnych kalórií), ochudobňujú ho o potrebné živiny
a naviac zvyšujú potrebu niektorých vitamínov a mi-
nerálov. 

Obľuba potravín rýchleho občerstvenia (tzv. fast
food) sa tradične považuje za mimoriadne nezdravý
stravovací návyk. Vo vyspelých západných kraji-
nách, najmä v USA, sú tieto potraviny vo veľkej mie-
re zodpovedné za veľký nárast obezity a zhoršovanie
niektorých ukazovateľov zdravotného stavu. Postup-
ným prenikaním do niektorých tradičných a osved-
čených stravovacích modelov spôsobujú postupné
zhoršovanie ukazovateľov zdravia aj v krajinách s dl-
hodobo najnižšou chorobnosťou a úmrtnosťou
(stredomorské krajiny, Japonsko a pod.). Okrem vy-
sokého obsahu nasýtených a často aj prepálených
tukov obsahujú tieto potraviny (najmä vyprážané 
a fritované) vysoký obsah trans-mastných kyselín,
majú nesprávny pomer hlavných živín (bielkovín,
tukov, sacharidov) a nedostatok minerálov a vita-
mínov. 

Na Slovensku zatiaľ mimoriadnu obľubu týchto
potravín nepozorujeme, dennú konzumáciu prizná-
va len okolo 1 % našich účastníkov. Zvyšuje sa však
ich konzumácia v najmladších vekových skupinách:
kým v roku 1999 z mladých ľudí do 25 rokov ani jeden
nepriznal dennú konzumáciu týchto potravín, v roku
2004 ich bolo už temer 10 %. Dennú a viackrát
týždennú konzumáciu potravín rýchleho občerstve-
nia spolu priznalo vo veku do 25 rokov 35,2 % mužov
a 19,9 % žien. V priebehu sledovaných 6 rokov stúpla
konzumácia týchto potravín v priemere aj v celom
súbore temer trojnásobne a v priebehu posledného
roka stúpla temer dvojnásobne. Tento trend je o niečo
výraznejší u žien (obr. 35).

Zaujímali sme sa aj o pravidelné užívanie nie-
ktorých vitamínových prípravkov, ktoré môžu do-
pĺňať prechodný nedostatok vitamínov v strave, ich
účinok v prevencii ochorení je však sporný a pri
nekontrolovanom samoordinovaní týchto voľne do-
stupných preparátov môže dôjsť k predávkovaniu.
Dve tretiny našich účastníkov neužívajú žiadne vita-
míny (častejšie muži). Najčastejšie sa užíva vitamín  C
(20,6 %) a multivitamínové preparáty (11,1%); nasle-

duje vitamín E (8,9 %), vitamíny B (7,6 %) a vita-
mín A (5,6 %). Ženy užívajú častejšie jednotlivé vita-
míny, muži častejšie multivitamínové prípravky.
Užívanie vitamínov klesá s vekom, najčastejšie ich
užíva najmladšia veková skupina do 25 rokov – 41,8 %
mužov a 43,2 % žien. 

Zistili sme napr., že v skupine vysokoškolákov
(poslucháčov medicíny) len tretina študentov neuží-
va vitamíny pravidelne. Naopak, približne 50 % štu-
dentov užíva rôzne farmakologické doplnky aspoň
jedenkrát týždenne.322

Rozsiahle klinické skúšky nepreukázali priaz-
nivý účinok užívania syntetického vitamínu E, C
alebo beta-karoténu ani na celkovú úmrtnosť, ani
na srdcovocievnu úmrtnosť v primárnej, ani v se-
kundárnej prevencii. Na zníženie kardiovaskulár-
neho rizika sa tento typ suplementácie neodporúča.
Navyše sa ukázalo, že vysoké dávky vitamínu E (aké
sa nevyskytujú v bežnej strave) mali skôr opačné
účinky. Viac sa odporúča strava bohatá na prírodné
antioxidanty – ovocie, zelenina, orechy a celozrnné
potraviny.216,323,324

VŠEOBECNÉ VÝŽIVOVÉ ODPORÚČANIA
Výživa má pri vzniku KVCH významnú úlohu, jej

vplyv sa odhaduje až na 80 %.257 V prevencii ICHS sú
účinné, podľa jednoznačných dôkazov z metabolic-
kých, klinických a epidemiologických štúdií, tri zá-
kladné výživové stratégie (pričom najväčší prínos má
súčasná aplikácia všetkých troch stratégií):

- nahrádzanie nasýtených tukov a trans-mastných
kyselín nenasýtenými tukmi (hlavne polynena-
sýtenými),

- zvýšenie príjmu n-3 nenasýtených mastných ky-
selín z rýb alebo z rastlinných zdrojov,260

- konzumácia stravy s vysokým obsahom ovocia,
zeleniny a celozrnných obilnín s nízkym podie-
lom rafinovaných obilnín.
V nutričnej prevencii KVCH je dôležité okrem

hodnotenia príjmu jednotlivých živín posudzovať aj
celkový spôsob stravovania, pretože priaznivý účinok
výživy zahŕňa široké spektrum ochranných výži-
vových faktorov. Žiadna potravina neobsahuje všetky
zdraviu prospešné zložky, preto prvoradou požiadav-
kou na zdravú výživu je čo najväčšia pestrosť.

Strava bohatá na ovocie, zeleninu, strukoviny,
celozrnné obilniny, hydinu a ryby súvisí s nižším 
rizikom ICHS, na druhej strane tzv. západný spôsob
stravovania, pre ktorý je typická vysoká spotreba



červeného mäsa, sladkostí, múčnikov, hranolčekov
a rafinovaných obilnín, súvisí s vyšším rizikom, do-
konca nezávisle od ďalších faktorov životného štýlu.

Výber zdraviu prospešných potravín znižuje kar-
diovaskulárne riziko viacerými mechanizmami: po-
klesom telesnej hmotnosti, znížením krvného tlaku,
vplyvom na hladinu krvných lipidov, na hladinu
cukru v krvi atď.42

Správna výživa je taká, ktorá uspokojuje všetky
nároky organizmu na energiu a živiny v závislosti od
veku, pohlavia, spôsobu a podmienok života. Má byť
pestrá a vyvážená, čo sa zabezpečí výberom zo všet-
kých hlavných potravinových skupín.325 Zásady
správnej výživy vypracovala Organizácia pre výživu 
a poľnohospodárstvo/Svetová zdravotnícka organi-
zácia (FAO/WHO); k základným cieľom pre obyva-
teľov SR patrí:

- optimálny príjem energie – čiže taký príjem, aby
telesná hmotnosť ostala normálna a nezvyšovala
sa, t.j. energetický príjem by mal byť v rovnováhe
s energetickým výdajom,

- optimálny príjem bielkovín – mali by pokryť 10 –
12 % energetického príjmu a pomer rastlinných
a živočíšnych bielkovín by mal byť v pomere 1:1
(odporúča sa nízkotučné mlieko a mliečne vý-
robky, netučné mäso – hydina, divina, teľacie
mäso, ryby; obilniny, strukoviny),

- nižší príjem tukov (mali by pokryť maximálne
30 % energetického príjmu; denný príjem cho-
lesterolu by nemal prekročiť 300 mg; znížiť by
sa mal príjem nasýtených – živočíšnych tukov 
a zvýšiť príjem nenasýtených a polynenasýtených
tukov – obsahuje ich najmä rybí tuk (odporúča-
jú sa konzumovať mastné ryby, nemastné mäso,
nízkotučné mliečne výrobky – najmä kyslo-
mliečne, olivový olej, orechy, semená; naopak
neodporúčajú sa tučné mliečne výrobky, tučné
mäsá, údeniny, zákusky, zemiakové lupienky
atď.). K nutričným faktorom znižujúcim resorp-
ciu cholesterolu z tráviaceho traktu patrí napr.
vláknina a fytosteroly (rastlinné steroly, ktoré
pri vstrebávaní konkurenčne vytesňujú molekuly
cholesterolu), 

- vyšší príjem komplexných sacharidov (mali by po-
kryť viac ako 60 % energetického príjmu) a nižší
príjem jednoduchých rafinovaných cukrov (od-
porúčajú sa celozrnné obilniny a chlieb, cesto-
viny, ryža, strukoviny, zemiaky atď.),

- optimálny pomer hlavných živín by mal byť 0,8 g

bielkovín : 1 g tukov : 6,5 g sacharidov,
- vyšší príjem vlákniny rozpustnej aj nerozpustnej –

25 – 35 g/denne. Odporúčajú sa najmä obilniny,
strukoviny, niektoré huby (napr. hliva ustricová,
japonská huba šii-take) – obsahujú vlákninu, kto-
rá výrazne znižuje hladinu cholesterolu v krvi;
ovocie a zelenina by sa mali konzumovať 5- až
6-krát denne v celkovom množstve 400 – 500 g,45

- vyšší príjem vitamínov (C, E, A, beta-karoténu,
kyseliny listovej), minerálnych látok (selénu, 
železa, vápnika), niektorých látok prítomných 
v ovocí a zelenine – flavonoidov, allicínu, lykopé-
nu, rutínu atď.; odporúča sa konzumovať najmä
zrelé, dosýta sfarbené ovocie a zeleninu; cesnak,
cibuľu; potrebné je zvýšiť najmä konzumáciu
čerstvého surového ovocia a zeleniny,

- nižší príjem soli – najviac 5 g denne (obmedziť
potraviny s vysokým obsahom soli, napr. údeniny,
slané oriešky, lupienky; hotové jedlá neprisá-
ľať),

- nižší príjem alkoholu – najviac 10 – 20 g čistého
alkoholu denne ženy, 20 – 30 g denne muži,

- vyššia denná frekvencia príjmu jedál (5- až 6-krát
denne),

- príprava jedál – konzumovať surovú zeleninu a
ovocie, uprednostniť varenie, dusenie, obme-
dziť vyprážanie, fritovanie, pečenie; uprednostniť
prichucovanie čerstvými zelenými vňaťami pred
dráždivými koreninami,

- správny pitný režim po stránke kvantitatívnej aj
kvalitatívnej: neoddeliteľnou súčasťou zdravej
výživy je dostatočne tvrdá, kvalitná pitná voda.
Denný príjem by mal byť 2,5 – 3 l; môžu to byť 
nízko- a strednemineralizované minerálne vody,
nesladené bylinkové čaje, ale neodporúčajú sa
sladené a „kolové“ nápoje.257,326

Ako vyplynulo z rôznych metabolických štúdií,
zmeny stravovania môžu znížiť hladinu celkového
cholesterolu až o 10 – 15 %. Okrem toho sa hladina
cholesterolu môže znížiť aj redukciou celkového
energetického príjmu (znížením hmotnosti) a kon-
zumáciou potravín a požívatín znižujúcich choles-
terol v krvi. Neodporúča sa však veľké zníženie cel-
kového príjmu tukov, pretože môže viesť k zníženiu
HDL-CH, čím sa zníži pozitívny prínos zníženia
LDL-CH. Okrem toho tuk v potrave je nositeľom výz-
namných výživových faktorov (napr. esenciálnych
mastných kyselín, vitamínov rozpustných v tukoch,
rastlinných sterolov a pod.). Preto sa odporúča skôr
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Obr. 36: Pyramídový model zdravej výživy (upravený)
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OBILNINY

6 porcií denne

Polovicu by mali 

tvoriť celozrnné 

obilniny.

Konzumujte najmä

celozrnné výrobky,

chlieb, ryžu, cestoviny.

1 porcia predstavuje

napr.:

- krajec chleba

- šálku ovsených vločiek

- 1/2 šálky varenej ryže

- 1/2 šálky cestovín.

2 1/2 šálky denne

Obmieňajte konzumáciu

rôznych druhov zeleniny.

Uprednostňujte tmavo-

zelenú zeleninu (broko-

licu, špenát a inú tmavú

listovú zeleninu).

Konzumujte aj iné 

sýtosfarbené druhy

zeleniny (mrkva, paprika,

paradajky a pod.) 

a zemiaky.

Dosiahnite rovnováhu medzi príjmom potravy a telesnou

aktivitou

- Neprekračujte svoju dennú energetickú potrebu.

- Vykonávajte telesnú aktivitu najmenej 30 minút 

väčšinu dní v týždni.

- Ak nechcete priberať, mali by ste vykonávať 

asi 60 minút telesnej aktivity denne.

- Na znižovanie hmotnosti sa vyžaduje aspoň 

60 – 90 minút telesnej aktivity denne.

- Deti a adolescenti by mali vykonávať telesnú 

aktivitu 60 minút denne.

Obmedzujte príjem tukov, jednoduchých cukrov a soli

- Hlavnými zdrojmi tuku by mali byť ryby, orechy 

a rastlinné oleje.

- Obmedzujte konzumáciu tuhých tukov (maslo, 

tuhé margaríny na pečenie, masť) a všetkých potravín, 

ktoré ich obsahujú.

- Sledujte etikety na potravinárskych výrobkoch a vyhľadávajte 

potraviny s nízkym obsahom nasýtených tukov, 

trans-mastných kyselín a soli.

- Vyberajte si potraviny a nápoje s nízkym obsahom cukru 

(predstavuje len prázdne kalórie).

2 šálky denne

Venujte pozornosť 

dostatočnej konzumácii 

ovocia.

Konzumujte rôzne druhy 

zrelého ovocia, najmä 

v čerstvom stave, 

ale aj mrazeného alebo

sušeného.

Obmedzujte konzumáciu

prisladzovaných 

ovocných štiav.

3 šálky denne;  2- až 

8-ročné deti 2 šálky

Získate potraviny 

bohaté na vápnik.

Uprednostňujte mlieko, 

jogurty a iné, najmä

kyslomliečne výrobky so

zníženým obsahom tuku.*

Ak mlieko neznášate, 

vyberte si bezlaktózové 

výrobky alebo iné zdroje

vápnika, napr. vápnikom

obohatené potraviny

alebo nápoje.

5 1/2 porcií denne

Predstavujú dôležité

zdroje bielkovín.

Uprednostňujte chudé 

mäso a hydinu.

Konzumujte ich dusené

alebo grilované.

Obmieňajte si príjem

bielkovín častejšou

konzumáciou rýb, 

strukovín, orechov alebo

semien a občasnou

konzumáciou vajec.

ZELENINA OVOCIE MLIEKO
MÄSO A

STRUKOVINY

*týka sa len dospelých, deti by mali
konzumovať plnotučné výrobky



nahrádzať nasýtené tuky poly- a mononenasýtenými
tukmi, a nielen komplexnými sacharidmi.263

Zmena štruktúry výživy nášho obyvateľstva, nie
čiastková, ale integrujúca všetky poznatky o vzťahu
výživy k ochoreniam srdca a ciev, spolu s ďalšími opa-
treniami (nefajčenie, zvýšenie pohybovej aktivity
a iné) by mohli významne znížiť chorobnosť a úmrt-
nosť na KVCH. Požiadavky na zmenu výživy však mu-
sia byť realistické, v prijateľnom kompromise s vý-
živovými tradíciami a výživovými zvyklosťami ľudí.
Výživové odporúčania pre širokú verejnosť musia byť
jasné, zrozumiteľné a hlavne jednoduché (bežný kon-
zument sa nestravuje s tabuľkami a s kalkulačkou
v ruke). Výhodnejšie ako napr. tabuľky výživových
hodnôt alebo odporúčania vyjadrené v gramoch,
percentách, jouloch a pod. sú rôzne grafické mode-
ly, ktoré môžu slúžiť na jednoduchú orientáciu. Zná-
mym sa stal pyramídový model zdravej výživy, kde sa
znázorňuje odporúčaný denný počet porcií* základ-
ných potravinových skupín. V roku 2005 vydalo Minis-
terstvo poľnohospodárstva USA (USDA) nový model
pyramídy, do ktorej sa zapracovala aj každodenná
telesná aktivita ako nevyhnutná a dôležitá súčasť
zdravej výživy a zdravého životného štýlu327 (obr. 36).

ALTERNATÍVNE SMERY VO VÝŽIVE
Zásady správnej výživy sa opierajú o vedecké

poznatky, t.j. o dôkladne preskúmané a overené úda-
je na úrovni súčasných vedeckých poznatkov. Temer
všetky ostatné alternatívne smery vo výžive a rôzne
„diéty“, neraz populárne a medzi ľuďmi obľúbené,
možno označiť ako nevedecké.257 Ich odporúčania nie
sú overené podľa prísnych vedeckých kritérií, vychá-
dzajú z rôznych neoverených tvrdení, emócií, filo-
zofií a pod., prinášajú často celkom „novátorské“ od-
porúčania a sľubujú zázračné účinky na zdravie.
Osobitnej obľube sa tešia najmä rôzne diéty zaruču-
júce rýchle schudnutie alebo rýchle vyliečenie cho-
roby. Obavy vzbudzujú najmä tie diéty, ktoré môžu
významne poškodiť organizmus, osobitne vyvíjajúci
sa organizmus dieťaťa, tehotnej alebo dojčiacej ženy,
rýchlo dospievajúceho adolescenta, starého alebo
chorého človeka atď.

Len takú výživu možno považovať za zdravú a zdra-
viu prospešnú, ktorá poskytuje organizmu všetky ži-
viny v primeranom množstve. Dodržiavanie zásad
niektorých alternatívnych diét alebo výživových od-
porúčaní môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia
v dôsledku nedostatočného alebo nadmerného príj-
mu niektorých živín. Okrem mnohých iracionálnych
prvkov môžu niektoré výživové smery obsahovať aj
niektoré správne zásady (často nejde len o zásady
stravovania, ale aj o celý životný štýl) a možno ich
s určitými výhradami a obmedzeniami akceptovať –
napr. vegetariánstvo. Len človek, ktorý je dobre obo-
známený so zásadami správnej, vedecky overenej
výživy, sa vie lepšie orientovať v množstve rôznych
odporúčaní a vyvarovať sa stravovacieho modelu,
ktorý by ho mohol ohroziť.

* Pojem „porcia“ sa zaviedol v USA a má poslúžiť širokým vrstvám obyvateľstva na lepšie pochopenie 
odporúčaného množstva potravín. Jedna porcia predstavuje približne množstvo, ktoré sa zmestí človeku do dlane. 100
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Pyramída graficky symbolizuje pestrosť (farebným
odlíšením potravinových skupín), primeranosť (rozdielnou
šírkou potravinových skupín), umiernenosť (postupným
zužovaním – v širšej báze sa nachádzajú potraviny s nízkym
obsahom tukov a jednoduchých cukrov, hore v špici sú
potraviny s bohatším obsahom týchto látok, ktoré síce
môže človek konzumovať, ale pri vyššej fyzickej aktivite),
postupné zlepšovanie (stupienky vyjadrujú možnosť kaž-
dodenného postupného zlepšovania stravovania a život-
ného štýlu jednotlivca).
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Často sa stretávame s odporúčaním konzumovať
alkohol (najmä červené víno) s tým, že má pozitívne
účinky v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, oso-
bitne v prevencii ICHS.

