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ÚRODA A KVALITA ZRNA JAČMEŇA SIATEHO JARNÉHO 

V ZÁVISLOSTI OD PODMIENOK PESTOVANIA 

YIELD AND GRAIN QUALITY OF SPRING BARLEY IN DEPENDENCE 

ON GROWING CONDITIONS 
 

Candráková Eva 

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov, Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov, SPU v Nitre 

 

Summary 

In the years 2012-2014, spring barley of Kangoo variety has been cultivated in the field poly-

factorial experiment. Two methods of soil cultivation were investigated: K – conventional 

(plowing to 0.25 m) and M – minimized (usage of disc tools to 0.12 m) and three fertilization 

variants: H1 – control; H2 – rational fertilization with industrial fertilizers, H3 – rational 

fertilization with industrial fertilizers and incorporation of preceding crop residues (grain 

maize). The yield of barley grain was highly influenced by the growing season, by the use of 

nitrogen fertilizer and also post-crop harvest residues. The highest yield was in 2014 (5.98 

t.ha
-1

). The thousand grain weight was the highest in 2013 (50.13 g) and at variant H2 (4.47 

g). Soil cultivation did not impact statistically the grain yield and thousand grain weights. 

Protein and extract content of barley grain was influenced by all studied factors. The worst 

quality of barley grain was achieved in 2012. The protein content was 12.58 % and the extract 

content was 79.19%. Among the fertilization variants, the control variant was the most 

suitable with protein content 10.98% and extract content 80.71%. Generally, the biggest 

impact on the yield and grain quality of spring barley had the temperature and moisture 

conditions of the year. 

Key words: spring barley, yield, 1000 grain weight, protein, extract 

 

ÚVOD 

 

Jačmeň siaty (Hordeum vulgare, L.) je po pšenici letnej druhou najpestovanejšou 

obilninou na Slovensku. Jeho zberová plocha v ostatných rokoch kolíše v rozpätí 120 až 140 

tisíc hektárov s priemernou úrodou 3,18 t.ha
-1

 v roku 2012 až po úrodu 5,08 t.ha
-1 

v roku 2016 

(Masár, 2018). 

 Hlavným produktom jačmeňa je zrno, ktoré má široké využitie, ale najväčší dôraz je 

kladený na jeho kvalitu pri použití na výrobu sladu. Slad je základnou surovinou pri výrobe 

piva, ako obľúbeného nápoja v našej krajine, ale aj vo svete. V súčasnosti sa zvyšuje záujem 

o export sladu do zahraničia, čím stúpa záujem aj o produkciu a kvalitu zrna jačmeňa. 

Prednostne sa využíva zrno z jačmeňa siateho jarného. Na splnenie kvalitatívnych 

ukazovateľov vplýva veľké množstvo faktorov, ktoré musia pestovatelia rešpektovať 

a reagovať na ne príslušnými opatreniami. Pri pestovaní jačmeňa sa využívajú rôzne 

technológie a intenzifikačné faktory. 

Cieľom pokusu bolo zistiť vplyv spôsobov obrábania pôdy a variantov hnojenia na 

úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho jarného pestovaného v klimaticky teplej oblasti v SR.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

  Poľný polyfaktorový pokus bol založený na výskumno-experimentálnej báze Fakulty 

agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre v lokalite Dolná Malanta, ktorá sa 

nachádza východne od mesta Nitry v nadmorskej výške 170 m. Územie spadá do teplého, 

veľmi suchého, nížinného klimatického regiónu. Priemerný ročný úhrn zrážok je 540 mm 
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a priemerná ročná teplota je na úrovni 9,6 °C. Tobiašová a Šimanský (2009) konštatujú, že 

zeminy z orníc na lokalite sú prachovito-hlinité s objemovou hmotnosťou 1500-1680 kg.m
-3

. 

V poľnom pokuse sme v rokoch 2012 - 2014 pestovali jačmeň siaty jarný, odrodu Kangoo, 

ktorá je stredne skorá, vyššieho typu (0,75 m), s dobrou odolnosťou proti poliehaniu.  

Pokus bol založený metódou dlhých pásov s kolmo delenými blokmi. Veľkosť 

pokusnej plochy variantu bola 20 m
2
 (10 x 2) s tromi opakovaniami. Predplodinou bola 

kukurica siata na zrno. V práci boli skúmané dva spôsoby obrábania pôdy: 

K – konvenčné (orba do hĺbky 0,24 m), 

M – minimálne (tanierovanie do hĺbky 0,12 m). 

Pri každom spôsobe obrábania pôdy boli tri varianty hnojenia náhodne usporiadané 

s cieľom eliminovať heterogenitu pôdy: 

H1 – kontrola bez hnojenia,   

H2 – racionálne hnojenie priemyselnými hnojivami,  

H3 – racionálne hnojenie priemyselnými hnojivami a zapravenie zvyškov predplodiny.  
Termín sejby: 16.3.2012; 26.3.2013; 6.3.2014. 

Termín zberu: 12.7.2012; 2.8.2013; 11.7.2014. 

Dávky priemyselných hnojív boli určené na základe analyticky zisteného obsahu 

prístupných živín v pôde, v hĺbke 0,60 m, na plánovanú úrodu zrna 5 t.ha
-1 

a príslušného 

množstva slamy podľa normatívu: 24 kg N, 5 kg P, 20 kg K, 5,7 kg Ca, 1,2 kg Mg, 4 kg S 

(Fecenko a Ložek, 2000).   

Fosforečné a draselné hnojivá boli doplnené a zaorané do pôdy na jeseň vo forme 

superfosfátu a draselnej soli. Vo fáze odnožovania jačmeňa sme aplikovali liadok amónny 

v množstve 30 kg.ha
-1 

čistých živín dusíka. Proti burinám bol použitý prípravok Lintur 

Premium v dávke 160 g.ha
-1 

a fungicídny prípravok Arthea 0,5 l.ha
-1

. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

 V hodnotenom období boli teplotné a vlahové podmienky rokov 2012-2014 v priebehu 

vegetačného obdobia jačmeňa siateho jarného rozdielne. Najvýraznejší rozdiel je viditeľný 

v zrážkach v mesiaci marec medzi rokom 2012 a 2013, ako aj v mesiaci júl (tab. 1). Rozdielne 

hodnoty boli aj v teplotách. Tieto podmienky sa prejavili na úrode zrna jačmeňa.  

 

Tab. 1 Teploty a zrážky počas vegetačného obdobia jačmeňa siateho jarného v rokoch  

2012-2014 

Rok/mesiac Zrážky (mm) 

marec apríl máj jún júl spolu 

1961-1990 30,0 39,0 58,0 66,0 52,0 245,0 

2012 0,9 35,3 17,5 54,4 100,6 208,7 

2013 93,2 23,0 65,6 54,8 2,2 238,8 

2014 19,4 32,8 57,4 52,0 113,2 274,8 

 Teplota (°C) 

1961-1990 5,0 10,4 15,1 18,0 19,8 13,6 

2012 7,2 11,8 17,2 20,6 22,8 15,9 

2013 5,0 10,4 15,1 18,0 19,8 13,6 

2014 8,2 10,8 13,3 17,3 19,9 13,9 

   

  Vysoká teplota sa ako stresový faktor v prirodzených podmienkach objavuje najmä 

v letnom období, kedy pôsobí v interakcii s nedostatkom vody a silným žiarením. Ako 

samostatne pôsobiaci faktor výrazne zasahuje do priebehu primárnych fotochemických 

procesov (Repková a Brestič, 2006). Nakoľko jačmeň dozrieva najčastejšie v júli, hodnoty 
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v tomto období nemajú taký výrazný vplyv, ako na začiatku vegetačného obdobia. Potvrdilo 

sa to v roku 2014, keď sa počas vegetačného obdobia množstvo vlahy rovnalo dlhoročným 

hodnotám a vysoký úhrn zrážok v mesiaci júl (113,2 mm) už nepoškodil formujúcu sa úrodu 

zrna. Teploty boli v mesiaci máj a jún dokonca nižšie, ako je dlhoročný priemer. To sa 

priaznivo prejavilo na úrode zrna jačmeňa siateho, ktorá bola vysokopreukazne najvyššia 

(5,98 t.ha
-1

) v roku 2014. Naopak, v roku 2012 v mesiaci marec takmer nepršalo, čo sa po 

sejbe jačmeňa prejavilo nerovnomerne vzchádzajúcimi rastlinami. Nedostatok vlahy, najmä 

v mesiaci máj (iba 30,17 % z normálu), ovplyvnil tvorbu zrna. K tomu sa pridali aj vysoké 

teploty počas celého jarného obdobia, ktoré presiahli dlhoročné priemerné hodnoty. Úroda 

zrna v tomto roku bola najnižšia (3,03 t.ha
-1

) a v porovnaní s úrodou z roku 2014 dosiahla iba 

50,66 % (obr. 1). Významný vplyv ročníka na úrodu zrna jačmeňa siateho jarného uvádza 

Vidovič (2001). 

   

 
Obr. 1 Úrody zrna jačmeňa siateho jarného v rokoch 2012-2014 

 

 Obrábanie pôdy patrí k energeticky a finančne najnáročnejším operáciám. Preto sa 

hľadajú možnosti zabezpečiť kvalitnú prípravu pôdy pri čo najnižších nákladoch, aby sa 

zefektívnilo pestovanie plodín. Ako uvádza Žák et al. (2011), v poľnohospodárskom podniku 

z ročnej spotreby nafty pripadá na obrábanie pôdy asi 30-35 %. Preto sa namiesto orby 

uplatňujú minimálne technológie, ktoré umožňujú znížiť jednotkové náklady o 40 až 50 % 

(Nozdrovický a Rataj, 2000).  

V našom pokuse sme porovnávali klasickú prípravu pôdy orbou s minimálnou za 

použitia tanierového náradia. Medzi spôsobmi obrábania pôdy neboli v úrode zrna jačmeňa 

siateho jarného preukazné rozdiely (tab. 2). Ako uvádza Procházková (2006), minimálne 

technológie sú vhodné pre obilniny, ktorým vyhovuje mierne uľahnutá pôda, a preto hlbšie 

obrábanie nie je potrebné. Platí to pre stredne ťažké a štruktúrne pôdy. 

Jačmeň pozitívne reagoval na aplikáciu priemyselných hnojív a pozberových zvyškov 

predplodiny. Pozberové a koreňové zvyšky plodín zohrávajú dôležitú úlohu v bilancii živín 

v osevnom postupe. Sú zdrojom nových humusotvorných látok a živín a môžu byť prospešné 

aj pre následné plodiny (Hanáčková a Candráková, 2013). Na hnojených variantoch (H2 = 

4,55 t.ha
-1

 a H3 = 4,59 t.ha
-1

) bola úroda zrna vysokopreukazne vyššia, ako na kontrolnom 

variante (H1 = 3,87 t.ha
-1

).  Hřivna et al. (2010) v pokusoch zistili, že napriek vplyvu ročníka, 
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aplikácia dusíkatých hnojív, najmä s obsahom síry, zvyšuje úrodu zrna jačmeňa už pri dávke 

dusíka 30 kg.ha
-1

. My sme aplikovali 30 kg dusíka na hektár na konci odnožovania vo forme 

liadku amónneho, čím sa potvrdili zistenia autora. 

Pre úrodu a kvalitu jačmeňa je dôležité, aby zrno bolo dobre vyvinuté. Preto sme sa 

zamerali na hodnotenie hmotnosti tisíc zŕn (HTZ), ktorá je dôležitou odrodovou vlastnosťou, 

ale zároveň ovplyvnená aj priebehom poveternostných podmienok. Potvrdilo sa to v našich 

výsledkoch, kde sa vplyv ročníka prejavil na hodnotách HTZ vysokopreukazne. Najvyššia 

HTZ bola v roku 2013 (50,13 g) a v roku 2012 (45,55 g). Aplikácia priemyselných hnojív 

spolu s pozberovými zvyškami pôsobili na hodnoty HTZ vysokopreukazne, keď na variante 

H3 dosiahli hodnotu 47,47 g (tab. 2).  

 

Tab. 2 Štatistické vyhodnotenie analýzou rozptylu (Anova) LSD testom (2012-2014) 

Faktor Úroda (t.ha
-1

) HTZ (g) Bielkoviny (%) Extrakt (%) 

Rok 

2012 

2013 

2014 

3,03a 

4,00b 

5,98c 

45,55b 

50,13c 

42,03a 

12,58b 

11,00a 

11,08a 

79,19a 

81,51c 

80,04b 

Obrábanie 
K 

M 

4,32a 

4,35a 

45,85a 

45,96a 

11,83b 

11,27a 

79,97a 

80,53b 

Hnojenie 

H1 

H2 

H3 

3,87a 

4,55b 

4,59b 

45,36a 

44,88a 

47,47b 

10,98a 

11,78b 

11,90b 

80,71b 

79,85a 

80,18a 
Pozn.: Rozdielne písmená znamenajú štatistickú preukaznosť na hladine α<0,05 a α<0,01. 
Úroda – rok, hnojenie: P0,05: 0,1748; P0,01: 0,2358; Úroda – obrábanie: P0,05: 0,1428; P0,01: 0,1925; HTZ – 

rok, hnojenie: P0,05: 0,5210; P0,01: 7029; HTZ – obrábanie: P0,05: 0,4254; P0,01: 0,5739; Bielkoviny – rok, 

hnojenie: P0,05: 0,3703; P0,01: 4996; Bielkoviny – obrábanie: P0,05: 0,3023; P0,01: 4079; Extrakt – rok, 

hnojenie: P0,05: 0,4383; P0,01:6182; Extrakt – obrábanie: P0,05: 0,3741; P0,01:8047. 

 

Kvalita zrna jačmeňa sladovníckeho je komplexná vlastnosť determinovaná geneticky 

a ovplyvnená agro-ekologickými podmienkami (Križanová et al., 2010). Okrem ostatných 

požiadaviek je rozhodujúci obsah bielkovín v zrne jačmeňa, ktorý je pre triedu A stanovený 

na 11 % a pre triedu B na 12,5 %. Požiadavky pre nákup sladovníckeho jačmeňa sú uvedené 

v STN 461100-5. Z našich výsledkov vyplýva, že obsah bielkovín bol vysokopreukazne 

ovplyvnený všetkými sledovanými faktormi. Najvýraznejší vplyv mali podmienky ročníka, 

pretože v roku 2012 bol obsah bielkovín v zrne až 12,58 %, na hornej hranici povolenej 

normy pre triedu B. V roku 2014 bol obsah 11,08 % a najpriaznivejší obsah bielkovín sme 

zistili v roku 2013 (11,00 %). Potvrdili sa poznatky autorov Zimolka et al. (2006), ktorí 

uvádzajú, že obsah N-látok výrazne ovplyvňujú agroekologické podmienky pestovania. Vplyv 

poveternostných podmienok ročníka na obsah N-látok v zrne jačmeňa zistili aj Hanáčková 

a Candráková (2013).  

Medzi spôsobmi obrábania pôdy bol preukazne vyšší obsah bielkovín v zrne po 

konvenčnej príprave pôdy (11,83 %) ako po minimálnej (11,27 %). Aplikáciou dusíkatého 

hnojenia a pozberových zvyškov predplodiny sa nežiaduco zvýšil obsah bielkovín na 11,78 % 

(H2) a na 11,90 % (H3). Na kontrolnom variante bol obsah bielkovín najpriaznivejší (10,98 

%).  

Obsah extraktu, získaného zo zrna jačmeňa, bol významne ovplyvnený všetkými 

skúmanými faktormi pokusu. Za optimálny obsah extraktu považujú Psota a Kosař (2002) 

hodnotu 83 %. Za skúmané obdobie rokov 2012-2014 sme takúto hodnotu nedosiahli. 

Najpriaznivejší obsah bol zaznamenaný v roku 2013 (81,51 %) a najhorší v roku 2012 (79,19 

%). Potvrdili sa zistenia autorov Wackerbauer a Zufall (1997), že vyšší obsah dusíkatých 

látok znižuje množstvo extraktu. V roku 2012, v období tvorby zrna jačmeňa, bol nedostatok 

vlahy a vysoké teploty, čo sa negatívne prejavilo na celkovej kvalite zrna jačmeňa.  
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Po minimálnom obrábaní pôdy sme dosiahli priaznivejšie hodnoty obsahu extraktu 

(80,53 %) ako po konvenčnej príprave pôdy (79,97 %). Rozdiel bol štatisticky 

vysokopreukazný.  Z pohľadu hnojenia, najpriaznivejšia hodnota bola na kontrolnom variante 

(80,71 %) a najnižšia po aplikácii liadku amónneho 79,85 % (H2). Pôsobené dusíkatého 

hnojenia na zníženie extraktu zistil aj Edney (2012).  

 

ZÁVER 

 

Úroda a kvalita zrna jačmeňa siateho jarného, pestovaného v rokoch 2012-2014, 

v klimaticky teplej oblasti, bola ovplyvnená podmienkami ročníka, obrábaním pôdy, 

hnojením dusíkom a pozberovými zvyškami predplodiny. Najvyššia úroda zrna bola 

dosiahnutá v roku 2014. Vplyvom obrábania pôdy bol rozdiel v úrode nepreukazný. Zvýšenie 

úrody zrna podporilo hnojenie LAV a aplikácia pozberových zvyškov predplodiny. Na 

hmotnosť tisíc zŕn vplývali podmienky ročníka a aplikácia LAV a pozberových zvyškov 

predplodiny. Vplyv spôsobov obrábania pôdy bol nepreukazný. Obsah bielkovín a extraktu 

v zrne jačmeňa siateho jarného boli ovplyvnené všetkými skúmanými faktormi. Zvyšovaním 

obsahu bielkovín sa znižuje obsah extraktu a naopak. Najpriaznivejšie hodnoty obsahu 

bielkovín a extraktu boli na nehnojenom variante. Použitie dusíkatého hnojiva a pozberových 

zvyškov predplodiny nežiaduco zvýšilo obsah bielkovín a znížilo obsah extraktu v zrne 

jačmeňa siateho jarného.  

 

Poďakovanie: VEGA: 1/0530/18 2018-2020. Výskum produkcie a kvality významných 

druhov poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach.  
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TEXTURÁLNE VLASTNOSTI JOGURTOV OCHUTENÝCH 

POHÁNKOVÝM MEDOM 

TEXTURAL  PROPERTIES  OF YOGHURTS  WITH BUCKWHEAT 

HONEY FORTIFICATION 
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Summary 

The aim of the study was to test the influence of buckwheat (Fagopyrum esculentum) honey 

(in doses of 1, 3 and 5 weight %), which was added into the yoghurt in different phases of 

production, on textural properties of final yoghurts. In the first and second variant of 

production, honey was added prior to milk fermentation. In the first variant of production, we 

added the honey to the bottom of the package. In the second variant of production, honey was 

mixed with inoculated milk. In the third variant, honey was mixed into the made yoghurt. 

Hardness, cohesiveness and syneresis were evaluated each week during the 21 days of storage 

in cold store. Results were compared with properties of control samples. Hardness and 

cohesiveness of all yoghurt samples increased during the 21 days of storage in cold store. The 

lowest hardness and cohesiveness value were found in yoghurts fortified by the highest honey 

addition. The lowest amount of whey after 21 days of storage (P < 0.001) was found in 

yoghurt made by second variant of production with the highest honey addition, comparing 

with control yoghurts samples. 

Key words:  yogurt, buckwheat honey, firmness, cohesiveness, syneresis  

 

ÚVOD 

 

Na celom svete je jedným z najobľúbenejších kyslomliečnych výrobkov jogurt, vďaka 

jeho chuti a zdravotným prínosom. Je výborným zdrojom proteínov, ktoré obsahujú všetky 

esenciálne aminokyseliny, vápnika, vitamínov a minerálnych látok, ktoré sú v jogurte ľahko 

dostupné a využiteľné pre organizmus. Jogurt výrazne prispieva k zdraviu tráviaceho traktu 

a môžu ho konzumovať aj ľudia trpiaci intoleranciou na laktózu. Pri výrobe všetkých 

kyslomliečnych výrobkov, teda aj jogurtu, sa používajú baktérie mliečneho kysnutia, ktoré 

rozkladajú laktózu za vzniku kyseliny mliečnej a niektorých aromatických zlúčenín. 

Vyprodukovaná kyselina mliečna je zodpovedná za osviežujúcu kyslastú chuť jogurtu, 

znižuje pH mlieka a tým spôsobuje tvorbu gélovitej konzistencie jogurtu. Rovnako dôležité sú 

aromatické látky obsiahnuté v jogurte, ktorých množstvo závisí od druhu použitej kultúry. 

Rôzne kultúry môžu produkovať výrazne odlišné aromatické látky v závislosti od pôvodu 

danej kultúry. Charakteristickou látkou, ktorá spolu s kyselinou mliečnou prispieva k tvorbe 

arómy jogurtu je acetaldehyd (Gezginc et al., 2015). 

Vzhľadom k vyššie uvedenému je jogurt lekármi, odborníkmi na výživu a vedcami 

z oblasti potravinárstva považovaný za potravinu, ktorá má významné pozitívne účinky na 

zdravie, spomaľuje starnutie a bráni progresu zmien vedúcich k hypertenzii, diabetu, 

Alzheimerovej chorobe a rakovine (Serafeimidou et al., 2013). 

Prirodzená chuť jogurtu bez prídavku ochucujúcich zložiek je prevažne kyslá. Preto sú 

do jogurtov za účelom modifikácie a vylepšenia chuti pridávané ovocné zložky, aromatické 

látky alebo sladidlá. Ako sladidlo sa vo fermentovaných mliečnych výrobkoch môže používať 

med (Perna et al., 2014). V súčasnosti na slovenskom trhu prakticky absentujú kyslomliečne 

výrobky ochutené medom vyrábané v priemyselných podmienkach. 
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Názory ohľadom prídavku medu do jogurtov sa výrazne líšia. Niektorí odborníci 

poukazujú na inhibičné účinky medu na baktérie mliečneho kysnutia a iní tvrdia, že ak je med 

použitý vo vhodnom množstve, tak nemá inhibičné účinky na mliečne baktérie. V takom 

prípade by bol med jednoznačne považovaný za vhodné sladidlo a vhodnú konzervačnú látku 

v mliečnych výrobkoch. Oba produkty, jogurt aj med, sú považované za funkčné potraviny     

a je dokázané, že ich konzumácia má pozitívny vplyv na zdravie človeka (Perna et al., 2014).  

Med má relatívne nízke pH (približne 3,9) a z pohľadu kyslosti je kompatibilný 

s mnohými potravinárskymi výrobkami. Okrem toho má schopnosť pocitovo znížiť kyslosť 

niektorých potravín, čo môže byť výhodou pri akceptovaní kyslejšej chute jogurtov 

spotrebiteľmi. V nedávnej minulosti boli kombinácie jogurtu a medu veľmi vzácne, čo je 

možné odôvodniť tým, že med môže mať spomínané inhibičné účinky na baktérie mliečneho 

kysnutia. Antimikrobiálne účinky medu však nemusia byť vždy správne chápané. Dôvodom 

antimikrobiálnych účinkov medu je vysoký obsah cukru, ktorý obmedzuje množstvo vody 

využiteľnej mikroorganizmami pre ich rast, ďalej relatívne vysoká kyslosť medu, prítomnosť 

organických kyselín a v nízkych koncentráciách obsiahnutý peroxid vodíka. Dôležité je aj to, 

že každý med má iné antimikrobiálne účinky (Varga, 2006). 

Existujú predpoklady, že vďaka jedinečnému zloženiu sacharidov v mede 

a komplexnej zmesi oligosacharidov, má med schopnosť zvýšiť rast a aktivitu komerčne 

používaných bifidobaktérií v mlieku a črevných bifidobaktérií. Organické kyseliny v mede 

(kyselina octová, maslová, citrónová, mravčia, glukónová, mliečna, jablčná, pyroglutámová  

a  jantárová) sú príčinou jeho nízkeho pH. Sú dokázané inhibičné vlastnosti medu proti 

patogénnym mikroorganizmom, teda med môže potláčať aj škodlivé mikroorganizmy 

prítomné v tráviacom trakte (Shin a Ustunol, 2005). 

Pohánkový med je jednodruhový med, ktorý zbierajú a produkujú včely z malých 

ružových kvetov pohánky. Tento druh medu je typický tmavo jantárovou, tmavo purpurovou 

až čiernou farbou, sladovou arómou a melasovou príchuťou. Má špecifickú chuť a rovnako 

môže mať štipľavý až živočíšny pach, vďaka čomu nie je veľmi obľúbený a konzumovaný, 

hoci má významné zdravotné benefity. Pohánkový med vykazuje výraznú antioxidačnú 

aktivitu, obsahuje fenolové kyseliny, flavonoidy, kyselinu askorbovú, proteíny a karotenoidy. 

Medzi jeho terapeutické účinky sa zaraďujú fungicídne vlastnosti, antibakteriálna aktivita, 

účinky proti hypertenzii, protizápalové účinky (Zhou et al., 2012; Pasini et al., 2013; Rahman 

et al., 2017;  Deng et al., 2018). 

Textúra je jedným z kľúčových parametrov, používaným v potravinárskom priemysle, 

pri hodnotení kvality potravín. Texturálne vlastnosti fermentovaných mliečnych výrobkov, 

ako sú jogurty, zohrávajú významnú úlohu pri ich akceptovaní konzumentmi (Grygorczyk et 

al., 2013; Chen a Opara, 2013). Texturálne vlastnosti jogurtov sa tvoria v procese 

fermentácie, kedy vytvorená kyselina mliečna reaguje s bielkovinou mlieka a vytvorí sa 

charakteristická gélovitá štruktúra. Pevnosť vytvoreného gélu závisí predovšetkým od obsahu 

kazeínu, ako aj od sily vytvorenej trojrozmernej siete mliečnych bielkovín (Caleja et al., 

2016; Sah et al., 2016; Körzendörfer et al., 2017). 

Cieľom práce bolo otestovať vplyv rôznych prídavkov pohánkového medu 

pridávaných do jogurtu v rôznych fázach jeho výroby na pevnosť, súdržnosť a syneréziu 

počas 21 dňového skladovania. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Na výrobu jogurtov sa použilo konzumné polotučné mlieko s obsahom tuku             

1,5 hmot. % zakúpené pred experimentom v obchodnej sieti. Mlieko sa zahustilo prídavkom 

sušeného odstredeného mlieka (50 g na 1 liter mlieka) a tepelne sa ošetrilo vysokou 

pasterizáciou. Po vychladení na teplotu 42 – 44 °C sa mlieko naočkovalo jogurtovou kultúrou 
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od výrobcu Laktoflora® (Milcom a. s., Česká republika). Výrobcovia jogurtovej kultúry 

deklarovali prítomnosť mikrobiálnych kmeňov Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

a Streptococcus thermophilus. Jedno balenie jogurtovej kultúry sa použilo na zaočkovanie 

jedného litra mlieka. Ďalej sa technologický proces výroby jogurtov líšil v závislosti od fázy 

prídavku medu. Pri prvom spôsobe výroby sa dávkoval med na dno skleneného obalu 

v množstve 1 hmot. % (označenie vzorky 1), 3 hmot. % (vzorky 2) a 5 hmot. % (vzorky 3). 

Následne sa na med nalialo naočkované mlieko a prebiehala fermentácia pri teplote 42 –       

44 °C po dobu 4 – 6 hodín. Pri druhom spôsobe výroby sa mlieko naočkované jogurtovou 

kultúrou pred samotnou fermentáciou dôkladne premiešalo s medom – prídavok 1 hmot. % 

(vzorky A), 3 hmot. % (vzorky B), 5 hmot. % (vzorky C) a prebiehala fermentácia 

v sklenenom obale. Pri treťom spôsobe výroby sa med primiešaval do už vyrobeného  

a čiastočne vychladeného jogurtu. Vzorky sa označili ako X (prídavok 1 hmot. %), Y            

(3 hmot. %) a Z (5 hmot. %). Pri každom spôsobe výroby sa vyrábali aj kontrolné vzorky 

jogurtov bez prídavku medu a označili sa ako K0, K1 a K2. Pohánkový med použitý na 

ochutenie jogurtov pochádzal z Poľskej republiky. 

Jednotlivé vzorky jogurtov sa po výrobe skladovali pri chladiarenských teplotách pri  

6 ± 1 °C. Analyzovali sa 1., 7., 14. a 21. deň po výrobe. 

Vo vyrobených jogurtoch sa z texturálnych vlastností stanovovali pevnosť a súdržnosť 

a množstvo uvoľnenej srvátky (synerézia). 

Analýza textúry jogurtov sa vykonávala prístrojovo pomocou analyzátora textúry 

TA.XTplus (Stable Micro Systems LTD., Spojené kráľovstvo), ktorý meria pevnosť 

a súdržnosť jogurtov. Priebeh merania sa postupne zaznamenáva v programe Texture 

Exponent software 6.1.4.0 (Stable Micro Systems LTD., Spojené kráľovstvo). 

Meranie sa vykonávalo v plastovom kontajneri s priemerom 50 mm, naplnenom 

vzorkou na úroveň 75 %. Použila sa sonda s plastovým diskom s priemerom  35 mm a závažie 

s hmotnosťou 5 kg. Meranie sa uskutočňovalo pri teplote vzorky 15 °C za podmienok 

metódy: rýchlosť pohybu sondy pred testom (rýchlosť pohybu sondy pred zaznamenaním 

vzorky) 5 mm.s
-1

, rýchlosť pohybu sondy počas testu (rýchlosť pohybu sondy vo vzorke do 

dosiahnutia nastavenej vzdialenosti) 1 mm.s
-1

, rýchlosť pohybu sondy po teste (rýchlosť 

pohybu sondy po dosiahnutí nastavenej vzdialenosti pohybu vo vzorke – rýchlosť akou sonda 

opúšťa vzorku) 10 mm.s
-1

, vzdialenosť (do akej sa sonda pohybuje vo vzorke po jej 

zaznamenaní) 30 mm. 

Synerézia (množstvo uvoľnenej srvátky) sa zisťovala centrifugačnou metódou podľa 

Zainoldin a Baba (2009) s menšími modifikáciami (700 RCF, 20 min, 4 °C). Množstvo 

uvoľnenej srvátky v % sa vypočítalo podľa vzorca: 

 

% synerézie =
množstvo supernatantu (g)

množstvo vzorky (g)
 x 100 

Získané výsledky sme spracovali variačno-štatistickými metódami v programe SAS 

9.3 (SAS Institute Inc., USA). Stanovili sme aritmetický priemer (�̅�), smerodajnú odchýlku (s) 

a variačný koeficient (v). Preukaznosť rozdielov vo vlastnostiach jednotlivých typov jogurtov 

sme zisťovali Scheffeho testom.  

Výsledky z hodnotenia synerézie sme graficky znázornili vo forme stĺpcových grafov 

pomocou programu Microsoft Office Excel. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Časom dochádza v jogurtoch k zmršťovaniu trojrozmernej štruktúry, čo vedie   

k uvoľňovaniu srvátky, teda k synerézii. Synerézia sa považuje za jednu z najčastejších chýb 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 15 - 

jogurtov. Sama o sebe však nijako výrobku neškodí, ale môže mať negatívny vplyv na 

trvanlivosť jogurtov a ich prijateľnosť spotrebiteľmi kvôli chybe vzhľadu (Kiros et al., 2016).      

Uvoľnená srvátka sa v jogurtoch najčastejšie vyskytuje z dôvodu nedostatku bielkovín 

alebo stabilizátorov, pri nadmernej kyslosti jogurtov, pri vysokej teplote skladovania (čo 

vedie k prekysnutiu výrobkov) a v prípade mechanického narušenia štruktúry jogurtov. 

Prítomnosť a rozsah tejto chyby sa vypočítava stanovením väzobnej kapacity vody alebo 

množstva uvoľnenej srvátky. Množstvo uvoľnenej srvátky sa stanovuje odstreďovaním 

vzorky pri teplote skladovania (Chandan et al., 2006).  

V našich pokusoch sa pri výrobe jogurtov nepoužili stabilizátory. Predpokladali sme, 

že synerézia v jogurtoch by sa mohla eliminovať pridávaným medom. Podľa Machado et al. 

(2017) je med vysoko viskózna kvapalina, ktorá ak sa udržiava pri chladiarenskej teplote, tak 

sa chová ako pseudoplastická tekutina. Táto vlastnosť by mohla znižovať uvoľňovanie 

srvátky v jogurtoch.  

Keďže med je presýtený roztok cukrov, v priebehu fermentácie mlieka a skladovania 

jogurtov dochádza k difúzii cukrov, ktoré sa rozpúšťajú vo vode. Predpokladali sme, že 

najlepšie sa cukry rozpustia v mlieku ešte pred vytvorením gélovitej štruktúry jogurtu. 

Môžeme konštatovať, že naše predpoklady sa potvrdili, pretože rozpustené cukry medu 

absorbovali vodu a tá sa už nemohla uvoľniť (druhý spôsob výroby) – obr. 1.  

 .  

 
Obr. 1 Percento uvoľnenej srvátky jogurtov ochutených pohánkovým medom                

(5 hmot. %) v porovnaní s kontrolnými vzorkami po 21 dňoch skladovania 
Pozn.: * popis K0, 3, K1, C, K2 a Z v časti Materiál a metódy 
 

Pri prídavku medu do už vytvorenej zrazeniny (tretí spôsob výroby) sa cukry medu 

horšie rozpúšťali vo vode jogurtu, pretože voda už bola uzatvorená v trojrozmernej štruktúre 

gélu. V tomto type ochutených jogurtov sa zistil najmenší rozdiel v množstve uvoľnenej 

srvátky medzi ochutenými a kontrolnými vzorkami jogurtov. V prípade jogurtov prvého typu 

výroby sa med dávkoval na dno pohára a v priebehu fermentácie mlieka dochádzalo k veľmi 

pomalej difúzii a rozpúšťaniu cukrov medu vo vode. Na obr. 1 je znázornené percentuálne 

množstvo uvoľnenej srvátky vo vzorkách s najvyšším prídavkom medu v porovnaní 

s kontrolnými vzorkami všetkých typov jogurtov po 21 dňoch skladovania.  

Štatistické rozdiely v množstve uvoľnenej srvátky medzi vzorkami s najvyšším 

prídavkom medu v porovnaní s kontrolnými vzorkami na konci doby skladovania sú uvedené 

v tab. 1.  
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Tab. 1 Štatistická preukaznosť rozdielov množstva uvoľnenej srvátky medzi 

kontrolnými vzorkami a vzorkami s najvyššími prídavkami medov po 21 dňoch 

skladovania 

t - test Jogurt typu I Jogurt typu II Jogurt typu III 

K0 : 3 K1 : C K2 : Z 

preukaznosť P > 0,05 P < 0,001 P < 0,05 
Pozn.: * popis K0, 3, K1, C, K2 a Z v časti Materiál a metódy 

 

Naše výsledky sú v súlade s inými už publikovanými prácami, v ktorých sa uvádza 

zistenie, že s rastúcim prídavkom medu do mlieka pred jeho fermentáciou sa synerézia 

zmenšuje (Sert et al., 2011; Machado et al., 2017). O uvoľňovaní srvátky z jogurtov 

vyrábaných I. a III. spôsobom nie sú dostupné informácie. 

Pri hodnotení texturálnych vlastností jogurtov inštrumentálnymi metódami sú 

zadefinované pojmy pevnosť a súdržnosť. Priebeh merania texturálnych vlastností sa 

zaznamenáva v podobe grafu. Maximálna sila vynaložená sondou pri dosiahnutí požadovanej 

hĺbky vo vzorke sa berie ako meradlo pevnosti, pričom čím je hodnota vyššia, tým je aj 

pevnosť vzorky vyššia. V zápornej oblasti grafu sa zaznamenáva odpor, ktorý kladie vzorka 

sonde vychádzajúcej zo vzorky. Vrchol zápornej oblasti grafu sa berie ako výsledok 

súdržnosti, pričom čím je hodnota zápornejšia, tým je vzorka súdržnejšia. 

 V tab. 2 sú uvedené výsledky hodnotenia pevnosti všetkých typov jogurtov 

neochutených a ochutených pohánkovým medom. 

Vo všetkých typoch jogurtov ochutených medom, ako aj v kontrolných vzorkách 

jogurtov je tendencia, že počas 21 dní skladovania sa pevnosť všetkých vzoriek jogurtov 

zvyšovala, pričom vždy sa najnižšia pevnosť zisťovala v jogurtoch s najvyšším prídavkom 

medu. Tieto výsledky sú v súlade so zisteniami uvádzanými pri hodnotení synerézie. Jogurty 

s najmenšou pevnosťou viazali viac srvátky. Je to v súlade s tvrdením Shleykin et al. (2015), 

ktorí zistili, že s rastúcim prídavkom medu sa pevnosť jogurtov znižuje. Nguyen et al. (2015) 

vysvetľujú, že pevnosť jogurtov závisí od kyslosti jogurtov, pričom jogurty s vyššou 

kyslosťou majú aj vyššiu pevnosť. Rovnako tvrdia, že v priebehu skladovania môže 

dochádzať k ďalšiemu zvyšovaniu kyslosti jogurtov, čím sa aj ich pevnosť počas skladovania 

môže zvýšiť. Tieto tvrdenia sú v súlade s našimi zisteniami, pretože vzorky s najvyšším 

prídavkom medu, u ktorých sme namerali najnižšiu pevnosť, vykazovali aj najnižšiu titračnú 

kyslosť (výsledky neuvádzame).  

Štatistická preukaznosť rozdielov pevnosti jogurtov neochutených a ochutených 

pohánkovým medom medzi 1. a 21. dňom skladovania je uvedená v tab. 3. Počas 

chladiarenského skladovania po dobu 21 dní došlo k štatisticky najvýraznejšiemu nárastu 

pevnosti u jogurtov typu II. 

V tab. 4 sú uvedené výsledky hodnotenia súdržnosti všetkých typov jogurtov 

neochutených a ochutených pohánkovým medom deň po výrobe a po 21 dňovom skladovaní 

v chlade. 

Počas 21 dní skladovania sme u jogurtov s prídavkom medov a v kontrolných 

vzorkách zaznamenali nárast ich súdržnosti. Najnižšiu hodnotu súdržnosti sme stanovili vo 

vzorkách s najvyšším prídavkom medu. Štatisticky najvýraznejší nárast súdržnosti sme zistili 

vo vzorkách jogurtu typu II ochutených najvyšším prídavkom medu (tab. 5). 

 K záverom, že rastúci prídavok repkového medu spôsobuje znižovanie súdržnosti 

jogurtov ochutených týmto druhom medu dospeli aj Remeňová et al. (2018). 
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Tab. 2 Pevnosť jogurtov neochutených a ochutených pohánkovým medom na začiatku 

a na konci skladovania (n = 6) 

Pevnosť (g) 

 

Jogurt typu I 

 

Jogurt typu II 

 

Jogurt typu III 

1. deň 21. deň 1. deň 21. deň 1. deň 21. deň 

K0 K1 K2 

�̅� 34,48 38,40 �̅� 43,07 67,36 �̅� 48,97 67,14 

s 7,58 14,07 s 6,51 8,13 s 2,95 4,82 

v (%) 21,97 36,65 v (%) 15,11 12,08 v (%) 6,03 7,18 

 1  A  X 

�̅� 29,77 37,98 �̅� 51,48 68,89 �̅� 46,24 60,16 

s 8,76 12,89 s 3,31 10,03 s 1,58 9,37 

v (%) 29,44 33,93 v (%) 6,42 14,57 v (%) 3,41 15,58 

 2  B  Y 

�̅� 28,22 31,91 �̅� 53,78 68,65 �̅� 47,71 57,71 

s 8,19 10,21 s 3,67 6,95 s 1,75 5,98 

v (%) 29,04 31,99 v (%) 6,82 10,13 v (%) 3,67 10,35 

 3  C  Z 

�̅� 26,83 31,74 �̅� 43,02 65,75 �̅� 43,71 56,14 

s 8,18 11,24 s 3,64 7,89 s 5,37 7,22 

v (%) 30,47 35,42 v (%) 8,45 12,01 v (%) 12,28 12,87 
Pozn.: * popis K0, 1, 2, 3, K1, A, B, C, K2, X, Y,  Z  v časti Materiál a metódy 

 

Tab. 3 Štatistická preukaznosť rozdielov pevnosti jogurtov neochutených a ochutených 

pohánkovým medom medzi 1. a 21. dňom skladovania 

Pevnosť [g] 

Jogurt typu I 

1. deň : 21. deň 
Jogurt typu II 

1. deň : 21. deň 
Jogurt typu III 

1. deň : 21. deň 

Preukaznosť 

K0 P > 0,05 K1 P < 0,01 K2 P < 0,01 

1 P > 0,05 A P < 0,05 X P > 0,05 

2 P > 0,05 B P < 0,01 Y P < 0,05 

3 P > 0,05 C P < 0,01 Z P < 0,05 

Pozn.: * popis K0, 1, 2, 3, K1, A, B, C, K2, X, Y, Z  v časti Materiál a metódy 
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Tab. 4 Súdržnosť jogurtov neochutených a ochutených pohánkovým medom na 

začiatku a na konci skladovania (n = 6) 

Súdržnosť [g] 

 Jogurt typu I  Jogurt typu II  Jogurt typu 

III 

1. deň 21. deň 1. deň 21. deň 1. deň 21. deň 

K0 K1 K2 

�̅� -26,97 -32,61 �̅� -37,97 -71,40 �̅� -45,54 -73,70 

s 10,34 18,30 s 7,75 11,44 s 3,73 5,78 

v [%] -38,33 -56,12 v [%] -20,41 -16,02 v [%] -8,18 -7,84 

 1  A  X 

�̅� -22,70 -31,08 �̅� -51,28 -75,07 �̅� -42,78 -62,16 

s 9,49 15,29 s 2,50 16,68 s 1,77 13,21 

v [%] -41,83 -49,21 v [%] -4,87 -22,22 v [%] -4,13 -21,26 

 2  B  Y 

�̅� -20,78 -24,83 �̅� -54,74 -75,01 �̅� -44,62 -59,86 

s 8,10 11,23 s 3,50 10,68 s 2,00 8,97 

v [%] -38,99 -45,24 v [%] -6,40 -14,24 v [%] -4,48 -14,98 

 3  C  Z 

�̅� -18,65 -24,48 �̅� -36,71 -67,73 �̅� -39,81 -56,33 

s 7,01 12,04 s 5,24 9,35 s 7,11 11,38 

v [%] -37,57 -49,20 v [%] -14,27 -13,80 v [%] -17,87 -20,21 
Pozn.: * popis  K0, 1, 2, 3, K1, A, B, C, K2, X, Y, Z  v časti Materiál a metódy 

 

Tab. 5 Štatistická preukaznosť rozdielov súdržnosti jogurtov neochutených 

a ochutených pohánkovým medom medzi 1. a 21. dňom skladovania   

Súdržnosť [g] 

Jogurt typu I 

1. deň : 21. deň 
Jogurt typu II 

1. deň : 21. deň 
Jogurt typu III 

1. deň : 21. deň 

Preukaznosť 

K0 P > 0,05 K1 P < 0,01 K2 P < 0,01 

1 P > 0,05 A P > 0,05 X P > 0,05 

2 P > 0,05 B P < 0,05 Y P < 0,05 

3 P > 0,05 C P < 0,01 Z P < 0,05 

 

ZÁVER 

 

Zo získaných výsledkov hodnotenia texturálnych vlastností jogurtov ochutených 

pohánkovým medom vyplýva, že tieto ovplyvňuje množstvo medu použitého k ochuteniu 

jogurtov, ako aj fáza výroby, v ktorej sa med pridáva k jogurtom. Najvýraznejšie je pevnosť 

a súdržnosť jogurtov ovplyvnená pri zamiešaní medu do mlieka pred vlastnou fermentáciou. 

Pevnosť a súdržnosť ochutených jogurtov je pri tomto spôsobe výroby v porovnaní 

s kontrolnými vzorkami nižšia. Pozitívne však tento typ výroby ovplyvnil pokles množstva 

uvoľnenej srvátky v ochutených jogurtoch v porovnaní s kontrolnými vzorkami počas ich 
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skladovania v chlade.  Z testovaných prídavkov medu do jogurtov sa ako najvhodnejší javí    

5 %-ný prídavok. Ochucovanie jogurtov vyššími dávkami pohánkového medu vzhľadom 

k zhoršovaniu texturálnych vlastností jogurtov neodporúčame. 
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Summary 

The aim of this work was to produce and evaluate goat cheeses fortified with linseed cake and 

beech ash. The cheeses were evaluated two days and nine days after production. Produced 

cheeses were due to the moisture content in the non-fat mass (74.31 %) of cheeses qualified as 

a soft cheeses and due to the value of the fat in dry mater (41.05 %) of the cheeses were 

qualified as semi-fat. Insufficient production of lactic acid resulted in a slow acidification of 

produced goat cheeses. From a sensory point of view more flavourful by the scores were the 

goat cheeses with linseed cake coated in beech ash. Based on the analysis of fat extracted 

from goat cheeses, a greater level of essential fatty acids in cheeses with the addition of 

linseed cake has been improved. 

Key words: goat cheese, linseed cake, beech ash, analysis  

 

ÚVOD 

 

Za posledné roky stúpa na celom svete záujem o chov kôz a produkciu kozieho 

mlieka. Štatistický úrad Slovenskej republiky uvádza, že v roku 2018 sa v organizáciách 

zapísaných v registri fariem nadojilo 306 211 kg kozieho mlieka, čo je o 17,3 % viac ako 

v roku 2017 (Gálik, 2018; Horalová a Bahýlová, 2019). Spotreba kozieho mlieka a výrobkov 

z neho je však na Slovensku nízka a nepresahuje 0,7 kg na obyvateľa za rok (Masár, 2018). 

Kozie mlieko sa svojim základným zložením podobá kravskému mlieku. V porovnaní 

s kravským mliekom obsahuje menej laktózy, o 25 % viac vitamínu B6 a o 47 % viac 

vitamínu A (Getaneh et al., 2016). Významný rozdiel oproti kravskému mlieku je aj v zložení 

a štruktúre kozieho tuku. Tukové guľôčky v kozom mlieku sú výrazne menšie, v dôsledku 

čoho je mlieko ľahšie stráviteľné. Kazeínové micely kozieho mlieka obsahujú väčšie 

množstvo vápnika a anorganického fosforu a majú menší hydratačný obal (Fox et al., 2017). 

Z kozieho mlieka sa vo svete vyrábajú  rôzne mliečne výrobky, ako napr. syry, maslo, 

jogurty, nápoje. Rozšírená je najmä výroba syrov, predovšetkým čerstvých a čiastočne 

plesňových. Rozmanitosť druhov syrov vyrobených z kozieho mlieka je menšia ako syrov 

z kravského alebo ovčieho mlieka. Súvisí to so zlými mechanickými vlastnosťami syroviny 

vyrobenej z kozieho mlieka. Syrovina z kozieho mlieka je veľmi mäkká a ľahšie odoláva 

tlaku, ktorý sa používa pri lisovaní syrov (Thomann et al., 2008). To je jeden z dôvodov, 

prečo sa vyrába málo tvrdých a polotvrdých syrov z kozieho mlieka.  

Pre zatraktívnenie syrov sa syry už niekoľko storočí fortifikujú. Spočiatku sa syry 

fortifikovali z dôvodu ochrany pred mikroorganizmami, napr. nakladaním do oleja. V dnešnej 

dobe sa syry fortifikujú najmä pre zlepšenie ich vzhľadu a chuťových vlastností. Syry majú 

vďaka svojmu zloženiu veľký potenciál byť funkčnými potravinami, čo v posledných rokoch 

vzbudzuje čoraz väčší záujem o ich fortifikáciu práve pre tento účel. V posledných rokoch sa 

skúmajú prídavky rôznych probiotických kultúr a prebiotík, esenciálnych olejov, vitamínov, 

minerálnych látok (Flimelová et al., 2013; Perotti et al., 2014; Moro et al., 2015).  Bylinky, 

koreniny a semienka sú do syrov pridávané najmä kvôli zmene chuti, či pre zlepšenie vzhľadu 

finálneho výrobku. Medzi úspešné ochucujúce látky používané v syrárstve patria rasca, rôzne 

druhy korenia, štipľavá paprika, semienka feniklu, levanduľa a iné. Medzi perspektívne látky 
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patria aj ľanové semienka, resp. ich výlisky. Semeno ľanu siateho má významnú výživovú 

hodnotu, súvisiacu so zložením nenasýtených mastných kyselín, lignanov a slizovitých 

komponentov (Nôžková et al., 2014). Ľanové semeno je študované ako funkčná potravina, 

vzhľadom na jeho schopnosť znižovať hladinu lipidov v krvi, antioxidačné vlastnosti a možné 

účinky na zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení (Pilar et al., 2014; Pilar et al., 2017). 

Výhodným zdrojom vlákniny sú výlisky ľanových semien, ktoré sú vedľajším produktom pri 

získavaní ľanového oleja. Výlisky vedľa rozpustnej aj nerozpustnej vlákniny obsahujú aj 

ďalšie zložky, z ktorých mnohé majú priaznivé zdravotné účinky, ako napríklad lignany, 

fytoestrogénne látky znižujúce riziko vzniku rakoviny. Zvyškový olej je tvorený 

polynenasýtenými mastnými kyselinami. V najväčšom množstve je zastúpená kyselina α-

linolénová. V neposlednom rade sú vo výliskoch prítomné bielkoviny, ktoré majú podobné 

aminokyselinové zloženie ako bielkoviny sóje. Vo výliskoch však môžu byť obsiahnuté aj 

antinutričné látky, napríklad kyanogénne glykozidy, avšak v koncentráciách, ktoré 

nepredstavujú zdravotné riziko (Filipová et al., 2018).  

Popol sa v syrárstve používa už stovky rokov. Spočiatku slúžil len na ochranu povrchu 

syra pred mikroorganizmami, no neskôr sa zistilo, že prispieva k jemnejšej textúre syra 

a k tvorbe kôrky na povrchu syra (Donnelly a Kehler, 2016). Najpoužívanejší je popol 

z odrezkov vínnej révy a popol z drevín ako napríklad dub či buk. Používa sa aj uhlie 

a aktívne uhlie, ktoré majú lepšie schopnosti viazať vodu (Caldwell, 2016). Syry s popolom sa 

vyrábajú vo Francúzsku, Taliansku a Anglicku. 

Cieľom práce bolo navrhnúť postup výroby čerstvého kozieho syra fortifikovaného 

ľanovými výliskami a obaleného v popole a zhodnotiť vybrané vlastnosti takéhoto syra. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Výroba čerstvého kozieho syra 

Surové kozie mlieko (od drobnochovateľa z nitrianskeho kraja) sa ošetrilo šetrnou 

pasterizáciou a vytemperovalo sa na teplotu 35 °C. Pre zlepšenie syriteľnosti mlieka sa 

k mlieku pridal 40 %-ný roztok chloridu vápenatého a ako štartovacia kultúra sa použila 

smotanová kultúra (Lactoflora, Česká republika). Mlieko pred samotným prídavkom syridla 

prekýsalo 80 minút. K mlieku sa pridalo toľko syridla (syridlo Milase, CSK Food Enrichment 

Holandsko), aby syrovina vznikla za 40 minút. Pri spracovaní syroviny sa táto najskôr krájala 

na hranoly so základňou o veľkosti približne 5 x 5 cm. Následne sa veľkosť hranolov 

zmenšovala a syrovina sa nechala niekoľkokrát oddychovať. Po poslednom krájaní sa do 

vytvoreného syrového zrna pridali ľanové výlisky (odroda Raciol 4A, AGRITEC Šumperk 

Česká republika) a zrno sa nechalo 5 minút oddychovať.  Zrno so srvátkou sa prelialo do 

textilnej plachtičky a pri izbovej teplote odkvapkávala srvátka do ďalšieho dňa. Vzniknutá 

syrová hrudka sa pokrájala, pridala sa kuchynská soľ a nasledovalo plnenie do syrárskych 

foriem. Syr sa formoval 5 hodín pri teplote 10 °C. Po vybraní syra z formy sa syr posypal 

bukovým popolom. Súčasne sa vyrobil aj kontrolný syr s ľanovými výliskami bez popola 

a kontrolný syr bez ľanových výliskov a popola. Syry sa vákuovo zabalili a skladovali sa 

v chladničke. Na druhý deň po výrobe sa u syrov hodnotili fyzikálno-chemické a senzorické 

vlastnosti. Deviaty deň po výrobe sa syry hodnotili len po senzorickej stránke. 

 

Hodnotenie  syrov 
V syroch sa stanovovala sušina orientačnou metódou (Šustová, 2015) a obsah tuku 

butyrometrickou metódou (Cvak et al., 1992). Podľa Vyhlášky č. 343/2016 (2016) sa 

vypočítala hodnota obsahu vody v beztukovej hmote syra (VBHS) a obsah tuku v sušine syra 

(t.v s.). V syroch sa stanovovala aktívna kyslosť pomocou pH-metra GRYF 209 L. Zo 

získaných výsledkov sa vypočítal aritmetický priemer, smerodajná odchýlka a variačný 
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koeficient. Profil mastných kyselín v syroch bez a s prídavkom ľanových výliskov sa po 

extrakcii tuku zo syrov stanovil plynovou chromatografiou (prístroj GC Varian 3800, 

Techtron, USA) a detektor FID v kapilárnej kolóne Omegawax 530; 30 m. Zastúpenie 

mastných kyselín sa vyjadrilo relatívne v percentách vrcholových plôch (%). Vzorky syrov sa 

senzoricky hodnotili 5 člennou laickou komisiou. Hodnotila sa chuť (deskriptory: sladká, 

slaná, kyslá, horká, kozia, mliečna, cudzia). Hodnotitelia prideľovali body od 0 po 5 podľa 

intenzity, pričom 0 bodov predstavovalo neprítomnosť daného deskriptora chute a 5 bodov 

predstavovalo veľmi silnú intenzitu. Body získané pri senzorickom hodnotení syrov sa 

spriemerovali a znázornili pomocou radarových grafov. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Výsledky hodnotenia základných fyzikálno-chemických parametrov vyrobených syrov 

znázorňuje tab. 1. Vyrobené syry na základe vypočítanej hodnoty VBHS a t.v s. je podľa  

Vyhlášky č. 343/2016 (2016) možné zaradiť k mäkkým polotučným syrom.  

Hodnota tuku v sušine syra je ovplyvnená pomerom medzi obsahom tuku a bielkovín 

v spracovávanom mlieku (Fox et al., 2017). Obsah tuku v kozom mlieku kolísal a nebol 

štandardizovaný na konštantnú hodnotu pri jednotlivých výrobách, čo vysvetľuje aj pomerne 

výrazné variačné koeficienty u sledovaných parametrov. Kolísanie hodnoty VBHS sa dá 

vysvetliť aj tým, že syry po výrobe neboli lisované, srvátka zo syrov len voľne odkvapkávala. 

K uvoľňovaniu srvátky prispieva aj tvorba kyseliny mliečnej, a teda prekysávanie  syrov (Law 

a Tamime, 2010). Dôležitú úlohu pri uvoľňovaní srvátky zohráva aj obsah bielkovín v sušine 

syrov, nakoľko bielkoviny majú schopnosť zadržiavať vodu (Šnirc et al., 2016).  

 

Tab. 1 Hodnoty vybraných fyzikálno-chemických parametrov syrov obohatených 

o ľanové výlisky po výrobe (n = 12) 

Sledovaný 

parameter 

tuk 

(g.100 g
- 1

) 
sušina 

(g.100 g
- 1

) 

 

VBHS 

(g.100 g
- 1

) 

 

t. v s. 

(g.100 g
- 1

) 

 

aktívna 

kyslosť 

(pH) 

x 14,83 36,70 74,31 41,05 5,78 

xmin 11,50 30,5 60,82 31,06 5,20 

xmax 17,50 48,30 80,24 50,43 6,25 

sx 2,29 6,62 7,35 7,17 0,49 

v (%) 15,07 18,04 9,89 17,46 8,57 

 

 Proces výroby akýchkoľvek prírodných syrov sa hodnotí sledovaním aktívnej 

kyslosti. V prípade výroby sladkých syrov, v dôsledku rozkladu laktózy na kyselinu mliečnu 

základnou syrárskou kultúrou, by aktívna kyslosť 24 hodín po výrobe syrov mala dosiahnuť 

hodnoty blízke 5. Až 66 % vzoriek vyrobených čerstvých syrov túto kyslosť nedosiahlo. 

Predpokladáme, že to súviselo s vyšším počtom psychrotrofných baktérií v surovom kozom 

mlieku použitom k výrobe syrov. V syroch vyrobených z mlieka, ktoré pred tepelným 

ošetrením malo nižší počet psychrotrofných baktérií sa problémy s prekysávaním syrov počas 

výroby nezaznamenali.  

Podľa Xin et al. (2017) sa psychrotrofné baktérie tepelným ošetrením mlieka síce 

inaktivujú, avšak väčšina enzýmov, ktoré produkujú, sú termostabilné. Tieto enzýmy 

predovšetkým rozkladom tuku tvoria metabolity, ktoré môžu pôsobiť inhibične na rast 

a aktivitu čistých mliekarenských kultúr. Negatívne na prekysávanie syroviny mohli pôsobiť 

aj ľanové výlisky. Ľanová vláknina obsahuje polyfenoly, ktoré môžu ovplyvniť rast 

mikroorganizmov (Tabasco et al., 2011). Pomalá tvorba kyseliny mliečnej v syroch je 

nežiaducim javom. Môže prispieť k rastu technologicky nežiaducich, ale aj patogénnych 
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mikroorganizmov (Medveďová et al., 2008). Okrem toho môže prispieť k nevyrovnaným 

hodnotám sušiny syrov. 

Pre overenie vplyvu prídavku ľanových výliskov na zmenu nutričnej hodnoty syrov sa 

vykonalo stanovenie podielu mastných kyselín v kozích syroch bez a s prídavkom ľanových 

výliskov. Výsledky sú uvedené v tab. 2. Prídavok ľanových výliskov do syrového zrna 

spôsobil nárast podielu esenciálnych mastných kyselín. Kozie syry s prídavkom ľanových 

výliskov obsahovali o 9 % viac kyseliny linolovej a až o 20 % viac kyseliny linolénovej.  

Naopak, podiel kyseliny stearovej a olejovej sa v syroch s prídavkom ľanových výliskov 

znížil. Syry obohatené o prídavok ľanových výliskov môžu byť z pohľadu výživovej hodnoty 

cennejšie. Dokázalo sa, že fortifikácia potravín jednotlivými komponentmi z ľanových 

semienok má niekoľko pozitívnych zdravotných účinkov (Mercier et al., 2014). 

 

Tab. 2 Obsah mastných kyselín (relatívne zastúpenie v %) v kozích syroch bez              

a s prídavkom ľanových výliskov 

Mastná kyselina Kozie syry 

bez ľanových výliskov s ľanovými výliskami 

kaprylová 1,67 1,80 

kaprínová 5,64 5,97 

laurová 3,24 3,34 

myristová 10,12 10,34 

palmitová 30,91 31,00 

palmito-olejová 1,61 1,55 

stearová 11,37 11,19 

olejová 30,62 29,44 

linolová 3,01 3,27 

linolénová 1,46 1,76 

arachová 0,37 0,33 

    

Prídavok ľanových výliskov do potravín však môže spôsobiť nežiaduce senzorické 

vlastnosti takto obohatených potravín (Bialasová et al., 2018). Obr. 1 a 2 znázorňujú výsledky 

senzorického hodnotenia chute syrov s prídavkom ľanových výliskov, resp. s prídavkom 

ľanových výliskov a popolom druhý deň po výrobe. Hodnotitelia syrov s popolom po výrobe 

prideľovali nižší počet bodov za slanú a mliečnu chuť (o 0,17, resp. o 0,33 bodu menej). 

Naopak o 0,22 bodu viac mali syry s popolom za horkú chuť v porovnaní so syrmi bez 

popola. Predpokladáme, že draslík z popola reagoval s chloridmi syra, čím vznikal KCl, ktorý 

prispieval k horkej chuti syra. Naopak, neutralizáciou kyseliny mliečnej soľami popola sa 

mierne znížila kyslá chuť syrov už po ich výrobe. 
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Obr. 1 Senzorické hodnotenie chute syrov s ľanovými výliskami 2 dni po výrobe 

 

 
Obr. 2 Senzorické hodnotenie chute syrov s ľanovými výliskami a popolom 2 dni po 

výrobe 

 

Obr. 3 a 4 znázorňujú výsledky senzorického hodnotenia chute syrov s prídavkom 

ľanových výliskov, resp. s prídavkom ľanových výliskov a popolom deviaty deň po výrobe. 

O niečo viac bodov za kyslú, horkú a slanú chuť (o 0,3; 0,2; resp. 0,22 bodu) dostali syry 

s ľanovými výliskami, ktoré neboli posypané popolom. Predpokladáme, že minerálne soli 

prítomné v popole (najmä draslík, vápnik, horčík a fosfor) počas skladovania syrov postupne 

difundovali do syra a reagovali zo zložkami syra, čo mohlo spôsobiť mierne rozdiely v chuti 

syrov bez a s popolom. Samotný popol mal alkalický charakter, čo sa tiež mohlo prejaviť na 

rozdieloch pri senzorickom hodnotení syrov. V syroch s popolom označovali hodnotitelia ako 

cudziu chuť práve chuť popola. Hodnotitelia neuvádzali žiadny negatívny vplyv nami 

testovaného prídavku ľanových výliskov na chuť vyrábaných syrov. Z hodnotenia celkovej 

chuťovej príjemnosti dosiahli syry s prídavkom ľanových výliskov obalené popolom 

priemerne o 0,5 bodu viac ako syry bez popola. 
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Obr. 3 Senzorické hodnotenie chute syrov s ľanovými výliskami 9 dní po výrobe 

 

 
Obr. 4 Senzorické hodnotenie chute syrov s ľanovými výliskami a popolom 9 dní po 

výrobe 

 

ZÁVER 

 

Kozie syry patria chuťovo k veľmi atraktívnym  a mnohé sa pokladajú za delikatesné 

výrobky. Obohatenie syrov prídavkom ľanových výliskov, ktoré sú zdrojom bioaktívnych 

zlúčenín, môže zvýšiť celkovú výživovú hodnotu syrov. Dôležitým faktorom kvality syrov 

okrem kvality spracovávaného mlieka môže byť aj samotný prídavok ľanových výliskov, 

resp. semienok. Tieto môžu nielen negatívne ovplyvniť činnosť čistých mliekarenských kultúr 

používaných vo výrobe syrov, a tým ich kvalitu, ale aj ich senzorické vlastnosti. Použitie 

popola pri výrobe syrov je v našich podmienkach neznáme a predstavuje ďalšie z možností 

zatraktívnenia syrov. 

