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USA 32,20%
Australia 16,40%
Canada 15,30%
Slovakia 14,30%
Czech Republic 15,05%
Hungary 18,80%

OBEZITA

BMI>30 [kg/m2]



www.iuns.org/features/obesity/tabfig.htm

Predpokladaná prevalencia obezity u dospelých

BMI>30
Výška hmotnosť

[cm] [kg] 

150 > 67

160 > 76

170 > 86

180 > 97

190 > 108

http://www.iuns.org/features/obesity/tabfig.htm


Tsigos a kol: Management of obesity in adults: European clinical practice guidelines. Obes Facts., 1(2): 106-116, 2008

Prevalencia obezity

Slovensko



• nadhmotnosť, obezita v produktívnom veku (18 – 64 rokov)

• počet obyvateľov SR 5,5 mil, v produktívnom veku 60 %  cca 3,3 mil

• 7 z 10 mužov má nadhmotnosť alebo obezitu (68.9%)

• 1 zo 4 mužov je obézny (25.8 %)

• 6 z 10 žien má nadhmotnosť alebo obezitu (56.2%)

• 1 zo 4 žien je obézna (25.4 %)

• BMI ≥ 25 kg/m2 cca 1 980 000 osôb

• BMI ≥ 30 kg/m2 cca    825 000 osôb

• BMI ≥ 40 kg/m2 cca      33 000 osôb (1 %)

Prevalencia obezity na Slovensku



Aké sú príčiny chronických 

neprenosných ochorení?

Vek + Gény + x + y + z...

X = nadhmotnosť / obezita

Y = fyzická inaktivita

Z = fajčenie



Nedostatok pohybovej aktivity a kalorický exces

Adapted from Pedersen BK, 2010; Zhu & Owen, 2017

Neurodegenerative

diseases

Type 2 

diabetes

Cardiovascular 

disease
Breast 

carcinoma

Depression

Colorectal 

carcinoma

65%  mortality

Kvalita života    Obezita Ochorenia z nedostatku pohybu

• Reduced well-

being & QoL

• Social 

disengagement

• Sarcopenia

• Falls risk

• Reduced physical 

function and 

mobility

Drivers: demographics, environment, family, social isolation/norms, 

cognitive & physical function, pain & health limitations 

Contexts: hospitalization, employment/volunteerism, living arrangements, 

transportation, recreational pursuits 



Sociálne prostredie Infraštruktúra

Obezogénne prostredie

Obezogénne správanie
prejedanie

sedavosť

nízka fyzická aktivita

Biologická predispozícia, 

epigenetika
príjem a výdaj energie 

adipogenéza metabolizmus

Pozitívna energetická bilancia

Zvýšenie hmotnosti
Upravené podľa Bouchard & Katzmarzyk, 2010

Patogenéza obezity:

• Pokles pohybovej aktivity 

spojený s prácou, transportom, 

domácimi prácami, zabezpečovaním 

potravy

• Zvýšenie sedavých aktivít                

(TV, mobil, počítač...)



obezita

Gény 
„Thrifty“ genotyp –

Zásoby energie

Epigenetika:
Imprinting genómu vplyvmi prostredia a

životného štýlu, 

Zmeny profilu génovej expresie, 

prenosné medzi bunkami, prípadne z 

rodičov na potomstvo, bez zmeny

sekvencie nukleotidov v DNA

Životný štýl 
nadbytok kalórií,

pokles fyzickej aktivity

Účinok génov a prostredia

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.walespast.com/article_images/54-1l.jpg&imgrefurl=http://www.walespast.com/article-print.shtml?id=22&image=1&h=449&w=448&sz=50&hl=sk&start=8&tbnid=SItV1dHHdTW6rM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=neanderthal&ndsp=20&svnum=10&hl=sk&lr=&rls=RNWI,RNWI:2005-51,RNWI:en&sa=N


Interakcia genetickej predispozície s prostredím

Prostredie

Genetická  (monogénová) obezita

Silná genetická predispozícia

Mierna genetická predispozícia

Genetická rezistencia

Reštriktívne            Obezogénne 

Loos & Bouchard, 2003

V reštriktívnom prostredí (limitovaný 

príjem potravy a vysoká fyzická aktivita) 

má väčšina ľudí normálne BMI. V 

obezogénnom prostredí (nadbytok 

príjmu potravy a limitovaná fyzická 

aktivita) sa hmotnosť väčšiny ľudí zvyšuje. 

Množstvo akumulovaného tuku pritom 

závisí aj od individuálnej genetickej 

predispozície. 



Interakcia životného štýlu a „obezogénneho“ FTO génu

Sedaví                                    Aktívni

B
M

I

Homozygot pre rizikovú alelu 

FTO génu

Heterozygot pre rizikovú alelu 

FTO génu

Homozygot pre nerizikovú alelu

FTO génu

Edukácia a modifikácia životného štýlu môže pri dostatočnej 

motivácii a vytrvalosti (lekára aj pacienta) efektívnym 

spôsobom ovplyvniť obezitu u responzívnych jedincov, s 

pozitívnym účinkom na zdravie. 

upravené podľa Andreasen CH et al, 2008 a Rampersaud E, 2008



Sedavé správanie sa spája s

Cardiometabolic risk factors

• CRP and glycemia in >65yrs (NHANES, Gennuso et al, 2013) 

• prevalence of diabetes (Stamatakis et al, 2012)

• Metabolic syndrom (Gardiner, Healy et al, 2011)

Impaired physical function & sarcopenia

• physical limitations (Gennuso, 2013; Seguin et al, 2012)

• reduced leg strength and power (Kortebein, 2008; Chastin, 2012)

Overweight & obesity

• BMI, waist circumference (Gennuso, 2013; Stamatakis, 2012; Gardiner, Healy, 2011)

Cognitive impairment, 

• lower cognitive function / faster decline (Nurses health study, Weuve 2004; Xu et al, 2011), 

lower executive functioning (higher tv use, Kesse-Guyot, 2012)

Reduced well-being and quality of life

• lower psychological well-being and decline in physical / mental health-related QoL 

(Rhodes, Mark and Temmel, 2012; Buckley et al 2013)

Social disengagement (Dogra and Stathokostas, 2012)

Sedavé správanie charakterizuje extenzívne trávenie času spojené s minimálnym 

pohybom a s bazálnym výdajom energie. Dá sa monitorovať krokomermi (priemerne 

menej ako 5000 krokov denne), aplikáciami v mobile, dotazníkmi a pod.  



Dva týždne s redukciou 

pohybovej aktivity u mladých ľudí

Krogh-Madsen R et al. J Appl Physiol 2010;108:1034-1040

Týždeň bez pohybu: 

strata ~1,2 kg svalovej hmoty

Pokles fyzickej zdatnosti (-7%)

Nárast viscerálneho tuku (+7%)

Pokles svalovej hmoty

Pokles citlivosti na inzulín (cca -20%)

Na obnovenie svalstva su potrebné

cca 3 mesiace silového tréningu



Knudsen S H et al. J Appl Physiol 2012

Inzulínová senzitivita Viscerálne tukového tkanivo

2 týždne inaktivity a zvýšenia kalorického 

príjmu u mladých zdravých ľudí

Množstvo tukového tkaniva sa

za dva týždne zvýši o tretinu (!)