Alkohol je u nás najčastejšie užívanou legálnou
návykovou psychoaktívnou látkou. Jeho konzumácia, 
v spoločnosti spravidla vysoko tolerovaná (zakom-
ponovaná do mnohých spoločenských rituálov),
môže viesť k vývoju závislosti (psychickej aj fyzickej)
so zvýšeným rizikom chorobnosti a úmrtnosti a spá-
ja sa so zvýšeným rizikom nehôd, úrazov, trestných
činov, samovrážd, domáceho násilia a pod.177,328,329 

Približne od 60. rokov 19. storočia, keď sa alko-
hol využíval aj na liečebné účely, sa začala pozor-
nosť obracať  aj na potenciálny toxický účinok alko-
holu na srdce. Už v tom čase sa objavili práce, ktoré
poukazovali na súvislosť medzi nadmernou konzu-
máciou alkoholu a ochorením srdca alebo prejavmi
poškodenia srdca odhalenými pri pitve. Odvtedy sa
alkohol považuje za toxickú látku poškodzujúcu
rôzne orgány a funkcie akútne aj chronicky. V nedáv-
nom období epidemiologické štúdie priniesli správy
o priaznivom pôsobení miernej konzumácie alko-
holu na kardiovaskulárne riziko. Avšak na to, aby
sa konzumácia alkoholu všeobecne odporúčala ako
všeobecný zdravotný postup, sú potrebné ďalšie
dôkazy.330

V posledných desaťročiach sa zvýšila informova-
nosť verejnosti o mnohopočetných negatívnych ná-
sledkoch spojených s nadmernou konzumáciou alko-
holu. Na druhej strane spektra sú výsledky mnohých
štúdií, podľa ktorých nízke dávky alkoholu môžu mať
pozitívne účinky v prevencii KVCH, najmä v strednom
a vyššom veku,330 a že konzumácia alkoholu má silnú
negatívnu súvislosť s úmrtnosťou na KVCH.267 Tieto
pozitívne účinky štatisticky súvisia s nižším výskytom
ICHS v porovnaní s abstinentmi. Priaznivý účinok
alkoholu sa spája so zmenami tukových látok v krvi
a faktorov zrážania krvi,331 najmä so zvýšenou hladi-
nou HDL-CH (mechanizmus zatiaľ nie je celkom pres-
ne známy).93,216,332,333 

Napr. britskí muži v strednom a vyššom veku,
ktorí konzumovali 1 – 2 dávky alkoholu denne, mali
významne nižšiu úmrtnosť než tí, ktorí nekonzumo-
vali žiaden alkohol, alebo ho konzumovali vo vyšších
dávkach.334 Metaanalýza 42 experimentálnych prác
ukázala, že konzumácia 30 g 100 % alkoholu denne
môže znížiť kardiovaskulárne riziko o 24,7 %.331 Uká-
zalo sa, že tento účinok nezávisí od konkrétneho

druhu alkoholického nápoja, všetky druhy alkoholu
znižujú riziko.335 Pozitívny účinok miernej konzumácie
alkoholu sa môže využiť aj v sekundárnej prevencii
pri znižovaní kardiovaskulárnej úmrtnosti u osôb,
ktoré už prekonali infarkt.336

Pozitívny vplyv miernej konzumácie alkoholu (bez
ohľadu na druh alkoholického nápoja) na znižova-
nie rizika ICHS337,338 sa pripisuje jeho vplyvu na lipi-
dový metabolizmus a jeho schopnosti zvyšovať HDL-
CH. Tento názor podporuje aj nízky výskyt KVCH vo
Francúzsku v porovnaní s inými krajinami s podob-
nými stravovacími zvyklosťami. Napr. vo Francúzsku
bola úmrtnosť na ICHS v porovnaní s Veľkou Britá-
niou nižšia napriek podobným priemerným hladinám
cholesterolu. Tzv. francúzsky paradox sa pripisuje
antioxidačným, protizrážavým a vazodilatačným účin-
kom niektorých látok (tanínu, polyfenolov, ale nie
alkoholu) v červenom víne.339-341 V tejto súvislosti
však opäť pripomíname vysokú úmrtnosť Francúzov
v súvislosti s konzumáciou alkoholu – tab. 2. Epide-
miologické štúdie ukazujú, že protektívny účinok
vína nie je vyšší ako účinok piva alebo destilátov.
Všetky alkoholické nápoje vyvolávajú zvýšenie HDL-
CH v krvi.88,267,335,341,342 Okrem toho sa zistilo, že rovnaké
účinky napr. na krvnú zrážavosť má aj dealkoholizo-
vané červené víno a jeho fenolická frakcia.343

Veľkým prínosom v tejto problematike bola ame-
rická štúdia sledujúca zdravie lekárov, kde sa potvr-
dilo, že pri konzumácii viac ako 2 dávok alkoholu
denne nemožno očakávať ďalší prínos a niektoré
výsledky dokonca ukazujú, že nie je rozdiel v príno-
se medzi konzumáciou jednej dávky týždenne a príj-
mom 1 – 2 dávok denne. Zistenia sa týkajú srdcových
a mozgových príhod a celkovej úmrtnosti.344,345

Otázkou je, kto môže mať úžitok z miernej kon-
zumácie alkoholu – podľa veku, pohlavia, prítomnosti
rizikových faktorov a užívania liekov. V skutočnosti
viaceré práce v USA poukazujú na významný preven-
tívny účinok len u osôb starších ako 60 rokov.346

U žien sa zistil významný prínos konzumácie níz-
kych dávok alkoholu len v tých prípadoch, keď už
mali prítomné rizikové faktory KVCH.347,348 Niektoré
údaje poukazujú na to, že významný pokles rizika
KVCH sa pozoroval u diabetikov konzumujúcich jed-
nu dávku týždenne.330

Práce o vzťahu konzumácie alkoholu a výskytu
KVCH ukázali, že všeobecne existuje závislosť v tvare
krivky „J“, t.j. najnižšie riziko je u miernych konzu-
mentov alkoholu. Stúpajúca úmrtnosť so zvyšujúcim
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sa množstvom alkoholu môže byť druhotná v dôsled-
ku arytmií, hypertenzie alebo kardiomyopatie. Prí-
nos mierneho pitia v porovnaní s abstinenciou sa
však spochybnil na základe toho, že tieto štúdie
neoddelili pravých abstinentov od bývalých konzu-
mentov alkoholu,330 z ktorých pravdepodobne mno-
hí sa stali abstinentmi v dôsledku vážnych porúch
zdravia. Treba vziať do úvahy aj tú skutočnosť, že
mierni konzumenti alkoholu môžu mať životný štýl 
a sociálne podmienky súvisiace s celkovo nízkym
kardiovaskulárnym rizikom.5

Ako „optimálna“ dávka, ktorá súvisí s najnižšou
úmrtnosťou, sa uvádza 10 – 30 g čistého alkoholu den-
ne, t.j. jedna až tri štandardné dávky alkoholického
nápoja. Pod jednou dávkou sa obvykle rozumie 250 ml
piva alebo 150 ml vína alebo 20 – 30 ml destilátu.5

Pre ženy sa odporúča nižšia dávka (maximálne jedna
denne) kvôli enzymatickým rozdielom v metaboliz-
me alkoholu u žien.338,349

V amerických odporúčaniach sa uvádza, že podľa
niekoľkých desiatok prospektívnych štúdií existuje
nepriamy vzťah medzi pitím malého množstva alko-
holických nápojov a infarktom myokardu.350 Autori 
z ČR sa rozhodli túto skutočnosť overiť s využitím
domácich značiek bieleho vína (ale na pomerne veľ-
mi malom súbore – 45 mužov v priebehu 4 týždňov,
dávkou 40,2 g alkoholu denne). Ich práca priniesla
priaznivé výsledky v zmysle spomalenia vývoja ate-
rosklerózy a prevencie infarktu myokardu: u mužov
sa zvýšila hladina HDL-CH a klesla hladina fibrino-
génu v krvi. Hladina celkového cholesterolu, LDL-CH
a systolický TK sa nezmenili, hladina TAG sa nevý-
znamne zvýšila, diastolický TK nevýznamne klesol.
Samotní autori nepovažujú svoje výsledky za pokyn
na masové rozšírenie pitia a rozhodne varujú pred
konzumáciou alkoholu tehotné ženy, dojčiace matky
a mládež.351 Nemožno však súhlasiť s názorom, že vý-
sledky štúdie oprávňujú k výzve abstinentov na pitie
malého množstva alkoholu, a to denne (riziko vzniku
závislosti)! Naopak, podľa dostupných vedeckých
poznatkov, alkohol nemožno zahrnúť do odporúčaní
na prevenciu KVCH, ale na druhej strane ho nie je
potrebné zakazovať pri trvalo nízkej konzumácii.352

Okrem vyššie uvedených účinkov má alkohol na
organizmus toxické účinky, predovšetkým na nervový
systém, pečeň a srdce, nepriaznivo ovplyvňuje čin-
nosť obličiek, tráviaceho traktu, sexuálne a repro-
dukčné funkcie a duševné zdravie. Vyvoláva závislosť,
prispieva k úrazovosti, k dopravnej nehodovosti, k ri-

zikovým sexuálnym praktikám, k samovraždám, k ro-
dinnému násiliu, ku kriminalite; zhoršuje výživu.
U ľudí závislých od alkoholu sa častejšie vyskytujú ma-
lígne nádorové ochorenia, degeneratívne zmeny
mozgu, artériová hypertenzia, dožívajú sa kratšieho
veku a ženám so závislosťou sa rodia deti s fetálnym
alkoholovým syndrómom.353-355 Z toho vyplýva, že
nadmerná konzumácia alkoholu nielen že nevedie
k zníženiu rizika KVCH, ale navyše vážne ohrozuje
zdravie konzumenta.356 Treba si tiež uvedomiť, že po-
kles kardiovaskulárnej úmrtnosti pri vysokej spotrebe
alkoholu sprevádza zvýšenie celkovej úmrtnosti (na
nádorové a pečeňové ochorenia, hypertenziu, cievne
mozgové príhody, úrazy, samovraždy a pod.).92 Nad-
merná konzumácia alkoholu súvisí aj so zvýšeným
rizikom hypertenzie, arytmií, mozgových príhod,
kardiomyopatie a úrazov.357,358 Alkohol spôsobuje
viaceré anatomické a patofyziologické zmeny na srd-
ci, ktoré sú zistiteľné klinicky alebo pri pitve, pričom
úloha alkoholu sa môže zosilniť súčasným fajčením,
ktoré často nadmernú konzumáciu alkoholu spre-
vádza (spoluzávislosť).330

Ženy sú na toxický účinok alkoholu citlivejšie
ako muži, k poruchám zdravia a k vzniku závislosti
môže u nich dôjsť už pri nižších dávkach alkoho-
lu.216,359

Negatívny vplyv alkoholu na kardiovaskulárny
systém sa všeobecne pripisuje jeho toxickému účinku
na srdcový sval, ktorý môže prevážiť nad čiastkovým
pozitívnym efektom (napr. zvýšením HDL-CH).360

Pozoruje sa napr. významné zvýšenie krvného tlaku
(systolického aj diastolického) u mužov aj u žien, kto-
rí nadmerne konzumujú alkohol, pričom zvýšenie je
úmerné dávke. Ide o prechodný jav a u väčšiny ľudí
sa normalizuje počas abstinencie. 

Alkohol pomerne často vyvoláva poruchy metabo-
lizmu lipidov a môže byť príčinou zlyhania hypolipide-
mickej liečby. Príjem alkoholu často vyvoláva zvýšenie
hladiny tukových látok v krvi, pričom tento účinok
je veľmi variabilný. Najväčšie účinky alkoholu sa pozo-
rujú na hladinu TAG. Konzumácia alkoholu potláča
oxidáciu voľných mastných kyselín v pečeni, čo stimu-
luje syntézu TAG v pečeni a sekréciu VLDL-CH.
Podobne sa môže zvýšiť aj hladina celkového chole-
sterolu alebo LDL-CH.330 Jednorazová konzumácia
veľkého množstva alkoholu sa u väčšiny ľudí pre-
javuje niekoľkonásobným vzostupom hladiny TAG.
Pri chronickom alkoholizme pretrváva výrazné
zvýšenie TAG a zvýšenie celkových lipidov v krvi.92



Chronický abúzus alkoholu môže viesť k zlyha-
niu srdca, k arytmiám (najčastejšie vyvoláva fibriláciu
predsiení), k bolestiam v hrudníku, k náhlej smrti,
pričom dôležitú úlohu má dávka. Dávka menšia ako
80 g 100 % etanolu denne nemala žiaden vplyv na
úmrtnosť, ale napr. množstvo väčšie ako 2 500 g 100 %
alkoholu mesačne znamenalo zvýšené riziko náhlej
smrti aj bez prítomnosti KVCH.330

Súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a mozgo-
vou príhodou môže mať výrazný vplyv na verejné
zdravie. Úloha alkoholu ako rizikového faktora ciev-
nej mozgovej príhody sa v posledných desaťročiach
intenzívne skúma vo viacerých epidemiologických
štúdiách.361 Už aj malé dávky alkoholu zvyšujú riziko
náhlych krvácavých cievnych mozgových príhod.362

Zúčastňujú sa tu viaceré mechanizmy, napr. zvýše-
nie tlaku krvi, kardiomyopatia, poruchy krvnej zrá-
žavosti, fibrilácia predsiení a pod. Zníženie rizika pri
miernom pití alkoholu sa na druhej strane pripisuje
zvyšovaniu hladiny HDL-CH a znižovaniu zrážavosti
krvi. K takýmto zisteniam treba pristupovať veľmi
opatrne a pri akomkoľvek odporúčaní treba zvažovať
možné riziká a prínosy.363

Počas 12-ročného sledovania sa pozoroval so
stúpajúcou dávkou alkoholu, počnúc 2 dávkami den-
ne, progresívny nárast rizika rakoviny (hrubého čreva
a prsníka), mozgových príhod, nehôd, násilia, ale
žiaden pozitívny prínos.364 Dokázala sa aj súvislosť

napr. medzi pitím alkoholu a výskytom rakoviny pľúc
a rakoviny hrtana, najmä v kombinácii s fajčením
(alkohol trojnásobne zvyšuje relatívne riziko vzniku
rakoviny pľúc u fajčiarov). 

SPOTREBA ALKOHOLU V POPULÁCII
Slovensko patrí ku krajinám s najvyššou spotre-

bou čistého alkoholu na osobu a rok. Podľa zdrojov
WHO10 sa od roku 1970 pohybuje medzi 10 – 11 l 100 %
alkoholu/osobu/rok a spotreba neklesá (obr. 37).
Spotreba v ČR je vyššia a má stúpajúcu tendenciu
(podobne stúpa spotreba aj vo Fínsku). Naproti tomu
vo Francúzsku má spotreba alkoholu trvalo klesajúcu
tendenciu, podobne mierne klesá aj spotreba v EÚ-25
(obr. 38). Alkohol je jediná komodita, v ktorej máme
vyššiu spotrebu ako EÚ-15, na rozdiel od spotreby
potravín (tab. 8). Približne 5 % populácie je evidova-
ných v protialkoholických poradniach, ale počty lie-
čených a/alebo evidovaných závislých od alkoholu
predstavujú len vrchol ľadovca, skutočné počty závis-
lých od alkoholu sú nedostupné. Stúpa počet žien
závislých od alkoholu. V SR je tradične vysoká spotre-
ba najmä koncentrovaných alkoholických nápojov,
ktorú ani nie je možné presne kvantifikovať (ilegál-
na výroba, domáca výroba, pašovanie). Konzumácia
destilátov je pre vznik srdcovocievnych, nádorových
ochorení a cirhózy pečene oveľa rizikovejšia ako
príjem menej koncentrovaných nápojov (pivo, víno).
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Obr. 37: Spotreba čistého alkoholu na osobu/rok vo vybraných európskych krajinách v roku 2001
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V roku 2002 sa v SR vypilo 9,1 l destilátov na
osobu a spolu 115 l všetkých alkoholických nápojov
(piva, vína, destilátov) na 1 osobu (vrátane dojčiat 
a malých detí).20

Uvádza sa, že napr. v USA 2/3 populácie konzu-
mujú alkohol pravidelne a približne 10 % sa považuje
za nadmerných užívateľov. Konzumácia alkoholu je
rozdielna medzi mužmi a ženami, pričom riziko alko-
holického postihnutia srdca (alkoholická kardiomyo-
patia) je väčšie u žien.330

Napriek vysokej priemernej spotrebe alkoholu
v SR a všetkým vyššie uvedeným štatistickým údajom
naši dobrovoľníci priznávajú len veľmi nízku kon-
zumáciu alkoholu: veľká väčšina nekonzumuje alko-
holické nápoje vôbec alebo len zriedkavo, denne alebo
temer denne konzumuje destiláty len 1,5 % osôb, víno
1,4 % osôb a pivo 4,7 %. Muži priznali niekoľko-
násobne častejšiu konzumáciu alkoholu ako ženy,
najmä konzumáciu piva (obr. 39). Ženy najčastejšie
konzumujú víno. 63,6 % osôb uviedlo, že nekonzu-
muje žiaden druh alkoholu (39,8 % mužov a 77 %
žien). Vysvetlenie tohto javu môže byť dvojaké: buď

ide o podobný jav ako pri fajčení – že ľudia, ktorí
konzumujú alkohol nadmerne, sa na preventívnom
vyšetrení nezúčastnia, alebo napriek anonymite vy-
šetrenia z rôznych dôvodov konzumáciu alkoholu
nepriznávajú, prípadne konzumáciu podhodnocujú
– či už úmyselne, alebo neúmyselne.

Muži najčastejšie konzumujú všetky tri druhy
alkoholu vo veku 35 – 44 rokov, ženy pijú častejšie 
víno v mladších vekových skupinách (do 34 rokov)
a pivo vo veku 35 – 44 rokov; destiláty pijú naj-
menej vo všetkých vekových skupinách (obr. 40).

V priebehu sledovaných 6 rokov (1999 – 2004) je
badateľný stúpajúci trend častej konzumácie alkoho-
lu – najmä piva u mužov (z 37,1 % v roku 1999 na
55,6 % v roku 2004); najmenej stúpa konzumácia
vína u mužov a destilátov u žien (obr. 35).

Aj keď existujú dôkazy, ktoré poukazujú na prí-
nos mierneho pitia alkoholu na KVCH, riziko aj mier-
neho pitia sa musí zvažovať individuálne. Zistilo
sa, že dokonca aj také malé množstvo, ako sú dve
dávky alkoholu denne, môže súvisieť so zvyšova-
ním krvného tlaku. Bez toho, aby sa odhalil presný

Obr. 38: Spotreba čistého alkoholu na osobu/rok v niektorých európskych krajinách v rokoch 1970 – 2001
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mechanizmus účinku alkoholu a jeho vzťah k srdcovo-
cievnym ochoreniam, nemôžu sa dávať pre celú popu-
láciu žiadne odporúčania.330

Z doterajších poznatkov teda vyplýva, že napriek
priaznivému pôsobeniu alkoholu na HDL-CH má al-
kohol celý rad vážnych zdravotných a iných rizík.
Toxické pôsobenie alkoholu na myokard a iné nepriaz-
nivé účinky prevažujú nad čiastkovým pozitívnym
efektom. Po sumarizácii prínosov a rizík konzumácie
alkoholu je stanovisko WHO jednoznačné: cieľovou
úlohou je znížiť spotrebu alkoholu a využívanie al-
koholu v prevencii kardiovaskulárnych ochorení sa
neodporúča.360,362 Zníženie spotreby alkoholu v celej
populácii by sa malo stať dôležitým preventívnym
opatrením aj v prevencii cievnych mozgových prí-
hod.363

Mierna konzumácia alkoholu sa nemusí zakazo-
vať u osôb nad 50 rokov, rozhodne je však nevhodné
odporúčať jeho konzumáciu abstinentom a osobitne
mladším osobám (riziko vzniku závislosti!).365

Alkohol je príčinou mnohých závažných zdravot-
níckych problémov vo väčšine krajín sveta. Pitie al-
koholu postihuje veľkú časť populácie, netýka sa len
menšieho počtu alkoholikov alebo silných pijanov.
V boji proti nepriaznivým účinkom alkoholu nie je
vhodné propagovať koncept miernej konzumácie
alkoholu ako prevencie. 

Obr. 39: Konzumácia alkoholických nápojov u mužov a u žien (denne + niekoľkokrát týždenne) (n = 9 983)
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Obr. 40: Konzumácia alkoholu u mužov a u žien (denne + niekoľkokrát týždenne) podľa veku (n = 9 983)
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Človek sa morfologicky aj funkčne adaptoval na
spôsob života, ktorý viedol tisíce rokov a v ktorom sa
musel vyrovnávať s náročnou telesnou činnosťou.
V súčasnosti však žije v podmienkach pretechnizo-
vanej spoločnosti, ktorá pohyb obmedzuje na mini-
mum. Fyzická inaktivita, resp. sedavý spôsob života
(v dôsledku zmien v zamestnaní a v doprave, sledova-
nia televízie a pod.), sa stáva narastajúcim problémom
verejného zdravotníctva, vedie k mnohým zdravotným
poruchám vrátane KVCH, artériovej hypertenzie,
diabetu, osteoporózy a aj chronických porúch pohy-
bového aparátu. Odhaduje sa, že 70 % osôb má nedo-
statočnú telesnú aktivitu a len 20 % populácie sa ve-
nuje takej telesnej aktivite, ktorá môže mať pozitívny
vplyv na riziko KVCH.5,366,367

Údaje z posledných 50 rokov potvrdili zdravotný
prínos cvičenia. Fyzická aktivita zvyšuje pľúcnu kapa-
citu a telesnú zdatnosť a môže mať ďalšie zdravotné
prínosy. Osoby, ktoré sú fyzicky aktívne, majú nižšiu
celkovú úmrtnosť, pravdepodobne v dôsledku menej
častého výskytu chronických ochorení, vrátane KVCH.
U menej aktívnych ľudí je celková úmrtnosť vyš-
šia.369-371 Pravidelné aeróbne cvičenie posilňuje a lep-
šie adaptuje srdcovocievny, svalový, kostrový a neuro-
humorálny systém. Cvičenie zvyšuje trénovanosť,
takže človek je schopný vykonať väčšie množstvo
práce pri nižšej pulzovej frekvencii a pri nižšom
krvnom tlaku.6 Pravidelná fyzická aktivita prináša
okrem iného pôžitok z cvičenia, celkovú pohybovú
schopnosť a príjemné pocity.

Fyzická aktivita je dôležitá v prevencii mnohých
chronických neinfekčných ochorení, najmä diabetu,
KVCH, osteoporózy a obezity. Zvyšovanie telesnej ak-
tivity vo všetkých vekových kategóriách je dôležitým
faktorom v preventívnej kardiológii a môže efektívne
zlepšiť vývoj kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrt-
nosti. Osobitne dôležitá je pravidelná telesná aktivita
v detstve a v mladom veku, pretože vtedy sa vytvára
celoživotný návyk.

Fyzická inaktivita jednoznačne patrí k rizikovým
faktorom KVCH. V USA sa približne 12 % úmrtí ročne
pripisuje telesnej inaktivite.372 V piatich veľkých celo-
národných prieskumoch len 14 % respondentov uvied-
lo dostatočne intenzívnu a pravidelnú fyzickú aktivitu
vo voľnom čase (t.j. 20 minút minimálne 3-krát týž-
denne), 25 % uviedlo len miernu fyzickú aktivitu 
a 25 % neuviedlo žiadnu fyzickú aktivitu.6 Na fyzic-
kej inaktivite sa podieľa viacero faktorov, ale najčas-
tejšie sa udávajú nedostatok času a strach z možného

úrazu. Aj keď väčšina Američanov si uvedomuje zdra-
votný prínos fyzickej aktivity, tieto vedomosti
nekorešpondujú s ich skutočne vykonávanou fyzic-
kou aktivitou. Ako ďalšia prekážka sa uvádza napr.
nedostatok spoločnosti a podpory a nedostatok
primeraného prostredia na cvičenie (nedostatok
ciest na chôdzu a cyklistiku, nevhodné počasie alebo
nebezpečné prostredie).6,369 Dôvody inaktivity uvádza-
né v USA sa v mnohých prípadoch uvádzajú aj u nás. 