 

Poďakovanie:  Práca vznikla za podpory projektu KEGA 025SPU-4/2019 Technológie 

výroby potravín živočíšneho pôvodu – Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa 

vysokoškolského štúdia. Časť výsledkov, prezentovaných v tejto práci, sme získali s 
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podporou Výskumného centra AgroBioTech vybudovaného v rámci projektu Vybudovanie 

výskumného centra ,,AgrobioTechʼʼ ITMS 26220220180. 
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ÚRODA REPY CUKROVEJ V ZÁVISLOSTI OD ODRODY  

A AGROEKOLOGICKÝCH PODMIENOK ROČNÍKA 

ROOT YIELD OF SUGAR BEET IN RELATION TO VARIETY AND YEAR 

AGROECOLOGICAL CONDITIONS 
 

Černý Ivan, Ernst Dávid,  Marek Ján 

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov, Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov, SPU v Nitre 

 

Summary 

In the field trials carried out in the years 2016-2018 at the PD Devio Nové Sady plots, the 

influence of the climatic conditions of the year on the yield of the roots of 11 varieties of 

sugar beet (Leopold, Francessa, Vandana, Alabaster, Kosmas, Marenka, Sioux, Varios, Antek, 

Brian, Plinius) was studied. The production - experimental area is located at the border of 

maize and beet production areas. By analyzing the experimental data, we found a highly 

significant effect of the year, variety as well as the interaction of climatic factors and variety 

on the yield of the roots. Genetic potential of varieties was strongly influenced by 

environmental factors. In 2017 the lowest variability of the yield of the roots with the range 

9.78 t/ha
 
was recorded. In 2016, the average root yield of tested varieties was 91.44 t/ha and 

in 2018 it was 70.59 t/ha. The range of the highest and lowest root yields among varieties was 

equal to 22.3 t/ha in 2016 and 22.5 t/ha in 2018. 

Key words: sugar beet, weather conditions, variety, root yield 

 

ÚVOD 

 

Pestovateľská technológia repy cukrovej je posudzovaná ako jedna  

z najintenzívnejších, pričom dlhodobým cieľom je jednotlivé agrotechnické vstupy redukovať 

pri zachovaní, resp. navýšení jej úrody a technologickej kvality (Černý a Líška, 2006). 

V rozsahu uvedeného konštatovania a racionalizácie systému pestovania repy cukrovej, 

významné miesto prináleží pôdno-ekologickým podmienkam a zodpovedajúcej rajonizácii 

biologického materiálu. 

Vzhľadom na dĺžku vegetačného obdobia môžu klimatické faktory vo väčšom, resp. 

v menšom rozsahu ovplyvniť formovanie produkčného procesu repy cukrovej. Rozsahom 

vplyvu agroekologických podmienok – teplotné a vlhkostné zmeny, solárna radiácia a pod., 

na rast a vývin repy cukrovej, sa zaoberali a v súčasnosti zaoberajú mnohé experimentálne 

práce (Masarovičová et al., 2002; Ivanič Porhajašová et al., 2018). 

Trend klimatických zmien za posledné desiatky rokov pretrvávajúco indikuje pokles 

sumy ročných atmosférických vodných zrážok a pokles priemerov relatívnej vlhkosti 

vzduchu. S uvedeným poklesom zároveň súvisí zvyšovanie hodnôt teplotných parametrov na 

úrovni priemernej ročnej teploty vzduchu a evapotranspiračných požiadaviek na vlahu (Bajči 

et al., 1997), s dôrazom kladeným na ich disproporčné prerozdelenie v priebehu vegetačného 

roka. 

Odroda zahrňuje v sebe množstvo vlastností a znakov, ktoré boli do nej v rámci 

šľachtiteľského procesu vložené. Z hospodárskych vlastností prvé miesto zaberá schopnosť 

tvoriť biomasu, a tým poskytovať optimálnu úrodu (Bloch a Hoffmann, 2005). 

Cieľom experimentu bolo v spolupráci s cukrovarom Považský cukor a.s. Trenčianska 

Teplá, v podmienkach poľnohospodárskeho družstva PD DEVIO Nové Sady, zhodnotiť vplyv 

poveternostných podmienok ročníka na úrodu buliev vybraných odrôd repy cukrovej.  
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MATERIÁL A METÓDY 

 

Pokusy boli založené na experimentálnych pozemkoch PD DEVIO Nové Sady 

v rokoch 2016-2018. Územie poľnohospodárskeho družstva DEVIO Nové Sady sa nachádza 

na rozhraní kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Priebeh poveternostných podmienok je 

uvedený v tabuľke 1 a 2. 

 Maloparcelkové pokusy boli založené blokovou metódou, s náhodným usporiadaním 

pokusných členov, s trojnásobným počtom opakovaní (Ehrenbergerová,1995). 

Predplodinou repy cukrovej bola pšenica letná forma ozimná (Triticum aestivum L.). 

Agrotechnické úkony (obrábanie pôdy, založenie, spôsob regulácie zaburinenosti, ochrana 

proti chorobám a škodcom) v experimente s repou cukrovou boli v súlade so zásadami 

technológie pestovania s výsevom na konečnú vzdialenosť (0,19 x 0,45 m). Hnojenie bolo 

uskutočnené na základe agrochemického rozboru pôdy – metódou elektroultrafiltrácie. 

 

Tab. 1 Teplota vzduchu (°C) v pestovateľských ročníkoch 2016-2018 

mesiac  2016 2017 2018 

apríl 9,3 7,0 15,0 

máj 13,6 13,4 18,5 

jún 17,8 18,3 20,5 

júl 18,8 18,3 21,8 

august 16,8 19,9 23,1 

september 15,1 12,0 16,3 

priemerná teplota 15,23 16,48 19,20 

 

Tab. 2. Zrážky (mm) v pestovateľských ročníkoch 2016 - 2018 

mesiac  2016 2017 2018 

apríl 24,8 27,2 14,8 

máj 89,0 21,8 54 

jún 26,0 32,6 71,7 

júl 127,0 74,0 14,6 

august 50,0 24,0 49,4 

september 43,0 89,4 71,5 

∑ zrážok 359,8 269 276 

 

Odrody repy cukrovej (Listina registrovaných odrôd 2018): 

Leopolda: diploidná, normálno úrodový  (U/N) typ, tolerantný k rizománii.  

Francessa: diploidná, normálno úrodový (U/N) typ, tolerantný k rizománii. 

Vandana: diploidná, normálno úrodový (U/N) typ, tolerantný k rizománii. 

 

Alabaster: diploidná, normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

Kosmas: triploidná, normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

Marenka: triploidná,  normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

Sioux: diploidná, normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

Varios: diploidná,  normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

 

Antek: diploidná,  cukornatý (C) typ, tolerantný k rizománii. 

Brian: diploidná,  cukornatý (C) typ, tolerantný k rizománii a cerkospóre.      

Plinius: diploidná,  cukornatý (C) typ, tolerantný k rizománii. 
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Výsledky pokusov boli vyhodnotené analýzou rozptylu s použitím LSD testu kontrastov a 

intervalmi spoľahlivosti priemerov pomocou štatistického programu Statistica ver. 10 Cz  

(Statsoft,  2011). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Poznanie vplyvu počasia a jeho pôsobenie na tvorbu úrody repy cukrovej je 

nevyhnutným predpokladom pre efektívne využitie intenzifikačných faktorov technológie 

pestovania. Z analýzy procesu tvorby úrody vybraných odrôd repy cukrovej vyplýva 

štatisticky vysoko preukazný vplyv teplotných a  vlahových podmienok, odrody, ako aj 

vzájomnej interakcie klimatických faktorov a odrody na úrodu buliev (tab. 3). 

Pre vegetačné obdobie roka 2016 bola charakteristická najnižšia priemerná teplota 

(15,23 °C), naopak úhrn zrážok za experimentálne obdobie bol najvyšší (359,8 mm). Pre 

vegetačné obdobie roka 2018 je typická najvyššia priemerná teplota (19,2 °C) a úhrn zrážok 

na úrovni 276 mm. 

 

Tab. 3 Výsledky hodnotenia úrody buliev  rozptylu (ANOVA) za obdobie rokov 2016-

2018 

Zdroj variability 
P – hodnota 

Úroda buliev 

odroda P < 0,01** 

roky P < 0,01** 

odroda x roky P < 0,01** 
P-hodnota – hladina preukaznosti 

** štatisticky vysoko preukazný vplyv faktora na hodnotený znak 

 

Vplyv klimatických faktorov ročníka na úrodu buliev je zobrazený na obr. 1. V roku 

2016 bola dosiahnutá najvyššia priemerná úroda buliev (91,53 t.ha
-1

), v roku 2017 úroda 

78,53 t.ha
-1

, najnižšia priemerná úroda bola v roku 2018 (70,59 t.ha
-1

), s vysoko preukazným 

rozdielom potvrdeným LSD testom (P ˂0,01) medzi jednotlivými rokmi. 

Grafická analýza priemerných úrod buliev spracovaná podľa troch sledovaných rokov 

(obr. 2) potvrdzuje zreteľný vplyv kombinácie odrody  a ročníka na tvorbu úrody buliev 

testovaných odrôd. V roku 2016, s najvyššou priemernou úrodou buliev, bol rozdiel 22,3 t.ha
-

1 
medzi najvyššou úrodou (odroda Sioux 104,1 t.ha

-1
) a najnižšou úrodou (odroda Francessa 

81,8 t.ha
-1

). V roku 2017 bolo rozpätie medzi najvyššou úrodou (odroda Sioux 80,84 t.ha
-1

) 

a najnižšou úrodou (odroda Varios 71,06 t.ha
-1

) už len 9,78 t.ha
-1

, čo naznačuje vyššiu 

vyrovnanosť v produkcii buliev testovaných odrôd. V roku 2018, s najnižšou priemernou 

úrodou buliev, bola potvrdená opäť vysoká diferencia 22,5 t.ha
-1 

medzi najúrodnejšou 

odrodou (odroda Leopolda 84,85 t.ha
-1

) a odrodou s najnižšou úrodou (odroda Alabaster 

62,25 t.ha
-1

). Aj keď sa rok 2016 na základe výsledkov prezentoval ako ročník s najvyššou 

úrodou buliev, v skupine testovaných odrôd boli zistené vysoké rozdiely. Podobne sme zistili 

vysoké diferencie medzi odrodami aj v roku 2018, kedy sme zaznamenali najnižšiu priemernú 

úrodu. V roku 2017 boli na rozdiel od zvyšných rokov najmenšie rozdiely úrody buliev 

v skupine hodnotených odrôd a na základe LSD testu bola len odroda Varios s najnižšou 

úrodou vysoko preukazne odlišná (P ˂ 0,01) od zvyšných desiatich odrôd. 
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Obr. 1 Priemerné úrody buliev repy cukrovej, úsečky reprezentujú 95 % interval 

spoľahlivosti pre stanovený priemer 

 

 
 

Obr. 2 Priemerná úroda buliev testovaných odrôd v rokoch 2016-2018, úsečky 

reprezentujú 95% interval spoľahlivosti pre stanovený priemer 
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ZÁVER 

 

V pokusoch realizovaných na pozemkoch PD Devio Nové Sady v rokoch 2016-2018, 

s 11 odrodami repy cukrovej bol zaznamenaný štatisticky vysoko preukazný vplyv teplotných 

a  vlahových podmienok, odrody, ako aj vzájomného spolupôsobenia klimatických faktorov                    

a odrody na úrodu buliev. V roku 2016 bola dosiahnutá najvyššia priemerná úroda buliev 

(91,53 t.ha
-1

), v roku 2017 úroda 78,53 t.ha
-1

, najnižšia priemerná úroda bola potvrdená v roku 

2018 (70,59 t.ha
-1

), zároveň s vysoko preukaznými rozdielmi (P ˂0,01) medzi jednotlivými 

rokmi.  

Vplyv genetického založenia odrody na úrodu repy cukrovej bol na základe 

dosiahnutých výsledkov limitovaný faktormi prostredia. V roku 2017 bola zistená  najnižšia 

variabilita úrody buliev s rozpätím úrod jednotlivých odrôd 9,78 t.ha
-1

, čo znamená, že všetky 

odrody vytvorili porovnateľné množstvo buliev, okrem odrody Varios so štatisticky 

preukazne najnižšou úrodou. V menej vhodných podmienkach ročníkov 2016 a 2018 boli 

štatisticky významné rozdiely v úrode buliev. Rozpätie úrod medzi odrodami bolo 22,3 t.ha
-1 

(2016) a takmer zhodné rozpätie 22,5 t.ha
-1

 bolo v roku 2018.  
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VPLYV POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK  A ODRODY 

NA CUKORNATOSŤ REPY CUKROVEJ  

IMPACT OF WEATHER CONDITIONS AND VARIETY ON SUGAR 

CONTENT OF SUGAR BEET 
 

Černý Ivan, Ernst Dávid,  Marek Ján 

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov, Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov, SPU v Nitre 

 

Summary 

In the field trials carried out in the years 2016-2018 at the PD Devio Nové Sady plots, the 

influence of the climatic conditions of the year on the sugar content of 11 varieties of sugar 

beet (Leopold, Francessa, Vandana, Alabaster, Kosmas, Marenka, Sioux, Varios, Antek, 

Brian, Plinius) was studied. The production – experimental area is located at the border of 

maize and beet production areas. By analyzing the experimental data, we found a highly 

significant effect of the year, variety as well as the interaction of climatic factors and variety 

on the sugar content. Genetic potential of varieties was strongly influenced by environmental 

factors. In 2017, the highest average sugar content of the tested varieties was achieved at 

18.29%. Among the varieties we found the biggest differences in sugar content with range of 

1.78%. In 2016 with minimum average sugar content (15.45%) the low variability in the sugar 

content of the tested varieties was found. The results suggest that in year 2017, with the 

highest average sugar content, were found the biggest differences in sugar content between 

varieties. 

Key words: sugar beet, weather conditions, variety, sugar content 

 

ÚVOD 

 

Pri klesajúcej výmere ornej pôdy je problém výživy obyvateľstva a hospodárskych 

zvierat možné riešiť predovšetkým progresívnym zvyšovaním biologicky bezchybnej 

produkcie poľnohospodársky významných druhov rastlín. Tendenciou je  využívanie takých 

faktorov, ktoré pri minimálnych ekonomických vkladoch zabezpečia vysokú a akostnú 

produkciu ako základ pre dostatočnú a kvalitnú výživu človeka, zvierat a pre potreby 

priemyslu. Uvedený problém je možné riešiť prostredníctvom zhodnotenia potenciálu vysoko 

úrodných a kvalitných odrôd poľnohospodárskych plodín, prostredníctvom kvalitného osiva, 

resp. sadiva. Aj efektívnejšie využitie energeticky náročných vkladov do výroby (priemyselné 

hnojivá, závlahy, chemická ochrana proti chorobám a škodcom a pod.) podmieňuje použitie 

kvalitného osiva a sadiva čo najlepších odrôd (Bajči et al., 1997; Žáková a Lomjanský, 2000; 

Ivanič Porhajašová et al., 2018). 

Tak ako i pri iných plodinách, tak i pri repe cukrovej k dominujúcim  faktorom tvorby 

úrody a kvality produkcie prináleží odroda, v ktorej nachádzame geneticky zakódované 

príslušné vlastnosti hospodárskeho druhu. V pôvodných genetických formách sa uchováva 

rozsiahlejší komplex génov pre hospodárske znaky a vlastnosti pre každý rastlinný druh 

(Brindza, 1998). Podiel genofondu odrody na tvorbe úrody (Rychtárik,  1998) sa odhaduje na  

5-15 %. Posledné odhady hovoria, že odrody sa na zvyšovaní úrod podieľajú až 60-70 %. 

Úloha odrôd  a šľachtenia v tomto smere skutočne vzrastá. 

Každý rastlinný druh, resp. jeho odroda sa vyznačuje určitým stupňom afinity na 

prostredie a naopak, reálne podmienky prostredia podmieňujú a  formujú intenzitu 

prebiehajúcich rastových a biochemických procesov, čím dochádza k formovaniu finálnej 

úrody a jej technologickej kvality (Černý, 1996). Závislosť jednotlivých článkov tohto 

reťazca od podmienok vonkajšieho prostredia je rôzna. 
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Z uvedeného vyplýva, že každá plodina, teda aj repa cukrová, má svoje špecifické 

požiadavky na agroekologické podmienky prostredia, ktoré jej umožňujú  primerane viac, 

resp. menej, zhodnotiť svoj genetický potenciál. 

Pri zohľadnení všetkých poveternostných faktorov k dominujúcim, z hľadiska 

formovania úrody a technologickej kvality repy cukrovej, patria vodné zrážky a teplota 

vzduchu (Petr, 1987). 

Cieľom experimentu bolo, v spolupráci s cukrovarom Považský cukor a.s. Trenčianska 

Teplá, v podmienkach poľnohospodárskeho družstva PD DEVIO Nové Sady, zhodnotiť vplyv 

poveternostných podmienok ročníka na cukornatosť vybraných odrôd repy cukrovej.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Pokusy boli založené na experimentálnych pozemkoch PD DEVIO Nové Sady 

v rokoch 2016-2018. Územie poľnohospodárskeho družstva DEVIO Nové Sady sa nachádza 

na rozhraní kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Priebeh poveternostných podmienok je 

uvedený v tabuľke 1 a 2. 

 Maloparcelkové pokusy boli založené blokovou metódou, s náhodným usporiadaním 

pokusných členov, s trojnásobným počtom opakovaní (Ehrenbergerová,1995). 

Predplodinou repy cukrovej bola pšenica letná forma ozimná (Triticum aestivum L.). 

Agrotechnické úkony (obrábanie pôdy, založenie, spôsob regulácie zaburinenosti, ochrana 

proti chorobám a škodcom) v experimente s repou cukrovou boli v súlade so zásadami 

technológie pestovania s výsevom na konečnú vzdialenosť (0,19 x 0,45 m). Hnojenie bolo 

uskutočnené na základe agrochemického rozboru pôdy – metódou elektroultrafiltrácie. 

 

Tab. 1 Teplota vzduchu (°C) v pestovateľských ročníkoch 2016-2018 

mesiac  2016 2017 2018 

apríl 9,3 7,0 15,0 

máj 13,6 13,4 18,5 

jún 17,8 18,3 20,5 

júl 18,8 18,3 21,8 

august 16,8 19,9 23,1 

september 15,1 12,0 16,3 

priemerná teplota 15,23 16,48 19,20 

 

Tab. 2 Zrážky (mm) v pestovateľských ročníkoch 2016-2018 

mesiac  2016 2017 2018 

apríl 24,8 27,2 14,8 

máj 89,0 21,8 54 

jún 26,0 32,6 71,7 

júl 127,0 74,0 14,6 

august 50,0 24,0 49,4 

september 43,0 89,4 71,5 

∑ zrážok 359,8 269 276 

 

Odrody repy cukrovej (Listina registrovaných odrôd 2018): 

Leopolda: diploidná, normálno úrodový  (U/N) typ, tolerantný k rizománii.  

Francessa: diploidná, normálno úrodový (U/N) typ, tolerantný k rizománii. 

Vandana: diploidná, normálno úrodový (U/N) typ, tolerantný k rizománii. 
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Alabaster: diploidná, normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

Kosmas: triploidná, normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

Marenka: triploidná,  normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

Sioux: diploidná, normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

Varios: diploidná,  normálno cukornatý (N/C) typ, tolerantný k rizománii. 

 

Antek: diploidná,  cukornatý (C) typ, tolerantný k rizománii. 

Brian: diploidná,  cukornatý (C) typ, tolerantný k rizománii a cerkospóre. 

Plinius: diploidná,  cukornatý (C) typ, tolerantný k rizománii. 

 

Výsledky pokusov boli vyhodnotené analýzou rozptylu s použitím LSD testu 

kontrastov a intervalmi spoľahlivosti priemerov pomocou štatistického programu Statistica 

ver. 10 Cz  (Statsoft,  2011). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Proces tvorby buľvy a ukladania cukru v buľve sa uskutočňuje v priebehu celého 

vegetačného obdobia rozdielnou intenzitou. Každé vegetačné obdobie a každá fenologická 

fáza predstavujú špecifický model rastu, s diferencovaným vplyvom na hmotnostné prírastky 

a na tvorbu sacharózy v buľve.  
Z analýzy procesu tvorby cukornatosti vybraných odrôd repy cukrovej vyplýva 

štatisticky vysoko preukazný vplyv teplotných a vlahových podmienok, odrody, ako aj 

vzájomnej interakcie klimatických faktorov a odrody na cukornatosť (tab. 3). Priemerná 

cukornatosť testovaných odrôd v hodnotených rokoch je zobrazená na obr. 1. V roku 2017 

bola dosiahnutá najvyššia priemerná cukornatosť (18,29 %), v roku 2018 bola hodnota 

cukornatosti 16,96 % a najnižšia priemerná cukornatosť bola zistená v roku 2016 (15,45 %). 

Medzi jednotlivými rokmi bol LSD testom potvrdený vysoko preukazný rozdiel (P ˂ 0,01).  

Vo vegetačnom období  roka 2016 boli agroklimatické podmienky  pre tvorbu 

cukornatosti diametrálne odlišné v porovnaní s rokom 2017, v ktorom dosiahnutá cukornatosť 

bola najvyššia (18,29 %). Pre vegetačné obdobie roka 2016 bola charakteristická najnižšia 

priemerná teplota (15,23 °C), naopak úhrn zrážok za experimentálne obdobie bol najvyšší 

(359,8 mm). Pre vegetačné obdobie roka 2018 je typická najvyššia priemerná teplota (19,2 

°C) a úhrn zrážok na úrovni 276 mm.  

 

Tab. 3 Výsledky hodnotenia cukornatosti rozptylu (ANOVA) za obdobie rokov 2016-

2018 

Zdroj variability 
P – hodnota 

Cukornatosť 

odroda 0,002** 

roky < 0,01** 

odroda x roky < 0,01** 
P-hodnota – hladina preukaznosti 

** štatisticky vysoko preukazný vplyv faktora na hodnotený znak 
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Obr. 1 Priemerné cukornatosti testovaných odrôd repy cukrovej, úsečky reprezentujú 

95 % interval spoľahlivosti pre stanovený priemer 

 

 
Obr. 2 Priemerná cukornatosť buliev testovaných odrôd v rokoch 2016-2018, úsečky 

reprezentujú 95 % interval spoľahlivosti pre stanovený priemer 
 

 

2016 2017 2018

Rok

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

C
u
k
o
rn

a
to

s
ť 

(%
)

Odroda

C
u

k
o

rn
a

to
s
ť 

(%
)

Rok: 2016

Rok: 2017

Rok: 2018

A
L

A
B

A
S

T
E

R

V
A

R
IO

S

M
A

R
E

N
K

A

V
A

N
D

A
N

A

F
R

A
N

C
E

S
S

A

L
E

O
P

O
L

D
A

S
IO

U
X

A
N

T
E

K

K
O

S
M

A
S

P
L

IN
IU

S

B
R

IA
N

14

15

16

17

18

19

20



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 38 - 

Analýza priemerných hodnôt cukornatosti spracovaná podľa troch skúmaných rokov 

(obr. 2) potvrdzuje významný vplyv kombinácie ročníka a odrody na cukornatosť odrody. 

V roku 2017, s najvyššou priemernou cukornatosťou, bol rozdiel 1,78 % medzi 

najvyššou cukornatosťou (odroda Alabaster 19,22 %) a najnižšou cukornatosťou (odroda 

Kosmas 17,44 %). V roku 2018 bolo rozpätie medzi najvyššou cukornatosťou (odroda Antek 

17,62 %) a najnižšou cukornatosťou (odroda Leopolda 16,06 %) 1,56 %. V roku 2016, 

s najnižšou priemernou cukornatosťou, bola diferencia medzi odrodou s najvyššou 

cukornatosťou (odroda Leopolda 16,18 %) a odrodou s najnižšou cukornatosťou (odroda 

Alabaster 14,72 %) z hodnotených ročníkov najnižšia (1,46 %). Aj keď sa rok 2017 ukázal 

ako ročník s najvyššou cukornatosťou, v skupine testovaných odrôd boli zistené aj najvyššie 

rozdiely medzi cukornatosťou porovnávaných odrôd. V tomto roku bola skupina štyroch 

odrôd (Alabaster 19,22 %; Varios 19,04 %; Francessa 19,0 %; Marenka 18,92 %) na základe 

LSD testu vysoko preukazne odlišná (P ˂ 0,01) od zvyšných 7 odrôd. 

 

ZÁVER 

 

V pokusoch realizovaných na pozemkoch PD Devio Nové Sady v rokoch 2016-2018, 

s 11 odrodami repy cukrovej, bol zaznamenaný štatisticky vysoko preukazný vplyv 

teplotných a  vlahových podmienok, odrody, ako aj vzájomného spolupôsobenia klimatických 

faktorov a odrody na cukornatosť. Priemerná cukornatosť všetkých testovaných odrôd 

štatisticky vysoko preukazne (P ˂0,01) kolísala, pričom v roku 2017 bola dosiahnutá 

najvyššia priemerná cukornatosť (18,29 %), v roku 2018 (16,96 %) a najnižšia priemerná 

cukornatosť bola zistená v roku 2016 (15,45 %).  

Vplyv genetického založenia odrody na cukornatosť repy cukrovej bol na základe 

dosiahnutých výsledkov limitovaný faktormi prostredia. Hoci v roku 2017 bola dosiahnutá 

najvyššia priemerná cukornatosť, zároveň s  vysokou cukornatosťou sme určili aj najväčšie 

rozdiely v cukornatosti medzi hodnotenými odrodami, s rozpätím na úrovni 1,78 %. V menej 

vhodných podmienkach ročníkov 2016 a 2018 boli štatisticky významné rozdiely v úrode 

buliev. Cukornatosť v týchto rokoch bola s rozpätím medzi odrodami 1,56 % v roku 2018                          

a 1,46 % v roku 2016. Najnižšia celková priemerná cukornatosť v roku 2016 (15,45 %) 

zároveň znamenala najnižšie rozdiely v cukornatosti testovaných odrôd. Na základe 

trojročných pokusov bol pozorovaný v testovanom sortimente odrôd zaujímavý jav, kedy 

v roku priaznivom pre cukornatosť boli medzi odrodami aj najvyššie rozdiely v cukornatosti.  
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POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNYCH FAKTOROV NA MNOŽSTVO 

A KVALITU PRODUKCIE SLNEČNICE ROČNEJ 

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON QUANTITY 

AND QUALITY OF SUNFLOWER PRODUCTION 
 

Ernst Dávid, Černý Ivan, Marek Ján 

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov, Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov, SPU v Nitre 

 

Summary 

The aim of this field experiment was to evaluate the influence of year weather conditions 

of 2013, 2014 and 2015 on sunflower seed yield and oil content. The experiment was carried 

out on the experimental fields of the Plant Biology and Ecology Centre, the Faculty 

of Agrobiology and Food Resources of the Slovak University of Agriculture in Nitra. 

The experiment was established by the method of vertically divided blocks with three 

replications and random arrangement. The influence of year weather conditions on seed yield 

and oil content of sunflower was high significant. For seed yield (2.76 t/ha) and oil content 

(52.33%) the 2014 was more favourable. 

Key words: sunflower, year weather conditions, seed yield, oil content 

 

ÚVOD 

 

Podľa údajov FAO (2013) je  slnečnica ročná celosvetovo štvrtou najvýznamnejšou 

olejninou sveta. Jej nažky obsahujú do 60 % vysokokvalitného oleja (Faramarzi et al., 2008). 

Produkčný proces poľných plodín sa realizuje za neustále sa meniacich podmienok prostredia 

v systéme pôda – porast – atmosféra. Za objektívny výrobný činiteľ v rastlinnej výrobe 

môžeme považovať počasie. Vplyv počasia na úrodu a kvalitu pestovaných plodín sa výrazne 

podieľa na celkovej ekonomike poľnohospodárstva (Jan a Seiler, 2007).   

Určenie vzťahu medzi biologickým potenciálom rastliny a faktormi prostredia patrí 

k základným princípom tvorby úrody poľnohospodárskych plodín. S prebiehajúcou zmenou 

klímy bude možné využiť možnosti postupného rozširovania pestovania slnečnice ročnej 

aj do repárskej či zemiakovej výrobnej oblasti (Málek et al., 2013). Ako uvádza Leon et al. 

(2003), Georgescu et al. (2015) a Bodrone et al. (2017),  základom tvorby úrody nažiek 

a obsahu oleja v nažkách sú environmentálne faktory ako teplota vzduchu a zrážky. 

Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vplyv poveternostných podmienok ročníka na úrodu 

nažiek a obsah oleja v nažkách slnečnice ročnej. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Poľný pokus bol realizovaný v rokoch 2013, 2014 a 2015 na experimentálnej báze 

Strediska biológie a ekológie rastlín FAPZ SPU v Nitre – Dolná Malanta, lokalizovanej  

v teplej kukuričnej výrobnej oblasti (klimatická oblasť: teplá; klimatická podoblasť: suchá; 

klimatický okrsok: teplý, suchý s miernou zimou a  dlhým slnečným svitom, pôda: hnedozem 

kultizemná). 

V rámci 7 honového osevného postupu bola predplodinou slnečnice ročnej 

(Helianthus annuus L.) pšenica letná forma ozimná (Triticum aestivum L.). Obrábanie pôdy 

(podmietka, hlboká jesenná orba) a spôsob založenia porastu (medziriadková vzdialenosť: 

0,70 m, vzdialenosť v riadku: 0,22 m) boli uskutočnené v súlade so zásadami konvenčnej 

technológie pestovania slnečnice ročnej. Základné hnojenie bolo realizované bilančnou 

metódou, na základe agrochemického rozboru pôdy na predpokladanú výšku úrody 3 t.ha
-1

. 
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V pokuse boli zaradené nasledovné hybridy: NK Brio: dvojlíniový hybrid 

s normálnym typom oleja, má vysoký úrodotvorný potenciál, rýchly počiatočný rast a vysokú 

toleranciu voči suchu, vhodný pre konvenčný typ technológie. NK Neoma: dvojlíniový 

stredne neskorý hybrid s normálnym typom oleja, rezistentný na imidazolin, vhodný pre 

ClearField
®
 technológiu. NK Alego: dvojlíniový stredne skorý hybrid, s normálnym typom 

oleja, vhodný pre  ClearField
®
 technológiu. 

Úroda nažiek slnečnice ročnej bola prepočítaná v rámci jednotlivých variantov  

pokusu na plochu 1 ha. Základné meteorologické údaje za jednotlivé experimentálne roky boli 

získané z meteorologickej stanice Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre 

(tab. 1). Pokus bol založený metódou kolmo delených blokov s náhodným usporiadaním 

pokusných členov, v  troch opakovaniach. Výsledky pokusu boli štatisticky vyhodnotené 

analýzou rozptylu prostredníctvom štatistického programu Statistica 10. 

 

Tab. 1 Poveternostné podmienky experimentálnych ročníkov 

Mesiac 

  

Ideálna potreba  2013 2014 2015 

∑  mm X td °C ∑  mm X td °C ∑  mm X td °C ∑  mm X td °C 

IV. 27,5 10 23 11,65 32,8 10,8 25,6 8,5 

V. 77,6 12 65,6 15,09 57,4 13,3 83 12,8 

VI. 13,6 16 54,8 18,54 52,0 17,3 23,6 17,3 

VII. 14,6 19 2,2 22,25 113,2 19,9 26,4 21 

VIII. 95,4 18 70 20,89 74,4 17,1 77,4 21,2 

IX. 12,2 15 60,8 13,63 109,0 15,1 43,2 14,9 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Priebeh poveternostných podmienok bol v priebehu experimentálnych vegetačných 

období nevyrovnaný. Z hľadiska zistených priemerných mesačných teplôt a úhrnu zrážok, 

v porovnaní s ideálnou potrebou, považujeme  experimentálne roky za nadpriemerné. 
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Obr. 1 Vplyv ročníka na úrodu nažiek slnečnice ročnej, 

testovanie kontrastov Fisherov LSD test (α = 0,01; P ˂ 0,001) 
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Výsledky experimentu preukázali, že priebeh poveternostných podmienok ročníka mal 

na výšku úrody nažiek štatisticky  vysoko preukazný vplyv (obr. 1). Priemerná úroda nažiek 

dosiahla hodnotu 2,36 t.ha
-1

. Ako vhodnejší pre pestovanie slnečnice ročnej sa z hľadiska 

úrody nažiek prejavil rok 2014, v ktorom bola zaznamenaná vyššia úroda nažiek (2,76 t.ha
-1

), 

v porovnaní s rokom 2015, v ktorom dosiahnutá úroda bola 1,74 t.ha
-1

. Štatisticky preukazný 

vplyv ročníka na dosiahnutú úrodu nažiek slnečnice ročnej vo svojich prácach popisujú 

Pereyra-Irujo a Aguirrezábal (2007),  Černý et al. (2013) a Bodrone et al. (2017). 
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Obr. 2 Vplyv ročníka na obsah oleja v nažkách slnečnice ročnej, 

testovanie kontrastov Fisherov LSD test (α = 0,01; P ˂ 0,001) 

 

Priebeh poveternostných podmienok mal na obsah oleja v nažkách štatisticky vysoko 

preukazný vplyv (obr. 2). Priemerný obsah oleja za experimentálne obdobie bol 47,77 %. 

Vyšší obsah oleja (52,44 %) bol zaznamenaný v roku 2014, najnižší obsah oleja (45,57 %)  

bol zistený v roku 2015. Štatisticky preukazný vplyv poveternostných podmienok ročníka 

na obsah oleja v nažkách slnečnice ročnej vo svojej práci dokumentuje Pereyra-Irujo 

a Aguirrezábal (2007) a Bodrone et al. (2017). 

 

ZÁVER 

 

Z výsledkov experimentu vyplýva, že priemerná úroda nažiek za sledované obdobie 

rokov 2013, 2014 a 2015 bola 2,36 t.ha
-1

 s priemerným obsahom oleja 47,77 %. 

Poveternostné podmienky ročníka ovplyvnili výšku úrody a  obsah oleja nažiek slnečnice 

ročnej štatisticky vysoko preukazne. Pre pestovanie slnečnice ročnej bol v rámci dosiahnutej 

úrody nažiek (2,76 t.ha
-1

) a obsahu oleja v nažkách (52,44 %) vhodnejší rok 2014. 

Z uvedeného vyplýva, že pri formovaní úrody a jej kvality je významným faktorom voda a jej 

obsah v pôde. Z tohto dôvodu odporúčame v systéme pestovania slnečnice ročnej v ročníkoch 

s nedostatkom zrážok (zrážky do 30 mm v mesiaci júl) uplatniť dodatkovú závlahu. 
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Summary 

Organic plant production is widely recognised as being friendlier to the environment, more 

controlled, better for human health. Recent food crises have caused consumers to look for 

more authentic and health food products. The objectives of this study were to characterize and 

analyse the relation of students of Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak 

University of Agriculture in Nitra to products of organic plant production. The survey was 

carried out by questionnaire during the winter term 2018 – 2019. The selected sample was 

represented by 58 daily and external students. On the basis of results, all external respondents 

(100%) and most of the daily respondents (84%) about terminology “organic plant 

production” have already heard. In the external (12%) and daily (29%) studies, a relatively 

high percentage of respondents replied that they did not know whether they came into contact 

with the organic plant product. The majority of respondents stated that the higher purchase 

price did not discourage them from purchasing organic plant products. This confirms that 

respondents are willing to pay extra for higher quality food. 

Key words: organic farming products, organic plant production, nutrition, relationship, 

students 

 

ÚVOD 

 

Ekologická poľnohospodárska výroba je extenzívnou alternatívou k intenzívnej 

konvenčnej poľnohospodárskej výrobe. Biologickú a ekologickú stránku výroby stavia pred 

ekonomickú a teda kvalitu poľnohospodárskej produkcie pred jej kvantitu. Táto 

charakteristika z nej robí všeobecne uznávaný a podporovaný model hospodárenia na pôde 

uplatňovaný v súlade s cieľmi Koncepcie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (Brandt 

a Molgaard, 2001; Andrejovský a Dušenicová, 2006). Vzhľadom k tomu, že hospodárenie 

v tomto systéme si vyžaduje rešpektovanie série biologických a výrobných obmedzení, jeho 

praktická realizácia je náročnejšia ako konvenčná výroba, z čoho vyplývajú vyššie ceny 

produktov ekologickej rastlinnej výroby pre koncového užívateľa. Cena ako jeden 

z dôležitých nástrojov marketingového mixu je pri realizácii bioprodukcie rozhodujúca tak 

pre predávajúceho, ako aj pre kupujúceho. Ak sa vezme do úvahy všeobecný predpoklad, že 

produkt s vyššími produkčnými nákladmi by mal mať aj vyššiu cenu, tak cena ekologickej 

produkcie by mala byť vyššia ako cena ekvivalentu z konvenčnej výroby (Drímajová, 2005; 

Kretter, 2006; Vacvalik, 2010). 

Ekologické poľnohospodárstvo sa na Slovensku rozvíja od roku 1991. V súčasnosti 

zaberá približne 10 % poľnohospodárskej pôdy (193 979,53 ha), z toho 65 783,34 ha tvorí 
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orná pôda a 126 233,03 ha trvalé trávne porasty. Ostatok zaberajú sady (1 818,54 ha) a vinice 

(144,62 ha). V systéme ekologického poľnohospodárstva je registrovaných celkovo 

824 prevádzkovateľov, z toho je 546 prevádzkovateľov s pôdou. Nárast oproti roku 2018 

(535 prevádzkovateľov s pôdou) a roku 2017 (439 prevádzkovateľov s pôdou) je evidentný 

(ÚKSUP, 2019c). 

Predkladaná štúdia bola vykonaná na základe vzrastajúceho podielu ekologicky 

pestovaných rastlín v rámci osevu poľných plodín a vzrastajúcemu podielu produktov z nich 

v potravinovom reťazci obyvateľstva. Cieľom štúdie bolo charakterizovať a analyzovať vzťah 

študentov k produktom ekologickej rastlinnej výroby. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Metodika predkladanej štúdie vyplýva z cieľa práce. Skúmaným problémom štúdie je 

vzťah študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom 

ekologickej rastlinnej výroby ako súčasti potravinového reťazca obyvateľstva. Analýza 

vzťahu študentov sa vykonávala výskumnou metódou, formou dotazníka. Dotazník je druhom 

výskumnej techniky, zásadne slúži na získavanie kvantitatívneho materiálu od väčšieho počtu 

osôb (Šeben Zaťková et al., 2015). Nami zostrojený dotazník bol anonymný z dôvodu 

získania čo najobjektívnejších odpovedí. Celkovo bol formulovaný z piatich zatvorených 

položiek a venoval sa nasledovným okruhom – identifikácia študenta (pohlavie, vek, študijný 

program, ročník a forma štúdia), vzťah respondentov k ekologickej rastlinnej výrobe 

a produktom z nej vyrábaných. Konkrétne otázky týkajúce sa ekovýroby a ekoproduktov boli 

vo forme štvorstupňovej kvalitatívne diferencovanej škály odpovedí, vzťahujúcich sa k danej 

problematike. 

Realizácia prieskumu prebiehala v zimnom semestri akademického roka 2018/2019. 

Do prieskumu boli zaradení študenti II. a III. ročníka Fakulty agrobiológie 

a potravinových zdrojov SPU v Nitre, študijného programu farmárstvo, manažment rastlinnej 

výroby a všeobecné poľnohospodárstvo v dennej i externej forme štúdia. Vybraný súbor 

reprezentovalo celkovo 58 študentov denného a externého štúdia. Pri zúčastnenej vzorke 

študentov boli zohľadnené demografické údaje (vek, pohlavie). Z oslovených univerzitných 

študentov bolo 35 mužov a 23 žien. Študenti boli vo veku 20 – 55 rokov. 

Výsledky prieskumu sú spracované a prezentované formou grafov podľa jednotlivých 

možností odpovedí, vyjadrené v percentách prostredníctvom programu MS Excel. Pri 

spracovávaní a vyhodnocovaní výsledkov bola použitá matematicko-štatistická analýza. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Nami realizovaný prieskum bol smerovaný na študentov II. a III. ročníka Fakulty 

agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Celkovo bolo študentom denného 

a externého štúdia študijných programov Farmárstvo, Manažment rastlinnej výroby 

a Všeobecné poľnohospodárstvo rozdaných 58 dotazníkov, ktorých návratnosť bola 100 %. 

Na základe otázky „Počuli ste už o terminologickom pojme ekologická rastlinná 

výroba?“ sme zistili, že povedomie o ekologickej rastlinnej výrobe majú vyššie študenti 

externej formy. Ako zobrazuje graf na obr. 1, všetci respondenti na externom štúdiu (100 %) 

o danom terminologickom pojme už počuli. Pri externých študentoch za výsledkom stojí ich 

intenzívnejší kontakt s agronomickou praxou. Pri dennom štúdiu však bola zaznamenaná  časť 

študentov (3 %), ktorá o tomto termíne ešte nikdy nepočula. Z uvedeného vyplýva potreba 

prehlbovania vedomostí o tomto odvetví poľnohospodárstva na výučbe jednotlivých 

predmetov. 
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Naše zistenia sú v súlade s výskumom realizovaným kolektívom Kozelová et al. 

(2011), ktorí uvádzajú, že tento pojem je známy 97 % respondentov. Len 3 % (13) 

respondentov sa s daným pojmom ešte nestretlo. 

      
Obr. 1 Percentuálne vyjadrenie povedomia študentov o termíne „ekologická rastlinná 

výroba“ 
 

Právny rámec pre ekologickú rastlinnú výrobu nadobudol rozmery a nové praktické 

realizácie na úrovni Európskeho spoločenstva 1. januára 2009. Týmto dňom vstúpilo do 

účinnosti Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických 

produktov, ktoré obsahuje 42 článkov usporiadaných do 7 hláv a jednej prílohy. Svoju 

účinnosť má do 31. decembra 2020. V plnom rozsahu bude od 1. januára 2021 platiť nové 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 848/2018 z 30. mája 2018 o ekologickej 

výrobe a označovaní ekologických produktov (ÚKSÚP, 2019b). Slovenská republika ako 

členský štát Európskeho spoločenstva využíva svoje právo ustanovovať špecifiká slovenskej 

ekologickej poľnohospodárskej výroby v národnom právnom predpise. Pre celú oblasť 

ekologickej poľnohospodárskej výroby na Slovensku 1. júnom 2009 nadobudol účinnosť 

zákon č. 189/2009 z 29. apríla 2009 (Schlosserová a Juršík, 2009). 

Analýzou výsledkov sme zistili, že väčšina študentov FAPZ, SPU v Nitre už do 

kontaktu s produktom ekologickej rastlinnej výroby prišla, resp. takýto produkt už 

konzumovala. Pozitívne odpovedalo až 88 % externých a 65 % denných študentov. 

Na externom (12 %) i dennom (29 %) štúdiu pomerne vysoké percento respondentov 

odpovedalo, že nevie, či s takýmto produktom prišlo do kontaktu. Výsledky sú prezentované 

na obrázku 2.  

      
Obr. 2 Percentuálne vyjadrenie kontaktu študentov s produktom ekologickej rastlinnej 

výroby 
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Z uvedeného vyplýva, že na výučbe je potrebné, aby sa pedagóg zameral 

na podrobnejšiu charakteristiku a popis ekologických rastlinných produktov. 

Znalosť produktov patrí podľa Brucksa (1985) k významným faktorom, ktoré 

zohrávajú dôležitú úlohu vo finálnom rozhodovacom procese spotrebiteľa. Priaznivý vplyv na 

výber potravín má aj dostatočná úroveň vedomostí spotrebiteľa a dostatok spoľahlivých 

informácií o výrobkoch (Verbeke, 2008). Danú skutočnosť potvrdzuje aj analýza názorov 

spotrebiteľov na biopotraviny, ktorú uskutočnili Kozelová et al. (2011). Autori uvádzajú, že je 

potrebné informovanosť spotrebiteľov o označovaní biopotravín logami zvýšiť. Z hľadiska 

pohlavia, vyššie povedomie o označení ekoproduktov majú ženy  72 % opýtaných žien pozná 

logo ekologického poľnohospodárstva, zatiaľ čo viac ako polovica mužov (54 %) dané logo 

nepozná. Z hľadiska vekovej štruktúry, mladí ľudia skôr poznajú logo ekologickej výroby. 

Výsledky autorského kolektívu Kozelová et al. (2011) potvrdzujú aj zahraničné výskumy 

Magnusson et al. (2001) a Stobbelaar et al. (2007), ktorí zhodne uvádzajú, že mladí ľudia 

majú pozitívny postoj k produktom ekologickej rastlinnej výroby aj napriek tomu, že ich cena 

je vyššia a majú obmedzený príjem financií, ktorý im nedovoľuje si dané produkty pravidelne 

kupovať. 

Ako znázorňuje graf na obrázku 3, aj nami realizovaný prieskum potvrdzuje, že vyššia 

nákupná cena produktov ekologickej rastlinnej výroby mladých ľudí neodrádza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Obr. 3 Percentuálne vyjadrenie odradenia vyššej nákupnej ceny od nákupu produktov 

ekologickej rastlinnej výroby 

 

Danú skutočnosť potvrdila väčšina respondentov (59 % na externom štúdiu a 61 % na 

dennom štúdiu). Asi jednu tretinu študentov vyššia nákupná cena takýchto produktov 

od nákupu odradila (35 % študentov na externom a 26 % študentov na dennom štúdiu). 

Dôvodov, prečo sú ceny bioproduktov vyššie v porovnaní s cenami konvenčných 

produktov, môže byť niekoľko: 10 – 40 % vyššie náklady na výrobu; vyššie náklady na 

prepravu; predaj produktov sústredený do špecializovaných obchodov; nedostatočná ponuka 

a výroba nesústredená na jednom mieste (Matysik-Pejas a Szafranska, 2009). 

Trh s  ekologickými produktami sa systematicky rozširuje a v roku 2017 dosiahol 

obrat 97 miliárd US dolárov (približne 90 miliárd eur). Pre porovnanie, globálny 

maloobchodný predaj ekologických potravín a nápojov dosiahol v roku 2000 hodnotu  

17,9 miliárd US dolárov, v roku 2014 80 miliárd US dolárov. Najviac predaných produktov 

bolo v Severnej Amerike a v Európe (približne 90 % predajov). Medzi krajiny s najväčším 

trhom ekologických produktov patrili v roku 2017 USA (40 miliárd eur), Nemecko 

(10 miliárd eur), Francúzsko (7,9 miliárd eur) a Taliansko (3,1 miliardy eur). Najväčší trh 
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ekologických komodít v roku 2017 bol v USA (47 % z globálneho trhu), nasledovaný štátmi 

Európskej únie (37 % – 34,3 miliardy eur) a Čínou (8 % – 7,6 miliardy eur). 

Najvyššia spotreba ekoproduktov (vyjadrená v eurách na 1 obyvateľa/rok) bola zistená 

vo Švajčiarsku (288 €), Dánsku (278 €) a Švédsku (237 €). Európsky priemer dosiahol v roku 

2017 hodnotu 50,3 €/osoba/rok, celosvetový 12,2 €/osoba/rok. Slovenský predaj 

ekologických potravín a nápojov dosiahol v roku 2010 hodnotu 4 miliónov eur, na ekologické 

produkty utratil každý Slovák 1 €/rok (Lernoud a Willer, 2019). 

79 % Európanov si myslí, že produkty ekologického poľnohospodárstva sú vyrobené 

s veľmi obmedzeným použitím pesticídov, hnojív a antibiotík; 78 % Európanov sa domnieva, 

že dané produkty sú vyrobené pomocou techník, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu; 

76 % opýtaných Európanov si myslí, že pri výrobe ekoproduktov sa rešpektujú vyššie 

štandardy starostlivosti o zvieratá a 72 % si myslí, že majú vyššiu kvalitu a sú zdravšie 

(Guillot, 2018). Názor na problematiku zdravších a kvalitnejších produktov z ekologickej 

rastlinnej výroby v porovnaní s produktami z konvenčnej rastlinnej výroby sme analyzovali aj 

v rámci našej štúdie (obr. 4). 

     
Obr. 4 Percentuálne vyjadrenie názoru či sú produkty ekologickej rastlinnej výroby 

zdravšie v porovnaní s produktami z konvenčnej rastlinnej výroby 

 

Pri hodnotení otázky, či sú produkty ekologickej rastlinnej výroby zdravšie 

v porovnaní s produktami z konvenčnej rastlinnej výroby sme zistili, že viac ako polovica 

respondentov si myslí, že áno (61 % študentov na externom a 58 % študentov na dennom 

štúdiu). Takmer tretina respondentov na oboch formách štúdia k tejto otázke stanovisko 

zaujať nevedela. Záporné odpovede (11 % študentov na externej forme štúdia a 7 % na dennej 

forme štúdia) vyjadrili najmä študenti, ktorí pracujú priamo v agronomickej praxi. Pri 

odpovedi „iné“ sa študenti denného štúdia najčastejšie vyjadrovali, že neveria tomu, čo 

uvádza etiketa výrobku. 

Lacko-Bartošová et al. (2005) uvádzajú, že rastlinné produkty z ekologického 

poľnohospodárstva obsahujú menej nitrátov a rezíduí pesticídov v porovnaní s produktami 

z konvenčného poľnohospodárstva. Obsahujú viac sušiny, vitamínu C, vitamínov skupiny B, 

viac fenolových zlúčenín, esenciálnych aminokyselín a celkových cukrov. Taktiež sú 

produkty ekologickej rastlinnej výroby charakteristické vyšším obsahom železa, horčíka, 

fosforu, častokrát i vyšším obsahom zinku, sodíka, draslíka, medi, mangánu, brómu, vápnika, 

selénu, molybdénu či chrómu. Zo štúdií vyplýva až 50 % nižšia frekvencia výskytu 

mykotoxínov v porovnaní s produktami z konvenčného poľnohospodárstva. Ekologické 

produkty sa odlišujú aj vyšším obsahom sekundárnych metabolitov. 

Ekologické rastlinné produkty majú lepšiu senzorickú kvalitu, chuť, vôňu, sú sladšie, 

kompaktnejšie z dôvodu vyššieho obsahu sušiny. Vyššia kvalita ekologického ovocia 

a zeleniny je daná vyšším obsahom biologicky aktívnych látok, ekologické produkty sú lepšie 
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skladovateľné vďaka vyššiemu obsahu sušiny a pevnejšej štruktúre, dosahujú nižšie straty 

vplyvom transpirácie, hnilobných procesov, dýchania. Dôvodom je vyšší obsah sušiny, 

minerálnych látok a celkových cukrov (Lacko-Bartošová et al., 2005; Mendelová et al., 2011). 

Do najnovšieho prieskumu zameraného na ekologické poľnohospodárstvo vo svete 

(z konca roku 2017) bolo zaradených 181 krajín, vrátane Slovenskej republiky. V roku 2017 

bolo na svete 69,8 miliónov hektárov ekologicky obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, 

vrátane konverzie. Pre porovnanie, v roku 2014 bolo obhospodarovaných 43,7 miliónov 

hektárov, v roku 1999 len 11 miliónov hektárov. Medzi regióny s najväčšou rozlohou 

ekologickej poľnohospodárskej pôdy sa radí Oceánia (35,9 mil. ha – 50 % z celkovej 

ekologicky obhospodarovanej pôdy), Latinská Amerika (3,2 mil. ha – 11 %), nasledované 

Áziou (6,1 mil. ha – 9 %), Severnou Amerikou (3,2 mil. ha – 5 %) a Afrikou (2,1 mil. ha – 

3 %) (Willer et al., 2019). 

V súčasnosti je ekologickým spôsobom obhospodarovaných 1,4 % celosvetovej 

poľnohospodárskej pôdy. Najvyšší podiel ekologicky obhospodarovanej pôdy z celkovej 

poľnohospodárskej pôdy je v Oceánii (8,5 %) a v Európe (2,9 %). V rámci členských štátov 

Európskej únie je daný podiel na úrovni 7,2 %. Niektoré krajiny však dosiahli vyšší podiel – 

Lichtenštajnsko (37,9 %) a Samoa (37,6 %), celkovo je na svete 14 krajín s podielom 

ekologicky obhospodarovanej pôdy do 10 %, vrátane Slovenska (10 %) (Willer et al., 2019). 

V roku 2017 bol zaznamenaný rekordný nárast celosvetovej ekologicky 

obhospodarovanej pôdy – o 11,7 mil. ha, resp. o 20 %. Situácia sa zlepšuje aj na Slovensku 

a od roku 2013 je evidentný každoročný nárast ekologicky obhospodarovanej pôdy. Podľa 

svetovej organizácie FiBL bolo v roku 2017 ekologicky obhospodarovaných 189 148 ha pôdy 

(39. miesto celosvetovo), čo predstavovalo 10,0 % výmery poľnohospodárskej pôdy 

(14. miesto celosvetovo). Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

v Bratislave uvádza, že nárast ekologickej pôdy bol z 162 028 ha v roku 2013 na 

193 979,53 ha v súčasnosti (30. apríl 2019). Orná pôda predstavuje 65 783,34 ha, trvalé 

trávne porasty 126 233,03 ha, sady majú rozlohu 1 818,54 ha a vinice 144,62 ha. K 30. aprílu 

2019 je na Slovensku v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných 

824 prevádzkovateľov (z toho 546 s pôdou) (ÚKSÚP, 2019a; ÚKSUP, 2019b). 

Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina študentov (76 % na externom a 90 % 

na dennom štúdiu) súhlasí s rozširovaním ekologickej rastlinnej výroby na Slovensku. Ako 

znázorňuje graf na obrázku 5, pri externých študentoch sa však našlo 12 % respondentov, 

ktorí vyjadrili nesúhlas s rozširovaním ekologickej rastlinnej výroby na Slovensku. 

Najčastejšie sa jednalo o agronómov s viacročnou praxou a skúsenosťami s konvenčnou 

i ekologickou rastlinnou výrobou. 

      
Obr. 5 Percentuálne vyjadrenie súhlasu s rozširovaním ekologickej rastlinnej výroby  

na Slovensku 
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ZÁVER 

 

Cieľom predkladanej štúdie bolo charakterizovať a analyzovať vzťah študentov II. 

a III. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov 

SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby ako súčasti potravinového reťazca 

obyvateľstva. Štúdia bola zameraná aj na preskúmanie psychologických faktorov 

ovplyvňujúcich spotrebiteľa pri procese nakupovania produktov ekologickej rastlinnej 

výroby. Spotrebitelia majú záujem prehlbovať svoje poznatky o ekologických produktoch. 

Spotrebiteľské správanie je ovplyvnené štyrmi významnými faktormi: kultúrnymi, 

spoločenskými, osobnými a psychologickými. Rozhodovanie pri nákupe je ovplyvňované 

štyrmi psychologickými faktormi: motivácia, vnímanie, učenie, presvedčenie a postoje. 

Vo fáze rozhodnutia o nákupe „dochádza k výmene objemu finančných prostriedkov za 

vlastnícke právo k produktu v prospech spotrebiteľa“. Dosiahnutie vytýčených čiastkových 

cieľov umožňuje vyslovenie nasledovných záverov: 

Na základe výsledkov prieskumu možno konštatovať, že všetci respondenti 

na externom štúdiu (100 %) a väčšina respondentov na dennom štúdiu (84 %) 

o terminologickom pojme „ekologická rastlinná výroba“ už počula. Pri dennom štúdiu však 

bola zaznamenaná aj časť študentov (3 %), ktorá o tomto termíne ešte nikdy nepočula. 

Z uvedeného vyplýva potreba prehlbovania vedomostí o tomto odvetví poľnohospodárstva na 

výučbe jednotlivých predmetov. 

Na externom (12 %) i dennom (29 %) štúdiu pomerne vysoké percento respondentov 

odpovedalo, že nevie, či s produktom ekologickej rastlinnej výroby prišlo do kontaktu. 

Väčšina respondentov (59 % na externom štúdiu a 61 % na dennom štúdiu) uviedla, že 

od nákupu produktov ekologickej rastlinnej výroby ich vyššia nákupná cena neodradila. 

Uvedené potvrdzuje, že respondenti sú ochotní si za vyššiu kvalitu potravín priplatiť. Podľa 

členov európskej technologickej platformy Organics sa zistený fakt výraznejšie prejaví po 

roku 2025, kedy sa ľudia budú stravovať zdravšie a vyváženejšie. Zmenia sa preferencie 

v prospech ekologických produktov, začne sa oceňovať ich špecifická chuť a ich regionálne 

podoby. 
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Summary 

The research work deals with aspects of health and nutritional aspects of women during and 

before pregnancy. The objective was to evaluate the dietary habits in the pre- and post-

pregnancy period, to identify preferences and attitudes to healthy nutrition. The research was 

conducted between August 2018 and February 2019 and was attended by 75 women from the 

Banská Bystrica Region aged 19.58 to 39.69 years (mean age 26.76 ± 4.38 years) in different 

stages of pregnancy. At the beginning of the research, 38.70 % of women were in the first 

trimester, 33.30 % in the second and 28 % in the third trimester. A nutritional questionnaire 

and interview showed a significant improvement in food preferences and frequency 

consumption in the pre-conception versus post-conception period. The favorable finding was 

that more women consumed daily meals regularly during pregnancy versus pre-pregnancy. 

Less favorable is the use of the Internet as a source of lifestyle information, including 

nutrition. In pre-delivery examination, the mean weight gain of the women under study was in 

the recommended range. The incidence of obesity in women before pregnancy was only in 

one case. The oral glucose tolerance test (oGTT) found only favorable values during testing 

and at the end of the test. Anemia was found in 9.3% of women in the 2nd trimester and 

20.4% in the 3rd trimester. Control and health monitoring is very important before and during 

pregnancy. 

Key words: pregnancy, health parameters, nutrition, eating habits, eating regime 

 

ÚVOD 

 

V gravidite sú s ohľadom na vývoj embrya resp. plodu a vzhľadom na rast a vývoj 

niektorých orgánov matky zvýšené nutričné požiadavky, a to po stránke kvalitatívnej aj 

kvantitatívnej. Správna výživa v gravidite má poskytovať nutrične významné zložky, celkovo 

má zabezpečiť optimálny prenatálny aj postnatálny vývoj. Zdroje potrebných živín majú byť 

kvalitné a plnohodnotné, s čím súvisí racionálny výber potravinových zdrojov potrebných 

nutrientov pre správny vývoj a zdravie plodu a matky. Nesprávna výživa je jedným z 

faktorov, ktorá môže zásadným spôsobom nepriaznivo ovplyvniť priebeh gravidity a 

zdravotný stav dieťaťa (Müllerová, 2003, 2004). 

Kvalita stravy pred samotnou koncepciou t.j. počatím je úzko spojená s udržiavaním 

dobrého zdravotného stavu a minimalizáciou zdravotných  rizík,  s predchádzaním  rôznym  

vrodeným  malformáciám a so zabezpečením optimálnej  telesnej  hmotnosti  pre  matku  aj  

dieťa.  Z tohto  hľadiska  je najzraniteľnejšie obdobie rastu placenty a vývoja plodu, ktoré 

nastáva v prvých týždňoch, kedy tehotenstvo ešte nemusí byť zistené resp. potvrdené. 

Základným predpokladom je  konzumovať vyváženú stravu zloženú z nutrične hodnotných 

potravín, zvýšiť spotrebu potravín bohatých na vápnik alebo železo obohatené s vitamínom C, 

ktoré prispieva k jeho lepšiemu vstrebávaniu, konzumovať denne potraviny s obsahom 

bielkovín, ako aj bohaté na kyselinu listovú (Dean et al., 2014). 

Cieľom  práce  bolo  preskúmať u gravidných žien zdravotné a nutričné 

charakteristiky a zhodnotiť stav zdravia a výživy u žien v pre- a post-koncepčnom období. 

 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 53 - 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Zisťovali a analyzovali sme aspekty zdravia a výživy vo  vybranom  súbore  

gravidných  žien,  ktoré  navštevovali tehotenskú  poradňu.  Ženy boli v rôznych štádiách 

gravidity. Hodnotili sme celkovo 75 žien z Banskobystrického kraja vo veku od 19,64 až 

39,69 rokov (priemerný vek 26,75 ± 4,40 rokov). Na začiatku výskumu (v auguste 2018) bolo 

najviac (38,70 %) žien v prvom trimestri, na konci výskumu (vo februári 2019) 80 % 

v treťom trimestri (tab. 1).  

 

Tab. 1 Trimester pri vyšetrovaní vybraných parametrov 

Trimester (týždeň tehotenstva) Začiatok meraní Koniec meraní 

n % n % 

1. trimester (1. - 13. tt) 29 38,70 4 5,30 

2. trimester (14. - 27. tt) 25 33,30 11 14,70 

3. trimester (28. - 40. tt) 21 28,00 60 80,00 

tt – týždeň tehotenstva 

Údaje o zdravotnom stave a stravovacích zvyklostiach v prekoncepčnom období (pred 

graviditou) a v postkoncepčnom období (počas gravidity v jednotlivých tt – týždňoch 

tehotenstva) sme zisťovali dotazníkovou metódou a riadeným rozhovorom. Osobitne sme sa 

zamerali na stravovací režim a príjem denných jedál v uvedených dvoch životných etapách. 