Fyzická aktivita vo vzťahu 

k morbidite a k mortalite

Prvé zistenia z veľkých epidemiologických štúdií poukázali na súvislosť

medzi pohybovou aktivitou, morbiditou a mortalitou:

• Britskí štátni úradníci (50-roky 20. storočia, dr. Morris et al) 

• Zamestnanci amerických železničných spoločností 
(60-roky 20. storočia)

• Prístavní robotníci v San Franciscu (60-roky 20. storočia)

muži vykonávajúci namáhavejšiu manuálnu prácu mali 

o 50% nižšiu mortalitu na koronárnu srdcovú chorobu



Mortalita podľa kategórií fyzickej zdatnosti
3120 žien a 10 224 mužov, Longitudinálna štúdia aeróbneho centra

Fyzicky zdatnejšie ženy a muži majú výrazne nižšiu mortalitu v 

porovnaní so sedavými / nezdatnými jedincami
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Vzťah medzi mortalitou a fyzickou zdatnosťou / 
sedavým životným štýlom

• 64% redukcia rizika infarktu myokardu pri výdaji 
energie > 2000 kcal/týždeň (populácia 17 000 absolventov 
Harvardu)

• Pokles celkovej mortality o 40%, cvičenie 3-5 x 
týždenne 1 hod, spotreba 1000-2000 kcal/týždeň
(10 000 absolventov Harvardu)

• KVO: cca 10 000 obyvateľov kibucu, 15 ročné 
sledovanie, 2.5-3.1x mortalita pri sedavých 
zamestnaniach 



Príčiny: Pokles energetického výdaja v zamestnaní

Church TS et al., PLoS One. 2011

Sedavé zamestnanie, spojené s 

poklesom výdaja energie počas

pracovných dní významne 

prispieva k epidémii 

nadhmotnosti a obezity

Zvýšenie výdaja energie 

napríklad aktívnym transportom 

do práce (napr. bicykel) a/alebo 

prerušovanie sedavého 

správania sú súčasťou 

prevencie zvyšovania hmotnosti. 



Každodenná pohybová aktivita človeka a 
index telesnej hmotnosti  (BMI)

% pohybovej aktivity s intenzitou >3 METs 
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Na vzorke 85-tich jedincov v strednom veku sme ukázali, že objem ale najmä 
dynamika pohybovej aktivity sa spája s obezitou a s prejavmi metabolických 
ochorení.     
Pohybová aktivita bola monitorovaná počas celého dňa pomocou akcelerometrov. % pohybovej 
aktivity s intenzitou >3 MET predstavuje proporciu dynamickej aktivity s energetickým výdajom 
presahujúcim 3-násobok pokojového výdaja energie; MET - metabolický ekvivalent  

(Ukropcová, Sedliak, Ukropec,  Via practica 2015)



Pred 20 rokmi 

333 kalórií

V súčasnosti  

590 kalórií

upravené podľa  Avena N. a spol. 2012

Príčiny: zväčšovanie porcií, poruchy príjmu 

potravy 



Príčiny: nárast konzumácie mono- a 

disacharidov

54.7 (38.4 to 72.8) g/d

10.2% celkového kalorického príjmu 

najvyššia konzumácia v skupine 

adolescentov 12-18 rokov 

Bray GA. Fructose-how worried should we be? Medscape J Med. 2008 Jul 9;10(7):159.

500x nárast !!!



Etiopatogenetická klasifikácia obezity

Bežná obezita predstavuje > 90 % všetkých typov obezity, vzniká inerakciou obezigénneho

prostredia a genetickej predispozície

Obezita pri endokrinopatiách

hypotyreóza, Cushingov syndróm, deficit rastového hormónu...

Liekmi navodená obezita 

lieky ovplyvňujúce mechanizmy regulácie telesnej hmotnosti alebo diferenciáciu a akumuláciu 

tukov v tukovom tkanive

Obezita pri poškodení CNS 

poškodenie centier regulácie príjmu potravy

Syndrómy sprevádzané obezitou 

veľmi zriedkavé dedičné ochorenia, sprevádzané typickým spektrom vrodených chýb

Monogénová obezita

veľmi zriedkavá, vzniká na podklade mutácie jediného génu a prejaví sa ťažkou obezitou už 

v rannom detstve 

Obezita podmienená inými faktormi 

perzistujúce organické polutanty, neprimeraná doba spánku, adenovírusová infekcia...



Monogénová obezita: príčina v 

jednom géne

• Deficit leptínu (mutácia v ob géne pre leptín)

• Mutácia génu leptínového receptora

• Mutácia v géne pre POMC

• Mutácia génu pre MC4R (receptor pre melanocortin 4)

• Mutácia génu pre prohormon convertase I

Monogénová obezita je veľmi zriedkavá

gény angažované v hypotalamickej regulácii   

príjmu potravy



Adapted from Schwartza, Nature 2002

IL-6

?

adiponectin

Adipose 

tissue

kostrový sval

Growth 

hormone

Energetická bilancia: Výmena informácií medzi tkanivami 

a orgánmi angažovanými v energetickej homeostáze

Medziorgánová

komunikácia

je pri obezite negatívne 

ovplyvnená 

dysfunkčným tukovým 

tkanivom, systémovým 

zápalom a ďalšími 

faktormi, ktoré 

narušujú metabolickú 

rovnováhu. 



Črevný mikrobióm:
• zmena zloženia

• zmena fermentácie

• zvýšenie získavania 

energie z potravy 

Pečeň

Krátkoreťazcové MK

Zápal 

Tukové tkanivo

Syntéza TAG

Zápal 

Kostrový sval

Oxidácia MK

Črevný epitel

Permeabilita 

PYY/GLP1 z L 

buniek

Mozog

Nasýtenie

Príčiny: Zmeny zloženia a 

metabolickej kapacity 

črevného mikrobiómu pri 

obezite podporujú akumuláciu 

tukového tkaniva a ovplyvňujú  pocit 

nasýtenia v mozgu, funkciu 

hormónov v GITe, zápal ako aj 

syntézu, uskladnenie a metabolizmus 

lipidov v tukovom tkanive, pečeni a 

vo svale. Črevné mikroorganizmy 

resp. ich molekulárne produkty môžu 

tiež zvyšovať intestinálnu

permeabilitu, čo vedie k prehĺbeniu 

systémového zápalu a inzulínovej 

rezistencie.

(upravené podľa  Tremaroli & Bäckhed, 

2013).  TAG, triacylglyceroly;  MK, mastné 

kyseliny; PYY, peptid YY ; GLP1, 

Glukagónu-podobný peptid 1.



Príčiny: Spánok a obezita

krátky      priemerný        dlhý 
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upravené podľa Chaput JP, 2008

Zmeny hmotnosti a obvodu 

pása sú pri 6-ročnom 

sledovaní u jedincov s 

krátkou a dlhšou dobou 

spánku porovnávané s 

jedincami s priemernou 

dobou spánku (7-8 hodín).

Najväčščí prírastok 

hmotnosti a obvodu pása 

je u jedincov s krátkym 

alebo naopak dlhým 

spánkom. 



Príčiny: Perzistentné organické polutanty, PCB

Ukropec, Langer a spol., Diabetológia 2010

Prevalencia obezity, 

prediabetu a diabetu 2. 

typu sa zvyšuje so 

zvyšujúcimi sa hladinami 

PCB v cirkulácii. 
DDE (2,2'-bis(4-chlórofenyl)-

1,1-dichlóroetylén); DDT 

(2,2'-bis(4-chlórofenyl)-1,1,1-

trichlóro-etán); HCB 

(hexachlórbenzén) a β-HCH 

(beta-

hexachlórocyklohexán);

POLL5 je súčtom účinkov 

všetkých 5 polutantov. 

Dáta sú normalizované na 

vek, pohlavie a BMI. 



Lieky a obezita

• tyreostatiká

• betablokátory

• dopaminergné blokátory (neuroleptiká, eutoniká

gastrointestinálneho traktu)

• niektoré antiepileptiká (valproát sodný)

• psychofarmaká: tricyklické antidepresíva, lítium

• blokátory receptorov serotonínu a histamínu, používané 

na liečbu alergie či migrény (cyproheptadin, pizotifen)

• estrogény, medroxyprogesterón

• antidiabetiká (inzulín, deriváty sulfonylurey a glitazóny)

• kortikoidy

Vzostup telesnej hmotnosti môže súvisieť 

s užívaním niektorých liekov, ktoré 

spomaľujú metabolizmus, zvyšujú chuť do 

jedla, pôsobia sedatívne alebo stimulujú 

adipogenézu a lipogenézu. 



Pato/fyziológia tukového tkaniva



Tukové tkanivo: zloženie 

• Adipocyty predstavujú cca 50% buniek tukového 

tkaniva

• Ďalšie bunky: preadipocyty, fibroblasty, 

makrofágy, mezenchýmové bunky, endotélie...