Fyzická aktivita má jednak priamy protektívny
účinok na kardiovaskulárny systém a jednak má ne-
priamy účinok cestou pozitívneho ovplyvnenia ďal-
ších rizikových faktorov: aeróbne cvičenie má pozi-
tívny účinok na krvné lipidy (na znižovanie hladín
LDL-CH a TAG, na zvyšovanie HDL-CH), na redukciu
telesnej hmotnosti, na znižovanie krvného tlaku, na
lepšie zvládanie stresových situácií, prípadne aj na
potláčanie fajčiarskych návykov. Pravidelná fyzická
aktivita by sa preto mala stať nielen prostriedkom
primárnej prevencie, ale mala by byť aj bežnou sú-
časťou liečby vysokej hladiny celkového cholestero-
lu v krvi.40

Účinok cvičenia na hladinu krvných lipidov je
predmetom sústavného výskumu. V odbornej litera-
túre nájdeme variabilné výsledky štúdií, ktoré sa za-
oberajú vplyvom cvičenia na hladiny krvných lipi-
dov. Je to často v dôsledku rôznorodosti použitých
metód, súborov, telesnej záťaže a ďalších faktorov,
ako aj vplyvov diéty a liekov. 

Špecifický mechanizmus, pomocou ktorého fy-
zická aktivita znižuje kardiovaskulárnu úmrtnosť,
nie je celkom známy. Úprava rizikových faktorov
aterosklerózy nevysvetľuje úplne prínos, ktorý sa
pri fyzickej aktivite pozoruje. Pravdepodobne tu hra-
jú úlohu aj iné možné mechanizmy (účinok na krvnú
zrážavosť, funkciu endotelu a tonus autonómnej
nervovej sústavy).6

Mnoho prác sa zaoberalo problematikou predchá-
dzania srdcovocievnym príhodám pravidelnou telesnou
aktivitou. V jednej z najznámejších štúdií, v ktorej
16 rokov sledovali bývalých študentov Harvardskej
univerzity, zistili 39 % redukciu kardiovaskulárnej
chorobnosti a 24 % redukciu kardiovaskulárnej úmrt-
nosti u osôb s energetickým výdajom pri cvičení väč-
ším ako 2 000 kcal/týždenne. Riziko úmrtia sa pro-
gresívne znížilo, ak fyzická aktivita a energetický
výdaj vzrástli z 500 na 3 500 kcal/týždenne. Absol-
venti, ktorí boli spočiatku inaktívni, a neskôr svoju
aktivitu zvýšili, preukázali významné zníženie kar-
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diovaskulárneho rizika v porovnaní s tými, ktorí in-
aktívnymi zostali.370,373 Tieto poznatky (a údaje mno-
hých ďalších epidemiologických štúdií) podporujú
snahu zvýšiť fyzickú aktivitu a kondíciu u všetkých
osôb, mužov aj žien.6

Pravidelné cvičenie okrem prevencie artériovej
hypertenzie môže znižovať krvný tlak aj u hyperto-
nikov – napr. u mužov s miernou hypertenziou
krátkodobá fyzická aktivita znížila krvný tlak v prie-
behu 8 – 12 hodín po cvičení a títo muži mali v tých
dňoch, keď prebiehalo cvičenie, nižší krvný tlak.374

U mužov s ťažkou hypertenziou klesol po 16 – 32
týždňoch primeranej fyzickej aktivity diastolický
tlak, pokles pretrvával aj po znížení dávok antihy-
pertenzných liekov a po 16 týždňoch cvičenia sa zis-
tilo významné zmenšenie hypertrofie ľavej komory.375

Fyzická aktivita má pozitívny účinok aj na meta-
bolizmus glukózy a inzulínovú rezistenciu, vrátane
zvýšenia citlivosti na inzulín, zníženia produkcie
glukózy v pečeni, zvýšenia počtu svalových buniek
(ktoré spotrebujú viac glukózy ako tukové bunky) 
a na znižovanie telesnej hmotnosti. Zistilo sa, že
pravidelné cvičenie môže predísť rozvoju diabetes
mellitus, alebo odsunie jeho nástup do vyššieho veku.

Pri sledovaní absolventov (mužov) Pensylvánskej
univerzity sa preukázalo, že na každých 500 kcal
energie spotrebovanej na fyzickú aktivitu vo voľnom
čase kleslo riziko rozvoja diabetu 2. typu o 6 %.376

K podobným záverom dospeli aj ďalší autori, a to
nielen u mužov, ale aj u žien.377 Úloha cvičenia v pre-
vencii diabetu 1. typu nie je celkom jasná.6

Veľká metaanalýza 95 štúdií ukázala, že telesná
aktivita spôsobila 6 % zníženie hladiny celkového cho-
lesterolu, 10 % zníženie LDL-CH, 13 % zníženie indexu
celkový cholesterol/HDL-CH a 5 % zvýšenie HDL-CH.378

Najväčšie zmeny nastali u tých, ktorí počas progra-
mu cvičenia súčasne aj schudli. So zvyšujúcou sa te-
lesnou hmotnosťou sa zhoršujú hodnoty krvného
lipidového spektra a fyzická inaktivita väčšinou ve-
die k zvýšeniu TAG a zníženiu HDL-CH. Podobne sa
preukázal priaznivý vplyv aeróbneho cvičenia na zvý-
šené hladiny TAG.93

Nedostatočná fyzická aktivita významne súvisí
aj so vznikom metabolického syndrómu a je pravde-
podobne rozhodujúcim faktorom pri vzniku inzulí-
novej rezistencie, ktorá tvorí základ metabolického
syndrómu. 

Sedavý spôsob života sa považuje za jeden z hlav-

Obr. 41: Frekvencia mimopracovnej fyzickej aktivity u mužov a žien a najčastejšie druhy fyzickej aktivity (n = 9 983)
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ných faktorov pôsobiacich pri vývoji obezity. Výskyt
obezity počas posledných 25 rokov stúpa najmä v USA,
napriek zníženému príjmu tukov v potrave. Najprav-
depodobnejším vysvetlením je zvýšenie celkového
energetického príjmu spolu so znížením telesnej ak-
tivity.379 V USA má približne 106 miliónov Američa-
nov nadhmotnosť, 43 miliónov je obéznych a dokonca
4,9 miliónov 6- až 17-ročných detí je obéznych.6

Telesné cvičenie je dôležitou súčasťou znižova-
nia hmotnosti, aj keď efekt cvičenia môže byť veľmi
variabilný. Väčšina prác zaznamenala v dôsledku
cvičenia len mierne zníženie hmotnosti (približne 
2 – 3 kg), keď sa však k cvičeniu pripojila diéta, zníže-
nie hmotnosti sa zvýraznilo (v priemere o 8,5 kg).380

Samotná diéta znamenala nižší úbytok hmotnosti
než kombinácia diéty s telesným cvičením.381 Všetky
tieto údaje podčiarkujú pozitívnu úlohu súčasného
cvičenia aj diéty v programoch na znižovanie hmot-
nosti.

Zloženie tela a distribúcia tuku v tele je tiež dô-
ležitým ukazovateľom kardiovaskulárneho rizika.
Pravidelný tréningový program redukuje telesný tuk
v priemere o 1,6 % a fyzicky aktívne osoby majú lepší
pomer pás/boky než tie, ktoré majú sedavý spôsob 
života. Dôležité je, že fyzická aktivita má priaznivý
účinok na lipoproteíny, glukózový metabolizmus 

a krvný tlak aj vtedy, ak dôjde len k miernemu zní-
ženiu hmotnosti.382-384

Telesné cvičenie má aj ďalšie pozitívne účinky –
zlepšuje zrážavosť krvi, znižuje hladinu zápalových
markerov, zlepšuje funkciu endotelu a rovnováhu
v autonómnom nervovom systéme.6

TELESNÁ AKTIVITA SLOVENSKEJ POPULÁCIE
Primeranej mimopracovnej fyzickej aktivite, t.j.

vykonávanej denne, resp. viackrát týždenne, sa z 9 983
našich respondentov venuje spolu len necelá tretina
(32,5 %), častejšie muži (40,4 %) ako ženy (28,1 %).
Žiadnu alebo temer žiadnu telesnú aktivitu uvádza
až 36,9 % mužov a 50,2 % žien (obr. 41). Primeraná
telesná aktivita klesá s vekom, najvyššiu aktivitu
udávajú osoby v najmladšej vekovej skupine, so stú-
pajúcim vekom klesá aktivita u mužov postupne, 
u žien prudko – od 25 rokov vyššie len približne štvrti-
na žien udáva primeranú fyzickú aktivitu (obr. 42).
Z rôznych druhov pohybovej aktivity prevláda rovna-
ko u mužov aj u žien práca v záhrade a prechádzky;
športovým aktivitám sa venuje len 21,2 % ľudí, čas-
tejšie muži (obr. 41). 

V zamestnaní musí vynakladať značnú fyzickú ná-
mahu 20,6 % pracovníkov (častejšie muži). 

Množiace sa poznatky o spojitosti medzi telesnou

Obr. 42: Primeraná fyzická aktivita (denne alebo viackrát týždenne) u mužov a žien podľa veku (n = 9 983)
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aktivitou a zdravotným stavom stále dôraznejšie po-
ukazujú, že malá aktivita je lepšia než žiadna, väčšia
je lepšia ako malá, ale len do určitej úrovne, keď by
už mohla byť nadmerná. Aktívny životný štýl (chá-
paný ako opak sedavého spôsobu života) s pohybom
miernej alebo strednej intenzity môže mať u ľudí 
s dovtedy sedavým spôsobom života podobné priaz-
nivé účinky na ich zdravotný stav ako systematické
telesné cvičenie. Dlhodobé zdravotné zlepšenia však
vyžadujú dlhodobé zmeny správania. Každé odpo-
rúčanie telesnej aktivity sa musí prispôsobiť indi-
viduálnym potrebám a okolnostiam, čím sa zvyšuje
pravdepodobnosť úspechu.385 Nie je preto nutné žia-
dať od každého človeka, aby aktívne športoval, nav-
števoval posilňovňu a pod., čiže aj práca v záhrade
alebo v domácnosti je lepšia ako nič, nemalo by však
ísť o jednostrannú, statickú či dokonca nadmernú
záťaž s opačnými dôsledkami pre zdravie – poškode-
ním podpornopohybového systému a pod. Podobne
aj vykonávanie ťažkej, namáhavej fyzickej práce v za-
mestnaní môže pre organizmus znamenať skôr záťaž
s negatívnymi dôsledkami pre zdravie, dokonca s roz-
vojom choroby z povolania (napr. ochorenia v dô-
sledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného
zaťaženia sú v SR najčastejšími chorobami z povola-
nia, predstavujú približne 1/3 všetkých chorôb z po-
volania4). Preto sa vo všetkých odporúčaniach zdôraz-
ňuje, že by malo ísť o aeróbnu aktivitu s rovnomer-
ným zaťažením všetkých svalových skupín.

TELESNÁ AKTIVITA V PREVENCII KARDIOVASKU-
LÁRNYCH CHORÔB

Z našich výsledkov vyplýva, že telesnú aktivitu je
nevyhnutné zvýšiť vo všetkých vekových kategóriách.
Bez dostatočnej telesnej aktivity strácajú zmysel aj
výživové opatrenia – a to platí pre všetky vekové
kategórie. 

V súčasnosti sa odporúča, aby každý dospelý člo-

vek vykonával primeranú telesnú aktivitu (strednej
intenzity) 30 – 60 minút denne alebo minimálne 
3-krát týždenne. Zdravým osobám sa odporúča tr-
vanie telesnej záťaže 30 – 60 minút denne, najmenej
4- až 5-krát týždenne s dosiahnutím 60 – 75 % maxi-
málnej pulzovej frekvencie.* Fyzická aktivita vykoná-
vaná v kratších intervaloch a častejšie môže byť pre
mnohých ľudí prijateľnejšia. Fyzická aktivita s nízkou
intenzitou by sa mala vykonávať častejšie a dlhší
čas.6 Pozorovalo sa napr., že kardiovaskulárna úmrt-
nosť klesala s predlžujúcim sa cvičením z 15 na 47
minút denne a so stúpajúcim energetickým výdajom
z 500 na 2 000 kcal.42,369,373 

Z rôznych druhov telesnej aktivity je najvhod-
nejšia aeróbna telesná aktivita, napr. beh, plávanie, 
bicyklovanie, rýchla chôdza, aerobik, tenis a pod. 
– je to dynamické cvičenie, pri ktorom sa zapája väčší
počet svalových skupín a veľakrát sa opakujú tie isté
pohyby pri nízkom odpore.6,203,386 Cvičenie, pri ktorom
treba prekonávať väčší odpor (napr. cvičenie v posil-
ňovni, cvičenie s činkami, vzpieranie) sa v prevencii
KVCH považuje za menej vhodné.

U starších osôb, ktoré prejdú viac ako 2 – 2,5 km
denne, môžu aj prechádzky znižovať výskyt KVCH.387

Rýchla chôdza je pre staršie osoby primeranou fyzic-
kou aktivitou, chôdza rýchlosťou 5 – 6 km/h môže
znížiť riziko KVCH podobne ako intenzívne cviče-
nie.388

Spôsoby a prostriedky zvyšovania telesnej ak-
tivity v populácii sú rôzne. Rozhodujúce bude pravde-
podobne odporúčanie lekárov, zdravotníckych pra-
covníkov a pracovníkov vo verejnom zdravotníctve.
K zmene životného štýlu môže významne prispieť aj
rodina a okruh priateľov, podpora zvýšenej telesnej
aktivity na pracoviskách, ale hlavným miestom, kde
sa propagácia telesného pohybu môže významne
uplatniť, sú školy.389

Pri zvyšovaní telesnej aktivity je nutná jej ne-
ustála propagácia. V školách by mali prebiehať vý-
chovné programy na rozvoj pozitívneho postoja a na
získanie potrebných vedomostí a zručností, ktoré
rozvíjajú aktívny a zdravý životný štýl až do staroby.
Ďalším spôsobom je poskytovať možnosti na pravi-
delnú fyzickú aktivitu v zamestnaní. Každý človek
by mal chápať, že pozitívny prínos môže mať celé
široké spektrum fyzickej aktivity. Začína sa od každo-
denných domácich povinností až po organizovaný
šport, od prechádzok so psom až po behanie. Obce 
a zamestnávatelia majú neobyčajné možnosti posky-

Pokúsili sme sa aj kvantifikovať mimopracovnú fy-
zickú aktivitu, ale usúdili sme, že údaje nie sú celkom
hodnoverné, respondenti často nerozlišovali pracovnú
a mimopracovnú aktivitu, takže výsledky by boli
značne nadhodnotené. Z odpovedí, ktoré uvádzali,
sme sa presvedčili, že v našej populácii sa nedoceňuje
význam telesnej aktivity, nie je jasný pojem aeróbna
aktivita a ako kuriozitu môžeme uviesť niektoré
odpovede o druhu vykonávanej aktivity: snívanie
vonku, žehlenie, hranie na hudobnom nástroji či
dokonca chodenie za ženami.

* Maximálna pulzová frekvencia = 220 - vek. Napr. 50-ročný človek by mal dosiahnuť pulzovú frekvenciu 102 – 127 pulzov/min.



tovať podmienky a podnecovať k pravidelnej fyzickej
aktivite. Už fyzická aktivita nízkej až strednej inten-
zity môže zvýšiť telesnú zdatnosť a môže zlepšiť
mnohé ukazovatele zdravia. Najnižšia dávka a inten-
zita, ktorá už prináša špecifický prospech pre kar-
diovaskulárny systém nie je známa, rovnako nie je
známa ani ideálna dávka a intenzita fyzickej aktivity
pre zdravie.6

Telesná aktivita, resp. cvičenie, by sa však
nemala stať rizikom pre zdravie človeka, jej prínos
musí byť väčší ako riziko. Nadmerná alebo intenzívna
aktivita môže znamenať riziko zranenia alebo riziko
akútnych srdcových príhod. Riziká fyzickej aktivity
sú však v porovnaní s jej benefitom nízke, väčšina
zdravých dospelých ľudí nepotrebuje pred začiatkom
telesnej aktivity osobitné vyšetrenie alebo testy.
Osoby s manifestným srdcovocievnym ochorením,

muži nad 40 rokov a ženy nad 50 rokov, prípadne 
s ďalšími rizikovými faktormi, by sa mali pred zača-
tím fyzickej aktivity poradiť s lekárom.

U zdravých mužov so sedavým spôsobom života
je riziko náhlej srdcovej smrti počas cvičenia 56-
násobne vyššie v porovnaní s obdobím inaktivity.
Naproti tomu u aktívnych mužov je riziko počas cvi-
čenia len 5-násobné v porovnaní s pokojom.6 Existu-
jú dôkazy aj o tom, že nadmerná námaha môže zvýšiť
riziko akútneho infarktu myokardu. Relatívne riziko
infarktu myokardu v priebehu 1 hodiny po ťažkej fy-
zickej námahe sa zvyšuje 2- až 6-násobne v porov-
naní s človekom v pokoji.390,391 Avšak toto riziko je tým
väčšie, čím je človek počas voľného času menej ak-
tívny. Vyplýva z toho, že človek so sedavým spôso-
bom života by sa mal vyhýbať sporadickému cvičeniu
a hlavne sporadickej nadmernej fyzickej záťaži.
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Pre úplnosť spomenieme veľmi stručne aj niektoré
najčastejšie sledované faktory zo skupiny tzv. ne-
tradičných rizikových faktorov.

HOMOCYSTEÍN
Homocysteín je aminokyselina, ktorá vzniká v or-

ganizme pri metabolizme (demetyláciou) esenciálnej
aminokyseliny metionínu (ktorú získavame hlavne
zo živočíšnych bielkovín). Hladina homocysteínu
v krvi závisí jednak od genetických faktorov (existuje
napr. vzácne sa vyskytujúca genetická porucha) a jed-
nak od výživy. Zistil sa určitý vzťah medzi zvýšenými
hladinami homocysteínu v krvi a aterosklerózou a ri-
zikom KVCH,81,392 hlavne v súčinnosti s ďalšími riziko-
vými faktormi životného štýlu (napr. s fajčením, s ne-
dostatkom fyzickej aktivity, s konzumáciou alkoholu,
s nadmernou konzumáciou kávy), s artériovou hyper-
tenziou a s dyslipidémiou. Homocysteín je pre cievnu
stenu toxický a podporuje zrážavosť krvi.31,393

Okrem genetických faktorov môže hladinu ho-
mocysteínu v krvi zvyšovať aj nedostatok vitamínov
skupiny B (hlavne B6 a B12) a kyseliny listovej 
v strave.93, 394, 395 V dôsledku nedostatku vitamínu B12

v strave majú vegetariáni (a hlavne vegáni) vyššie
hladiny homocysteínu.396 Dostatočný príjem týchto
vitamínov v strave znižuje hladinu homocysteínu 
v krvi, ale či sa tým súčasne zníži aj riziko KVCH, nie je
zatiaľ jasné.

Hladina homocysteínu v krvi sa môže zvyšovať so
zvyšujúcim sa vekom, u mužov býva vyššia než u žien;
u žien sa zvyšuje až v postmenopauzálnom veku (po-
hlavné hormóny majú dôležitú úlohu v zmenách
koncentrácie plazmatického homocysteínu).397 

Homocysteín v krvi sa bežne v zdravej populácii
nevyšetruje. Odporúča sa stanoviť ho najmä u osôb
s rozvinutou ICHS, ktoré nemajú klasické rizikové
faktory.181 Hladiny homocysteínu sú zvyčajne vyššie
u pacientov s dokázanou ICHS v porovnaní so zdravou
populáciou. Výskyt zvýšených hladín homocysteínu
je v bežnej populácii asi 5 %, u osôb s manifestnými
prejavmi aterosklerózy je výskyt vyšší – 14 až 47 %.398, 399

Hladina homocysteínu < 15 µmol/l sa považuje 
v súčasnosti za normálnu, 15 – 30 µmol/l je mierne
zvýšená, 30 – 100 µmol/l je stredne zvýšená a hladina
vyššia ako 100 µmol/l sa považuje za vysokú. S rizi-
kom KVCH sa spájajú najmä mierne zvýšené hladiny
homocysteínu. Z populačného hľadiska je mierna
hyperhomocysteinémia významnejšia, pretože sa
vyskytuje častejšie a nesprevádzajú ju žiadne zjav-

né príznaky na rozdiel od vysokej hladiny homo-
cysteínu.398,399

Homocysteínu sa venuje pozornosť posledné
tri desaťročia. Mnoho prác uvádza vzťah zvýšenej
hladiny homocysteínu a aterosklerózy. Naďalej ostá-
vajú nezodpovedané otázky, či zvýšená hladina
homocysteínu má kauzálny vzťah k rozvoju srdcovo-
cievnych ochorení, alebo ide len o sprievodný jav.81

Začínajú sa objavovať aj správy, že môže byť rizi-
kovým faktorom aj mnohých ďalších ochorení, najmä
centrálneho nervového systému (Alzheimerovej
choroby, demencie, schizofrénie).400,401

Pokiaľ by sa vo veľkej randomizovanej štúdii po-
tvrdilo, že znižovanie hladiny homocysteínu v krvi
môže znížiť riziko rozvoja ICHS, a že podávanie kyse-
liny listovej je prospešné v prevencii ICHS, mohlo by
byť doplnkové podávanie kysliny listovej a vitamínu
B12 (napr. aj prostredníctvom fortifikovaných potra-
vín) vzhľadom na náklady a účinnosť v niektorých
skupinách obyvateľstva efektívne a snáď by mohlo
mať významný epidemiologický prínos v primárnej aj
v sekundárnej prevencii KVCH.402,403 Zatiaľ sa úspeš-
nosť podávania vitamínových preparátov v prevencii
KVCH nepotvrdila. V súčasnosti je potrebné zamerať
sa najmä na znižovanie výskytu tradičných riziko-
vých faktorov KVCH jednak v celej populácii a jednak
u osôb so zvýšenou hladinou homocysteínu.5

ZÁPALOVÉ MARKERY 
Ateroskleróza sa v súčasnosti považuje za formu

chronického zápalu. Zápalový proces pravdepodobne
hrá určitú úlohu v patogenéze aterosklerózy. Prítom-
nosť zápalových markerov v sére môže predpovedať
vznik KVCH v budúcnosti.404,405 Najsledovanejším
markerom sa stal C-reaktívny proteín (CRP). Vzniká 
v pečeňových bunkách pri akútnej fáze zápalu a výz-
namne ovplyvňuje zápalový proces,31 pri ktorom sa
vo viacerých prospektívnych štúdiách potvrdil vzťah
s kardiovaskulárnym rizikom.93 Zvýšené hladiny CRP
môžu znamenať zvýšené riziko ICHS, pričom jeho výš-
ka je priamoúmerná výskytu ICHS, mozgovej príhody
a ochorení periférnych ciev, nezávisle od prítomnosti
tradičných rizikových faktorov. Koncentrácia CRP sa
zvyšuje aj so zvyšujúcim sa vekom, so zvyšujúcim sa
BMI a u fajčiarov.31

FAKTORY ZVYŠUJÚCE ZRÁŽAVOSŤ KRVI (TROMBO-
GÉNNE FAKTORY) 

Väčšinu koronárnych príhod spôsobuje trombóza
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v koronárnych artériách. Všetky faktory, ktoré majú
význam pri zrážavosti krvi – tzv. trombogénne faktory
(fibrinogén, CRP, albumín, počet leukocytov, trombo-
cytov, hematokrit, viskozita krvi, rýchlosť sedimentá-
cie erytrocytov a pod.), sa spájajú s rizikom akútnych
koronárnych príhod. Niektoré z týchto faktorov majú
vzťah k ovplyvniteľným faktorom životného štýlu.