Na zhodnotenie zistených dát sme aplikovali komparatívnu metódu. Chí-kvadrát test sme 

použili na testovanie nezávislosti kategorických premenných.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Vo vyšetrovanom súbore žien bolo 60 % nad vekovou hranicou 25 rokov. Zistili sme, 

že priemerná hmotnosť pred graviditou predstavovala 63,5  8,03 kg a priemerná hodnota 

BMI bola v rozmedzí normy (tab. 2). Hmotnosť v sledovanom tt v porovnaní s hmotnosťou 

pred graviditou, bola v priemere 71,52  9,98 kg, t.j. o 8,02 kg vyššia, čiže hmotnostný 

prírastok počas gravidity zodpovedal odporúčaniam maximálne 20 % hmotnosti pred 

graviditou (Fatrcová-Šramková, 2011).  

 

Tab. 2 Základné údaje vyšetrovaných žien* 

 priemer minimum maximum 

Vek (rok) 26,76  4,38 19,58 39,69 

Výška (cm) 165,24  3,43 158 172 

Hmotnosť pred graviditou (kg)   63,5  8,03 48 90 

BMI pred graviditou (kg.m
-2

) 23,11  3,03 17,63 32,27 

Hmotnosť počas gravidity (kg) 71,52  9,98 50 110 

BMI počas gravidity (kg.m
-2

) 26,22  3,74 17,93 39,44 

 n % 

Vek ≤ 25 rokov 30 40 

Vek >25 rokov 45 60 

* v čase dotazovania žien (okrem údajov v čase pred graviditou) 

             

Z hľadiska hodnôt BMI pred graviditou spadá 28 % žien do štádia preobezity, na 

druhej strane u 4 % sme zaznamenali hodnoty podhmotnosti (tab. 3). Väčšina žien, ktorú 

tvoria dve tretiny (66,70 %), má podľa stanovených noriem pre hodnoty BMI (WHO, 2019) 
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normálnu hmotnosť. Pozitívne zistenie bolo, že prípad obezity pred graviditou bol ojedinelý 

(obezita I. stupňa len u jednej probandky).  

Polovica žien bola v očakávaní prvého pôrodu, pričom u všetkých z nich sa potvrdilo 

jednoplodové tehotenstvo (tab. 4). Iba dve ženy z celkového počtu podstúpili už tri pôrody 

a 17,30 % rodilo v uplynulom období dvakrát, kde u 4 % žien bola zaznamenaná dvojplodová 

gravidita.   

 

Tab. 3 BMI žien pred graviditou 

Stav BMI (kg.m
-2

) n % 

Podhmotnosť  pod 18,5  3 4,00 

Normálna hmotnosť 18,5-24,9  50 66,70 

Preobezita  25,0-29,9  21 28,00 

Obezita I. stupňa  30,0-34,9  1 1,30 

Obezita II. stupňa  35,0-39,9  0 0,00 

Obezita III. stupňa  40 a viac 0 0,00 

 

Tab. 4 Poradie očakávaného pôrodu 

Očakávaný pôrod je v poradí: n % 

1. pôrod 38 50,70 

2. pôrod 22 29,30 

3. pôrod 13 17,30 

4. pôrod 2 2,70 

 

Analýza vybraných parametrov zdravotného stavu gravidných žien 

V prvej časti výskumu sme sa zamerali na analýzu a hodnotenie vybraných 

parametrov, ktoré boli vyšetrované u gravidných žien v rámci návštev tehotenskej poradne. 

Uvádzame analyzované údaje v pokročilých štádiách gravidity.  

V poradí na 10. vyšetrenie prišlo spolu 49 žien v období výskumu (tab. 5). Tieto ženy 

boli priemerne v 37. tt. Priemerná hmotnosť bola 74,18  9,87 kg. V priemere bol krvný tlak 

(KT) 117,96/76,33 mmHg hodnotený ako optimálny (systolický KT <120 mmHg, diastolický 

KT <80 mmHg) (Ovšonková a Miertová, 2015). Na 11. vyšetrení u žien v 38. tt sme 

zaznamenali hmotnostný prírastok v priemere 11,52  2,74 kg a nameranú priemernú 

hmotnosť 75,36  10,06 kg vo vysokom štádiu tehotenstva.  

 

Tab. 5 Hodnotené parametre pri 10. a 11. vyšetrení 

10. VYŠETRENIE (n = 49; 65,30 %) priemer min. max. 

Týždeň tehotenstva 37 37 37 

Hmotnosť počas tehotenstva (kg) 74,18  9,87 56 110 

Prírastok hmotnosti (kg) 10,27  2,90 4,00 20,00 

Krvný tlak – systolický (mmHg) 117,96  9,84 100 135 

Krvný tlak – diastolický (mmHg) 76,33  8,71 60 90 

11. VYŠETRENIE (n = 47; 62,70 %) priemer min. max. 

Týždeň tehotenstva 38 38 38 

Hmotnosť počas tehotenstva (kg) 75,36  10,06 56,90 110,00 

Prírastok hmotnosti (kg) 11,52  2,74 4,50 20,00 

Krvný tlak – systolický (mmHg) 119,47  9,34 105 140 

Krvný tlak – diastolický (mmHg) 76,70  9,05 60 90 

Pozn.: min. – minimum, max. – maximum 
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V poradí 12. vyšetrenie bolo vykonávané u žien v 39. tt, ktorých bolo v tom čase n = 

43 a ich priemerná hmotnosť bola 77,08  10,19 kg a prírastok hmotnosti 12,84  2,55 kg 

(tab. 6). Priemerný systolický KT bol v norme (119,42  9,08 mmHg). Podľa Ovšonkovej 

a Miertovej (2015) sú normálne hladiny systolického KT v rozmedzí 120-129 mmHg. Na 

poslednom lekárskom vyšetrení pred pôrodom bolo za naše sledované obdobie 29 žien v 40. 

tt. s priemerným prírastkom hmotnosti 13,11  2,13 kg a priemerným KTs/KTd 120,52/78,45 

mmHg. Odporúčaný prírastok na hmotnosti je 9-14 kg pri jednoplodovom tehotenstve, čo 

predstavuje nárast približne o 20 % v porovnaní s hmotnosťou pred graviditou (Fatrcová-

Šramková, 2011). U gravidných žien v sledovanom súbore boli tieto kritéria splnené 

a nevymykali sa stanovenej odporúčanej norme.  

 

Tab. 6 Hodnotené parametre pri 12. a 13. vyšetrení 

12. VYŠETRENIE (n = 43; 57,30 %) priemer min. max. 

Týždeň tehotenstva 39 39 39 

Hmotnosť počas tehotenstva (kg) 77,08  10,19 57,2 110 

Prírastok hmotnosti (kg) 12,84  2,55 8,4 20,00 

Krvný tlak – systolický (mmHg) 119,42  9,08 100 135 

Krvný tlak – diastolický (mmHg) 76,51  7,60 60 90 

13. VYŠETRENIE (n = 29; 38,70 %) priemer min. max. 

Týždeň tehotenstva 40 40 40 

Hmotnosť počas tehotenstva (kg) 77,28  9,68 58,4 96 

Prírastok hmotnosti (kg) 13,11  2,13 9,00 17,50 

Krvný tlak – systolický (mmHg) 120,52  7,60 110 130 

Krvný tlak – diastolický (mmHg) 78,45  6,70 70 90 

                                                                                              min. – minimum, max. – maximum 

Orálny glukózový tolerančný test (oGTT) sa spravidla vykonáva v 24. týždni 

tehotenstva v rámci 2. skríningu. Test bol vykonávaný u viac ako polovice (58,7 %) zo 

všetkých skúmaných žien, ktoré prichádzali v tomto čase do lekárskej poradne (tab. 7). Test 

oGTT sa vyšetruje nalačno v ranných hodinách v troch časových intervaloch (v 0., 60., 120. 

minúte po vypití roztoku glukózy). Hodnoty po 60 min. boli v priemere 7,03  1,00 mmol.l
-1 

a po 120 min. v priemere 5,16  0,73 mmol.l
-1 

(tab. 8).  

 

Tab. 7 Orálny glukózový tolerančný test (oGTT) – odbery 

oGTT (mmol.l
-1

) – odber n % 

nie 31 41,30 

áno 44 58,70 

 

Tab. 8 Orálny glukózový tolerančný test (mmol.l
-1

) – hodnoty glukózy v krvi 

oGTT (mmol.l
-1

) n % priemer  SD minimum maximum 

nalačno 44 58,70 4,33  0,59 3,10 5,90 

po 1 hodine 44 58,70 7,03  1,00 4,90 9,00 

po 2 hodinách 44 58,70 5,16  0,73 4,10 7,20 

 

V rámci diagnostických kritérií gestačný diabetes mellitus (GDM) komplikuje 2-6 % 

gravidít a súvisí s makrozómiou, novorodeneckou hypoglykémiou a preeklampsiou matky. 

Intervenčné štúdie ukázali, že cielený skríning GDM a jeho liečba diétou, domácim 

monitorovaním a fyzickou aktivitou sa javí ako účinná pri zlepšovaní klinických výsledkov 

(Wilmot a Mansell, 2014). V sledovanom súbore sa nepriaznivé hodnoty glykémie vyskytli 
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pri vyšetrení oGTT v 0. minúte u jednej ženy (viac ako 5,6 mmol.l
-1

) a po 60 min. od začiatku 

testovania u 18,20 % gravidných (viac ako 7,8 mmol.l
-1

) žien podľa referenčných hodnôt 

z laboratória, kde boli testy realizované. Podľa rozpätia referenčných hodnôt, ktoré uvádza 

Andělová et al. (2015), sa v riziku gestačného diabetu (glykémia 5,1 mmol.l
-1

 a viac) 

nachádzalo v 0. minúte 13,60 % gravidných žien. Ostatné hodnoty po 60 min. a 120 min. 

neprevyšovali stanovené normy (tab. 9). 

 

Tab. 9 Vyhodnotenie oGTT podľa rôznych kritérií 

Referenčné hodnoty  

v laboratóriu 

n % Referenčné hodnoty podľa 

Andělovej et al. (2015) 

n % 

oGTT – 0 min. (mmol.l
-1

) oGTT – 0 min. (mmol.l
-1

) 

menej ako 3,9 8 18,20 menej ako 5,1 38 86,40 

3,9-5,6 35 79,50 5,1 a viac 6 13,60 

viac ako 5,6 1 2,30     

oGTT – 60 min. (mmol.l
-1

) oGTT – 60 min. (mmol.l
-1

) 

menej ako 3,9 0 0,00 menej ako 10 44 100,0 

3,9-7,8 36 81,80 10 a viac 0 0,00 

 viac ako 7,8 8 18,20     

oGTT – 120 min. (mmol.l
-1

) oGTT – 120 min. (mmol.l
-1

) 

menej ako 3,9 0 0,00 menej ako 8,5 44 100,0 

3,9-7,8 44 100,0 8,5 a viac 0 0,00 

oGTT – orálny glukózový tolerančný test         

Anémia v tehotenstve sa definuje pri normálnej zásobe železa ako pokles hodnoty 

hemoglobínu pod 110 g.l
-1

 v prvom trimestri, pod 105 g.l
-1

 v druhom trimestri a pod 110 g.l
-1

 

v treťom trimestri (Lacková-Krivušová, 2012). V ambulancii, kde výskum prebiehal, sa 

vykonávali spolu 4 odbery hemoglobínu v príslušných tt. Prvý odber bezprostredne po zistení 

gravidity v priemere vo 8. tt absolvovalo 27 žien, ktoré boli v sledovanom období v skorom 

štádiu tehotenstva (presnejšie išlo o priemerný týždeň tehotenstva 8,15  0,91 tt) a  hodnota 

hemoglobínu bola 127,04  6,73 g.l
-1

. Druhý odber prebiehal v 24. tt a zúčastnilo sa ho 43 

žien, ktoré boli v príslušnom tt. Tretí odber prebiehal v 32. tt a štvrtý odber v 35. tt so 49 

ženami (presnejšie vyjadrený priemerný týždeň tehotenstva bol 35,33  0,52 tt). Priemerná 

hodnota hemoglobínu pri poslednom odbere bola 118,90  12,05 g.l
-1

 (tab. 10).  

 

Tab. 10 Priemerné hodnoty hladiny hemoglobínu v krvi (g.l
-1

) 

 priemer  SD minimum maximum n % 

hemoglobín (g.l
-1

) 1. odber 127,04  6,73 113 139 27 36 

tt 8,15  0,91 7 10 

hemoglobín (g.l
-1

) 2. odber 122,63   10,41 102 139 43 57,30 

tt 24  0,0 24 24 

hemoglobín (g.l
-1

) 3. odber 118,34  11,35 90 134 47 62,70 

tt  32  0,0 32 32 

hemoglobín (g.l
-1

) 4. odber 118,90  12,05 88 136 49 65,30 

tt  35,33  0,52 35 37 

Pozn.: tt – týždeň tehotenstva 

 

Pri vyšetrení hemoglobínu sa pri 1. odbere  nachádzali všetky probandky v norme 

(hemoglobín nad 110 g.l
-1

), pri druhom odbere sa 4 ženy nachádzali pod rizikovou hranicou 

anémie (hemoglobín menej ako 105 g.l
-1

). Pri oboch prvých meraniach sa nevyskytla hodnota 
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90 g.l
-1 

a menej, ale pri 3. a 4. odbere mala  jedna probandka hodnoty hemoglobínu pod                       

90 g.l
-1

 a zakaždým 9 žien malo hladinu hemoglobínu pod 110 g.l
-1

 (tab. 11).  

Anémia bola vyšetreniami zistená u 9,30 % žien v 2. trimestri  (hemoglobín menej ako 

105 mmol.l
-1

) a 20,40 % pri poslednom odbere v 3. trimestri (hemoglobín menej ako 110 

mmol.l
-1

) (tab. 12).  

 

Tab. 11 Meranie hemoglobínu 

Hemoglobín  

(g.l
-1

) 

1. odber v 1. T 2. odber v 2. T 3. odber v 3. T 4. odber v 3. T 

n % n % n % n % 

pod 70 
 0 0,00 0 0,00 0 0,0 0 0,0 

90-70 
 0 0,00 0 0,00 1 2,10 1 2,00 

110-90 
 0 0,00 4 9,30 9 19,10 9 18,40 

nad 110 
 27 100,00 39 90,70 37 78,80 39 79,60 

Pozn.: T – trimester 

 

Tab. 12 Výskyt anémie podľa hladiny hemoglobínu 

Trimester Hemoglobín (g.l
-1

) n % 

1. menej ako 110  0 0,00 

2. menej ako 105  4 9,30 

3. menej ako 110  10 20,40 

 

Analýza vybraných ukazovateľov stravovacích zvyklostí gravidných žien 

V druhej časti výskumu sme sa zamerali na analýzu stravovacích zvyklostí 

a nutričného prístupu v rámci životného štýlu žien v období pred a počas gravidity. V čase 

dotazovania pozostával skúmaný súbor z troch štvrtín (78,70 %) v treťom trimestri, v druhom 

trimestri bolo 13,30 %  a v prvom najmenší podiel (8 %) žien (tab. 13).  

Návštevu nutričnej poradne využila pätina gravidných žien (20 %) a štvrtina (25,30 %) 

uviedla záujem o takýto typ poradenstva (tab. 13).  

 

Tab. 13  Návšteva nutričnej poradne, záujem a zmena stravovacích návykov 

Návšteva nutričnej poradne n % 

áno 15 20,00 

nie, ale plánujem v najbližšej dobe, aj viem kde 14 18,70 

nie, mala by som záujem, ale neviem kde  19 25,30 

nie, nemám záujem  27 36,00 

Záujem o zdravú výživu a stravovacie návyky   

áno 59 78,70 

nie 16 21,30 

Zmena stravovacích návykov   

výrazne 12 16,00 

iba čiastočne  50 66,70 

vôbec 13 17,30 

 

 

Najviac, a to viac ako tri štvrtiny žien (78,70 %), sa zaujíma o stravovacie návyky, ale 

väčšina svoju životosprávu prispôsobila stavu gravidity iba čiastočne (tab. 14). 

Najvýraznejším zdrojom informácií je podľa viac ako polovice (57,30 %) žien internet, 

nasleduje lekár u viac ako tretiny (36 %) a knihy uprednostňuje viac ako pätina (22,67 %) 
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žien (obr. 1). Využívanie internetu ako zdroja informácií o životnom štýle vrátane výživy 

u tak veľkého podielu probandiek možno posudzovať ako menej priaznivé zistenie, nakoľko 

na internete treba odlišovať dezinformácie a nepravdivé mýty od odborných a vedeckých 

informácií. 

 
Obr. 1 Zdroje informácií o zdravej výžive počas tehotenstva 

 

Tab. 14 Konzumácia denných jedál 
 pred tehotenstvom počas tehotenstva 

n % n % 

Raňajky pravidelne 18 24,00 64 85,30 
+++ 

občas 36 48,00 10 13,40 
+++ 

vôbec nie 21 28,00 1 1,30 
+++ 

Desiata pravidelne 6 8,00 17 22,70 
- 

občas 53 70,70 52 69,30 
- 

vôbec nie 16 21,30 6 8,00 
- 

Obed pravidelne 66 88,00 73 97,30 
- 

občas 9 12,00 2 2,70 

vôbec nie 0 0 0 0 

Olovrant pravidelne 7 9,30 22 29,30 
+ 

občas 45 60,00 45 60,00 
- 

vôbec nie 23 30,70 8 10,70 
+ 

Večera pravidelne 47 62,70 70 93,30 
+++ 

občas 24 32,00 4 5,40 

vôbec nie 4 5,30 1 1,30 

Pozn.:
 +

P  0,05; 
+++

P  0,001; 
–
P  0,05  

 

Priaznivým ukazovateľov skladby stravy v príjme jednotlivých chodov sa ukazuje 

fakt, že pravidelne počas tehotenstva konzumovalo obed až 97,30 % a 93,30 %  konzumovalo 

pravidelne aj večeru. V porovnaní so situáciou pred tehotenstvom sa tieto hodnoty zvýšili z  

88,00 % v rámci obeda a 62,70 % v rámci večere.   

Pravidelná konzumácia raňajok sa zvýšila z obdobia pred tehotenstvom (24 %) na 

85,30 % počas tehotenstva. Pred tehotenstvom vôbec neraňajkovalo 28 % žien a neskôr už len 

jedna probandka. Obed predstavoval najväčší denný podiel príjmu jedál počas dňa. Olovrant 

konzumovalo pred aj počas tehotenstva občas 60 % žien a podobne desiatu 69,30 % žien (tab. 

14). Najvýraznejší rozdiel so štatistickou preukaznosťou sme pozorovali medzi obdobím pred 

36,00% 

6,70% 

14,70% 
10,70% 

18,70% 

4,00% 

57,30% 

22,67% 20,00% 

lekár,
tehotenská

poradňa

pôrodná
asistentka

nutričná
poradňa

lekárnik časopisy televízia internet knihy rodinní
príslušníci

Čerpanie informácií o zdravej výžive počas tehotenstva
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a po otehotnení v pravidelnosti raňajok (P  0,001), pri občasnom raňajkovaní (P  

0,001), úplnom vynechávaní raňajok (P  0,001), ďalej v pravidelnom olovrantovaní (P  

0,05) a neolovrantovaní (P  0,05), ako aj pri pravidelnej večeri (P  0,001). 

Pravidelnosť v stravovaní dodržiavala väčšina súboru najmä na obed a klesala 

v poradí: obed > večera > raňajky > olovrant > desiata. V rámci denného režimu sa pravidelne 

stravovala väčšina žien najmä v čase hlavných jedál, menej v čase medzijedál, čo je potrebné 

vylepšiť a eliminovať uvedené nutričné nedostatky.  

 

ZÁVER 

 

U gravidných žien by mali byť pravidelne monitorované charakteristiky zdravotného 

stavu a podľa nich prijaté a dodržiavané cielené medicínske a výživové opatrenia 

s personalizovaným zameraním. U žien v období gravidity, ale určite aj v príprave na 

graviditu, by mali byť akcentované nutričné odporúčania v zmysle pravidelnosti v príjme 

denných jedál zložených z nutrične hodnotných komodít, potravín resp. zložiek. Na základe 

našich výsledkov je potrebné zvýšiť rozsah pravidelnosti v príjme najmä medzijedál, t.j. 

desiaty a olovrantu. 

Pri jednotlivých skúmaných nutričných aspektoch sme zistili zlepšenie zastúpenia žien 

s priaznivými stravovacími charakteristikami v postkoncepčnom období v komparácii 

s prekoncepčným stravovaním; a to pri viacerých charakteristikách dokonca preukazne: 

v pravidelnosti konzumu raňajok, olovrantu a večere. Odporúčanie je konzumovať denné 

jedlá a nápoje s vyššou frekvenciou (5-krát) v menších porciách kvôli rastúcemu plodu 

a následnému utláčaniu tráviacich a vylučovacích orgánov v brušnej dutine. Podporiť treba 

záujem a motiváciu o vzdelávanie sa v zásadách správnej výživy a v oblasti nutričného 

poradenstva. V prekoncepčnom období a následne počas tehotenstva je významné 

vzdelávanie o dôležitosti správnej výživy, prístup k relevantným informáciám a zorientovanie 

sa v nich s ohľadom na dosiahnutie a udržanie optimálneho zdravotného stavu ženy a vývoj 

plodu.   

 

Poďakovanie: Práca bola riešená v rámci projektu APVV 15/0229, KEGA-024SPU-4/2018 

a KEGA-012UKF-4/2019. 
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Summary 

The aim of our study was to evaluate the relationship between the most commonly used index 

– body mass index and other anthropometric parameters used for the diagnosis of obesity 

(determination of body composition, respectively). Anthropometric measurements were 

performed using the InBody 720 (Biospace Co. Ltd., Seoul, Republic of Korea) and 

Lookin´Body 3.0 software to process the results. Participants were consisted of 173 women 

and 63 men (together 236 participants). We confirmed that BMI does not point to the location 

of fat and muscle in the body because respondents in the overweight group with a BMI 

greater than 25 kg/m
2
 had all other parameters as waist-to-hip ratio, body fat percentage and 

fat free mass in the range of standard. The waist circumference was slightly increased for this 

group, confirming that BMI correlates well with the waist circumference. According to the 

body mass index, 20.34% of the respondents were overweight and 19.5% were obese. 

According to visceral area, we would determine overweight in 27.96% of respondents and 

obesity in 11.44%. Based on the waist-to-hip ratio, 51.18% of women and 14.29% of men had 

obesity. And according to waist circumference, 17.92% of women and 6.35% of men had 

symptoms of obesity. It should be noted that for the determination of overweight (and to 

define obesity) in individuals, it is necessary to focus on all anthropometric parameters and 

indices in relation to body composition to avoid distortion of results and their 

misinterpretation. 

Key words: obesity, body mass index, anthropometry, InBody 

 

ÚVOD 

 

Globálna epidémia nadhmotnosti a obezity – „globesity“ predstavuje rastúcu hrozbu 

pre zdravie obyvateľstva v rôznych krajinách sveta (WHO, 2006). V posledných rokoch 

nahrádzajú dokonca tradičné problémy ako podvýživa a infekčné ochorenia, vyskytujúce sa 

najmä v rozvojových krajinách (WHO, 2019).  

Prevalencia nadhmotnosti a obezity je sprevádzaná radou mnohých chronických 

ochorení neinfekčného pôvodu. Riziko vzniku viac ako jednej z týchto chronických chorôb 

(komorbidita) sa tiež zvyšuje s rastúcou telesnou hmotnosťou (Braunerová a Hainer, 2010). 

Jedná sa najmä o metabolické poruchy (diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémia, 

hyperurikémia) a kardiovaskulárne ochorenia, ako ischemická choroba srdca, arteriárna 

hypertenzia, cievna mozgová príhoda. Obezita tiež významne zvyšuje riziko vzniku 

nádorových ochorení (napr. rakovina prsníka, hrubého čreva), respiračných ochorení 

(obštrukčné spánkové apnoe), gastrointestinálnych ochorení (nealkoholová tuková choroba 
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pečene, ochorenie žlčníka) a ochorení pohybového aparátu (dna, osteoartróza) (Poirier et al., 

2006; Pi-Sunyer, 2012). 

Je známe, že počet obéznych každoročne narastá. Už v roku 1995 bolo na celom svete 

odhadovaných obéznych 200 miliónov dospelých ľudí a u 18 miliónov detí vo veku pod 5 

rokov bola klasifikovaná nadhmotnosť (WHO, 2008 – aktualizované 2019). Svetová 

zdravotnícka organizácia aj na základe výsledkov rozsiahlych štúdii uskutočňovaných 

koncom 20. storočia, zameraných na hodnotenie výživového stavu vo vzťahu k ochoreniam, 

ktoré poukazovali na nárast nadhmotnosti a obezity u ľudí, vyhlásila v roku 1997 obezitu za 

globálnu epidémiu, ktorá postihuje všetky vekové kategórie (Kunešová et al., 2005).  

Vo väčšine európskych krajín obezita, ale aj nadhmotnosť, postihujú polovicu 

populácie a počet osôb sa naďalej zvyšuje alarmujúcou mierou, najmä u detí. Európsky región 

WHO (WHO European Region) uvádza, že prevalencia obezity sa od roku 1980 strojnásobila. 

Zodpovedná je za 2-8 % nákladov na zdravotnú starostlivosť a 10-13 % úmrtí v rôznych 

častiach Európy. Aj preto patrí medzi jednu z najväčších výziev 21. storočia v oblasti 

verejného zdravia na celom svete (WHO, 2015). 

Obezita, označovaná aj ako „tučnota“, (z lat. slova obēsus – tučný, dobre živený) je 

multifaktoriálne podmienené chronické ochorenie, charakterizované nadmerným množstvom 

tuku v tele, u mužov nad 25 % a u žien nad 30-35 % celkovej telesnej hmotnosti. Vzniká ako 

následok energetickej nerovnováhy, nepomerom medzi energetickým príjmom a 

energetickým výdajom, ktorý je zapríčinený najmä nesprávnym životným štýlom a 

nedostatočnou fyzickou aktivitou (Krahulec, 2005). Na klasifikáciu obezity sa najčastejšie 

používa index telesnej hmotnosti, tzv. Body Mass Index (BMI), ale aj iné, napr. meranie 

kožných rias. Ukazovateľom je aj obvod pásu alebo pomer pás/boky (Lakkis a Weir, 2018).  

Locke et al. (2015) vo svojej štúdii vyjadrujú, že obezita je dedičná a predisponuje 

mnohé choroby. Náš genóm má stovky markerov spojených s obezitou a genetické štúdie 

zvýraznili 97 lokusov spojených s BMI. Týchto 97 lokusov predstavuje približne 2,7 % BMI 

variácií a odhady v celom genóme naznačujú, že spoločná variácia predstavuje > 20 % BMI 

variácií. V západných krajinách sa BMI u ľudí ustaľuje po štyridsiatke a silne koreluje s BMI 

ich biologických (nie adoptívnych) rodičov a ich súrodencov (Stunkard et al., 1986; Sorensen 

et al., 1989).    

Cieľom práce bolo zhodnotiť index telesnej hmotnosti ako indikátora obezity 

a najčastejšie využívaného indexu pre zhodnotenie telesnej hmotnosti a prítomnosti 

nadhmotnosti, príp. obezity rôzneho stupňa. Súčasne nás zaujímal vzťah indexu k iným 

antropometrickým parametrom vyjadrujúcim a hodnotiacim telesnú stavbu a prítomnosť 

obezity. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Antropometrické merania sme realizovali za použitia prístroja InBody 720 (Biospace 

Co. Ltd., Seoul, Republic of Korea), pričom na spracovanie výsledkov bol použitý softvér 

Lookin´Body 3.0. Do hodnotenia sledovaných parametrov sa zapojilo 236 respondentov, z 

toho bolo 173 (73,30 %) žien a 63 (26,70 %) mužov. Ich priemerný vek predstavoval 

20,53±1,77 rokov. K účasti v štúdii bol nutný písomný súhlas probanda s podmienkami 

meraní. U respondentov sme sa zamerali predovšetkým na hodnotenie indexu telesnej 

hmotnosti (BMI, kg.m
-2

), obvodu pása (WC, cm), pomeru pás/boky (WHR), percenta 

telesného tuku (BFP, %), viscerálnej plochy (VFA, cm
2
) a čistej hmotnosti bez tuku (FFM, 

kg).  

Respondentov sme na základe získaných údajov, podľa hodnôt, ktoré sme vypočítali 

prostredníctvom vzorca BMI = hmotnosť / výška
2 

(kg.m
-2

) (WHO, 2009), rozdelili do 

jednotlivých kategórii: podhmotnosť, normálna hmotnosť, nadhmotnosť a obezita (I. až III. 
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triedy). Kategória podhmotnosť bola definovaná hodnotou BMI 15-19,9 kg.m
-2

; normálna 

hmotnosť 20-24,9 kg.m
-2

; nadhmotnosť 25-29,9 kg.m
-2

 a kategória obezity I. triedy 30-34,9 

kg.m
-2

; II. triedy 35-39,9 kg.m
-2

 a III. triedy BMI ≥ 40 kg.m
-2

 (Nuttal, 2015). Kategóriu 

obezity I. až III. triedy uvádzame spoločne v jednej skupine. 

Získané údaje sme spracovali štatisticky a graficky v aplikácii Microsoft Office Excel 

2010 (Los Angeles, CA, USA). Štatistické analýzy boli uskutočnené s použitím programu 

STATISTICA Cz verzia 10. Rozdiely medzi antropometrickými údajmi boli testované 

jednosmernou analýzou rozptylu (ANOVA) a boli porovnávané pomocou Fisherovho testu. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Priemerná hodnota BMI v celom súbore (tab. 1) predstavovala 23,21±3,97 kg.m
-2

. 

Táto hodnota poukazuje na to, že BMI respondentov v celom sledovanom súbore bolo na 

úrovni normálnej hmotnosti, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 20-24,9 kg.m
-2

. Avšak, maximálna 

hodnota 51,72 kg.m
-2 

charakterizuje extrémnu obezitu a minimálna 16,80 kg.m
-2

 naopak 

podhmotnosť. Na obr. 1 vidieť okrem priemeru ďalšie zisťované hodnoty v podobe maxima 

(max), minima (min), modusu (mod) a mediánu (med). Modus je najčastejšie sa opakujúca 

hodnota, ktorá bola 23,6 kg.m
-2 

a medián 22,6 kg.m
-2

, čo je stredná hodnota rozsahu všetkých 

hodnôt. Modus vyjadruje to, že zo všetkých sledovaných respondentov sa BMI najviac 

pohybovalo v rozmedzí normálnej hmotnosti, čo môžeme vidieť práve v tab. 2. 

 

Tab. 1 Popisná charakteristika hodnôt BMI  

BMI  

(kg.m
-2

) 

Počet (n) Priemer Max Min Mod Med 

236 23,21±3,97 51,72 16,80 23,60 22,60 

 

 
Obr. 1 Grafické znázornenie hodnôt BMI (kg.m

-2
) 

  

V tab. 2 sú uvedené údaje vyjadrujúce hodnoty BMI probandov zaradených do 

príslušnej kategórie, ako aj ďalších sledovaných parametrov. Z tabuľky vyplýva, že najviac 

osôb, 130 (55,08 %) bolo v kategórii normálnej hmotnosti, nadhmotnosti 48 (20,34 %), 

obezity 11. Jedna osoba bola zaradená do kategórie morbídnej obezity. V tabuľke sú uvedené 

aj priemerné hodnoty každej skupiny, ktoré toto rozdelenie potvrdzujú.  
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Tab. 2 BMI vo vzťahu k rôznym parametrom zloženia tela 

Kategória BMI  n 
Priemer BMI 

(kg.m
-2

) 

VFA  

(cm
2
) 

FFM 

(kg) 

BFP 

(%) 

WC 

(cm) 
WHR 

Podhmotnosť 46 18,9 46,8
a 

42,9
b 

21
a 

73
a 

0,82
a 

Normálna hmotnosť 130 22,4 63,8
b 

48,5
c 

24,9
b 

79,9
b 

0,85
b 

Nadhmotnosť 48 26,9 80,9
c 

63
a 

24,7
ab 

91,3
c 

0,89
c 

Obezita 11 32,1 132,4
d 

60,2
a 

37,1
c 

106,8
d 

0,96
d 

> 40 kg.m
-2 1 51,72 233,9

e 
99,4

d 
45,6

d 
153,5

e 
1,1

e 

Pozn.: BMI = index telesnej hmotnosti; n = počet osôb; VFA = viscerálny tuk/viscerálna plocha udávaná 

v centimetroch štvorcových (cm
2
); FFM = čistá hmotnosť bez tuku v kilogramoch (kg); BFP = percento 

telesného tuku (%); WC = obvod pása v centimetroch (cm); WHR = pomer pás/boky; 
abcde

 – rôzne symboly v 

stĺpci znamenajú štatisticky významné rozdiely v priemerných hodnotách 

  

Obvod pása a pomer pás/boky sú vyjadrené priemernými hodnotami súboru jedincov 

zaradených do príslušných kategórií. Z výsledných čísel vyplýva, že spolu s BMI dobre 

charakterizujú jednotlivé hmotnostné kategórie. V tabuľke je zobrazená aj viscerálna plocha, 

ktorá sa definuje ako prierezová oblasť vnútorného tuku nájdeného v bruchu (Gažarová et al., 

2018). Jej hodnoty postupne stúpajú v jednotlivých kategóriách. Najväčšie rozdiely medzi 

údajmi sú viditeľné v obezite a v kategórii BMI > 40 kg.m
-2

, kde je jej veľkosť 233,9 cm
2
. 

Respondent s touto plochou má aj vysoké BFP (45,6 %) a WC (153,5 cm). Do tejto kategórie 

je zaradený správne, avšak jeho FFM predstavuje 99,4 kg. Treba však podotknúť, že tento 

človek mal hmotnosť 180 kg, takže je jasné, že jeho telesné zloženie nemôže tvoriť iba tuk, 

ale určitý podiel predstavuje aj voda, kosti, tkanivá, zväčšené orgány a určitý podiel svalov 

nesúci telo.  

Percento tuku je tiež vyjadrené priemerom pre každú kategóriu, spoločne pre mužov aj 

ženy, pričom je v normálnych hodnotách, ktoré spadajú do týchto skupín rozdelenia. Medzi 

skupinami normálna hmotnosť a nadhmotnosť však pozorujeme minimálny rozdiel (0,2 %; P 

> 0,05), nižšiu hodnotu dokonca v prospech nadhmotnosti. Výraznejší rozdiel sme 

zaznamenali medzi nadhmotnosťou, obezitou a morbídnou obezitou (P < 0,05). Kim et al. 

(2013) vyjadrujú, že stále neexistuje oficiálna definícia BFP, pretože súvisiace údaje sú na 

celom svete relatívne nedostatočné. Množstvo tuku 25 % u mužov a 30 % u žien sú bežne 

používané ako hraničné hodnoty. Súbor medzných bodov však nie je založený na výskumoch 

s klinickými výsledkami.  

Ak sa u týchto jednotlivých skupín zameriame na čistú hmotnosť bez tuku (FFM), teda 

beztukovú hmotu, môžeme si všimnúť, že je vyššia v nadhmotnosti (63 kg) ako normálnej 

hmotnosti (48,5 kg; P < 0,05) a obezite (60,2 kg; P > 0,05). Respondenti v obezite majú 

dokonca aj vyššie BFP (37,1 %) v porovnaní s týmito kategóriami. Jedinci, ktorí ale boli 

zaradení do skupiny nadhmotnosť podľa hodnoty BMI, do tejto kategórie nemusia patriť, 

keďže majú viac FFM a nižšie BFP (24,7 %) v porovnaní s normálnou hmotnosťou, kde BFP 

je 24,9 %. Vyššie hodnoty beztukovej hmoty môžu u nich poukazovať napr. na väčšie 

množstvo svalov, ktoré sa vyskytuje u športovcov, a ktoré BMI nedokáže určiť, resp. rozlíšiť. 

Toto tvrdenie potvrdzujú vo svojej štúdii aj Okorodudu et al. (2010), ktorí tvrdia, že BMI 

koreluje s tukovou hmotou, ale nedokáže rozlišovať medzi hmotnosťou tuku a svalovou 

hmotou. Jedinci s relatívne malým telesným tukom, ako sú športovci, resp. atléti, môžu mať 

relatívne vysoké BMI. Ďalej tvrdia, že jedinci s BMI < 30 kg.m
-2

 môžu mať nadmerné % 

telesného tuku, pričom sú však označení ako neobézni na základe BMI. Schopnosť 

klasifikovať jedincov ako obéznych na základe BMI sa líši aj medzi rôznymi etnickými 

skupinami a podľa veku. Hodnoty BMI na definovanie nadhmotnosti a obezity sú vysoké pre 

ázijské populácie, čo má za následok nedostatočnú diagnózu nadmerného telesného tuku v 
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týchto populáciách (Choo, 2002). Starší jedinci majú tendenciu mať vyššie % telesného tuku 

pri danom BMI, čo je dôvod, prečo zavedené hraničné hodnoty BMI môžu byť tiež menej 

presné u starších jedincov (≥ 65 rokov) (Nimptsch et al., 2019). 

Obr. 2-6 vyjadrujú podrobnejšie vzťahy medzi BMI a ostatnými antropometrickými 

parametrami alebo parametrami zloženia tela. Obr. 2 charakterizuje probandov v každej danej 

kategórii vytvorenej podľa BMI vo vzťahu k WHR. Uvedené sú aj odľahlé hodnoty. Odľahlá 

hodnota udáva respondentov, ktorí sú podľa hodnôt BMI zaradení napr. do kategórie 

podhmotnosť, no ich WHR bol vyšší ako 0,89, ktorý ešte do tejto skupiny spadal. Hodnota ≥ 

0,9 už charakterizuje abdominálnu obezitu. Ak sa zameriame na priemerné hodnoty WHR, 

ktoré sú v podhmotnosti (0,82), v normálnej hmotnosti (0,85), nadhmotnosti (0,89) a obezite 

(0,96), môžeme usudzovať, že respondenti boli na základe týchto zistených údajov zaradení 

do skupín správne.  

 
Obr. 2 BMI vo vzťahu k WHR 

Pozn.: BMI v kg.m
-2

; WHR ako pomer pás/boky, ktorý sa udáva bez jednotiek 

 

Obr. 3 charakterizuje BMI vo vzťahu k VFA, ktorá je vyjadrená v cm
2
. Opäť sú na 

obrázku znázornené rozsahy jednotlivých kategórií, odľahlé a extrémne hodnoty. Do skupiny 

nadhmotnosť boli napr. zaradení aj respondenti s hodnotou VFA 38 cm
2
, ale aj 138,38 cm

2
. 

Respondenti s týmito hodnotami sú síce podľa BMI zaradení do tejto skupiny, ale respondent 

s najnižším VFA by mal byť zaradený do kategórie podhmotnosť a s najvyššou hodnotou do 

obezity, pretože jeho VFA je >100 cm
2
. Vypočítané priemerné hodnoty VFA 63,8 cm

2
, 80,9 

cm
2
 a 132,4 cm

2
 v kategórii normálna hmotnosť, nadhmotnosť a obezita vyjadrujú správne 

zaradenie respondentov do týchto skupín podľa ich BMI. Priemer VFA v kategórii 

podhmotnosť bol 46,8 cm
2
. Nachádza sa v rozmedzí 41-70 cm

2
, ktoré už udáva normálnu 

hmotnosť. 

Na obr. 4 je vyjadrený vzťah BMI k čistej hmotnosti bez tuku (FFM) v kg. Priemerná 

hodnota FFM vypočítaná pre kategóriu podhmotnosť bola 42,9 kg, normálnu hmotnosť 48,5 

kg, nadhmotnosť 63 kg a pre obezitu 60 kg. V skupine normálna hmotnosť sledujeme najviac 

odľahlých hodnôt a extrémov. Najnižšia hodnota FFM predstavuje 34,3 kg a najvyššia 

v danom rozsahu 64 kg. Odľahlé hodnoty síce charakterizujú respondentov, ktorí sa 

nachádzali podľa BMI v tejto skupine, ale ich beztuková hmota má vyššie hodnoty ako daný 

rozsah. Extrémna hodnota FFM sa v jednom prípade približuje takmer k 80 kg. Po prepočítaní 

tejto hodnoty na percento sme dostali údaj 88,3 %. To znamená, že respondent má normálnu 
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hmotnosť, vysoký podiel FFM v tele, napr. svalovinu a dokonca aj normálne BFP, mohlo sa 

jednať teda o športovca. 

 
Obr. 3 BMI vo vzťahu k VFA 

Pozn.: BMI v kg.m
-2

; VFA – viscerálna plocha v cm
2
 

 

 
Obr. 4 BMI vo vzťahu k FFM 

Pozn.: BMI v kg.m
-2

; FFM – čistá hmotnosť bez tuku v kg 

 

Obr. 5 vyjadruje vzťah BMI k % telesného tuku. Z dostupných údajov sme získali 

priemerné hodnoty BFP, ktoré boli v kategórii podhmotnosť 21 % a obezite 37 %. 

V nadhmotnosti a normálnej hmotnosti sa tieto hodnoty od seba veľmi nelíšili, predstavovali 

24,9 % a 24,7 %. V kategórii nadhmotnosti a obezite sme sledovali vyššie % tuku, čo 

charakterizuje tieto skupiny okrem samotného BMI. V skupine normálna hmotnosť mali 

respondenti normálne BMI, na základe ktorého boli zaradení do tejto kategórie. U niektorých 

jedincov (34 žien) sa však vyskytlo BFP vyššie ako 30 % a dokonca presahovalo hranicu až 

40 %. Podobne aj Hung et al. (2017) zistili, že u jedincov vo veku 20-26 rokov sa vysoké 
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BFP častejšie vyskytovalo u žien v normálnej hmotnostnej skupine, zatiaľ čo u mužov bolo 

BFP konzistentnejšie s BMI. Výskum u vysokoškolských študentov v USA tiež ukázal, že 

ženy ázijsko-americké mali nízke BMI, ale vysoké BFP (Carpenter et al., 2013). To znamená, 

že určitý počet jedincov s nadmerným telesným tukom môže byť vynechaný len skríningom 

BMI, pretože bežne používané medzné hodnoty na diagnostikovanie obezity majú vysokú 

špecifickosť, ale nízku citlivosť na identifikáciu adipozity (Okorodudu et al., 2010).   

 
Obr. 5 BMI vo vzťahu k BFP 

Pozn.: BMI v kg.m
-2

; PBF – telesný tuk vyjadrený v % 

 

Obr. 6 znázorňuje BMI vo vzťahu k obvodu brucha, resp. pása uvádzaného v cm. 

Z dostupných údajov sme si opäť vypočítali priemerné hodnoty v každej skupine v celom 

sledovanom súbore respondentov. Priemer 73 cm charakterizuje dobre podhmotnosť, 80 cm 

normálnu hmotnosť, 91,3 cm nadhmotnosť a 106,8 cm obezitu. Najmenší rozdiel sme 

zaznamenali medzi normálnou hmotnosťou a podhmotnosťou. V kategórii nadhmotnosť 

pozorujeme najvyššiu odľahlú hodnotu.  

 
Obr. 6 BMI vo vzťahu k WC 

Pozn.: BMI v kg.m
-2

; WC – obvod pása v cm 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 68 - 

Respondent (muž) bol zaradený do tejto skupiny, lebo jeho BMI 29,6 kg.m
-2 

bolo 

v rozsahu 25-29,99 kg.m
-2

, aj keď sa približuje k hraničnej hodnote, ktorá definuje už obezitu. 

Obvod pása mal 111,5 cm, a práve hodnota ≥ 102 cm poukazuje už na zvýšené riziko 

kardiovaskulárnych ochorení a abdominálnu obezitu. Obvod pása však zahŕňa subkutánny 

aj viscerálny tuk (Kuk et al., 2005) takže s presnosťou nevieme určiť, o aký typ tukového 

tkaniva sa u neho jednalo. Keď sa však zameriame na jeho WHR, ktorý bol 1,02, môžeme 

zhodnotiť, že už trpel abdominálnou obezitou. 

 

ZÁVER 

 

V našej práci sme sa zamerali na zhodnotenie vzájomných vzťahov medzi najčastejšie 

využívaným indexom – indexom telesnej hmotnosti a ďalšími antropometrickými 

parametrami používanými pre diagnostiku obezity, resp. určenie zloženia tela. Pri sledovaní 

indexu telesnej hmotnosti sme potvrdili, že BMI nepoukazuje na umiestnenie tuku a svalov v 

tele, pretože respondenti v skupine nadhmotnosti s BMI vyšším ako 25 kg.m
-2

 (hodnota 

definujúca nadhmotnosť) mali všetky ostatné sledované parametre ako WHR, percento 

telesného tuku a množstvo beztukovej hmoty v norme. Obvod pása bol pre túto skupinu 

mierne zvýšený, čím sme potvrdili, že BMI dobre koreluje s obvodom pása. Podľa indexu 

telesnej hmotnosti sme vo vyšetrovanom súbore zistili 20,34 % respondentov v nadhmotnosti 

a 19,5 % obéznych. Podľa viscerálnej plochy by sme nadhmotnosť určili u 27,96 % 

respondentov a obezitu u 11,44 %. Na základe pomeru pás/boky malo obezitu 51,18 % žien a 

14,29 % mužov. A podľa obvodu pása malo príznaky obezity 17,92 % žien a 6,35 % mužov. 

Je potrebné podotknúť, že pre stanovenie nadhmotnosti, resp. definovaní obezity u jedincov, 

je potrebné sa zamerať na všetky antropometrické parametre a indexy vo vzťahu k zloženiu 

tela, aby nedošlo ku skresleniu výsledkov a ich nesprávnej interpretácii.  
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DIAGNOSTIKA OBEZITY NA ZÁKLADE POMERU OBVODU PÁSA 

A OBVODU BOKOV A VISCERÁLNEJ OBLASTI A ICH VZŤAH 

K ĎALŠÍM ANTROPOMETRICKÝM PARAMETROM 

OBESITY DIAGNOSIS BASED ON THE WAIST TO HIP 

CIRCUMFERENCE RATIO AND VISCERAL AREA AND THEIR 

RELATIONSHIP TO OTHER ANTHROPOMETRIC PARAMETERS 

 

Gažarová Martina, Galšneiderová Mária, Mečiarová Lucia 

Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre 

 

Summary 

The prevalence of overweight and obesity is an increasing phenomenon. In our work we 

focused on the evaluation of the mutual relations of the most commonly used indices and 

anthropometric parameters used for the diagnosis of obesity. Anthropometric measurements 

were performed using the InBody 720 (Biospace Co. Ltd., Seoul, Republic of Korea) and 

Lookin´Body 3.0 software to process the results. Participants were consisted of 173 women 

and 63 men (together 236 participants). According to the body mass index, 20.34% of the 

respondents were overweight and 19.5% were obese. According to visceral area, we would 

determine overweight in 27.96% of respondents and obesity in 11.44%. Based on the waist / 

hip ratio, 51.18% of women and 14.29% of men had obesity. And according to waist 

circumference, 17.92% of women and 6.35% of men had symptoms of obesity. The findings 

indicate that WHR may not always accurately characterize the correct classification of 

respondents into risk groups in terms of overweight or obesity. In general, the narrower the 

waist and the wider the hips, higher ratio is between them. However, this does not confirm the 

presence of obesity. Within the visceral area, in relation to individual parameters, we 

concluded that as the VFA increased, the percentage of body fat, waist circumference, BMI 

increased and fat-free mass decreased. On this basis, we confirm the fact that the size of the 

visceral area characterizes abdominal obesity and may indicate an increased risk of the 

diseases in question. It should be noted that for the determination of overweight (or to define 

obesity) in individuals, it is necessary to focus on all anthropometric parameters and indices in 

relation to body composition to avoid misrepresentation and misinterpretation. 

Key words: waist circumference, visceral fat area, body fat, obesity, InBody  

 

ÚVOD 

 

Obezita sprevádza ľudstvo od dávnej minulosti (Hainer, 2011). V praveku bol výskyt 

obezity málo pravdepodobný, pretože obézny jedinec by v tejto dobe nemal veľkú šancu na 

prežitie. To ale neznamená, že v praveku obézni jedinci neexistovali alebo že neboli jedinci, 

ktorí mali k obezite predispozíciu. Práve opakované obdobia hojnosti, napríklad po úspešnom 

love a dlhé obdobia hladovania, najčastejšie počas zimy, dávali evolučnú výhodu práve tým, 

ktorí si vedeli vytvoriť vo svojom tele dostatočné tukové zásoby na horšie časy (Haslam 

a Rigby, 2010). Dôkazom toho sú aj zachované artefakty z doby paleolitu v podobe tzv. sošky 

Venuše, ktorá pravdepodobne zobrazuje gynoidne dyplastickú či abdominálnu obezitu so 

zmohutnením dolnej časti v oblasti podbrušia, poprsia a stehien (Housová a Housa, 2007). Už 

v starovekom Ríme a Grécku poukazovali uznávaní lekári na zdravotné rizika obezity. 

Hippokrates upozorňoval na to, že náhla smrť častejšie postihuje osoby obézne. Taktiež 

zaznamenal častejší výskyt neplodnosti a porúch menštruačného cyklu u obéznych žien a už 

Galén delil obezitu na morbídnu a primeranú (Hainer, 2011). V 18. storočí sa objavujú 

moderné dejiny obezity. Thomas Short sa v roku 1727 zaoberal príčinami obezity a 
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zdôrazňoval, že jedinci, ktorí holdujú pitiu a príliš veľkému množstvu jedla, sú leniví a málo 

sa pohybujú (Bray, 2017). Približne o 40 rokov neskôr Giovanni Battista Morgagni podrobne 

popísal prípadové štúdie o obezite a význame abdominálnej adipozity. Zaznamenal androidnú 

obezitu v tele staršej ženy a súvisiace tvrdnutie artérii pri postmortálnom vyšetrení ťažko 

obézneho muža. Anglický lekár, Thomas Beddoes v roku 1793 vyslovuje hypotézu – obezita 

vzniká ako dôsledok zníženého, resp. nedostatočného spaľovania tukov. Túto hypotézu 

neskôr potvrdzujú experimentálne a klinické štúdie koncom 20. storočia (Haslam a Rigby, 

2010). V 19. storočí už bola obezita spájaná najmä s nadmernou konzumáciou tukov, cukrov a 

sladkých jedál (Hainer, 2011).  

Prevalencia nadhmotnosti a obezity celosvetovo stúpa. Vo Veľkej Británii bolo v roku 

1980 obéznych 6 % mužov a 8 % žien. V roku 1996 sa toto percento zvýšilo na 14 % u 

mužov a 18 % u žien. K veľmi vysokému vzostupu prevalencie došlo aj v USA (v roku 1990 

10-14 %, v roku 2002 20-24 %). WHO (2000) označila problém nadhmotnosti a rozvoj 

obezity za šieste najvýznamnejšie riziko ohrozujúce ľudské zdravie (Kunešová et al., 2005). 

Dnes obezita predstavuje piate najčastejšie riziko úmrtia na svete (WHO, 2018). V roku 2008 

trpelo nadhmotnosťou vo svete už 1,4 miliardy dospelých ľudí a asi 500 miliónov bolo 

obéznych. V rokoch 2009-2010 prevalencia obezity u dospelých v USA dosahovala 35,5 % u  

mužov a 35,8 % u žien (Flegal et al., 2012). Niektoré globálne odhady WHO z roku 2016 

poukazujú na to, že 39 % ľudí vo veku 18 rokov a viac malo nadhmotnosť (39 % mužov a 40 

% žien); celkovo približne 13 % ľudí bolo obéznych (11 % mužov a 15 % žien) (WHO, 

2018); 41 miliónov detí vo veku pod 5 rokov a 340 miliónov (18 %) detí a dospievajúcich vo 

veku 5-19 rokov malo nadhmotnosť alebo obezitu (WHO, 2019a). Obezita dospelých, ako aj 

miera rastu bola a stále je najvyššia v Severnej Amerike, pričom Afrika a Ázia dosahujú 

zatiaľ najnižšiu mieru obezity, ale aj napriek tomu zažívajú vzostupný trend. V Afrike sa 

počet detí s nadhmotnosťou pod 5 rokov zvýšil od roku 2000 o takmer 50 % (FAO, 2018). 

Čína zaznamenala takmer 9-násobný nárast výskytu obezity za posledných 35 rokov z 0,6 % v 

roku 1980 na 5,3 % v roku 2015. Hoci je miera obezity stále oveľa nižšia ako v USA, 

populácia obéznych čínskych jedincov patrí medzi najvyššie na svete (Mi et al., 2015). Podľa 

Chooi et al. (2019) sú Americký a Európsky región dva regióny s najvyššou prevalenciou 

nadhmotnoti a obezity vo svete; v Severnej a Južnej Amerike sa prevalencia nadhmotnosti 

zvýšila zo 45,3 % na 64,2 % a prevalencia obezity z 12,9 % na 28,3 %, pričom USA a 

Mexiko mali najvyššiu mieru prevalencie; v Európskom regióne sa prevalencia nadhmotnosti 

zvýšila zo 48 % na 59,6 % a prevalencia obezity zo 14,5 % na 22,9 %; trend nadhmotnosti a 

obezity sa v regióne západného Pacifiku zvýšil za posledných 35 rokov z 9,7 % na 28,2 % a z 

0,8 % na 4,9 %, hoci prevalencia bola najnižšia v celosvetovom meradle; napríklad 

prevalencia nadhmotnosti v Číne sa približne strojnásobila zo 7,8 % na 29,9 %. Podobné 

trendy boli zaznamenané aj v regióne juhovýchodnej Ázie, región východného Stredomoria 

tiež zaznamenal nárast prevalencie obezity a v Africkom regióne sa prevalencia približne 

zdvojnásobila. Celosvetovo sa vekovo štandardizovaná prevalencia nadhmotnosti (u mužov a 

žien vo veku > 20 rokov) zvýšila z 26,5 % na 39 %, čo predstavuje za posledných 35 rokov 

takmer 50 % nárast. Prevalencia obezity sa zvýšila zo 7 % na 12,5 %, čo predstavuje takmer 

80 % nárast (Chooi et al., 2019). Jaacks et al. (2019) uvádzajú vo svojej štúdii, že celosvetová 

prevalencia obezity sa za posledných 40 rokov výrazne zvýšila, u dievčat a chlapcov z menej 

ako 1 % na 6-8 %, u mužov z 3 % na 11 % a u žien zo 6 % na 15 % v rozsahu rokov 1975 až 

2016. Kelly et al. (2008) naznačujú, že pokiaľ bude súčasný trend pokračovať, môže v roku 

2030 trpieť 60 % svetovej populácie (cca 3,3 miliardy osôb) buď nadhmotnosťou alebo 

obezitou. 

Tradične bola obezita definovaná ako nárast normálnej telesnej hmotnosti (100 %), 

ktorý zodpovedá zvýšeniu o 20 % nad ideálnu hmotnosť jedinca – hmotnosť spojená s 

najnižším rizikom smrti, podľa určitých faktorov, ako je vek, výška a pohlavie. Na základe 
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týchto faktorov je potom nadhmotnosť definovaná ako nárast o 15-20 % nad ideálnu telesnú 

hmotnosť. Svetová zdravotnícka organizácia definuje nadhmotnosť a obezitu ako abnormálnu 

alebo nadmernú akumuláciu tukového tkaniva v podkožnej a vo viscerálnej oblasti, ktorá 

môže vážne poškodiť zdravie človeka (WHO, 2019b). 

Index telesnej hmotnosti je dobrým a najčastejšie používaným parametrom na určenie 

obezity a nadhmotnosti. Neposkytuje však presné informácie o distribúcii telesného tuku, a 

preto boli navrhnuté iné ukazovatele na hodnotenie abdominálnej adipozity (Hatipoglu et al., 

2010), ako je meranie obvodu pása (WC – waist circumference) a bokov, z ktorých sa 

následne môže vypočítať pomer pás/boky (WHR – Waist-to-hip ratio), resp. pomer pás/výška 

(WHtR – Waist-to-height ratio) (Taylor et al., 2000). Najrozšírenejším meraním na spoľahlivé 

posudzovanie centrálnej obezity je obvod pása, ktorý dobre koreluje s BMI a WHR. Má dobrý 

prediktívny význam pri určovaní kardiometabolických rizík. Úzko súvisí s takými rizikovými 

faktormi ischemickej choroby srdca, ako je artériová hypertenzia a dyslipoproteinémia (Han 

et al., 1995). Ramsay et al. (2006) udávajú, že obvod pása ako marker abdominálnej obezity 

je pozitívne spojený s tukovou a beztukovou hmotou, ale nie je citlivý na výšku. Samotné 

hodnoty WC sa používajú okrem stanovenia centrálnej obezity aj k diagnostike 

metabolického syndrómu spoločne s inzulínovou rezistenciou, hypertenziou a krvnými 

lipidmi, vrátane nízkeho HDL cholesterolu a vysokých triacylglycerolov (Han et al., 1995; 

Despres a Lemieux, 2006). Je však dôležité poznamenať, že WC môže byť závislý od výšky 

jednotlivca. Preto hraničné hodnoty WC určené pre všeobecnú populáciu sa nemusia 

vzťahovať na populácie, ktoré majú nižší vzrast, ako napr. južní Aziati (Nice, 2006). Štúdie 

ukázali, že títo Aziati majú podobné % telesného tuku aj pri nižších hodnotách WC. Z tohto 

dôvodu sa na diagnostiku centrálnej obezity u nich používajú iné hodnoty obvodu pása na 

rozdiel od medzinárodných limitov, a to u žien ≥ 80 cm a u mužov ≥ 90 cm 

(WHO/IASO/IOTF, 2000). Pomer pás/boky (WHR) je považovaný za dôležitý 

antropometrický indikátor inzulínovej rezistencie a kardiometabolických porúch (McKeigue 

et al., 1991) u obéznych jedincov, jedincov s normálnou hmotnosťou, u rôznych vekových 

skupín a u oboch pohlaví (Yang et al., 2017). Tento pomer sa však nepoužíva pri hodnotení 

distribúcie tuku u detí. Koning et al. (2017) na základe údajov z 15 prospektívnych štúdii 

preukázali, že riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení sa zvyšuje u mužov a žien s 

rastúcim WC alebo WHR. Konkrétne, zväčšenie WC o 1 cm je spojené s 2 % zvýšením rizika 

vzniku KVO a zvýšenie WHR o 0,01 je spojené s 5 % zvýšením. 

Cieľom práce bolo zhodnotiť pomer obvodu pása a obvodu bokov a viscerálnej oblasti 

vybranej skupiny probandov, zistiť prítomnosť, resp. riziko nadhmotnosti a obezity a spolu 

s hodnotami ďalších parametrov posúdiť ich vzájomné väzby a mieru významnosti pri 

hodnotení rizík kardiovaskulárnych a metabolických ochorení.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Pomer pás/boky, resp. index pás/boky (WHR) sa vypočíta vydelením obvodu pásu a 

obvodu bokov. Hodnoty WHR, ktorými sa určuje centrálna obezita, sú definované > 0,90 u 

mužov a > 0,85 u žien (WHO, 2011; WHO, 1995). Ide o bezrozmerné číslo. V klinickej praxi 

sa obvodové parametre merajú krajčírskym metrom (pásovým meradlom) v najužšom mieste 

pása a na úrovni bedrového kĺbu v centimetroch. Pre dospelú populáciu boli pre obvod pása 

zvolené hodnoty závislé od pohlavia. U mužov by obvod pása nemal byť väčší než 94 cm a u 

žien 80 cm, vyššie hodnoty definujú abdominálnu obezitu a poukazujú na zvýšené zdravotné 

riziko (LF a FZV, 2012). Meranie obvodu pása je relevantné aj pre nižšie kategórie BMI, 

pretože riziko morbidity a mortality je podstatne zvýšené u jedincov s nízkym BMI, ale s 

vysokým obvodom pása (Feller et al., 2010). 
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Antropometrické merania sme realizovali za použitia prístroja InBody 720 (Biospace 

Co. Ltd., Seoul, Republic of Korea), pričom na spracovanie výsledkov bol použitý softvér 

Lookin´Body 3.0. Do hodnotenia sledovaných parametrov sa zapojilo 236 respondentov, z 

toho bolo 173 (73,30 %) žien a 63 (26,70 %) mužov. Ich priemerný vek predstavoval 

20,53±1,77 rokov. K účasti v štúdii bol nutný písomný súhlas probanda s podmienkami 

meraní. U respondentov sme sa zamerali na hodnotenie obvodu pása (WC, cm) a viscerálnej 

plochy (VFA, cm
2
) vo vzťahu k obezite, indexu telesnej hmotnosti (BMI, kg.m

-2
), pomeru 

pás/boky (WHR), percenta telesného tuku (BFP, %) a čistej hmotnosti bez tuku (FFM, kg, %).  

Získané údaje sme spracovali štatisticky a graficky v aplikácii Microsoft Office Excel 

2010 (Los Angeles, CA, USA). Štatistické analýzy boli uskutočnené s použitím programu 

STATISTICA Cz verzia 10. Rozdiely medzi antropometrickými údajmi boli testované 

jednosmernou analýzou rozptylu (ANOVA) a boli porovnávané pomocou Fisherovho testu. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Priemerná hodnota pomeru obvodu pása a obvodu bokov v celom sledovanom súbore 

predstavovala 0,86±0,05. Hodnoty WHR sú ale rozdielne pre jednotlivé pohlavia. U žien 

definuje abdominálnu obezitu hodnota ≥ 0,85 a u mužov ≥ 0,90 (WHO, 2008). Ale keďže 

tieto hraničné hodnoty sú odvodené prevažne z kaukazkých populácií, nemusia platiť pre iné 

populácie, napr. pre ázijské (Lean et al., 1995). Najčastejšie sa opakujúcou hodnotou (modus) 

a strednou hodnotou (medián) WHR bola hodnota 0,85, minimálna zaznamenaná hodnota 

bola 0,75 a maximálna 1,10. Priemerná hodnota vyjadruje, že WHR všetkých sledovaných 

respondentov sa nachádzala v rozmedzí do 0,9, teda v norme. V tejto norme sú aj hodnoty 

minima, modusu a mediánu. Hodnota maxima je mimo normu, pretože je väčšia ako 0,9, 

a práve táto hodnota poukazuje už na zvýšené riziko abdominálnej obezity a ochorení s ňou 

spojených. 