- podkožné

- viscerálne

- biele

- hnedé

Typy tukového tkaniva

Cinti, 2001



Lanza IR, Nair KS, 2009

Hnedé tukové tkanivo: termogénny orgán

vďaka UCP1 proteínu, ktorý zabezpečí „uncoupling“ – teda 

odpojenie respirácie od oxidatívnej fosforylácie. Energia

protónového gradientu sa uvoľní vo forme tepla.



18FDG-PET: pozitrónová tomografia s fluórodeoxyglukózou, zlatý štandard stanovenia

hnedého tukového tkaniva u človeka

V našej práci sme stanovili zmeny parathormónu vplyvom intenzívneho chladu 

(plávanie v ľadovej vode), a vzťah parathormónu k markerom hnedého 

tukového tkaniva u človeka 

Kovaničová, Ukropcova, Ukropec et al, Endocrinology 2020

Lean  at 25oC Lean  at 16oC (2h) Obese at 16oC (2h) 

Hnedé tukové tkanivo u dospelého človeka: aktivácia chladom



Tukové tkanivo ako endokrinný orgán
Tukové tkanivo produkuje veľké množstvo rôznych bioaktívnych

molekúl s auto / para a endokrinným účinkom

adipokíny – proteíny / hormóny 
tukového tkaniva

- leptin
- adiponectin
- resistin
- visfatin
- zinc-α2-glycoprotein
- interleukin 6
- tumor necrosis factor-α
- omentin
- apelin



• Produkt ob génu

• Znižuje chuť do jedla (CNS)

• Zvyšuje oxidácia mastných kyselín (periféria)

ob/ob myš

má mutáciu v

ob géne pre leptín, 

dôsledkom je vysoký 

príjem potravy a obezita

Leptín

(http://thegreatromance.wordpress.com/2009/03/07/)



Leptín

v hypotalame

+ POMC/CART neurons

α-MSH - anorexigenic

- NPY/AgRP neurons

NPY - orexigenic

Na periférii (skeletal muscle, liver)

+ AMPK - stimulates oxidation MK

Despopolous a Silbernagl, 2003

Decreases apetite



Adiponektín

• Adipokín produkovaný adipocytmi (1996) 

• Protizápalový, antidiabetogénny a antiaterogénny

účinok

• Pokles adiponektínu – prediktor metabolického

syndrómu

• receptory: AR1 sval; AR2 pečeň, makrofágy

• Inverzná korelácia s BMI a viscerálnym tukom

• Zvyšuje sa vplyvom PPARgama agonistov a fibrátov



Patomechanizmy



Ektopická akumulácia 

tukového tkaniva:
v orgánoch, ktoré na to nie sú 

prispôsobené

Despres, Lumieaux, Nature 2006

+ Genetic predisposition

+ Maladaptive response to stress

+ Physical inactivity

Positive energy balance

Normal adiposity

Increased 

energy 

intake

Decreased 

physical 

activity

Normal 

metabolic profile

Subcutaneous obesity

„healthy“ adipose tissue

Visceral obesity

Dysfunctional adipose t

Changed

metabolic profile

Metabolic

syndrom



Metabolický syndróm: súčasný výskyt minimálne 3 z 5 rizikových faktorov 

(viscerálna obezita + 2 ďalšie faktory)

- Prevalencia: tretina dospelej populácie

(vo vyšších vekových kategóriách je prevalencia 40-50%)

- Významne zvýšuje riziko diabetu 2. typu, KVO, viacerých onkologických 

aj neurodegeneratívnych ochorení

- Spoločný menovateľ: inzulínová rezistencia

(nízka fyzická zdatnosť / 

sedavý životný štýl, obezita)

Prediabetes,

TK ≥130/85mmHg

Parametre Met Sy:
- Viscerálna obezita 

(obvod pása)

- Nízky HDL-cholesterol

- Zvýšené triacylglyceroly

- Hypertenzia

- Prediabetes,

inzulínová rezistencia



Ako je tuk uskladnéný?  

Kde je tuk uskladnený? 
…spill over of fat into the liver, muscle, pancreas, heart,  lung* 

… full bucket hypothesis

Unger RH, et al., Lipid homeostasis, lipotoxicity and the metabolic syndrome Biochim Biophys Acta. 2010; 1801:209-14 

*Foster DJ, et al., Fatty diabetic lung: altered alveolar structure and surfactant protein expression. Am J Physiol. 2010; 298:L392-403

Obezita ≠ metabolické ochorenie
TG= triacylgylceroly



Patomechanizmy inzulínovej rezistencie, asociovanej s 

obezitou: Lipotoxicita

Schenk S, et al., JCI

Lipotoxicita je 

pôsobenie 

medziproduktov 

lipidového

metabolizmu,

(diacylgylceroly,

ceramidy, 

dlhoreťazcové Acyl-

CoA...), ktoré 

interferujú s 

inzulínovým 

signalingom

(postreceptorová

inzulínová 

rezistencia), aktivujú 

zápal a 

mitochondriálnu 

dysfunkciu 



Patomechanizmy inzulínovej rezistencie, asociované s 

obezitou: Dysfunkčné, „patogénne“ tukové tkanivo                      

zápal tukového tkaniva

hypertrofická adipozita

hyperplastická adipozita
MAC NC

Hypertrofická adipozita sa spája s veľkými adipocytmi,  tukové tkanivo je infiltrované 

imunokompetentnými bunkami, a je znížený biologický účinok inzulínu 

(inzulínová rezistencia tukového tkaniva). 

Pri hyperplastickej adipozite je v tukovom tkanive viac malých adipocytov, 

nie je prítomný zápal, metabolická funkcia tuku je v poriadku.



Kadowaki et al., 2006

Zápalové cytokíny a voľné mastné kyseliny, ktoré sa uvoľňujú z 

dysfunkčného tukového tkaniva, negatívne ovplyvňujú 

metabolizmus pečene, kostrového svalu, a ďalších orgánov

Hypertrofická adipozita

Hyperplastická adipozita

Glucose utilization 

Glucose production

CRP, SAA, 

Insulin secretion

Beta cell

TYPE 2 DM

FFA TNF-a, resistin

IL-6, IL-18, PAI-1 

adiponectin



Tukové tkanivo ako endokrinný orgán ovplyvňuje karcinogenézu

Paracrine and Endocrine Effects of Adipose Tissue on Cancer Development and 

Progression Jiyoung Park, David M. Euhus, Philipp E. Scherer, Endocr Rev. 2011 

Aug; 32(4): 550–570.

Adipocytes: Impact on Tumor Growth and Potential Sites for Therapeutic Intervention

Simona Hefetz-Sela, Philipp E. Scherer, Pharmacol Ther. 2013 May; 138(2): 197–210

The Multifaceted Roles of Adipose Tissue—Therapeutic Targets for Diabetes and 

Beyond: The 2015 Banting Lecture, Philipp E. Scherer, Diabetes. 2016 Jun; 65(6): 

1452–1461.

Adipocyte-derived endotrophin promotes malignant tumor progression

Jiyoung Park, Philipp E. Scherer, J Clin Invest. 2012 Nov 1; 122(11): 4243–4256.

Leptin Receptor Signaling Supports Cancer Cell Metabolism through Suppression of 

Mitochondrial Respiration in Vivo. Jiyoung Park, Philipp E. Scherer

Am J Pathol. 2010 Dec; 177(6): 3133–3144.

Circulating Adipokines and Inflammatory Markers and Postmenopausal 

Breast Cancer Risk

Marc J. Gunter, et al. J Natl Cancer Inst. 2015 Sep; 107(9): djv169.

Endotrophin in the tumor stroma: a new therapeutic target for breast cancer?

Jiyoung Park, Philipp E. Scherer Expert Rev Anticancer Ther. 2013 Feb; 13(2): 111–113.

Leptin and cancer: from cancer stem cells to metastasis

Jiyoung Park, Philipp E Scherer Endocr Relat Cancer. 2011 Aug; 18(4): C25–C29.