Napr. fajčenie úzko súvisí s hladinou fibrinogénu, 
s počtom leukocytov a s niektorými inými vlastnos-
ťami krvi, čiže má dôležitý vplyv na systém zrážania
krvi a pravdepodobne zvyšuje jej zrážavosť. Existuje
aj úzka spojitosť medzi zápalovými a trombogénnymi
faktormi.5
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Stále viac vedeckých dôkazov potvrdzuje, že
psychosociálne faktory prispievajú k riziku vývoja
KVCH nezávisle od štandardných rizikových fakto-
rov.406 Mnoho štúdií sa zameriava na vzájomný vzťah
medzi určitými osobnostnými charakteristikami, ne-
gatívnymi pocitmi, sociálnou izoláciou, sociálno-
ekonomickými faktormi a inými psychologickými,
behaviorálnymi a sociálnymi faktormi, ktoré hrajú
významnú úlohu v duševnom a telesnom zdraví a pri
vývoji a pri progresii širokého spektra chorôb. Všetky
štúdie zdôrazňujú veľkú zložitosť faktorov, ktoré
majú úlohu v zdraví a v chorobe človeka. Zložité vzťahy
medzi zdravím z aspektu telesného, duševného a so-
ciálneho a pohody človeka sa odrážajú v koncepcii
kvality života.407

Psychický stav obyvateľstva je pomerne málo pre-
skúmaným faktorom, ale môže sa podieľať na zhor-
šujúcom sa zdravotnom stave obyvateľstva. Vysoký
nárast nezamestnanosti, prehlbovanie rozdielov 
v životnej úrovni a iné problémy v súvislosti s tranfor-
mačnými procesmi sa pravdepodobne odrážajú na
zhoršujúcom sa psychickom stave populácie SR. Pred-
pokladá sa zvýšený počet stresovaných, depresívnych,
anxióznych, hostilných, agresívnych a frustrovaných
osôb s následnými negatívnymi dopadmi na životný
štýl (zvýšená spotreba cigariet, alkoholu a iných
psychoaktívnych látok a pod.), čo môže spolupôsobiť
pri zvyšovaní rizika kardiovaskulárnych a nádoro-
vých ochorení.408

K psychosociálnym faktorom, ktoré môžu mať
súvislosť s chronickými ochoreniami hromadného
výskytu a najmä so vznikom (prípadne aj s liečbou
a s prognózou) ICHS, patria rôzne behaviorálne, psy-
chologické a sociálne faktory (napr. nízka sociálno-
ekonomická úroveň, nedostatok sociálnej podpory
a sociálna izolácia), osobnostné charakteristiky
(napr. typ správania, hostilita), emocionálny stav
(napr. depresia, úzkosť) a sociálne alebo pracovné
prostredie (napr. psychosociálny stres).5

V našom súbore 9 983 vyšetrených osôb sme sa
z psychosociálnych faktorov zamerali na stres v za-
mestnaní a v súkromí, sociálnu izoláciu (osamelosť),
stupeň vzdelania, zamestnanie a v menšej skupine 
4 299 respondentov aj na prejavy depresie, hostility.

PSYCHOSOCIÁLNY STRES
Pojem stres zaviedol Hans Selye v roku 1927,

pričom tento pojem označuje odpoveď organizmu na
záťaž (stresor). Ako stresor môžu pôsobiť napr.

rôzne fyzikálne a chemické faktory (chlad, teplo,
hluk, vibrácie, žiarenie, toxické látky), bolesť, psy-
chické faktory atď., pričom priebeh reakcií na rôzne
stresory je v zásade veľmi podobný. Dodnes nie je
vypracovaná a prijatá definícia stresu, ktorá by vys-
tihovala všetky aspekty stresovej reakcie.409

Stres môžeme charakterizovať ako stav, pri kto-
rom organizmus mobilizuje všetky svoje obranné a re-
paračné mechanizmy, aby prežil záťažovú situáciu
(pôsobenie stresora) a bol schopný podať mimoriad-
ny fyzický a/alebo psychický výkon. Čiže stresová re-
akcia sa uplatňuje vtedy, keď je ohrozený život alebo
integrita organizmu (vo fylogenetickom vývoji sa stre-
sová reakcia vyvinula ako reakcia na útok alebo útek
– angl. fight or flight). V dôsledku pôsobenia stresora
sa zvyšujú nároky svalov na dodávku energie a kyslíka,
musí sa zvýšiť činnosť srdca a mozgu, prebiehajú
zložité nervové, obehové, endokrinné a metabolické
reakcie s cieľom prežiť záťaž.409

Z uvedeného vyplýva, že pri reakcii na záťaž má
rozhodujúce postavenie srdcovo-cievny systém –
srdcový sval a cievy sú vlastne hlavným výkonným
orgánom, zabezpečujú adekvátnu dodávku energie
a kyslíka do cieľových orgánov – svalov.409

Stres teda vzniká v dôsledku nesúladu medzi po-
žiadavkami kladenými na človeka a jeho možnos-
ťami ich splniť. Zdrojom stresov sú najčastejšie všetky
oblasti života: zamestnanie, ekonomická situácia,
manželstvo a rodina, zdravotný stav, nenaplnenie 
životných cieľov atď.

Väčšina prác zaoberajúcich sa stresom popisuje
fenomén „útok alebo útek“, ktorý sa však týka pre-
važne mužov. Na základe rozsiahlych výskumov na
zvieracích modeloch aj na ľuďoch sa zistilo, že ženy
majú odlišný typ reakcie na stres, ktorý by sa dal
charakterizovať ako „tend and befriend“ (v preklade
to približne znamená starostlivosť a výchovu potom-
kov, udržanie rodu a udržiavanie sociálnych vzťahov,
ktoré umožňujú a uľahčujú túto starostlivosť).410

Tento model je pravdepodobne založený na evoluč-
nej báze a mohol by pomôcť vysvetliť pohlavné roz-
diely v kardiovaskulárnej reaktivite a dĺžke života.
Z toho vyplýva dôležitosť sledovania odpovede na
stres v súvislosti s pohlavím.

Stresová reakcia – pôvodne pre organizmus pozi-
tívna a mnohonásobne overená – sa u dnešného člo-
veka často stáva príčinou rôznych porúch zdravia.
Bez ohľadu na druh stresora človek reaguje automa-
ticky a stereotypne, pričom väčšinou nie je potrebný
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ani útok, ani útek. Čiže mobilizácia všetkých systémov
sa stáva zbytočnou – nahromadená energia sa v sva-
loch adekvátne nespotrebuje. Ak psychosociálny
stres pôsobí dlhý čas, jeho negatívne účinky sa zná-
sobujú, ak nie sú kompenzované intenzívnou fyzic-
kou aktivitou.411

K najčastejším chronickým neinfekčným ochore-
niam, ku ktorým prispieva nedostatočná adaptácia
a neadekvátna reakcia na záťaž, patria najmä atero-
skleróza, ischemická choroba srdca, infarkt myokar-
du, hypertenzia, vred žalúdka alebo dvanástnika,
sexuálne poruchy, neurózy a iné psychické poruchy
a mnohé ďalšie ochorenia. Je to spôsobené najmä tým,
že rýchle zmeny, ktoré prináša vývoj spoločnosti, ne-
zodpovedajú biologickým prejavom, ktoré sa formo-
vali pred miliónmi rokov.409 Niektoré epidemiologic-
ké štúdie potvrdili, že u osôb, ktoré majú vysokú zá-
ťaž stresmi v zamestnaní, sa častejšie vyskytuje hy-
pertenzia (napr. leteckí dispečeri). 

Pracovné prostredie sa stalo jednou z najštudo-
vanejších oblastí srdcových ochorení v súvislosti so

stresom a usudzuje sa, že štúdium pracovného pros-
tredia je dôležitejšie, než štúdium individuálnych
faktorov.412 Zistilo sa, že napätie v zamestnaní (t.j.
vysoké nároky, nízka kontrola, dlhá a nepravidelná
pracovná doba vrátane práce v noci) súvisí so zvýše-
ným výskytom KVCH a že pracovníci s najnižšou so-
ciálnou úrovňou majú najvyšší výskyt KVCH, bez ohľa-
du na úroveň stresu v práci.413,414 Pracovný stres môže
významne ovplyvňovať rizikové faktory KVCH, súvisí
napr. so zvýšenými hladinami celkového cholestero-
lu, hlavne u mužov so súčasnými poruchami spánku415

a s vyššími hodnotami tlaku, hlavne ak ide o kom-
bináciu s nadmernou konzumáciou alkoholu.416 Muži
s väčšou záťažou stresmi v zamestnaní sú vo vyššom
riziku vývoja aterosklerózy, u žien sa táto súvislosť ne-
potvrdila.417 Všetky údaje potvrdzujú, že práca a s prá-
cou súvisiace stresy môžu hrať významnú úlohu v roz-
voji KVCH. Rovnako dôležité sú aj individuálne roz-
diely vo frekvencii a vo veľkosti stresovej reakcie.418

U zamestnaných žien dlhodobý stres v zamest-
naní, konflikty a krízy v kombinácii s dlhotrvajúcim

Obr. 43: Výskyt častých stresových situácií v zamestnaní a v súkromí u mužov a žien a podľa veku (n = 9 983)
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stresovým prostredím v rodine a s manželskými
nezhodami, spoločne zvyšujú riziko ICHS a zhoršujú
aj prognózu po koronárnej príhode, dokonca stres
v partnerskom vzťahu znamená u žien vyššie riziko
ako pracovný stres.419

Stres sa stal v posledných desaťročiach „módnym“
rizikovým faktorom, ale jeho priamy vplyv na vznik
a rozvoj niektorých ochorení sa dá len veľmi ťažko
dokázať. Problémom je exaktné meranie „veľkosti“
stresu a rozličná reaktibilita ľudí na rovnaký stresor.

V našom súbore vyšetrených osôb sme sa pýtali
na časté stresové situácie jednak v zamestnaní, jed-
nak v súkromí a mali sme aj spoločnú otázku zame-
ranú na stresový životný štýl a zamestnanie.

Z 9 983 respondentov častý stres v práci uviedlo
spolu 50,4 % zamestnaných osôb, častejšie muži
(54,1 %) než ženy (48 %); najčastejšie pociťujú stre-
sové situácie muži aj ženy v strednom veku (muži vo
veku 35 – 44 rokov – 60,2 % a ženy 35- až 54-ročné
– 49,5 %) (obr. 43). 

V súkromí častejšie pociťujú stres ženy (27,7 %)
než muži (15,2 %). Muži pociťujú stresové situácie 
v súkromí viac-menej rovnomerne vo všetkých
vekových skupinách s veľmi miernym zvyšovaním 
v najvyššom veku; ženy najčastejšie pociťujú
stresové situácie vo veku 55 – 74 rokov. Najvyššiu
záťaž v súkromí sme zaznamenali v roku 2003 (21,5 %
mužov a 36,8 % žien).

Obr. 44: Trendy vývoja stresových situácií v zamestnaní a v súkromí v rokoch 1999 – 2004
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Stresový životný štýl a zamestnanie uviedlo
spolu 61,6 % mužov a 55,8 % žien. Trend vývoja stre-
sových situácií v zamestnaní je v priebehu 6 rokov
stúpajúci, strmšie u žien, takže sa postupne v stre-
sovej záťaži približujú k mužom. Stresová záťaž v sú-
kromí naopak veľmi mierne klesá (obr. 44).

Stres sa stal súčasťou každodenného života. Po-
čas života sa človek stretáva s nekonečným počtom
stresorov, v strese (ak nie je neadekvátny) vie človek
podať vysoký výkon, fyzický či psychický. Preto časté
odporúčania – vyhýbať sa stresom – prakticky nie sú
vykonateľné a ani nie je účelom úplne odstrániť stres
zo života. V prevencii je dôležité naučiť sa identifi-
kovať najčastejšie zdroje stresu a naučiť sa ich zvlá-
dať a žiť s nimi, aby sa stres nestal nezvládnuteľným
a zdravie poškodzujúcim.409 K lepšiemu zvládaniu stre-
su patrí napr. dostatok fyzickej aktivity, dostatočný
oddych, „vypnutie“, správna životospráva (dostatok
spánku, správna výživa), určenie poradia dôležitosti
úloh, relaxačné techniky a pod.

HOSTILITA A TYP SPRÁVANIA
Správanie typu A prvýkrát popísali v 50. rokoch

minulého storočia dvaja kardiológovia – Rosenman
a Friedman, ktorí u svojich pacientov pozorovali
množstvo spoločných charakteristík správania a osob-
nostných čŕt, napr. nadmernú ctižiadosť, mimo-
riadnu túžbu po ocenení a dosiahnutí úspechu,
pocity chronického nedostatku času a pocity hnevu
a nepriateľstva.420 

Mnohé práce potvrdili silnú asociáciu správania
typu A a KVCH, neskôr sa však tieto súvislosti naopak

Obr. 45: Zastúpenie nepriaznivých odpovedí (%) u mužov a žien na otázky o duševnom zdraví (n = 4 299)
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cii podľa rôznych autorov od 30 – 60 %, u osôb po
prekonanom infarkte myokardu sa vyskytuje častejšie.



nepotvrdili.421 Údaje z nedávnych metaanalýz po-
ukazujú na to, že ani nie tak celkový model správa-
nia typu A, ako skôr niektoré špecifické stránky
tohto správania, hlavne hostilita, ktorá je najpato-
génnejšou zložkou tohto typu správania, znamenajú
rizikový faktor nielen KVCH, ale prakticky všetkých
telesných ochorení.5 Výskumy potvrdili, že vysoko-
hostilné osoby častejšie nadmerne reagujú v odpove-
di na stresor zvýšením srdcovej frekvencie, krvného
tlaku a vylučovaním stresových hormónov.422

V skupine 776 vysokoškolákov, mladých, zdravých
jedincov (priemerný vek 22,6 rokov), sme našli 38,8 %
správania typu A u mužov a 45,9 % u žien. Nezistili
sme u nich zvýšený výskyt rizikových faktorov KVCH,
udávali však významne častejšie stresovú záťaž a pocit
preťaženia a v priemere menej hodín spánku denne.423

Hostilita, čiže nepriateľský postoj (s častými pre-
javmi zlosti, agresívneho správania, impulzívne, vý-
bušné typy), sa považuje za nezávislý rizikový faktor
rôznych zdravotných porúch, najmä srdcovocievnych
ochorení. Tento faktor sa často podceňuje, zanedbáva
a jeho výskyt je v populácii neznámy (napriek naras-
taniu agresivity a násilia v spoločnosti). Najmä stres
a sociálno-ekonomická neistota vedú k aktivácii agre-
sívneho a hostilného správania, ktoré má následne
negatívny vplyv na zdravie. 

Zistilo sa tiež, že hostilita súvisí aj s horším život-
ným štýlom – našla sa súvislosť medzi hostilitou 
a nedostatkom telesnej aktivity, starostlivosťou o seba
a o svoje zdravie, vyššou konzumáciou alkoholu,
vyšším BMI a častejším fajčením.418

Typický pacient s kardiovaskulárnym ochorením
má často jednu alebo viac zložiek správania typu A
(najčastejšie hostilitu alebo cynizmus) a sú uňho zre-
teľné aj iné negatívne duševné stavy, napr. depresia
a úzkosť. Jeho pracovné a domáce prostredie môže
predstavovať zdroj chronických stresorov rôznej
intenzity. Na druhej strane však nie všetci pacienti 
s KVCH majú psychické problémy.418 Dôležité však je,
aby sa do rôznych preventívnych a intervenčných
stratégií v rámci multidisciplinárneho prístupu za-
komponovali aj niektoré behaviorálne stratégie.

DEPRESIA A ÚZKOSŤ
Nielen klinická depresia a príznaky depresie, ale

aj iné negatívne emócie môžu znamenať zvýšené 
riziko ICHS a zhoršovať jej prognózu, nezávisle od
tradičných rizikových faktorov. Výskyt depresívnych
príznakov, rovnako ako ich dôsledky na telesné
zdravie, sú častejšie u žien.5 Depresia hrá pravdepo-
dobne významnú úlohu tak na začiatku a pri vývoji
ICHS, ako aj v prognóze po prekonanom infarkte myo-
kardu.424,425

Vzťah medzi depresiou a ostatnými ochoreniami
je komplexný. Doposiaľ zhromaždené poznatky po-
tvrdzujú, že depresia je nezávislým rizikovým fak-
torom rozvoja ICHS a zvýšenej úmrtnosti na KVCH.
Naopak, depresia môže byť aj reakciou na ťažkosti,
ktoré významne zhoršujú kvalitu života.426

V skupine 4 299 respondentov (1 730 mužov a 2 569
žien) v priemernom veku 44,8 rokov sme sa zamerali
aj na niektoré ukazovatele duševného zdravia, naj-

Obr. 46: Percentuálne zastúpenie mužov a žien so všetkými priaznivými odpoveďami na otázky o duševnom zdraví (n = 4 299)
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mä na príznaky depresie, hostility a poruchy pamäti.
Účastníci odpovedali spolu na 14 otázok, hodnotili
sme odpoveď na každú otázku zvlášť – ako priaznivú
alebo nepriaznivú odpoveď a potom ako súčet ne-
priaznivých odpovedí. 

Výskyt nepriaznivých odpovedí bol pomerne čas-
tý, najčastejšie sa objavovali poruchy spánku, časté
pocity smútku, neschopnosti, sklamania, pocity úna-
vy a častá podráždenosť. Ženy v porovnaní s mužmi
odpovedali na temer všetky otázky častejšie nepriaz-
nivo, významne častejšie sa u žien vyskytovali najmä
poruchy spánku, pocity smútku a sklamania,
plačlivé obdobia, časté pocity únavy (obr. 45). 

Zastúpenie osôb, ktoré mali všetky odpovede
priaznivé, bolo veľmi nízke – len 18 % (24,7 % mužov
a 13,5 % žien). Ich počet klesá s vekom, u mužov od
najmladšej vekovej skupiny, u žien až od 45 rokov, pri-
čom vo vyššom veku (po 65. roku) sa rozdiely medzi
mužmi a ženami stierajú (obr. 46). V tejto skupine
udáva časté stresové situácie v zamestnaní a/alebo
v súkromí 36,1 % mužov a 30,3 % žien, čo je význam-
ne menej v porovnaní s druhou skupinou, v ktorej
mali respondenti viac ako sedem nepriaznivých odpo-
vedí (tvorilo ju 4,7 % mužov a 10,2 % žien) – z nich
udávalo časté stresové situácie v zamestnaní a/ale-
bo v súkromí až 54,9 % mužov a 47,5 % žien.

Priemerný počet nepriaznivých odpovedí bol 2,44
u mužov a 3,56 u žien. So stúpajúcim vekom pribú-
dajú u oboch pohlaví nepriaznivé odpovede, u mužov
rovnomerne od najmladšej vekovej skupiny, u žien až
po 45. roku veku, pričom najnižší priemerný počet ne-
priaznivých odpovedí je vo vekovej skupine < 25-roč-
ných mužov a 25- až 35-ročných žien (obr. 47).

Skupinu osôb so všetkými odpoveďami priazni-
vými (n = 773) sme porovnali s tými, ktorí mali naj-
menej jednu nepriaznivú odpoveď na otázky týkajúce
sa duševného zdravia (n = 3 526). Skupina s priaz-
nivými odpoveďami mala v porovnaní s ostatnými 
v priemere vyššie vzdelanie, častejšie žili v partner-
skom vzťahu, častejšie boli zamestnaní. Boli fyzicky
aktívnejší a častejšie športovali. Subjektívne častej-
šie hodnotili svoj životný štýl ako zdravý, svoju
hmotnosť ako primeranú, lepšie subjektívne hod-
notili svoj zdravotný stav, ale častejšie fajčili.
Najväčšie rozdiely sme zistili v pocite osamelosti
(3-násobne menej) a v pociťovaní stresu v zamest-
naní, ale hlavne v súkromí (až 4-násobne menej).

U osôb, ktoré nežili v partnerskom zväzku, sa čas-
tejšie objavovali pocity smútku, absencie pocitov šťas-
tia; u osôb žijúcich v partnerskom zväzku sa naopak
častejšie vyskytovali pocity únavy a podráždenosti. 