 
Obr. 1 Hodnoty WHR v celom súbore 

 

V tab. 1 sú zhrnuté hodnoty WHR u žien a mužov vo vzťahu k iným parametrom 

zloženia tela podľa referenčných hodnôt. Celkový počet žien 173 sme rozdelili do dvoch 

skupín. Prvú skupinu tvorili ženy s WHR < 0,85 (81 žien). Do tejto skupiny patria jedinci 

s normálnou hmotnosťou, a tiež jedinci s podhmotnosťou, v prípade, že ich WHR je veľmi 

nízky. Druhú skupinu s WHR ≥ 0,85 (92 žien), predstavujú respondenti s nadhmotnosťou 

a obezitou. Pomer pás / boky predstavuje jednoduché meranie na posúdenie distribúcie 

telesného tuku a je silnejšie korelované s viscerálnym tukovým tkanivom ako samotné BMI 

(Ping et al., 2018). V skupine žien s WHR pod < 0,85 predstavovala oblasť viscerálneho tuku 

53,9 cm
2
, percentuálny podiel tuku 23,6 % a obvod pása 74,3 cm. Všetky tieto parametre sa 

nachádzali v správnom rozmedzí, takže probandky boli do tejto skupiny zaradené oprávnene 

podľa našich zistených údajov. V skupine žien s WHR ≥ 0,85 bola hodnota VFA o niečo 

vyššia (88,3 cm
2
). Táto hodnota je tiež v rozmedzí normy, pretože nepresahuje 100 cm

2
, ale 

poukazuje už na zvýšené riziko abdominálnej obezity. Avšak, keď sa zameriame na 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/waist-hip-ratio
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percentuálny podiel tuku (31,8 %) a obvod pása (86,5 cm), tieto hodnoty sú nadpriemerné. 

Respondentky s týmito hodnotami boli zaradené do kategórie nadhmotnosti, resp. obezity. 

Respondentov mužského pohlavia s celkovým počtom 63 sme taktiež rozdelili do dvoch 

skupín, podobne ako u žien, podľa hodnôt WHR. V skupine mužov s WHR < 0,9 bolo 54 

probandov a s WHR ≥ 0,9 len 9 respondentov. Priemerná hodnota WHR v prvej skupine bola 

0,84. VFA tejto skupiny bolo na úrovni 45,2 cm
2
, čo znamená, že jedinci boli svojimi 

hodnotami v rozsahu normálnej hmotnosti, pretože VFA sa pohybovalo v rozmedzí 40-70 

cm
2
. Percentuálny podiel tuku (13,9 %) a obvod pása (83,5 cm) boli tiež v normálnych 

hodnotách. Priemerná hodnota WHR v skupine mužov s WHR ≥ 0,9 bola 0,98. Respondenti 

v tejto skupine mali zároveň zvýšené % tuku v tele (28,3 %), ktoré charakterizuje 

nadhmotnosť, resp. obezitu. Viscerálna plocha (121 cm
2
) spolu s obvodom pása (108,7 cm) 

prekračovali normu, ktorá sa v oboch prípadoch považuje za rizikovú. Takže respondenti 

zaradení do tejto skupiny vykazovali určitý stupeň obezity s akumuláciou tuku okolo brucha.  

 

Tab. 1 Hodnoty WHR u žien a mužov vo vzťahu k iným parametrom zloženia tela 

WHR (ženy) n 
Priemerná hodnota 

WHR 

VFA 

(cm
2
) 

BFP  

(%) 

WC 

(cm) 

< 0,85 81 0,82 53,9
a 

23,6
a 

74,3
a 

≥ 0,85 92 0,89 88,3
b 

31,8
b 

86,5
b 

WHR (muži) n 
Priemerná hodnota 

WHR 

VFA 

(cm
2
) 

BFP  

(%) 

WC 

(cm) 

< 0,9 54 0,84 45,2
a 

13,9
a 

83,5
a 

≥ 0,9 9 0,98 121
b 

28,3
b 

108,7
b 

Pozn.: 
abcd 

– rôzne symboly v stĺpci znamenajú štatisticky významné rozdiely v priemerných hodnotách 

 

 Obr. 2-7 vyjadrujú vzťah WHR (osobitne u žien, osobitne u mužov) k ostatným 

antropometrickým parametrom alebo zložkám tela. Obr. 2 znázorňuje vzťah medzi WHR a 

viscerálnou plochou u žien. V skupine žien s WHR pod 0,85 sa nachádzali respondentky, 

ktorých VFA sa pohybovala medzi < 40 cm
2  

a
 
84 cm

2
. Táto skupina pozostávala zo žien 

v normálnej hmotnosti, ale aj podhmotnosti, čo sa potvrdilo aj hodnotami BMI. Do skupiny s 

WHR ≥ 0,85 boli zaradené respondentky, ktorých VFA sa nachádzalo v rozmedzí od 47 cm
2
 

do 140 cm
2
. V tejto skupine sú znázornené aj odľahlé hodnoty. Najvyššia predstavuje VFA 

171,05 cm
2
.
 
Respondentka s touto hodnotou mala WHR 1,04 a bola zaradená do morbídnej 

obezity. Obr. 3 charakterizuje vzťah WHR k VFA u mužov.  

 

  
     Obr. 2 WHR u žien vo vzťahu k VFA      Obr. 3 WHR u mužov vo vzťahu k VFA 
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Prvú skupinu s WHR pod 0,9 definuje rozsah VFA hodnôt od 5 cm
2
 do 80 cm

2
 

s priemernou hodnotou 45,17 cm
2
. Do druhej skupiny s WHR ≥ 0,9 boli zaradení respondenti, 

ktorých rozsah VFA predstavoval rozmedzie 77,37-147,9 cm
2
. Do tejto skupiny boli zaradení 

jedinci s nadhmotnosťou a obezitou I. stupňa. Avšak v tejto skupine sa nachádzal aj 

respondent s VFA 233,9 cm
2
, ktorý už reprezentuje extrémnu hodnotu. Patrí do morbídnej 

obezity. Jeho WHR bolo 1,1, teda nepredstavuje nejakú extrémnu hodnotu, aj keď poukazuje 

na vysoké riziko kardiovaskulárnych ochorení. 

Na obr. 4-5 môžeme vidieť vzťah medzi WHR a obvodom pása (WC). Hodnota WC 

u žien ≥ 88 cm sa považuje za podstatne zvýšené riziko vzniku komplikácií spojených 

s obezitou. V kategórii žien s WHR ≥ 0,85 môžeme sledovať extrémne aj odľahlé hodnoty. 

Respondentky v nej mali priemernú hodnotu WC 86,5 cm v rozsahu 75,7-118,9 cm. Extrémnu 

hodnotu predstavuje respondentka s WHR 1,04 a jej WC 118,9 cm. Do kategórie obezity bola 

zaradená správne, a to nielen na základe zvýšených hodnôt WC a WHR, ale aj pre jej VFA, 

ktorá bola > 100 cm
2
, BFP > 42 % a BMI 33,83 kg.m

-2
. Zvýšené hodnoty WC, ale aj WHR 

poukazujú na zvýšené metabolické riziko spojené s obezitou. V jednej štúdii, v ktorej sa 

hodnotil vzťah BMI, WHR a WC sa zistilo, že WC je jednoduchý a presný prediktor diabetu 

2. typu. ako iné indexy (WHR alebo BMI) (Mamtani a Kulkarni, 2005). Cheng et al. (2010) 

zase udávajú, že pre ázijské obyvateľstvo je pre odhad diabetu 2. typu lepším 

antropometrickým meradlom práve WHR. Za hraničnú hodnotu WC sa u mužov považuje 

hodnota 0,94 cm, ktorá definuje zvýšené riziko ochorení spojených s obezitou. Do skupiny 

mužov s WHR < 0,9 boli zaradení respondenti s priemerným obvodom pása 83,5 cm. Skupina 

mužov s WHR ≥ 0,9 charakterizuje respondentov v nadhmotnosti a obezite s priemernou 

hodnotou 108,7 cm. Chan et al. (2003) udávajú, že u mužov, ktorí sú v priemere 

v nadhmotnosti alebo až obézni, je obvod pása lepším prediktorom distribúcie tukového 

tkaniva v abdominálnej oblasti ako WHR alebo BMI.  

 

  
Obr. 4 WHR u žien vo vzťahu k obvodu pása      Obr. 5 WHR u mužov vo vzťahu k obvodu pása 

 

 Obr. 6 a 7 znázorňujú vzťah WHR k percentuálnemu podielu tuku (BFP). 

V kategórii žien s WHR pod 0,85 sa nachádzali respondentky s VFA, WC a BMI v normálnej 

hmotnosti alebo nadhmotnosti s rozsahom BFP 14,01-33,95 %.  Ak by sme brali do úvahy 

hodnotenie obezity prostredníctvom BFP, tak ženy s BFP > 30 % by už mali byť zaradené do 

kategórie obezity. Myint et al. (2014) tvrdia, že ak sa berú do úvahy BMI a WHR, BFP 

nepridáva predikciu úmrtnosti alebo KVO u dospelých v strednom veku alebo u starších. Do 

kategórie mužov s WHR ≥ 0,9 boli zaradení respondenti s hodnotami WHR od 0,91 do 1,04, 

pričom ich BFP bolo v rozsahu 17,75-32,15 %, čo charakterizuje obezitu I. stupňa. Jeden 

respondent, ktorý bol tiež zaradený do tejto kategórie, mal WHR 1,1 a BFP 45,61 %, na 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 76 - 

obrázku je zobrazený ako odľahlá hodnota. Takéto vysoké BFP ho definuje morbídnou 

obezitou.  

  
       Obr. 6 WHR u žien vo vzťahu k % tuku           Obr. 7 WHR u mužov vo vzťahu k % tuku 

   

 Na obr. 8 sú graficky znázornené jednotlivé hodnoty viscerálnej plochy (VFA), 

vrátane modusu a mediánu, pričom tieto hodnoty vyjadrené z celého súboru sú v rozmedzí 41-

70 cm
2
, teda v normále, pretože neprekračujú hodnotu VFA > 100 cm

2
, podobne ako aj 

celkový priemer z celého sledovaného súboru. Vyšetrovaných respondentov sme zadefinovali 

do jednotlivých skupín. Hodnota VFA < 40 cm
2 

charakterizuje jedincov s podvýživou, 

rozmedzie 41-70 cm
2
 normálnu hmotnosť a 71-100 cm

2
 nadhmotnosť. VFA ≥ 100 cm

2 

vyjadruje obezitu. Použili sme túto prahovú hodnotu viscerálnej plochy, pretože už skôr bolo 

preukázané, že je spojená s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení a značne zhoršuje aj 

dané ukazovatele metabolického syndrómu (hypertenziu, inzulínovú rezistenciu a pod.). 

Následne hodnoty VFA 101-130 cm
2 

definujú obezitu I. stupňa, 131-160 cm
2
 II. stupňa a > 

160 cm
2
 III. stupňa, teda morbídnu obezitu (Yoshikawa et al., 2011). Priemerná hodnota VFA 

v celom súbore predstavovala 67,88±29,82 cm
2
. Maximum 233,90 cm

2
 poukazuje na veľmi 

veľkú akumuláciu tuku v oblasti brucha. V porovnaní s minimálnou hodnotou (5,00 cm
2
) 

môžeme konštatovať, že je to extrémny rozdiel (229,9 cm
2
), avšak ani tá nie je ideálna, najmä 

z endokrinologického hľadiska (Gažarová et al., 2018). Takéto hodnoty VFA mali dvaja 

respondenti (muži), ktorí boli podľa BMI klasifikovaní ako respondenti s normálnou 

hmotnosťou. Ostatné parametre a zložky tela, WC, WHR a BFP však u nich boli 

podpriemerné. 

 
Obr. 8 Hodnoty VFA v celom súbore 

  

V tab. 2 sledujeme zaradenie respondentov do príslušných kategórií. Ich priemerné 

hodnoty spadajú do jednotlivých skupín, pričom postupne pozorujeme nárast s väčšími alebo 

menšími rozdielmi medzi nimi. Taktiež pozorujeme postupný nárast aj pri BFP a WC. 
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Hodnoty beztukovej hmoty (FFM) práve naopak, klesali. Môžeme predpokladať, že k tomuto 

zostupu dochádzalo kvôli stúpajúcemu BFP. Na základe dostupných údajov sme zhodnotili, 

že respondenti boli do jednotlivých skupín zaradení správne. Ak sa však zameriame na 

beztukovú hmotu v kg, tak je najvyššia v kategórii morbídnej obezity, kde má hodnotu 80,5 

kg. Aj v tomto prípade treba podotknúť, že respondenti v tejto kategórii mali vysokú 

hmotnosť, ktorá v priemere predstavovala hodnotu 145 kg. Z toho môžeme usudzovať, že ich 

telo nemohlo pozostávať len z tuku, ale aj z určitého podielu FFM (napr. vody, ktorá sa u nich 

mohla zadržiavať, svalov a pravdepodobne aj zo zväčšených orgánov, okolo ktorých sa mohol 

vyskytovať tuk vo väčšom množstve – pečeň, obličky, resp. srdce). 

 

Tab. 2 Hodnoty VFA vo vzťahu k iným parametrom zloženia tela 

Kategórie VFA n 
Priemerná hodnota VFA 

(cm
2
) 

FFM 

(kg) 

FFM 

(%) 

BFP 

(%) 

WC 

(cm) 

≤ 40 cm
2
 25 27,2 59,6

b 
88,3 11,7

b 
76,1

a 

41-70 cm
2
 118 54,8 49,7

a 
78,2 21,8

c 
77,6

a 

71-100 cm
2
 66 83 49,2

a 
70,5 29,5

d 
85,3

b 

101-130 cm
2
 18 114,1 50,4

ab 
63,2 36,8

a 
97,2

c 

131-160 cm
2
 7 141,7 56,9

ab 
59,8 40,2

a 
107,4

d 

> 160 cm
2
 2 202,5 80,5

c 
55,9 44,1

a 
136,2

d 

Pozn.: 
abcd 

– rôzne symboly v stĺpci znamenajú štatisticky významné rozdiely v priemerných hodnotách 

 

Obr. 9 znázorňuje vzťah medzi VFA a BFP v %. Na obrázku sú uvedené rozsahy 

respondentov, ktorí spadali do jednotlivých skupín podľa hodnôt VFA. Zároveň môžeme 

sledovať odľahlé hodnoty, ktoré sa najviac vyskytovali v kategórii 71-100 cm
2
. Túto skupinu 

charakterizovalo rozmedzie BFP 16,97-39,88 %. BFP by sa však malo pohybovať v rozmedzí 

25-35 % (Svačina, 2008), ktoré definuje túto skupinu nadhmotnosti, v našom prípade 25-38 

%. Respondenti mimo týchto hodnôt mali dostatočne veľkú viscerálnu plochu, preto boli 

zaradení do tejto skupiny, ale nízke, resp. vysoké BFP, podľa ktorého by do tejto skupiny 

patriť nemali. Vo vzťahu k BFP mali respondenti v skupine < 40 cm
2
 priemerný percentuálny 

podiel tuku 11,7 % v rozmedzí 3-20,98 %. Odľahlá hodnota charakterizuje respondenta, ktorý 

mal VFA < 40 cm
2
, teda spadal do podhmotnosti, no mal vyššie BFP ako 20, ktoré už 

charakterizuje normálnu hmotnosť. 

 

 
Obr. 9 VFA vo vzťahu k BFP 
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 Na obr. 10 je vyjadrený vzťah VFA k obvodu pása. Do skupiny normálnej hmotnosti 

podľa VFA 41-70 cm
2 

boli zaradení respondenti v rozsahu WC 67,7-94,4 cm, s priemernou 

hodnotou 77,6 cm pre celú skupinu s počtom 118 jedincov. Zimmet a Alberti (2006) 

uvádzajú, že pre belochov sa za rizikové hodnoty obvodu pása považujú hodnoty 94 cm 

u mužov a 80 cm u žien, avšak u Aziatov boli určené nižšie hraničné hodnoty, a to 90 cm 

u mužov a 80 cm u žien. Odľahlé hodnoty v našej sledovanej skupine, normálnej hmotnosti, 

charakterizovali jedincov s WC väčším ako 90 cm, ktorý poukazuje na zvýšené riziko 

abdominálnej obezity. V kategórii obezita II. stupňa bol priemer pre celú skupinu siedmych 

respondentov 107,4 cm. Hodnoty WC sa pohybovali v rozmedzí 101,7-118,1. 

 

 
Obr. 10 VFA vo vzťahu k WC  

 

Hodnotenie vzťahu VFA k beztukovej hmote (kg) zobrazuje obr. 11. Na obr. 

sledujeme rozmedzie hodnôt FFM respondentov v jednotlivých kategóriách, odľahlé hodnoty 

a extrémy, ktoré sa najviac nachádzajú v normálnej hmotnosti a nadhmotnosti. Normálnu 

hmotnosť definuje VFA 41-70 cm
2
. Priemerná hodnota FFM u respondentov v tejto skupine 

bola 49,7 kg a pohybovala sa v rozmedzí 32,8-83,3 kg. Teda hodnota 83,3 kg charakterizuje 

najvyššiu odľahlú hodnotu, v ktorej sa nachádzal respondent, muž s VFA 50 cm
2
, BFP 12,83 

%, WC a WHR v norme, ale vyšším BMI ako 25 kg.m
-2

. Opäť sme dospeli k názoru, že BMI 

nedokáže zhodnotiť množstvo FFM v tele, napr. svalov. Po prerátaní tejto FFM v kg na % 

sme dostali údaj 87,2 %. Kutáč (2009) udáva, že FFM u mužov predstavuje 85 %. 

U športovcov môže dosiahnuť dokonca viac ako 90 %. 

 
Obr. 11 VFA vo vzťahu k FFM 
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ZÁVER 

 

Prevalencia nadhmotnosti a obezity patrí medzi stále sa zvyšujúci fenomén. V našej 

práci sme sa zamerali na zhodnotenie vzájomných vzťahov najčastejšie využívaných indexov 

a antropometrických parametrov používaných pre diagnostiku obezity. Podľa indexu telesnej 

hmotnosti sme vo vyšetrovanom súbore zistili 20,34 % respondentov v nadhmotnosti a 19,5 

% obéznych. Podľa viscerálnej plochy by sme nadhmotnosť určili u 27,96 % respondentov a 

obezitu u 11,44 %. Na základe pomeru pás/boky malo obezitu 51,18 % žien a 14,29 % 

mužov. A podľa obvodu pása malo príznaky obezity 17,92 % žien a 6,35 % mužov. Zo zistení 

vyplýva, že WHR nemusí vždy presne charakterizovať správne zaradenie respondentov do 

rizikových skupín z hľadiska nadhmotnosti či obezity. Všeobecne platí, že čím užší pás a 

širšie boky, tým je pomer medzi nimi vyšší. To však nepotvrdzuje prítomnosť obezity. V 

rámci viscerálnej plochy, vo vzťahu k jednotlivým parametrom, sme dospeli k záveru, že s 

nárastom VFA sa zvyšoval aj percentuálny podiel tuku v tele, obvod pása, stúpalo BMI a 

klesala beztuková hmota. Na základe toho potvrdzujeme skutočnosť, že veľkosť viscerálnej 

plochy nám charakterizuje abdominálnu obezitu a môže poukázať na zvýšené riziko 

príslušných ochorení. Je potrebné podotknúť, že pre stanovenie nadhmotnosti, resp. 

definovaní obezity u jedincov, je potrebné sa zamerať na všetky antropometrické parametre a 

indexy vo vzťahu k zloženiu tela, aby nedošlo ku skresleniu výsledkov a ich nesprávnej 

interpretácii.  

 

Poďakovanie: Táto práca vznikla s podporou projektu KEGA 004SPU-4/2019. 
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Summary 

The aim of the work was to evaluate the biochemical parameters of blood reflecting 

nutritional intake in a selected group of adult population of men and women in relation to 

their age, to compare them with reference values and to assess them in terms of relevant 

diagnosis. The research group consisted of 122 participants – 45 males and 77 females (aged 

31-89 years). We evaluated a total of 10 biochemical parameters, focusing mainly on blood 

glucose and lipid profile values – total cholesterol, LDL calculated, HDL and triglycerides. 

We observed the relationship between the evaluated parameters and the type of diagnosis 

since the vast majority of participants were treated patients. We found that up to 38.9% of 

participants had elevated glucose levels, with the highest mean values in the 60-74 age group 

(older age), as evidenced by the higher incidence of diabetes (especially type II) in old age 

and glucose tolerance disorders compared to younger age groups. 28.7% of participants had 

elevated total cholesterol levels. The highest average total cholesterol levels were in the age 

group of 45-59 years and decreased with increasing age. By comparing the LDL values with 

the reference values, we further found that 18.0% of participants had elevated levels of this 

indicator (and thus a higher atherogenic risk). Low HDL levels as cardioprotective factor 

were reported in 15.6% of participants. Hypertriacylglycerolemia was demonstrated in 15.6% 

of research group people. It has been confirmed that with increasing age the health of the 

population deteriorates due to the high incidence of risk factors of civilization diseases. 

Key words: biochemical parameters, glycaemia, lipid profile, health 

 

ÚVOD 

 

Nutričná podpora je v súčasnej dobe jedným z veľmi dôležitých medicínskych 

aspektov a vedie k významnému zlepšeniu výsledkov liečby u chorých. Začatie nutričnej 

podpory v klinickej praxi závisí na správnom zhodnotení stavu výživy. K najčastejšie 

používaným biochemickým vyšetreniam nutričného a zdravotného stavu patrí rozbor krvi 

(krvného séra a plazmy). Demonštrujú koncentrácie jednotlivých iónov a stav vnútorného 

prostredia organizmu vyšetrovaného. Poskytujú informácie o celkovom metabolizme, funkcii 

pečene, obličiek, ako aj o množstve sacharidov, lipidov a proteínov v biologických vzorkách. 

Výsledky biochemickej analýzy dotvárajú celkový obraz pri stanovovaní diagnózy, na ich 

základe možno navrhnúť alebo usmerniť liečbu a sledovať priebeh choroby (Zima et al., 

2008). Laboratórne vyšetrenia slúžia najmä na diagnostické účely, ale svoj význam majú 

taktiež pri monitorovaní priebehu ochorení, určovaní ich prognózy a pri preventívnom 

screeningu. Stanovenie hladiny glukózy v krvi (glykémie) patrí medzi základné laboratórne 

vyšetrenia a je jedným z najdôležitejších a najčastejších meraní v diabetológii. Za 

najpresnejšie sa považuje vyšetrenie glykémie z plazmy získanej z venóznej krvi, pri ktorom 

sa za normálne hodnoty považujú glykémie nalačno v rozmedzí 3,3-6,0 mmol.l
-1

 (podľa 

odporúčaní WHO) (Průhová a Lebl, 2006). V posledných rokoch sa ukázalo, že striktná 
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kontrola glykémie u kriticky chorých pacientov zlepšuje efekt liečby a výkon pacienta. 

Skutočným cieľom je zabrániť nielen dlhému obdobiu hyperglykémie, ale aj epizódam ťažkej 

hypoglykémie, ktoré môžu viesť k smrti pacienta (Hidalgo et al., 2013). V poslednom období 

sa vedú opakované diskusie o možnosti využívať pre diagnostiku diabetu okrem glykémie aj 

stanovenie glykovaného hemoglobínu (HbA1c), pretože jeho hodnoty závisia na dlhodobej 

priemernej glykémii, ktorá je u neliečeného a nerozpoznaného diabetu vyššia ako u zdravej 

populácie. Variabilita glykémií je jedným z hlavných argumentov, prečo sa začalo uvažovať o 

využití HbA1c v diagnostike diabetu. Glykémia podlieha množstvu vplyvov a samotné 

stanovenie glykémie nalačno ukazuje, že jej hodnoty oscilujú a navzájom sa líšia, i keď sú 

podmienky v niekoľkých dňoch po sebe zrovnateľné. Glykovaný hemoglobín je omnoho 

stálejšou veličinou, ktorá sa v priebehu dňa vplyvom jedla nemení a nie je potrebné 

stanovovať ju nalačno. Ďalej má väčšiu preanalytickú stabilitu a jeho hodnoty nekolíšu v 

dňoch nasledujúcich bezprostredne po stanovení (Škrha, 2011). Znížená hladina cholesterolu 

sa vyskytuje u pacientov trpiacich malnutríciou. Hypocholesterolémia veľmi úzko súvisí s 

horšou prognózou chorých, zvýšenou náchylnosťou k infekciám a zhoršením hojenia rán. 

Hodnoty celkového cholesterolu pod 3,0 mmol.l
-1

 (pri vylúčení niektorých ďalších vplyvov) 

svedčia o dlhodobej energetickej deprivácii (Vyroubal a Zadák, 2009). Sérové hladiny 

triacylglycerolov sú udávané sumárne a hodnoty pod 1,7 mmol.l
-1

 sú považované za 

fyziologické, v prípade cholesterolu sa štandardne hodnotia hladiny cholesterolu celkového i 

jeho LDL a HDL frakcií (Potužák, 2011). Celkový cholesterol v krvi by nemal prekročiť 

hodnotu 5,0 mmol.l
-1

, u detí 4,4 mmol.l
-1

. Hodnoty LDL by sa mali pohybovať pod hranicou 

2,0 mmol.l
-1

, HDL nad 1,0 mmol.l
-1 

u mužov a 1,3 mmol.l
-1 

u žien (Králová, 2010). Mýtus 

„čím vyššie HDL, tým lepšie“, už nie je všeobecne platný. Je síce určená protektívna 

koncentrácia HDL vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu riziku (nad 1,6 mmol.l
-1

), ale 

koncentrácie okolo 3,0 mmol.l
-1 

nemožno pokladať za fyziologické, môžu signalizovať 

metabolickú odchýlku – hyperalfalipoproteinémiu, ale aj poruchu v reverznom transporte 

cholesterolu s pretrvávaním HDL častíc v cirkulácii a následným ukladaním cholesterolu v 

stene ciev. Preto je potrebná aj horná hranica pre hodnotenie HDL (Franeková a Jabor, 2007). 

Priemerné hladiny cholesterolu stúpajú s vekom u mužov i u žien. U mužov dosahujú 

najvyššie hodnoty vo veku 45-64 rokov, u žien vo veku 55-74 rokov (Jurkovičová, 2005). Pri 

interpretácii lipidového profilu je snahou identifikovať jedincov s určitým stupňom 

kardiovaskulárneho rizika. V lipidovej diagnostike sa typicky využívajú tzv. prahové hodnoty 

rizika, ktoré sú odvodené z veľkých epidemiologických štúdií. Sú to empiricky stanovené 

hodnoty testov, pri ktorých v bežnej populácii dochádza v určitom čase k postupnému alebo 

nárazovému vzostupu výskytu daného ochorenia (Franeková a Jabor, 2007). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Cieľom práce bolo zhodnotiť biochemické parametre nutričného a zdravotného stavu 

vo vybranom súbore dospelej populácie mužov a žien, porovnať ich s referenčnými 

hodnotami vyšetrení, ako aj z hľadiska veku. Ďalším cieľom bolo sledovať súvislosti medzi 

hodnotenými parametrami a príslušným typom diagnózy, manifestujúcej sa zmenou ich 

koncentrácie a navrhnúť základné diétne odporúčania v nadväznosti na rizikové hodnoty 

biochemických ukazovateľov. Výskum sme realizovali na vzorke pacientov internej 

ambulancie v Trenčíne. Výskumný súbor tvorilo 122 probandov – 45 mužov (36,9 %) a 77 

žien (63,1 %) v širšom vekovom rozpätí od 31 do 89 rokov. Priemerný vek probandov 

predstavoval 65,8±13,5 rokov. Vyhodnocovali sme celkovo 10 biochemických parametrov – 

glukózu vo venóznej krvi, sérovú ureu, kreatinín, kyselinu močovú, kreatínkinázu, 

alanínaminotransferázu, celkový cholesterol, LDL vypočítaný, HDL a triacylglyceroly. 

Výsledky sme porovnávali s referenčnými hodnotami biochemických vyšetrení z Oddelenia 
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klinickej biochémie, hematológie a mikrobiológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Okrem 

jednotlivých biochemických parametrov sme u probandov sledovali aj ich diagnózy označené 

príslušnými kódmi podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10-SK-13) nasledovne: 

D50.0 – anémia z nedostatku železa (sideropenická) pri chronických stratách krvi, E03.0 – 

vrodená hypotyreóza s difúznou strumou, E03.8 – hypotyreóza, bližšie určená, E06.3 – 

autoimunitná tyreoiditída, E11.30 – diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, 

kompenzovaný, E78.0 – izolovaná hypercholesterolémia, I10.00 – benígna primárna artériová 

hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy, I11.90 – hypertenzná choroba srdca bez 

srdcového (kongestívneho) zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy, I48.11 – chronická 

fibrilácia predsiení. Interpretovali sme súvislosti medzi hodnotenými parametrami a typom 

diagnózy manifestujúcej sa zmenou ich koncentrácie. Probandov sme rozdelili do 4 vekových 

skupín podľa klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vekové zloženie 

súboru je znázornené v tab. 1.  

 

Tab. 1 Vekové zloženie súboru 

Periodizácia Vek Muži Ženy Spolu 

n % n % n % 

30-44 rokov Dospelý vek 6 13,3 5 6,5 11 9,0 

45-59 rokov Stredný vek 9 20,0 17 22,1 26 21,3 

60-74 rokov Starší vek (presenium) 21 46,7 30 38,9 51 41,8 

75-89 rokov Vysoký vek (senium) 9 20,0 25 32,5 34 27,9 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Prevažnú časť probandov tvorili pacienti, ktorí presiahli vekovú hranicu 65 rokov. 

Glykémia bola vyšetrovaná u 90 probandov (73,8 %), zatiaľ čo parametre lipidového profilu 

boli v rámci biochemických analýz zisťované u všetkých 122 probandov (100 %). Podľa 

Galajdu et al. (2014) prediabetické stavy zahŕňajú poruchy metabolizmu sacharidov súvisiace 

s inzulínovou rezistenciou, ako je hraničná glykémia nalačno, porušená glukózová tolerancia 

a hranične zvýšený glykovaný hemoglobín HbA1c. Sú spájané s vyšším rizikom vzniku 

diabetu II. typu, preto stanovenie hladiny glukózy v krvi patrí medzi základné laboratórne 

vyšetrenia a pripisuje sa mu v diagnostike veľký význam. Pri porovnaní hodnôt glukózy s 

referenčnými hodnotami sme zistili, že zvýšenú hladinu glukózy (nad 5,6 mmol.l
-1

) malo 38,9 

% probandov, z toho 37,8 % mužov a 39,6 % žien (tab. 2). Samotná cukrovka nie je smrteľná, 

ale rôzne komplikácie spôsobené hyperglykémiou, ako je ketoacidóza, kardio-

cerebrovaskulárna a diabetická nefropatia, vážne ovplyvnia prežitie pacientov a kvalitu ich 

života (American Diabetes Association, 2009). Akútne zvýšenie glykémie môže byť príčinou 

vzniku komplikácií v dôsledku priamych a nepriamych akútnych toxických účinkov na cievy. 

Postprandiálna hyperglykémia môže tiež viesť k endoteliálnej dysfunkcii a zvýšenému riziku 

KVO v dôsledku znížených hladín oxidu dusnatého ovplyvňujúcich vazodilatáciu, ako aj 

vyvolania oxidačného a nitrozačného stresu (Ceriello, 2005; Leiter et al., 2005).  

 

Tab. 2 Hodnoty glykémie v skupine probandov vo vzťahu k referenčným hodnotám 

Hodnota 

glukózy 

Muži Ženy Spolu 

n % n % n % 

Znížená 1 2,7 1 1,9 2 2,2 

Normálna 22 59,5 31 58,5 53 58,9 

Zvýšená 14 37,8 21 39,6 35 38,9 
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Diabetes mellitus zaraďujeme k najzávažnejším metabolickým poruchám vo vyššom 

veku. V starobe je výskyt diabetu (najmä II. typu) vyšší než v mladších vekových kategóriách, 

trpí ním až 20 % pacientov vo veku nad 65 rokov a ďalších 20-25 % má porušenú glukózovú 

toleranciu (Babčák a Merčiaková, 2006). Túto skutočnosť potvrdzuje aj obr. 1, z ktorého 

vyplýva, že najvyššie priemerné hladiny glukózy (6,86±3,24 mmol.l
-1

) boli zistené vo vekovej 

kategórii 60-74 rokov, t.j. v staršom veku. Naopak, najnižšie priemerné hodnoty glukózy 

(4,82±0,76 mmol.l
-1

) sú príznačné pre najmladšiu vekovú kategóriu 30-44 rokov.  

 
Obr. 1 Priemerné hodnoty glukózy podľa vekovej kategórie 

 

V prevencii diabetu II. typu i v jeho liečbe sa ako veľmi efektívne ukazujú opatrenia 

zamerané na zmenu životného štýlu, vrátane diétnych zmien a zvýšenia pohybovej aktivity. 

Diabetická diéta sa podstatne nelíši od zásad správnej výživy, je to pestrá a plnohodnotná 

strava s veľkým spektrom potravín. Výberom vhodných jedál možno prispieť výraznou 

mierou ku kompenzácii diabetu a predchádzať obávaným zdravotným komplikáciám.  

Vyžaduje sa systematické riadenie. Usmernenia odporúčajú, aby osoby s cukrovkou 

prísne kontrolovali svoju glykémiu, krvný tlak a hladinu lipidov v krvi, aby sa predišlo 

akútnym komplikáciám a znížilo sa riziko dlhodobých komplikácií (American Diabetes 

Association, 2009). Ale ani vo vyspelých krajinách sa nedarí efektívne aplikovať tieto 

usmernenia v praxi medzi samotnými diabetikmi. Nedávny prehľad naznačil, že obmedzenie 

diétnych uhľohydrátov ako skorej terapie pri cukrovke 2. typu a ako doplnok k liečbe 

cukrovky typu 1 účinne znižuje hladiny glukózy v krvi (Feinman et al., 2015). U pacientov s 

cukrovkou 2. typu a ekvivalentným úbytkom hmotnosti dosiahli pacienti, ktorí dostávali diétu 

s nízkym obsahom uhľohydrátov, s vysokým obsahom nenasýtených a nízkym obsahom 

nasýtených tukov po dobu 24 mesiacov, väčšie zníženie glykemickej variability, HbA1c a 

iných ukazovateľov kardiovaskulárneho rizika v porovnaní so skupinou so zhodným 

energetickým príjmom v podobe vysoko nerafinovanej uhľohydrátovej diéty s nízkym 

obsahom tuku (Tay et al., 2014). 

V praxi dlhodobo pretrvával problém s určením takej hladiny cholesterolu v krvi, 

ktorú už možno považovať za zvýšenú. Spočiatku sa vychádzalo zo štatistickej distribúcie 

hladín cholesterolu v celkovej populácii, pričom priemerná hodnota v určitej vekovej skupine 

bola považovaná za normálnu. Na základe výsledkov americkej štúdie MRFIT bola prijatá 

koncepcia, že za zvýšenú hladinu celkového cholesterolu v krvi treba pokladať takú hodnotu, 

od ktorej významne stúpa riziko ischemickej choroby srdca. Naše zistenia preukázali, že 

zvýšenú hladinu celkového sérového cholesterolu (nad 5,0 mmol.l
-1

) malo 28,7 % probandov, 

z toho 31,1 % mužov a 27,3 % žien (tab. 3). Do 50. roku života sa hladiny cholesterolu 

zvyšujú s rastúcim vekom u oboch pohlaví približne rovnako. U mužov začína nárast hladiny 
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cholesterolu stagnovať po 50. roku, zatiaľ čo u žien až medzi 65.-70. rokom. Po 65. roku 

života hladina cholesterolu klesá s rastúcim vekom u oboch pohlaví (Špinar et al., 2009). 

 

Tab. 3 Hodnoty celkového cholesterolu probandov vo vzťahu k referenčným hodnotám 

Hodnota 

celkového 

cholesterolu 

Muži Ženy Spolu 

n % n n % n 

Znížená 7 15,6 9 11,7 16 13,1 

Normálna 24 53,3 47 61 71 58,2 

Zvýšená 14 31,1 21 27,3 35 28,7 

 

V našom prípade sme pozorovali najvyššie priemerné hladiny celkového cholesterolu 

(5,04±1,1 mmol.l
-1

) u žien vo vekovej skupine 45-59 rokov, s pribúdajúcim vekom tieto 

hodnoty klesali (obr. 2). Obdobná situácia bola aj u mužov vo veku 45-59 rokov, u ktorých 

boli zaznamenané vyššie priemerné hladiny celkového cholesterolu ako u žien (5,19±0,75 

mmol.l
-1

) (obr. 3). V primárnej i sekundárnej prevencii KVO je dôležité, aby pacient 

dostatočne poznal a uskutočňoval všetky opatrenia vedúce k obmedzeniu výskytu následných 

komplikácií. Z výskumov však vyplýva, že len nepatrná časť pacientov pozná cieľové 

hodnoty kritických parametrov a ukazovateľov svojich chorôb. Potvrdzuje to aj výskum 

Protulipac et al. (2015), ktorí zistili, že iba 23,4 % účastníkov štúdie poznalo cieľové hodnoty 

krvného tlaku a 49,8 % poznalo normálne hodnoty celkového cholesterolu. 

 
Obr. 2 Priemerné hodnoty celkového cholesterolu u žien podľa vekovej kategórie 

 

 
Obr. 3 Priemerné hodnoty celkového cholesterolu u mužov podľa vekovej kategórie 
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Protulipac et al. (2015) zistili, že 61,7 % účastníkov štúdie (vo veku nad 70 rokov) 

malo celkový cholesterol ≥ 5 mmol.l
-1

. Aj keď polovica účastníkov mala určitú všeobecnú 

predstavu o nebezpečnosti KVO, mnohým z nich chýbala osobitná znalosť rizikových 

faktorov KVO a ich cieľových hodnôt. 24,5 % účastníkov, ktorí mali objektívne vysoké riziko 

KVO, si toto riziko vôbec neuvedomovalo a považovali sa za subjekty s nízkym alebo 

žiadnym rizikom. Ich výsledky naznačujú naliehavú potrebu väčšieho počtu verejných aktivít 

zameraných na edukáciu populácie. Zapojenie nielen lekárskych odborníkov, ale aj vládnych 

štruktúr, zdravotných poisťovní, zdravotníckych orgánov a nutričných odborníkov by malo 

byť zamerané na zvýšenie vedomostí a informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch 

KVO, a to nielen u starších dospelých. 

Viaceré experimentálne, observačné a intervenčné epidemiologické štúdie 

jednoznačne preukázali primárnu úlohu LDL v patogenéze aterosklerózy a ischemickej 

choroby srdca. Pri posudzovaní rizika je potrebné stanovovanie celkového cholesterolu, LDL, 

HDL a triacylglycerolov, ktoré sa rutinne stanovujú vo väčšine klinických laboratórií. Na 

rozdiel od merania ich koncentrácií, LDL sa zvyčajne vypočítava pomocou tzv. 

Friedewaldovej rovnice. Takto vypočítané koncentrácie LDL možno aplikovať pri 

diagnostike hyperlipoproteinémií u väčšiny populácie, s výnimkou osôb s koncentráciou 

triacylglycerolov > 4,5 mmol.l
-1

. Vypočítaný LDL sa preto v klinickej praxi považuje za 

štandardnú metódu pri posudzovaní lipidového profilu (Vachulová et al., 2005). Avšak 

cirkulujúci non-HDL sa považuje za hlavnú príčinu aterosklerózy. Nedávne odporúčania 

International Atherosclerosis Society Expert Dyslipidemia Panel a National Lipid Association 

(Jacobson et al., 2015) tiež odporúčajú non-HDL ako primárny cieľ liečby. Medzi LDL 

subfrakciami sa ukázalo, že malé LDL korelujú s KVO silnejšie ako koncentrácie LDL 

(Hirayama a Miida, 2012; Koba et al., 2008). V našom súbore sme zistili zvýšenú hladinu 

LDL (a teda aj vyššie aterogénne riziko) celkom u 18,0 % probandov. Hodnoty vypočítaného 

LDL nad 3,64 mmol.l
-1

 malo 17,8 % mužov a hodnoty nad 3,39 mmol.l
-1

 malo 18,2 % žien 

(tab. 4). Z obr. 4 vyplýva, že najvyššie priemerné hladiny LDL (3,13±0,7 mmol.l
-1

) boli v 

skupine probandov vo veku 45-59 rokov. 

Koncentrácia HDL nepriamo súvisí so závažnosťou KVO (Xu et al., 2015). 

Porovnaním hodnôt HDL s referenčnými hodnotami sme zistili, že znížené hladiny tohto 

ukazovateľa malo 15,6 % probandov, z toho až 23,4 % žien a len 2,2 % mužov (tab. 5). Podľa 

Piťhu (2011) sú hlavnými ovplyvniteľnými príčinami rizikového profilu žien z hľadiska 

nízkych hladín ochranného HDL práve fajčenie a nedostatočná fyzická aktivita, resp. pokles 

chuti k aktívnemu športovaniu. V našom súbore sme nezistili výrazné rozdiely v priemerných 

hladinách HDL podľa jednotlivých vekových kategórií. Najnižšie priemerné hodnoty boli 

zaznamenané vo vekovej kategórii 45-59 ročných probandov (1,31±0,32 mmol.l
-1

) (obr. 5). 

 

Tab. 4 Hodnoty vypočítaného LDL v skupine probandov vo vzťahu k referenčným 

hodnotám 

Hodnota 

vypočítaného 

LDL 

Muži Ženy Spolu 

 % n % % n % 

Znížená 0 0 0 0 0 0 

Normálna 37 82,2 63 81,8 100 82,0 

Zvýšená 8 17,8 14 18,2 22 18,0 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 88 - 

 
Obr. 4 Priemerné hodnoty vypočítaného LDL podľa vekovej kategórie 

 

 

Tab. 5 Hodnoty HDL v skupine probandov vo vzťahu k referenčným hodnotám 

Hodnota 

HDL 

 

Muži Ženy Spolu 

% n % 
 

% n 

Znížená 1 2,2 18 23,4 19 15,6 

Normálna 33 73,4 48 62,3 81 66,4 

Zvýšená 11 24,4 11 14,3 22 18,0 

 

 
Obr. 5 Priemerné hodnoty HDL podľa vekovej kategórie 

 

Triacylglyceroly obsiahnuté vo VLDL a IDL sú významným rizikovým faktorom 

aterosklerózy. V súčasnosti sú za cieľové hladiny triacylglycerolov podľa európskych 

odporúčaní považované hodnoty pod 2,0 mmol.l
-1

. Pri vysokých hladinách triacylglycerolov 

sú zvyčajne nízke hodnoty HDL (Pella et al., 2002). Klinické štúdie tiež preukázali, že 

zvýšená hodnota triacylglycerolov v plazme podporuje tvorbu malých, hustých 

proaterogénnych častíc LDL (Bays et al., 2012). Z tab. 6 vyplýva, že zvýšené hladiny 

sérových triacylglycerolov (nad 1,92 mmol.l
-1

) malo 15,6 % probandov, z toho 17,8 % mužov 

a 14,3 % žien. Najvyššie priemerné hladiny triacylglycerolov (1,56±0,96 mmol.l
-1

) boli v 

staršej vekovej kategórii 60-74 ročných probandov (obr. 6). Protulipac et al. (2015) vo svojej 

štúdii zistili, že 41,8 % účastníkov (vo veku nad 70 rokov) malo hladinu triacylglycerolov ≥ 

1,7 mmol.l
-1

.  
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Tab. 6 Hodnoty triacylglycerolov v skupine probandov vo vzťahu k referenčným 

hodnotám 

Hodnota 

triacylglycerolov 
Muži Ženy Spolu 

 % n % % n % 

Znížená 0 0 0 0 0 0 

Normálna 37 82,2 66 85,7 103 84,4 

Zvýšená 8 17,8 11 14,3 19 15,6 

 

 
Obr. 6 Priemerné hodnoty triacylglycerolov podľa vekovej kategórie 

 

Priemerné hodnoty sledovaných biochemických parametrov podľa pohlavia 

v závislosti od vekovej kategórie v porovnaní s referenčnými hodnotami graficky znázorňujú 

obr. 7 a obr. 8. Hornú referenčnú hranicu prekročili iba priemerné hodnoty glukózy v krvi, 

zhodne u mužov i u žien vo vyšších vekových kategóriách, t.j. vo vekovej kategórii  

60-74 ročných a 75-89 ročných probandov. Tomu nasvedčuje aj skutočnosť, že v starobe je 

vyšší výskyt diabetu (najmä II. typu) a porúch glukózovej tolerancie v porovnaní s mladšími 

vekovými kategóriami. 

 
Obr. 7 Priemerné hodnoty sledovaných parametrov u mužov v závislosti od vekovej 

kategórie 
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Obr. 8 Priemerné hodnoty sledovaných parametrov u žien v závislosti od vekovej 

kategórie 

 

Pri sledovaní vybraných biochemických parametrov u jednotlivcov sme v niektorých 

prípadoch pozorovali výrazne prekročené stanovené referenčné hodnoty (obr. 9). Vo vekovej 

kategórii 60-74 ročných probandov bola maximálna zistená hodnota glukózy v krvi až 16,59 

mmol.l
-1

, čo predstavuje alarmujúcu hodnotu. Maximum hodnoty celkového cholesterolu, až 

7,83 mmol.l
-1

, bolo zistené v strednej vekovej kategórii, pričom zhodne v tejto skupine 

probandov bola zistená aj maximálna hodnota LDL (5,04 mmol.l
-1

). Maximálna hladina 

triacylglycerolov (6,75 mmol.l
-1

) bola v najvyššej vekovej kategórii 75-89 ročných. 

Minimálne hodnoty vybraných biochemických parametrov znázorňuje obr. 10. 

 
Obr. 9 Maximálne hodnoty sledovaných biochemických parametrov v závislosti od veku 
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Obr. 10 Minimálne hodnoty sledovaných biochemických parametrov v závislosti od 

veku 

 

Spomedzi ďalších biochemických parametrov krvi sme u probandov vyhodnocovali 

obličkové parametre – ureu a kreatinín, kyselinu močovú, kreatínkinázu a enzým prítomný v 

hepatocytoch – alanínaminotransferázu. Jednotlivé hodnoty týchto parametrov v súbore a 

percentuálne vyjadrenia počtu probandov so zvýšenými hodnotami sú zobrazené v tab. 7 

a tab. 8. Priemerné koncentrácie urey v sére boli 5,83±2,02 mmol.l
-1

, pričom zvýšené hodnoty 

tohto ukazovateľa sa zistili u 10,9 % probandov. V prípade kreatinínu boli zistené priemerné 

sérové koncentrácie 68,03±17,32 μmol.l
-1

 a iba u 9,3 % probandov došlo k prekročeniu hornej 

referenčnej hodnoty. Priemerné koncentrácie kyseliny močovej v sére predstavovali 

331,14±86,32 μmol.l
-1

. Hyperurikémia, ktorá je pomerne častým javom, bola zistená u 31,8 % 

probandov. Priemerné hodnoty kreatínkinázy v sére boli 2,09±2,14 μkat.l
-1

. Podľa Voháňku 

(2012) sa hodnoty tohto enzýmu významnou mierou líšia podľa pohlavia a u žien sú vo 

všeobecnosti nižšie, čo potvrdili aj naše zistenia. Zvýšené hodnoty kreatínkinázy, ktoré sa 

manifestujú obzvlášť pri poškodení kostrového alebo srdcového svalu, boli pozorované u 14,7 

% probandov, z toho u 24,3 % mužov a iba u 9,2 % žien. Priemerné koncentrácie 

alanínaminotransferázy predstavovali 0,52±0,28 μkat.l
-1

. Vzostup aktivity tohto pečeňového 

enzýmu bol zistený u 24,6 % probandov, čo môže v ich prípade signalizovať hepatocelulárne 

poškodenie. 

 

Tab. 7 Hodnoty vybraných biochemických parametrov v skupine probandov 

Parameter Jednotka Priemer SD Minimum Maximum 

S-UREA mmol.l-1 5,83 2,02 2,40 12,70 

S-KREAT μmol.l
-1

 68,03 17,32 39,10 145,00 

S-KM μmol.l
-1

 331,14 86,32 105,15 582,11 

S-CK μkat.l
-1

 2,09 2,14 0,27 19,26 

S-ALT μkat.l
-1

 0,52 0,28 0,09 1,58 
Pozn.: S-UREA – urea; S-KREAT – kreatinín; S-KM – kyselina močová; S-CK – kreatínkináza; S-ALT – 

alanínaminotransferáza 

 

 

 

 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 92 - 

Tab. 8 Zvýšené hodnoty vybraných biochemických parametrov v skupine probandov vo 

vzťahu k referenčným hodnotám 

Parameter Muži Ženy Spolu 

Hodnota n % Hodnota n % n % 

S-UREA  > 8,3 4 10,8 > 8,3 6 10,9 10 10,9 

S-KREAT  > 104,0 2 4,5 > 84,0 9 12,2 11 9,3 

S-KM  > 416,0 11 26,8 > 340,0 24 34,8 35 31,8 

S-CK  > 3,25 9 24,3 > 2,85 6 9,2 15 14,7 

S-ALT  > 0,75 9 20,0 > 0,57 21 27,3 30 24,6 
Pozn.: S-UREA – urea; S-KREAT – kreatinín; S-KM – kyselina močová; S-CK – kreatínkináza; S-ALT – 

alanínaminotransferáza 

 

Z obr. 11 vyplýva, že najčastejšie sa vyskytujúcou diagnózou v súbore bola izolovaná 

hypercholesterolémia, ktorú sme pozorovali až u 80,3 % probandov. Hypertenznou chorobou 

srdca bez srdcového zlyhávania trpelo 76,2 % probandov. Pomerne často sa vyskytujúcimi 

diagnózami boli aj hypotyreóza (37,7 %) a kompenzovaný diabetes mellitus II. typu (12,3 %). 

 
Obr. 11 Výskyt diagnóz v súbore probandov 

Priemerné hodnoty sledovaných biochemických parametrov v závislosti od typu 

diagnózy znázorňuje obr. 12. U probandov s diagnostikovaným ochorením diabetes mellitus 

II. typu boli zistené priemerné koncentrácie glukózy 11,10±3,46 mmol.l
-1

. Podľa Mokáňa et 

al. (2008) pri kompenzovanom diabete by hodnoty glykémie nalačno (najmenej 8 hodín po 

príjme poslednej potravy) mali byť nižšie ako 6,0 mmol.l
-1

 a hodnoty vyššie ako 7,0 mmol.l
-1

 

sa považujú za neuspokojivé. Najvyššie priemerné hladiny celkového cholesterolu v sére mali 

probandi trpiaci hypertenznou chorobou srdca (4,89±0,83 mmol.l
-1

) a izolovanou 

hypercholesterolémiou (4,86±0,88 mmol.l
-1

). Európska spoločnosť aterosklerózy stanovila 

požadované hodnoty celkového cholesterolu u pacientov s dyslipoproteinémiou na menej ako 

5,0 mmol.l
-1

, pričom za hranične vysoké sa považujú hodnoty 5,0-6,0 mmol.l
-1

. Priemerné 

hladiny LDL boli takisto najvyššie u probandov s hypertenznou chorobou srdca (2,87±0,73 

mmol.l
-1

) a izolovanou hypercholesterolémiou (2,84±0,80 mmol.l
-1

). Podľa Lipidového 

konsenzu je odporúčaným liečebným cieľom pre vysokorizikových pacientov s ischemickou 

chorobou srdca pokles LDL na hodnoty nižšie ako 2,5 mmol.l
-1

. Pre jedincov s veľmi 

vysokým kardiovaskulárnym rizikom je indikovaná výraznejšia redukcia LDL na menej ako 

1,8 mmol.l
-1

 (Filipová et al., 2006). Najnižšie priemerné hladiny HDL (1,08±0,21 mmol.l
-1

) 

mali probandi trpiaci diabetom II. typu. Podľa Mokáňa et al. (2008) by hodnoty tohto 

parametra u diabetikov nemali klesnúť pod 1,2 mmol.l
-1

. Každé zvýšenie HDL o 0,02 mmol.l
-
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1
 znižuje mortalitu o 2-3 %. Naopak, u diabetikov sme zistili najvyššie priemerné hodnoty 

sérových triacylglycerolov, až 2,61±1,6 mmol.l
-1

. Podľa Lipidového konsenzu sa u pacientov 

s diabetom odporúča sprísniť cieľové hodnoty triacyglycerolov na menej ako 1,7 mmol.l
-1

. 

Cieľové hodnoty triacylglycerolov pre ostatnú populáciu by mali byť nižšie ako 2,0 mmol.l
-1

 

(Filipová et al., 2006). Zvýšenie hodnôt triacylglycerolov o 1,0 mmol.l
-1

 zhoršuje relatívne 

riziko až o 30 % (Mokáň et al., 2008). 

 
Obr. 12 Priemerné hodnoty sledovaných biochemických parametrov podľa diagnózy 

 

Izolovaná hypercholesterolémia je charakterizovaná zvýšením koncentrácie celkového 

cholesterolu pri normálnych hodnotách triacylglycerolov. Podľa Rašlovej (2005) je 

dyslipoproteinémia (DLP) jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich metabolických ochorení, 

ktoré sa manifestuje zvýšením alebo znížením koncentrácie niektorej zložky lipoproteínového 

spektra. Je spôsobená poruchou syntézy a/alebo degradácie lipoproteínov. DLP predstavuje 

spomedzi kardiovaskulárnych rizikových faktorov jednu z najzávažnejších príčin vzniku a 

rozvoja aterosklerózy. Najčastejšou sekundárnou DLP je hypercholesterolémia pri 

ochoreniach štítnej žľazy (tyreopatiách). Jiskra et al. (2007) uvádzajú, že pri manifestnej 

hypotyreóze klesá počet LDL receptorov v pečeni a dochádza k zvýšeniu hladiny celkového 

cholesterolu a LDL v krvi. HDL býva v norme alebo dokonca mierne zvýšený z dôvodu 

zníženej aktivity cholesterylester transferového proteínu (CETP) a pečeňovej lipázy. Naviac 

hypotyreóza vedie k zvýšenej oxidácii plazmatického cholesterolu, čo je spojené so 

zvyšovaním oxidačného stresu. Podobne subklinická hypotyreóza má nepriaznivý vplyv na 

lipidové spektrum, avšak vedie skôr k proaterogénnym zmenám pomerov lipidových častíc, 

než k vzostupu celkového cholesterolu. Tieto zmeny môžu zostať dlhodobo nerozpoznané a 

viesť tak k progresii aterosklerózy. Túto skutočnosť naznačujú aj naše zistenia, nakoľko 

hypercholesterolémia v kombinácii so zníženou funkciou štítnej žľazy sa vyskytovala u 37,7 

% probandov. Možno konštatovať, že zmena lipidového metabolizmu patrí medzi 

najvýznamnejšie mechanizmy, ktorými hypotyreóza urýchľuje proces aterogenézy a zvyšuje 

tak kardiovaskulárne riziko. Hypertenzná choroba srdca znamená dlhodobé až trvalé zvýšenie 

systolického a diastolického tlaku krvi a je takisto závažným a veľmi častým 

kardiovaskulárnym rizikovým faktorom (Dobiáš, 2007). Hyperlipoproteinémia ako spúšťací 

faktor vedie k nadmernej produkcii voľných kyslíkových radikálov, ktoré zapríčiňujú 

dysfunkciu cievneho endotelu. V dôsledku toho dochádza k strate schopnosti predísť procesu 
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aterogenézy, endotelové bunky nie sú za týchto okolností schopné vytvárať vazodilatačné 

látky (napr. oxid dusnatý – NO) a viesť k potrebnej vazodilatácii hladkej svaloviny ciev. 

Voľné radikály kyslíka tiež vedú k uvoľneniu adhezívnych molekúl leukocytov v endotele a 

následnej akumulácii monocytov (makrofágov) (Dukát, 2004). V našom súbore malo až 63,1 

% probandov súčasne diagnostikovanú hypertenznú chorobu a hypercholesterolémiu. 

Hypertenzia samotná vedie k tvorbe voľných kyslíkových radikálov a zvyšuje tak vplyv 

hyperlipoproteinémie na cievnu stenu. Z toho možno usudzovať, že spoluprítomnosť 

hypertenzie a hyperlipoproteinémie vedie k zvýšenej zápalovej reakcii v stene ciev a 

urýchľuje proces aterosklerózy u pacientov. Artériová hypertenzia a diabetes mellitus sú 

ochorenia, ktoré sa pomerne často vyskytujú vo vzájomnej kombinácii. Vysoký krvný tlak sa 

vyskytuje u 20-60 % diabetikov II. typu a je 1,5 až 3-krát častejší u diabetikov v porovnaní s 

nediabetikmi rovnakého veku. Predstavuje jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov 

výskytu kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod, ako aj mikrovaskulárnych 

komplikácií (retinopatia, nefropatia), čo potvrdilo mnoho epidemiologických štúdií (Mancia 

et al., 2013). Medzinárodná randomizovaná mortalitná štúdia ADVANCE potvrdila, že u 

diabetikov II. typu s hypertenziou je výhodné znižovať systolický tlak krvi pod hranicu 140 

mmHg (Patel et al., 2007). V nami sledovanom súbore u 73,3 % diabetikov II. typu bola 

prítomná aj hypertenzná choroba srdca. Potvrdila sa tak vysoká prevalencia artériovej 

hypertenzie u diabetikov II. typu. Diabetes mellitus dnes už možno považovať za jeden z 

nespochybniteľných kardiovaskulárnych rizikových faktorov u pacientov s vysokým krvným 

tlakom. Z tohto dôvodu boli pre diabetikov zavedené prísnejšie cieľové hodnoty ako pre 

liečbu DLP, tak i pre liečbu hypertenzie. 

 

ZÁVER 

 

V súbore 122 probandov (45 mužov a 77 žien) vo vekovom rozpätí od 31 do 89 rokov 

sme zisťovali a vyhodnocovali celkovo 10 biochemických parametrov so zameraním na 

hodnoty glykémie a lipidového profilu. Nakoľko probandi boli pacientmi internej ambulancie, 

sledovali sme aj súvislosti medzi hodnotenými parametrami a príslušným typom diagnózy. 

Zistili sme, že zvýšenú hladinu glukózy v krvi malo až 38,9 % probandov, pričom najvyššie 

priemerné hodnoty boli zaznamenané vo vekovej kategórii 60-74 rokov, t.j. v staršom veku, 

kedy je vyšší výskyt diabetu (najmä II. typu) a porúch glukózovej tolerancie. Zvýšenú hladinu 

celkového cholesterolu sme pozorovali u 28,7 % probandov. Najvyššie priemerné hladiny 

celkového cholesterolu mali probandi vo veku 45-59 rokov a s pribúdajúcim vekom tieto 

hodnoty klesali. Porovnaním hodnôt LDL s referenčnými hodnotami sme ďalej zistili, že 

zvýšené hladiny tohto ukazovateľa (a teda aj vyššie aterogénne riziko) malo 18,0 % 

probandov. Nízke hladiny ochranného HDL sme pozorovali u 15,6 % probandov. 

Hypertriacylglycerolémia sa preukázala u 15,6 % probandov. Možno konštatovať, že veľká 

časť dyslipoproteinémií vzniká v dôsledku pôsobenia vonkajších faktorov, najmä faktorov 

životného štýlu, ako sú fajčenie, stravovacie návyky, nadmerná konzumácia alkoholu a 

fyzická inaktivita. Od pravidelného sledovania hodnôt lipidového profilu sa preto očakáva 

tiež nárast záujmu ľudí o svoje stravovacie návyky a životný štýl. Najčastejšie sa 

vyskytujúcou diagnózou v súbore bola izolovaná hypercholesterolémia, ktorú sme pozorovali 

až u 80,3 % probandov. Hypertenznou chorobou srdca bez srdcového zlyhávania trpelo 76,2 

% probandov. Pomerne často sa vyskytujúcimi diagnózami boli aj hypotyreóza (37,7 %) 

a kompenzovaný diabetes mellitus II. typu (12,3 %). Zistili sme, že u 37,7 % probandov sa 

vyskytovala hypercholesterolémia v kombinácii so zníženou funkciou štítnej žľazy, čo 

pravdepodobne súvisí so skutočnosťou, že hypotyreóza má nepriaznivý vplyv na lipidové 

spektrum. Výskyt hypertenznej choroby srdca v kombinácii s hypercholesterolémiou sme 

pozorovali až u 63,1 % probandov. Spoločná prítomnosť hypertenzie a hyperlipoproteinémie 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 95 - 

vedie k zvýšenej zápalovej reakcii v stene ciev a urýchľuje proces aterosklerózy. Hypertenzná 

choroba srdca bola prítomná u 73,3 % diabetikov II. typu, čo nasvedčuje tomu, že diabetes 

mellitus dnes už možno považovať za jeden z nespochybniteľných kardiovaskulárnych 

rizikových faktorov u pacientov s vysokým krvným tlakom. Potvrdilo sa, že s rastúcim vekom 

sa zhoršuje zdravotný stav populácie v dôsledku vysokého výskytu rizikových faktorov 

civilizačných chorôb. 
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Summary 

At current, hasty times we can observe presence of diseases associated with improper lifestyle 

and stress. Tonic plants possess a great potential to eliminate the adverse effects of stress and 

other negative factors. The aim of this thesis was to summarize evidence on the beneficial 

effects of toning plants on treatment as well as prevention against various diseases, primarily 

associated with chronic stress. Practical part uses questionnaire method for investigation and 

evaluation of respondents’ knowledge about toning plants, their interest in tonic preparations 

and the impact of stress on their lives. As the results of the questionnaire showed us, there is a 

relatively large interest in the use of tonic preparations in various forms; however the 

knowledge is very weak. Therefore the first step to increase the use of tonics should be better 

awareness of their effects and applications. 

Key words: tonic plants, tonising effect, stress, adaptogens 

 

ÚVOD 

 

Definíciu tonizujúcich rastlín s adaptogénnymi účinkami prvýkrát navrhli sovietski 

vedci koncom 50. rokov 20. storočia. Uvádzajú, že adaptogén je akákoľvek látka, ktorá má 

účinky na chorých aj zdravých jedincov „korigovaním“ akejkoľvek dysfunkcie bez 

vyvolávania nežiaducich vedľajších účinkov (Davydov a Krikorian, 2000). Využitie rastlín 

s tonizujúcim účinkom je dôležité pri eliminácii nepriaznivých vplyvov dnešnej doby, hlavne 

pri strese, únave, nedostatku energie a pod. Tieto rastliny sa nazývajú aj ako adaptogény. 