Adipocyte-derived collagen VI affects early mammary tumor progression in vivo, 

demonstrating a critical interaction in the tumor/stroma microenvironment

Puneeth Iyengar, Philipp E. Scherer, J Clin Invest. 2005 May 2; 115(5): 1163–1176.

Proangiogenic Contribution of Adiponectin toward Mammary Tumor Growth In vivo.

Shira Landskroner-Eiger, Philipp E. Scherer, Clin Cancer Res. 2009 May 15



Dysfunkčný adipocyt – „najlepší priateľ“ malígnej bunky

Zhang, Scherer PE, 2018

Metabolická dysfunkcia, zápal



Plasticita tukového tkaniva = metabolické zdravie
Strata / absencia tukového tkaniva alebo kalorický exces vedie k zlyhaniu 

adipocytu uskladňovať lipidy, a k vzniku metabolického ochorenia 

Lipodystrofia (parciálna alebo 

generalizovaná absencia tukového 

tkaniva), liposukcia (odstránenie

podkožného tukového tkaniva)

Obezita, fyzická 

inaktivita, genetická 

predispozícia...

Expandibilita 

tukového tkaniva

Set point

“zlyhanie” adipocytu

„vyliatie“ tuku z tukového tkaniva,

zápal, lipotoxicita

Metabolické ochorenia



Obezita: klasifikácia, diagnostika a liečba

An excessive accumulation of adipose tissue

Food 

intake

Energy 

expenditure



Typy obezity: 
androidný / abdominálny a 

gynoidný / gluteofemorálny

• akumulácia 

viscerálneho

tukového tkaniva 

(vnútrobrušný tuk, 

okolo orgánov a

v orgánoch)

• spája sa s vysokým

rizikom diabetu 2.

typu / T2D a KVO

• akumulácia 

podkožného 

tukového tkaniva

• nízke riziko 

T2D a KVO



Meranie obvodu pása: 

V polovici vzdialenosti medzi 

iliackou kristou a dolným 

okrajom hrudného koša 

Alebo

Tam, kde je pás vizuálne

najužší



Účinok 3-mesačného cvičenia na

abdominálnu adipozitu a fyzickú zdatnosť 

Prierezy v oblasti L4-L5 získané pomocou MRI (1,5T Siemens Symphony, dr. Belan), zmeny 

podkožného a viscerálneho tuku po 3-mes. cvičenia.  (Ukropcová et al, Klinická obezitológia, 2013).  

• Zvýšenie VO2max (+20%), zlepšenie tolerancie glukózy

• Redukcia steatózy, zlepšenie metabolizmu k. svalu (31P-MRS)



Účinky cvičenia na viscerálny tuk

• Zvýšenie fyzickej aktivity na 60 min/deň počas 3 mesiacov redukuje 

objem viscerálneho tuku o 30% (Ross a spol., 2000; Ross al

spol, 2004). 

• 2–3 mesiace aeróbneho tréningu so strednou intenzitou redukovali u 

diabetikov 2. typu objem viscerálneho tukového tkaniva o 27% až 45% 

(Mourier a spol., 1997; Boudou a spol., 2003; Lee a spol., 2005). 

• Podobné výsledky má cvičenie u zdravých premenopauzálnych žien s 

normálnou hmotnosťou (Thomas et al., 2000), zdravých mužov v 

strednom veku (Shojaee-Moradie et al., 2007), či HIV pozitívnych

mužov s lipodystrofiou (Lindegaard et al., 2008).

• U mužov a žien v strednom veku, s nadhmotnosťou ako aj u starších  

jedincov (60–80r) sa po 3 mesiacoch stredne intenzívneho aeróbneho 

tréningu znížil objem viscerálneho tuku o 10 až 19% (Davidson et al.,

2009). 



Účinok cvičenia na steatózu pečene

Extrémny prípad 

ektopického

ukadania lipidov 

v pečeni (A) 

v spojení s viscerálnou

obezitou (B). 

Účinok 3 mesiacov 

silového cvičenia  na 

obsah lipidov 

v pečeni (C) 

stanovenom pomocou 

MR spektroskopie. 
(Ukropcová, Ukropec, 

Klinická obezitológia, 

Krahulec a spol 2013).   



Vplyv cvičenia na ektopické lipidy

• Modifikácia životného štýlu (diéta a cvičenie) redukuje obsah lipidov v 

pečeni, srdci a pankrease (Hens a spol., 2015)

• Aeróbny tréning: 18 obéznych jedincov (BMI: 38.1 ± 4.6 kg/m2) s 

NAFLD (nealkoholovou steatózou pečene), 16 týzdňov cvičenia (45-

55% V̇O2max, 30-60 min × 5x/týždenne). Redukcia hepatálnych lipidov o 

10.3 ± 4.6 % (p<0.05) (Sullivan 2012)

• Silový tréning: 8 týždňov, 10% redukcia hepatálnych lipidov, nezávisle 

od zníženia hmotnosti (Hallsworth 2011)

• Kombinovaný tréning (aeróbny a silový): efektívny v redukcii 

ektopických lipidov (dePiano, 2012)

• Obézni adolescenti: 3-mesačný aeróbny alebo silový tréning, 1 hodina 

3x/týždeň, signifikantná redukcia hepatálnej akumulácie lipidov (-2-3%) 

(Lee S a spol, 2012). 



https://bodyagefitness.files.wordpress.com/2014/08/muscle-mass-loss.png
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Účinky cvičenia na telesné zloženie
• Pravidelné cvičenie sprevádzajú zmeny telesného zloženia, spojené so 

zvýšením množstva netukovej hmoty (kostrové svalstvo) 

a s poklesom adipozity, a to aj bez zmeny celkovej telesnej hmotnosti. 

• Dospelí s vyššou fyzickou zdatnosťou majú menší obvod pása 

a menej viscerálneho aj podkožného tuku v porovnaní so 

sedavými jedincami rovnakého veku, pohlavia a s porovnateľným 

BMI. Toto pozorovanie platí pre široký interval BMI medzi 18 - 35 kg/m2. 

• Už v 3-4 mesačných tréningových štúdiách s cvičením sa zaznamenalo 

významné zníženie obvodu pása ako aj množstva podkožného 

a viscerálneho tuku u obéznych mužov a žien, a to aj bez sprievodnej 

zmeny telesnej hmotnosti. 

• Poznať účinky cvičenia na telesné zloženie sú dôležité najmä pre ľudí, 

ktorí sa snažia pomocou cvičenia schudnúť, a môžu byť pomalým 

poklesom hmotnosti prípadne jeho absenciou demotivovaní. 

• Význam teda má sledovanie účinkov cvičenia nielen na hmotnosť, 

ale aj na obvod pása a na telesné zloženie (napr. bioimpedanciou). 



Tukové tkanivo: vplyv obezity & inactivity a vplyv cvičenia

• Množstvo tukového tkaniva

• Ektopická / viscerálna adipozita

• Zmeny endokrinnej aktivity

Starnutie

Nedostatok 

fyzickej aktivity    

Obezita 

Pravidelná 

fyzická aktivita

Redukcia 

kalorického 

príjmu
• Diferenciačná kapacita adipocytov

• Angiogenéza / prekrvenie

• Zmeny endokrinnej aktivity

• Mitochondriálna funkcia, oxidácia 

mastných kyselín

• Regulácia lipolýzy



„Fit & fat“ alebo „unfit & unfat“ ? 
Pozitívne účinky pravidelného cvičenia sú do určitej miery nezávislé od 

redukcie hmotnosti

Metaanalýze (10 prospektívnych štúdií) hodnotila vzťah medzi aeróbnou fyzickou 

zdatnosťou a celkovou mortalitou. 

V porovnaní s fyzicky zdatnými, štíhlymi jedincami:

- mali málo zdatní jedinci 2x zvýšené riziko mortality, bez ohľadu na BMI;

- zdatní jedinci s nadhmotnosťou a obezitou mali porovnateľné riziko mortality 

ako zdatní štíhli jedinci.