Obr. 47: Priemerný počet nepriaznivých odpovedí na otázky o duševnom zdraví u mužov a žien podľa veku (n = 4 299)
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SOCIÁLNA IZOLÁCIA
Je známe, že ľudia osamelí, izolovaní, bez vzťa-

hov s inými ľuďmi, sú v zvýšenom riziku predčasnej
smrti v dôsledku ICHS.427,428 Patrí sem napr. osamelé
bývanie, bez pomoci, chýbanie priateľov, nedosta-
točná emocionálna útecha, sociálna izolácia, stres
a mnohé iné.

Z našej skupiny vyšetrených udalo osamelosť
16,8 % osôb, ale dvojnásobne častejšie ženy – 20,9 %
vs 9,1 % muži. Priemerný vek osamelých mužov bol
55,9 rokov a osamelých žien 59,1 rokov, čiže išlo najmä
o staršie ročníky. U mužov to boli najčastejšie slo-
bodní (32,2 %) a u žien vdovy (46 %). Pocitom osame-
losti však trpelo aj 14,5 % ženatých mužov a 9,8 %
vydatých žien.

SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ ÚROVEŇ A ÚROVEŇ
VZDELANIA

K ďalším sociálno-ekonomickým faktorom, ktoré
sú významnými determinantmi KVCH, patrí stupeň
vzdelania a sociálne pomery. Ľudia s nízkym stup-
ňom vzdelania, na zle platenom pracovnom mieste,

bývajúci v chudobných štvrtiach, majú vyššie riziko
celkovej aj kardiovaskulárnej úmrtnosti.5 Ako uká-
zala štúdia vo Veľkej Británii (Whitehall II), úmrt-
nosť na KVCH klesá nepriamoúmerne s výškou so-
ciálneho postavenia a s výškou príjmu.429 Tieto závery sa
však pravdepodobne týkajú vždy len konkrétnej
populácie a sociálno-ekonomických rozdielov v rámci
nej, pretože celosvetovo žijú niektoré populácie na
veľmi nízkej sociálno-ekonomickej úrovni, a napriek
tomu majú veľmi nízku kardiovaskulárnu aj celkovú
chorobnosť a úmrtnosť, oveľa nižšiu ako vyspelé a „bo-
haté“ krajiny (napr. niektoré ázijské krajiny, Oki-
nawa, Kréta a pod.). 

Analýza úmrtnosti na KVCH v SR (ale aj v iných
krajinách) v 70. rokoch ukázala, že najvyššiu úmrtnosť
na ICHS majú manuálne pracujúci a ekonomicky
slabšie skupiny obyvateľstva, čo súvisí s nezdravším
spôsobom života manuálne pracujúcich v porovnaní
s duševne pracujúcimi v dôsledku nižšieho stupňa
vzdelania.17

Skupinu 9 894 vyšetrených osôb sme rozdelili
podľa stupňa vzdelania na tri skupiny: osoby so zá-

Obr. 48: Výskyt stresu a niektorých faktorov životného štýlu u mužov a u žien podľa vzdelania (n = 9 894)
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kladným a neúplným stredným vzdelaním (n = 3 504),
s úplným stredným vzdelaním (n = 4 012) a s vysoko-
školským vzdelaním (n = 2 378). Zistili sme značné
rozdiely aj vo výskyte rizikových faktorov, aj vo fakto-
roch životného štýlu podobne u mužov i u žien.
Najvýznamnejší rozdiel je vo vysokej prevahe stresu
v zamestnaní u osôb s VŠ vzdelaním (v súkromí udáva-
jú opačne najväčšiu záťaž stresmi osoby s najnižším
vzdelaním) (obr. 48). V skupine s nižším stupňom
vzdelania sme zistili najväčšie nedostatky vo fak-
toroch životného štýlu (častejšie fajčenie, nedostatoč-
ná telesná aktivita, horšie stravovacie zvyklosti – 
s výnimkou alkoholu; vysokoškolsky vzdelaní ľudia
priznali najčastejšiu konzumáciu všetkých druhov
alkoholických nápojov), aj vyšší priemerný výskyt
rizikových faktorov, najnižšie zastúpenie osôb bez
rizikového faktora a najvyššie zastúpenie osôb so
všetkými štyrmi rizikovými faktormi (t.j. fajčenie,
zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi,
zvýšený tlak a nadhmotnosť/obezita). 

Muži aj ženy s najnižším stupňom vzdelania mali
priemerné hodnoty (adjustované na vek) objektív-
nych vyšetrení (BMI, hladina celkového cholestero-
lu v krvi, TK, obvod pása) najhoršie. Výnimkou boli
vysokoškolsky vzdelaní muži, ktorí mali najhoršie
hodnoty celkového cholesterolu v krvi.

Podobne aj v ČR v rámci projektu MONIKA vý-
sledky naznačili koreláciu medzi stupňom vzdelania
a rizikovým profilom KVCH, ale len v mladších veko-
vých skupinách.430

Všetkých respondentov, ktorí uviedli svoje kon-
krétne zamestnanie (n = 3 929) sme rozdelili ešte do
dvoch skupín – na profesie tzv. bielych a modrých
golierov. Stresová záťaž je podobná ako v skupinách
podľa vzdelania: skupina bielych golierov udáva vyš-
šiu záťaž v zamestnaní, skupina modrých golierov
v súkromí (rovnako muži aj ženy). Oveľa častejšie faj-
čia muži aj ženy v skupine modrých golierov, fyzickú
aktivitu majú lepšiu muži v skupine modrých golierov
a ženy – biele goliere. Niektoré stravovacie zvyklosti
sú u mužov (modré goliere) lepšie (napr. konzumujú
častejšie ryby, ovocie, zeleninu, ale menej často mlie-
ko, častejšie pijú pivo). U žien sú výsledky jednoznač-
nejšie – vo faktoroch životného štýlu a v stravovacích
zvyklostiach sú lepšie ženy – biele goliere. Muži aj
ženy – biele goliere priznali častejšiu konzumáciu 
alkoholu (s výnimkou piva u mužov).

Z výsledkov objektívnych vyšetrení sme u mužov
nedospeli k jednoznačným výsledkom. Biele goliere
mali horšie výsledky v zastúpení zvýšenej hladiny
celkového cholesterolu a krvného tlaku a naopak,
lepšie výsledky v zastúpení nadhmotnosti a obezity
(podľa BMI a podľa obvodu pása, ale nie podľa
množstva telesného tuku). Obidve skupiny mužov
mali rovnaký priemerný počet rizikových faktorov
adjustovaný na vek. Vyššie zastúpenie mužov bez
rizikového faktora bolo v skupine bielych golierov.
U žien boli výsledky jednoznačnejšie v prospech
bielych golierov. Všetky výsledky (s výnimkou prie-
mernej hladiny celkového cholesterolu v krvi) mali
oveľa lepšie ženy zo skupiny bielych golierov. Naj-
väčšie rozdiely boli v BMI, v obvode pása a vo fajčení.
Priemerný počet rizikových faktorov a zastúpenie
žien bez rizikových faktorov bolo lepšie v skupine
bielych golierov.

Zistili sme, že stupeň vzdelania a druh zamest-
nania môžu aj v našej populácii slúžiť ako ukazo-
vatele rizika. Je zrejmé, že psychosociálne rizikové
faktory nepôsobia izolovane, ale majú tendenciu
združovať sa u toho istého človeka alebo v skupine
a vzájomne sa ovplyvňovať. Napr. ženy, ktoré udáva-
jú veľké napätie v zamestnaní, sú často hostilnejšie,
depresívnejšie a sociálne izolovanejšie. Muži aj ženy
s nižšou sociálno-ekonomickou úrovňou sú častejšie
depresívni, hostilní, sociálne izolovaní a majú rizi-
kové správanie v oblasti vlastného zdravia (častejšie
fajčia, konzumujú alkohol, nezdravo sa stravujú 
a pod.).418,431,432

Všetky poznatky o združovaní psychosociál-
nych faktorov sú dôležité nielen kvôli rozpoznaniu
rizikových osôb, ale aj pre stratégiu ovplyvňovania
rizika a zlepšenie kvality života. Sociálnu a eko-
nomickú úroveň často nie je možné zmeniť, preto je
v prevencii potrebné zamerať sa na modifikovateľné
rizikové faktory (úpravou fyziologických faktorov 
a faktorov životného štýlu) cielene v populačných
skupinách s nízkym vzdelaním a nízkou ekonomic-
kou úrovňou. Lekári by mali venovať viac pozornosti
aj psychosociálnym faktorom a ukazovateľom du-
ševného zdravia, vrátane sexuálnych funkcií,
nebagatelizovať ich, ale správne ich vyhodnotiť
ako potenciálny rizikový faktor alebo prvý prejav
vážneho somatického ochorenia.



126

Vieme zdravo žiť?



XVIII. kapitola

Špecifické riziká vo

vybraných populačných

skupinách



DETI A MLÁDEŽ
Riziko KVCH modifikujú už faktory pôsobiace

počas vnútromaternicového rastu a vývoja. Viaceré
práce poukázali na význam vnútromaternicovej výživy
ako jedného z hlavných mechanizmov, ktorý progra-
muje anatómiu, fyziológiu a metabolizmus človeka.
Existuje priama súvislosť medzi napr. nízkou pôrod-
nou hmotnosťou a ďalšími ukazovateľmi vnútroma-
ternicového rastu a kardiovaskulárnymi chorobami,
diabetom a metabolickým syndrómom v dospelom
veku, nezávisle napr. od fajčenia matky a od sociálno-
ekonomických faktorov.5,433

Rozhodujúcu úlohu v budúcom zdravotnom sta-
ve človeka má aj dojčenie. Včasný prechod na umelú
výživu a prekrmovanie vedie spravidla k rozvoju obe-
zity už v dojčenskom veku. Veľmi účinnou prevenciou
vzniku ICHS v dospelosti môže byť práve prevencia
obezity v detstve, pretože včasná obezita urýchľuje
predčasný nástup ostatných rizikových faktorov. Obe-
zitu v detskom veku nemožno podceňovať, aj keď ju
ešte nemusia sprevádzať zvýšené hladiny krvných
lipidov alebo krvného tlaku. Viaceré štúdie svedčia
o tom, že stravovacie zvyklosti detí a mladých ľudí
sú nevhodné a že častejšie konzumujú tie potraviny,
ktoré by mali najviac obmedzovať, čo spolu so se-
davým spôsobom života vedie k vývoju obezity. Na
zlepšenie tejto situácie je dôležité spoločné úsilie
lekárov a rodičov so zapojením škôl, ktoré by malo
usmerňovať deti k zdravšiemu životnému štýlu a od-
mietaniu zdraviu škodlivého správania.434,435

Životný štýl detí a mládeže sa mení. Deti sú teles-
ne menej aktívne, pobyt vonku pri hrách, ako je futbal
alebo skákanie cez švihadlo, sa zamenil za nekoneč-
né vysedávanie pred počítačom a televízorom v kom-
binácii s konzumáciou nezdravých potravín (najmä
tzv. fast food) a presladených nealkoholických ná-
pojov. V dôsledku toho vzrastá u detí obezita, inzu-
línová rezistencia, stúpa krvný tlak a zvyšuje sa výskyt
diabetu 2. typu už u mladých ľudí.436

K podobným poznatkom sme dospeli aj pri sledo-
vaní súboru slovenských detí vo veku 10 – 14 rokov.
Zistili sme celý rad negatívnych stravovacích zvyk-
lostí vo výživovej spotrebe, v príjme jednotlivých živín
a aj v režime stravovania. Bola to nízka konzumácia
mlieka, ovocia, zeleniny a naopak, častá konzumácia
sladkostí, stánkových jedál, slaných pochutín, viac-
násobné skúsenosti s konzumáciou alkoholu, nízka
športová aktivita a nedostatočný pobyt vonku. Až
33 % chlapcov a 24 % dievčat malo podľa BMI nad-

hmotnosť alebo obezitu a 43 % chlapcov a 24 %
dievčat malo vysoký obsah telesného tuku.437

Pri porovnaní dennej aktivity v reprezentatív-
nom celoslovenskom súbore 2 339 6- až 14-ročných
detí v roku 1998 so súborom 2 108 detí v roku 1982
sme zistili, že sa významne zvýšila psychosenzorická
a statická záťaž detí v mladšom školskom veku,
pričom telesná aktivita sa nezvýšila a ostala na veľmi
nízkej úrovni. Vo všetkých ročníkoch sa významne
predĺžil čas venovaný sledovaniu televízie a súčasne
sa skrátil čas spánku. V rovnakom období sme zaz-
namenali zvýšenie počtu chronických ochorení detí
– poruchy zraku, ortopedické chyby a duševné po-
ruchy.438

Všetky tieto poznatky sú rozhodujúce pre pri-
márnu prevenciu KVCH a iných neinfekčných ocho-
rení. Stratégia preventívnej medicíny zameraná na
zníženie výskytu rizikových faktorov už u detí 
a mládeže má veľký význam v znižovaní kardiovas-
kulárneho rizika v celej populácii.439,440 Tradične sa
preventívne opatrenia, zamerané na redukciu
kardiovaskulárnych ochorení, začínajú uplatňovať
až u dospelých ľudí v strednom alebo v ešte vyššom
veku, čo sa ukázalo ako neefektívne.441 

Je to zrejmé aj z toho, v akom veku sa zúčastňujú
ľudia na rôznych preventívnych vyšetreniach, či už
v poradniach zdravia, alebo u praktických lekárov. Aj
v našej skupine dobrovoľníkov mali najväčšie zastú-
penie muži aj ženy vo veku 45 rokov a viac; mladých
ľudí sa zúčastnilo najmenej. Preventívne vyšetrenie
vo vyššom veku slúži spravidla len na odhalenie
odchýlok v zdravotnom stave, vtedy je na primárnu
prevenciu už spravidla neskoro.

Niekoľko desiatok rokov je známe, že ateroskle-
róza sa začína už v detstve a progreduje v období
dospievania a včasnej dospelosti. Prvé štádium,
tukové prúžky v cievach (reverzibilné), sú prítom-
né u väčšiny detí.5 Ďalšie štádium, ateromatózne
plaky, sa objavujú u chlapcov pravdepodobne až po
puberte a oveľa neskôr u dievčat. Tradičné rizikové
faktory (hypertenzia, dyslipidémia, fajčenie) hrajú
významnú úlohu už v počiatočných štádiách atero-
sklerózy.442 Známe sú výsledky práce amerických
patológov, ktorí zistili vysoký výskyt pokročilej atero-
sklerózy v koronárnych artériách mladých mužov
zabitých v kórejskej vojne s priemerným vekom 
22 rokov. Závery viacerých štúdií potvrdili, že už
počas dospievania sa začínajú vyčleňovať osoby (ale-
bo skupiny) vo vysokom riziku.443
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Poznatok, že na primárnu prevenciu je v strednom
a vyššom veku neskoro, potvrdzujú aj naše výsledky
z vyhodnotenia skupiny mládeže do 18 rokov.444

V tejto skupine adolescentov sme zistili pomerne
vysoký výskyt najdôležitejších rizikových faktorov
KVCH, pričom na prvých miestach boli fajčenie a nad-
hmotnosť/obezita. Fajčilo 41,2 % chlapcov a 11 %
dievčat (pasívnemu fajčeniu bolo navyše vystavených
31,8 % mladých ľudí). S počtom vyfajčených cigariet
denne významne súvisela výška krvného tlaku. Nad-
hmotnosť alebo obezitu sme zistili u 25,3 %. Adoles-
centi priznali aj častú konzumáciu alkoholu, okrem
toho sú vystavení častým stresovým situáciám v škole
(28 %) a v súkromí (22,4 %). Dostatočnú fyzickú
aktivitu uviedlo len 68,2 % adolescentov. 

K podobným výsledkom sme dospeli aj pri vyšetre-
ní skupiny 121 stredoškolákov – chlapcov v priemer-
nom veku 16,3 rokov:135 fajčilo 42,1 % chlapcov, 85,1 %
priznalo príležitostnú alebo nepravidelnú konzumáciu
alkoholu, a to v pomerne veľkých množstvách (v prie-
mere týždenne 1 320 ml piva, 420 ml vína a 103 ml
destilátov) a optimálny TK do 120/80 mmHg mali
len 3/4 chlapcov.

Včasná identifikácia rizikových faktorov KVCH
a zlepšenie životného štýlu mládeže by mohli pomôcť
v prevencii kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrt-
nosti.445-447

Podľa súčasných odporúčaní40 by sa mali začať
kontrolovať hladiny krvných lipidov už od 20. roku.
Vzhľadom na stále novšie dôkazy o vplyve rizikových
faktorov už počas detstva a dospievania by sa mal
skríning dyslipidémií posunúť do nižšieho veku.443

Aj z výsledkov našich predchádzajúcich prác vyply-
nul poznatok, že s primárnou prevenciou KVCH je
potrebné začať najneskôr do veku 25 rokov.100

Stratégia preventívnej medicíny u detí a mládeže
zameraná na zníženie počtu fajčiarov, zlepšenie výži-
vy a výživových zvyklostí a zvýšenie fyzickej aktivity
má veľký význam v znižovaní kardiovaskulárneho
rizika v celej populácii.439,440

ŽENY
Ženy predstavujú špecifickú časť populácie vďa-

ka účinku ženských pohlavných hormónov (estrogé-
nov a progesterónov) na kardiovaskulárne riziko. Ich
účinky sa prejavujú najmä na metabolizme lipopro-
teínov. Estrogény urýchľujú transport cholesterolu,
znižujú hladinu LDL-CH a zvyšujú hladinu HDL-CH,
kým progesteróny a mužské pohlavné hormóny (an-

drogény) majú opačný účinok.448

Ženy pred menopauzou  sú teda v priemere v pod-
statne nižšom riziku vzniku predčasnej KVCH než
muži v tom istom veku. U žien sa v porovnaní s mužmi
prvé prejavy ICHS oneskorujú o 10 – 15 rokov, väčši-
nou sa ICHS objavuje až po 65. roku.40,449 Toto one-
skorenie sa pripisuje práve účinku ovariálnych estro-
génov. Ich vplyv sa s postupujúcim vekom znižuje.450

Naše výsledky potvrdzujú tieto závery. Pri všet-
kých biologických rizikových faktoroch sme zistili
ich nižší výskyt u žien pred menopauzou v porovnaní
s mužmi. Vo vekovej skupine 45- až 54-ročných žien
však dochádza k prudkému vzostupu hladín všetkých
rizikových faktorov a ženy v riziku mužov dobieha-
jú (hodnoty TK, nadhmotnosť a obezita), prípadne
až predbiehajú (celkový cholesterol, LDL-CH, index
CHOL/HDL-CH, abdominálna obezita, celkový počet
rizikových faktorov). Na krivkách priemerných počtov
rizikových faktorov mužov a žien podľa veku (obr. 53)
je vidieť aj zaostávanie rizika žien za mužmi v mlad-
ších vekových skupinách o približne 15 rokov, neskôr
sa tento náskok znižuje a v postmenopauzálnom
veku riziko žien už prevyšuje riziko mužov.