Sumárne sú adaptogény rastliny, ktoré zvyšujú „stav nešpecifickej rezistencie“ organizmu na 

stres, zvyšujú odolnosť voči fyzikálnym, biologickým, chemickým a psychologickým stresom 

a zvyšujú koncentráciu, výkonnosť a vytrvalosť počas únavy (Brekhman a Dardymov, 1969; 

Panossian et al., 2009). Dokážu regulovať telesné funkcie narušené vplyvom stresových 

hormónov a udržovať tak správnu reakciu tela na stresové situácie. Pomáhajú zachovať 

celkovú homeostázu tela, čím chránia pred vznikom poškodení v organizme. Adaptogény sa 

používajú pri liečbe rôznych ochorení aj pri ich prevencii. Hlavné využitie majú pri 

adrenálnej únave, strese, únave, úzkostných stavoch, ale aj pri liečbe artritídy, diabetu, 

dýchacích problémov, nespavosti, rakoviny, zraku a iných problémoch. Dôležité je aj využitie 

na zvýšenie športových výkonov, zlepšenie trávenia, spirituálneho zdravia, mozgových, 

kardiovaskulárnych a imunitných funkcií, ale aj aj ako prostriedok na spomalenie starnutia 

(Valíček et al.,  1998; Valíček et al., 2012; Seo et al., 2019). 

Príspevok bol vypracovaný na základe narastajúceho záujmu o využitie tonizujúcich 

rastlín, resp. adaptogénov vo výžive ľudí, humánnej i veterinárnej medicíne. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Metodickým základom pre vyhodnotenie poznatkov o využívaní tonizujúcich rastlín 

boli informácie získané z dotazníkových otázok, na ktoré anonymne odpovedalo 152 
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respondentov prevažne vo veku 15 až 55 rokov. Dotazník bol vytvorený online na serveri 

docs.google.com, odkiaľ bol zdieľaný prostredníctvom sociálnej siete priamo                          

k respondentom.  Obsahoval 15 otázok, z toho 4 boli klasifikačné. Otázky boli zamerané na 

zisťovanie informácií o vzťahu respondentov k tonizujúcim rastlinám, o ich životnom štýle a 

vplyve stresu na organizmus respondentov, tiež o ich záujme vyskúšať tonizujúce rastliny      

v rôznych formách podania.  Získané údaje boli vyhodnotené chí kvadrát testom v programe 

Microsoft Excel. Metódou chí kvadrát testu sme hodnotili preukázateľnosť vplyvu pohlavia, 

veku, bydliska a čistého mesačného príjmu na jednotlivé otázky dotazníka. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Zo 152 zúčastnených respondentov bolo 108 ženského (71,0 %) a 44 mužského 

pohlavia (29,0 %), z toho 107 (70,0 %) bolo vo veku 15 až 30 rokov, 20 (13,0 %) bolo vo 

veku 31 až 40 rokov, 22 (15,0 %) vo veku 41 – 55 rokov a 3 respondenti (2,0 %) mali viac 

ako 55 rokov. Z hľadiska trvalého bydliska 83 respondentov (55,0 %) bývalo v meste a 69 (45,0 

%) na vidieku. Posledná klasifikačná otázka bola zameraná na zistenie mesačného príjmu 

respondentov. Z celkového počtu respondentov 57 (38,0 %) zarábalo do 500,0 eur, 73 

(48,0%) zarábalo od 501 do 1 000 eur, 16 (10,0 %) od 1 001 do 2 000 eur, a 6 respondentov 

(4,0 %) zarábalo viac ako 2001 eur. Na otázku „Stretli ste sa s termínom tonizujúce rastliny, 

toniká?“ sme skúmali informovanosť respondentov o tonizujúcich rastlín. Z odpovedí 

vyplýva, že 20 respondentov (13,0 %) uvedené výrazy nikdy nepočulo, 68 (45,0%) výraz síce 

počulo, no nevedia čo znamená a 64 respondentov (42,0 %) malo vedomosti a vedeli, čo 

výraz znamená. Vplyv pohlavia, veku a bydliska na znalosti o tonizujúcich rastlinách bol 

vyhodnotený cez chí kvadrát s hodnotou menšou ako 0,01 ako vysoko preukazný.  

Na otázku „Máte skúsenosť s nasledovnými rastlinami? všehoj ázijský (žen-šen), 

schizandra čínska, všehojovec štetinatý (eleuterokok), rozchodnica ružová, rakytník 

rašetliakový, kustovnica čínska (goji)?“ iba 9 respondentov (6,0 %) odpovedalo, že nikdy 

nepočuli o žiadnej z menovaných rastlín, 57 (38,0 %) aspoň o 1 rastline počulo, nemajú však 

o nich žiadne vedomosti. Z  28 (18,0 %) respondentov poznalo účinky alebo iné vlastnosti 

najmenej jednej z uvedených tonizujúcich rastlín a zvyšných 58 (38,0 %) malo osobnú 

skúsenosť s užívaním najmenej jednej z menovaných rastlín. Na základe výsledkov Chí 

kvadrátu je vplyv pohlavia na danú otázku ako vysoko preukazný.  

Termín „tonizujúce rastliny, resp. adaptogény“ nebol ešte v medicíne úplne 

akceptovaný. Je to pravdepodobne spôsobené problémami, súvisiacimi s rozlišovaním 

adaptogénnych liekov od imunostimulátorov, anabolických liekov, nootropických liekov 

a tonik, na čo poukazujú vo svojej práci aj Wagner et al. (1994). Z tohto dôvodu je žiadúce 

viac propagovať rastlinné zdroje s adaptogénnymi účinkami (Habán a Habánová, 2009), čo 

bolo tiež jedným z cieľov realizovaného dotazníkového prieskumu. 

Odpovede na otázku „Aké prostriedky používate najčastejšie na elimináciu stresu?“ 

boli rôzne. Z grafického znázornenia (obr. 1) vyplýva, že  najviac respondentov používa na 

elimináciu stresu oddych a spánok (111 respondentov). Len 7 respondentov pri strese používa 

prípravky s tonizujúcimi účinkami, pritom sú spolu s niektorými inými položkami práve tou 

najvhodnejšou voľbou pre odbúranie stresu.  
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Obr. 1 Použitie prostriedkov na elimináciu stresu 

 

O možnosti vyskúšať užívanie rastlinných liečiv s tonizujúcim účinkom uvažovalo  

z dôvodu zvedavosti  51 respondentov (34,0 %). V prípade, ak  má tonizujúci prípravok 

preukazný účinok, tak 26 respondentov (17,0 %) odpovedalo, že vyskúša užívanie prípravku 

len ak by mali práve problémy so stresom. Zvyšných 16 respondentov (10,0 %) neprejavilo 

záujem vyskúšať liečivo s tonizujúcim účinkom.  Vplyv pohlavia na záujem o vyskúšanie 

tonizujúcich prípravkov bol preukázateľný medzi ženami. Zo 108 žien len 6 uviedlo 

zamietavú odpoveď. Faktor veku s výslednou hodnotou 0,06 mal nepreukázateľný vplyv na 

používanie tonizujúcich prípravkov. 

Respondenti mali možnosť označiť viacero možností spôsobov podávania a užívania 

(resp. konzumácie) prípravkov z tonizujúcich rastlín. Z grafu (obr. 2) vyplýva, že až 98 

respondentov uprednostňuje tradičné užívanie vo forme záparu, tzv. bylinného čaju. Ďalej 

nasleduje zostupne podávanie vo forme nápoja alebo sirupu (63,0 %), tinktúr (39,0 %), tabliet 

(37,0 %) a prísad do jedla (27,0 %).  Z prieskumu vyplýva, že najlepší potenciál majú 

tonizujúce rastliny, z ktorých možno pripraviť zápar alebo sirup/extrakt na výrobu nápojov. 

Wagner et al. (1994) vo svojej štúdii uvádzajú, že existujú rastlinné liečivá schopné 

modulovať odlišné fázy adaptačného syndrómu, a buď znižujú stresové reakcie vo fáze 

poplachu, alebo spomaľujú/zabraňujú fáze vyčerpania, a tak poskytujú určitý stupeň ochrany 

proti dlhodobému stresu. Antistresová aktivita bola dokázaná z prípravkov viacerých rastlín 

rodov Ginseng, Eleutherococcus, Withania, Ocimum, Rhodiola a Codonopsis. Na Slovensku 

sú prípravky z tonizujúcich rastlín dostupné v lekárňach ako voľno predajné liečivá, tiež ako 

výživové doplnky. O výšku nákupnej ceny za tieto prípravky, ktorú sú ochotní akceptovať 

respondenti, sme sa zaujímali v záverečnej otázke dotazníka. 
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Obr. 2 Možnosti konzumácie/užívania prípravkov z tonizujúcich rastlín 

 

Na záverečnú otázku „Aké sú mesačné výdavky v eurách na doplnkové prípravky na 

podporu zdravia – vitamíny, výživové doplnky, prípravky z liečivých a tonizujúcich rastlín?“  

až 72 respondentov (47,0 %) odpovedalo, že minie menej ako 20 eur. Viac ako 20 eur (od 21 

do 50 eur) mesačne minie 43 opýtaných ľudí (28,0 %). Od 50 do 100 eur/mesiac minie na 

uvedené prípravky 33 respondentov (22,0 %). Zo 152 respondentov len 4 (3,0 %) prekročia 

mesačné výdavky na prípravky podporujúce zdravie v hodnote vyššej ako 100 eur. Vplyv 

bydliska na vynaložené financie do prípravkov na podporu zdravia bol nepreukazný 

s hodnotou chí kvadrátu vyššou ako 0,25. 

 

ZÁVER 

 

Cieľom realizovaného dotazníkového prieskumu bolo vyhodnotenie poznatkov 

o využívaní tonizujúcich rastlín.  Z výsledkov vyplýva, že o tonizujúcich rastlinách je 

verejnosť nedostatočne informovaná. Veľký podiel respondentov mal záujem o vyskúšanie 

prípravkov s tonizujúcim účinkom. Z prieskumu vyplýva, že najlepší potenciál majú 

tonizujúce rastliny, z ktorých možno pripraviť zápar (bylinný čaj) alebo sirup/extrakt na 

výrobu nápojov. Ďalej nasleduje podávanie vo forme tinktúr, tabliet  a prísad do jedla. 

Pozitívne je zistenie, že záujem o využívanie prípravkov z tonizujúcich rastlín je veľký. 

Z tohto dôvodu je perspektívou veľký potenciál využitia prípravkov z tonizujúcich rastlín 

v každodennom živote sprevádzaným stresom. Preto je potrebné zvýšiť informovanosť 

verejnosti o tonizujúcich rastlinách/adaptogénoch vo výžive ľudí, humánnej i veterinárnej 

medicíne.   

 

 

 

 

 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 102 - 

LITERATÚRA 

 

1. BREKHMAN, I.I. – DARDYMOV, I.V. 1969. New substances of plant origin which 

increase non-specific resistance. Annual Review of Pharmacology, 1969;9:419-430. doi: 

https://doi.org/10.1146/annurev.pa.09.040169.002223 

2. DAVYDOV, M. – KRIKORIAN, A.D. 2000. Eleutherococcus senticosus (Rupr. and 

Maxim.) Maxim. (Araliaceae) as an adaptogen: a closer look. Journal of 

Ethnopharmacology, 2000;72:345-393. doi: https://doi.org/10.1016/S0378-

8741(00)00181-1 

3. HABÁN, M. – HABÁNOVÁ, M. 2009. Liečivé rastliny ako tonizujúce a stimulujúce 

prostriedky. Liečivé rastliny – léčivé rostliny, 2009;46:94-97. ISSN 1335-9878. 

4. PANOSSIAN, A. – WIKMAN, G. – KAUR, P. – ASEA, A. 2009. Adaptogens exert a 

stress-protective effect by modulation of expression of molecular chaperones. 

Phytomedicine, 2009;16:617-622. doi: https://doi.org/10.1016/j.phymed.2008.12.003 

5. SEO, E-J. – KLAUCK, S. M. – EFFHERT, T. – PANOSSIAN, A. 2019. Adaptogens in 

chemobrain (PartIII): Antitoxic effects of plant extracts towards cancer chemotherapy-

induced toxicity-transcriptome-wide microarray analysis of neuroglia cells. 

Phytomedicine, 2019;56:246-260. doi: https://doi.org/10.1016/j.phymed.2018.11.011 

6. VALÍČEK, P. – ANDO, V. – ČÍŽEK, H. – POTUŽÁK, M. 1998. Léčivé rostliny tradiční 

čínske medicíny. Hradec Králové: Svítaní, 322 s. ISBN 80-86198-01-4. 

7. VALÍČEK, P. – KOKOŠKA, L. – HOLUBOVÁ, K. 2012. Léčivé rostliny třetího 

tisíciletí. 2. vyd. Benešov: Start, 175 s. ISBN 978-80-86231-57-0. 

8. WAGNER, H. – NöRR, H. – WINTERHOFF, H. 1994. Plant adaptogens. 

Phytomedicine, 1994;1:63-76. doi: https://doi.org/10.1016/S0944-7113(11)80025-5 

 

Kontaktná adresa:  

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Katedra farmakognózie a botaniky FaF UK v Bratislave, 

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava a Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie 

FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: miroslav.haban@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1146/annurev.pa.09.040169.002223
https://doi.org/10.1016/j.phymed.2008.12.003
https://doi.org/10.1016/j.phymed.2018.11.011
https://doi.org/10.1016/S0944-7113(11)80025-5
mailto:miroslav.haban@gmail.com


VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 103 - 

SLEDOVANIE PRÍJMU VYBRANÝCH MINERÁLNYCH LÁTOK 

V POPULÁCII ŽIEN PRED MENOPAUZOU 

MONITORING OF SELECTED MINERAL SUBSTANCES INTAKE IN 

THE POPULATION OF PREMENOPAUSAL WOMEN 
 

Habánová Marta, Jančichová Kristína, Gažarová Martina, Holovičová Mária 

Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre) 

  

Summary 

The aim of the work was to monitor the intake of energy and essential macronutrients - 

carbohydrates, proteins and fats and minerals - calcium, phosphorus, zinc, copper, selenium 

and chromium in the diet of premenopausal women and to highlight the possible adverse 

effects of the disbalance intake of these elements. We measured the intake of selected 

minerals using three-day nutritional protocols and subsequently processed the data in nutrition 

and fitness software Mountberry. The target group consisted of women between the ages of 

40 and 50, the districts of Partizánske and Prievidza, for whom menopause has not yet begun. 

The probands provided information about their place of residence (urban or rural), the type of 

home (family house or flat), and the type of food store where they shop for food. The results 

indicate insufficient calcium intake in the whole population group (628.18±301.40 mg/day), 

we also noted an unfavourable ratio of calcium and phosphorus intake (1:1.6) and 

significantly increased zinc (25.89±14.06 mg/day) and selenium intake (172.55±116.12 

µg/day). Based on the observed values, we can conclude that the observed population is at            

a higher risk of skeletal disorders and osteoporosis due to deficient calcium intake and 

unfavourable ratio of Ca:P, increased Zn and Se intake levels may stimulate the development 

of cardiovascular risk factors and may also elevate the risk for diabetes mellitus type 2. 

Key words: macronutrients, minerals, women, intake, menopause, health 

 

ÚVOD 

 

Menopauza je obdobie okolo 50. roku života (Shuster et al., 2010) a ženy v tomto 

období sú vystavené viacerým zdravotným rizikám (Ortmann a Lattrich, 2012). Menopauza 

súvisí s nepriaznivými zmenami tukových zásob v tele, lipidového profilu, krvného tlaku        

a metabolizmu glukózy, ktoré zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení v ďalšom živote. 

Napriek tomu, že niektoré zdravotnícke prístupy sú úspešné v prevencii alebo liečbe týchto 

stavov, holistický prístup zahŕňajúci úpravu stravy a životného štýlu môže byť účinnejší          

a dlhodobejšie aplikovateľný. Stravovacie návyky, ktoré podporujú energetickú rovnováhu     

a zabraňujú prírastku hmotnosti počas tohto obdobia môžu byť účinné pri znižovaní rizika 

obezity u žien stredného veku. Dodržiavanie diéty s nízkym obsahom tukov je účinné pri 

znižovaní sérových hladín celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, čo môže byť 

významným prvkom prevencie aterosklerózy (Stamatelopoulos et al., 2018). Chelsea et al. 

(2018) uvádzajú, že u premenopauzálnych žien sa zvyšuje riziko rozvoja kardiovaskulárneho 

ochorenia aj kvôli oxidačnému stresu. 

Kardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou úmrtia v populácii žien po menopauze 

na celom svete. Hoci nebolo jasne stanovené, či menopauzálny prechod zhoršuje 

aterosklerózu nezávisle od veku, rastúci počet dôkazov naznačuje, že životný štýl, 

pozostávajúci zo zdravej výživy, pravidelného cvičenia a pravdepodobne iných faktorov 

životného štýlu, akým je napr. primeraná dĺžka spánku, oneskoruje aterosklerotický proces. 

Na udržanie dobrého kardiovaskulárneho zdravia sa odporúča vyvážená strava s nízkym 

obsahom nasýtených tukov a soli a denná konzumácia mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny 

(Stamatelopoulos et al., 2018). Z mikroživín sú v prevencií srdcovo-cievnych ochorení 
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kritické najmä selén, zinok a meď. Závažný nedostatok selénu je známou príčinou 

reverzibilného srdcového zlyhania, stavu známeho ako Keshanova choroba. Viacero 

autorských kolektívov (Koşar et al., 2006; Salehifar et al. 2008; McKeag et al., 2012) uvádza 

typický obraz v sére pacientov s KVCH, u ktorých je zvýšená hladina medi a súčasne znížené 

množstvá zinku a selénu. 

Známou postmenopauzálnou komplikáciou u žien býva osteoporóza. Osteoporóza je 

definovaná ako systémové skeletálne ochorenie charakterizované ubúdaním kostnej hmoty      

a mikroarchitekturálnym poškodením kostného tkaniva s následným zvýšením krehkosti kostí 

a citlivosti na zlomeniny (Consenus Development Conference, 1993). Všeobecne sa uznáva, 

že starnutie a menopauza sú silnými determinantmi kostnej denzity, ktorá prudko klesá v 

strednom veku, najmä v prvých piatich rokoch po menopauze (Lin et al., 2019).  

Cieľom práce bolo zhodnotiť príjem energie, základných živín a vybraných 

minerálnych látok v populácii žien, ktoré môžu ovplyvňovať ich zdravotný stav vo vzťahu so 

špecifikami obdobia menopauzy.    

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

V práci sme zisťovali a hodnotili stravovacie návyky cielene vybranej skupiny. Do 

výskumu bolo zapojených 30 žien vo veku 40-50 rokov, žijúcich v okresoch Partizánske a 

Prievidza. Priemerný vek súboru bol 44,79 ± 2,04 rokov. Stravovacie návyky a úroveň výživy 

žien sme zisťovali a analyzovali pomocou trojdňových, 24-hodinových nutričných 

protokolov, ktoré zahŕňali dva pracovné dni a jeden voľný, nepracovný deň. Všetky 

probandky uviedli víkendový deň, najčastejšie nedeľu (23 z 30). Zber nutričných protokolov 

sme uskutočnili v období od októbra 2018 do januára 2019. Všetky respondentky sa výskumu 

zúčastnili dobrovoľne, boli oboznámené so spôsobom spracovania osobných údajov 

a podpisom vyjadrili súhlas s ich spracovaním. 

Hodnotili sme nutričné parametre, ktoré môžu ovplyvňovať zdravotný stav probandiek 

vo vzťahu s určitými zdravotnými rizikami vyplývajúcimi s nadchádzajúcim obdobím 

menopauzy (príjem energie a základných makroživín – sacharidov, bielkovín a tukov, 

a príjem vybraných mikroživín – vápnika, fosforu, zinku, medi, selénu a chrómu. Tiež sme 

hodnotili antropometrické parametre (telesná hmotnosť, telesná výška a index BMI ako 

ukazovateľ zdravotného stavu populácie vo vzťahu k výskytu obezity). 

Získané údaje sme vyhodnotili pomocou nutričného a fitness softvéru Mountberry. 

Tento softvér je určený na kompletnú analýzu potravín, jedál a receptúr podľa zloženia 

vstupných surovín. Pomocou aktualizovanej databázy potravín je možné upraviť výstupy 

softvéru z hľadiska príjmu živín, zdravotných indispozícií, zásad dietológie a individuálnych 

potrieb užívateľov. Analýza stravovacieho režimu vyhodnocuje energetickú a živinovú 

bilanciu, príjem zvolených živín a porovnáva hodnoty s odporúčanou normou. V prípade, že 

sa potravina uvedená v nutričnom protokole nenachádzala v databáze softvéru, vložili sme jej 

výživové údaje do databázy manuálne. Rovnako sme postupovali v prípade jedál, kedy 

samotnému pridaniu jedla do databázy predchádzala konzultácia s probandkou o presnej 

receptúre.   

Namerané hodnoty sme spracovali v programe Microsoft Office Excel, pomocou 

ktorého sme vypočítali základné štatistické ukazovatele – aritmetický priemer, minimálnu 

a maximálnu hodnotu a smerodajnú odchýlku. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Priemerná hodnota BMI v sledovanej skupine 23,57 ± 3,83 kg.m
-2

 – bola hodnotená 

podľa súčasnej klasifikácie ako normálna. Len dve ženy mali BMI nižšie ako 18,5 kg.m
-2

, čo 
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znamená, že trpeli podhmnotnosťou (6,67 %), päť žien bolo zaradených do kategórie 

nadhmotnosti (16,6 %) a vyskytol sa jeden prípad obezity I. stupňa a jeden prípad obezity II. 

stupňa (spolu 6,67 %). 21 probandiek (70 %) vykazovaloa normálne hodnoty BMI (Obr. 1). 

 

Obr. 1 BMI sledovaných respondentiek 

 

Podľa Zhu et al. (2018) sú práve ženy trpiace podhmotnosťou (BMI pod 18,5 kg.m
-2

) 

náchylnejšie na skorší nástup menopauzy (už od 45. roku života), zatiaľ čo ženy 

s nadhmotnosťou a obezitou postihuje tzv. neskorá menopauza (≥ 56 rokov), 

s pravdepodobnosťou až 50 %. Zvýšený index telesnej hmotnosti je spájaný aj s rizikom 

vzniku karcinómu prsníka, predovšetkým v postmenopauzálnom období, zatiaľ čo riziko 

premenopauzálneho karcinómu sa znižuje. Chen et al. (2017) meta-analýzou 31 štúdií 

sledovali vzťah BMI a rakoviny prsníka. Uvádzajú, že relatívne riziko vzniku karcinómu po 

menopauze je 33 %. V porovnaní so strednou hodnotou normálneho rozmedzia BMI (21,5 

kg.m
-2

)
 
sa ukázalo, že riziko rozvoja karcinómu postmenopauzálnych žien sa zvyšuje o 3,4 % 

na 1 kg.m
-2

. V podskupinovej analýze premenopauzálnych žien zvýšené BMI preukázalo 

zníženie rizika rakoviny prsníka u európskych žien a ukázalo sa, že riziko sa znižuje o 2,3 %  

na 1 kg.m
-2

 v porovnaní k strednej hodnote BMI. Na druhej strane, vyššie BMI bolo 

preukázané ako určitý ochranný faktor pred osteoporózou. Mazocco a Chagas (2017) zistili, 

že prevalencia osteopénie je vyššia u žien s normálnou hmotnosťou v porovnaní s obéznymi 

alebo so ženami s nadhmotnosťou. 

Priemerný energetický príjem vybranej populácie žien, vypočítaný z troch                 

24-hodinových nutričných protokolov, bol 5806,51 ± 1444,85 kJ, čo je výrazne nižšia 

hodnota oproti odporúčanému príjmu energie uvedenému v OVD pre SR pre danú vekovú 

kategóriu žien s ľahkou prácou – 8800 kJ (65,98 %). V prípade, že si pracovná činnosť 

vyžaduje väčší výdaj energie, percentuálne zastúpenie skutočného príjmu energie by bolo ešte 

nižšie.  

Rovnako podhodnotený ako celkový energetický príjem bol aj príjem sacharidov 

(179,58 ± 43,41 g; 58,69 % OVD) a tukov (54,08 ± 20,42 g; 75,11 % OVD)  Priemerná 

hodnota prijatých bielkovín počas dňa bola na úrovni 67,29 ± 23,65 g (118 % OVD). 

Základný prehľad o príjme sledovaných minerálnych látok v porovnaní s hodnotami 

uvedenými v OVD pre Slovenskú republiku (Kajaba et al., 2015), odpovedajúcimi príslušnej 

vekovej skupine a pohlaviu sú uvedené v tab. 1. 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 106 - 

Tab. 1 Základný prehľad o príjme minerálnych látok 

  OVD  priemer za 3 dni 
minimálny príjem 

(počas 3 dní) 

maximálny 

príjem  

(počas 3 dní) 

Ca (mg) 1000,00 628,18 ± 301,40 216,59 1735,77 

P (mg) 700,00 950,65 ± 331,60 301,49 1935,29 

Zn (mg) 8,00 25,89 ± 14,06 3,77 59,98 

Cu (mg) 0,90 1,36 ± 0,96 0,35 9,37 

Se (µg) 60,00 172,55 ± 116,12 4,60 522,59 

Cr (µg) 35,00 39,29 ± 21,14 5,60 131,12 

 

Príjem vápnika (v priemere za tri dni) bol 628,18 ± 301,40 mg, čo je výrazne 

nedostatočné množstvo (62,82 % z OVD) a môže predstavovať zdravotné riziko. Túto 

skutočnosť podporuje aj štúdia Purdue-Smithe et al. (2017), ktorí uvádzajú, že výsledkom 

nedostatočného príjmu vápnika je predčasný nástup menopauzy. Naopak Kim et al. (2017) 

uvádzajú, že s vyšším príjmom vápnika sa zvyšuje aj hustota kostnej hmoty u žien a môže  

predstavovať významný determinant zdravia kostí v postmenopauzálnom veku. Počas troch 

sledovaných dní sme zaznamenali rozmedzie v príjme od 216,59 mg do 1735,77 mg.          

Z 30 respondentiek len 10 splnilo odporúčaný príjem, avšak žiadna opakovane počas troch 

dní. Vo vzťahu príjmu Ca k hodnote BMI sme spozorovali vyšší príjem v skupine 

s optimálnymi hodnotami BMI (647,54 mg Ca; min. 216,59 mg Ca, max. 1735,77 mg Ca) ako 

v skupine s BMI nad 25 kg.m
-2

 (637,83 mg Ca; 219,33 – 1174,41 mg Ca). Skowrońska-

Jóźwiak et al. (2014) uvádzajú podobné výsledky. Viaceré štúdie zisťovali potenciálne riziko 

vzniku karcinómu prsníka a nízkeho diétneho príjmu Ca v premenopauzálnom aj 

postmenopauzálnom období (Larsson et al., 2009; Hjartåker et al., 2010), ale tento vzťah sa 

nepotvrdil. Meta-analýza 11 prospektívnych štúdií od Hidayat et al. (2016) poukazuje na 

možnú asociáciu medzi dávkou Ca a vznikom karcinómu prsníka, avšak v tomto prípade sú 

potrebné ďalšie štúdie zamerané na vplyv hormónových receptorov v tejto súvislosti. 

Priemerný príjem fosforu počas troch dní v sledovanej populácií bol 950,65 ± 331,60 

mg (135,79 % OVD). Najnižšia zaznamenaná hodnota bola 301,49 mg a najvyššia 1935,29 

mg – viac ako 2,5-násobok OVD (700 mg). Fosfor predstavuje tretí najviac prijímaný prvok 

v porovnaní s OVD u sledovaných žien, jeho optimálny príjem bol u 90 % respondentiek.  

Zvýšený príjem P pri súčasne deficitnom príjme Ca môže vyústiť do zdravotných 

komplikácií u žien v klimaktériu. Zdravie kostí a hustota kostnej hmoty môže byť nevhodným 

pomerom príjmu týchto minerálnych látok znížená, a to v dôsledku zníženého vstrebávania 

Ca pri vysokom príjme P v potrave (Dobrota et al., 2016). Podobné výsledky uvádzajú 

Itkonen et al. (2017), kde bol priemerný vek sledovaných žien 41,9 ± 2,6, príjem vápnika 

1202 ± 430 mg a príjem fosforu 1538 ± 383 mg. V tejto súvislosti poukazujú na fakt, že 

vysoký príjem P a nedostatočný príjem Ca negatívne ovplyvňuje zdravie kostí. EFSA (2015) 

uvádza odporúčaný príjem fosforu v pomere k vápniku 1:1,4 až 1:1,9. Z našich výsledkov 

vyplýva, že pomer Ca:P je v priemere 1:1,6 a teda je nevyhovujúci.  

Hodnota prijatého zinku našej cieľovej skupiny sa pohybovala od 3,77 mg po 59,98 

mg. V porovnaní s OVD (8 mg) naše respondentky prijali v priemere 3-krát viac zinku (25,89 

± 14,06 mg). Dostatočný príjem Zn môže mať benefičný vplyv na schopnosť organizmu 

prijať a využiť železo, pretože sa tieto dva kovy ovplyvňujú (Lim et al., 2015). Nakoľko 

pozorujeme zvýšený príjem Zn u väčšiny probandiek (okrem jednej), v prípade, že by došlo 
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zároveň k navýšeniu príjmu železa (v strave alebo suplementáciou), je možné uvažovať 

o negatívnych účinkoch tejto nutričnej kombinácie na lipidový profil. Kaluza a Madej (2014) 

totiž uvádzajú, že kombinovaná suplementácia prispieva k nižším hodnotám HDL-

cholesterolu a zároveň zvyšuje ostatné lipidové frakcie, čo môže byť rizikovým faktorom 

kardiovaskulárnych chorôb. Zinok patrí medzi významné antioxidanty a jeho dostatočný 

príjem sa uplatňuje v prevencii mnohých ochorení, napr. aterosklerózy (Maugeri et al., 2019). 

EFSA (2006) však uvádza, že dlhodobý príjem dávky v rozmedzí 50 až 300 mg denne sa 

spája s radom biochemických a fyziologických zmien, ako je napr. zmenený metabolizmus 

lipoproteínov alebo zhoršená imunitná funkcia s následným negatívnym dopadom na zdravie.  

Zistené priemerné prijaté množstvo medi (Cu) v sledovanej skupine bolo 1,36 ± 0,96 

mg, (od 0,35 do 9,37 mg). Odporúčaná denná dávka medi je 0,9 mg, ktorú probandky 

v prevládajúcej väčšine splnili, niektoré však prijali až 10-krát viac ako sú OVD. Eshak et al. 

(2018) sledovali vplyv príjmu medi zo stravy na incidenciu a mortalitu kardiovaskulárnych 

chorôb. Uvádzajú, že ak je príjem Cu dlhodobo zvýšený, zvyšuje sa u jedinca riziko úmrtia na 

mozgovú príhodu a rozvoj iných kardiovaskulárnych chorôb. Meď bola spolu so Zn a Se 

predmetom zaujímavej štúdie Li et al. (2018) v súvislosti s výskytom depresie. Výsledky 

naznačujú, že celkový príjem Zn, Fe, Cu a Se môže byť nepriamo spojený s depresiou. U ľudí 

s touto diagnózou boli zaznamenané výrazne nižšie príjmy minerálnych látok ako u zdravých 

jedincov, avšak tento vzťah je kontroverzný, nakoľko sa mu nevenuje veľa výskumov a bolo 

by potrebné bližšie ho definovať. 

Priemerný denný príjem selénu bol 172,55 ± 116,12 µg, čo je významne vyšší príjem 

ako je OVD (60 µg). Alarmujúce je aj rozpätie nameraných hodnôt v strave od 4,60 µg, čo 

predstavuje výrazný deficit, až po 533,59 µg, čo je takmer 9-krát viac ako OVD. Napriek 

tomu, že Se vykazuje najväčšie rozpätie minimálnej a maximálnej hodnoty, jeho optimálne 

množstvo prijímalo 86,67 % respondentiek, a je tak na 4. mieste v splnení OVD (hneď po 

fosfore, medi a zinku). Selén je podobne ako zinok alebo meď významným antioxidantom. 

V poslednom desaťročí vzbudil veľký záujem odbornej aj laickej verejnosti, čo viedlo 

k fortifikácii potravín a nakoniec k zvýšenému príjmu tejto minerálnej látky. Avšak 

mnohonásobne vyšší príjem predstavuje riziko pre zdravie. Hu et al. (2017) poukázali na 

ochranné účinky selénu v štúdii kanadských Inuitov, vystavených vysokému príjmu Hg 

prostredníctvom konzumácie rýb a morských plodov, ktoré predstavujú väčšinu ich 

jedálnička. Vekový priemer sledovanej populácie bol 42,4 rokov, pričom 60 % tvorili ženy. 

Probandi boli rozdelení do niekoľkých skupín v závislosti od expozície Se a Hg. Výsledky 

ukázali, že skupina s nízkym príjmom Se a vysokým príjmom Hg (Hg
+
) mala vyšší výskyt 

kardiovaskulárnych ochorení (OR = 1,76 pre hypertenziu, 1,57 pre mozgovú príhodu a 1,26 

pre infarkt myokardu). Prevalencia sa však znížila v skupine s vyšším príjmom Se (Se
+
). 

V posledných rokoch bolo preukázané, že nadmerný príjem selénu môže zhoršiť inzulínovú 

senzitivitu v pečeni a pozitívne koreluje s prevalenciou diabetes mellitus 2. typu. Fang et al. 

(2019) uvádzajú, že selén môže pôsobiť vo zvýšených dávkach ako nezávislý rizikový faktor 

metabolického syndrómu. Wang et al. (2014) skúmali účinok vysokého príjmu Se na 

inzulínovú senzitivitu a možné mechanizmy. Predpokladali, že vysoký príjem Se indukuje 

inzulínovú rezistenciu v pečeni. Ich zistenia poukázali na to, že Se inhibuje inzulínom 

stimulovanú fosforyláciu proteín kinázy B v pečeni, zvyšuje expresiu 

fosfoenolpyruvátkarboxykinázy a glukóza-6-fosfátu – kľúčové enzýmy limitujúce rýchlosť 

glukoneogenézy, a okrem toho inhibuje syntézu glykogénu stimulovanú inzulínom 

v hepatocytoch. V súvislosti s kyslíkovými radikálmi bolo zistené, že vysoký príjem Se 

aktivuje selenoproteíny (GPx a selenoproteínu P) a vyčerpáva chróm, čo vedie k lipolýze v 

tukovom tkanive a prílevu mastných kyselín do pečene. Ich oxidáciou sa generuje acetyl-

CoA, ktorý sa metabolizuje v cykle kyseliny trichlóroctovej a dodáva nadbytočné elektróny 

na mitochondriálnu oxidačnú fosforyláciu. To vedie k zvýšenej produkcii reaktívnych foriem 
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kyslíka (ROS) v mitochondriách a konečnej poruche inzulínovej signalizácie. Okrem toho, 

selenoproteíny aktivované vysokým množstvom Se tiež oslabujú inzulínom stimulovaný ROS 

signál generovaný NAD(P)H oxidázou, čo vedie k oslabeniu inzulínovej signalizácie. Z tejto 

štúdie vyplýva, že nadmerný príjem Se indukuje inzulínovú rezistenciu v pečeni 

prostredníctvom opačnej regulácie ROS (Wang et al., 2014). Ďalšou zložkou metabolického 

syndrómu je dyslipidémia, ktorej spojitosť s hladinou Se v organizme posudzovali Ju et al. 

(2018) v skupine 8198 čínskych obyvateľov. Išlo o prierezovú štúdiu, ktorá zisťovala 

potenciálny vplyv selénu na hladiny triacylglycerolov (TG), lipoproteínov s vysokou aj 

nízkou hustotou (HDL-C a LDL-C) a celkovú hladinu cholesterolu (CH). Regresnou analýzou 

nameraných hodnôt bola zistená pozitívna korelácia medzi Se a všetkými ostatnými 

sledovanými ukazovateľmi.  

Priemerný príjem chrómu bol 39,29 ± 21,14 µg a túto hodnotu v porovnaní s OVD   

(35 µg) plnilo 70 % respondentiek. Angelova et al. (2014) uvádzajú, že vyšší príjem chrómu 

môže byť účinný u jedincov trpiacich anémiou. Staniek a Wójciak (2018) vo svojich 

pokusoch na potkaních samiciach, rozdelených do šiestich skupín po 6 samíc podľa rôznych 

hladín Fe (5 a 45 mg.kg
-1

), ktorých strava bola súčasne doplnená o Cr
3+ 

v dávkach 1, 50 a 500 

mg.kg
-1

 zistili, že suplementáciou Cr
3+ 

boli u jedincov s deficitom Fe zmierňované príznaky 

nedostatku železa, ktorý zvyšoval celkovú väzbovú kapacitu železa a hladiny transferínu.  

Optimálny príjem chrómu má pravdepodobne priaznivé účinky na metabolizmus glukózy        

a lipidov a môže mať tiež hepatoprotektívny účinok pri diabete, prípadne potenciál v liečbe 

DM1 a DM2 (Tang et al., 2015). Vo svojej štúdii vykonanej na myšiach, ktorým podávali 

metionín obohatený o Cr (CrMet) a sledovali antidiabetickú aktivitu z hľadiska telesnej 

hmotnosti, hladiny glukózy v krvi, triacylglycerolov, celkového cholesterolu, hladiny 

glykogénu v pečeni a hladín ALT a AST. Podávaním množstva 500 a 1000 µg.kg
-1

 Cr denne 

v podobe CrMet zistili lepšiu biologickú dostupnosť Cr, nízky potenciál toxicity a relatívne 

vysoké bezpečnostné rozpätie. 

 

ZÁVER 

 

Cieľom práce bolo zhodnotiť BMI, príjem energie, základných živín a vybraných 

minerálnych látok v populácii žien, ktoré môžu ovplyvňovať ich zdravotný stav vo vzťahu so 

špecifikami obdobia menopauzy. Zo získaných údajov telesnej stavby (hmotnosť a výška) 

sme určili index BMI, na základe ktorého sme zistili, že 70 % probandiek má optimálnu 

hmotnosť k svojej telesnej výške, avšak mimo optimálneho pásma 6,67 % žien inklinuje 

k nadhmotnosti a obezite, čo môže zvyšovať riziko neskorého nástupu menopauzy 

a v postmenopauzálnom období zvyšuje riziko vzniku karcinómu prsníka. 

Vyhodnotením nutričných protokolov sme zistili, že stravovanie sledovanej populácie je 

nedostatočné, najmä v príjme energie, pri ktorom sme pozorovali rozdiel oproti OVD           -

2933,59 kJ. Výrazne deficitný bol aj príjem sacharidov (-126,42 g) a tukov (-17,89 g). 

Naopak, príjem bielkovín bol vyšší o 18 %. 

Príjem minerálnych látok bol uspokojivý s priemernými hodnotami vyššími ako uvádzajú 

OVD, u všetkých okrem vápnika. Odporúčaný denný príjem vápnika by mal byť 1000 mg, 

avšak v priemere naše probandky dosahovali hodnoty len 628,18 ± 301,40 mg denne. Takýto 

príjem hodnotíme ako rizikový aj z hľadiska pomeru príjmu Ca:P. Príjem fosforu prevyšoval 

odporúčania MZ SR o 35,81 %, čím sa mení pomer Ca:P = 1,4:1 až 1,9:1. Odporúčaný pomer 

Ca:P je však 1:1,6. Ak zohľadníme nedostatočný príjem vápnika, môžeme konštatovať, že 

sledovaná skupina môže byť vystavená vyššiemu riziku osteoporotickým zlomeninám a 

osteoporóze samotnej. Príjem ostatných minerálnych látok bol vyšší ako sú OVD, v 

niektorých prípadoch dosahoval až 323,63 % OVD (Zn). Najoptimálnejšie hodnoty príjmu 

sme pozorovali v prípade chrómu a medi.  
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Na základe uvedených výsledkov konštatujeme, že cieľová skupina je riziková pre rozvoj 

osteoporózy pre nedostatočný príjem Ca v celej populačnej vzorke, do úvahy pripadá  aj 

riziko vzniku diabetes mellitus 2. typu v dôsledku abnormálnych príjmov Se a Zn a zvýšené 

riziko kardiovaskulárnych komplikácii, ktoré môžu v budúcnosti podnecovať vznik 

metabolického syndrómu. 

 

Poďakovanie: Príspevok vznikol s podporou projektu KEGA 004SPU-4/2019.   
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VPLYV PRAVIDELNEJ FYZICKEJ AKTIVITY NA TELESNÚ STAVBU 

DETÍ 

INFLUENCE OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY ON BODY BUILDING 

OF CHILDREN 
 

Habánová Marta, Mečiarová Lucia, Holovičová Mária 

Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre  

 

Summary 

The aim of the work was to monitor and evaluate the change of the physical structure of the 

selected group of pupils due to regular physical activity. In the research were involved 41 

probands (18 boys and 23 girls) in active sports and in non-sports (except for three hours of 

physical education, they did not perform any other physical activity). Measurement of 

individual anthropometric parameters took place over 3 years using the BOSCH PPW 2250. 

Probands in the first year of follow-up (10-11 years) who regularly did physical activity had a 

lower fat share on average of 4.4% for girls and 6% of boys. Weight changes were observed 

mainly in boys, where the weight of pupils who were not physically active exceeded the 

group of athletes by 7.27 kg. Muscle mass was, on average, higher by 0.5 kg for girls and      

0.3 kg for boys who were regularly sporting. Probands in the second year of follow-up (11-12 

years) who did not get a specific sport had a higher fat content of 6.1% for girls and 7.7% for 

boys. Increased muscle mass was observed mainly in boys who were sporting and attaining 

higher values of 1.1 kg compared to non-sportsmen. For sporting girls, these values were on 

average 0.5 kg higher than non-female girls. For probes of the third year of follow-up (12-13 

years), the most significant changes in the anthropometric parameters observed were observed 

due to physiological growth, adolescence and also regular physical activity. The weight of the 

girls was 7.7 kg lower on average, compared with non-sportsmen, with the weight of the 

athletes being lower by 15.2 kg compared with non-sportsmen. The proportion of adipose 

tissue was in girls who did not report 31.7% and 23.5% in sportive puppies. Boys who did 

regular physical activity had a lower percentage of fat tissue compared to non-sponsers by 

7.7%. Muscle tissue was higher in athletes, with girls on average 2.2 kg and boys by 1.1 kg. 

Based on the evaluation of selected anthropometric parameters using percentile graphs, we 

can state that the values of all probands observed were in the norm. Based on the results, we 

can conclude that regular physical activity contributes to the reduction of fatty tissue, body 

weight, and increased muscle tissue. Natural movement, rational diet and physical activity is 

an important part of healthy lifestyle and physiological growth of the young organism.  

Key words: physical activity, body building, muscles, weight, fatty tissue  

 

ÚVOD 

 

Pohybová aktivita a zdravie spolu úzko súvisia a je všeobecne známe, že sa 

ovplyvňujú a doplňujú. Správne vykonávaná pohybová aktivita má pozitívny dopad na 

udržanie výborného zdravotného stavu počas celého ontogenetického vývoja jedinca a slúži 

ako prevencia pred mnohými ochoreniami a chorobami. Naopak, nesprávne dlhodobo 

vykonávaná fyzická aktivita môže spôsobiť celý rad zdravotných problémov (McGill, 2017). 

Pojmom zdravie sa zaoberala aj WHO, ktorá už v roku 1946 definovala zdravie ako stav 

úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, ktorý nenastáva len z absencie choroby alebo 

poruchy (Machová a Kubátová, 2009). V dnešnej dobe sa stretávame častejšie s pojmom 

fyzická inaktivita, ktorá postihuje všetky vekové kategórie, vrátane detskej populácie. Pohyb 

je neodmysliteľnou súčasťou života. Ak je pohybová aktivita zaradená do každodenného 

života človeka, dochádza k vyrovnaniu energetického výdaja a energetického príjmu (Clark, 
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2009). Väčšina populácie trpí tzv. hipokinézou, t.j. nedostatkom pohybovej aktivity. 

Hipokinéza je často spájaná s nadmerným príjmom potravy a následným negatívnym 

dopadom na ľudské zdravie. Výskumy dokazujú, že žiaci základných a stredných škôl majú 

negatívny vzťah k pravidelnej fyzickej aktivite. Ázijská štúdia analyzuje, že hlavným 

problémom nedostatku pohybovej aktivity je aj nedostatočná rodinná podpora (Lunde a 

Gattario, 2018). Hipokinéza má radikálny dopad na zníženie motorických a fyzických 

schopností dieťaťa. Porucha držania tela a stability je jav vyskytujúci sa hlavne v období 

mladšieho školského veku a je často spájaná s nástupom dieťaťa do školy, celkovým znížením 

pohybovej aktivity, nevhodnou školskou stoličkou a nosením ťažkej aktovky. Ako druhý 

vážny problém, s ktorým sa môžeme stretnúť, je svalová dysbalancia. Ide o skorú 

špecializáciu na konkrétny šport a vďaka intenzívnej pohybovej aktivite dochádza k svalovej 

dysbalancii. Pokiaľ je záťaž zameraná len na určitú svalovú partiu, dochádza k svalovej 

nerovnováhe a môžu nastať rôzne typy poškodení. Elimináciu dysbalancie je možné docieliť 

relaxačnými, dychovými a posilňovacími cvikmi, kde strečing hrá hlavnú liečebnú 

a preventívnu úlohu (Skolnik a Chernus, 2011). Od narodenia do obdobia dospelosti dochádza 

k zväčšovaniu telesných rozmerov a zmenám zloženia tela človeka. Celkový rast a vývoj je 

predovšetkým daný a vytváraný  genetickými predispozíciami, ako aj vonkajšími vplyvmi 

prostredia, ako je výživa a pohybová aktivita. Pri vrcholových športovcoch sa športový výkon 

pripisuje hlavne vrodeným predpokladom. Pri intenzívnej pohybovej aktivite dochádza 

k ovplyvňovaniu lokomočného aparátu pôsobením mechanických a tlakových síl, ktoré 

vytvárajú zmeny chemické, metabolické, teplotné, cirkulačné a respiračné. Z toho vyplýva, že 

intenzívna pohybová aktivita má vplyv na telesný vývoj a rast  dospievajúcich detí  a mládeže 

(Tománková a Matejovičová, 2010). Cieľom práce bolo zhodnotiť zmeny antropometrických 

parametrov vybranej populácie detí vplyvom pravidelnej fyzickej aktivity počas obdobia 3 

rokov. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Skúmaný súbor tvorilo 18 chlapcov  a 23 dievčat základnej školy vo vekovom období 

10-13 rokov, ktorí boli meraní počas 3 rokov. Telesná výchova bola zaradená do týždenného 

rozvrhu 3-krát po jednej hodine. Súbor bol rozdelený na chlapcov a dievčatá,  športovcov – 

deti, ktoré vykonávali aktívne šport nad rámec hodín telesnej výchovy a nešportovcov – deti, 

ktoré sa nevenovali žiadnemu športu okrem fyzickej aktivity počas hodín telesnej výchovy. 

Žiaci boli rozdelení do skupín A, B, C, kde každá skupina predstavuje jednotlivý ročník. 

Analyzovali sme telesnú výšku (cm), telesnú hmotnosť (kg), množstvo telesného tuku (%), 

množstvo vody v tele (%), hmotnosť svalovej hmoty (kg) a hmotnosť kostrového aparátu 

(kg). Na meranie sme použili osobnú váhu BOSCH PPW 2250. Výskum prebiehal na 

hodinách telesnej výchovy a v priebehu poobedných tréningov. Meranie prebiehalo na 

začiatku školského roka v septembri a druhé meranie nasledovalo na konci školského roka 

v mesiaci jún. Pedagógovia a tréneri boli informovaní o cieľoch práce a jej metodike. Všetci 

rodičia podpisom vyjadrili súhlas s meraním ich dieťaťa. Merania prebiehali v tej istej 

skupine detí počas troch školských rokov – 2015/2016, 2016/2017 a 2017/2018. Získané 

údaje boli hodnotené pomocou percentilových grafov a s použitím počítačového programu 

Microsoft Office Excel 2013. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V práci sme hodnotili telesnú výšku (cm), telesnú hmotnosť (kg), množstvo telesného 

tuku  (%), množstvo vody v tele  (%), hmotnosť svalovej hmoty (kg) a hmotnosť kostrového 

aparátu (kg) v súbore vybranej skupiny chlapcov a dievčat počas troch rokov. Športovcov – 
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detí, ktoré vykonávajú fyzickú aktivitu nad rámec telesnej výchovy bolo 70 %, nešportovcov 

bolo 30 %. Obľúbené športové aktivity u chlapcov boli futbal, volejbal, florbal, hádzaná, ale 

tiež aj hokej, bojové športy, tenis, vzpieranie, kulturistika a atletika. Dievčatá sa venovali 

najmä športovému jazdectvu, volejbalu, tancu a gymnastike, okrem toho vyhľadávali aj jogu, 

fitness, atletiku, hádzanú a plávanie. 

V prvom sledovanom roku (tab. 1) bola hmotnosť dievčat v porovnaní s chlapcami 

vyššia o 6,3 kg. Možno to vysvetliť napríklad zvýšenou inaktivitou dievčat v tomto vekovom 

období, kedy sa ešte nezaujímajú o konkrétny šport a hlavne faktom, že dievčatá dospievajú 

rýchlejšie a majú iné záujmy ako chlapci. Percento tukového tkaniva probandiek bolo 

v porovnaní s chlapcami vyššie o 12,8 %. Percento vody v tele bolo vyššie u chlapcov o 7 %. 

Tiež sme zistili, že hmotnosť kostrového aparátu bola vyššia u chlapcov, a to v priemere 

o 0,16 kg a svaly dosahovali vyššie hodnoty u chlapcov v priemere o 3 kg. Namerané hodnoty 

v ďalších rokoch sledovania sú uvedené v tab. 1  

 

Tab. 1 Priemerné hodnoty meraných znakov probandov  

Parameter  Skupina A 

(2015/2016) 

Skupina B 

(2016/2017) 

Skupina C  

(2017/2018) 

 dievčatá chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci 

Výška (cm) 145,86 130,3 153,3 137,6 157,3 146,3 

Hmotnosť (kg) 39,43 33,4 41,4 36,8 47,5 41,8 

Tuk (%) 25,6 12,8 22,8 13,3 25,3 13,7 

Voda (%) 53  60 51,5 64,1 55,3 60,5 

Kosti (kg) 1,34 1,5 1,6 1,5 1,8 1,85 

Svaly (kg) 19,40 22,4 19,05 23,2 22,8 24,2 

 

Pri hodnotení nameraných údajov pomocou rastových a hmotnostných grafov môžeme 

konštatovať, že výška dievčat piatej triedy (skupina A) spadá v priemere pod 75. percentil, čo 

znamená strednú hodnotu výšky, u chlapcov je na 3. percentile, čo predstavuje veľmi nízku 

výšku. Hmotnosť dievčat aj chlapcov je proporcionálna. Pri porovnávaní parametrov žiakov 

šiestej triedy (skupina B) s percentilovými grafmi sme zistili, že hmotnosť dievčat je podobná 

ako predchádzajúci rok, hmotnosť chlapcov je stále znížená. Výška dievčat je stredná, medzi 

25-75 percentilom a výška chlapcov je medzi percentilom 3-25, teda nízka. Hmotnosť 

probandov v siedmej triede (skupina C) je v norme, výška dievčat bola tak isto v norme, 

u chlapcov bol zistený nízky vzrast. Nováková a Hamade (2006) uvádzajú, že u chlapcov je 

závislosť výskytu nadhmotnosti a obezity na veku iná ako u dievčat. V skupine 7- až             

8-ročných chlapcov je výskyt nadhmotnosti zhruba 11 %, z čoho výskyt obezity je okolo       

7,2 %. S narastajúcim vekom percento chlapcov s nadhmotnosťou stúpa, až dosiahne vo veku 

11 až 12 rokov (pred nástupom puberty) maximum. Potom opäť klesá. 

V tab. 2 sú porovnané rozdiely meraných znakov medzi športujúcimi žiakmi 

a nešportujúcimi. Hlavné rozdiely sú viditeľné v percentách tuku, ktorý je u športujúcich 

chlapcov nižší o 4 % a u dievčat o 6 %. Dynamika rastu je charakterizovaná približne 5 cm 

ročným prírastkom na výške, ktorý klesá v predpubertálnom období. 

U dievčat, ktoré sa venujú pravidelnej fyzickej aktivite je percento tuku nižšie o 4,4 % 

v porovnaní s nešportujúcimi dievčatami a tak isto je to aj u chlapcov, kde športovci majú 

percento tuku nižšie o 6 %. Viditeľné zmeny na hmotnosti pozorujeme hlavne u chlapcov, kde 

nešportovci prevyšujú športovcov až o 7,27 kg. Svalová hmota je u športujúcich dievčat 

vyššia o 0,5 kg a u športujúcich chlapcov vyššia o 0,3 kg v porovnaní s nešportovcami. Vyššia 

telesná výška u dievčat v tomto vekovom období je normálna pretože rastové pubertálne 

obdobie u dievčat je intenzívnejšie a kratšie ako u chlapcov a končí približne      v 13 rokoch 

a u chlapcov pokračuje až  do dospelosti. Úplné ukončenie rastu je u chlapcov vo vekovom 
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období 18 - 20 rokov a u dievčat končí v 16 rokoch. Empirické údaje informujú o skoršom 

dozrievaní dievčat približne o 1,5 - 2 roky ako chlapci. 

 

Tab. 2 Porovnanie športovcov a nešportovcov skupiny „A“ 

Parameter  Skupina A (2015/2016) 

 dievčatá chlapci 

 športovci  nešportovci športovci  nešportovci 

Výška (cm) 145,1 147,8 134,6 139 

Hmotnosť (kg) 41,1 40,11 33,43 40,7 

Tuk (%) 25,4 29,8 13,8 19,8 

Voda (%) 59,6 55,2 64,6 61,8 

Kosti (kg) 1,3 1,4 1,3 1,6 

Svaly (kg) 18,4 17,9 23 22,7 

 

V tab. 3 sú uvedené hodnoty parametrov v druhom sledovanom roku. Z nej vyplýva, 

že hmotnosť je vyššia u nešportujúcich dievčat o 4,6 kg v porovnaní s dievčatami, ktoré sa 

venujú fyzickej aktivite. U chlapcov je hmotnosť skupiny, ktorá nemá žiadnu fyzickú aktivitu 

navyše v porovnaní so športovcami vyššia až o 15,1 kg. Tukové tkanivo má vyššie 

percentuálne zastúpenie u nešportujúcich dievčat o 6,1 % a u chlapcov o 7,7 %. Laczo et al.  

(2014) uvádzajú, že už v predškolskom veku dochádza k viacerým interpohlavným zmenám 

a rozdielom. Rozdiely síce nie sú signifikantné, ale dievčatá sú vyššie, ťažšie a majú väčší 

objem hrudníka a brucha. Chlapci začínajú dievčatá prevyšovať telesnými parametrami 

približne v 12-13 rokoch, teda v období, keď je rast u dievčat v maxime. 

 

Tab. 3 Porovnanie športovcov a nešportovcov skupiny „B“ 

Parameter  Skupina B (2016/2017) 

 Dievčatá Chlapci 

 športovci  nešportovci športovci  nešportovci 

Výška (cm) 148,4 151,2 135 138 

Hmotnosť (kg) 42,5 47,1 35,1 50,3 

Tuk (%) 23,2 29,3 11,9 19,6 

Voda (%) 50,3 60,5 65,6 67,3 

Kosti (kg) 1,6 1,6 1,5 2,1 

Svaly (kg) 19,1 18,6 23,7 22,6 

 

Porovnanie športovcov a nešportovcov siedmej triedy je uvedené v tab. 4. Telesná 

hmotnosť dievčat, ktoré sa venujú fyzickej aktivite, je nižšia o 7,7 kg a percento telesného 

tuku je rovnako nižšie o 8,2 %. Významné rozdiely sú v hmotnosti svalovej hmoty, kde 

skupina športujúcich probandiek prevyšuje skupinu nešportujúcich dievčat o 2,2 kg. Telesná 

hmotnosť nešportujúcich chlapcov prevyšuje skupinu športovcov až o 15,2 kg. Percento 

telesného tuku je nižšie u športovcov o 7,7 %. Podiel svalovej hmoty je vyšší v skupine 

športujúcich chlapcov o 1,1 kg v porovnaní s nešportovcami. Kučera et al. (2011) uvádzajú, 

že pohybová aktivita v období puberty je daná zvýšeným nárastom svalovej hmoty                 

a dochádza aj k zmenám kostného rastu. Tieto dve zložky ako svaly a kosti sú pohybom 

ovplyvňované najviac.  
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Tab. 4 Porovnanie športovcov a nešportovcov skupiny „C“ 

Parameter  Skupina C (2017/2018) 

 Dievčatá Chlapci 

 športovci  nešportovci športovci  nešportovci 

Výška (cm) 163,4 160,2 147 155 

Hmotnosť (kg) 46,5 54,2 35,1 50,3 

Tuk (%) 23,5 31,7 11,9 19,6 

Voda (%) 60,2 56,5 65,6 67,3 

Kosti (kg) 1,9 1,9 1,5 2,1 

Svaly (kg) 23,1 20,9 23,7 22,6 

 

Pohyb predstavuje neodmysliteľnú súčasť nášho života, ktorá nás sprevádza od 

narodenia až po našu smrť. Nepôsobí pozitívne len na fyzickú kondíciu, telesnú zdatnosť, ale 

podporuje aj psychickú stránku a pomáha odbúravať nadmerný stres. Fyzická aktivita formuje 

osobnosť dieťaťa, emócie a núti ho k dosahovaniu lepších výsledkov. Dieťa sa neučí len 

počítať, písať, ale učí sa aj pohybu, ktorý zlepšuje jeho koordinačné schopnosti, vzťah k 

okolitému prostrediu a vzťah k disciplíne a sebazapreniu (Godarrd, 2012).  V predškolskom a 

mladšom školskom období sa odporúčajú športové aktivity, ktoré využívajú široké spektrum 

rôznych prvkov z viacerých druhov športov, kde nedochádza k sústavnému stereotypnému 

tréningu. Medzi tieto činnosti zaraďujeme aktivitu s loptou, lyžovanie, korčuľovanie, 

plávanie. Plávanie veľmi dobre posilňuje stred tela a je zapojené väčšie množstvo svalových 

vlákien, ktoré bežne človek nevyužíva. Plávanie má veľmi dobrý vplyv na stabilitu tela, 

dýchanie a cirkuláciu. Ako vhodné varianty pohybovej aktivity sú tiež cvičenia s vlastnou 

hmotnosťou tela, core tréning, ktorý je zameraný na posilnenie telesného jadra a všeobecné 

kolektívne hry. V tomto období je vhodné vynechať športy, ktoré nesúvisia s cvičením s 

ťažkou váhou. Ako nevhodné môžeme zaradiť opakujúce sa niektoré činnosti (Jebavý a 

Doubravský, 2011).   

Žiaci, ktorí sa venujú pravidelnej fyzickej aktivite, sa lepšie prispôsobujú telesnej 

i duševnej námahe v škole a majú lepšie zdravie ako tí, ktorí sa fyzickej aktivite nevenujú. 

Jednou z možných príčin fyzickej inaktivity je nadmerné sledovanie televízie a trávenie 

voľného času pri počítači (Hallal et al., 2006). 

 

ZÁVER 

 

V práci sme sledovali zmenu telesnej stavby probandov v priebehu troch rokov             

a porovnávali sme vybrané antropometrické parametre skupiny žiakov športovcov                   

a nešportovcov. Predpokladali sme, že probandi, ktorí sa venovali fyzickej aktivite aj mimo 

školských hodín telesnej výchovy, budú mať vyššie zastúpenie svalovej hmoty, nižšiu telesnú 

hmotnosť a nižší podiel telesného tuku ako probandi, ktorí sa nevenovali žiadnemu športu.   

Probandi boli rozdelení  podľa pohlavia a následne meraní počas troch rokov. V prvom roku 

sledovania sme zistili nižšie zastúpenie telesného tuku probandov venujúcich sa fyzickej 

aktivite u chlapcov o 6 % a u dievčat o 4,4 %, svalová hmota bola v priemere vyššia o 0,5 kg 

u dievčat a 0,3 kg u chlapcov. Zmeny telesnej hmotnosti boli výrazné hlavne u chlapcov, kde 

skupina nevenujúca sa fyzickej aktivite mala hmotnosť v priemere o 7,27 kg vyššiu v 

porovnaní so športovcami. V druhom roku sledovania bolo zistené vyššie zastúpenie 

telesného tuku v skupine nešportujúcich probandov v priemere  o 6,1 % u dievčat a 7,7 % u 

chlapcov. Zvýšený podiel svalovej hmoty bol zistený u športujúcich chlapcov o 1,1 kg            

a 0,5 kg u dievčat. V treťom roku merania sme zaznamenali v dôsledku fyziologickému rastu 

a dospievaniu najvýraznejšie zmeny sledovaných antropometrických parametrov. Telesná 

hmotnosť bola nižšia u dievčat, ktoré sa venovali fyzickej aktivite o 7,7 kg a u chlapcov až o 
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15,2 kg. Probandky, ktoré sa nevenovali fyzickej aktivite mali podiel telesného tuku v 

priemere 31,7 %, pričom dievčatá, ktoré sa venovali fyzickej aktivite, mali podiel telesného 

tuku nižší o 8,2 % (23,5 %). Podiel telesného tuku športujúcich probandov bol nižší o 7,7 kg. 