Intervencie s komplexnou modifikáciou životného štýlu (so zaradením pohybovej

aktivity) majú väčší potenciál redukovať mortalitu ako intervencie zamerané

výlučne na zmenu hmotnosti.
Barry, Blair et al., 2014

Sui, Blair, JAMADeath rate

Fit          

Unfit



Diagnóza obezity

• BMI (body mass index) =

• Telesné zloženie (bioelectric impedance, MRI, CT, DEXA)

Percento telesného tuku, charakterizujúce obezitu: 

underweight < 19

normal weigh 19 - 24,9

overweight 25 - 29,9

obesity > 30 kg/m2

Hmotnosť (kg)

Výška (m) 2

muži > 24-25 %

ženy > 30 %

(http://www.mediset.cz/prakticke_lekarstvi/tukomery.htm)

Obezita I. stupňa: BMI 30-34,9 kg/m2

Terapia lifestyle, farmakoterapia

Obezita II. stupňa: BMI 35-39,9 kg/m2

Terapia lifestyle, farmakoterapia, bariatrická chirurgia

(len v prípade prítomnosti komorbidity)

Obezita III. stupňa: BMI >40 kg/m2

Terapia lifestyle, farmakoth, bariatrická chirurgia



• Obvod pása

• WHR (waist-hip ratio)   =

• kaliper

pás

boky

muži > 0,9

ženy > 0,8

Diagnóza obezity

muži > 102 cm

ženy > 88 cm

muži > 94 cm

ženy > 80 cm

Americké kritériá (výrazne zvýšené riziko metabolického ochorenia)

Európske kritériá (zvýšené riziko metabolického ochorenia)



Diagnostika

• Osobná a rodinná anamnéza, rizikové faktory, farmakoth

• Antropometria: výška, hmotnosť, BMI, obvod pása

• Bioimpedancia – telesné zloženie

• Stravovacie záznamy (dotazníky)

• Monitorovanie pohybovej aktivity (dotazníky, akcelerometre, 

nepriama kalorimetria, športtestery, aplikácie v mobile...)

• Fyzická zdatnosť (napríklad VO2max, svalová sila, rýchlosť 

chôdze, telesné zloženie, tlak krvi, tepová frekvencia atď.)

• Laboratórne testy (glykémia, lipidový profil, endokrinný profil 

– vyšetrenie štítnej žľazy, ak indikované...)

• Komorbidity (diagnostika, liečba)



S obezitou asociované komorbidity

• Metabolické komplikácie: Metabolický Syndróm, diabetes 2. typu

• Endokrinné poruchy: hyperestrogenizmus, hyperadrogenizmus u žien, 

hypogonadizmus, hypercortizolizmus, deficit rastového hormónu...

• KVO (hypertenzia, kardiálna hypertrofia, arytmie, náhla srdcová smrť, 

NCMP, tromboembolická choroba)

• Respiračné komplikácie (astma, syndróm spánkového apnou, Pickwicov

syndróm)

• GIT (GE reflux, hernie, NAFLD, pankreatitída, cholelitiáza... )

• Gynekologické ochorenia (infertilita, amenorea..., komplikácie počas 

tehotenstva a pôrodu...)

• Onkologické ochorenia (ca: endometrium, prsník, ováriá... GIT –

kolorektálny, hepatálny, pancreasu; urologické – prostata a obličky)

• Ortopedické (osteoartróza....)

• Psychologické komplikácie: diskriminácia, stigmatizácia, nízka motivácia, 

depresia, úzkosť...

• Iné: dermatologické ochorenia, infekcie, zhoršené hojenie rán... 



10-ročné riziko vzniku chronických ochorení sa        

zvyšuje so zvyšujúcim sa BMI



Years of life lost
the impact of health consequencies of obesity

• Obese men live cca 5,8 years shorter life expectancy

• Obese women 7,1 shorter life expectancy

(Framingham’s study)

• Greater impact of visceral obesity on mortality risk –

20-30% increase



“Morbína obezita” BMI>40 kg/m2

III. stupeň obezity

Bariatrická chirurgia

Indikácie: BMI>40 kg/m2

BMI>35 kg/m2 + T2D, 

hypertenzia, dyslipidémia...

Účinky:

• decrease of fat mass

• decrease of blood lipids

• decrease of blood pressure

• decrease of blood glucose

• improvement of insulin 

sensitivity



• Lifestyle intervencie

(úprava stravovania / redukcia kalorického príjmu + pohybová 

aktivita / cvičenie, psychoterapia, s cieľom dlhodobo 

udržateľnej redukcie hmotnosti)

• Farmakoterapia

- orlistat – pokles absorbcie lipidov (pokles pankreatickej lipázy)

- rimonabant (zakázaný – NÚ depresia u 15% pacientov – pokles 

apetítu a príjmu potravy (antagonista CB1 receptorov v CNS)

- Sibutramín (zakázaný) – pokles príjmu potravy (CNS) 

- Mysimba (bupropión a naltrexon, CNS, pokles príjmu potravy)

- GLP1 agonisti (používaju sa v liečbe diabetu 2. typu)

- Budúcnosť: Kombinovaná individualizovaná liečba (napr. amylin, 

leptin, CCK); „exercise in a pill”, “caloric restriction in a pill”

kombinácie mimikujúce účinky cvičenia a pohybovej aktivity

Terapia obezity



Účinky intermitentného hladovania na metabolické a 

antropometrické parametre u diabetikov 2. typu: 6 vs 2 jedlá denne

Diabetologia. 2014; 57(8): 1552–1560.

Eating two larger meals a day (breakfast and 

lunch) is more effective than six smaller 

meals in a reduced-energy regimen for 

patients with type 2 diabetes: a randomised 

crossover study

Hana Kahleova, Hana Malinska, Olena 

Oliyarnyk, Jaroslava Trnovska, Vojtech Skop, 

Ludmila Kazdova, Monika Dezortova, Milan 

Hajek, Andrea Tura, Martin Hill, and Terezie 

Pelikanova

Hmotnosť          lipidy v pečeni         glykémia

C-peptid              glukagón                  HbA1c 

IS                         oral IS                     REE 

• Fyziologický „detox“: 

zníženie lipotoxicity

• Zlepšenie mitochondriálnej

funkcia

• Redukovaný oxidačný stress

• ...



Bariatrická chirurgia: chirurgické zákroky s 

cieľom redukovať telesnú hmotnosť

V dnešnej dobe sa už nepoužíva Malabsorpčný zákrok,

metabolická chirurgia

(liečba diabetu 2. typu)

Reštrikčný zákrok



Účinky bariatrickej chirurgie                     
včasné                  neskoré

• Zmeny v inkretínoch

• Zmeny v črevnom 
mikrobióme

Inkretíny – hormóny GIT, 
enteroinzulárna os, stimulácia 
glukózou-indukovanej sekrécie 
inzulínu

• Redukcia tukového
tkaniva (viscerálna /
ektopická adipozita)

• Hormonálne zmeny

• Redukovaný systémový 
aj lokálny tkanivový zápal



Účinky bariatrickej chirurgie 

• Weight loss and adipose tissue loss, adipose 
tissue redistribution (a loss of visceral adipose tissue)

• Improved insulin sensitivity

• Improved B-cell function

• Improvement of CVD risk factors

• Improvement of NAFLD 

(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.nemc.org/surgery/html/general/sm_pancreas.jpg&imgrefurl=http://www.nemc.org/surgery/html/general/whipple.htm&h=216&w=293&sz=63&hl=sk&start=34&tbnid=vzW7joPv-J18yM:&tbnh=85&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dpancreas%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dsk%26sa%3DN
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.livercancer.com/images/anterior.liver.gif&imgrefurl=http://www.livercancer.com/liver_anatomy.html&h=271&w=360&sz=46&hl=sk&start=2&tbnid=7GGee0PD_vLMKM:&tbnh=91&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dliver%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dsk
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Dlhodobá starostlivosť o obézneho jedinca