Vo vzťahu rizikových faktorov KVCH a ateroskle-
rózy je u mužov aj u žien určitá podobnosť. Napr.
vzťah fajčenia ku kardiovaskulárnemu riziku je rov-
naký, ale u žien môže byť silnejší, ak sa fajčenie
kombinuje s hormonálnou antikoncepciou. So zvý-
šeným rizikom sa u žien spája aj abdominálna obezita,
veľký prírastok hmotnosti pred 18. rokom, prítom-
nosť CRP, dyslipidémia atď.451 U žien zhoršuje riziko aj
stres v súkromí alebo v manželstve a skorý začiatok
menštruačného cyklu.419,452

Oneskorenie nástupu ICHS u žien v porovnaní
s mužmi znamená, že žena musí mať viac rizikových
faktorov alebo väčšie riziko ako muž, aby v strednom
veku ochorela. Jednou z takýchto možností, ktorá za-
hŕňa viacero rizikových faktorov, je metabolický syn-
dróm. Nie je známe, či je metabolický syndróm u žien
častejší ako u mužov, ale výskyt ICHS u žien v stred-
nom veku silne koreluje s metabolickým syndrómom.
Napr. diabetes a hypertenzia sú 3- až 5-krát častejšie
u žien s ICHS ako u žien bez ICHS. Temer v každej
štúdii sa diabetes, hypertenzia a zvýšené hladiny lipi-
dov v krvi častejšie vyskytujú u žien s akútnym infark-
tom myokardu než u mužov s akútnym IM.450,453,454

Ženy sú chránené pred KVCH lepšie ako muži vďa-
ka hormonálnej výbave, diabetes však túto výhodu
ženského pohlavia zmazáva. Diabetes zvyšuje u žien



výskyt infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody
a iných komplikácií aterosklerózy oveľa viac ako u mu-
žov.455 Podľa niektorých štúdií v USA došlo v priebehu
10 rokov k poklesu úmrtnosti na ICHS u mužov i u žien
bez diabetu, k o niečo menšiemu poklesu u mužov –
diabetikov, ale u žien – diabetičiek sa úmrtnosť do-
konca zvýšila o 23 %.456

Zistilo sa, že u žien znamená diabetes vyššiu vní-
mavosť na aterosklerózu než u mužov. Horší je vplyv
diabetu na ženy v strednom veku, ale so stúpajúcim
vekom sa zmierňuje. Príčina nie je presne známa. Mô-
že ísť o dôsledok väčšej poruchy hladín krvných li-
pidov u diabetických žien než u diabetických mužov.450

Abnormality lipidov a lipoproteínov majú hlav-
nú úlohu v rozvoji KVCH rovnako u mužov aj u žien,
ale počas života sa ich hladiny u žien menia spôso-
bom, ktorý u mužov nevidíme: vplyvom endogénneho
estrogénu, hormonálnej antikoncepcie a hormonál-
nej substitučnej liečby sa významne menia. Strata
vlastných endogénnych estrogénov (menopauza) sú-
visí so stúpajúcim výskytom KVCH u žien. Ženy po
menopauze sú už v porovnateľnom riziku ako muži
a mali by sa liečiť na hypercholesterolémiu rovnako
intenzívne ako muži.93

Krátko po zavedení hormonálnej antikoncepcie
začiatkom 60. rokov sa objavilo množstvo prác o vý-
skyte trombózy a mozgových príhod u jej užívateliek.
Z dnešného pohľadu to nie je nič prekvapujúce,
pretože prvé kontraceptíva obsahovali mnohonásob-
ne vyššie množstvá hormónov. V epidemiologických
štúdiách zo 70. rokov sa uvádza približne 3-ná-
sobný vzrast KVCH u užívateliek hormonálnej anti-
koncepcie. Pri kombinácii viacerých rizikových fak-
torov riziko KVCH vzrastalo geometrickým radom.
Aj keď sa dávky hormónov výrazne znížili, stále sa
vyskytovali častejšie prípady žilovej trombózy.457-459

Niektoré práce z 80. rokov potvrdili, že aj pri
nízkych dávkach estrogénov je riziko KVCH u súčas-
ných fajčiarok približne 20- až 30-násobne vyššie
ako u nefajčiarok a približne 6- až 8-násobne vyššie
v porovnaní s fajčiarkami, ktoré antikoncepciu neu-
žívali.460,461 

V dvoch veľkých štúdiách vo Veľkej Británii sa
pozoroval niekoľkonásobný nárast kardiovaskulár-
neho rizika u žien používajúcich hormonálnu anti-
koncepciu napriek tomu, že antikoncepciu užívajú
prevažne mladé ženy (15- až 44-ročné), teda vo veku,
keď sú u nich KVCH ešte zriedkavé.462

Z uvedeného vyplýva, že mladé ženy s vyšším

stupňom kardiovaskulárneho rizika by nemali uží-
vať hormonálnu antikoncepciu, hlavne nie po 35. roku
života, pokiaľ nedôjde k priaznivému ovplyvneniu
rizikových faktorov. K štandardnému postupu by
malo patriť nepredpisovať hormonálnu antikoncepciu
ženám – fajčiarkam starším ako 35 rokov. Dôležité
je, aby sa všetky rizikové faktory dôkladne vyšetrili
pred predpísaním antikoncepcie a aby každá žena,
ktorá plánuje užívanie hormonálnej antikoncepcie,
mala vyšetrené krvné lipidy.450

Užívanie hormonálnej antikoncepcie zvyšuje
u žien aj riziko vzniku artériovej hypertenzie, pričom
riziko stúpa s dobou užívania. Nevyhnutná je pra-
videlná kontrola TK a u žien s vyššími hodnotami tlaku
je lepšie zvoliť iný typ antikoncepcie.123 Hormonálna
substitučná terapia naproti tomu TK nezvyšuje.463

U žien v postmenopauzálnom období sa zvyšu-
je hladina LDL-CH, TAG a klesá hladina HDL-CH, čo
v tomto veku prispieva k zvyšovaniu ich rizikového
profilu, pravdepodobne v dôsledku nedostatku endo-
génneho estrogénu. Je pozoruhodné, že plazmatický
inzulín, glukóza a telesná hmotnosť sú vyššie u žien
na začiatku menopauzy.450

Mnoho prác publikovaných v posledných 20 ro-
koch porovnávalo výskyt ochorení v dôsledku atero-
sklerózy u žien, ktoré užívali hormonálnu substitučnú
terapiu (HST) a ktoré ju neužívali.464 Tieto práce spo-
čiatku dospeli k záveru, že výskyt KVCH je u užíva-
teliek substitučnej terapie približne polovičný v po-
rovnaní s tými, ktoré ju neužívali.93 Prvé štúdie s mo-
noterapiou estrogénmi priniesli povzbudzujúce 
výsledky o jej priaznivých účinkoch, najmä na osteo-
porózu, na zlepšenie lipidového spektra a na celkové
zníženie kardiovaskulárneho rizika.465 Neskôr sa ale
zistilo, že tento zdanlivý pozitívny účinok je spôso-
bený čiastočne tým, že substitučnú terapiu užívali
prevažne zdravšie ženy.466 Bolo veľkým prekvapením
a sklamaním, keď ďalšie sledovania nepreukázali
prínos substitučnej terapie. Neskôr sa dokonca uká-
zalo zvýšené kardiovaskulárne riziko v dôsledku po-
dávania najmä kombinovaných preparátov, pravde-
podobne v dôsledku zvýšeného prozápalového a pro-
trombotického účinku gestagénov.467 V súčasnosti
prevláda názor, že prevenciu KVCH u starších žien
nie je vhodné robiť pomocou estrogénov.468

Základnou zásadou, ktorá sa musí bezpodmie-
nečne rešpektovať pri podávaní akýchkoľvek liekov
zdravým ľuďom, je chrániť a podporovať ich zdravie 
a predchádzať chorobám. Pokiaľ by teda zdravé ženy
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po menopauze mali dlhodobo užívať HST, musela by
sa splniť uvedená podmienka. V štúdii WHI – Women´s
Health Initiative sa však ukázalo,463 že výsledok je 
z hľadiska ochrany zdravia opačný a celkové zdra-
votné riziká prevýšili benefit (zvyšuje sa riziko kar-
diovaskulárneho ochorenia, tromboembolickej
choroby a rakoviny prsníka), aj keď riziko nie je
vysoké. Dlhodobé užívanie HST v prevencii chro-
nických ochorení sa preto neodporúča, aj keď sa po-
tvrdil priaznivý vplyv HST v prevencii alebo zmiernení
osteoporózy.467 Odhaduje sa, že v USA približne 38 %
žien po menopauze užíva hormonálnu substitučnú
terapiu469 kvôli zmierneniu prejavov menopauzy 
a na prevenciu osteoporózy, prípadne kvôli pocitom
pohody, zachovaniu kožného napätia, prevencii se-
nility alebo Alzheimerovej choroby, zachovaniu vagi-
nálnej sliznice a pod.450

Pochybnosti o prínose hormonálnej substituč-
nej liečby prispeli k poznatku, že všetky postupy na
znižovanie hladiny celkového cholesterolu v krvi
majú prednosť pred hormonálnou liečbou. V preven-
cii KVCH sa preto odporúča vyskúšaný a overený prí-
stup: zníženie rizikových faktorov zmenami život-
ného štýlu (nefajčením, zvýšením pohybovej aktivity
a znížením hmotnosti); prípadne v sekundárnej pre-
vencii užívaním liekov na zníženie hladiny choles-
terolu a na zníženie krvného tlaku, liečbou diabetu
a inzulínovej rezistencie (ak je to potrebné).470,471

Menopauzu treba chápať ako fyziologickú etapu,
aj keď sprievodný pokles cirkulujúcich estrogénov
môže často spôsobiť nepríjemné príznaky ako náva-
ly, zvýšené riziko osteoporózy a pravdepodobne aj
KVCH, ktoré sú po menopauze hlavným zdravotným
problémom žien. 

Najdôležitejším záverom, ktorý vyplýva z vyššej
chorobnosti a úmrtnosti na KVCH žien je, že by sa
mala venovať veľká pozornosť včasnému rozpozna-
niu a liečbe rizikových faktorov a včasným príznakom
ICHS u žien rovnako ako u mužov. Mala by sa veno-
vať pozornosť všetkým neobvyklým príznakom únavy
alebo netypickým bolestiam v hrudníku hlavne vtedy,
ak sú prítomné rizikové faktory KVCH a osobitne
vtedy, ak sú prítomné v kombinácii.450

SENIORI
Staršie osoby vo veku nad 65 rokov sú najrýchlej-

šie sa rozrastajúcou sa skupinou obyvateľstva, ktorá
sa najväčšou mierou podieľa na chorobnosti a úmrt-
nosti na srdcovocievne ochorenia a na výdavkoch

na ich liečbu. 
V našej spoločnosti sú zatiaľ nedostatočne pre-

pracované zásady prispôsobenia sa obyvateľstva na
starobu, týkajúce sa napr. ich života, bývania, eko-
nomických podmienok, rodinného zázemia, zabez-
pečenia životných istôt a pod. Všetky uvedené
problémy svojím komplexným pôsobením majú vplyv
na vznik a zhoršovanie KVCH. Pozitívny vplyv majú
všetky aktivity, ktoré starších ľudí zbavujú pocitov
osamelosti, zbytočnosti, pomáhajú ich vzdelávať 
v oblasti výživy, životného štýlu, pomáhajú zvyšo-
vať ich fyzickú a psychickú zdatnosť.472

Staršie osoby (muži nad 65 rokov, ženy nad 75
rokov) sú najviac ohrozené ICHS. Predpovednú hod-
notu vo vzťahu k ICHS majú najmä vysoké hladiny
LDL-CH a nízke hladiny HDL-CH.40 Výskyt hyperten-
zie sa u osôb nad 65 rokov odhaduje na viac ako dve
tretiny, pričom v tejto vekovej skupine sa najmenej
darí normalizovať tlak liečbou.14,123

Väčšina epidemiologických štúdií v 50. – 70. ro-
koch minulého storočia (ale aj neskôr) sledovala pre-
dovšetkým mužov, prípadne vekové skupiny 30- až
64-ročných, takže staršie osoby do týchto sledovaní
neboli zahrnuté a rizikové faktory pre staršie vekové
skupiny sa nesledovali napriek tomu, že viac ako po-
lovicu úmrtí starších ľudí spôsobujú kardiovasku-
lárne ochorenia.473

Väčšina epidemiologických štúdií uvádza konti-
nuálne a lineárne zvyšovanie výskytu väčšiny bio-
logických rizikových faktorov so zvyšujúcim sa ve-
kom. V našom súbore máme zahrnutú aj vekovú
skupinu 75 – 91 rokov (spolu 538 osôb). Z našich vý-
sledkov je zrejmé, že s výnimkou systolického tlaku,
ktorý kontinuálne stúpa až do najvyšších vekových
skupín, sa všetky ostatné biologické rizikové fakto-
ry v najvyššom veku zlepšujú, u mužov výraznejšie,
u žien je zlepšenie miernejšie, alebo sa nepriaznivý
vývoj len zastavuje. Priemerná hladina celkového
cholesterolu, hodnoty diastolického tlaku a BMI sú
u mužov vo veku nad 75 rokov priaznivejšie ako vo
veku 35 – 44 rokov. Vo veku nad 85 rokov sú hodno-
ty BMI a celkového cholesterolu ešte priaznivejšie.

Na Okinawe (v Japonsku), v najdlhšie žijúcej po-
pulácii na svete, porovnávali výskyt rizikových fak-
torov v skupine 100-ročných a 70-ročných a tiež zis-
tili lepšie hodnoty celkového cholesterolu, TAG,
LDL-CH a aterogénneho indexu u 100-ročných.312

K prvoradej stratégii v rámci primárnej prevencie
KVCH u starších ľudí patrí úprava životného štýlu.40



Zmena stravovacích zvyklostí môže u starších ľudí
viesť len k menej výrazným zmenám, pretože atero-
skleróza je už u nich zväčša pokročilá. Štúdia v USA,
ktorá sa uskutočnila na 3 588 osobách vo veku nad 65
rokov ukázala, že príjem vlákniny v obilninách aj 
v neskoršom veku súvisí so zníženým rizikom KVCH.474

Strava starších ľudí by mala byť chutná, pestrá,
ale striedma. Treba pamätať na to, že striktné zákazy
alebo príkazy sa pravdepodobne nebudú akcepto-
vať. Starší človek je na svoje stravovanie adaptovaný
a ťažko bude meniť zaužívané zvyklosti. Optimálne
stravovanie starších ľudí znamená: obmedzenie príj-
mu kuchynskej soli, glutamátov, živočíšnych tukov
a cukrov a zvýšenie príjmu vitamínov, minerálov,
bielkovín a vlákniny (t.j. ovocie, zelenina, ryby,
cesnak, cibuľa a pod.). Problémom býva, že optimál-
ne zloženie stravy je ekonomicky náročné. Osobitnú
pozornosť treba venovať pitnému režimu – u starších
ľudí sa postupne znižuje pocit smädu, dôsledkom
je znížený príjem tekutín. Tento stav môže mať ne-
priaznivé dôsledky na zloženie a hustotu krvi, aj na
distribúciu minerálnych látok.475

Starnutie obvykle sprevádza pribúdanie telesné-
ho tuku, zmenšovanie svalovej hmoty a celkový po-
kles výkonnosti a telesnej zdatnosti. Tieto zmeny
súvisia so stúpajúcim výskytom dyslipidémií, so
zhoršením glukózovej tolerancie, s artériovou hyper-
tenziou a s ICHS u starších osôb. Aktivity v zmysle
zníženia hmotnosti a zvýšenia fyzickej aktivity by
mohli mať na staršiu populáciu významne pozitívny
vplyv. Konkrétne výsledky kontrolovanej štúdie ná-
hodne vybraných mužov v strednom a vyššom veku

ukázali, že schudnutie vplyvom redukčnej diéty zlep-
šilo spektrum rizikových faktorov ICHS (zvýšili sa
hladiny HDL-CH, znížili sa hladiny celkového choles-
terolu, LDL-CH, TAG, glukózy a inzulínu v krvi a hod-
noty TK). Podobný pozitívny vplyv na rizikové faktory
mal aj aeróbny tréning, ale bez súčasného chudnutia
mal podstatne menší vplyv.476

Cieľom dostatočnej a primeranej fyzickej aktivi-
ty starších ľudí je aj optimálny životný štýl a pohoda.
Primeranú fyzickú aktivitu možno pestovať v kaž-
dom veku, ale treba k nej pristupovať individuálne 
a cielene. Vhodnou formou sú vytrvalostné pohybové
aktivity, ako napr. turistika, rýchlejšia chôdza, plá-
vanie, bicyklovanie a pod., t.j. dynamická svalová
práca so zapojením čo najviac svalových skupín bez
nárokov na silu. Fyzická aktivita vo vyššom veku má
nielen priaznivý vplyv na kardiovaskulárny systém,
ale aj na udržiavanie fyzickej zdatnosti, výkonnosti
a duševnej sviežosti.

K hlavným zásadám prevencie KVCH u starších
ľudí patrí:

- stabilizovať súčasný zdravotný stav, prípadne
ho zlepšiť a udržať do vysokého veku,

- zastaviť alebo aspoň spomaliť vývoj chorobného
stavu,

- zlepšiť kvalitu života,
- zabrániť vzniku akútnych srdcovocievnych 

a mozgovocievnych príhod.
V sekundárnej prevencii je treba venovať pozor-

nosť najmä dôslednej liečbe hypertenzie, diabetu,
metabolických porúch a zvýšenej hladiny krvných
lipidov.477
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XIX. kapitola

Prevencia iných 

neprenosných ochorení 

hromadného výskytu



V predchádzajúcich častiach sme sa podrobne
venovali rizikovým faktorom a prevencii najmä kardio-
vaskulárnych chorôb. Väčšina neprenosných ochore-
ní hromadného výskytu má spoločné rizikové faktory
a spoločné alebo veľmi podobné sú aj zásady primárnej
prevencie. Preto len stručne spomenieme niektoré
osobitosti dvoch ochorení, ktoré sú v slovenskej po-
pulácii veľmi časté: nádorové ochorenia a osteoporóza.

RIZIKOVÉ FAKTORY A PREVENCIA NÁDOROVÝCH
OCHORENÍ

V úmrtnosti na chronické neinfekčné ochorenia
v populácii SR zaujímajú nádorové ochorenia druhé
miesto a ich výskyt aj úmrtnosť na ne sa zvyšujú. U mu-
žov medzi príčinami smrti dominujú zhubné nádory
priedušiek a pľúc, nádory hrubého čreva a konečníka
a nádory prostaty; ženy najčastejšie zomierajú na ná-
dory hrubého čreva a konečníka, nádory prsníka, ma-
ternice (krčka aj tela) a vaječníkov.4 Aj keď sa v niekto-
rých prípadoch darí znižovať úmrtnosť na niektoré
druhy nádorov, ich výskyt v populácii naďalej naras-
tá. Postupne sa mení aj poradie výskytu jednotlivých
nádorov – približne v 10-ročných intervaloch: v roku
1975 dominovali na Slovensku nádory žalúdka, okolo
roku 1985 nádory pľúc a od roku 1995 sa do popredia
dostali nádory hrubého čreva a konečníka a počíta sa
s ich ďalším nárastom. V úmrtnosti na túto skupinu
zhubných nádorov je SR na poprednom mieste medzi
krajinami Európy.23 S predlžovaním priemernej dĺžky
života sa bude pravdepodobne zvyšovať aj výskyt
nádorov prsníka a prostaty.4

Vzhľadom na veľkú variabilitu typov a orgánových
lokalizácií zhubných nádorov sú značne rozmanité
aj rizikové faktory a z nich vyplývajúce preventívne
postupy.

Z preventabilných rizikových faktorov majú pri
vzniku zhubných nádorov rozhodujúcu úlohu fakto-
ry vonkajšieho prostredia a faktory životného štýlu
(fajčenie, výživa, profesionálna expozícia, žiarenie,
konzumácia alkoholu, sexuálne správanie, kvalita
životného prostredia, infekcie a iné). Podiel geneticky
podmienených zhubných nádorov je nízky, pravde-
podobne nepresahuje 5 %. Riziko vzniku ochorenia sa
zvyšuje pri spolupôsobení viacerých činiteľov.

Najlepšie preskúmaným a zdokumentovaným ri-
zikovým faktorom je fajčenie. Podieľa sa na vzniku
najmä zhubných nádorov dýchacieho systému, ale aj
ústnej dutiny, hrtana, hltana, pažeráka, pankreasu
a pravdepodobne aj iných. Fajčenie je príčinou pri-

bližne 30 – 40 % všetkých úmrtí na nádorové ochore-
nia, z toho karcinóm pľúc tvorí 20 %.

Za významný faktor pri vzniku niektorých
nádorových ochorení sa považuje výživa. Jej vplyv
sa odhaduje približne na 25 – 35 %.

Veľmi presvedčivé sú dôkazy o vplyve alkoholu
na vznik zhubných nádorov v dutine ústnej, nádorov
hrtanu, hltanu, pažeráka a pečene. Riziko stúpa, ak
sa konzumácia alkoholu kombinuje s fajčením. Alko-
hol zvyšuje aj riziko nádorov hrubého čreva a koneč-
níka a pravdepodobne aj prsníka. Všeobecne platí,
že riziko závisí od množstva konzumovaného
etanolu.

Veľká skupina chemických látok (azbest, benzén,
benzo(a)pyrén, polychlórované bifenyly a mnohé
ďalšie) a fyzikálnych faktorov (ionizujúce žiarenie,
UV žiarenie) sa môže uplatňovať ako rizikové fakto-
ry nádorových ochorení. V niektorých povolaniach
sa uplatňujú aj pri profesionálnej expozícii. Kombi-
nácia karcinogénneho faktora a fajčenia znásobuje
riziko vzniku ochorenia. 

K ďalším rizikovým faktorom môžu patriť napr.
neprofesionálna expozícia ionizujúcemu žiareniu,
expozícia radónu v uzavretých, nedostatočne izolo-
vaných a vetraných priestoroch, dlhodobá a nadmerná
expozícia UV žiareniu, znečistené životné prostredie
a pozornosť sa sústreďuje aj na pôsobenie niektorých
infekcií, najmä vírusových.478

K všeobecným odporúčaniam v prevencii nádo-
rových ochorení patria:

- nefajčenie (aktívne i pasívne), najlepšou ochra-
nou je celoživotná abstinencia od všetkých fo-
riem tabaku,

- udržiavanie optimálnej hmotnosti, resp. znižo-
vanie nadmernej hmotnosti (obézne ženy, s ab-
dominálnym typom obezity, najmä ak pribrali po
menopauze, majú vyššie riziko nádorov prsníka),485

- pravidelná a primeraná fyzická aktivita,
- úprava stravovania (je najvýznamnejším fakto-

rom v prevencii rakoviny hrubého čreva a koneč-
níka) – obmedziť by sa mal príjem tých komodít,
ktoré riziko vzniku nádorových ochorení zvyšu-
jú (vysoký príjem tukov, častá konzumácia čer-
veného mäsa, nasoľovaných, nakladaných a úde-
ných potravín, alkoholu). Rôzne štúdie ukázali,
že vysoký príjem ovocia a zeleniny, celozrnných
obilninových výrobkov a strukovín môže mať sú-
vislosť so zníženým rizikom nádorového ochore-
nia. Príkladom takejto stravy je stredomorská
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strava. Tento typ stravy poskytuje dostatočné
množstvo všetkých známych esenciálnych mikro-
nutrientov a ďalších súčastí potravy, ktoré sa po-
važujú za „zdravé“.479

- chrániť sa pred expozíciou chemickým a fyzikál-
nym karcinogénom a mnohé iné.