Na základe výsledkov z meraní môžeme konštatovať, že probandi (chlapci aj dievčatá), ktorí 

sa venovali pravidelnej fyzickej aktivite, mali nižšiu telesnú hmotnosť, nižšie zastúpenie 

telesného tuku a vyššie hodnoty svalovej hmoty v porovnaní s probandmi, ktorí sa nevenovali 

žiadnemu športu. Najvýraznejšie zmeny telesnej stavby boli zaznamenané v treťom roku 

merania. Počet detí trpiacich nadhmotnosťou a obezitou stále narastá. Konzumácia 

energeticky bohatých potravín, sladených nápojov a sedavý spôsob života sú hlavným 

problémom zvyšujúcej sa prevalencie obezity detí. Preto je vedenie dieťaťa k pravidelnej 

fyzickej aktivite od útleho veku veľmi dôležité a je potrebné sa tejto problematike neustále 

venovať.   
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Summary 

Nutria carcass processing is carried out within the framework of home slaughter. Slaughtering 

consists of carrying out a mechanical strike directed at the nutria neck and subsequent 

bleeding. In addition to meat, other nutria products obtained by carcass processing are also 

used, especially fur, gnawing teeth and tail skin. The carcass weight is 4.5 - 6 kg. 

Determination of carcass yield is problematic because the precise carcass characteristics are 

missing. Sometimes it is referred to with the head, sometimes without the head. Carcass yield, 

i.e. the proportion of consumable carcass parts of the total nutria live weight depends on the 

age, sex and nutritional status of the animals. Head carcass yields are about 60 - 67 % and 

headless carcass yields 50 - 57 %. The proportion of edible offal is 5 - 7 % and it is mainly the 

liver, heart and kidney. 

Key words: slaughter, carcass yield, nutria meat 

 

INTRODUCTION 

 

Slaughtering of nutrias 

Aquatic nutria (Myocastor coypus) is used for slaughter at the age of 8 - 9 months, 

when it reaches fur maturity or at the age of 3 years when it is removed from breeding. A 

transparent indicator of the carcass value of nutria meat is the carcass yield, which is 

expressed in this animal species with or without head as a proportion of the live animal 

weight (Mertin et al., 2003). 

For the production of nutria meat, it is necessary to know the growth ability of the 

animals because it is essential that the nutria reach the slaughter weight in the shortest 

possible time. In addition, it is also beneficial for the production of skins, and animals with 

faster growth will have a higher weight at the time of fur maturity and also larger skins. To 

achieve faster growth and meat quality, it is important to ensure adequate nutrition. Nutria is 

one of the herbivores and needs mainly roughage, which it will use well. The ration is based 

on green fodder or root crops and less hay. Complementary is grain feed. Most of the feed 

rations are mainly deficient in proteins, vitamins and often in minerals (Nehasilová, 2012). 

Since the rations in summer and winter have different components, it is preferable to 

feed them with a complete feed that provides all the necessary nutrients for growth and 

quality of meat in a balanced ratio (Tůmová and Skřivanová, 2012). 

From a nutritional point of view, the nutria is often compared to rabbits, especially for 

the similarity of the digestive tract and cecotrophy. Animals eat nutrient- and vitamin-rich 

predigestive from their own large intestine and caecum: primary faeces pass through the entire 

digestive system and the animals thus obtain maximum of building materials from food. In 

nutria and rabbits, the main site of digestion is the caecum where microbial fermentation of 

the fiber takes place (Nehasilová, 2012). 

Nutria animals are slaughtered in the so-called.fur maturation period between 7th and 

10th  month of age (Kostroň and Kukla, 1971). The live weight of slaughtered animals must 

be at least 4.2 - 4.5 kg (Skřivan et al., 2007). 
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At the slaughter, stunning is used, a mechanical strike (e.g. with a hammer), directed 

to the neck of nutria, thereby breaking its cervical spine (Staněk, 2011). Kostroň and Kukla 

(1971) report that a blow is made across the forehead, causing the skull to break. It is 

appropriate to handle nutria in leather gloves. The nutria is grabbed by the root of the tail and 

leaned against the solid support with the front legs and then the breeder makes a blow with the 

hammer. After the blow, the animal is exsanguinated (Staněk, 2011). Blood usually flows 

through the nose or ear and the muzzle (Kostroň and Kukla, 1971). Wenzel (1974) 

recommends killing with an appropriately set up slaughter gun to ensure that the animals are 

bled to death. This circumstance is very important in terms of the qualitative properties of the 

nutria meat. 

It is advisable to hang the nutria by the hindlimbs, as other positions would cause the 

animal being stained with blood and contamination of the skin which is being sold (Staněk, 

2011). Inadequate bleeding could also reduce the quality of meat and its consumer safety 

(Kostroň and Kukla, 1971). Free air access from all sides will allow the animal to cool. We do 

not put the slaughtered animal on the ground or any other solid support, so that the hair on the 

contact surfaces does not get wet (Točka, 1984). 

Killing nutria with electric shock is not recommended. Likewise killing with gas, 

chloroform and the like. It is not appropriate because it would deteriorate otherwise high 

quality meat (Kostroň and Kukla, 1971). 

Skinning of nutria is done "in the bag". First we make a cross section of 4 cm from the 

tail end, followed by a longitudinal section along the entire length of the tail to the root. From 

this point we lead two sections to the heels of the pelvic limbs. Additional sections are made 

in the heel joint around the entire joint. We finish the section around the tail and separate the 

tail skin to its root. Complete skin release in the pelvic limbs can be achieved with fingers. 

The tail skin is pulled away from the body, and with the fist it is loosened all over the back to 

the anal opening, which we cut and release with the fingers through the chest limbs. Using the 

knife and fingers we release the chest limbs. The skin from the head is loosened with a knife.  

Connective tissue rests on the skin are removed. The skin is stretched on a wooden 

standardized stretcher (Mertin et al., 2005). 

Drying takes place by tightening the skin so that the derm is outside and the hair 

inside, it is pre-dried, then turned and dried with the hair out (Kostroň and Kukla, 1971). 

The optimum drying temperature should be 20 - 25 °C and 60 - 80 % relative 

humidity. Depending on the temperature and humidity of the environment in which the skins 

are dried, drying lasts 2 - 4 days (Točka, 1984). 

After skinning, the nutria is carcassed. The viscera are ejected and the head and limbs 

are separated from the carcass. (Tail is cut off during skinning). If the contents of the 

intestines, stomach or gut rupture get to the carcass, the contents of the gut are removed by a 

clean cloth. Even the chest cavity, in which blood clots accumulate, should be wiped out. Bile 

must be removed from the liver. We do not wash the carcass with water. The meat stored in 

the refrigerator at 1 - 3ºC can be kept fresh for about a week (Točka, 1984). 

Nutria meat is a valuable raw material for the production of meat products such as 

ham or quality sausages (Lesiów, 1993). 

 

Carcass yield of nutrias 

A transparent indicator of the evaluation of nutria meat performance is the carcass 

yield. The average carcass yield in the young animal group was 64.53 % (59.41 % - 71.25 %) 

in the male and 63.2 % in the female (56.21 % - 68.84 %). In adult animals, the average 

carcass yield was 66.06 % (64.74 % - 66.85 %) in males and 64.57 % (57.62 % - 69.95 %) in 

females (Hanusová and Miluchová, 2017). 
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Kovalski (1987) analyzed the nutria meat performance of various weight categories 

and reported a carcass yield of 56.8 - 61.0 % based on his research. In males with an average 

live weight of 3490 g, 4430 g, 5325 g and 6186 g, the liver weight is 109.6 g, 123.7 g, 152.0 

g, and 190.8 g and in females weighing 3434 g, 4440 g, 5210 g and 6163 g: 104 g, 129 g, 145 

g and 219 g. The edible parts had the following values for male weight categories: 1982.7 g, 

2605.4 g, 3163.1 g and 3692.2 g and for females 2019.3 g, 2588.6 g, 3053.1 g and 3759.1 g. 

Due to an undefined carcasss, it is not possible to consistently compare the carcass 

yield. Different authors have reported a carcass yield without head in the range of 50 - 55 % 

(Skřivan et al., 1976), 55 - 57 % (Petričevič et al., 1987) and 51.12 - 55.64 % (Barta et al., 

(1984) and 54.8 - 56.4 % (Januškevičius et al., 2015). Hermann and Müller (1991) report a 

yield with head of 67.6 %. For carcass production in the Czech Republic, Poland, Germany 

and South America, the weight of the carcass without the head is more important than carcass 

weight with head (Tůmová et al., 2015). The carcass yield of the nutria is relatively high and 

remains at 52 - 65 %, while the edible offal is about 3.75 %. 

Muscle, liver, heart, kidney make up 55 % of the live weight of the nutria. The yield 

depends on the age and degree of feeding. The liver is extremely tasty (Malík et al., 1974). 

Nutria carcass yield, i.e. the proportion of consumable carcasses of the total nutria live 

weight is 48 - 56 % and depends on the age, sex and nutritional status of the animals. Of this 

proportion, the body weight is 48 - 53 % and the weight of edible offal, i.e. heart, lung, kidney 

and liver 4 - 7 %. Bones account for 10 - 15 % of the carcass weight (Točka, 1984). 

The carcass yield of the nutria according to Kowalska and Niedbala (2014) is 52.6 %. 

We can compare it with the rabbit yield, which ranges from 52 to 56 % (Szkucik and Libelt, 

2006; Kowalska et. al., 2012). 

Skřivan et al. (1976) report the proportion of edible nutria of 5 - 7%, of which the liver 

weight is 80 - 300 g, the heart is 10 - 30 g and the kidney weight is 20 - 40 g. Buleca and 

Gabriš (1983) report liver weight in nutria female (5 to 48 months) averaging 0.108 - 0.212 kg 

and in males (5 - 24 months) 0.126 - 0.173 kg. The figures for some meat performance 

indicators and nutria live weight of different age categories are shown in Table 1 (Barta et al., 

1984). 

 

Tab. 1 Some indicators of meat performance and nutria live weight 

Indicator Age 8 months Age 3 years 

male female male female 

Live weight (g) 4859 3948
++ 

7117    6515
++

 

Carcass (g) 2573 1942
++ 

3557 3360 

Yield without 

head (%) 

55,64 51,12
++ 

52,36 53,82 

Head (g) 398,00 317,00
++ 

640,80 530,80
++ 

Heart (g) 15,96 19,22 32,54 26,76
++ 

Liver (g) 104,06 96,98 204,36 138,94
++ 

Kidney (g) 28,60 22,74 56,52 48,40 

Lungs (g) 23,98 20,20 39,72 30,90
++ 

(Source: Barta et al., 1984)    +P<0,05   ++P>0,01 

 

The utility value of the meat depends on its chemical composition and histological 

structure and morphology. These functions determine the taste values of the meat and its 

value for cooking and the production of cans. The utility of nutria meat assessment should 

begin with the carcass yield. It is quite large, at 55 % (without head). The proportion of edible 

offal (3.75 %) is also high, with heart, kidney and liver weight 100 - 350 g. From an animal 

weighing 6 kg, we can obtain about 3.3 kg of meat and 0.225 kg of offal, together 3.525 kg of 
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edible parts (Cholewa et al., 2000). The carcass yield and offal content of some animal 

species are shown in Table 2. 

 

Tab. 2 Carcass yield indicators of some animal species 

Meat Carcass yield 

(%) 

Type of offal Proportion of offal 

(%) 

Poultry 62 liver 4,89 

Rabbit 55 liver, heart, kidney 3,8 

Pork 80 brain, lungs, liver 4 - 5 

Beef 55 tongue, heart, kidney 3 - 6 

Nutria 55 liver, heart, kidney 3,75 

(Source: Cholewa et al., 2000) 

 

The carcass division is similar to that of rabbits. The most valuable parts, i.e. back and 

thighs, not only have a higher proportion of meat but also a higher nutritional value (Tůmová 

and Hrstka, 2013). 

According to Niedzwiadek et al. (1986), the largest proportion of meat comes from the 

posterior (29.2 %) and back (21 %) body parts. The proportion of breast and abdominal parts 

is 17 %, forelegs 13.2 %, neck and head 18.4 %. Bones occupy about 10 % of body weight 

with head. 

Edible offal is an important part of slaughter animals that are used for consumption. 

The kidney area is one of the most important fat depot areas in most animal species. Kidney 

fat is very often an indicator of fat because it has a relatively high correlation with 

intramuscular fat. Obviously, the content of kidney fat is significantly affected by sex, with a 

higher content in males (Tůmová and Hrstka, 2013). 

 

CONCLUSION 

 

Aquatic nutria (Myocastor coypus) is a species with combined utility, producing 

quality fur and meat. Currently, nutria meat is becoming a major product because of its low 

fat and cholesterol content and high protein content, it is also of high nutritional value, similar 

to rabbit meat,  rated as dietary, easy to digest, and is therefore recommended for healthy 

eating. Maintaining nutria rearing is also important in terms of biodiversity and the advantage 

of rearing is the good resistance and adaptability of these animals. 
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Summary 

The objective of our research was to evaluate the meat efficiency of the standard nutrias 

depending on the sex and age via the analysis of the particular slaughter indicators: live 

weight (g), carcass body (g), head (g), carcass yield (%), carcass yield without a head (%), 

cibarious parts (g), cibarious viscera (g), liver (g), kidneys (g), heart (g), spleen (g), lungs (g) 

and inedible parts (g). On the nutria farm we incorporated into the experimental monitoring 

the group of young male animals (n = 18) and female animals (n = 19) at the age of 8 months. 

The group of the older adult animals was formed by the male animals (n = 5) and female 

animals (n = 14) at the age of 36 months. We determined via the two-factor analysis of the 

interaction variance of sex and age in the group of 8-month old animals statistically highly 

significant differences at the significance level P ≤ 0.001 in the following indicators: live 

weight, carcass body, head, carcass body with head, cibarious parts, liver and inedible parts. 

Higher values were monitored with the male animals. The similars results were also achieved 

in the group of 36-months old animals. The analysis of the meat efficiency indicators 

depending on age detected higher weights of both sexes in the group of the adult slaughter 

animals. 

Key words: nutrias, meat efficiency, slaughter indicators, interaction of sex and age 

 

INTRODUCTION 

 

In recent years has been on the increase an interest in a healthy nutrition. Meat 

represents the important part of a balanced human diet as a universal source of nutrients. The 

importance of meat in human nutrition is especially for protein content, composed of essential 

amino acids involved in the recovery and growth of body cells (Ingr, 2003). Today, 

consumers show a preference for a meat with high protein content and a low content of 

cholesterol and fat, good dietary properties and high nutritional value. The meats of nutria 

satisfy all these requirements (Tůmová and Hrstka, 2013). Nutria (Myocastor coypus) is a 

medium-sized herbivore animal breed for fur and meat. The taste, nutritional and dietary 

characteristics of nutria’s meat is similar to that of rabbit (Migdal et al., 2013). Meat of nutria 

is delicate in taste, darker than meat of rabbit and, as regards of its more favourable 

composition of fatty acids, more nutritious than lamb or beef (Tůmová and Hrstka, 2013). 

Nutrias in addition of meat offer other edible slaughter by-products such as liver, heart and 

kidneys (Januškevičius et al., 2015). Data on growth, food intake, and on fur and meat quality 

and composition are required by producers for management decisions (Cabrera et al., 2007). 

The growth of the nutria, which is determined primarily by origin, nutrition, sex, climatic 

conditions and method of rearing, is important to meat yield (Tůmová and Hrstka, 2013). 

Nutrias are uses for slaughter purposes in age 8 months, when reaches maturity fur or in 3 

years of age, when taken out of breeding. Transparent indicator of slaughter value for nutria 

meat is the carcass yield, which in this species is expressed with or without head as a 
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proportion of the live weight of the animal. The objective of our research was to evaluate the 

meat efficiency of the standard nutrias depending on the sex and age via the analysis of the 

particular slaughter indicators. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

In this study we used Standard nutrias in total number 56 individuals. The animals 

were bred in one of the fur farms of Slovakia. The nutrias were housed in boxes with using 

some intensification components (partially slatted floors and automatic feeding). The nutrias 

were fed by green fodder, adding cereals, wheat bran, legumes, in summer season and by hay, 

root crops (beets, carrots) and the addition of feed grain in winter season. 

In experimental study were included animals in fur maturity period depending on age 

and gender. The group of the young animals was formed by the male (n = 18) and female (n = 

19) at the age of 8 months. The group of the older adult animals was formed by the male (n = 

5) and female (n = 14) at the age of 36 months.  

As the main criterion to choosing the animals we apply achieve a balanced degree of 

physical development and body weight of the animals. After killing and pelting animals we 

evaluated the indicators of the meat efficiency: live weight (g), carcass body (g), head (g), 

carcass yield (%), carcass yield without a head (%), edible parts (g), edible viscera (g), liver 

(g), kidneys (g), heart (g), spleen (g), lungs (g) and inedible parts (g). 

Live weight and average values of the study parameters in tested groups were 

mathematical and statistically evaluated and for each study parameter were calculated basic 

variational-statistical index such as average, standard error, minimum and maximum. 

Differences between the study parameters observed within groups were tested using two-way 

analysis of variance: 

 

y  = μ + Ai + Sj + eij 

 

y – slaughter indicator (live weight (g), carcass body (g), head (g), carcass yield (%), 

carcass yield without a head (%), edible parts (g), edible viscera (g), liver (g), kidneys (g), 

heart (g), spleen (g), lungs (g) and inedible parts (g)) 

μ  – mean value 

Ai – fixed effect of age, i = 1, 2  

Sj  – fixed effect of sex, j = 1, 2 

eij – residual effect  

To calculate basis statistic characteristics and to determine significance of differences 

of study parameters between tested groups two-way analysis of variance were performed at P 

< 0.05 level. The packed SAS 9.3 of SAS Enterprise Guide 5.1 was used (SAS Inc., New 

York City, USA, 2011). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Results of the evaluation of meat efficiency of standard nutrias expressed by 

arithmetic mean, standard error, minimum and maximum values for each evaluated slaughter 

indicator are presented in Table 1 for animals at the age of 8 months and in Table 2 for 

animals at the age of 36 months. 

Based on the results shown in the tables we can note that nutria males compared with 

females of the same age achieve generally higher levels in the majority of study indicators. 
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Tab. 1   Evaluation of meat efficiency of the standard nutrias at the age of 8 months  

Sex Number Slaughter indicator Mean 

Standard 

error Minimum Maximum 

Male 18 Live weight (g) 

Head (g) 

Carcass body (g) 

Liver (g) 

Heart (g) 

Lungs (g) 

Kidneys (g) 

Spleen (g) 

Edible parts (g) 

Inedible parts (g) 

Edible viscera (g) 

CWB with head (g) 

CY(%) 

CY without head (%) 

4688.89
+++

 

383.56
+++

 

2427.17
+++

 

134.50
++

 

16.72 

31.94 

25.83 

5.78 

3030.17
+++

 

1663.72
+++

 

214.78 

3025.17
+++

 

64.53 

51.68
+ 

221.99 

36.36 

170.59 

30.93 

5.53 

5.59 

4.29 

1.77 

220.73 

120.24 

35.84 

222.80 

2.67 

2.05 

4400.00 

329.00 

2110.00 

82.00 

11.00 

22.00 

20.00 

4.00 

2614.00 

1380.00 

153.00 

2614.00 

59.41 

47.95 

5100.00 

464.00 

2763.00 

218.00 

30.00 

41.00 

32.00 

9.00 

3502.00 

1827.00 

303.00 

3502.00 

71.25 

56.27 

Female 19 Live weight (g) 

Head (g) 

Carcass body (g) 

Liver (g) 

Heart (g) 

Lungs (g) 

Kidneys (g) 

Spleen (g) 

Edible parts (g) 

Inedible parts (g) 

Edible viscera (g) 

CWB with head (g) 

CY(%) 

CY without head (%) 

4068.42 

316.79 

2012.05 

177.26 

15.79 

29.16 

22.68 

5.42 

2573.89 

1494.53 

245.05 

2572.32 

63.19 

49.45 

210.95 

45.00 

186.42 

48.84 

7.16 

8.24 

5.28 

1.71 

226.66 

133.48 

53.82 

228.09 

3.48 

3.09 

3600.00 

214.00 

1650.00 

100.00 

5.00 

19.00 

16.00 

4.00 

2109.00 

1328.00 

152.00 

2109.00 

56.21 

43.42 

4400.00 

390.00 

2324.00 

309.00 

30.00 

48.00 

37.00 

10.00 

2960.00 

1746.00 

394.00 

2960.00 

68.84 

54.04 

Abbreviations: CWB – carcass worked body, CY – carcass yield, P ≤ 0.001 – statistically very highly 

significant P ≤ 0.01 – statistically highly significant (++), P ≤ 0.05 – statistically significant  
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Tab. 2 Evaluation of meat efficiency of the standard nutrias at the age of 36 months 

Sex Number 

Slaughter 

indicator Mean 

Standard 

error Minimum Maximum 

Male 

 

5 Live weight (g) 

Head (g) 

Carcass body (g) 

Liver (g) 

Heart (g) 

Lungs (g) 

Kidneys (g) 

Spleen (g) 

Edible parts (g) 

Inedible parts (g) 

Edible viscera (g) 

CWB with head (g) 

CY(%) 

CY without head 

(%) 

6200.00
++

 

621.60
+++

 

3159.40
+
 

190.40 

26.80 

36.80
++

 

46.60
+++

 

7.40 

4098.00
++

 

2102.00
++

 

308.00 

4098.00
++

 

66.06 

50.94 

380.79 

42.19 

210.75 

53.77 

7.26 

3.42 

2.30 

0.89 

301.15 

88.55 

61.82 

301.15 

0.96 

0.29 

5800.00 

550.00 

2950.00 

132.00 

20.00 

32.00 

45.00 

6.00 

3755.00 

2041.00 

250.00 

3755.00 

64.74 

50.78 

6800.00 

655.00 

3500.00 

260.00 

38.00 

40.00 

50.00 

8.00 

4544.00 

2256.00 

394.00 

4544.00 

66.85 

51.47 

 Female 

  

14 Live weight (g) 

Head (g) 

Carcass body (g) 

Liver (g) 

Heart (g) 

Lungs (g) 

Kidneys (g) 

Spleen (g) 

Edible parts (g) 

Inedible parts (g) 

Edible viscera (g) 

CWB with head (g) 

CY(%) 

CY without head 

(%) 

5389.29 

405.79 

2793.71 

201.64 

22.86 

30.21 

29.43 

7.43 

3491.07 

1898.21 

290.14 

3491.07 

64.57 

51.49 

602.93 

42.94 

491.80 

44.67 

5.84 

5.28 

6.25 

2.74 

522.47 

191.13 

47.08 

522.47 

3.67 

4.74 

4500.00 

332.00 

1945.00 

150.00 

13.00 

22.00 

20.00 

4.00 

2593.00 

1516.00 

233.00 

2593.00 

57.62 

42.22 

6450.00 

462.00 

3520.00 

321.00 

32.00 

43.00 

40.00 

12.00 

4273.00 

2177.00 

403.00 

4273.00 

69.95 

57.70 

Abbreviations: CWB – carcass worked body, CY – carcass yield, P ≤ 0.001 – statistically very highly 

significant P ≤ 0.01 – statistically highly significant (++), P ≤ 0.05 – statistically significant  

  

We determined via the two-factor analysis of the interaction dissipation of sex and age 

in the group of 8-month old animals statistically highly significant differences at the 

significance level P ≤ 0.001 in the following indicators: live weight, carcass body, head, 

carcass body with a head, edible parts, liver, and inedible parts. Statistically significant 

differences at the significance level P ≤ 0.05 were detected in the indicator of carcass yield 

without a head. Higher values were monitored with the male animals, except for a liver, 

which had a higher weight with female animals.  

In the group of 36-month old animals there we found out statistically highly 

significant differences at the significance level P ≤ 0.001 in the following indicators: live 

weight, head, carcass body with a head, edible parts, lungs, kidneys and inedible parts. 

Statistically significant differences at the significance level P ≤ 0.05 were detected in the 

indicator of a carcass body.  

In the process of indicator analysis of meat efficiency depending on age of male 

animals we determined statistically highly significant differences at the significance level P ≤ 
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0.001 in the following indicators: live weight, carcass body, head, carcass body with a head, 

edible parts, kidneys and inedible parts. Statistically significant differences at the significance 

level P ≤ 0.05 were detected in the indicators of edible viscera, heart, lungs and spleen.  

In the female group there statistically highly significant differences between the young 

and adult animals at the significance level P ≤ 0.001 were monitored in the following 

indicators: live weight, carcass body, head, carcass body with a head, edible parts, heart, 

kidneys and inedible parts. In the indicators of viscera and spleen there statistically significant 

differences were detected at the significance level P ≤ 0.05. Higher weights were monitored in 

both sexes in the group of the adult slaughter animals. 

According to Faverin et al. (2002), just the sexual dimorphism of the nutrias has a 

statistically significant effect on all carcass parameters. Authors present, that 13-month-old 

male of nutrias had a 29 % (p < 0.001) higher live weight and 32 % (p < 0.001) higher carcass 

weight compared to females of the same age.  These conclusions also confirm our results. In 

our study higher values for individual carcass parameters were observed in both age 

categories in males with the exception of the liver, which had a higher weight in females. The 

same finding describes Cabrera et al. (2007) and Januškevičius et al. (2015), who observed 

higher carcass yields in males compared to females. Similarly, Tůmová et al. (2015) found a 

statistically higher live weight in males. On the contrary, our findings as well as the findings 

of these authors do not coincide with Głogowski and Panas (2009), who did not detect the 

statistically significant influence of sex on the slaughter indicators. 

Another factor affecting the meat yield is age. According to Tůmová and Hrstka 

(2013), young nutrias at the age of 8 months, thus at the time of furrential maturity, reach the 

required live weight and meat quality and can be used for meat production. According to 

Skřivan et al. (1976), the average live weight of the nutrias in this age ranges from 3500 g to 

5500 g.  Similarly, in our experiments, the live weight of 8-month nutrition ranged from 3600 

g to 5100 g, at 36-month-old nutrias, we recorded a higher live weight ranging from 4500 g to 

6800 g. Like us, Głogowski and Panas (2009) confirmed that with a higher age of nutrias, live 

weight is also increased, and present an average live weight of 6-month-old nutrias at 3500.7 

g, 9-month-old nutrias at 5175.8 g and at the age of 13 months at 5450.7 g. Tůmová and 

Hrstka (2013) report an average live weight of 8-month nutrias at 5316.67 g and Tůmová et 

al. (2015) report the average live weight of the 8-month standard nutrias at 5222 g. 

The weight of the carcass body is nutrias according to Beulting et al. (2008) ranges 

from 1200 g to 5000 g. In our case, the weight of carcass body at the standard 8-month-old 

nutrias ranged from 1650 g to 2763 g, at 36-month nutrias the carcass weight was higher 

(1945 g - 3500 g), but at 5000 g as report Beulting et al. (2008) did not close. Our findings 

also correspond to those of Tůmová et al. (2015), who present the weight of the carcass body 

of nutrias in the range 2123 g - 3590 g depending on the breed. Tůmová and Hrstka (2013) 

report an average weight of carcass body 2972 g. According to Mertin et al. (2003) nutrias 

have an average weight of carcass body 2792 g. Similar values of the average weight of 

carcass body were also published by Głogowski and Panas (2009), 2050.2 g for 6-month 

nutrias, 3100.1 g for 9-month nutrias and 3375.3 g for 13-month nutrias.  

One of the most important indicators of meat efficiency is carcass yield, which 

depends on fattening, age and sex. In the case of nutrias, the percentage of carcass yield is 

generally between 60 % and 64 % (Mertin et al., 2003). In our case, the range values for 

carcass yield with head in percent for young 8-month nutrias was higher and ranged from 

56.21 % to 71.25 % an average 63.85 %, for 36 months of nutrias ranging from 57.62 % to 

69.95 % an average 65.30 %. Głogowski and Panas (2009) report 58.2 % of the carcass yield 

with head et 6-month nutrias, 58.6 % at 9-month nutrias and 62 % at 13-month nutrias. 

Cabrera et al. (2007) report values for carcass yield with head in percentages ranging from 

54.2 % to 56.2 %. Similarly, Tůmová and Hrstka (2013) describe the average carcass yield 
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with head at 55.74 % for standard nutrias, which is consistent with the observations of 

Beutling et al. (2008) who report that the average carcass yield with head of the standard 

nutrias is 54.5 %. Tůmová et al. (2015) report that carcass yield with head of the nutrias, 

depending on the color and ranged between 48.1 % and 50.5 %. According to several authors, 

the slaughter indicators can also include information about secondary edible carcass products, 

which are edible viscera such as the liver, the heart, the lungs and the kidneys. In the 

experiments performed by us, the total weight of edible viscera was in a group of young 8-

month individuals ranging from 152 g to 394 g, representing 7.1 % - 9.5 % of the total edible 

parts. In the group of 36-month standard nutrias, the edible viscera reached approximately 7.6 

% of the total edible parts. In this group of animals, the weight of edible viscera ranged from 

233 g to 403 g. In the group of 8-month nutrias, the weights of individual edible viscera 

ranging from 82 g to 309 g for the liver, for the heart from 5 g to 30 g, for the lungs from 19 g 

to 48 g, for the kidneys from 16 g to 37 g and in the case of spleen from 4 g to 10 g. In the 

group of 36-month-olds nutrias, the weights of individual edible viscera were found in the 

range of 132 g - 321 g for the liver, 13 g - 38 g for the heart, 22 g - 43 g for the lungs, 20 g - 

50 g for the kidneys and for spleen 4 g - 12 g. Our results are in agreement with Skřivan et al. 

(1976), which show a 5 % - 7 % share of edible viscera, of which the liver weighs 80 g to 300 

g, hearts 10 g to 30 g and kidneys 20 g to 40 g. According to the work of Głogowski and 

Panas (2009), the average total weight of edible viscera (liver, heart, kidney) at standard 

nutrias was 160 grams at the age of 6 months, 275 grams at 9 months and 280 grams at 13 

months. Tůmová and Hrstka report (2013) that edible viscera represent 7.09 % of the total 

edible parts. They observe that the liver represent 5.58 %, the kidneys 0.95 % and the heart is 

0.56 %. 

 

CONCLUSION 

 

Apart from the valuable fur nutria (Myocastor coypus) is interesting for people also 

from the aspect of high-quality meat production which has a high nutritional value, a law 

content of fat and cholesterol, and a high content of proteins as well as good sensorial 

characteristics. The advantage of nutria breeding is their resistance and adaptability, and also 

their nutrition requirements. Despite the fact that the nutrias have been bred almost for eighty 

years in Slovakia their meat has not been appreciated fully until now. One of the reasons is 

the deficiency of the objective information about the meat efficiency, technological and 

culinary characteristics of their meat. Based on our results as well as the results of other 

authors we can claim that we detected the differences in the evaluation of the meat efficiency 

of the standard nutrias via the analysis of the particular slaughter indicators, depending on the 

age of male and female animals. Higher weights were monitored in both sexes in the group of 

the adult slaughter animals. 
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Summary 

Cardiovascular diseases are the most common cause of mortality and morbidity worldwide. 

The risk factors influence the development of CVD. Inflatable risk factors include 

hypertension, obesity, nutrition, smoking, diabetes mellitus, and lifestyle. Berry fruit contains 

a number of bioactive substances. These bioactive substances are characterized by anti-

inflammatory, antihypertensive, hypoglycemic, anticoagulant effect and improvement of lipid 

metabolism disorders. The main goal of our study is the effect of regular consumption of 

100% juice mix on blood pressure and pulse rate. Juice was a mix of aronia, pomegranate, 

cranberry, beetroot and apple (35:15:10:15:25). The juice was made by firm Wellberry by the 

pressing fruit, not from concetrate without any preservatives. On the study voluntarily 

participated 25 women. The average age of the probands was evaluated to 52.41 ± 5.21 years. 

The daily dose of juice was 250 ml and probands consumed juice 4 weeks. At baseline and at 

the end of the study the blood pressure measurements were performed. The blood pressure 

measurement was performed in the seated position and it was used the digital pressure meter. 

At the end of the study, we observed a decrease in systolic blood pressure of 0.98%, 

in diastolic blood pressure of 2.11% and in pulse rate of 2.73% but this changes were not 

statistically significant. 

Key words: 100% mix juice, blood pressure, cardiovascular diseases 

 

ÚVOD 

 

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú spolu s ischemickou chorobou srdca a cievnou 

mozgovou príhodou považované za najčastejšiu príčinu morbidity a mortality na celom svete. 

Predstavujú približne jednu tretinu všetkých úmrtí na svete (Roth et al., 2017). Podľa údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky a Národného centra pre zdravotnícke informácie 

možno KVO označiť ako dominantné, chronické a neinfekčné ochorenia (Bóriková, 2014). 

 Odhaduje sa, že v roku 2016 zomrelo na KVO 17,9 milión ľudí, čo predstavuje 31 % 

všetkých úmrtí na celom svete. Z týchto úmrtí je 85 % spôsobených srdcovým infarktom a 

mozgovou príhodou. Viac ako tri štvrtiny úmrtí na KVO je zaznamenaných v krajinách 

s nízkymi a strednými príjmami. Zo 17 miliónov predčasných úmrtí (do veku 70 rokov) 

v dôsledku neprenosných chorôb v roku 2015 je 82 % v krajinách s nízkymi a strednými 

príjmami a 37 % je spôsobených KVO (WHO, 2017). 

 Kým celková úmrtnosť spôsobená KVO v posledných desaťročiach klesá, zaťaženie 

ochoreniami je stále vysoké. V Európe sú kardiovaskulárne ochorenia zodpovedné za 43 % 

úmrtí mužov a 55 %  žien a za 30 % všetkých úmrtí pred dosiahnutím veku 65 rokov 

(Carpentier a Komsa-Penkova, 2011). V štátoch východnej Európy je zaznamenaný najvyšší 

výskyt, stabilizovaný či mierne znižujúci výskyt je v štátoch strednej Európy, avšak stúpajúci 

trend pozorujeme v rozvojových krajinách (Habánová, 2019). 

 Od polovice minulého storočia sú KVO najčastejšou príčinou smrti, najčastejšou 

príčinou hospitalizácie a invalidizácie na Slovensku (Zdravotníctvo SR v číslach 2016, 2018). 

Minimálne jeden (zväčša 2 až 3) závažný rizikový faktor má až deväť z desiatich obyvateľov 
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Slovenska. Dosahovanie priaznivých parametrov, respektíve ich kontrola krvného tlaku, 

cholesterolu, hmotnosti a pod. sú dlhodobo nepriaznivé, dokonca už aj u mládeže (Kamenský 

a Pella, 2010). Z obrázku 1 vyplýva, že takmer tri štvrtiny obyvateľov Slovenskej republiky 

zomiera na KVO a nádorové ochorenia (Zdravotníctvo SR v číslach 2016, 2018). Aj keď 

v ostatných rokoch došlo k poklesu úmrtnosti na KVO, výrazne stúpla úmrtnosť na nádorové 

ochorenia.  

 
Obr. 1 Podiel úmrtí  podľa vybraných príčin smrti (Zdravotníctvo SR v číslach 2016, 

2018) 

 

Príčiny KVO sú multifaktoriálne, zatiaľ čo niektoré sú čiastočne alebo úplne 

modifikovateľné: obezita, fajčenie, nadmerné požívanie alkoholu, nedostatok fyzickej 

aktivity, stravovacie návyky, zvýšený krvný tlak, diabetes mellitus typu 2, dyslipidémie. 

Nemodifikovateľné faktory sú: vek, pohlavie, etnicita, genetické predispozície. Dyslipidémia 

spolu s hypertenziou, fajčením, diabetes mellitus a obezitou, sú jedným z vedúcich rizikových 

faktorov KVO vo všetkých vekových skupinách. Predpokladá sa, že riziko sa znásobí 

u starších ľudí (Reiner et al., 2012). 

KVO sa vyvíjajú počas celého života prostredníctvom akumulácie rizika. Na rizikách 

kardiovaskulárnych ochorení sa vo veľkej miere podieľa rýchla „westernizácia“ stravy 

bohatej na rafinované cukry, spracované a tučné mäso, syntetické oleje a sodík (Manzel et al., 

2014). 

Základnou príčinou KVO je vo väčšine prípadov ateroskleróza a chronický zápal 

tepien, vyvíjajúci sa celé desaťročia ako odpoveď na biologické účinky základných 

rizikových faktorov (Ross, 1999; Nabel a Braunwald, 2012). 

Drobné bobuľové ovocie je zdrojom širokej škály bioaktívnych látok, ako sú 

flavonoidy, fenoly, antokyány, fenolické kyseliny, stilbény a taníny, cukry, éterické oleje, 

karotenoidy, vitamíny a minerály (Szajdek a Borowska, 2008; Jimenez-Garcia et al., 2013). 

Všetky tieto látky patria medzi významné bioaktívne látky, ktoré vykazujú v organizme celý 

rad biologických aktivít pri znižovaní rizika KVO, vrátane protizápalového, 

antihypertenzívneho, hypoglykemického, antikoagulačného účinku a zlepšenia porúch 

metabolizmu lipidov (Määttä-Riihinen et al., 2005; Ruel et al., 2005; Basu et al., 2010). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

V rámci nášho výskumu sme v klinickej štúdii sledovali efekt pravidelnej 4-týždňovej 

konzumácie 100 % šťavy mix na hodnoty systolického a diastolického krvného tlaku a tepu. 

Šťava bola vyrobená firmou Wellberry lisovaním ovocia, nie z koncentrátu (NFC – non from 
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concentrate) a bola zložená zo šťavy plodov arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa 

(Michx.) Elliott), granátového jablka (Punica granatum L.), brusnice obyčajnej (Vaccinium 

vitis-idaea L.), cvikly (Beta vulgaris var. vulgaris) a jablka (Malus ssp.) v pomere 

35:15:10:15:25. Šťava neobsahovala pridané cukry, konzervačné a iné látky. Probandky 

konzumovali denne 250 ml 100 % šťavy mix. 

Štúdie sa zúčastnilo 25 probandiek. Probandky boli zaradené do štúdie na základe 

inklúznych a exklúznych kritérií (tabuľka 1). 

 

Tab. 1 Inklúzne a exklúzne kritéria výberu probandiek 

Inklúzne kritériá Exklúzne kritériá 

 Vek 40 - 60 rokov, 

 Zvýšená hladina celkového 

cholesterolu ≥5,20 mmol.l
-1

 

(neliečená), 

 vysoký tlak krvi (neliečený), 

 Stabilná hmotnosť (±3 kg) 

počas posledných 3 mesiacov, 

 Konzumácia alkoholu ≤30 

g/deň. 

  Chronické ochorenia (t.j. kardiovaskulárne ochorenia, 

diabetes, zápalové ochorenia, rakovina, alergia), 

  Choroby štítnej žľazy,  

  Vysoká hladina cholesterolu liečená medikamentózne, 

  Vysoký krvný tlak liečený medikamentózne, 

  Tehotné a dojčiace ženy, 

  Užívanie antacíd alebo laxatív aspoň raz týždenne, 

  Nepravidelná alebo nevyvážená diéta, 

  Potravinová neznášanlivosť / alergia na zložky šťavy, 

  Príjem výživových doplnkov (vitamíny, minerálne 

látky, antioxidanty a flavonoidy), 

  Paralelná účasť v inej štúdii nutričnej intervencie. 

 

V skupine probandiek sme sledovali jednotlivé parametre systolického a diastolického 

krvného tlaku a tepu pomocou digitálneho tlakomeru Sphygmomanometer DM-3000 (Nihon 

Seimitsu Sokki Co., Japan). Vybrané parametre sme sledovali na začiatku (pre intervention) 

a na konci štúdie (post intervention) a hodnotili účinok na krvný tlak a tep vplyvom 

pravidelnej konzumácie 100 % šťavy mix. Bežné stravovacie návyky u probandiek neboli 

žiadnym spôsobom ovplyvňované. Priemerný vek probandiek bol 52,41 ± 5,21. Štúdia bola 

predložená Etickej komisii pri Špecializovanej nemocnici Sv. Svorada na Zobore v Nitre 

a schválená pod číslom 101106/2018.  

Všetky účastníčky štúdie podpísali informovaný súhlas so zaradením, podmienkami a 

priebehom štúdie. 

Získané výsledky sme  vyhodnotili štandardnými matematicko-štatistickými metódami 

a zoradili do tabuliek a grafov. Údaje sú prezentované ako priemer ± smerodajná odchýlka 

(SD). Na štatistické vyhodnotenie získaných údajov sme použili párový T-test. Získané údaje 

boli spracované v MS Office Excel 2010. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Hodnoty systolického a diastolického krvného tlaku vplyvom konzumácie 100 % 

šťavy mix mierne klesli, čo hodnotíme pozitívne. Systolický krvný tlak klesol o 0,98 % 

(zo 136,26 ± 19,09 na 134,92 ± 18,05 mm Hg). Priemerné hodnoty diastolického krvného 

tlaku klesli o 2,11 % (z 86,10 ± 10,37 na 84,31 ± 11,68 mm Hg). Pokles sme zaznamenali 

i pri hodnotách tepu o 2,73 % (z 73,54 ± 10,70 na 71,53 ± 10,95 mm Hg). Celkovo však 

hodnoty krvného tlaku mali probandky zvýšené. Vysoký krvný tlak je jedným 

z najdôležitejších rizikových faktorov KVO (He a Whelton, 1999). Wu et al. (2015) vo svojej 

štúdii uvádzajú, že hodnoty systolického krvného tlaku v rozmedzí od 120 do 129 mm Hg 

boli spojené s najnižším rizikom KVO, hodnoty systolického krvného tlaku nad 160 mm Hg 
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a diastolického krvného tlaku nad 90 mm Hg výrazne zvyšujú riziko KVO. Loo et al. (2016) 

sledovali efekt konzumácie šťavy z arónie na krvný tlak po dobu 16 týždňov. U probandov 

s vysokým krvným tlakom zaznamenali zníženie hodnôt krvného tlaku, avšak výsledky neboli 

preukazné. Asgary et al. (2014) zistili štatisticky preukazné zníženie systolického aj 

diastolického krvného tlaku vplyvom viactýždňovej konzumácie 100 % šťavy z granátového 

jablka. Zheng et al. (2017) uvádzajú, že antihypertenzný účinok ovocných štiav môže súvisieť 

s bioaktívnymi zložkami, ako sú polyfenoly, vitamíny, minerálie a dusičnany. Predpokladá sa, 

že polyfenoly sú hlavnými zložkami ovocnej šťavy, ktoré spôsobujú zníženie krvného tlaku, 

zatiaľ čo dusičnany a minerálne látky hrajú dôležitú úlohu v antihypertenzívnom účinku 

rastlinnej šťavy.  

Presné hodnoty sytolického, diastolického krvného tlaku a tepu sú zobrazené 

na obrázku 2. 

 

 
Obr. 2 Hodnoty systolického, diastolického krvného tlaku a tepu

1
 

1
Údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD 

 

V našej štúdii sme signifikantné rozdiely v hodnotách krvného tlaku a tepu 

nezaznamenali (P > 0,05). 

 

ZÁVER 

 

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou morbidity a mortality ľudí 

na celom svete. Na ich vzniku sa podieľajú ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové faktory. 

Medzi ovplyvniteľné rizikové faktory patrí i hypertenzia a životný štýl. Dlhodobá 

a pravidelná konzumácia potravín s vysokým obsahom bioaktívnych látok pôsobí preventívne 

a vplýva na zdravie človeka. Bohatým zdrojom bioaktívnych látok je bobuľové ovocie, ktoré 

je možno konzumovať v čerstvom alebo v spracovanom stave, ako sú napríklad ovocné šťavy 

vyrobené šetrnými technológiami bez akýchkoľvek konzervantov. 

Počas našej štúdie sme zaznamenali zníženie systolického a diastolického krvného 

tlaku a tepu vplyvom konzumácie 100 % šťavy mix. Pokles nebol štatisticky preukazný, 

avšak môžeme konštatovať možný pozitívny účinok šťavy na zvýšené alebo vysoké hladiny 

krvného tlaku. 

. 
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Summary 

Small berries are the source of several bioactive substances that affect human health. They 

have an anti-inflammatory, antihypertensive, hypoglycemic, anticoagulant effect and an 

improvement in lipid metabolism disorders. Several studies confirm the high content of 

phenolic substances in blueberries (Vaccinium myrtillus L.). The aim of the research was to 

determine in 100% blueberry juice selected phenolic substances - gallic acid (24.0 mg.l
-1

) 4-

hydroxy benzoic acid (3.4 mg.l
-1

), rutin (5.2 mg.l
-1

), trans p-coumaric acid (5.1 mg.l
-1

) trans 

ferulic acid (1.2 mg.l
-1

), resveratrol (1.9 mg.l
-1

) quercetin (4.2 mg.l
-1

) and qualitative and 

quantitative parameters (sugar and organic acid content, pH and amount of antioxidant 

activity). Based on the results of the analyzes we can conclude that 100% blueberry juice 

contained relatively high amounts of selected phenolic substances and regular consumption  

juice can have a positive effect on human health. 

Key words: 100% fruit juice, blueberries, phenolic compounds, human health  

 

ÚVOD 

 

Bobuľové ovocie je zdrojom širokej škály bioaktívnych látok, ako sú flavonoidy, 

fenoly, antokyány, fenolické kyseliny, stilbény a taníny, cukry, éterické oleje, karotenoidy, 

vitamíny a minerály (Szajdek a Borowska, 2008; Jimenez-Garcia et al., 2013). Všetky tieto 

látky patria medzi významné bioaktívne látky, ktoré vykazujú v organizme celý rad 

biologických aktivít pri znižovaní rizika KVO vrátane protizápalového, antihypertenzívneho, 

hypoglykemického, antikoagulačného účinku a zlepšenia porúch metabolizmu lipidov 

(Määttä-Riihinen et al., 2005; Ruel et al., 2005; Basu et al., 2010). Viaceré štúdie popisujú aj 

ďalšie pozitívne účinky drobného ovocia na zdravie, predovšetkým antimikrobiálne, 

protizápalové, antioxidačné a protinádorové (Salmanian et al., 2014), na ktorých sa podieľajú 

predovšetkým polyfenoly ale tiež vitamíny, minerálne látky a vláknina (Habánova et al., 

2013; Pojer et al., 2013; Giampieri et al., 2014; Nile a Park, 2014; Rodriguez-Mateos et al., 

2014; Huang et al., 2016). 

Medzi najzdravšie druhy drobného ovocia patria plody brusnice čučoriedkovej – 

čučoriedky (Vaccinium myrtillus L.). Sú veľmi bohaté na antokyány a ich fenolické zloženie 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 137 - 

je často predmetom rozličných štúdií (Jaakola et al., 2004; Määttä-Riihinen et al., 2005, 

Burdulis et al., 2007; Lätti et al., 2008; Riihinen et al., 2008; Jovančević et al., 2011). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Ako biologický materiál sme použili 100 % ovocnú šťavu z plodov brusnice 

čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus L.) bez konzervantov od firmy MountBerry. Šťava 

nebola pripravená z koncentrátu (NFC – not from concentrate), ale bola vyrobená lisovaním 

čerstvého ovocia. Neobsahovala žiadne umelé farbivá, syntetické konzervačné látky, 

ochucovadlá alebo iné umelé prísady. 

 V šťave sme stanovili obsah celkových cukrov, vybraných organických kyselín 

a obsah vybraných fenolických látok podľa nasledujúcich metodík a postupov: 

Množstvo cukrov a organických kyselín sme stanovili pomocou analyzátora ALPHA 

(Bruker Optik, GmbH Germany). Analyzátor ALPHA je integrovaný systém pre rýchlu 

analýzu ovocných a zeleninových štiav, muštov a vín metódou FTIR infračervenej 

spektroskopie. Infračervená spektroskopia je metóda, ktorá sa zaoberá interakciou 

elektromagnetického žiarenia z infračervenej oblasti s molekulou alebo časťou molekuly. 

Princípom metódy je absorpcia infračerveného žiarenia pri prechode vzorkou, pričom 

dochádza k zmene vibračných energetických vlastností molekuly. Infračervená spektroskopia 

je analytická technika určená na identifikáciu a štruktúrnu charakteristiku organických 

zlúčenín a anorganických látok. Infračervené žiarenie má vlnovú dĺžku 0,78 – 1000 nm.  

Postup: Vzorka bola pomocou aplikátora nanesená na meraciu hlavicu analyzátora, 

kde sa vzorka vytemperovala na 40 °C a začalo sa meranie. Prístroj v priebehu 70 – 100 

sekúnd vzorku vyhodnotil a na monitore bol znázornený výsledok. 

 

Stanovenie antioxidačnej aktivity metódou FOMO (Prieto et al., 1999)  

Princípom tejto metódy je redukcia Mo (VI) na Mo (V) účinkom redukčných zložiek 

za prítomnosti fosforu. Vzniká zelený fosfomolybdénový komplex. Redukčnú schopnosť 

zlúčenín (AA) je možné vyjadriť množstvom kyseliny askorbovej, ktorá je potrebná na 

dosiahnutie tohto istého účinku v mg.dm
-3

 podľa rovnice: 
 

00236,0

r . 0011,0695 
A

AA  

Postup: Po extrakcii nasledovala vlastná analýza: do kadičiek sme postupne pridávali 

2,8 ml dihydrogenfosforečnanu draselného, 6 ml kyseliny sírovej, 0,4 ml molybdénanu 

amónneho a 0,8 ml destilovanej vody a riedená vzorka v množstve 1 ml. Zmes sme premiešali 

a nechali zohrievať pri teplote 90 °C 120 min. Po ochladení sme zmerali absorbanciu pri 

vlnovej dĺžke 695 nm a antioxidačnú aktivitu sme vypočítali podľa vzorca: AA = (A695 nm – 

0,0011)/0,00236 × r.  

Výsledok vyjadruje antioxidačnú aktivitu, ako množstvo kyseliny askorbovej 

potrebnej na dosiahnutie rovnakého antioxidačného účinku. 

 

Stanovenie fenolických látok 
V 100 % ovocnej šťave sme sledovali prítomnosť a množstvo nasledujúcich 

fenolických látok: kyselina galová, kyselina 4-hydroxybenzoová, rutín, kvercetín, kyselina 

trans p-kumárová, kyselina trans ferulová, kemferol, resveratrol.  

Predpríprava vzorky – postup: Zmiešali sme 10 ml šťavy s roztokom 10 ml 80 % 

metanolu. Túto zmes sme dali v centrifugačných skúmavkách na trepačku 60 minút 

extrahovať, ďalej nasledovala centrifugácia a odparovanie (dĺžka odparovania rôzna, v 

závislosti od typu šťavy). Odparok sme zriedili v roztoku 10 ml 80 % metanolu. Cez 

striekačkový filter (PVDF 0,45 μm póvitosť) sme vzorku prefiltrovali do HPLC vialky, ktorá 

šla na analýzu do HPLC (1260 Infinite, Agilent) prístroja.  
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Všetky sledované zlúčeniny boli stanovené pomocou HPLC – DAD (1260 Infinite 

agilent). Mobilné fázy boli metanol a okyslená voda (0,1 % H3PO4). Ako stacionárnu fázu 

sme použili kolónu C18, s prietokom 0,6 ml/min a nástrek vzorky bol 5μl. Vyhodnotenie sme 

vykonali pomocou externej kalibračnej krivky. Použité štandardy boli s čistotou analýzy 

(SUPELCO/SIGMA ALDRICH). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V 100 % čučoriedkovej šťave sme stanovili obsah kyseliny galovej, kyseliny 4-

hydroxy benzoovej, rutínu, kyseliny trans p-kumárovej, kyseliny trans ferulovej, resveratrolu 

a kvercetínu. Presné hodnoty vybraných fenolických látok v šťave uvádza tabuľka 1. 

 

Tab. 1 Obsah vybraných fenolických látok v 100 % čučoriedkovej šťave 

 kyselina 

galová 

(mg.l
-1

)  

 

kyselina  

4-hydroxy 

benzoová  

(mg.l
-1

) 

 

 

rutín  

(mg.l
-1

) 

 

kyselina 

trans p-

kumárová  

(mg.l
-1

) 

kyselina 

trans 

ferulová  

(mg.l
-1

) 

 

resveratro

l  

(mg.l
-1

) 

 

kvercetín  

(mg.l
-1

) 

100 % 

čučoried. 

šťava 

 

24,0 

 

3,4 

 

5,2 

 

5,1 

 

 

1,2 

 

 

1,9 

 

 

4,2 

 

  

Množstvo kyseliny galovej v čučoriedkovej šťave bolo 24,0 mg.l
-1

. Kyselina galová 

vykazuje signifikantný ochranný účinok na viaceré biochemické parametre. Štúdia, ktorá 

sledovala jej účinok na enzýmy srdcového markera, troponín-T, LDH-izoenzýmový vzorec, 

lipidové peroxidačné produkty a antioxidačný stav infarktu myokardu indukovaného 

isoproterenolom (ISO) ukázala jej pozitívny vplyv na všetky sledované parametre. 

Histopatologické nálezy infikovaného srdca infarktom myokardu vopred liečené kyselinou 

galovou potvrdili biochemické zistenia tejto štúdie. Kyselina galová chráni myokard pred 

oxidačným stresom (Priscila a Prince, 2008). 

Kyselina 4-hydroxy benzoová má antimikrobiálne, antialgické, antimutagénne, 

antiestrogénne, hypoglykemické, protizápalové, anti-trombocytárne, nematocídne, 

antivírusové, antioxidačné vlastnosti. Uvádza sa tiež, že sa používa ako konzervačné činidlo v 

mnohých liekoch, kozmetických výrobkoch, farmaceutikách, potravinách a nápojoch 

(Chaudhary et al., 2013). 

Rutín má mnohé farmakologické účinky, pôsobí proti peroxidácii lipidov, pôsobí ako 

ochranný faktor proti vírusom a pri akútnej pankreatitíde. Prostredníctvom signálnych dráh 

ERK1/2 a Akt inhibuje koronárne srdcové ochorenie (Lv et al., 2018). Ganeshpurkar a Saluja 

(2017) popisujú viaceré antimikrobiálne, antidiabetické, protirakovinové a ochranné účinky 

rutínu. Farmakologické štúdie uvádzajú priaznivé účinky rutínu v mnohých chorobných 

stavoch a jeho terapeutický potenciál v niekoľkých modeloch neurodegeneratívnych ochorení: 

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba a priónové ochorenia 

(Enogieru et al., 2018). 

Štúdie naznačujú, že kyselina ferulová hrá úlohu v antitrombóze tým, že inhibuje 

agregáciu krvných doštičiek a chráni endotelové bunky. Medzitým má kyselina ferulová 

menej vedľajších účinkov na krvné doštičky, leukocytózu a gastrointestinálny trakt, pretože 

môže podporovať tvorbu a diferenciáciu hematopoetických progenitorových buniek a chrániť 

črevné bunky pred poškodením. Preto je kyselina ferulová potenciálnym ochrancom pred 

trombotickými ochoreniami, ako je kardiovaskulárna dysfunkcia, pľúcny tromboembolizmus 

a hlboká žilová trombóza (Shuai a Yue, 2018). Je to fytoalexín, ktorý pôsobí proti patogénom, 
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vrátane baktérií a húb. Mnohé štúdie preukázali, že resveratrol má veľmi vysoký antioxidačný 

potenciál. 

Resveratrol tiež vykazuje protinádorovú aktivitu a je považovaný za potenciálneho 

kandidáta na prevenciu a liečbu niekoľkých typov rakoviny. V skutočnosti boli resveratrolové 

protirakovinové vlastnosti potvrdené mnohými in vitro a in vivo štúdiami, ktoré ukazujú, že 

resveratrol je schopný inhibovať všetky štádiá karcinogenézy (napr. iniciáciu, propagáciu 

a progresiu). Okrem toho boli hlásené aj ďalšie bioaktívne účinky, a to ako protizápalové, 

antikarcinogénne, kardioprotektívne, vazorelaxačné, fytoestrogénne a neuroprotektívne 

(Salehi et al., 2018). 

Kvercetín je jedným z najvýznamnejších antioxidantov v potravinách. Je prítomný 

v potravinách vrátane zeleniny, ovocia, čaju a vína, ako aj v potravinových doplnkoch 

a uvádza sa, že má priaznivé účinky na zdravie a to ochranu pred rôznymi chorobami, ako je 

osteoporóza, určité formy rakoviny, pľúcne a kardiovaskulárne ochorenia, ale aj proti 

starnutiu. Najmä  schopnosť kvercetínu zachytávať vysoko reaktívne formy kyslíka ako je 

peroxynitrit a hydroxylový radikál sa podieľa na týchto možných priaznivých zdravotných 

účinkoch (Boots, et al., 2008). Kvercetín patrí medzi bioflavonoidy, má antiaterogénne, 

protizápalové a antihypertenzívne vlastnosti, čo vedie k priaznivým účinkom proti 

kardiovaskulárnym ochoreniam (Ishizawa et al., 2011).  

V 100 % čučoriedkovej šťave sme analyzovali i vybrané kvalitatívno-kvantitatívne 

ukazovatele a to obsah cukrov a organických kyselín, pH a množstvo antioxidačnej aktivity. 

Presné hodnoty uvádza tabuľka 2. 

 

Tab. 2 Obsah vybraných kvalitatívno-kvantitatívnych ukazovateľov 

  

fruktóza 

(g.l
-1

) 

 

 

glukóza 

(g.l
-1

) 

 

 

sacharóza 

(g.l
-1

) 

 

 

kyselina 

citrónová 

(g.l
-1

) 

 

 

kyselina 

jablčná 

(g.l
-1

) 

 

 

    

pH 

 

 

°brix 

 

 

antioxidačná 

aktivita 

(g AA.l
-1

) 

 

100 % 

čučoried. 

šťava 

 

36,30 

 

 

25,90 

 

 

1,10 

 

 

7,73 

 

 

3,50 

 

 

2,34 

 

 

11,00 

 

 

5,14 

 

 

Na rozdiel od niektorých iných plodov bobuľového ovocia je antioxidačná aktivita 

čučoriedok vyššia v skorých štádiách zrenia ako v zrelých štádiách. Súvisí to s vysokým 

obsahom hydroxyškoricových kyselín a flavonolov pred dozrievaním. Menšia antioxidačná 

kapacita zrelých čučoriedok môže naznačovať, že antokyány majú nižší antioxidačný 

potenciál ako iné fenolové zlúčeniny, ako sú flavonoly (Rodarte et al., 2008). Množstvo 

antioxidačnej aktivity v sledovanej čučoriedkovej šťave bolo 5,14 g AA.l
-1

. Prevládajúcimi 

cukrami v šťave boli fruktóza (36,30 g.l
-1

) a glukóza (26,90 g.l
-1

), množstvo sacharózy bolo 

stopové a to 1,10 g.l
-1

. Množstvo kyseliny citrónovej vyskytujúcej sa v 100 % čučoriedkovej 

šťave bolo 7,73 g.l
-1 

a kyseliny jablčnej 3,50 g.l
-1

. Abdel-Salam et al. (2014) skúmali účinok 

kyseliny citrónovej na endotoxínmi indukovaný oxidatívny stres v mozgu a pečeni. Ukázalo 

sa, že kyselina citrónová (1–2 g/kg) znížila peroxidáciu a zápal mozgových lipidov, 

poškodenie pečene a fragmentáciu DNA. Cukornatosť šťavy bola 11,00 °brix a pH 2,34. 

 

ZÁVER 

 

Pomocou analýz sme stanovili obsah vybraných fenolických látok a kvalitatívno-

kvantitatívnych ukazovateľov v 100 % čučoriedkovej šťave. Výsledky potvrdili prítomnosť 

viacerých zdraviu prospešných látok, čo potvrdzuje šetrný spôsob prípravy sledovanej šťavy. 
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Na záver môžeme konštatovať, že pravidelná konzumácia 100 % čučoriedkovej šťavy 

môže pozitívne pôsobiť na ľudské zdravie. 
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Summary 

The objective of experiment was to determine the effect of age and sex on some carcass 

characteristics of guinea fowl at 13 and 16 weeks of age. Guinea fowls at 16 weeks of age  

had significantly higher (P<0.05) body weight and carcass weight than birds in 13 weeks. 

There was no influence (P>0.05) of sex on body weight and carcass weight. The carcasses  

of older guinea fowls contained significant (P<0.05) more breast and thighs muscles weight  

in comparison with younger birds, however, in breast and thighs muscles proportion  

we recorded no significant differences (P>0.05). Differences in breast and thighs muscles 

weight and proportion between males and female were no significant (P>0.05). The 

abdominal fat proportion was no influence (P>0.05) in birds at 16 week compared with 

guinea fowl at 13 weeks of age. However, females had significantly higher (P<0.05) 

abdominal fat weight a proportion than males. At both evaluation times, males compared to 

females had significantly lower (P<0.05) carcass yield. 

Key words: guinea fowl, age, sex, carcass characteristics, carcass yield  

 

ÚVOD 

 

Spotreba hydinového mäsa na celom svete sa postupne zvyšuje z mnohých dôvodov: 

relatívne nízka cena, intenzívne výrobné systémy, široký sortiment celej a porciovanej 

hydiny, ľahká kuchynská úprava, ale aj absencia kultúrnych a náboženských obmedzení  

pre spotrebu hydinového mäsa. Spotrebitelia však venujú čoraz väčšiu pozornosť nutričnej 

hodnote a pôvodu hydinového mäsa (Valceschini, 2006). Toto tendencia sa môže stať 

príležitosťou aj pre zvýšenie podielu mäsa perličiek z celkovej produkcie hydinového mäsa 

(Bernacki et al., 2012). Spomedzi krajín EÚ najmä Francúzsko, Belgicko, Taliansko 

a škandinávske krajiny prejavujú rastúci záujem o zvyšovanie produkcie mäsa perličiek, ktoré 

je cenené pre svoju špecifickú chuť a nutričné ukazovatele (Baéza et al., 2001). 

Kompozícia tela a jatočná výťažnosť je ovplyvnená genotypom (Leterrier et al., 1999; 

Baéza et al., 2001), vekom (Porwal et al., 2002; Pudyszak et al., 2005; Mareko et al., 2008) 

a pohlavím (Leterrier et al., 1999; Baéza et al., 2001). Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi tieto 

jatočné ukazovatele sú systém ustajnenia (Mareko et al., 2006; Mareko et al., 2008)  

a výživa (Adeyemo a Oyejalo, 2004; Laudadio et al., 2012).  