Fábryová Ľ. Via pract., 2017



Terapia obezity na Slovensku v budúcnosti

Fábryová Ľ. Via pract., 2017



Centrum pre manažment obezity COM

• akreditované Európskou asociáciou na výskum obezity – EASO

• poskytovanie komplexnej špecializovanej multidisciplinárnej preventívno-
liečebnej zdravotnej starostlivosti 

• primárna a sekundárna prevencia a liečba obezity a chronických ochorení, 
založená na modifikácii životného štýlu (výživa, pohyb, psychológ: KBT, 
manažment stresu, poruchy príjmu potravy); farmakoterapii a bariatrickej chirurgii

• edukácia (medici, lekári, vedci; laická verejnosť); 

prepojenie klinického a základného výskumu

• 125 centier COMs v Európe (otvorenie COM na Slovensku v príprave)



Terapeutické stratégie

Každé EASO-COM poskytuje široké spektrum na dôkazoch 

založených štandardných terapeutických postupov:

– individuálna a skupinová modifikácia životného štýlu

– nutričné poradenstvo

– tréningové programy / pohybová aktivita

– kognitívno-behaviorálna terapia

– psychologická podpora / zvládanie stresu

– farmakoterapia

– bariatrická chirurgia

– nové technológie biomedicínskeho výskumu



Komplexná modifikácia životného štýlu
Preskripcia pohybovej aktivity v prevencii a liečbe 

obezity a chronických ochorení.

exerciseismedicine.org



Pedersen BK, 2009

Ochorenia z nedostatku pohybu: 

Integrovaná patofyziológia chronických ochorení

Booth FW et al, Phys Rev 2017



Účinky cvičenia na orgány a tkanivá. 
Koordinovaná adaptačná odpoveď organizmu na cvičenie.

• Remodelácia štruktúry

• Zlepšenie funkčnej kapacity

• Pokles srdcovej frekvencie

• Lepší stres manažment

Systémová 

adaptačná 

odpoveď

• myokíny

• adipokíny

• exerkíny



• nízka hladina stresu

• chronický stres (psychologický, metabolický - obezita,  chronické 

ochorenia.... 

• pravidelné cvičenie: adaptácia, lepšie mechanizmy zvládania stresu

Mattson MP, 2015 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=4346441_nihms653528f3.jpg


• znížené riziko 

srdcovocievnych ochorení 

• úprava lipidového profilu v 

krvi

• úprava tlaku krvi

• lepšia kompenzácia diabetu 

• prevencia osteoporózy

• redukcia zápalu

Benefity pravidelného cvičenia

• optimálna hmotnosť 

• prevencia rakoviny 
hrubého čreva 

• lepšie znášanie stresu, 
zlepšenie nálady

• zlepšenie imunitných 
funkcii 

• ...



Ako to funguje?
Mechanizmy zdravotných benefitov cvičenia

Pokles:
• viscerálneho/ektopického tukového 

tkaniva

• lipotoxicity

• chronického systémového

subklinického zápalu

• oxidačného stresu

Zlepšenie 

• biologického účinku hormónov  
(inzulín, inkretíny, IL6 vo svale, 

adiponektín...) 

• metabolického & sekrečného profilu 

a diferenciačnej kapacity tukového 

tkaniva

Stimulácia

• tvorby a sekrécie protektívnych 

myokínov/exerkínov (hormóny 

kostrového svalu resp. hormóny 

uvoľňované pri cvičení)

• mitochondriálnej biogenézy a

funkcie mitochondrií

• objemu kostrového svalstva a 

svalovej sily & fyzickej zdatnosti

Ross a spol. J Appl Physiol (1996) 

Hunter a spol. Med Sci Sports Ex (2002)

Eves, N.D. a Plotnikoff, R.C. Diabetes Care (2006)

Hills, A.P., a spol. Obes Rev (2010)

Liu-Ambrose, T., a spol. Arch Intern Med (2010)

Kirk-Sanchez a McGough, Clin Interv Aging (2014)

Pedersen, B.K. J Physiol (2009)



Kostrové svalstvo – koordinátor systémovej adaptácie na cvičenie

Benatti a Pedersen, Nat Rev Rheumatol (2015)

Irisín, hormón z kostrového svalu, 

a hnednutie tukového tkaniva

Bostrom, Spiegelman et al, 2012

Fiuza-Luces C et al, 2013



Nasýtená mastná kyselina a glukóza znižujú Fndc5, prekurzor irisínu, v ľudských 

svalových bunkách
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FNDC5 v tuku Irisín v cirkulácii

V našej práci sme popísali zmeny myokínu FNDC5/irisínu pri diabete 



Intervenčné štúdie s komplexnou 

modifikáciou životného štýlu: Evidence-

based medicine



Intenzívna modifikácia životného štýlu redukuje 

progresiu prediabetu do diabetu 2. typu

DPP Research Group, 2015 Lancet
C

u
m

u
la

ti
v
e

in
c
id

e
n

c
e

o
f 
ty

p
e

 2
 d

ia
b

e
te

s

Li et al, 2008 Lancet

58%

31%

0

20

40

60

80

100

R
is

k
re

d
u

c
ti
o

n
(%

)

Exercise with medium 

intensity 150 min/week
low caloric, low fat diet

Lifestyle 
Intervention

Metformin

>3200 prediabetics, ~2,8 year 
follow-up
DPP Research Group. NEJM 2002

Dlhodobo udržateľná redukcia progresie metabolického ochorenia u 

vysoko-rizikovej populácie prediabetikov

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwisrr33yJDTAhUIzRQKHToSB2kQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/ragsamkhamoh/dm-lessons-and-guidance&psig=AFQjCNGTdoLxQd-cn3NAmJdwl2flajiY7Q&ust=1491592615102320


DiRECT: remisia diabetu 2. typu redukciou hmotnosti 

pod vedením praktického lekára
• 49 ambulancií praktických 

lekárov

• 149 pacientov / skupinu 

(intervencia a kontrola)

• Pacienti s T2D, 20-65

rokov, BMI 27-45 kg/m2, 

bez inzulínu

• po 12 mesiacoch: 

redukcia hmotnosti 15 kg 

a viac u 36 (24%)

pacientov v intervenčnej 

skupine (0 v kontrolnej 

skupine) (p<0·0001)

• Remisia diabetu u 68 

(46%) pacientov v 

intervenčnej skupine a 6

(4%) pacientov v 

kontrolnej skupine (po 12-

mesiacoch)



Metabolický syndróm / MS: vplyv životného štýlu

• MS sa vyskytuje 4,5-13 x častejšie u ľudí s nadhmotnosťou         

a obezitou

• Ľudia s prevažne sedavým spôsobom života majú až 10-

násobne zvýšené riziko MS
(Hassinen  a spol, 2008)

• HERITAGE Family Study: až 30% zníženie prevalencie MS

po 20-týždňovom tréningu. 
pokles TAG u 43% dobrovoľníkov, 

tlak krvi u 38% dobrovoľníkov,

obvod pása u 28% dobrovoľníkov,

pokles glykémie u 9% dobrovoľníkov

zvýšenie HDL-cholesterolu u 16% dobrovoľníkov

• štúdia Diabetes Prevention Programe: až 41% zníženie MS

po intenzívnej modifikácii životného štýlu. 



Individualizovaná preskripcia cvičenia

Lekársky predpisMiesto

pre
nalep.
čísla

Priezvisko a meno

Bydlisko

Rodné číslo

Kód lekára

AA 0972203
Zdravotná poisťovňa pacienta

Rp.

Dg.

✓ 10 000 krokov denne

✓ 30 minút stredne intenzívnej aktivity 

5x týždenne

✓ 60 minút vysoko intenzívnej aktivity 

3x týždenne

✓ 60 minút silového tréningu

2x týždenne

prijal pripravil dátum

………………………………………………….

odtlačok pečiatky a podpis lekára

Kód

alebo

optimálne v kombinácii s

Exercise as medicine – evidence 

for prescribing exercise as 

therapy in 26 chronic diseases.