RIZIKOVÉ FAKTORY A PREVENCIA OSTEOPORÓZY
Osteoporóza je tichá pandémia, ktorá sa postupne

stáva hrozbou 21. storočia. Nepredstavuje bezpros-
tredné ohrozenie života, ako je to pri iných neinfekč-
ných ochoreniach. Výskyt osteoporózy narastá spolu
so starnutím populácie a zmenami v životnom štýle.
Liečba jej následkov (osteoporotických zlomenín naj-
častejšie krčka stehennej kosti a chrbtice, ich chirur-
gické korekcie, doliečovanie, prípadná invalidizácia
pacientov) vyžaduje obrovské a stále rastúce finančné
prostriedky.480

Osteoporóza sa spočiatku považovala za priro-
dzenú súčasť starnutia u žien, dnes sa považuje za
chorobu nezávislú od veku a pohlavia. Vo väčšine
prípadov možno osteoporóze úspešne predchádzať
a opatrenia, ktoré sa uplatňujú pri prevencii osteo-
porózy a jej následkov, sú účinné v každom veku.481

Osteoporóza je systémové ochorenie kostry cha-
rakterizované nízkou hustotou kostnej hmoty a zme-
nami mikroštruktúry kostí, spojenými so zvýšenou
lámavosťou a náchylnosťou k zlomeninám. K riziko-
vým faktorom vzniku ochorenia patria: ženské po-
hlavie, vyšší vek, fajčenie, nadmerná konzumácia al-
koholu, nedostatočná fyzická aktivita, nedostatočný
príjem vápnika a vitamínu D, nedostatok ženských
pohlavných hormónov (predčasná menopauza), nízky
BMI, výskyt osteoporózy v rodine a výskyt zlomeniny
v anamnéze.480,481

V detstve je rast kostí a zvyšovanie ich pevnos-
ti najintenzívnejšie, akumulácia kostnej hmoty
trvá až do konca 3. dekády života. Pred veľkým
úbytkom kostnej hmoty v starobe alebo v priebehu
iných chorobných procesov sú najlepšie chránení tí
ľudia, ktorí počas dospievania dosiahli maximálnu
kostnú hmotu. Na jej vytváraní sa podieľajú genetic-
ké dispozície a významnú úlohu zohrávajú aj ovplyv-
niteľné faktory: dostatočná a primeraná výživa
(dostatok vápnika), primeraná telesná hmotnosť 
a primeraná telesná aktivita. Detstvo a dospievanie
sú teda rozhodujúcim obdobím v prevencii osteo-
porózy (maximálna akumulácia kostnej hmoty,
získanie celoživotných návykov, ktoré prispievajú

k udržaniu dobrého zdravia kostí).481

U žien nástup menopauzy vedie k znižovaniu
kostnej hmoty, rýchlosť jej straty možno spomaliť
denným príjmom aspoň 1 500 mg vápnika.* Substi-
tučná hormonálna terapia môže znížiť kostné straty,
ale potrebný je pritom príjem aspoň 1 000 mg vápni-
ka denne.481

V prevencii osteoporózy sa uplatňuje predovšet-
kým:

- správna výživa, predovšetkým dostatočný príjem
vápnika (najmä prostredníctvom mlieka a mlieč-
nych výrobkov) a vitamínu D (ak je to nevyhnut-
né, tak suplementácia prípravkami). Nedosta-
točný príjem vápnika v mladom veku nemôže
úplne kompenzovať ani jeho zvýšený príjem 
v neskoršom živote. Odporúča sa každodenná
konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov,

- vyhýbať sa potravinám s vysokým obsahom fos-
fátov (mäsové výrobky konzervované fosfátmi,
„kolové“ nealkoholické nápoje, potraviny rýchle-
ho občerstvenia a pod.),

- nefajčenie – fajčením sa zosilňujú prejavy ne-
dostatku D vitamínu a zvyšuje sa riziko osteopo-
rotických zlomenín; neodporúča sa konzumo-
vať ani nadmerné množstvo alkoholu,

- primeraná fyzická aktivita – v mladosti zvyšuje
hustotu kostí a vo vyššom veku spomaľuje stratu
minerálov z kostí.
Veľká časť populácie nespĺňa súčasné odporúča-

nia o optimálnom príjme vápnika, pričom množstvo
vápnika je u každého jednotlivca ovplyvnené ešte príj-
mom vitamínu D, inými zložkami potravy, hormón-
mi, niektorými liekmi, vekom, genetickými faktormi
a pod. Aj z našich výsledkov vyplynula veľmi nízka
fyzická aktivita žien v každom veku; vo veku nad 55
rokov len necelá štvrtina uviedla primeranú telesnú
aktivitu. Podobne zlá situácia je aj v konzumácii
mlieka a mliečnych výrobkov: denne konzumuje mlie-
ko a mliečne výrobky len viac ako polovica žien vo
všetkých vekových skupinách a priemernú konzumá-
ciu mlieka v množstve 1 l týždenne nemožno považovať
za uspokojivú, aj keď vo vyššom veku sa o niečo
zvyšuje (na 1,3 l/týždenne). 

Na znižovanie alebo aspoň zastavenie hrozivého
nárastu osteoporózy je nevyhnutné vzdelanie a výcho-
va obyvateľstva k zdravému životnému štýlu a úprava
výživy.480 Na zabezpečenie optimálneho príjmu váp-
nika v celej populácii je potrebná jednotná stratégia
verejného zdravotníctva.482,483 

* Obsah vápnika v jednom litri mlieka je približne 1 200 mg.
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XX. kapitola

Hodnotenie celkového 

kardiovaskulárneho rizika 



Na hodnotenie kardiovaskulárneho rizika u jed-
notlivca a aj v celej populácii bolo potrebné vypracovať
metódy a spôsoby, ako toto riziko kvantifikovať. Je
pomerne jednoduché uskutočniť skríningové vyše-
trenie v populácii a zistiť úroveň určitého (spravidla
tzv. tradičného) rizikového faktora (napr. odmerať
krvný tlak, hladinu cholesterolu v krvi a pod.).
Podľa výsledku sa vyšetrené osoby môžu stratifiko-
vať na skupiny nízko-, stredne- a vysokorizikové.
Týmto spôsobom sa dajú v populácii nájsť dovtedy
nerozpoznaní vysokorizikoví jednotlivci, u ktorých
je potom možnosť ovplyvnenia rizikového faktora 
s cieľom znížiť ich individuálne riziko ochorenia.

Rizikové faktory sa u ľudí často združujú, exis-
tuje medzi nimi vzájomné prepojenie a kardiovas-
kulárne ochorenie vznikne väčšinou kombináciou
viacerých rizikových faktorov. V súčasnosti sa
uprednostňuje výpočet celkového kardiovaskulárneho
rizika (t.j. pravdepodobnosť vzniku fatálnej kardio-
vaskulárnej príhody u jednotlivca) počas defino-

vaného obdobia, a nie posudzovanie izolovaných
hodnôt každého rizikového faktora osobitne. Z toho
vyplývajú tri dôležité skutočnosti: KVCH majú multi-
faktorovú príčinu vzniku, rizikové faktory môžu
mať multiplikatívny (znásobujúci) efekt a lekár by
sa mal zaoberať celým človekom, nie izolovaným
rizikovým faktorom.5

Na odhad rizika sa vyvíjali rôzne, často veľmi
zložité, prípadne počítačovo automatizované metó-
dy a multifaktorové modely. Väčšina systémov vy-
chádzala z údajov Framinghamskej štúdie, a hoci sa
ukázalo, že túto databázu možno aplikovať aj na po-
pulácie niektorých európskych krajín, odhad rizika
v iných populáciách si vyžaduje prehodnotenie,
vzhľadom na významné rozdiely vo výskyte KVCH.486

Do výpočtu desaťročného rizika rozvoja ICHS
u jednotlivca s použitím framinghamského skórovania
sú zahrnuté tieto faktory: vek, celkový cholesterol,
HDL-CH, systolický TK, liečba artériovej hypertenzie
a fajčenie. Celkové skóre sa stanoví sčítaním jed-
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Obr. 49: Tabuľka SCORE na výpočet 10-ročného rizika smrteľnej kardiovaskulárnej príhody, ktorá je určená pre 
populácie vo vysokom kardiovaskulárnom riziku
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notlivých bodov pre každý rizikový faktor a z celko-
vého počtu bodov sa potom určí desaťročné riziko
infarktu myokardu a úmrtia z koronárnych príčin
(20 % a viac znamená vysoké riziko).40

Nie je vždy vhodné, aby sa poznatky z USA zo-
všeobecňovali a mechanicky prenášali do iných kra-
jín a populácií bez podrobnej analýzy špecifickej
situácie v konkrétnej oblasti. Zlepšovanie zdravotné-
ho stavu obyvateľov Európy by malo vychádzať z vlast-
nej analýzy zdravotného stavu a faktorov, ktoré ho
môžu ovplyvniť v tomto regióne.

Európske odporúčania pre prevenciu srdcovociev-
nych chorôb v klinickej praxi42,45,242 navrhujú používať
nový model na výpočet celkového rizika, nazvaný
systém SCORE (Systematic Coronary Risk Evalua-
tion). Tento systém je odvodený z veľkých databáz
prospektívnych európskych štúdií a predpovedá rizi-
ko fatálnej kardiovaskulárnej príhody v nasledujú-
com 10-ročnom období života hodnotenej osoby.
Projekt nazhromaždil množstvo údajov z 12 európ-
skych krajín (Fínsko, Rusko, Nórsko, Veľká Británia,
Škótsko, Dánsko, Švédsko, Belgicko, Nemecko, Ta-
liansko, Francúzsko, Španielsko) od viac ako 200-

tisíc osôb. Vypočítal sa pre nízkorizikové a vysoko-
rizikové krajiny v Európe a môže sa jednoducho
upravovať na podmienky v jednotlivých krajinách,
prispôsobiť sa rôznym prioritám a zohľadniť hetero-
genitu európskych populácií. Projekt vychádzal z po-
treby určiť celkové kardiovaskulárne riziko, a nielen
hodnotu určitého jednotlivého rizikového faktora.
Vychádzal aj z potreby vypracovať systém vychá-
dzajúci z európskych populácií, pretože aj keď sa
údaje z Framinghamskej štúdie dobre prenášali na
iné populácie, predsa len išlo o špecifický typ popu-
lácie (malé americké mestečko, prevažne stredná
vrstva obyvateľstva, pokojný život), ktorý nie celkom
korešpondoval s európskou populáciou a nadhodno-
coval riziko v populáciách s nižším výskytom KVCH.
Navyše použitie systému SCORE je jednoduchšie ako
použitie framinghamského skórovania v bežnej
praxi a nevyžaduje nevyhnutne hodnotu HDL-CH,
ktorá sa pri bežných skríningových vyšetreniach
spravidla nevyšetruje.

Hodnotia sa tieto faktory: pohlavie, vek, fajčenie,
systolický TK a hladina celkového cholesterolu (alebo
pomer celkového cholesterolu a HDL-CH). Prah vy-
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Obr. 50: Percentuálne zastúpenie mužov a žien bez rizikového faktora v jednotlivých vekových skupinách (n = 12 959)
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sokého rizika kardiovaskulárnej príhody v priebehu
10 rokov so smrteľným následkom je podľa tohto
modelu 5 % (obr. 49). Vo vysokom riziku sú automa-
ticky všetci, ktorí už majú ICHS a/alebo diabetes,
bez ohľadu na úroveň ostatných rizikových faktorov.

U asymptomatických (zdanlivo zdravých) osôb
je potrebné zamerať preventívne opatrenia na základe
zistenej úrovne celkového kardiovaskulárneho
rizika: osobám s nízkym rizikom treba poradiť, ako
si udržať aj naďalej nízke riziko; osobám vo vyso-
kom riziku je potrebné venovať intenzívnu sta-
rostlivosť.

Výpočet rizika by sa mal robiť každých 5 rokov.
Ak 10-ročné riziko neprekročí 5 % ani v aktuálnom

veku, ani pri projekcii na vek 60 rokov, na udržanie
takéhoto nízkeho rizika postačuje odborné pora-
denstvo (týka sa najmä výživy, telesnej aktivity a zá-
kazu fajčenia). Ak však 10-ročné riziko prekročí 5 %,
je nutná intenzívna intervencia na úpravu životného
štýlu, a ak po úprave klesne riziko pod 5 %, je potreb-
ná každoročná kontrola rizika. Ak napriek úprave
životného štýlu ostáva riziko vyššie ako 5 %, treba
zvážiť medikamentóznu liečbu a dosiahnuť cieľové
hodnoty liečby hyperlipoproteinémie a/alebo hyper-
tenzie.42

V nórskej štúdii na skupine 6 362 osôb vo veku
45 – 79 rokov zistili, že podľa týchto európskych
kritérií (SCORE) sa temer všetci muži nad 60 rokov 

Tab. 10: Zvyšovanie pravdepodobnosti vzniku smrteľnej kardiovaskulárnej príhody pri kombinácii viacerých 
rizikových faktorov v tom istom veku podľa systému SCORE5

Rizikové faktory

pohlavie

pohlavie + fajčenie

pohlavie + fajčenie

+ vysoký TK

pohlavie + fajčenie

+ vysoký TK

+ vysoký cholesterol

Vek
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60

60

60
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Pohlavie

žena

muž
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muž

žena

muž

žena

muž

Cholesterol

(mmol/l)

5

5

5

5
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8
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(mmHg)
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+

+

+
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Obr. 51: Percentuálne zastúpenie mužov a žien s 0-1-2-3-4 rizikovými faktormi (RF) (n = 12 959)
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a ženy nad 70 rokov dostali do kategórie vysokého
rizika (mali už kardiovaskulárne ochorenie, diabetes,
alebo mali 10-ročné riziko >_ 5 %). Implementácia
európskych kritérií by mohla znamenať zdvojná-
sobenie počtu dospelých obyvateľov Nórska, ktorí by
vyžadovali medikamentóznu liečbu vysokého tlaku
alebo vysokej hladiny celkového cholesterolu.487

Systém výpočtu rizika SCORE zohľadňuje len päť
rizikových faktorov, z toho dva sú neovplyvniteľné
(vek a pohlavie) a nezohľadňuje také závažné rizi-
kové faktory ako diabetes, obezitu, nedostatočnú fy-
zickú aktivitu, zvýšené hladiny TAG atď. Treba však
priznať, že výskyt 3 ovplyvniteľných rizikových fak-
torov v systéme SCORE (fajčenie, artériová hyper-
tenzia a zvýšená hladina celkového cholesterolu) je
v slovenskej populácii taký vysoký, že ich úspešné
zvládnutie by zásadne ovplyvnilo kardiovaskulár-
nu chorobnosť aj úmrtnosť.45

Príklad, ako sa zvyšuje riziko pri kombinácii via-
cerých rizikových faktorov a naopak, ako sa riziko
môže významne znížiť pri korigovaní aspoň jedného
rizikového faktora, uvádzame v tab. 10. 

Systém SCORE je určený na výpočet kardiovas-
kulárneho rizika v primárnej prevencii, osoby s už
rozvinutým ochorením sa automaticky považujú za
vysokorizikové a patria už do oblasti sekundárnej
prevencie.242

V predchádzajúcich častiach sme v našom súbore
vyšetrených zdravých osôb vyhodnotili vždy osobitne
jeden rizikový faktor. Pokúsili sme sa ho však vyhod-

notiť aj z hľadiska celkového kardiovaskulárneho
rizika. 

V prvom rade sme ako kritérium použili celkový
počet rizikových faktorov a priemerný počet rizi-
kových faktorov – u tých, ktorí absolvovali komplet-
né vyšetrenie a nechýbal im žiaden potrebný údaj (t.j.
vek, pohlavie, fajčenie, BMI, hladina cholesterolu
a hodnota krvného tlaku). Spolu tomuto kritériu vy-
hovelo 12 959 osôb (4 650 mužov a 8 309 žien). 

V tejto skupine sme hľadali osoby, ktoré nemajú
ani jeden zo 4 sledovaných rizikových faktorov
(fajčenie, nadhmotnosť/obezitu, t.j. muži BMI >_ 25
a ženy >_ 24, zvýšenú hladinu celkového cholesterolu
>_ 5,2 mmol/l a zvýšený systolický tlak >_ 140 mmHg
a/alebo zvýšený diastolický tlak >_ 90 mmHg). Spolu
sme ich našli len 15,7 % (11,1 % mužov a 18,2 %
žien). Ak by sme ako kritérium pre krvný tlak použili
hranicu <_ 120 / <_ 80 mmHg (hodnota optimálneho
tlaku), vyhoveli by len 4 % mužov a 11,3 % žien. Po-
dobne nízky počet osôb v nízkom riziku sa zistil aj vo
veľkej štúdii v USA, kde sa ale nadhmotnosť/obezita
nebrala do úvahy ako kritérium rizika.86

Zo zastúpenia týchto „bezrizikových“ osôb v jed-
notlivých vekových skupinách je zrejmé, že v naj-
mladšom veku majú vysokú prevahu ženy (približ-
ne dvojnásobné zastúpenie). So stúpajúcim vekom
ich zastúpenie prudko klesá a u mužov od 35 rokov
a u žien od 45 rokov vyššie je už zastúpenie osôb
bez rizikového faktora veľmi nízke – 10 % a menej.
Od 55 rokov vyššie už má zastúpenie mužov bez

Obr. 52: Percentuálne zastúpenie mužov a žien s 0-1-2-3-4 rizikovými faktormi (RF) v jednotlivých vekových 
skupinách (n = 12 959)
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rizikového faktora miernu prevahu nad zastúpením
žien (obr. 50).

Distribúcia vyšetrených osôb ukazuje, že naj-
väčšie zastúpenie majú muži aj ženy s 2 rizikovými
faktormi, v skupine s 0 a s 1 rizikovým faktorom majú
prevahu ženy a naopak, v skupinách s väčším poč-
tom rizikových faktorov majú prevahu muži (obr. 51).

Distribúcia rizikových faktorov v jednotlivých
vekových skupinách ukazuje veľké rozdiely medzi
mužmi a ženami do veku 44 rokov (tu je veľká preva-
ha žien s 0 a s 1 rizikovým faktorom), vo veku 45 – 54
rokov je veľmi podobné zastúpenie rizikových fakto-
rov u mužov aj žien. Vo vyššom veku sú už rozdiely len
veľmi malé, a to v neprospech žien – tu je už vyššie zas-
túpenie žien s 3 a so 4 rizikovými faktormi (obr. 52).

Výpočtom priemernej hodnoty rizikových fak-
torov môžeme porovnávať riziko u mužov a žien, 
v jednotlivých vekových skupinách a aj v jednotli-
vých sledovaných rokoch (po adjustácii na vek).

Priemerný počet rizikových faktorov u mužov bol
1,86 a u žien bol o niečo nižší – 1,64. Priemerné hod-
noty rizikových faktorov v jednotlivých vekových
skupinách ukazujú, že u mužov aj u žien stúpa počet

rizikových faktorov až do veku 55 – 64 rokov (u žien
rýchlejšie od 45. roku), keď obe krivky dosahujú
vrchol (u žien trvá až do 74 rokov), potom so stúpa-
júcim vekom nastáva mierny pokles u oboch po-
hlaví. Vo veku 55 – 64 rokov dochádza k prekríženiu
oboch kriviek a priemerné hodnoty u žien sú vo
vyššom veku vyššie ako u mužov (obr. 53).

Najvyšší priemerný počet rizikových faktorov
(adjustovaných na vek) majú muži aj ženy s naj-
nižším stupňom vzdelania a ženy „modré goliere“;
u mužov sme rozdiel podľa povolania nezaznamenali.

Priemerné hodnoty rizikových faktorov v jedno-
tlivých rokoch (1999 – 2004) ukazujú veľmi mierny,
pozvoľný trend poklesu oboch kriviek (obr. 54).
Tento pokles nie je spôsobený ani tak zvyšujúcim sa
zastúpením osôb s nízkym počtom rizikových fakto-
rov (ani zmenami v skupine so 4 rizikovými faktormi),
ako skôr znižujúcim sa zastúpením osôb s 3 riziko-
vými faktormi. 

Pri porovnávaní šiestich regiónov* sme najnižší
priemerný počet rizikových faktorov našli vo veľkých
mestách – v Bratislave (1,59) a v Košiciach (1,66) 
a najvyšší v južných okresoch Slovenska (1,80)

Obr. 53: Priemerný počet rizikových faktorov (RF) u mužov a žien podľa veku (n = 12 959)
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* Priemerný počet rizikových faktorov v jednotlivých regiónoch sme na vek neadjustovali, priemerný vek vo všetkých
regiónoch bol temer rovnaký.142
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Priemerný počet rizikových faktorov

Podiel osôb so žiadnym rizikovým faktorom

Podiel osôb s 1 rizikovým faktorom

Podiel osôb s 2 rizikovými faktormi

Podiel osôb s 3 rizikovými faktormi

Podiel osôb so 4 rizikovými faktormi

BA

1,69

1,54

1,59

18,2

29,3

29,9

20,4

2,2

muži

ženy

spolu

spolu

ZS

1,89

1,68

1,75

15,4

25,2

31,4

25,0

3,0

SS

1,82

1,64

1,71

16,1

26,1

31,8

22,9

3,1

JS

2,03

1,67

1,80

14,9

22,5

32,9

27,0

2,8

KE

1,80

1,57

1,66

15,4

27,7

34,5

20,9

1,5

VS

1,94

1,66

1,78

13,7

25,7

32,9

23,9

3,8

BA – Bratislava

ZS – okresy na západnom Slovensku

SS – okresy na strednom Slovensku

JS – okresy na južnom Slovensku

KE – Košice

VS – okresy na východnom Slovensku

Tab. 11: Priemerný počet rizikových faktorov a výskyt rizikových faktorov v 6 regiónoch Slovenska (n = 12 959) 

Obr. 54: Priemerný počet rizikových faktorov (RF) (adjustovaný na vek) u mužov a žien v rokoch 1999 – 2004 (n = 12 959)
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(tab. 11). Najvyššie zastúpenie osôb bez rizikového
faktora bolo v Bratislave (18,2 %) a najnižšie v okre-
soch východného Slovenska (13,7 %). Celkové
riziko podľa počtu rizikových faktorov je najnižšie
vo veľkých mestách (Bratislava, Košice) a najvyššie  
v okresoch južného Slovenska (najvyššie zastúpe-
nie osôb s 2 a s 3 rizikovými faktormi) a východ-
ného Slovenska (najvyššie zastúpenie osôb s 2 a so 4
rizikovými faktormi). 

Celý súbor sme rozdelili na štyri vekové sku-
piny podľa veku, v ktorom dochádza k najväčším

zmenám vo výskyte rizikových faktorov: do 25 ro-
kov, 25 – 44 rokov (mladý vek), 45 – 64 rokov
(stredný vek) a od 65 rokov vyššie (starší dospelí).
V každej vekovej skupine sme určili poradie výskytu
rizikových faktorov (tab. 12): kým v najmladšej
skupine dominuje fajčenie (postupne sa dostáva
na posledné miesto), vo všetkých ostatných
skupinách dominuje nadhmotnosť/obezita (vrá-
tane rizikových hodnôt obvodu pása) aj u mužov, aj
u žien; u mužov je na poprednom mieste systolický
TK a u žien zvýšený celkový cholesterol v krvi.