Mäso perličiek má chuťové a aromatické vlastnosti podobné divine. Je chudé, bohaté 

na esenciálne, nenasýtené mastné kyseliny, vitamíny hlavne skupiny B a E, železo a nízky 

obsah cholesterolu. Prsné partie sú svetlé, stehenné tmavočervené. Odporúča sa pri liečení 

civilizačných chorôb. Obsahuje 23 % dusíkatých látok a iba 3,4 % tuku. Podiel tuku v mäse 

perličiek závisí jednak od spôsobu chovu, ale aj od ročného obdobia. Perličky chované  

v klietkach majú viac tuku ako perličky chované vo výbehu a perličky zabité na jeseň majú 
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viac tuku ako perličky zabité v lete, v zime alebo na jar (Malík a Malíková, 1995; Šonka, 

1997; Weis et al., 2016). 

Cieľom realizovaného experimentu bolo porovnať konformáciu tela a jatočnú 

výťažnosť perličiek samčieho a samičieho pohlavia odporážaných v 13 a 16 týždňoch veku. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Perličky boli odchovávané vo Vzorkovnici hrabavej hydiny VPP SPU s.r.o. 

v Kolíňanoch v boxoch s rozmermi 2,25x2,95 m. Na napájanie perličiek slúžili výškovo 

nastaviteľne klobúkové napájačky, kŕmenie zvierat bolo ručné do tubusových, výškovo 

nastaviteľných kŕmidiel. Vybavenie odchovného boxu dopĺňali bidlá a ploché kŕmidlo na grit. 

Odchovňa bola pre zabezpečenie požadovanej teploty vybavená výškovo nastaviteľnými 

elektrickými kvočkami. Vetranie odchovného priestoru bolo zabezpečené cez vyklápacie 

okná, ktoré boli natreté čiernou farbou. Svetelné pomery v odchovni boli regulovateľné 

časovým spínačom tak, aby sa mohol nastaviť požadovaný svetelný režim Ako podstielací 

materiál slúžila rezaná slama. Svetelný režim bol prirodzený cez okná s umelým 

prisvecovaním.   

Perličky boli kŕmené systémom ad libitum kŕmnou zmesou pre odchov hydiny  

(VPP SPU s.r.o. Kolíňany, miešareň krmív Oponice) s nasledovným zložením: kukurica      

50 %, pšenica ozimná  19 %, sójový extrahovaný šrot  20 %, mletý vápenec  8,0 %, 

vitamínovo-minerálny premix 2,5 %, monokalciumfosfát  0,3 % a kŕmna soľ 0,2 %. Analýza  

kŕmnej zmesi pre odchov perličiek je uvedená v tabuľke 1.  

 

Tab. 1   Nutričná analýza kŕmnej zmesi pre odchov perličiek 

Ukazovateľ Merná jednotka Množstvo 

Sušina g.kg
-1

 882,64 

Dusíkaté látky g.kg
-1

 159,96 

Metabolizovateľná energia MJ.kg
-1

 12,13 

Lyzín g.kg
-1

 7,27 

Metionín g.kg
-1

 3,61 

Metionín a cistín g.kg
-1

 6,93 

Treonín g.kg
-1

 5,77 

Vápnik g.kg
-1

 10,10 

Fosfor – celkový g.kg
-1

 6,02 

Fosfor – nefytátový g.kg
-1

 2,99 

Sodík g.kg
-1

 1,69 

Meď mg.kg
-1

 18,63 

Mangán mg.kg
-1

 150,76 

Zinok mg.kg
-1

 107,40 

Selén mg.kg
-1

 0,37 

Vitamín A IU.kg
-1

 10 000 

Vitamín D3 IU.kg
-1

 3 000 

Vitamín K mg.kg
-1

 37,62 

 

Porážanie 20 ks perličiek (10 ks z oboch pohlaví vo veku 13 a 16 týždňov)  

bolo realizované v laboratóriu Katedry špeciálneho chovateľstva, FAPZ SPU v Nitre.  

Na elektronickej váhe Sartorius s presnosťou na 1 g sme sledovali živú hmotnosť pred zabitím 

(g) a hmotnosť jatočne opracovaného tela (g). Zo zloženia jatočného tela perličiek oboch 

pohlaví sme svoju pozornosť zamerali na hmotnosť prsnej svaloviny (g), stehennej svaloviny 
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(g), abdominálneho tuku (g) a ich podiel (%) z jatočne opracovaného tela. Na záver sme 

vypočítali jatočnú výťažnosť (%) perličiek oboch pohlaví v 13. a 16. týždni veku.  

 Získané údaje sme podrobili analýze rozptylu pomocou štatistického programu  

JASP 0.8.6 software (JASP, 2018). Sledované ukazovatele boli vyjadrené priemerom  

a smerodajnou odchýlkou. Rozdiely medzi priemermi sme zisťovali Duncanovým testom 

(Duncan, 1955) pri štatistickej preukaznosti P <0,05. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Zloženie vybraných častí jatočného tela a jatočnú výťažnosť perličiek v závislosti  

od ich veku a pohlavia uvádzame v tabuľke 2. 

  

Tab. 2 Kompozícia jatočného tela a jatočná výťažnosť perličiek v závislosti od veku  

a pohlavia 

Ukazovateľ 

Vek/Pohlavie 

13. týždeň 16. týždeň 

samčie 

(n=5) 

samičie 

(n=5) 

samčie 

(n=5) 

samičie 

(n=5) 
Živá hmotnosť pred 

zabitím (g) 
1243,89±44,81

a
 1267,52±42,29

a
 1361,18±49,47

b
 1387,45±51,74

b
 

Hmotnosť JOT (g) 872,61±34,57
a
 898,05±36,65

a
 957,81±46,28

b
 980,45±46,69

b
 

Hmotnosť prsnej 

svaloviny (g) 
239,18±12,87

a
 249,12±13,46

a
 264,54±13,89

b
 273,45±13,78

b
 

Podiel prsnej svaloviny 

z JOT (%) 
27,41±0,41 27,74±0,44 27,62±0,45 27,89±0,42 

Hmotnosť stehennej 

svaloviny (g) 
202,79±11,08

a
 207,63±11,23

a
 224,98±11,42

b 
230,51± 11,46

b
 

Podiel stehennej 

svaloviny z JOT (%) 
23,24±0,36 23,12±0,33 23,49±0,38 23,51±0,35 

Hmotnosť 

abdominálneho tuku (g) 
15,62±2,09 17,34±2,14

a
 17,39±3,11 19,72±2,88

b
 

Podiel abdominálneho 

tuku (g) 
1,79±0,07 1,93±0,08

a
 1,82±0,06 2,01±0,09

b
 

Jatočná výťažnosť (%) 70,34±1,89 70,81±1,93
a
 70,23±1,95 70,78±1,92

b
 

Pozn.: 
a,b 

hodnoty s rovnakých indexom boli preukazné na hladine P ≤0,05 

 

V našom experimente pohlavie podstatne neovplyvnilo živú hmotnosť perličiek pred 

zabitím v 13. a 16. týždni veku. Aj keď sme pri samičom pohlaví v oboch prípadoch 

zaznamenali vyššie číselné údaje, rozdiely zostali na úrovni štatisticky nepreukazného 

rozdielu (P >0,05). U samíc perličky zaznamenali vyššiu živú hmotnosť v porovnaní  

so samcami aj Kokoszyński et al. (2011) a Kasperska et al. (2012). Baéza et al. (2001) 

uvádzajú rozdiel v živej hmotnosti v prospech samičieho pohlavia o viac ako 6%. Naopak, 

rozdiel vo veku sa prejavil v štatisticky preukaznom zvýšení (P 0,05)  živej hmotnosti 

zvierat pred zabitím pri oboch pohlaviach. Fejemilehin (2010) a Porwal et al. (2002) rovnako 

uvádzajú, že živá hmotnosť perličiek sa zvyšuje vekom. Naproti tomu, Mazanowski et al. 

(1982) zistili, že živá hmotnosť 12-týždňových samcov a samíc bola podobná živej hmotnosti 

samcov a samíc vo veku 13 týždňov. Z priemerného veku porážky 16 týždňov zisteného  

v predchádzajúcich štúdiách (Robinson, 2000; Embury, 2001; Saina et al., 2005) sa pri 

prešľachtenejších jedincov postupne prechádza na porážku vo veku 12 týždňov. Laudadio et 

al. (2012) odporážali perličky po 12 týždňoch veku a uvádzajú priemernú živú hmotnosť 
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vyššiu ako 1900 g. Seabo et al. (2011) uvádzajú živú hmotnosť od 1,21 do 1,47 kg  

pri perličkách vo veku 12 týždňov. 

Pri hodnotení vplyvu veku perličiek a pohlavia na hmotnosť jatočne opracovaného tela 

sme zaznamenali štatisticky nepreukazné zvýšenie (P >0,05) v prospech samičieho pohlavia. 

Naopak, vek perličiek mal výraznejší vplyv na hmotnosť jatočne opracovaného tela, pričom 

perličky v 16. týždni mali štatisticky preukazne vyššiu (P 0,05) hmotnosť jatočne 

opracovaného tela v porovnaní s perličkami v 13. týždni veku. 

S pribúdajúcim vekom sa úmerne zvyšovala hmotnosť prsnej svaloviny pri štatisticky 

preukaznom rozdiele (P 0,05) v prospech starších jedincov. Štatisticky nepreukazný rozdiel 

(P >0,05) sme zistili aj pri hodnotení vplyvu veku na podiel prsnej svaloviny z hmotnosti 

jatočne opracovaného tela, keď došlo k nepatrnému zvýšeniu hodnôt pri 16-týždňových 

zvieratách. Naopak, Pudyszak et al. (2005) zaznamenali zníženie podielu prsného svalu medzi 

14. až 18. týždňom veku perličiek. Pri hmotnosti a podiele prsnej svaloviny z jatočne 

opracovaného tela sme zaznamenali mierne vyššiu hodnotu tohto ukazovateľa pri jedincoch 

samičieho pohlavia, avšak pri štatisticky nepreukaznom rozdiele (P>0,05).  

Podobnú tendenciu ako pri hmotnosti prsnej svaloviny sme zaznamenali aj pri 

svalovine stehien. Vyššia hmotnosť jatočne opracovaného tela starších jedincov sa premietla 

aj do štatisticky preukazne vyššej (P 0,05) hmotnosti stehennej svaloviny u starších 

jedincov.  V 16. týždni veku bolo u oboch pohlaví zaznamenané štatisticky nepreukazné 

zvýšenie (P >0,05) podielu stehennej svaloviny z jatočne opracovaného tela v porovnaní 

s perličkami v 13. týždni veku. Navyše sme zaznamenali vyššie hodnoty podielu tejto časti 

jatočného tela ako Pudyszak et al. (2005), ktorí uvádzajú hodnoty od 20,19 do 21,99 %. 

Pohlavie malo štatisticky nepreukazný vplyv (P >0,05) na hmotnosť a podiel prsnej svaloviny 

s mierne vyššími hodnotami pri samičom pohlaví.  

Pri hodnotení hmotnosti abdominálneho tuku sme zaznamenali štatisticky preukazný 

vplyv (P 0,05) pohlavia v prospech samíc perličky. Naopak, vek perličiek mal štatisticky 

nepreukazný vplyv na podiel abdominálneho tuku z jatočne opracovaného tela medzi 

zvieratami v 13. a 16. týždni veku. Tento fakt môžeme pripísať krátkemu, 3-týždňovému 

rozdielu vo veku perličiek a skutočnosti, že sa jednalo o odchod hydiny. Beg et al. (2016) 

dodávajú, že vek a pohlavie môžu výrazne ovplyvňovať hmotnosť abdominálneho tuku, 

pretože samičie pohlavie ukladá viacej tuku ako samčie pohlavie a staršia hydina viac 

abdominálneho tuku ako hydina mladšia.  

Jatočná výťažnosť bola štatisticky preukazne (P 0,05) ovplyvnená pohlavím zvierat 

v prospech samičieho pohlavia. Naopak, nezaznamenali sme podstatnejší vplyv veku  

na jatočnú výťažnosť perličiek (P >0,05), pričom vyššiu hodnotu sme zaznamenali u perličiek 

v 13. týždni veku. Baéza et al. (2001) zistili, že jatočná výťažnosť sa mierne znižovala vekom. 

Taktiež Pudyszak et al. (2005) zaznamenali nižšiu jatočnú výťažnosť pri 18-týždňových 

perličiek v porovnaní s hydinou o 2 týždne mladšou (74,22 oproti 74,49 %). V protiklade 

s týmito zisteniami Ayorinde (1989) uvádza, že jatočná výťažnosť u perličiek sa zvyšovala  

od 67,97 do 74,01 % medzi 16. až 24. týždňom veku. Skoršie štúdie ukázali, že vyššia jatočná 

výťažnosť pri samičom pohlaví je okrem iného spojená aj s nižším podielom jatočného 

odpadu a drobov (Górski, 1992). 

 

ZÁVER 

 

Záverom môžeme konštatovať, že vplyv veku sa najvýraznejšie prejavil na náraste 

živej hmotnosti pred zabitím a v hmotnosti jatočne opracovaného tela perličiek oboch pohlaví. 

S postupujúcim vekom perličiek sa hmotnosť prsnej a stehennej svaloviny úmerne zvyšovala, 

avšak ich podiel z hmotnosti jatočne opracovaného tela sa zvyšoval len nevýrazne. Podobnú 

tendenciu sme zaznamenali aj pri hmotnosti a podiele abdominálneho tuku. Zvyšujúcim sa 
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vekom došlo aj k nevýraznému zníženiu jatočnej výťažnosti perličiek. Vplyv pohlavia sa 

najvýraznejšie prejavil pri zvýšení jatočnej výťažnosti a hmotnosti, resp., podiele 

abdominálneho tuku perličiek pri samičom pohlaví.  
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Summary 

The common grape vine is a well-known cultural plant, which is grown  

on thousands of hectares of land throughout the world. The aim of this work was to find out 

the effect of different analytical conditions in the real-time PCR based analysis of chitinase 

expression in mature grapes. Process of RNA extraction and subsequent PCR based workflow 

determines many inhibitors that occur naturally in plant. That is, why the optimal chemistry 

selection is a part of optimization phase of analysis. Here, three different commercial real-

time PCR SYBR Green based chemistry was used to find out the specificity and accuracy of 

chitinase amplicons generation. 

Key words: real-time PCR, grape, chitinase 

 

ÚVOD 

 

Vinič hroznorodý sa počas mnohých rokov domestikoval do súčasnej podoby z voľne 

rastúceho viniča (Vitis vinifera ssp.sylvestris) patriaceho medzi lianovité rastliny, ktoré sa 

najčastejšie vyskytujú v blízkosti riečnych brehov (Terral et al., 2009).  

Vinič hroznorodý sa zaraďuje medzi diploidné rastliny s počtom chromozómov 38 (2n 

= 38). Veľkosť genómu je pomerne malá – cca 500 Mb.  V súčasnosti dostupnosť sekvencií 

anotovaného genómu viniča hroznorodého umožňuje identifikáciu expresie mnohých 

bielkovín,  čím sa celkovo podieľa na zvýšení efektivity proteomických štúdií zameraných na 

skúmanie viniča hroznorodého. Jedným z cieľov medzinárodného programu zaoberajúceho sa 

genómom viniča (International Grape Genome Program) je uľahčiť vedeckým pracovníkom 

vzájomnú spoluprácu rozvíjaním verejne dostupných zdrojov obsahujúcich informácie o 

genóme viniča hroznorodého (Grimplet et al., 2014). 

Enzým chitináza vo viniči hroznorodom je kódovaný génmi lokalizovanými na 

viacerých chromozómoch. Endochitináza 4A sa považuje pravdepodobne za hlavný alergén v 

mladých vínach a vo víne s názvom Fragolino. U mnohých ľudí boli pozorované viaceré 

alergické reakcie po konzumácii hrozna a taktiež po konzumácii dvoch druhov červeného 

vína – mladé víno a víno Fragolino. Príčina výskytu alergickej reakcie práve na tieto dva 

druhy vína môže súvisieť so samotným procesom výroby vína. Pri výrobe červených vín 

polymerizácia polyfenolov spôsobuje vyzrážanie zvyškových bielkovín, ktoré sa môžu 

odfiltrovať po dozretí vína. Množstvo prítomných chitináz v hrozne predstavuje 50% z 

rozpustných proteínov a sú schopné pretrvávať v hrozne počas procesu výroby vína, následne 

sa zhlukovať a vytvárať zákal vo víne (Hassan – Venkatesh, 2015).  

Chitinázy patria medzi enzýmy glykozyl hydrolázy, ktoré katalyzujú hydrolýzu β – 1,4 

– glykozidických väzieb v polymére chitínu, čím vznikajú nízkomolekulové 

chitooligosacharidy a N-acetylglukozamín. Na základe spôsobu štiepenia chitínu sa chitinázy 

rozdeľujú na endochitinázy a exochitinázy. Endochitinázy štiepia chitínový reťazec vo vnútri, 

zatiaľ čo exochitinázy pôsobia od neredukujúceho konca chitínového reťazca. Viaceré štúdie 
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zaoberajúce sa účinkami chitináz potvrdili ich funkcie v oblasti morfogenézy, patogenézy, 

výživy, regulácii rastu, imunity a obranných mechanizmov. Rastlinné chitinázy (chitináza I, 

II, IV), ktoré sa zaraďujú do skupiny 19 glykozyl hydroláz majú významnú úlohu 

v embryogenéze, syntéze etylénu, pri pôsobení abiotického stresu – chlad, sucho, vysoká 

koncentrácia solí, a navyše sú produkované rastlinami ako obranná odpoveď pri napadnutí 

patogénmi. Potvrdilo sa, že mnohé rastlinné chitinázy majú potenciálnu antifungálnu aktivitu 

(Kumar et al., 2018). 

Cieľom štúdie bola analýza a optimalizácia podmienok real-time PCR expresie 

chitinázy. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Biologický materiál bol tvorený zrelými bobuľami viniča hroznorodého. Na 

dezintegráciu plodov viniča bolo zvolené mechanické drvenie v trecej miske s využitím 

morského piesku. Na izoláciu RNA sme použili manuál kolónkovej izolačnej súpravy 

ISOLATE II RNA Plant Kit, BIOLINE
®
. Meranie výťažnosti a čistoty získanej celkovej RNA 

sme uskutočnili so spektrofotometrom Implen, NanoPhotometer®. Syntéza cDNA bola 

uskutočnená pomocou kitu Tetro cDNA Synthesis Kit, BIOLINE®, kde sme skombinovali 

oligo-dT priméry s hexamérovými náhodnými primérmi v rovnakom množstve 0,5 µl. Táto 

kombinácia zlepšuje účinnosť reverznej transkripcie mRNA templátov, taktiež v prítomnosti 

špecifického enzýmu M-MLV reverzná transkriptáza. Pri syntéze cDNA molekúl sme 

postupovali podľa manuálu, ktorý je optimalizovaný  na využitie reverznej transkripcie aj pri 

použití nízkeho množstva vstupnej izolovanej RNA, pričom cDNA bola prepisovaná z 30 ng 

celkovej izolovanej RNA. 

Ďalším krokom bol výber primérových párov – kódové označenie CH1 a CH2 (vlastný 

návrh primérov; informácie u autorov), ktorých funkčnosť sme najskôr otestovali štandardnou 

PCR a následnou vizualizáciou amplikónov v 1,5 % gélovej agarózovej elektroforéze.  

Optimalizačné analýzy sme vykonávali podľa 4 komerčne dostupných manuálov od 

rôznych výrobcov. Vo všetkých 4 použitých manuáloch bolo súčasťou nešpecifické 

interkalačné farbivo – SYBRGreen alebo EvaGreen. Optimalizáciu podmienok PCR sme 

začali testovaním naväzovania sa primérov v teplotnom gradiente 56°C – 66°C a 54°C  - 64°C 

gradientovou real – time PCR analýzou. Následne sme upravovali použité koncentrácie 

primérových párov – 0,3 µl; 0,5 µl, koncentrácie DNA templátu (1 µl, 2µl, 5 µl). Testovali 

sme účinnosť reakcie pri použití riedenej cDNA (pomerom 1:10) a neriedenej cDNA. 

Porovnávané boli hodnoty prahových cyklov (Ct) a dosiahnuté fluorescenčné vyžarovanie 

(RFU). Optimalizáciu PCR podmienok sme uskutočnili so 4 zvolenými protokolmi. Prvým 

protokolom bol Luminaris Color HiGreen qPCR Master MixTM (ThermoFisher Scientific). 

Reakčná zmes pozostávala z: 5 µl Master Mix, 0, 3 µl priamy a spätný primér, 1 µl cDNA, 

3,4 µl ultra čistá voda. Na termocykléri Bio-Rad iCycler iQ bol nastavený nasledovný 

program PCR (40 cyklov): úvodná denaturácia, 95 °C, 10 min; denaturácia, 95°C, 15 s.; 

anelácia, 56°C-66°C, 30 s.; polymerizácia, 72 °C, 30 s. 

Pri použití druhého protokolu PowerUpTM SYBRTM Green Master 

Mix(ThermoFisher Scientific) pozostávala reakčná zmes z nasledovného: 5 µl Master Mix, 0, 

3 µl priamy a spätný primér, 1 µl cDNA, 3,4 µl ultra čistá voda. Na termocykléri Bio-Rad 

iCycler iQ bol nastavený nasledovný program PCR (40 cyklov): úvodná denaturácia, 95 °C, 2 

min.; denaturácia, 95°C, 15 s.; anelácia, 56°C-66°C, 15 s.; polymerizácia, 72 °C, 1 min. 

Tretím optimalizačným protokolom bol DyNAmoTM HS SYBRTM Green qPCR 

Kits. Reakčná zmes pozostávala z: 5 µl Master Mix, 0, 3 µl priamy a spätný primér, 1 µl 

cDNA, 3,4 µl ultra čistá voda. Na termocykléri Bio-Rad iCycler iQ bol nastavený nasledovný 
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program PCR (40 cyklov): úvodná denaturácia, 95 °C, 15 min.; denaturácia, 94°C, 10 s.; 

anelácia, 56°C-66°C, 25 s.; polymerizácia, 72°C, 30 s. 

Štvrtým optimalizačným protokolom bol 5 x HOT FIREPol® EvaGreen® qPCR Mix 

(Solis BioDyne). Podľa tohto protokolu sme uskutočnili 2 analýzy, v ktorých bola použitá 

riedená (v pomere 1:10) aj neriedená cDNA. Reakčná zmes pozostávala z: 2 µl Master Mix, 

0,5 µl priamy a spätný primér, 1 µl cDNA, 6 µl ultra čistá voda. Na termocykléri Bio-Rad 

iCycler iQ bol nastavený nasledovný program PCR (40 cyklov): úvodná denaturácia, 95°C, 

15 min.; denaturácia, 95°C, 30 s.; anelácia,54°C- 64°C, 30 s.; polymerizácia, 72°C, 30 s. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Efekt izolačného kitu 

Proces nastavenia vhodných PCR podmienok sme začali testovaním funkčnosti 

vybraných primérových párov pre záujmový gén. Štandardná úvodná PCR reakcia bola 

uskutočnená podľa protokolu MyTaq
TM

Red Mix, BIOLINE®. V reakcii bola použitá vzorka 

mixu cDNA riedená v pomere 1:10 (10 µl cDNA + 90 µl ultra čistej PCR vody). Teplotný 

gradient pre naväzovanie sa priméra bol nastavený na 54°C – 64°C. Po dokončení PCR v 

termocykléri bola vykonaná 1,5 % agarózová gélová elektroforéza na vizualizáciu prítomných 

amplikónov, čím sme potvrdili funkčnosť testovaných primérových  párov pre chitinázový 

gén v nami zvolenom teplotnom gradiente naväzovania sa primérov 54°C – 64°C. Na géli boli 

viditeľné produkty v oblasti cca 300bp (Obr 1), čím sme utvrdili funkčnosť primérových 

párov, ktoré sme použili v nasledovnej optimalizácii PCR podmienok. V  menšej miere  boli 

na géli prítomné diméry primérov, najmä pri A1 a  CH1.  

 

 
 

Obr. 1 Testovanie funkčnosti primérových párov CH1 a CH2 pre chitinázu.  

M = markér známych dĺžok 

 

Prvým protokolom na optimalizáciu real-time PCR bol zvolený Luminaris Color 

HiGreen qPCR Master Mix
TM

 (ThermoFisher Scientific). V reakcii bol testovaný teplotný 

gradient naväzovania priemerov: 56°C – 66°C. Pripravená cDNA bola riedená v pomere 1:10 

µl (cDNA mix). Množstvo použitého cDNA templátu v reakčnej zmesi (10 µl)  bol 1 µl.  

V reakcii boli testované všetky 4 zvolené primérové páry s koncentráciou 0,3 µl v reakčnej 

zmesi. Amplifikácia produktu s využitím CH1 bola uskutočnená v celom rozpätí testovaných 

teplôt, ale s veľmi rozdielnym priebehom nárastu fluorescencie, a taktiež bez prítomnosti 

dostatočného plató efektu. Najnižšia hodnota Ct (32,68) bola dosiahnutá pri teplote 60,0 

°C.V porovnaní s  CH2 síce prebehla tvorba produktov v celom rozsahu testovaných teplôt, 

ale sme zaznamenali veľmi neštandardný priebeh tvorby kriviek nárastu fluorescencie. 

Najnižšie Ct (14,59) bolo dosiahnuté pri teplote 64,3 °C. 

Pri optimalizácií podľa postupu protokola Luminaris Color HiGreen qPCR Master 

Mix
TM

 (ThermoFisher Scientific) sa neosvedčila štandardná tvorba krivky nárastu 

fluorescencie. Pri použitých pároch primérov bolo fluorescenčné vyžarovanie veľmi slabé 
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(cca od 100-350 RFU). Avšak v optimalizácii real-time PCR sme hodnoty RFU považovali 

len za orientačnú informáciu, vzhľadom na fakt, že vstupný prepis z RNA do cDNA bol  zo 

72 ng/µl vyizolovanej RNA a chitináza nie je konštitutívne prepisovaný gén.  

Primérové páry sa vo zvolenom testovanom teplotnom gradiente nedostatočne 

vyčerpávali, to znamená, že tvorba plató efektu nebola výrazne dosiahnutá. Neštandardný 

priebeh nárastu fluorescencie sme zachytili výraznejšie pri CH2, na základe čoho sme 

v nasledujúcom optimalizačnom kroku chceli potvrdiť, či sa budú CH2 správať podobne aj pri 

použití iného protokolu. Pracovali sme podľa postupu ďalšieho vybraného protokolu – 

PowerUp
TM

 SYBR
TM

 Green Master Mix(ThermoFisher Scientific). Teplotný gradient 

naväzovania sa priméra bol zachovaný (56°C-66°C) ako aj množstvo (1µl) riedenej cDNA. 

V reakcii sme testovali špecifitu A2 a CH2, ktorých koncentrácia v reakcii bola 0,3 µl. 

Produkcia amplikónov v reakcii nastala, avšak nie v celom rozpätí zvoleného teplotného 

gradientu. Tvorba produktov nebola zaznamenaná v rozmedzí teplôt 65,5°C – 66°C pre CH2. 

Tvorba produktov začala približne v 33. cykle reakcie, pri teplote 60,0 °C. Priebeh nárastu 

fluorescencie CH2: nebola zaznamenaná tvorba amplikónov v celom rozsahu teplotného 

gradientu a efekt plató nebol zaznamenaný.  

V porovnaní s prvým protokolom, podľa ktorého sme začali s optimalizáciou 

(Luminaris
TM

) bol priebeh nárastu fluorescencie pre CH2 o niečo slabší -  maximálne 250 

RFU. CH2 vykazuje najvyššiu dosiahnutú úroveň relatívnej fluorescencie (cca 250 RFU) pri 

hodnote Ct (33,27) (Obr 2). Najnižšia hodnota Ct bola zaznamenaná pri teplote 62,4 °C. Efekt 

plató pri oboch použitých primerových pároch však vôbec nenastal. Krivka topenia sa 

primérov bola hlboko pod prahovou hodnotou, ale po vykonaní elektroforézy a následnej 

vizualizácii sme tvorbu produktov na géli zaznamenali. 

 

 
 

Obr. 2 Použitie CH2 (druhý primérový pár pre chitinázu) – najvyššia dosiahnutá 

úroveň RFU pri hodnote Ct 33,27 (červená)  a  najnižšia hodnota Ct - 62,4 °C (modrá) 

 

Následne bola po analýzach podľa protokolu Luminaris Color HiGreen qPCR Master 

Mix
TM

a PowerUp
TM

 SYBR
TM

 Green Master Mix vykonaná vizualizácia PCR produktov  1,5 % 

agarózovou gélovou elektroforézou, z dôvodu kontroly špecifity amplikónov. Aj napriek 

slabej fluorescencii v reakciách  bola  na géli zaznamenaná výrazná tvorba PCR produktov 

podľa postupu oboch zvolených protokolov. Avšak bola preukázaná aj  prítomnosť 

amplifikácie dimérov primérov v minimálnom množstve pri protokole Luminaris Color 

HiGreen qPCR Master Mix
TM

 a naopak s výrazným množstvom dimérov primérov pri 

protokole PowerUp
TM

. V oboch reakciách sme vyhotovili aj NK – negatívne kontroly. Pri 

vizualizácii produktov bola preukázaná kontaminácia pri práci s protokolom Luminaris
TM

, čo 

znamenalo vylúčenie z ďalších analýz (Obr 3).  
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Obr. 3 Vizualizácia PCR produktov – 1,5 % agarózová gélová elektroforéza                 

(M – marker známych dĺžok; NK - negatívna kontrola) 

 

V porovnaní s protokolom Luminaris
TM

 sme optimalizáciou CH2 s protokolom 

PowerUp 
TM 

nezískali významne odlišné dáta. Utvrdili sme sa v neštandardných priebehoch 

tvorby amplikónov v testovanom teplotnom gradiente, dokonca o niečo slabšej zaznamenanej 

fluorescencii ako v prvom protokole Luminaris
TM

, na základe čoho sme s optimalizáciou 

pokračovali s novým vybraným protokolom od firmy ThermoFischer Scientific – DyNAmo
TM

 

HS SYBR
TM

 Green qPCR Kits. Teplotný gradient sme zachovali v rozmedzí 56 °C – 66 °C. 

V reakcií sme znova použili 1 µl riedenej cDNA ako v predchádzajúcich dvoch protokoloch. 

Testované boli primérové páry CH1, CH2 v koncentrácii 0,3 µl.  Pri využití CH1 a CH2 

amplifikácia produktu nenastala pri každej teplote zvoleného teplotného gradientu. Najnižšie 

Ct hodnoty oboch – CH1, CH2 boli dosiahnuté pri teplote 60,0 °C, rovnako ako pri A1, A2. 

Dosiahnutá úroveň vyžarovanej fluorescencie všetkých 4 testovaných primérových párov bola 

veľmi nízka (100-150 RFU) a dostatočná fáza plató nenastala ani v jednom prípade použitých 

primérov. Na základe získaných dát v reakcii podľa protokolu DyNAmo
TM

 HS SYBR
TM

 Green 

qPCR Kits z nárastu fluorescencie pre CH1 pri najnižších hodnotách Ct pri 60,0°C sme 

vybrali do nasledovného optimalizačného kroku s novým protokolom prvý primerový pár pre 

chitinázový gén – CH1. 

Naďalej sme pokračovali v testovaní teploty naväzovania sa primérov, avšak 

s menšími úpravami. Teplotný gradient bol znížený o 2 °C na hodnoty 54 °C - 64 °C, na 

základe výsledkov z predchádzajúcich analýz, keďže sa väčšinou najnižšie Ct hodnoty 

pohybovali okolo 60,0°C. V reakcii bola znova použitá pripravená riedená cDNA 1:10 µl 

(cDNA mix). Analýza bola uskutočnená podľa manuálu  5 x HOT FIREPol
®

 EvaGreen
®

 

qPCR Mix(Solis BioDyne). PCR reakčná zmes (10 µl) pozostávala: MasterMix - 2µl, pF – 0,5 

µl, pR – 0,5 µl, cDNA – 1 µl, PCR voda – 6 µl. V reakcii nastala tvorba produktov pri oboch 

primérových pároch A1 a CH1 približne v 30. cykle reakcie.  

Pri amplifikácii produktu s CH1 bola najnižšia hodnota Ct (32,25) dosiahnutá pri 

teplote 63,5 °C  s nižšou hodnotou fluorescencie - 566 RFU (Obr 4). Najvyššia hodnota RFU 

– 588 pre CH1 bola dosiahnutá pri teplote 60,4 °C. V porovnaní s predchádzajúcimi 

protokolmi, podľa ktorých sme optimalizačné analýzy uskutočňovali, sa fáza plató začala 

dostatoče prejavovať až v tejto optimalizačnej reakcii podľa protokolu 5 x HOT FIREPol
®

 

EvaGreen
®

 qPCR Mix (no ROX) (Solis BioDyne). Najnižšie dosiahnuté hodnoty Ct podľa 

jednotlivých testovaných protokolov sme zhrnuli do Tab 1.  
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Obr. 4 Priebeh nárastu fluorescencie pre teplotu 63,5 °C bez plató efektu 

 

Po uskutočnených optimalizačných reakciách teploty naväzovania sa  primérov sme sa 

na základe získaných výsledkov rozhodli pokračovať v analýze podľa protokolu 5 x HOT 

FIREPol
®

 EvaGreen
®

 qPCR Mix(Solis BioDyne). V reakcii bola opäť testovaná teplota 

naväzovania sa priméra. Teplotný gradient bol zachovaný v rozsahu 54°C – 64°C ako 

v predošlej reakcii, ale zmena nastala v koncentrácii cDNA. V reakcii sme na porovnanie 

efektu použitia riedenej a neriedenj cDNA, použili tentokrát neriedenú cDNA. Namiešali sme 

2µl z každej jednej cDNA (13 vzoriek cDNA), čím sme si vytvorili novú zmes cDNA. Do 

reakcie sa pridával 1µl takto pripravenej cDNA.  PCR reakčná zmes (10 µl) pozostávala : 

MasterMix – 2µl, pF – 0,5 µl, pR – 0,5 µl, cDNA – 1 µl, PCR voda – 6 µl. Pri použití CH1 

bola zaznamenaná tvorba produktov v celom rozsahu teplotného gradientu a približne pri 33. 

cykle reakcie. Najnižšia hodnota Ct (32,49) pre CH1 bola dosiahnutá pri teplote 63,5 °C. 

Najvyššia úroveň fluorescencie – 383 RFU bola zaznamenaná pri teplote 61,4°C, naopak 

najnižšia úroveň fluorescencie – 177 RFU bola dosiahnutá pri teplote 54,7 °C. Efekt plató sa 

pri analýze s  CH1 prejavoval, ale krivky nemali štandardný priebeh.  

 

Tab. 1 Porovnanie najnižších hodnôt Ct v optimalizačných reakciách podľa jednotlivých 

zvolených protokolov 

 

Názov kitu 

Najnižšia hodnota Ct 

Teplotný gradient 56 – 66 °C 

CH1 CH2 

Luminaris
TM 

32,68 14,59 

PowerUp
TM 

- 31,52 

Dynamo
TM

SYBR Green 35,02 29,54 

 Teplotný gradient 54 – 64 °C 

HotFirePol® EvaGreen (riedená cDNA) 32,25 - 

HotFirePol® EvaGreen (neriedená cDNA) 32,49 - 

Legenda: CH1 – prvý primérový pár pre chitinázu, CH2 – druhý primérový pár pre chitinázu. 

 

Efekt riedenia cDNA 

Práve koncentrácia a riedenie DNA templátu v PCR reakcii je jedným z dôležitých 

optimalizačných krokov, ktorý môže významne ovplyvniť výsledky PCR experimentu. 

Stupeň riedenia cDNA templátu je rôzny a záleží od charakteru daného experimentu. Na 
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riedenie templátovej cDNA je odporúčané použiť buď ultra čistú beznukleázovú vodu alebo 

tlmivý roztok zložený z Tris a EDTA. Pri nízkej koncentrácií cDNA templátu v reakcii je 

odporúčané riediť vzorky cDNA radšej s beznukleázovou vodou z dôvodu možnej inaktivácie 

DNA polymerázy prítomnosťou EDTA v PCR reakcii v prípade použitia tlmivého roztoku 

obsahujúceho Tris a EDTA (Lorenz, 2012). Riedením vzorky cDNA sa taktiež riedi 

koncentrácia prítomných možných kontaminantov, ktoré inhibujú správny priebeh PCR 

analýzy (Dean et al., 2018). Pri použití neriedeného cDNA templátu v real – time PCR 

analýze je vyššie riziko amplifikácie nechcených, nešpecifických produktov (Ruiz-Villalba et 

al., 2017). Pri použití protokolu 5 x HOT FIREPol
®

 EvaGreen
®

 qPCR Mix (Solis BioDyne) 

a využití najskôr riedenej cDNA v pomere 1/10 µl bola zaznamenaná amplifikácia produktu 

v celom rozsahu zvoleného teplotného gradientu 54°C-64°C pre oba použité primérové páry 

A1 a CH1, ale s rozdielnou intenzitou množstva získaného produktu. To isté vieme povedať 

o analýze, ktorú sme uskutočnili s neriedenou cDNA. Riedená aj neriedená cDNA boli do 

reakcie pridané v množstve 1 µl. Výrazné odlišnosti v reakciách sme nezaznamenali, ale plató 

efekt sa prejavoval pri CH1. Pri riedenej cDNA a použití CH1 bola najvyššia dosiahnutá 

úroveň RFU 588 pri teplote 60,4 °C, v porovnaní s reakciou kde bola použitá neriedená 

cDNA, bola najvyššia dosiahnutá úroveň len 383 RFU a nastala pri teplote 61,4°C. Treba 

však dbať na to, že RFU berieme v optimalizácií ako pomocnú jednotku, pretože použitý 

vstupný prepis z RNA do cDNA bol vykonaný z nízkeho množstva izolovanej RNA – 72 ng. 

Aj napriek celkom výraznej získanej odlišnosti v uskutočnených reakciách s riedenou 

a neriedenou cDNA pri jednotkách fluorescenčného vyžarovania, sme potvrdili štandardnejší 

priebeh kriviek a dosiahnutie plató efektu pri reakcii s využitím neriedenej cDNA. Čo sa týka 

najnižších Ct hodnôt pri použití CH1, badať len minimálne odlišnosti. Najnižšia Ct hodnota 

pri riedenej cDNA bola 32,25 pri teplote 63,5°C a najnižšia Ct hodnota pri použití neriedenej 

cDNA  bola 32,49 pri tej istej teplote 63,5°C. Na základe získaných dát sme sa uistili, že pri 

použití riedenej cDNA v pomere 1/10 µl sme zaznamenali pre primérový pár CH1 o niečo 

vyššiu hladinu RFU ako pri použití neriedenej cDNA (Tab 2). Na základe tejto skutočnosti 

odporúčame do finálnej analýzy expresie chitinázy použiť riedenú cDNA v pomere 1/10 µl. 

 

Tab. 2 Porovnanie hodnôt Ct a RFU pri použití riedenej a neriedenej cDNA 

v optimalizačnej reakcii 

 Riedená cDNA (1/10) 

Najnižšie Ct Teplota (°C) 

CH1 32,25 63,5 

   

Najvyššie RFU Teplota (°C) 

CH1 588 60,4 

 Neriedená cDNA 

Najnižšie Ct Teplota (°C) 

CH1 32,49 63,5 

   

Najvyššie RFU Teplota (°C) 

CH1 383 61,4 

Legenda: CH1 – prvý primérový pár pre chitinázu; RFU – relatívne fluorescenčné 

vyžarovanie, Ct – prahový cyklus. 

 

ZÁVER 

 

Úspešná amplifikácia sekvencií alergizujúcej chitinázy viniča hroznorodého 

v podmienkach real-time PCR je podmienená nielen vhodne zvolenou metódou izolácie RNA 
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a zabezpečenia jej čistoty, ale aj vhodne zvoleným protokolom a SYBRGreen kitom 

v následnej amplifikácii. Z troch analyzovaných kitov bol v štúdii ako vhodný vyhodnotený 

len jeden, čo poukazuje z hľadiska genetických technológií na metodickú zložitosť práce 

s rastlinnými pletivami. 
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Summary 

The main aim of our study was to determine the water distribution in the body of a selected 

group of female handball players by using the bioelectric impedance method. A total of 10 

female handball players from the HK Slávia sports club Partizánske voluntarily participated in 

this research work. The average age of monitored group was 18.9 ± 6.6 years, with an age 

range from 14.0 to 37.0 years. The research part was carried out in the period from October 

2017 to March 2019 (18 months). In 2017 the probands were selected for the anthropometric 

measurements, where body height, body weight, circumferential parameters (shoulder and 

calf), width parameters (width of elbow and knee joint), 6 selected skin folds. In addition to 

measuring of the anthropometric parameters, players' body composition was also measured 

using a portable InBody S10 analyzer (Seoul, South Korea) based on the bioelectric 

impedance method. In 2019, all of these measurements were re-implemented. Based on the 

collected data, we found that the average value of intracellular water at the 1
st
 measurement in 

our monitored group was 20.67 ± 2.13 L (min = 17.20 L; max = 23.60 L). In the 2
nd

 

measurement, the average intracellular water was 20.49 ± 1.78 L (min = 17.30 L; max = 

23.00 L). The parameter of extracellular water parameter was also evaluated twice in the 

group of female handball players both at the 1
st 

and the 2
nd 

measurements, where the average 

value of extracellular water at the 1
st
 measurement was 12.88 ± 1.21 L (min = 11.00 L; max = 

14.60 L) and at the 2
nd

 measurements was 12.39 ± 1.09 L (min = 10.50 L; max = 14.00 L). 

The average value of total body water at the 1
st
 measurement at the female handball players 

was determined to 33.55 ± 3.31 L (min = 28.20 L; max = 38.20 L). The average total body 

water of the 2
nd

 measurement was determined to be 32.88 ± 2.86 L (min = 27.80 L; max = 

36.80 L). From the measured parameters we can conclude that in the monitored parameters of 

intracellular water, extracellular water and total body water there was a slight decrease of 

values at the 2
nd

 measurement compared to the measured values at the 1
st
 measurement. The 

monitored group of female handball players during the monitored period had a stable value of 

total body water, intracellular water and extracellular water and there was no major loss of 

body water. 

Key words: BIA method, body water, female, handball  

 

ÚVOD 

 

Hádzaná je kolektívny šport, ktorý si v súčasnej dobe získava stále väčšiu popularitu. 

Hádzaná sa klasifikuje ako silový typ športu, ktorý obsahuje jednotlivé aspekty basketbalu, 

futbalu a baseballu (Sporiš et al., 2010). 

Po fyziologickej stránke je možné hádzanú charakterizovať ako šport, ktorý sa 

vyznačuje prerušovanou a zároveň veľmi premenlivou aktivitou (prerušované krátke šprinty, 

prudké zmeny smeru, výskoky), pri ktorom hráči potrebujú všestranné atletické zdatnosti. 
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Uvádza sa, že priemerne za 60 minút zápasu (2 x 30 minút) hráč odbehne približne 2-6 km a 

hodnoty srdcovej frekvencie sa po väčšinu zápasu pohybujú nad 80 % maximálnej hodnoty 

srdcovej frekvencie (Grasgruber a Cacek, 2008). 

Z antropometrického hľadiska skúmania ľudského tela je možné konštatovať, že 

športovci, ktorí hrajú v špecifickom druhu športu, sa líšia v somatických vlastnostiach od 

bežnej populácie (Gaurav et al., 2010). Z tohto dôvodu aj stavba tela hádzanáriek z hľadiska 

antropometrie a somatotypizácie bude mať svoje charakteristické špecifikácie. V tejto oblasti 

boli publikované mnohé vedecké štúdie. 

Okrem skúmania telesného zloženia je dôležité u hráčok hádzanej monitorovať aj 

celkovú distribúciu vody v tele. V rámci hádzanej je tento faktor nevyhnutným prediktorom 

a zároveň aj súčasť identifikácie telesného zloženia hráčok, pričom je možné indikovať 

prípadnú svalovú dysbalanciu, ktorá je spôsobená unilaterálnou preferenciou vykonávania 

jednotlivých herných činnosti hráčky (Malá et al., 2012). Okrem unilaterálnej svalovej 

dysbalancie je tiež možné identifikovať aj prípadné zranenie hráčky (Malá et al., 2012). 

Hlavným cieľom našej štúdie bolo stanoviť distribúciu vody v tele vybranej skupiny 

hráčok hádzanej za využitia bioelektrickej impedančnej metódy.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Na tejto výskumnej práci dobrovoľne participovalo celkovo 10 hádzanáriek zo 

športového klubu HK Slávia ZDA Partizánske. Priemerný vek sledovaného súboru 

hádzanáriek bol 18,9 ± 6,6 rokov, pričom vekové rozpätie meraných probandiek bolo od 14,0 

do 37,0 rokov. Hodnota mediánu veku bola stanovená na 17,5 roka. Výskumná časť bola 

realizovaná v časovom rozpätí od októbra 2017 do marca 2019 (18 mesiacov). Pred 

samotným meraním probandky podpisovali informovaný súhlas, v ktorom boli informované 

o samotnom priebehu merania, tak i o možných rizikách.   

V roku 2017 boli probandkám vykonávané vybrané antropometrické merania, kde boli 

zisťované nasledujúce antropometrické parametre: 

 telesná výška, 

 telesná hmotnosť, 

 obvodové parametre (rameno a lýtko), 

 šírkové parametre (šírka lakťového a kolenného kĺbu), 

 6 vybraných kožných rias (kožná riasa na tricepse, kožná riasa pod lopatkou, kožná 

riasa na bruchu, kožná riasa na boku, kožná riasa na stehne a kožná riasa na lýtku). 

Okrem merania uvedených antropometrických parametrov bola hráčkam hádzanej tiež 

meraná telesná kompozícia pomocou prenosného analyzátora InBody S10 (Seoul, Južná 

Kórea) pracujúceho na princípe bioelektrickej impedančnej metódy. V roku 2019 sme všetky 

uvedené merania zrealizovali opätovne. Zmenou telesnej stavby, najmä čo sa týka do obsahu 

množstva tuku v tele môže dôjsť i k zmene obsahu tekutín v organizme, a to vo všetkých jej 

zložkách. Preto sme zvolili meranie telesnej stavby a distribúcie tekutín s dlhším časovým 

odstupom – 18 mesiacov. 

Z nameraných hodnôt telesnej kompozície bolo možné vhodne evaluovať vybrané 

hodnoty vody v tele a jej segmentálnu distribúciu u monitorovaného súboru hádzanáriek. 

Namerané hodnoty vody v tele sme u sledovaného súboru hádzanáriek hodnotili z meraných 

rokov 2017 a 2019. 

Údaje z meraní sme následne vyhodnotili a spracovali v príslušnom štatistickom 

programe, kde sme stanovovali priemer, smerodajnú odchýlku, minimum, maximum a párový 

t-test. Grafické a tabuľkové spracovanie údajov bolo realizované pomocou MS Office Excel 

2010. Textové spracovanie štúdie bolo realizované pomocou MS Office Word 2010. 

 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 159 - 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Voda zohráva v ľudskom organizme nezastupiteľnú úlohu, pretože vytvára optimálne 

prostredie a podmienky pre priebeh mnohých chemických a biochemických procesov 

(Zálešáková, 2011). Vo vedeckých publikáciách sa uvádza, že voda tvorí až 70 % ľudského 

organizmu a jej obsah sa mení v závislosti od veku (Zálešáková, 2011; Chlebová, 2014). 

Celkovú vodu v tele (TBW) je možné ešte ďalej rozdeliť na intracelulárnu (ICW) 

a extracelulárnu vodu (ECW). V našom sledovanom súbore hráčok hádzanej sme hodnotili 

zmenu TBW, ICW a ECW s časovým odstupom 18 mesiacov. 

V rámci hodnotenia základných antropometrických parametrov, ktorými sú telesná 

výška a telesná hmotnosť, boli v nami monitorovanom súbore stanovené nasledovné hodnoty: 

priemerná výška monitorovaného súboru ženského hádzanárskeho družstva bola 164,5 ± 5,1 

cm (min = 157,5 cm; max = 172,5 cm). Priemerná hodnota telesnej hmotnosti pri 1. meraní 

stanovená na 58,9 ± 8,0 kg, pričom najnižšia nameraná telesná hmotnosť bola min = 46,9 kg; 

max = 72,0 kg). Pri 2. meraní s časovým odstupom 18 mesiacov bola priemerná hodnota 

telesnej hmotnosti 59,7 ± 7,0 kg (min = 48,0 kg; max = 69,9 kg). Z uvedených dát vyplýva, že 

medzi 1. a 2. meraním bol zaznamenaný mierny nárast telesnej hmotnosti, a to o 0,8 kg. 

Uvedené zistenia poukazujú na fakt, že monitorovaná skupina hráčok hádzanej mala za 

časový interval 18 mesiacov štatisticky nepreukazný nárast telesnej hmotnosti (p = 0,151).  

Na základe zozbieraných údajov z vykonaných meraní sme zistili, že priemerná 

hodnota intracelulárnej vody (ICW) pri 1. meraní v nami sledovanom súbore hádzanáriek bola 

20,67 ± 2,13 l, pričom najnižšia nameraná hodnota ICW bola 17,20 l a najvyššia nameraná 

hodnota bola 23,60 l. Pri 2. meraní bola priemerná hodnota ICW u hádzanáriek stanovená na 

20,49 ± 1,78 l, pričom sa namerané hodnoty ICW pohybovali od 17,30 l do 23,00 l ICW. 

Porovnaním hodnôt ICW medzi 1. a 2. meraním bolo zistené, že priemerná hodnota pri 2. 

meraní bola nižšia o 0,18 l ako priemerná hodnota ICW pri 1. meraní. Tento pokles je 

hodnotený ako minimálny. Štatistická významnosť pri parametri ICW u hráčok hádzanej 

nebola preukázaná (p = 0,357). 

Parameter extracelulárnej vody (ECW) bol u hádzanáriek tiež hodnotený 2-krát, a to 

pri 1. aj pri 2. meraní. Priemerná hodnota ECW pri 1. meraní bola stanovená na hodnotu 

12,88 ± 1,21 l, kde najvyššia nameraná hodnota bola 11,00 l a najnižšia nameraná hodnota 

bola 14,60 l. Pri 2. meraní bola priemerná hodnota ECW monitorovaného súboru hádzanáriek 

12,39 ± 1,09 l, pričom minimálna nameraná hodnota ECW bola 10,50 l a maximálna 

nameraná hodnota bola 14,00 l. Rozdiel priemerných hodnôt 1. a 2. merania bol 0,49 l. 

Podobne ako pri parametri ICW, aj parameter ECW má klesajúcu tendenciu, avšak tento 

pokles môžeme hodnotiť ako minimálny. Analýzou údajov sme zistili, že hodnoty parametru 

ECW vykazovali vysokú štatistickú preukaznosť (p = 0,0005). 

Priemerná hodnota celkovej telesnej vody (TBW) bola u hráčok hádzanej pri 1. meraní 

stanovená na priemernú hodnotu 33,55 ± 3,31 l, kde minimálna nameraná hodnota tohto 

parametra bola 28,20 l a maximálna nameraná hodnota bola 38,20 l. Priemerná hodnota TBW 

2. merania bola u hráčok stanovená na 32,88 ± 2,86 l, pričom minimálna nameraná hodnota 

bola 27,80 l a maximálna nameraná hodnota bola 36,80 l. Porovnaním priemerných hodnôt 1. 

a 2. merania bolo zistené, že priemerná hodnota TBW 2. merania bola o 0,67 l nižšia ako 

priemerná hodnota TBW 1. merania. Hodnoty parametru TBW vykazovali štatistickú 

preukaznosť (p = 0,030). 
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Na obrázku 1 je graficky zobrazené rozdelenie a porovnanie telesnej vody v tele 

hádzanáriek 1. a 2. merania. 

 
Obr. 1 Rozdelenie a porovnanie telesnej vody v tele hádzanáriek 

 

Nami namerané výsledky sme porovnali so štúdiu s podobným zameraním od Malej et 

al. (2012). 

V štúdií od Malej et al. (2012), kde monitorovaný súbor tvorila ženská hádzanárska 

reprezentácia, tiež hodnotili parametre telesnej vody (ICW, ECW, TBW) v tele 

reprezentantiek. Z nameraných údajov, Malá et al. (2012) stanovili priemerné hodnoty 

objemu ICW, ECW a TBW. Z uvedeného vyplýva, že priemerná hodnota ICW v tele 

reprezentantiek bola 20,49 ± 1,78 l, priemerná hodnota ECW bola stanovená na 12,39 ± 1,09 l 

a priemerná hodnota TBW v tele ženského hádzanárskeho reprezentačného družstva bola 

32,88 ± 2,86 l.  

Vzájomným porovnaním našich najaktuálnejších dosiahnutých výsledkov parametrov 

telesnej vody u nášho monitorovaného súboru hádzanáriek so ženským hádzanárskym 

reprezentačným družstvom participujúcim v štúdií od Malej et al. (2012) môžeme 

konštatovať, že hodnoty ICW, ECW aj TBW boli jednoznačne vyššie v štúdií od Malej et al. 

(2012) ako v nami sledovanom súbore hráčok hádzanej. Rozdelenie a porovnanie telesnej 

vody v tele u nášho monitorovaného súboru so štúdiou od Malej et al. (2012) je uvedené v 

tabuľke 1. 

 

Tab. 1 Rozdelenie a porovnanie telesnej vody v tele nášho monitorovaného súboru 

hádzanáriek so štúdiou od Malej et al. (2012) 

Sledovaný parameter 

Náš monitorovaný súbor Malá et al. (2012) 

Priemerná  

hodnota 
SD 

Priemerná  

hodnota 
SD 

ICW (l) 20,49 1,78 28,92 2,53 

ECW (l) 12,39 1,09 13,66 1,57 

TBW (l) 32,88 2,86 42,58 3,99 

Pozn.: ICW – intracelulárna voda (l), ECW – extracelulárna voda (l), TBW – celková voda v tele (l), 

SD – smerodajná odchýlka 

 

p > 0,05 

p < 0,001 

p < 0,05 
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Výrazné rozdiely (najmä v parametroch ICW a TBW) zistené porovnaním našich 

výsledkov s výsledkami od Malej et al. (2012), mohli byť ovplyvnené tým, že nami 

monitorovaný súbor tvorili hádzanárky, ktorých telesná konštitúcia je nižšia (nižšia telesná 

výška a telesná hmotnosť) ako bola telesná konštitúcia ženskej hádzanárskej reprezentácie 

participujúcej v štúdií od Malej et al. (2012). Z uvedených faktov vyplýva zistenie, že 

vzhľadom na nižšiu telesnú konštitúciu u nášho sledovaného súboru, je objem telesnej vody u 

nášho súboru hádzanáriek zákonite nižší v porovnaní s objemom telesnej vody u ženskej 

hádzanárskej reprezentácie participujúcej v štúdií od Malej et al. (2012). Druhým faktorom 

môže byť neadekvátny pitný režim, a to ako čo do množstva prijímaných tekutín, tak i do 

druhu prijímaných tekutín. 

Monitorovanie množstva TBW má u športovcov veľký význam, a to najmä z hľadiska 

distribúcie TBW v tele a jej zložiek a tiež monitorovanie jej strát (najmä ECW) počas telesnej 

záťaže (Malá et al., 2012). Dehydratácia u športovcov je negatívnym javom, ktorý má za 

následok zníženie výkonnosti športovca (Dunford a Doyle, 2012). Z tohto hľadiska je 

nevyhnutné správne nastavenie pitného režimu u športovcov pred, počas a po fyzickej záťaži 

(Dunford a Doyle, 2012). 

Bresciani et al. (2010) uvádza, že monitorovanie a sledovanie biologických 

a fyziologických parametrov u športovcov sa odporúča vykonávať nie jednorázovo, ale 

pravidelne počas vybraných období v rámci ročného tréningového cyklu a namerané hodnoty 

následne sťahovať k tréningovému plánu, fyzickému zaťaženiu a času potrebnému na 

rekonvalescenciu. Z uvedeného je možné konštatovať, že pravidelné meranie 

antropometrických parametrov a celkové meranie telesnej kompozície zohráva u športovcov 

dôležitú úlohu. 

 

ZÁVER 

 

V našej štúdii sme sa zamerali na monitorovanie distribúcie vody v tele vybranej 

skupiny hráčok hádzanej za využitia bioelektrickej impedančnej metódy s časovým odstupom 

18 mesiacov. Z nameraných parametrov môžeme konštatovať, že v sledovaných parametroch 

ICW, ECW a TBW bol zaznamenaný mierny pokles hodnôt pri 2. meraní v porovnaní 

s nameranými hodnotami pri 1. meraní. Sledovaný súbor hádzanáriek v priebehu 

monitorovaného obdobia si udržiaval stabilnú hodnotu vody v tele a nedošlo s významným 

úbytkom vody v tele. 

Porovnaním nami nameraných údajov s údajmi ženského hádzanárskeho 

reprezentačného družstva participujúceho v štúdií do Malej et al. (2012) je možné 

konštatovať, že nami monitorovaný súbor hádzanáriek dosahoval nižšie hodnoty sledovaných 

parametrov ako v súbore ženského hádzanárskeho reprezentačného družstva. Príčina 

výrazných rozdielov (najmä v parametroch ICW a TBW) mohla byť ovplyvnená viacerými 

faktormi, ako napr. nižší priemerný vek nášho súboru hádzanáriek, nižšia telesná konštitúcia 

(nižšia telesná výška a telesná hmotnosť) nami monitorovaného súboru hádzanáriek ako 

telesná konštitúcia ženskej hádzanárskej reprezentácie participujúcej v štúdií od Malej et al. 

(2012), čo významne ovplyvnilo množstvo celkového objemu telesnej vody. Z dlhodobého 

hľadiska má pravidelné monitorovanie telesnej konštitúcie nášho monitorovaného súboru 

hádzanáriek významnú úlohu, kde namerané a analyzované údaje môžu poskytnúť dôležité 

informácie pre stanovenie progresu zmeny telesnej kompozície, zmeny vody v tele, vplyvu 

tréningového procesu pre zvýšenie fyzickej výkonnosti hráčok, a tiež úpravu tréningového 

plánu. 
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Summary 

The aim of the study was to create a theoretical review about mead’s technology of 

production, its physico-chemical properties, its impact on consumer’s health and to analyse 

the mead samples in term of their physico-chemical and microbiological quality. We 

evaluated 6 samples of Slovak mead – 2 were from small producers (beekeepers) and 4 were 

from commercial trade. Physico-chemical analysis consisted of determination of mead colour 

by spectrophotometric method and other parameters (density, content of alcohol, glycerol, pH, 

total acidity, content of citric, malic, lactic, acetic and tartaric acids, total sugar, content of 

fructose, glucose and saccharose) using Fourier Transform InfraRed spectrometry. 

Microbiological analysis consisted of the total plate count (TPC), sporulating aerobic 

microorganisms (SAM), bacteria from family Enterobacteriaceae, preliminary lactic acid 

bacteria (LAB) and microscopic fungi using plating dilution method. Physico-chemical 

parameters of all samples were met with valid legislative requirements. Each sample 

contained at least 11% (v/v) of alcohol. The acetic acid content was also satisfactory, less than 

1.6 g.l
-1

. And total sugar exceeded value 40 g.l
-1

. Sample no. 1 (prepared without heat 

treatment) had the highest value of fructose comparing with other samples. From 

microbiological point of view, higher microbial counts (TPC, preliminary LAB and yeasts) 

were detected only in sample no. 2, which could be because the sample was not filtered 

during production. The other 5 samples met all criteria. We recommended storing of sample 

no. 2 in the fridge. 

Key words: alcoholic beverage, honey, yeast, ethanol, fructose, acetic acid 

 

ÚVOD 

 

Medovina je alkoholický nápoj, ktorý sa využíva odpradávna. Čermáková et al. (2017) 

uvádzajú, že medovina bola pravdepodobne prvý nápoj, pri ktorom človek spoznal euforické 

a opojné účinky alkoholu, ešte pred pivom a vínom, a že prvá medovina vznikla ešte predtým, 

ako sa na Zemi objavil človek, keď sa zásoby medu, ktoré včely zanechali v dutine stromu, 

zriedili dažďovou vodou, skvasili a vznikla medovina. Na Slovensku, a taktiež v susedných 

krajinách ako Česko alebo Poľsko, patrí medovina k obľúbeným nápojom a výroba medoviny 

k národným tradíciám. Na pultoch našich predajní nájdeme medoviny vysokej kvality, ktoré 

vyhrávajú európske a svetové súťaže, ale taktiež niektorí včelári alebo malovýrobcovia testujú 

jej výrobu v malovýrobných podmienkach. 

Na výrobu klasickej medoviny potrebujeme zo surovín med, vodu a kvasinky. Vo 

Vyhláške č. 30/2014 Z. z. sa uvádzajú požiadavky na medovinu nasledovne: 
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 Medovina musí mať farbu, chuť a vôňu po použitých zložkách. 

 Hlavnou surovinou na výrobu medoviny musí byť med a voda (na ľudskú spotrebu). 

 Pri výrobe medoviny možno k hlavnej surovine pridať ovocné šťavy alebo ovocie, alebo 

bylinné extrakty a koreniny. 

Výroba medoviny prebieha vo viacerých fázach: príprava zákvasu, príprava medového 

roztoku, fáza prvého kvasenia, prvé stáčanie, dokvasenie (druhé kvasenie), druhé stáčanie 

a zrenie (Přidal, 2005). Podľa Morales et al. (2013), med zriedený s vodou nie je uspokojivý 

pre optimálne kvasenie a vzniká potreba prídavku minerálnych (tzv. živných) solí. 

Do medového roztoku je možné pridať prídavky, tzv. živné soli, ktoré pozostávajú z 5 g 

kyseliny citrónovej, 1,5 g hydrogénfosforečnanu diamónneho, 1 g hydrogénvínnanu 

draselného, 0,25 g chloridu horečnatého a chloridu vápenatého a 100 ppm oxidu siričitého na 

1 liter medového roztoku (Gupta a Sharma, 2009). Podľa Krella (1996), pasterizácia 

medového roztoku pred fermentáciou môže byť dosiahnutá zahriatím na 78 °C počas 7 min. 