Pedersen, Saltin 2015

psychiatric diseases (depression, 

anxiety, stress, schizophrenia); 

neurological diseases (dementia, 

Parkinson's disease, multiple

sclerosis); metabolic diseases

(obesity, hyperlipidemia, MS, 

PCOS, T2D, T1D); cardiovascular

diseases (hypertension, coronary

heart disease, heart failure, cerebral

apoplexy, claudication intermittent); 

pulmonary diseases (COPD, 

asthma, cystic fibrosis); musculo-

skeletal disorders (osteoarthritis, 

osteoporosis, back pain, rheumatoid

arthritis); cancer, idiopathic 

inflammatory myopathies

• 8000 krokov denne

• 30 min stredne intenzívnej 

aeróbnej aktivity 

minimálne 5x týždenne

• 2-3x týždenne silový tréning

• Prerušovanie sedavého 

správania



• Nedostatok 
pohybovej aktivity: 
chýbanie dlhšej, 
intenzívnejšej 
pohybovej aktivity

(silové alebo aeróbne
cvičenie, rýchla chôdza, 
HIIT, športy...)

Zaradenie pohybovej 
aktivity

• Sedavosť: neprerušované 
trávenie času aktivitami, 
ktoré sa spájajú s 
minimálne zvýšeným 
energetickým výdajom 
(<1,5MET) 

(sedenie, práca na 
počítači...) 

Prerušovanie sedavého 
správania



Preskripcia cvičenia v klinickej praxi

1. Podporovať fyzickú aktivitu v rámci vlastnej praxe. 

Lobelo F, Duperly J, Frank E. Physical activity habits of doctors and medical students influence 

their counselling practices. Br J Sports Med. 2009; 43:89-92. 

2. Bezpečnosť: 

Zhodnotenie aktuálneho profilu fyzickej aktivity.                                                                                                   
Habitual physical activity decreases a risk of exercise-related cardiovascular events. 

Zhodnotenie plánovenej intenzity fyzickej aktivity & prítomnosti komorbidít.                                                                                                  

3. Pravidelne monitorovať a zaznamenávať fyzickú aktivitu pacientov pri 

každej návšteve.

4. Písomná preskripcia fyzickej aktivity, individualizovaná podľa 

zdravotného stavu, zdatnosti a preferencií pacienta.

5. Odoslanie pacienta do špecializovaného centra alebo k špecialistovi –

telovýchovnému lekárovi, trénerovi, fyziológovi cvičenia, ktorý je 

schopný pripraviť pre pacienta individualizovaný tréning/ pohybovú aktivitu. 

www.exerciseismedicine.org



Zhodnotenie fyzickej aktivity pacienta
pomocou 2 jednoduchých otázok a v spojení s edukáciou zlepšili 

metabolické zdravie v dospelej populácii

• “Koľko dní v týždni sa priemerne venujete stredne intenzívnej 

a vysokointenzívnej pohybovej aktivite ako napríklad rýchla 

chôdza?” 

• „Koľko minút priemerne strávite takouto pohybovou 

aktivitou?”

This was first implemented in clinical practice in 2010 by the healthcare system in California 

(Coleman KJ et al, 2012).

>2 million have been collected by physicians and their healthcare teams. 

Their use in clinical practice was linked to favorable changes in metabolic outcomes in a population of 

> 1 million adults in the healthcare system in Northern California. 

(Grant RW, Schmittdiel JA, Neugebauer RS, Uratsu CS, and Sternfeld B. Exercise as a Vital Sign: A Quasi-

Experimental Analysis of a Health System Intervention to Collect Patient-Report Exercise Levels. J Gen Intern 

Med. 2014, 29(2): 341-8. ). 



Fyzická zdatnosť: biologické parametre

Ukropcova, Ukropec, in Klinická obezitológia, 2013

1. Morfologické parametre 4. Motorické parametre

• Telesná výška a hmotnosť

• Telesné zloženie

• Distribúcia podkožného tuku

• Množstvo viscerálneho tuku

• Kostná denzita

• Flexibilita

• Agilita

• Rovnováha

• Koordinácia

• Rýchlosť pohybu

2. Kardiorespiračné parametre 5. Metabolické parametre

• Submaximálna kapacita pre cvičenie

• Maximálna aeróbna kapacita

• Kardiálne funkcie

• Pľúcne funkcie

• Tlak krvi

• Glukózová tolerancia

• Inzulínová senzitivita

• Zápalové markery

• Lipidový profil

• Charakteristika oxidácie substrátov

3. Muskulárne parametre

• Sila

• Vytrvalosť

• Dynamika svalovej kontrakcie

• Výkon



Charakteristika Počet krokov/24h

sedavý jedinec < 5 000

jedinec s nízkou hladinou dennej aktivity 5 000 - 7 499

aktívnejší jedinec 7 500 - 9 999

aktívny jedinec 10 000 - 12 500

veľmi aktívny jedinec >12 500

Popis Intenzita Príklad aktivity

ľahká aktivita <3 MET práca v záhrade  

stredne intenzívna aktivita 3-6 MET rýchla chôdza

intenzívna aktivita 6 - 8 MET bicyklovanie, plávanie 

veľmi intenzívna aktivita >8 MET beh, tanec, veslovanie   

Intenzita / dynamika pohybovej aktivity, definovaná metabolickým
ekvivalentom (MET, násobok pokojového energetického výdaja).

Objem pohybovej aktivity definovaný počtom krokov / 24 hodín  

Maximálna srdcová frekvencia HRmax

muži HRmax = 220  – vek

ženy HRmax = 226 – vek   

obézni BMI>30kg.m2 HRmax = 220  – (0,5 x vek)

Výpočet maximálnej srdcovej frekvencie

Stanovenie objemu a intenzity fyzickej aktivity



Postupná adaptácia na pohybovú aktivitu je 

nevyhnutnou podmienkou pri predchádzaní 

nežiaducim účinkom 

• Najčastejšie komplikácie intenzívnej fyzickej aktivity u 

obéznych: úrazy - obézni aktívni ľudia majú o 7% viac 

úrazov v porovnaní so štíhlymi. U obéznych, ktorí nie sú 

pravidelne fyzicky aktívni, sa riziko úrazu pri akútnej 

fyzickej aktivite zvyšuje až na 26%. 

• Náhla srdcová smrť v súvislosti s fyzickou aktivitou je veľmi 

zriedkavá (0-2 na 100 000 hodín intenzívnej fyzickej aktivity). 

Jednoznačne je však dokumentovaná negatívna asociácia medzi 

pravidelnosťou fyzickej aktivity a kardiovaskulárnymi príhodami, ktoré 

s ňou súvisia. 

Platí teda, že čím je človek trénovanejší, tým je 

náhla príhoda vyvolaná fyzickou aktivitou 

menej pravdepodobná. 



The intersection between science and clinic: Translation towards clinical practice  

• Cross-sectional studies on pathomechanisms of obesity,                                                                     
insulin resistance, type 2 diabetes and other chronic diseases;

• Intervention studies exploring the effects of exercise training and/or dietary                     
modifications on obesity and associated phenotypes;

• Long-term follow-up focused on long-term effects of exercise on obesity, physical fitness & health;
• Education, recommendations and guidelines on obesity management and the role of

lifestyle/diet/physical activity in prevention & management of chronic diseases, in collaboration 
with Obesity Section SDS, Faculty of Physical Education and Sports CU & University Hospital BA;

• Networking with scientists and clinicians: 
- Obesity Section of Slovak Diabetes Society, Physical activity Study group
- Faculty of Physical Education and Sports, Comenius University
- Faculty of Medicine, Comenius University, University Hospital Bratislava
- Children Faculty Hospital, Bratislava
- ExPAS, Exercise and Physical Activity Study group, EASD (European Association to Study Diabetes)
- COST MitoEAGLE (Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment)

Future goal:
Establishment of the
Center of Obesity 
Management; COM

Physical Activity Center &  Clinical Unit 
Biomedical Research Center                           
Slovak Academy of Sciences                                                     

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV  
http://www.biomedcentrum.sav.sk/centrum-pohybovej-aktivity/