Tab. 12: Poradie výskytu rizikových faktorov u mužov a žien v štyroch vekových skupinách (n = 12 959)
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Obr. 55: Priemerné hodnoty 10-ročného rizika vzniku fatálnej

kardiovaskulárnej príhody u mužov a žien podľa 

modelu SCORE (n = 8 373)

priemerné

riziko (%)

priemerné

riziko (%)

vek

(roky)
vek

(roky)

10

5

0
35 – 44 45 – 54 55 – 65

muži ženy

Obr. 56: Priemerné hodnoty 10-ročného rizika vzniku fatálnej

kardiovaskulárnej príhody u mužov a žien po projekcii

na vek 60 rokov podľa modelu SCORE (n = 8 373)

Z celej skupiny 12 959 osôb sme vybrali osoby vo
veku 35 – 65 rokov (tabuľka SCORE má vekové obme-
dzenie) – spolu 8 568 (2 946 mužov a 5 622 žien) 
a každému jednotlivcovi sme podľa tabuľky SCORE
určili desaťročné riziko fatálnej kardiovaskulárnej
príhody v % – jednak podľa aktuálneho veku, jednak
projekciou rizika na vek 60 rokov. Získali sme cel-
kové priemerné hodnoty desaťročného rizika a prie-
merné hodnoty v jednotlivých vekových skupinách.

Celkové priemerné riziko podľa aktuálneho veku
bolo 1,93 % (rozpätie 0 – 47 %), po projekcii na 60
rokov 3,83 % (rozpätie 1 – 33 %). Priemerné riziko je
vo všetkých vekových skupinách nižšie u žien (vo
veku 35 – 44 rokov je nulové), potom stúpa, ale v prie-
mere nedosahuje 5 % hranicu rizika. Muži až v naj-
staršej skupine v priemere prekračujú hranicu
vysokého rizika 5 % (obr. 55). Po projekcii rizika na
vek 60 rokov sú však už všetci muži v priemere nad
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BMI (index telesnej hmotnosti) > 25 muži; > 24 ženy

TKs (systolický tlak) >_ 140 mmHg

TKd (diastolický tlak) >_ 90 mmHg

CHOL (celkový cholesterol) >_ 5,2 mmol/l

pás > 94 cm muži; > 80 cm ženy

MUŽI

ŽENY

Vek (roky)

< 25 25 – 44 45 – 64 >_ 65
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Obr. 58: Percentuálne zastúpenie mužov a žien (%)

vo veku 18 – 65 rokov s rizikom >_ 5 % podľa SCORE

po projekcii na vek 60 rokov (n = 11 286)
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Obr. 57: Percentuálne zastúpenie mužov a žien (%)

vo veku 45 – 65 rokov s rizikom >_ 5 % podľa

SCORE (n = 5 722)
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Obr. 59: Priemerné hodnoty 10-ročného rizika vzniku

fatálnej kardiovaskulárnej príhody u mužov 

a žien podľa modelu SCORE (n = 1 342)
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Obr. 60: Priemerné hodnoty 10-ročného rizika vzniku fa-

tálnej kardiovaskulárnej príhody u mužov a žien

podľa framinghamského skórovania (n = 1 342)
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hranicou 5 % rizika (obr. 56).
Podľa škály rizika, ktorá sa uvádza v tabuľke

SCORE, bolo najviac mužov v 1 % riziku (27,1 %) 
a najviac žien v riziku < 1 % (43 %). Po projekcii na
60 rokov bolo najviac mužov v riziku 5 – 9 % (48,6 %)
a najviac žien v 2 % riziku (38,4 %).

Zastúpenie mužov s vysokým 10-ročným rizi-
kom fatálnej kardiovaskulárnej príhody (>_ 5%)
začína po 45. roku, zastúpenie žien až po 50. roku;
ich zastúpenie narastá s vekom. Spolu bolo vysoko-
rizikových mužov (>_ 5 %) vo veku 45 – 65 rokov
38,7 % a vysokorizikových žien 7,7 % (obr. 57). Inak
však vyzerá situácia po projekcii rizika na 60 rokov
(riziko sme vypočítali u všetkých osôb vo veku do
65 rokov): tu je vysoké zastúpenie mužov v riziku >_ 5 %
už od najmladších vekových skupín (obr. 58).

Tabuľka SCORE je síce určená predovšetkým na
výpočet individuálneho rizika kardiovaskulárnej
príhody (podobne ako framinghamské skórovanie),
ale pokúsili sme sa využiť ju aj na vyjadrenie priemer-
ného rizika celej vyšetrenej populačnej vzorky.
Snáď by sa tento spôsob dal využiť napr. aj na porov-
návanie niektorých populačných skupín alebo
celých populácii, resp. po uskutočnených skríningo-
vých vyšetreniach v populácii sa môžu veľmi jedno-
ducho vyfiltrovať nielen vysokorizikoví jednotlivci,
ale aj celé skupiny.

V menšej skupine vyšetrených (n = 1 342) sme
vypočítali aj framinghamské riziko40 pre každého
jednotlivca a potom priemerné hodnoty. Framing-
hamské skórovanie má nevýhodu, že sa vyžaduje aj
hodnota HDL-CH, ktorá sa pri skríningových vyše-
treniach väčšinou nestanovuje, ale má aj tú výhodu,
že sa dá použiť v širšom vekovom rozpätí (20 – 79
rokov). Krivky podľa vekových skupín majú pri
oboch spôsoboch podobný priebeh (strmší vzostup 
u mužov, u žien je väčší vzostup až v najvyššej
vekovej skupine), rozličné sú ale priemerné hodno-
ty rizika (pretože pri framinghamskom skórovaní
bola prahová hodnota 10-ročnej fatálnej kardio-
vaskulárnej príhody 20 %) – 20 % hranicu rizika
nedosiahli v priemere muži ani v najvyššom veku
(obr. 60). V pásme do 10 % rizika bolo 90,5 % osôb
(82 % mužov a 99 % žien), v pásme od 10 % – 20 %
rizika bolo 8,6 % osôb (16 % mužov a 1 % žien) 
a v pásme nad 20% bolo 1 % osôb (len muži – 1,9 %).
Na porovnanie uvádzame na obr. 59 a 60 obidve
krivky – podľa framinghamského skórovania aj podľa
modelu SCORE v tom istom súbore 1 342 osôb.

Ako príklad uvádzame najrizikovejšieho človeka 
z nášho súboru (jeho desaťročné riziko bolo 47 %),
ktorého sme takto jednoducho našli spomedzi všetkých
12 959 osôb: Ide o 64-ročného muža z Bratislavy, žena-
tého dôchodcu s vysokoškolským vzdelaním, fajčiara,
obézneho (BMI = 31,4; obvod pása = 103 cm), jeho TK 

bol 175/111 mmHg a hladina cholesterolu 8,1 mmol/l.
O hypertenzii nevedel, hladinu svojho cholesterolu nepo-
znal. V osobnej anamnéze neuviedol žiadne ochorenie
(ani obezitu). Subjektívne hodnotil svoj zdravotný stav
ako dobrý a hmotnosť ako primeranú. Fyzickej aktivite
sa nevenoval vôbec, zo stravovacích zvyklostí vôbec
nekonzumoval mlieko, ryby, strukoviny a alkohol, mäso
a údeniny len zriedkavo, žiadne tuky ani potraviny
rýchleho občerstvenia. Ovocie a zeleninu konzumoval
len niekoľkokrát týždenne, zato sladkosti denne.
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Vysoká chorobnosť a úmrtnosť na kardiovasku-
lárne choroby a iné neprenosné ochorenia hromad-
ného výskytu na Slovensku nie je bezdôvodná. V sú-
bore veľkej skupiny slovenskej populácie sme zistili
vysoký výskyt hlavných rizikových faktorov týchto
ochorení. 

Z najdôležitejších rizikových faktorov KVCH je
na prvom mieste nadhmotnosť alebo obezita – temer
dve tretiny populácie (61,5 %; častejšie muži) nema-
jú normálnu hmotnosť podľa BMI, ani podľa obsahu
telesného tuku; z veľkej časti ide o rizikový typ
centrálnej (abdominálnej) obezity – temer polovica
populácie (48,7 %) má rizikové hodnoty obvodu
pása. Hrozivé je najmä zastúpenie obezity podľa
obsahu telesného tuku vo vyšších vekových sku-
pinách (dve tretiny až tri štvrtiny vyšetrených osôb
vo veku nad 55 rokov). 

Nasledujú zvýšená hladina celkového cholesterolu
v krvi – temer polovica populácie (46,3 %; častejšie
ženy) má hladinu cholesterolu vyššiu ako 5,2 mmol/l.
Len necelá tretina (31,9 %; častejšie ženy) poznala
svoju hladinu cholesterolu a viac ako dve tretiny ho
nemali vôbec vyšetrený v priebehu posledných
piatich rokov. S výnimkou hladiny celkového choles-
terolu v krvi majú ženy všetky ostatné lipidové para-
metre lepšie, vrátane aterogénneho indexu. Nepriaz-
nivý vplyv na lipidové parametre má fajčenie, telesná
inaktivita, nadhmotnosť/obezita a sú významne
závislé od stupňa vzdelania. 

Optimálne hodnoty krvného tlaku (<_ 120/<_ 80
mmHg) má len štvrtina populácie (25,1 %; častejšie
ženy), ale hodnoty tlaku v pásme artériovej hyper-
tenzie (>_ 140 a/alebo >_ 90 mmHg) má temer polovi-
ca vyšetrených ľudí (44,7 %; častejšie muži). Štvrtina
našich vyšetrených osôb (24,5 %) nepoznala hodnotu
svojho tlaku. Viac ako polovica (57,2 %) z tých, ktorí
mali zvýšené hodnoty tlaku, o svojom vysokom tlaku
nevedela. Z liečených hypertonikov dosahuje cieľové
hodnoty tlaku len pätina (21,5 %). 

Fajčí pätina z našich vyšetrených dobrovoľníkov
(20,1 %), ale domnievame sa, že skutočné zastúpenie
fajčiarov v našej populácii je vyššie. Nepriaznivý je
najmä vysoký podiel fajčiarov v najmladších veko-
vých skupinách. 

Výskyt diabetes mellitus bol v našom súbore vyše-
trených 5,3 %, čo približne zodpovedá výskytu dia-
betu v celej populácii. 

Výskyt uvedených najdôležitejších rizikových fak-
torov stúpa so zvyšujúcim sa vekom (s výnimkou faj-

čenia, ktorého výskyt so stúpajúcim vekom klesá);
v mladšom veku majú ženy spravidla lepšie hodnoty
ako muži, v postmenopauzálnom veku však ženy v ri-
ziku mužov dobiehajú, prípadne až predbiehajú. 

Z faktorov životného štýlu vystupuje do popredia
najmä nedostatok mimopracovnej telesnej aktivity –
až dve tretiny (64,9 %; častejšie ženy) našich res-
pondentov udáva fyzickú aktivitu maximálne raz týž-
denne, prípadne žiadnu. 

Z nepriaznivých stravovacích zvyklostí vystupuje
do popredia: 

– veľmi nízka konzumácia mlieka a mliečnych vý-
robkov, dokonca s klesajúcou tendenciou, 

– nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, 
– veľmi nízka konzumácia rýb a strukovín, 
– častá konzumácia údenín a iných mäsových vý-

robkov a sladkostí; zvyšujúca sa konzumácia
sladkých nealkoholických nápojov a potravín
rýchleho občerstvenia hlavne v najmladších ve-
kových skupinách,

– časté prisáľanie hotových jedál, 
– využívanie jedlých olejov hlavne na vyprážanie. 

Ženy majú v priemere lepšie stravovacie zvyklosti
ako muži, s výnimkou zriedkavejšej konzumácie rýb
a strukovín a častejšej konzumácie sladkostí. 

Z psychosociálnych faktorov vystupuje do po-
predia vysoká záťaž stresmi v zamestnaní (50,4 %),
častejšie u mužov, ale ženy sa k ich záťaži postupne
približujú a záťaž stresmi žien v súkromí je temer
dvojnásobná ako u mužov.

V súbore vyšetrených osôb sme zistili vysoký vý-
skyt rôznych príznakov depresie a hostility, oveľa čas-
tejšie u žien. 

Našli sme len veľmi nízke zastúpenie osôb, u kto-
rých sa nevyskytol žiaden zo 4 hlavných rizikových fak-
torov (fajčenie, nadhmotnosť/obezita, vysoký TK 
a zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi) – len
11,1 % mužov a 18,2 % žien. Ak by sme ako vstupné
kritérium použili hodnotu optimálneho tlaku
(120/80 mmHg), počet osôb bez rizikového faktora
by klesol na 4 % mužov a 11,3 % žien. 

Najčastejšie zastúpenie mali osoby s dvoma rizi-
kovými faktormi – tvorili približne tretinu všetkých
vyšetrených. 

V poradí rizikových faktorov v najmladšom veku
dominuje fajčenie u mužov aj žien, vo vyššom veku
obezita u oboch pohlaví, rizikové hodnoty pása
(u žien) a vysoký systolický tlak (u mužov). 

Priemerný počet rizikových faktorov stúpa s ve-
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kom a maximum dosahuje u 55- až 64-ročných
mužov a u žien o 10 rokov starších (ženy v mladších
vekových skupinách zaostávajú v riziku ICHS za
mužmi minimálne o 10 rokov). V postmenopauzál-
nom veku dochádza nielen k zbližovaniu rizika
mužov a žien, ale od 55 rokov vyššie sú ženy podľa
priemerného počtu rizikových faktorov vo vyššom
riziku ako muži. 

Podľa modelu SCORE je vo vysokom 10-ročnom
riziku smrteľnej kardiovaskulárnej príhody 38,7 %
mužov a 7,7 % žien vo veku 45 – 65 rokov. 

Ženy majú v priemere lepšie všetky výsledky
objektívnych vyšetrení s výnimkou celkového cho-
lesterolu, zdravšie sa stravujú, menej fajčia, kon-
zumujú menej alkoholu, ale majú menšiu fyzickú
aktivitu a horšie ukazovatele duševného zdravia 
v porovnaní s mužmi. 

Trendy v priebehu sledovaných 6 rokov sú vo
všetkých hlavných rizikových faktoroch veľmi mierne
klesajúce, s výnimkou fajčenia, ktorého trend je stú-
pajúci aj u mužov, aj u žien (obr. 61). 

Z porovnaní podľa stupňa dosiahnutého vzdela-
nia a druhu povolania sme zistili zlepšovanie temer
všetkých parametrov (aj objektívnych vyšetrení, aj

faktorov životného štýlu) so zvyšujúcim sa stupňom
vzdelania a lepšie výsledky v skupine povolaní zahr-
nutých pod spoločný názov tzv. biele goliere. 

Z regionálnych porovnaní sme získali najlepšie
výsledky od obyvateľov veľkých miest (Bratislava, Ko-
šice), najhoršie výsledky boli v okresoch južného a vý-
chodného Slovenska. 

Účastníkom preventívno-intervenčných vyšetre-
ní väčšinou nechýbajú vedomosti a informácie o zá-
sadách zdravého životného štýlu (informácie chýba-
jú len 4 %), ale z rôznych príčin ich vo svojom živote
neuplatňujú – ako najčastejšie dôvody sa uvádzajú
nedostatok pevnej vôle, času a financií. Napriek
tomu si pravdepodobne uvedomujú nedostatky vo
svojej životospráve, pretože temer polovica účast-
níkov by chcela zlepšiť svoje stravovanie a pohy-
bovú aktivitu. 

Účastníci našich preventívnych vyšetrení subjek-
tívne hodnotili väčšinou svoj zdravotný stav ako veľ-
mi dobrý až skôr dobrý (83,1 %), čo je v rozpore s vý-
sledkami objektívnych vyšetrení. Napriek závažným
nedostatkom v životnom štýle má temer polovica
účastníkov pocit, že žije zdravo (dokonca aj faj-
čiari). Potvrdilo sa, že väčšina obyvateľstva si ne-

Obr. 61: Trendy vývoja hlavných rizikových faktorov KVCH u mužov a žien v SR v rokoch 1999 – 2004 (n = 16 748;

priemery adjustované na vek)
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uvedomuje závažnosť svojho zdravotného stavu 
a spôsobu života. Výrazne sa podceňujú zdravotné
dôsledky obezity, vysokého tlaku a vysokej hladiny
celkového cholesterolu v krvi. Veľa vyšetrených ne-
pozná svoje hodnoty hlavných rizikových faktorov 
a nevie ich posúdiť. Ak ich aj pozná, naďalej svoje
rizikové hodnoty ignoruje. Všetky tieto skutočnos-
ti potvrdzujú efektívnosť preventívnych skríningo-
vých vyšetrení a vedú k posilňovaniu zdravotného
uvedomenia obyvateľstva. 

Naša práca počas šiestich rokov prispela k od-
haleniu nerozpoznaných rizikových faktorov kar-
diovaskulárnych ochorení u zjavne zdravých osôb 
s možnosťou následnej intervencie najmä v najri-
zikovejších skupinách a k pomenovaniu hlavných
problémov v zdravotnom stave a životnom štýle
slovenskej populácie. Z našich výsledkov vyplýva
potreba globálnej primárnej prevencie a intervencie
už od najmladších vekových skupín. 

Populácia nie je len jednoduchý súčet indivíduí,
ale je to vyššia úroveň zložitej sociálnej organizácie.
Populačný prístup neznamená znížiť výskyt KVCH
liečením všetkých indivíduí v populácii jednotlivo.
Znamená to zamerať sa na sociálne a ekonomické
determinanty choroby prostredníctvom celospolo-
čenského pôsobenia. Populačná stratégia musí viesť
k zmenám životného štýlu: k redukcii počtu fajčiarov,

k zvýšeniu počtu ľudí konzumujúcich vyváženú
stravu a ľudí telesne aktívnych. Jej cieľom je posu-
núť rozloženie rizikových faktorov smerom k prija-
teľnejším hodnotám. Takáto preventívna populačná
stratégia môže mať úspech (ako sa ukázalo vo Fínsku),
ale veľmi závisí od angažovanosti všetkých participu-
júcich celospoločenských zložiek (vláda, poisťovne,
potravinársky priemysel, médiá atď.).5

V júni 2005 sa v Luxemburgu uskutočnila Kon-
ferencia zdravého srdca, ktorej cieľom bolo formu-
lovať stratégie Rady Európy o zdraví srdca na zlepše-
nie kardiovaskulárneho zdravia a uviesť ich do praxe.
Sformulovali sa do tzv. Luxemburskej deklarácie,488

ktorá by sa mala stať začiatkom praktických krokov
v prevencii kardiovaskulárnych chorôb a ktorá de-
klaruje vôľu odborných aj politických kruhov reali-
zovať prevenciu KVCH. Ako hlavné ťažisko sa uvá-
dzajú opatrenia a intervencie zamerané na podporu
zdravého životného štýlu (priaznivo sa ovplyvnia nie-
len kardiovaskulárne, ale aj iné neprenosné ochore-
nia hromadného výskytu) a na zvýšenie povedomia
populácie o ukazovateľoch kardiovaskulárneho zdra-
via. Ide o tzv. európske číslo zdravého srdca: 

0 – 30 – 5 – 140 – 90 
Toto číslo znamená: nefajčenie (0), fyzickú ak-

tivitu najmenej 30 minút denne, cholesterol v krvi
pod 5 mmol/l a krvný tlak pod 140 / 90 mmHg. 
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Zoznam použitých skratiek

BMI body mass index (index telesnej hmotnosti)

CINDI The Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Program 
(Integrovaný program prevencie chronických neinfekčných chorôb)

CRP C-reaktívny proteín

DHA kyselina dokosahexaénová

DLP dyslipoproteinémia

DM diabetes mellitus

DPA kyselina dokosapentaénová

EPA kyselina eikosapentaénová

FAO Food and Agriculture Organization (Organizácia pre výživu 
a poľnohospodárstvo)

HDL high density lipoproteins (lipoproteíny s vysokou hustotou)

HDL-CH cholesterol naviazaný na lipoproteíny s vysokou hustotou

HST hormonálna substitučná terapia

IDL intermediate density lipoproteins (lipoproteíny so strednou hustotou)

ICHS ischemická choroba srdca

IM infarkt myokardu

KVCH kardiovaskulárne choroby

KVP Kardiovaskulárny program

LDL low density lipoproteins (lipoproteíny s nízkou hustotou)

LDL-CH cholesterol naviazaný na lipoproteíny s nízkou hustotou

MONIKA Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Diseases 
(Monitorovanie trendov a rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb)

MRFIT Multiple Risk Factor Intervention Trial 
(Intervenčná štúdia rizikových faktorov)

NPPZ Národný program podpory zdravia

PROCAM Prospective Cardiovascular Münster Study 
(Prospektívna štúdia kardiovaskulárnych chorôb v Münsteri)

RF rizikový faktor

SCORE Systematic Coronary Risk Evaluation 
(Systematické hodnotenie celkového kardiovaskulárneho rizika)

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky

TAG triacylglyceroly

TK krvný tlak

ÚZIŠ Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

VLDL very low density lipoproteins (lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou)

WHO World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia)

WHR waist/hip ratio (pomer pás/boky)



Jana Jurkovičová

Vieme zdravo žiť? 

Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb 

v slovenskej populácii a možnosti prevencie

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave
Grafické spracovanie a tlač: Linwe, s.r.o.

Rozsah 166 strán, prvé vydanie 2005, náklad 1 000 výtlačkov

ISBN 80-223-2132-X 



ISBN 80−223−2132−X 

Ďakujeme za podporu