• individualizované 

cvičenie vedené 

profesionálnym trénerom

• spätná väzba: efektivita 

tréningovej intervencie

• pravidelnosť a dlhodobé 

sledovanie

• skupina ľudí s podobným 

zázemím a záujmami

• edukácia

• Výskum mechanizmov 

účinkov krátkodobých 

a dlhodobých 

tréningových 

programov na zdravie

Online tréningy pre seniorov a vybrané skupiny 

pacientov v rámci tréningových štúdií a 

programov: 

https://www.facebook.com/pg/bmcsav/videos/?r

ef=page_internal

http://www.biomedcentrum.sav.sk/centrum-pohybovej-aktivity/
https://www.facebook.com/pg/bmcsav/videos/?ref=page_internal


Centrum pohybovej aktivity

Existujúce prepojenia biomedicínskeho 

výskumu s klinikou

- Obezitologická sekcia SDS SLS & SOA

- FTVS UK

- LFUK a Univerzitná nemocnica Bratislava       

- ExPAS, Exercise and Physical Activity

Study

group, EASD (European Association to 

Study Diabetes)

- COST MitoEAGLE (Evolution-Age-Gender-

Lifestyle-Environment)

Projekty
Seniori 

Sci Fit - zamestnanci

Obézni adolescenti 

(DFNsP)

Onkologickí pacienti 

(NOÚ)

Obézni pacienti 

(BMC, doc. Minárik)

SOA, OS SDS 

(dr. Fábryová)

Nordic walking: 

MUDr. Janka Babjaková, PhD

Danica Pavlovčinová



Tréning s edukáciou a spätnou väzbou zlepšuje:

• telesné zloženie, zdatnosť & metabolizmus:

sedaví dospelí v strednom veku
(Kurdiova, Ukropec, Ukropcova et al, 2014)

• kognitívne funkcie, zdatnosť, sila, motorika 

seniorov s/bez kognitívnej dysfunkcie 

• Klinický stav, motorické funkcie a metabolizmus u pacientov s 

Parkinsonovou chorobou                                                                                     
(Krumpolec, Sedliak, Valkovič, Ukropcova, Ukropec et al, 2017)

⚫ Pacienti s hypogonadizmom (FTVŠ UK, dr. Sedliak)

⚫ Pacienti s nádormi testes (NOÚ, prof. Mego, dr. Chovanec; FTVŠ UK)

⚫ Pacienti s idiopatickými inflamatórnymi myopatiami (Revmatologický ústav, ČR)

⚫ Adolescenti s obezitou (NÚDCh, doc. Staník)

⚫ Dospelí s obezitou, prediabetom, diabetom 2. typu (doc. Minárik, dr. Fábryová)

http://www.biomedcentrum.sav.sk/oddelenia/oddelenie-vyskumu-poruch-metabolizmu/

Viac info o účinkoch cvičenia a výskume molekulárnych mechanizmov na: 

http://www.biomedcentrum.sav.sk/oddelenia/oddelenie-vyskumu-poruch-metabolizmu/




Tabuľka 2. Preskripcia civicenia pre pacientov s obezitou (podľa odporúčaní Amerického kolégia športovej medicíny, ACSM) 
aerobne cvičenie silové cvičenie flexibilita 

frekvencia 5 dní v týždni
minimálne 2, ideálne 3 za sebou nenasledujúce 

dni v týždni  
-3 dni v týždni

intenzita
na úvod stredná intenzita (40-59% VO2R 

alebo HRR) neskôr vysoká (>60-89% VO2R 
alebo HRR) 

50-70% 1RM postupne zvyšovať s cieľom zvýšiť 
silu a svalovú hmotu  

natiahnutie "strečink" do bodu do bodu 
mierneho nepohodlia

čas/dizajn 
tréningovej 

jednotky

30 min za deň (150 min týždenne) 
postupne zvyšovať až na 60 a viac min 

denne (250-300min za týždeň)  

cviky a posilnenie veľkých svalových skupín 2-4 
sady po 8-12 opakovaniach    

udržanie statickej pozície 10-30 sekúnd, 2-4 
opakovania každého cviku  

spôsob/typ 
cvičenia

dlhotrvajúce rytmické aktivity, ktoré 
využívajú veľké svalové skupiny (napr. 
rýchla chôdza, bicyklovanie, plávanie)

posilovacie stroje a/alebo činky statický, dynamický a/alebo PNF strečing

PNF, Proprioceptívna nervovosvalová facilitácia; VO2R = VO2max - VO2 v pokoji; VO2R, rezerva spotreby kyslíka; VO2max, sporeba kyslíka pri 
maximálnom aerobnom výkone; VO2 pokoj, spotreba kyslíka v pokoji; RPE, stupeň borgovej škály individuálne vnímanej námahy "rating of perceived
exertion"; 1RM, jednorazové maximum "one repetition maximum". HRR- rezerva tepovej frekvencie, HRR = HRmax -HRv pokoji

Tabuľka 3. Preskripcia civicenia pre pacientov s diabetom 2 typu (podľa odporúčaní Amerického kolégia športovej medicíny, ACSM) 
aerobne cvičenie silové cvičenie flexibilita

frekvencia 3-7 dní v týždni
minimálne 2, ideálne 3 za sebou nenasledujúce 

dni v týždni  
-3 dni v týždni

intenzita
stredná (40-59% VO2R alebo 11-12 RPE) až 

vysoká (60-89% VO2R alebo 14-17 RPE) 
stredná (50-69% 1RM) až vysoká (70-85% 1RM) 

natiahnutie "strečing" do bodu mierneho 
nepohodlia

čas/dizajn 
tréningovej 

jednotky

150 min týždenne pri strednej až vysokej 
itenzite

aspoň 8-10 cvičení v 1-3 sadách po 10-15 
opakovaní, s cieľom dosiahnuť svalvú únavu v 

každej sade. Postupne zvyšovať záťaž a pri 
zachovaní počtu sád znížiť počet opakovaní v 

každej sade na 8-10  

udržanie statickej pozície 10-30 sekúnd, 2-4 
opakovania každého cviku  

spôsob/typ 
cvičenia

dlhotrvajúce rytmické aktivity, ktoré 
využívajú veľké svalové skupiny (napr. beh, 

bicyklovanie, plávanie)
posilovacie stroje a činky statický, dynamický, a/alebo PNF strečing

PNF, Proprioceptívna nervovosvalová facilitácia; VO2R= VO2max - VO2 v pokoji; VO2R, rezerva spotreby kyslíka; VO2max, sporeba kyslíka pri 
maximálnom aerobnom výkone; VO2 pokoj, spotreba kyslíka v pokoji; RPE, stupeň borgovej škály individuálne vnímanej námahy "rating of perceived
exertion"; 1RM, jednorazové maximum "one repetition maximum". 

Preskripcia pohybovej aktivity pri obezite a diabete 2. typu

Ukropcova, Ukropec in Diabezita, 2019



Spoločnosť

infraštruktúra (cyklocesty, parky, aktívny transport)

médiá; školstvo; zdravotníctvo, regionálne úrady VZ

Školy, zamestnávatelia, kluby dôchodcov

edukácia, priestory, vybavenie, personál 

Zdravotníctvo, Veda/výskum

edukácia, modelové systémy, kúpele

nemocnice, ambulantné zariadenia

Privátny sektor

fitness centrá, kúpele

centrá životného štýlu

„...neexistuje nič, čo by sa horšie plánovalo, čo by vyvolávalo väčšie 

pochybnosti o dosiahnutí úspechu a čo by sa ťažšie zvládalo, ako je 

vytvorenie nového systému.“ Machiavelli

Zvýšenie pohybovej aktivity v rámci komplexného zlepšenia životného štýlu: 

Od jednotlivca k spoločnosti



„A man can run longer than most animals, 

also thanks to the long legs, big gluts and

the ability to get rid of heat.“

prof. Daniel Lieberman

Ďakujem za preštudovanie. 

Otázky prosím adresujte na: 

barbara.ukropcova@gmail.com