(príp. 100 °C, 30 s), ale nemusí byť vždy potrebná, avšak odporúčaná je vždy jeho filtrácia na 

zbavenie roztoku pevných častíc. Koncentrácia sacharidov v mušte priamo ovplyvňuje 

konečný obsah alkoholu a typ medoviny – suchá, stredne sladká alebo sladká (Morales et al., 

2013). 

Podľa charakteru a použitých surovín rozoznávame 5 druhov medoviny:  

 Tradičná medovina (Traditional mead) sa vyrába len z medu, vody a kvasiniek, bez 

akýchkoľvek aditívnych látok. V chuti a vôni by mal prevládať med a kvasný buket. 

Niektorí výrobcovia používajú kyselinu citrónovú alebo vínnu na vylepšenie chuti. 

 Jablčná medovina (Cyser-Apple melomel) je vyrábaná zo základných surovín, avšak voda 

je nahradená jablčnou šťavou. Technológia výroby je nezmenená.  

 Hroznová medovina (Pyment-Grape melomel) je vyrobená s pridaním hroznového muštu. 

Táto medovina by mala mať hroznovo-vínový charakter a výraznú medovú vôňu.  

 Ovocná medovina (Melomel) sa vyrába s prídavkom ovocia alebo ovocnej šťavy, okrem 

hrozna a jabĺk. Ovocie je pridávané vo forme šťavy alebo sa nakrája na kúsky. Vôňu, chuť 

a farebný profil ovplyvňuje použité ovocie, a samozrejme med.  

 Medovina s korením, resp. bylinkami, (Metheglin) je vyrobená s pridaním bylín a korenín 

a patrí medzi najrozšírenejšie druhy medoviny. Ich charakter býva silno ovplyvnený 

množstvom a druhom použitých bylín a korenín (Melich et al., 2009). 

Cibulka (2003) rozdeľuje medoviny ešte podľa zriedenia medu vodou na: 

 jedenapolnásobné: 1 diel medu a 0,5 dielu vody; 

 dvojnásobné: 1 diel medu a 1 diel vody; 

 trojnásobné: 1 diel medu a 2 diely vody; 

 štvornásobné: 1 diel medu a 3 diely vody; 

a tiež delí medoviny podľa výrobného postupu na:  

 nevarené; 

 varené (Cibulka, 2003). 

Med a následne mnohé tradičné medové výrobky, vrátane medoviny, sa líšia svojimi 

fyzikálno-chemickými a biologickými vlastnosťami v dôsledku rozdielneho botanického 

pôvodu medu, jeho vzhľadu a senzorických vlastností. Hlavnými zložkami medu sú sacharidy 

fruktóza a glukóza. Okrem nich, med obsahuje mnoho minoritných látok s antioxidačnými, 

nutričnými, antimikrobiálnymi, antivírusovými, antiparazitárnymi, antimutagénnymi, 

protirakovinovými a imunosupresívnymi účinkami. Vysoká biologická aktivita medu sa 

nemusí prenášať do medoviny v plnej miere, čo je ovplyvnené metódou výroby medoviny, 

keďže pri vysokej teplote vznikajú niektoré škodlivé látky, napr. hydroxymetylfurfural, ktoré 

majú negatívny vplyv na zdravie ľudí. Zahrievanie tiež znižuje koncentráciu aminokyselín v 

konečnom produkte (Cavaco a Figueira, 2016). 
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Morales et al. (2013) uvádzajú charakteristické fyzikálno-chemické vlastnosti 

medoviny (Tab. 1). 

 

Tab. 1 Fyzikálno-chemické vlastnosti medoviny (Morales et al., 2013) 

Parameter Rozpätie hodnôt (min - max) 

Alkohol (%) 12,2 – 20,8 

pH 2,90 – 3,75 

Celková kyslosť (g.l
-1

) 2,20 – 7,08 

Zbytkový cukor (%) 2,5 – 27,8 

Acetaldehyd (mg.l
-1

) 18,2 – 125,5 

Popoloviny (%) 0,046 – 0,520 

Vápnik (%) 0,41 – 5,11 

Horčík (%) 0,43 – 2,03 

Draslík (%) 8,62 – 74,19 

Sodík (%) 1,24 – 14,02 

 

V prílohe Vyhlášky č. 30/2014 Z. z. sa uvádzajú zmyslové požiadavky medoviny a to, 

že vzhľad musí byť číry, lesklý. Farba musí byť zlatohnedá a vôňa a chuť harmonická. Podľa 

chemických požiadaviek musí byť obsah etanolu v % objemových aspoň 11, prchavých 

kyselín najviac 1,6 g.l
-1

 a obsah cukrov najmenej 40 g.l
-1

. 

Z mikrobiologického hľadiska, podľa Výnosu č. 06267/2006-SL (§ 5 a prílohy č. 17) 

v hroznových, ovocných, dezertných vínach a nápojoch s obsahom etanolu menej ako 20 % 

(v/v), vrátane burčiaku, môže byť detekovaný celkový počet mikroorganizmov 100 KTJ.ml
-1

, 

koliformné baktérie v počte 10 KTJ.ml
-1

 a kvasinky v počte 200 KTJ.ml
-1

, pričom kvasinky sa 

v burčiaku nesledujú. Do skupiny nápojov s uvedeným obsahom etanolu patrí aj medovina. 

Podľa Přidala (2005) je primeraná konzumácia medoviny príjemným zážitkom, ale do 

značnej miery aj dietetickým doplnkom výživy. Cavaco a Figueira (2016) uvádzajú, že 

medovina má značnú antioxidačnú aktivitu, ktorá je zvyčajne spájaná s ochrannými 

vlastnosťami ako anti-trombotickými a anti-ischemickými účinkami, ako aj znižovaním 

napätia v cievach. Riziká nadmerného príjmu medoviny sa pravdepodobne zhodujú s rizikami 

konzumácie alkoholu ako takého vo veľkých množstvách 

Cieľom príspevku bolo vytvoriť stručný teoretický prehľad o výrobe, druhoch, 

fyzikálno-chemických vlastnostiach a čiastočne o prínosoch a rizikách pre ľudské zdravie, 

ako aj testovať medoviny od prvovýrobcov a z obchodnej siete. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Testovali sme 6 vzoriek medoviny, pričom 2 vzorky sme získali od malovýrobcov, 

resp. včelárov (vzorka 1 pochádzala od včelára z Bratislavy a bola vyrobená cestou za 

studena, kde sa predpokladá zachovanie väčšieho množstva biologicky aktívnych látok medu 

a vzorka 2 pochádzala z okolia Čadce, bola varená, ale nefiltrovaná) a 4 ďalšie vzorky boli 

komerčné, získané z obchodnej siete. Bližšia charakteristika vzoriek je v Tab. 2 a graficky sú 

zaznamenané na Obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 166 - 

Tab. 2 Charakteristika testovaných medovín 
Číslo 

vzorky 
Druh 

Geografická 

lokalizácia 
Dátum výroby Poznámka 

1 tradičná, nevarená 
Bratislava 

(SVK) 
december 2018 (plnenie) od včelára 

2 
medovina s korením 

a ovocím,  varená 
Čadca (SVK) 2018 

od včelára  

(nefiltrovaná) 

3 tradičná, varená 
Dolná Krupá 

(SVK) 
december 2014 (plnenie) 

komerčná (deklarovaný 

alkohol 13,5 %) 

4 
medovina s korením 

varená 

Dolná Krupá 

(SVK) 
august 2016 (plnenie) 

komerčná (deklarovaný 

alkohol 13,5 %) 

5 
medovina 

s korením, varená 
Brezno (SVK) 

neuvedený (dátum 

spotreby uvedený - 

neobmedzene) 

komerčná  (deklarovaný 

alkohol 13,5 %) 

6 
medovina 

s korením, varená 
Zlatno (SVK) január 2015 

komerčná  (deklarovaný 

alkohol 12 %) 

 

 
Obr. 1 Vzorky medovín, pripravené na jednu z analýz 

 

Analýza vzoriek medovín bola rozdelená do dvoch častí: 

 fyzikálno-chemickej analýzy (farby, hustoty, obsahu alkoholu, glycerolu, pH, obsahu 

celkových kyselín, kyseliny citrónovej, jablčnej, mliečnej, octovej, vínnej, celkových 

cukrov, fruktózy, glukózy, sacharózy) a 

 mikrobiologickej analýzy (celkového počtu mikroorganizmov – CPM, počtu sporulujúcich 

aeróbnych mikroorganizmov – SAM, baktérií čeľade Enterobacteriaceae, 

predpokladaných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu – pBKM a počtu 

mikroskopických húb). 

 Intenzitu farby medovín sme analyzovali podľa metodiky na zisťovanie intenzity farby 

medu, popísanej Berretu et al. (2005) a Wanjiku et al. (2016), ktorú sme upravili a úspešne 
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otestovali pre použitie u medovín: filtrovali sme 25 ml vzorky, pripravili sme 13,5 % roztok 

etanolu, merali sme absorbanciu vzoriek pri 450 a 720 nm oproti 13,5 % roztoku etanolu, 

meranie každej vzorky sme opakovali a vyjadrili sme intenzitu farby podľa nasledovnej 

rovnice (ako rozdiel absorbancií) v jednotkách – mili absorbance units (mAU): 

Intenzita farby [mAU] = ABS450 – ABS720 

 Ostatných 14 fyzikálno-chemických parametrov (ako hustota, obsah alkoholu, 

glycerolu, pH, obsah celkových kyselín, kyseliny citrónovej, jablčnej, mliečnej, octovej, 

vínnej, celkových cukrov, fruktózy, glukózy a sacharózy) sme zmerali pomocou analyzátora 

Alpha FT-IR (Fourier Transform InfraRed spectrometry) (Bruker Optics). Vzorku medoviny 

sme pomocou sterilnej striekačky (10 ml) aplikovali do analyzačného otvoru a cez softvér 

sme následne analyzovali. Samotný analyzátor pracoval pri konštantnej teplote 40 °C, pričom 

jednu vzorku meral 131-krát po dobu cca 2 min. 

 Mikrobiologickú analýzu sme vykonali použitím platňovej zrieďovacej metódy. Do 

sterilných Petriho misiek sme očkovali neriedenú vzorku 10
0
 a riedenia 10

-1
, 10

-2
 a 1

-3
, 

pripravené podľa zásad desiatkového systému riedenia (t.j. na prípravu riedenia 10
-1

 sme 

preniesli 1 ml z 10
0
 do 9 ml sterilného fyziologického roztoku s peptónom, atď.). Na riedenie 

vzoriek bol použitý fyziologický roztok s peptónom (0,85 % NaCl, 0,10 % peptón). Pred 

stanovením SAM sme vzorky podrobili teplotnému šoku pri teplote 80 °C po dobu 10 min 

s následným chladením. Očkovali sme zaliatím príslušným kultivačným médiom. Na CPM 

sme použili GTK agar (HiMedia
®
, India), na SAM – MPA agar (HiMedia

®
, India), na 

baktérie čeľade Enterobacteriaceae VRBG agar (HiMedia
®
, India), na pBKM – MRS agar 

(HiMedia
®
, India) a na mikroskopické huby – DRBC agar (HiMedia

®
, India). Kultivácia 

prebehla aeróbne za špecifických podmienok pre jednotlivé mikrobiálne skupiny: GTK platne 

(pre stanovenie CPM) boli kultivované pri teplote 30 °C počas 72 h, MPA platne pri teplote 

25 °C počas 72 h, VRBG platne (pre stanovenie baktérií čeľade Enterobacteriaceae) pri 

teplote 30 °C počas 24 h, MRS platne (pre stanovenie pBKM) boli 2-krát zaliate pre 

vytvorenie relatívne mikroaerofilných podmienok a kultivované pri teplote 37 °C počas 72 h 

a DRBC platne (pre stanovenie mikroskopických húb) pri teplote 25 °C počas 5-7 dní. Po 

kultivácií DRBC platní sme zvlášť počítali kvasinky a zvlášť mikroskopické vláknité huby. 

Hodnoty počtu mikroorganizmov sme uviedli v KTJ.ml
-1

 podľa vzorca: 

 

𝑁 =
∑C

(n1 + 0,1n2). d
 

Σ C= súčet charakteristických kolónií na platniach 

n1= počet misiek z prvého riedenia použitého na výpočet 

n2= počet misiek z druhého riedenia použitého na výpočet 

d= riediaci faktor zhodný s prvým požitým riedením 
 

Celkovo sme výsledky štatisticky zhodnotili vyjadrením priemeru, štandardnej 

odchýlky, minima, maxima a variačného koeficientu pre jednotlivé parametre. Výsledky 

analýz jednotlivých vzoriek sme spracovali do tabuliek a grafov.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V tab. 3 sú uvedené priemery a rozpätie nameraných hodnôt sledovaných fyzikálno-

chemických parametrov vo vzorkách medovín. Fyzikálno-chemické požiadavky boli splnené 

podľa platnej legislatívy pri všetkých vzorkách. Každá vzorka obsahovala minimálne 11 % 

alkoholu, pričom hodnoty sa pohybovali od 12,3 % do 14,0 %, obsah prchavých kyselín 

(meraný ako obsah kyseliny octovej) bol taktiež vyhovujúci (pod 1,6 g.l
-1

) a obsah sacharidov 
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prevyšoval legislatívny limit 40 g.l
-1

. Obsah alkoholu v komerčných medovinách sme zistili 

v súlade s uvedením na balení. Ramalhosa et al. (2011) uvádzajú, že kvasinky, ktoré sa 

využívajú na produkciu medoviny, sú zvyčajne kmene Saccharomyces cerevisiae, podobné, 

ako sa využívajú pri produkcii vína či piva, a tieto kvasinky rozkladajú sacharidy, ako 

glukózu a fruktózu, za tvorby etanolu a CO2. Hustota testovaných medovín sa pohybovala od 

1,0238 g.ml
-1

 do 1,0563 g.ml
-1

, obsah glycerolu od 8,7 g.l
-1

 do 12,3 g.l
-1

. Medoviny sa najviac 

líšili, podľa variačného koeficientu, v intenzite farby a obsahu sacharózy a najmenej sa líšili 

v hustote, obsahu alkoholu a pH. 

  

Tab. 3 Štatistická charakteristika fyzikálno-chemickej kvality medoviny (n = 6) 

Parameter priemer ± SD rozpätie (min - max) 
var. koef. 

(%) 

Intenzita farby (mAU) 0,278 ± 0,169 0,055 - 0,548 60,98 

Hustota (g.ml
-1

) 1,0369 ± 0,0120 1,0238 - 1,0563 1,16 

Obsah alkoholu (%) 13,5 ± 0,7 12,3 - 14,0 5,09 

Glycerol (g.l
-1

) 10,8 ± 1,5 8,7 - 12,3 13,52 

pH 3,16 ± 0,20 2,89 - 3,42 6,29 

Obsah kyselín (g.l
-1

) 6,39 ± 1,09 5,35 - 8,07 17,06 

K. citrónová (g.l
-1

) 2,26 ± 0,37 1,63 - 2,67 16,47 

K. jablčná (g.l
-1

) 1,4 ± 0,4 1,0 - 2,1 28,70 

K. mliečna (g.l
-1

) ND 

K. octová (g.l
-1

) 1,40 ± 0,19 1,16 - 1,58 13,25 

K. vínna (g.l
-1

) 1,35 ± 0,65 0,77 - 2,58 48,13 

Obsah sacharidov (g.l
-1

) 110,4 ± 28,3 78,3 - 154,9 25,64 

Glukóza (g.l
-1

) 34,8 ± 6,1 23,7 - 41,8 17,60 

Fuktóza (g.l
-1

) 71,3 ± 24,4 43,1 - 108,4 34,31 

Sacharóza (g.l
-1

) 4,4 ± 2,8 2,2 - 9,4 63,22 
Pozn.: SD – štandardná odchýlka, var. koef. – variačný koeficient, ND – nedetekované 

 

Intenzita farby sa pohybovala od 0,055 mAU do 0,548 mAU (obr. 2), pričom najnižšie 

hodnoty (najsvetlejšie vzorky) boli namerané pri vzorkách od prvovýrobcov. Pravdepodobne 

to bolo spôsobené tým, že obe vzorky boli relatívne čerstvé, vyrobené v roku 2018, ako aj obe 

vzorky boli vyrobené z kvetového medu, ktorý je svetlejší. Avšak, väčšinou sa používa na 

výrobu medoviny práve kvetový med kvôli lepším senzorickým a fyzikálno-chemickým 

vlastnostiam z hľadiska technológie, a taktiež je lacnejší v porovnaní s medovicovým medom. 

Komerčné vzorky (plnené v rokoch 2014-2016) boli výrazne tmavšie, čo bolo potvrdené aj 

výsledkami spektrofotometrického stanovenia farby. 
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Obr. 2 Intenzita farby medovín 

červenou farbou sú znázornené výsledky v medovinách od prvovýrobcov (včelárov): 1 – pripravená za studena, 

2 – pripravená bez filtrácie; modrou farbou sú znázornené komerčné vzorky (3-6) 

 
Obr. 3 Hodnota pH v testovaných medovinách 

červenou farbou sú znázornené výsledky v medovinách od prvovýrobcov (včelárov): 1 – pripravená za studena, 

2 – pripravená bez filtrácie; modrou farbou sú znázornené komerčné vzorky (3-6) 
 

V testovaných medovinách sa pH pohybovalo od 2,89 do 3,42 (obr. 3), čo je v súlade 

s poznatkami, ktoré publikovali Morales et al. (2013). Nízka hodnota pH je dôležitá z 

hľadiska stability produktu. Hodnota pH pri porovnaní vzoriek bola najvyššia pri vzorke č. 1 
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od prvovýrobcu (3,42). Obsah kyselín sa pohyboval od 5,35 do 8,07 g.l
-1

. Obsah kyselín bol 

najvyšší pri oboch vzorkách od včelárov. Z hľadiska prítomnosti konkrétnych kyselín, v 

komerčných vzorkách dominovala kyseliny citrónová a vo vzorkách od včelárov sme okrem 

nej zistili v podobnom množstve kyselinu vínnu vo vzorke č. 1 (pripravenej za studena) a 

kyselinu jablčnú vo vzorke č. 2 (nefiltrovanej). Kyselinu mliečnu sme nezistili v žiadnej z 

analyzovaných medovín. Ramalhosa et al. (2011) uvádzajú, že v samotnom mede sa nachádza 

široké spektrum organických kyselín, ako kyselina glukónová, ktorá je dominantná, ďalej 

napr. kyselina pyrohroznová, jablčná, citrónová, jantárová, fumárová. 

Obsah sacharidov je znázornený v obr. 4. Najvyšší obsah sacharidov bol zistený vo 

vzorke č. 1 (154,9 g.l
-1

) a naopak najnižší vo vzorke č. 2 (78,3 g.l
-1

). Legislatívna požiadavka 

podľa Vyhlášky 30/2014 je obsah sacharidov min. 40 g.l
-1

. Pri všetkých vzorkách sme zistili 

minimálnu požiadavku.  

 
Obr. 4 Obsah sacharidov v testovaných medovinách 

červenou farbou sú znázornené výsledky v medovinách od prvovýrobcov (včelárov): 1 – pripravená za studena, 

2 – pripravená bez filtrácie; modrou farbou sú znázornené komerčné vzorky (3-6) 
 

Obsah glukózy v jednotlivých vzorkách je znázornený v obr. 5. Najvyšší obsah 

glukózy sme zistili pri vzorke č. 1 (41,8 g.l
-1

) a naopak najnižší vo vzorke č. 2 (23,7 g.l
-1

), 

podobne ako pri celkovom obsahu sacharidov. 

Nameraný obsah fruktózy v jednotlivých vzorkách je graficky znázornený na obr. 6. 

Najvyšší obsah fruktózy sme zistili pri vzorke č. 1 (108,4 g.l
-1

), ktorá bola pripravená za 

studena, čo indikuje možnosť použitia obsahu fruktózy ako parametra na posúdenie použitia 

medu v čo najprirodzenejšej podobe (bez varenia). Avšak, vo vzorke č. 1 sme zistili najvyšší 

celkový obsah sacharidov, preto musíme vziať do úvahy aj tento faktor. Pri zahrievaní medu 

dochádza k rozkladu monosacharidov a vzniku HMF. V mede ide prednostne do tejto reakcie 

fruktóza (Ingr a Kubiš, 1998).  Naopak, najnižší obsah fruktózy sme zistili vo vzorke č. 6 

(43,1 g.l
-1

). 
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Obr. 5 Obsah glukózy v testovaných medovinách 

červenou farbou sú znázornené výsledky v medovinách od prvovýrobcov (včelárov): 1 – pripravená za studena, 

2 – pripravená bez filtrácie; modrou farbou sú znázornené komerčné vzorky (3-6) 

 
Obr. 6 Obsah fruktózy v testovaných medovinách 

červenou farbou sú znázornené výsledky v medovinách od prvovýrobcov (včelárov): 1 – pripravená za studena, 

2 – pripravená bez filtrácie; modrou farbou sú znázornené komerčné vzorky (3-6) 
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Grafické znázornenie obsahu sacharózy v testovaných medovinách je na obr. 7. 

Najvyšší obsah sacharózy sme zistili pri vzorke č. 2 (9,4 g.l
-1

), najnižší obsah bol pri vzorke č. 

6 (2,2 g.l
-1

). Vzorka č. 2 vykazovala najnižší celkový obsah sacharidov, rovnako tiež glukózy, 

čiastočne fruktózy, ale najvyšší obsah sacharózy. Podľa Cavaco a Figueira (2016), proces 

fermentácie pokračuje, kým sa množstvo celkových rozpustných sacharidov nestabilizuje, 

zvyčajne na koncentráciu nižšiu ako 5 g.l
-1

. Práve pri vzorke č. 2 sme zistili pokračujúcu 

fermentáciu, ktorú indikoval aj typický zvuk, ovplyvnený vytvárajúcim sa CO2 pri otváraní 

fľaše. 

 
Obr. 7 Obsah sacharózy v testovaných medovinách 

červenou farbou sú znázornené výsledky v medovinách od prvovýrobcov (včelárov): 1 – pripravená za studena, 

2 – pripravená bez filtrácie; modrou farbou sú znázornené komerčné vzorky (3-6) 

 

Tab. 4 Počty mikroorganizmov v testovaných medovinách (KTJ.ml
-1

) 

 
CPM SAM E pBKM Kvasinky VMH 

1 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

2 46100 284 <1,00 55400 205000 <1,00 

3 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

4 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

5 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

6 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Pozn.: CPM – celkový počet mikroorganizmov, SAM – sporulujúce aeróbne mikroorganizmy, E – baktérie 

čeľade Enterobacteriaceae, pBKM – predpokladané baktérie produkujúce kyselinu mliečnu, VMH – vláknité 

mikroskopické huby 
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Pri mikrobiologickej analýze sme sledovali celkový počet mikroorganizmov, počet 

sporulujúcich aeróbnych mikroorganizmov, baktérií čeľade Enterobacteriaceae, baktérií 

produkujúcich kyselinu mliečnu, kvasiniek a vláknitých mikroskopických húb (tab. 3). 

Platná legislatíva uvádza požiadavky na CPM, počet koliformných baktérií a 

kvasiniek. Všetky medoviny, okrem vzorky č. 2, vyhoveli legislatívnym požiadavkám. Pri 

vzorke č. 2 sme zistili vyššie hodnoty mali CPM (4,76 log KTJ.ml
-1

) a kvasiniek (5,31 log 

KTJ.ml
-1

), čo mohlo byť spôsobené tým, že vzorka nebola pri výrobe filtrovaná. V uvedenej 

vzorke sme kultivačne zistili aj baktérie produkujúce kyselinu mliečnu, baktérie produkujúce 

kyselinu (4,74 log KTJ.ml
-1

), čo môže byť pre konzumenta niekedy prospešné, pretože 

kvasinky rovnako ako baktérie produkujúce kyselinu mliečnu môžu mať probiotické účinky. 

Avšak, vzorku č. 2 sme odporučili skladovať pri nižších teplotách (pod 8 °C), práve kvôli 

vyššiemu obsahu mikroorganizmov. Výskyt vláknitých mikroskopických húb nebol 

potvrdený ani v jednej z analyzovaných vzoriek. 

 

ZÁVER 

 

Medovina je fermentovaný nápoj, ktorý sa vyrába z najkvalitnejších druhov medu, 

vody, korenín, byliniek a ovocných štiav. Med je zložený z množstva látok, ktoré určujú 

budúcu kvalitu medoviny. Sacharidy sa procesom alkoholovej fermentácie premenia na etanol 

a oxid uhličitý. Podľa množstva prítomných skvasiteľných sacharidov sa odvíja množstvo 

etanolu v medovine. Medovina sa môže vyrábať dvoma spôsobmi, a to varením a za studena, 

pričom každý spôsob má svoje výhody a nevýhody. Medovina pripravená z vareného 

medového roztoku je stabilnejšia a lepšie skladovateľná. Medovina pripravená za studena 

môže byť menej stabilná, avšak med, resp. biologicky aktívne látky v ňom,  sú zachované 

v značnej miere. Dôležitá je tiež filtrácia medového roztoku a zvyškový cukor vo finálnom 

výrobku, ak chceme zabrániť bakteriálnemu kazeniu, či následnej fermentácii. 

Celkovo, fyzikálno-chemická aj mikrobiologická kvalita analyzovaných vzoriek sa 

javila ako vyhovujúca. Výsledky analýz poukázali na dôležitosť testovania, najmä z hľadiska 

prítomných mikroorganizmov, nakoľko medoviny sa odlišovali najmä v tomto parametri. 

Medovina, ktorá bola pripravená v domácich podmienkach a bez filtrácie, obsahovala vyššie 

počty kvasiniek a baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu. Aj tento výrobok má svoje 

opodstatnenie, avšak je menej stabilný a je dobre ho skladovať v chlade. 

 

Poďakovanie: Vedecká publikácia vznikla s podporou Výskumného centra AgroBioTech 

vybudovaného v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra ,,AgrobioTech” ITMS 

26220220180. 
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Summary 

Vegetables are very important components of human food. It contains a lot of dietary fibre, 

minerals, vitamins and other nutrients that have a significant effect on our health. The aim of 

this review is to point out how much of these nutrients we lose and how to prepare a food that 

will be beneficial to our health. We present three types of vegetables (potatoes, broccoli, 

cauliflower) with containing nutrients and a comparison of how these values varied after each 

treatment. Finally, we evaluate the effect of the nutrition adjustments and indicate which type 

of heat treatment is best suited for the preparation of selected vegetables. 

Key words: thermal processing, vegetable, nutritional substances 

 

ÚVOD 

 

Zelenina predstavuje jednu z významných zložiek ľudskej potravy. Je bohatým zdrojom 

minerálnych látok, vitamínov, vlákniny a iných nutrientov. Pomocou informácií o ich 

vlastnostiach ich môžeme  správne využiť pre ovplyvnenie nášho zdravia, pre zníženie rizika 

kardiovaskulárnych chorôb, diabetu II. typu alebo niektorých druhov rakoviny. Postup 

prípravy a varenia jedál výrazne ovplyvňuje ich nutričnú hodnotu. Tieto dva kroky vyvolávajú 

rôzne zmeny a interakcie medzi jednotlivými zložkami potraviny – v jednom prípade sú to 

zmeny pozitívne, inokedy zas negatívne. Vedomosti o prebiehajúcich zmenách v potravine sú 

dôležité nielen pre sféru výskumu, ale taktiež aj pre konzumenta, ktorý pomocou nich môže 

rozhodnúť o výbere potraviny a spôsobe jej prípravy.  

 

Jednotlivé druhy zeleniny, obsah nutričných látok a ich zmeny počas tepelných úprav 

 

Zemiaky 

Zemiaky (Solanum tuberosum L.) sú dôležitou potravinou pre ľudí z celého sveta. Sú 

bohatým zdrojom vitamínov, minerálnych látok a vlákniny, ako aj zdrojom bielkovín 

a fytochemikálií (Jinhu et al., 2016). Z vitamínov sú zemiaky zdrojom vitamínu C, niacínu 

a tiamínu. Keďže sú citlivé na vyššie teploty, akékoľvek tepelné úpravy spôsobujú značné 

straty vitamínov. Okrem toho varenie potraviny vo vode alebo v oleji zapríčiňuje ďalšie straty 

vylúhovaním hydrofilných alebo lipofilných vitamínov. Rozsah strát vitamínov je značne 

ovplyvnený teplotou úpravy a tiež jej trvaním (Kondo et al., 2012). Han et al. (2004) vo svojej 

štúdii preukázali pokles množstva vitamínov v zemiakoch zapríčinených varením až o 77 – 88 

%, varením v tlakovej nádobe o 56 – 60 %, dusením o 50 – 63 %, pečením  33 – 51 % 

a úpravou v mikrovlnnej rúre o 21 – 33 %. 

Minerálne látky sú dobre udržované aj napriek deštrukciám mikroštruktúry zemiakov 

počas úprav bez prítomnosti vody, ako napr. úprava v mikrovlnnej rúre, pečenie. Ak sú 
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zemiaky upravované vo vode, straty minerálnych látok sú zapríčinené vylúhovaním (Tian et 

al., 2016). Podľa výskumu McGill et al. (2013) bolo množstvo draslíka v pečenom zemiaku  

so šupkou 550 mg.100 g
-1

, fosforu 71 mg.100 g
-1

 a horčíka 30 mg.100 g
-1

. V uvarenom 

zemiaku boli tieto hodnoty nasledovné: draslík 379 mg.100 g
-1

, fosfor 44 mg.100 g
-1

,  

horčík 22 mg.100 g
-1

. Pre porovnanie obsah týchto látok v zemiakovom hranolčeku po 

zmrazení a následnom upečení v rúre je draslík 451 mg.100 g
-1

, fosfor 79 mg.100 g
-1

, horčík 

26 mg.100 g
-1

. 

Vláknina je súčasťou rastlinného pletiva, ktorá je odolná voči enzymatickým zmenám 

a zahrňuje celulózu, hemicelulózu, pektín a lignín. Zemiaky obsahujú v priemere 2 g vlákniny 

na 100 g suroviny (Slavin, 2013). Obsah vlákniny v uvarenom zemiaku so šupkou je 1,87 

g.100 g
-1

. V pečenom zemiaku je to 2,5 g.100 g
-1

a v zemiakových hranolčekoch zmrazených 

a následne upečených v rúre je to hodnota 2,66 g.100 g
-1

. Nárast množstva vlákniny môže byť 

zapríčinený vznikaním komplexov medzi polysacharidovými a inými zložkami suroviny 

alebo tiež vznikom rezistentnej vlákniny v pečených zemiakoch (Dhingra et al., 2012). 

Bielkoviny zemiakov sú charakterizované obsahom relatívne dobre vyvážených 

aminokyselín s vysokým podielom esenciálnych aminokyselín v porovnaní s inými 

bielkovinami rastlinného pôvodu. Zemiaky sú považované za najlepšie rastlinné zdroje 

lyzínu, ktorý zvyčajne nie je prítomný v zelenine (Waglay et al., 2014). V štúdii od Murniece 

et al. (2011) sa uvádza obsah bielkovín v surovom zemiaku odrody Brasla 1,66 g.100 g
-1

, po 

úprave pečením pri 210 °C počas 25 minút 2,33 g.100 g
-1

. Zemiak upravený vyprážaním pri 

teplote 150 °C počas 7 minút mal hodnotu bielkovín 2,63 g.100 g
-1

, pričom fritovaný zemiak 

počas 4 minút v teplote 180 °C mal 3,41 g.100 g
-1

 bielkovín. Zemiak odrody Zile mal obsah 

bielkovín v surovom stave 1,54 g.100 g
-1

, pečený 2,07 g.100 g
-1

, vyprážaný 2,86 g.100 g
-1

  

a fritovaný 3,48 g.100 g
-1

. Ďalší dôležitý efekt tepelných úprav na bielkoviny v zemiakoch je 

ich denaturácia, ktorá uľahčuje ich trávenie a zabráni ich negatívnemu dopadu na 

senzitívneho jedinca, napr. alergická reakcia alebo inhibícia enzýmov (Lynch et al., 2012). 

Fytochemikálie sú bioaktívne komponenty v zemiakoch nachádzajúce sa v šupke 

a v dužine vo forme fenolových kyselín, antokyanínov, karotenoidov a iných. Viaceré štúdie 

preukázali, že hrajú dôležitú úlohu v prevencii mnohých chronických ochorení, ako napr. 

ateroskleróza a rôzne druhy rakoviny (Ezekiel et al., 2013). Podľa štúdie Lemos et al. (2015) 

hodnoty celkových fenolových zlúčenín v zemiakoch klesli pri jednotlivých úpravách 

nasledovne: varením (100 °C, 25 min) o 33,97 %, varením v pare (100 °C, 35 min) o 33,80 %, 

pečením (200 °C, 60 min) o 81,82 %, úpravou v mikrovlnnej rúre (900 W, 5 min) o 64,59 %. 

Počas príprav sa fenolové zlúčeniny zúčastňujú Maillardovej reakcie, čo prináša zvýšenie 

koncentrácie produktov tejto reakcie, a tým zníženie fenolových zlúčenín. Pokles môže byť 

však zapríčinený aj vylúhovaním vo vode rozpustných fenolov (Kita et al., 2013). 

Antokyaníny sú vysoko nestabilné zložky zemiakov. Ich stabilita je ovplyvňovaná 

teplotou, pH, prítomnosťou kyslíka a svetla (Patras et al., 2010). Lemos et al. (2015) vo svojej 

štúdii uvádza zvýšenie obsahu antokyanínu po varení o 100 %, po varení v pare o 96,80 %, po 

pečení o 3,35 % a po úprave v mikrovlnnej rúre zvýšenie o 109,59 %. Tento nárast mohol 

nastať z dvoch príčin. Prvá mohla byť inaktivácia enzýmov rozkladajúcich antokyaníny počas 

tepelnej úpravy. Tým sa látky uchovali v zemiakoch. Druhým dôvodom mohla byť 

skutočnosť, že niektoré úpravy spôsobujú rozpad mikroštruktúry zemiakov a tým umožňujú 

uvoľnenie antokyanínov, ktoré môžu byť detekované. 

Karotenoidy majú vo svojom reťazci veľa nenasýtených väzieb, čo zapríčiňuje ich 

citlivosť na svetlo, kyslík a teplo. Zvyčajne spôsobuje tepelná úprava zníženie množstva 

karotenoidov v zemiakoch, avšak v niektorých prípadoch môže nastať aj ich zvýšenie.  

Za pôsobenia zvýšených teplôt môžu karotenoidy spojené s proteínmi (napr. proteín-

xantofylové agregáty) disociovať, čím následne zaznamenávame zvýšenie množstva 

karotenoidov (Burmeister et al., 2011). 
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Vo svojom výskume Kita et al. (2013) zdokumentovali, že aj napriek poklesu 

antokyanínov a polyfenolov po vyprážaní vykazujú zemiaky zvýšenú aktivitu antioxidantov. 

Domáce spôsoby úpravy zemiakov v rozmedzí teplôt 100 °C až 180 °C môžu spôsobiť 

významné straty v prirodzene sa vyskytujúcich antioxidantoch v zemiakoch, ale taktiež môžu 

zapríčiniť množstvo chemických reakcií, ako napr. karamelizácia, Maillardova reakcia, 

Streckerova degradácia a hydrolýza esterov a glykozidov antioxidantov. 

 

 
Obr. 1 Zmeny v celkovej aktivite antioxidantov v zelenine vzhľadom k priebehu 

tepelných úprav (Jinhu et al., 2016) 

 

Ako možno vidieť na Obr. 1, celková aktivita antioxidantov predstavuje sumu 

reziduálnych prirodzených antioxidantov zemiakov a nových antioxidantov vzniknutých 

počas tepelnej úpravy (Nicoli et al., 1999; Jinhu et al., 2016).  

 

Brokolica 

Brokolica (Brassica oleracea L., Italica) je hlúbová zelenina, ktorá je bohatým 

zdrojom vápnika a horčíka, dvoch kritických minerálnych látok vo výžive ľudí. Štúdie 

preukázali, že biologická dostupnosť vápnika z brokolice je podobná tej z mlieka (Farnham et 

al., 2000). Tiež bolo zistené, že brokolica je dobrým zdrojom makroelementov ako Na, K, Cl, 

P, S a tiež stopových minerálnych látok ako Fe, Zn, Mn a Cu (Moreno et al., 2006). Mansour 

et al. (2015) študovali organoleptické zmeny a zmeny zloženia brokolice počas tepelných 

úprav. Zistili, že blanšírovanie vo vriacej vode, varenie v pare a úprava v mikrovlnnej rúre 

spôsobili značný pokles obsahu bielkovín a tukov. Najnižšia redukcia týchto zložiek prebehla 

pri brokolici uvarenej v pare. Čerstvá brokolica obsahovala 3,34 % bielkovín v sušine, po 

varení v pare to bolo 2,68 % v sušine. Tukov bolo v čerstvej brokolici 0,31 % v sušine, kým 

po úprave klesla na hodnotu 0,24 % v sušine. Redukcia v obsahu bielkovín je pripisovaná 

denaturácii pri zvýšených teplotách. Je možné, že rozpustné bielkoviny sa vylúhovali do 

média. Zistený bol aj pokles množstva popolovín. Najnižší bol znova pri varení v pare, a to 

z 0,92 % sušiny na 0,71 % sušiny. Pri vláknine sa v hodnotách pre sušinu brokolice po 

tepelných úpravách nevyskytli významné zmeny. Porovnaním hodnôt upravených vzoriek 

môžeme vidieť, že najviac sacharidov si zanechala brokolica uvarená v pare a najmenej 

blanšírovaná brokolica. V  

 

Tab. 2 sú uvedené zistené množstvá minerálnych látok v sušine brokolice spolu s ich 

zmenami po tepelných úpravách. Všetky úpravy (blanšírovanie, varenie v pare, úprava 

v mikrovlnnej rúre) spôsobili značný úbytok sledovaných minerálnych látok. Podľa údajov 

Celková antioxidačná aktivita 

Nové antioxidanty 

Prírodné antioxidanty 
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však môžeme zhodnotiť, že najmenšie redukcie boli spôsobené varením brokolice v pare 

v porovnaní s ostatnými metódami.  

 

Tab. 2 Obsah makronutrientov a mikronutrientov v sušine brokolice a ich zmeny po 

rozličných tepelných úpravách (Mansour et al., 2015) 

  Čerstvá Blanšírovanie Varenie v pare Mikrovlnná rúra 

% 

Bielkoviny 3,34 ± 0,10 2,27 ± 0,04 2,68 ± 0,02 2,26 ± 0,02 

Tuky 0,31 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,24 ± 0,01 0,18 ± 0,01 

Popoloviny 0,92 ± 0,01 0,55 ± 0,04 0,71 ± 0,05 0,55 ± 0,01 

Vláknina 1,14 ± 0,02 0,76 ± 0,02 0,91 ± 0,01 0,75 ± 0,01 

Sacharidy 4,43 ± 0,02 2,98 ± 0,05 3,59 ± 0,04 2,99 ± 0,05 

m
g
.1

0
0
 g

-1
 Zn 8,67 ± 0,07 8,01 ± 0,01 8,11 ± 0,04 8,61 ± 0,05 

Fe 2,66 ± 0,03 1,68 ± 0,05 2,33 ± 0,03 1,78 ± 0,03 

Ca 112,52 ± 0,04 28,52 ± 0,04 94,21 ± 0,03 63,79 ± 0,06 

Mg 562,22 ± 0,04 275,37 ± 0,06 447,72 ± 0,03 205,20 ± 0,10 

K 3992,40 ± 0,05 2943,76 ± 0,17 3796,3 ± 0,10 2460,02 ± 0,02 

Na 576,52 ± 0,03 235,45 ± 0,05 379,58 ± 0,08 256,61 ± 0,04 

 

Glukozinoláty predstavujú tioglukozidické sekundárne metabolity v rastlinách, 

najčastejšie sa vyskytujúce v čeľadi kapustovité (Brassicaceae). Viaceré štúdie preukázali, že 

glukozinoláty a ich degradačné produkty majú mnohé priaznivé účinky v súvislosti 

s kardiovaskulárnymi, artróznymi a neurologickými ochoreniami, ďalej s astmou, diabetom 

a cholesterolom. V brokolici sú dominantné glukozinoláty ako glukoiberín, glukorafanín, 

glukobrassicín a neoglukobrassicín (Avato a Argentieri, 2015). 

V štúdii Jones et al. (2010) skúmali koncentráciu glukozinolátov (glukorafanín 

a glukobrassicín) v brokolici pred a po rôznych tepelných úpravách a po rozličnej dobe ich 

trvania. Varenie vo vriacej vode a úprava v mikrovlnnej rúre značne zredukovali množstvo 

oboch skúmaných glukozinolátov. Obsah glukorafanínu v sušine čerstvej brokolici bol  

28,6 µmol.g
-1

 a po varení v pare počas 2 a 5 minút sa výrazne nezmenil (+4,2 % a  

bez zmeny). Glukorafanín zaznamenal pokles v prípade varenia počas 2 minút (-16,8 %),  

5 minút (-29,8 %) a po úprave v mikrovlnnej rúre počas 5 minút (-16,5 %). Podobne 

glukobrassicín nebol ovplyvnený metódou varenia v pare, ale bol značne redukovaný úpravou 

v mikrovlnnej rúre po 5 minútach (-13,5 %) a varením po 2 minútach (-23 %) a 5 minútach  

(-28,8 %). Procesy úprav zeleniny ako blanšírovanie, varenie v pare, varenie vo vriacom 

médiu, mrazenie výrazne ovplyvňujú koncentráciu glukozinolátov a ich degradačných 

produktov (izotiokyanáty, tiokyanáty, nitrily). Počas tepelných úprav je hodnota 

glukozinolátov redukovaná mnohými mechanizmami, a to napr. enzymatickým rozkladom, 

termickým rozkladom a vylúhovaním do vriaceho média (Girgin a El, 2015). 

Podľa výskumu Dos Reis et al. (2015) obsahuje brokolica 907 g.kg
-1

 vody,   

125 g.kg
-1

 celkových sacharidov v sušine 512 g.kg
-1

 celkovej vlákniny, z čoho 508 g.kg
-1

 je 

nerozpustnej vlákniny a 4 g.kg
-1

 rozpustnej vlákniny v sušine. Ďalej obsahuje 226 g.kg
-1

 

bielkovín, 27 g.kg
-1

 tukov a 110 g.kg
-1

 popolovín v sušine. V tejto štúdii tiež uvádzajú zmeny 

obsahu chlorofylu v brokolici. Najvyššie množstvá zistili po varení, kedy sa hodnota 

chlorofylu „a“ zvýšila až o 207 %, chlorofylu „b“ o 199 % a celkové množstvo chlorofylov 

stúplo o 205 %.  

Tab. 3 ukazuje množstvo karotenoidov v čerstvej a tepelne opracovanej brokolici. 

Vidíme, že najväčšie zastúpenie má β-karotén. Všetky úpravy zvýšili množstvo luteínu 

v porovnaní so surovou brokolicou. Tepelné úpravy spôsobili zvýšenie množstva luteínu 

nasledovne: varenie až o 130 %, ďalej úprava v mikrovlnnej rúre o 96 %, sous-vide metóda 

o 85 % a nakoniec varenie v pare o 64 %. Sous-vide, varenie v pare a varenie v tekutine viedli 

k navýšeniu množstva zeaxantínu o 90 %, 26 % a 24 %. Množstvo kryptoxantínu bolo po 
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uvarení brokolice vyššie o 26 % ako pred úpravou. Hodnoty α-karoténu, β-

karoténu, celkového množstva karotenoidov a vitamínu A stúpli po každej tepelnej úprave 

v porovnaní s hodnotami v čerstvej brokolici. 

Množstvo kvercetínu po uvarení brokolice bolo vyššie o 33 % ako v jej surovom 

stave. Metóda sous-vide priniesla zvýšenie o 37 % a varenie v tekutine o 46 %. Najvyššie 

hodnoty kaemferolu obsahovali vzorky upravené varením a metódou sous-vide. 

Výsledky Dos Reis et al. (2015) ďalej ukazujú, že najvyšší obsah fenolov v brokolici 

docielime úpravou v mikrovlnnej rúre alebo metódou sous-vide. Pri týchto úpravách vzrástlo 

množstvo fenolov o 49 % a 17 % v porovnaní s čerstvou vzorkou brokolice. 

 

Tab. 3 Prehľad zmien zložiek v sušine brokolice v surovom stave a po jednotlivých 

tepelných úpravách (Dos Reis et al., 2015) 
  V surovom 

stave 
Varenie 

Varenie 

v pare 

Mikrovlnná 

rúra 
Sous-vide 

mg.100 g
-1

 Fenoly 987 ± 4 824 ± 32 997 ± 16 1152 ± 6 1469 ± 5 

µ
g

.g
-1

 

Chlorofyl a 218 ± 1 452 ± 20 233 ± 9 246 ± 14 358 ± 16 

Chlorofyl b 90,6 ± 3 180 ± 3 109 ± 2 114 ± 5 110 ± 5 

Celkové 

chlorofyly 
308 ± 4 634 ± 23 343 ± 7 360 ± 19 468 ± 21 

m
g

.1
0
0

 g
-1

 

Kvercetín 237 ± 6 315 ± 15 225 ± 10 221 ± 10 227 ± 1 

Kaempferol 438 ± 4 601 ± 35 496 ± 20 408 ± 21 641 ± 12 

µ
g

.1
0

0
 g

-1
 

Luteín 731 ± 19 1688 ± 92 1197 ± 5 1436 ± 59 1353 ± 67 

Zeaxantín 70,5 ± 1,6 87,0 ± 4,3 88,6 ± 4,2 74,2 ± 4,3 134,0 ± 0 

Kryptoxantín 174 ± 2 219 ± 5 152 ± 2 121 ± 4 155 ± 2 

α-karotén 48,2 ± 2,1 90,6 ± 2,5 86,6 ± 4,5 70,1 ± 2,1 82,4 ± 3,8 

β-karotén 1054 ± 35 2192 ± 85 1651 ± 10 1671 ± 21 1800 ± 71 

Karotenoidy 2077 ± 56 4276 ± 188 3174 ± 5 3372 ± 90 3524 ± 144 

Vitamín A 81,1 ± 2,7 168 ± 6 127 ± 1 128 ± 2 138 ± 5 

 

V štúdii Zhan et al. (2017) uvádzajú, že celkový obsah kyseliny askorbovej (vitamín 

C) v čerstvých hlávkach brokolice je 54,33 mg.100 g
-1

. Tepelné spracovania výrazne 

ovplyvnili jej množstvo. Najväčšie straty boli zaznamenané pri pečení brokolice (78,18 %), 

ďalej pri varení v pare (45,13 %) a úprave v mikrovlnnej rúre (32,56 %). Pokles hodnôt 

kyseliny askorbovej môžeme pripísať jej vylúhovaniu do média a degradácii v dôsledku 

zvýšenej teploty pri spracovaní. Nielen teplota, ale aj doba jej pôsobenia je dôležitým 

faktorom redukcie kyseliny askorbovej. Dlhším pôsobením vyšších teplôt nastáva stále väčší 

úbytok tohto vitamínu. 

Martínez-Hernández et al. (2013) analyzovali antioxidačnú aktivitu čerstvej brokolice 

a tiež tepelne spracovanej. Autori zistili, že pri použití akejkoľvek metódy úpravy tejto 

zeleniny vzrastie jej antioxidačná aktivita. Spôsob sous-vide, úprava v mikrovlnnej rúre, 

vyprážanie priniesli najvyšší prírastok (hodnoty v priemere 3,6-krát vyššie), ďalej grilovanie, 

varenie a varenie v tlakovej nádobe (priemerne 2,8-krát vyššie hodnoty). 

 

Karfiol 

Florkiewicz et al. (2014) tiež porovnávali obsah makro- a mikronutrientov v karfiole  

po rozličných tepelných úpravách ako blanšírovanie, varenie vo vriacej vode a varenie 

zmrazených hlávok karfiolu. Výsledky ich štúdie uvádzame v  
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Tab. 4. Obsah bielkovín v surovom karfiole bol v prepočte na sušinu 24,2 g.100 g
-1

, 

varenie a blanšírovanie, viedlo k výrazným poklesom hodnôt tejto zložky, na rozdiel od 

varenia zmrazeného karfiolu. Množstvo tukov v karfiole je minimálne a tepelné opracovanie 

varením ich ďalej redukuje. Blanšírovanie a zmrazenie viedli k výrazným poklesom vlákniny 

(10,7 – 13,1 %). Fyzikálno-chemické vlastnosti vlákniny (pomer rozpustnej a nerozpustnej 

vlákniny, viskozita a molekulová hmotnosť) sa značne zmenili po úprave blanšírovaním. 

Výskum týchto autorov ukázal, že varenie viedlo k menším stratám vlákniny než 

blanšírovanie. Dôvodom mohol byť vyšší podiel rezistentného škrobu počas varenia 

v porovnaní s blanšírovaním. Vplyvom vyšších teplôt nerozpustná vláknina môže byť 

degradovaná a fragmenty sa môžu rozpustiť vo vode. Karfiol obsahoval popoloviny 

v množstve 11,8 g.100 g
-1

 sušiny. Varenie surových a zmrazených vzoriek zapríčinilo 

významné poklesy v hodnotách popolovín, kým blanšírovanie ich zachovalo najviac. Varením 

zmrazeného materiálu vzrástlo množstvo vápnika oproti surovému. Po ostatných úpravách 

jeho hodnota klesla. Hydrotermálne procesy zapríčinili redukciu horčíka, draslíka, sodíka, 

mangánu a zinku. Varenie mrazeného karfiolu spôsobilo najväčšie straty minerálnych látok, 

a to horčíka o 70,9 %, draslíka o 67,9 %, sodíka o 66,5 %, mangánu o 67,2 % a zinku o 51,5 

%. Dôvodom mohla byť dlhšia doba pôsobenia vody. V prípade čerstvých vzoriek to bola iba 

doba varenia vo vriacej vode, avšak  

pri zmrazených vzorkách to bolo najprv blanšírovanie pred zmrazením a potom varenie. 

Redukciu minerálnych látok pripisujeme ich vylúhovaniu do vriaceho média. 

 

Tab. 4 Obsah makronutrientov a mikronutrientov v sušine karfiolu a ich zmeny po 

rozličných tepelných úpravách 

  Surová Blanšírovanie Varenie 
Zmrazenie a 

uvarenie 

g
.1

0
0
 g

-1
 Bielkoviny 24,20 ± 0,12 23,40 ± 1,01 23,70 ± 0,15 28,20 ± 0,35 

Tuky 2,00 ± 0,13 2,20 ± 0,04 1,50 ± 0,06 2,50 ± 0,17 

Popoloviny 11,80 ± 0,04 10,40 ± 0,10 9,80 ± 0,03 5,70 ± 0,09 

Vláknina 25,60 ± 0,30 23,70 ± 0,50 26,40 ± 0,15 37,00 ± 0,50 

m
g
.k

g
-1

 

Ca 1536,7 ± 0,6 1465,2 ± 1,7 1480,2 ± 32,5 1722,9 ± 27,1 

Mg 2663,7 ± 1,0 2064,8 ± 2,6 1398,9 ± 0,4 1399,4 ± 2,6 

K 40045 ± 821 27238 ± 929 18081 ± 84 23243 ± 327 

Na 137,6 ± 8,5 96,1 ± 6,7 71,5 ± 0,6 83,5 ± 1,2 

Mn 33,3 ± 1,0 30,1 ± 2,6 17,9 ± 0,0 19,7 ± 0,4 

Zn 59,3 ± 0,1 59,1 ± 1,8 46,0 ± 0,4 52,0 ± 1,6 

 

Ako uvádzajú Avato a Argentieri (2015), karfiol je bohatým zdrojom glukozinolátov 

ako sinigrín, glukobrassicín a progoitrín. Sinigrín (alylglukozinolát) sa využíva predovšetkým 

v medicíne, má však aj nutraceutikálne účinky. Chráni rastliny pred hubovitými ochoreniami, 

rastlinnými patogénmi a bylinožravcami. Sinigrín má rôzne farmakologické účinky ako 

protirakovinové, antimikrobiálne a potláča produkciu oxidu dusnatého v makrofágoch 

(makrofágy produkujú NO v priebehu zápalových procesov, aby usmrtili baktérie) (Patel et 

al., 2012). Girgin a El (2015) študovali hodnoty sinigrínu v karfiole v čerstvom stave, po 

uvarení v pare a po uvarení vo vriacej vode. Zistili, že čerstvý karfiol obsahuje v sušine 1,0 ± 

0,27 µmol.g
-1

 sinigrínu. Varenie v pare spôsobilo pokles jeho množstva na 0,91 ± 0,24 

µmol.g
-1 

(-9,55 %) a varenie vo vriacej vode pokles na 0,73 ± 0,31 µmol.g
-1

 (-29,10 %). 

Varenie vo vriacej vode mohlo spôsobiť väčší úbytok sinigrínu, kvôli jeho rozpustnosti vo 

vode. Karfiol obsahuje v čerstvom stave vysoký podiel vlhkosti 903 g.kg
-1

. Ďalej obsahuje 

147 g.kg
-1

 sacharidov, 221 g.kg
-1

 bielkovín, 18 g.kg
-1

 tukov, 99 g.kg
-1

 popolovín, 515 g.kg
-1

 

celkovej vlákniny, z čoho je až 511 g.kg
-1

 nerozpustnej a iba 4 g.kg
-1

 rozpustnej vlákniny 

v sušine (Dos Reis et al., 2015). 
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Prehľad zmien zložiek v sušine karfiolu v surovom stave a po jednotlivých tepelných 

úpravách uvádza tab. 4. Dominantným karotenoidom v karfiole je β-karotén. Množstvo β-

karoténu a vitamínu A sa zvýšilo iba po varení o 31 % oproti hodnotám v čerstvej zelenine. 

Sumárny obsah karotenoidov sa oproti hodnote pred úpravami zvýšil o 35 % po varení v pare, 

o 25 % po uvarení a o 15 % po úprave sous-vide. Pre zeaxantín varenie v pare, úprava sous-

vide a varenie viedlo k zvýšeniu jeho obsahu o 74 %, 58 % a 21 % v porovnaní pred 

úpravami. Obsah kryptoxantínu sa navýšil iba po varení v pare, a to o 31 %. Môžeme teda 

konštatovať, že akákoľvek tepelná úprava (okrem úpravy v mikrovlnnej rúre) zvyšuje 

dostupnosť karotenoidov, podľa všetkého vďaka narušeniu rastlinného pletiva teplom (Dos 

Reis et al., 2015). 

 

Tab. 5 Prehľad zmien zložiek v sušine karfiolu v surovom stave a po jednotlivých 

tepelných úpravách (Dos Reis et al., 2015) 

  V surovom 

stave 
Varenie 

Varenie 

v pare 

Mikrovlnná 

rúra 
Sous-vide 

m
g
.1

0
0
 g

-1
 Fenoly 1750 ± 9 1226 ± 24 1525 ± 53 1792 ± 55 1570 ± 34 

Kvercetín 2514 ± 65 651 ± 31 1862 ± 48 2328 ± 56 1572 ± 20 

Kaempferol 1239 ± 43 327 ± 5 936 ± 40 807 ± 28 756 ± 3 

µ
g
.1

0
0
 g

-1
 

Luteín 51,1 ± 1,2 57,7 ± 2,9 98,5 ± 3,2 47,1 ± 2,8 72,7 ± 3,0 

Zeaxantín 5,9 ± 0,2 7,1 ± 0,2 10,3 ± 0,0 5,6 ± 0,0 9,3 ± 0,4 

Kryptoxantín 15,0 ± 0,0 15,5 ± 0,2 19,7 ± 0,7 11,6 ± 0,7 13,0 ± 0,7 

α-karotén 2,5 ± 0,1 6,4 ± 0,0 7,6 ± 0,3 3,4 ± 0,1 2,4 ± 0,1 

β-karotén 102 ± 1 134 ± 0 103 ± 2 100 ± 1 106 ± 3 

Karotenoidy 177 ± 0 221 ± 3 239 ± 7 168 ± 1 204 ± 7 

Vitamín A 7,9 ± 0,1 10,3 ± 0,0 8,0 ± 0,2 7,7 ± 0,1 8,2 ± 0,2 

 

 β-kryptoxantín je štruktúrou odlišný od β-karoténu iba naviazanou hydroxylovou 

skupinou a je jedným zo šiestich hlavných karotenoidov (β-karotén, lykopén, luteín,  

β-kryptoxantín, zeaxantín, α-karotén), ktoré sa bežne nachádzajú v ľudskom tele. Ako iné 

karotenoidy, aj β-kryptoxantín je dôležitým antioxidantom, napomáha pri regenerácii 

oxidáciou narušenej DNA, redukuje riziko rakoviny pľúc a hrubého čreva a má mnoho iných 

priaznivých účinkov na ľudské telo (Nishi et al., 2012). Pri karfiole bolo väčšie množstvo 

kvercetínu v surovom stave (Dos Reis et al., 2015). Kaempferol je flavonoid nachádzajúci sa 

v mnohých jedlých rastlinách (čaj, brokolica, rajčiny, jahody atď.) a v rastlinách alebo ich 

plodoch používaných v tradičnej medicíne (Ginko biloba, propolis a iné). Významné sú jeho 

antioxidačné, protizápalové a protirakovinové účinky (Rajedran et al., 2014). Fenoly mali 

najvyššie zastúpenie v surovej vzorke karfiolu a podobné hodnoty nadobudli aj vo vzorke po 

úprave v mikrovlnnej rúre. Pôsobením ostatných metód sa obsah fenolov značne zredukoval 

(Dos Reis et al., 2015). 

Zmenu obsahu vitamínu C po rôznych tepelných úpravách sledovali Bureau et al. 

(2015). Zistili, že mrazený karfiol obsahoval 4982 mg.kg
-1

 vitamínu C. Najväčší pokles bol 

zaznamenaný po uvarení vo vriacej vode (3854 mg.kg
-1

), ďalej po úprave v mikrovlnnej rúre 

(4392 mg.kg
-1

) a približne rovnako sa jeho množstvo redukovalo varením v pare (4666  

mg.kg
-1

) a tlakovej nádobe (4667 mg.kg
-1

). 
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ZÁVER  

 

Varenie v pare sa ukazuje ako najlepší spôsob tepelnej úpravy pre zachovanie 

nutričnej kvality vybranej zeleniny. Pre zemiaky je najvýhodnejšou kuchynskou tepelnou 

úpravou pečenie. Pečený zemiak si uchová najviac vlákniny, minerálnych látok a vitamínov. 

Najvyššia aktivita antioxidantov a najviac bielkovín boli síce zaznamenané pri fritovanom 

zemiaku, avšak pri fritovaní a vyprážaní vzniká mnoho zdraviu škodlivých látok. 

Brokolica je bohatým zdrojom minerálnych látok a podľa dostupných štúdií je na ich 

zachovanie najlepšie varenie v pare. Tento spôsob úpravy rovnako zachováva najviac 

glukozinolátov v surovine, a tiež sa zvýšila koncentrácia luteínu, zeaxantínu, kryptoxantínu,  

α-karoténu a celkových karotenoidov. Naopak, tepelná úprava v mikrovlnnej rúre a varenie  

vo vriacej vode preukázali najväčšie straty glukozinolátov. Preto môžeme odporučiť varenie 

v pare ako najzdravší spôsob tepelnej úpravy brokolice. 

Varenie zmrazeného karfiolu preukázalo väčšie straty minerálnych látok a iných 

nutrientov ako varenie čerstvého karfiolu, preto sa varenie čerstvého karfiolu viac odporúča. 

Pokles množstva nutričných látok však závisí od doby expozície vyšším teplotám. Podľa 

dostupných štúdií sa odporúča karfiol upraviť blanšírovaním alebo varením v pare. 

 

Poďakovanie: Práca bola finančne podporená projektom KEGA č. 007SPU-4/2017. 

  

LITERATÚRA  

 

1. AVATO, P. – ARGENTIERI, M. P. 2015. Brassicaceae: a rich source of health 

improving phytochemicals. In Phytochemistry Reviews, vol. 14, p. 1019-1033. 

https://doi.org/10.1007/s11101-015-9414-4 

2. BUREAU, S. – Mouhoubi, S. –  Touloumet, L. – Garcia, C. – Moreau, F. – Bédouet, V. – 

Renard, C.M.G.C. 2015. Are folates, carotenoids and vitamin C affected by cooking? 

Four domestic procedures are compared on a large diversity of frozen vegetables. In LWT 

– Food Science and Technology, vol. 64, p. 735-741. 

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.06.016 

3. BURMEISTER, A. – Bondiek, S. – Apel, L. – Kühne, C. – Hillebrand, S. – Fleischmann, 

P. 2011. Comparison of carotenoid  and anthocyanin profiles of raw and boiled Solanum 

tuberosum and Solanum phureja tubers. In Journal od Food Composition and Analysis, 

vol. 24, p. 865-872. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2011.03.006  

4. DHINGRA, D. – Michael, M. – Rajput, H. – Patilet, R.T. 2012. Dietary fibre in foods: 

A review. In Journal of Food Science and Technology, vol. 49, p. 255-266. 

https://doi.org/10.1007/s13197-011-0365-5  

5. Dos REIS, L. C.  – de Oliveira, V.R. – Hagen, M.E.K. – Jablonski, A., Flôres, S. H. – de 

Oliveira Rios, A. 2015. Carotenoids, flavonoids, chlorophylls, phenolic compounds and 

antioxidant activity in fresh and cooked broccoli (Brassica oleracea var. Avenger) and 

cauliflower (Brassica oleracea var. Alphina F1). In LTW – Food Science and 

Technology, vol. 63, p. 177-183. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.03.089  

6. EZEKIEL, R. – SINGH, N. – SHARMA, S. – KAUR, A. 2013. Beneficial 

phytochemicals in potato – a review. In Food research international, vol. 50, p. 487-496. 

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.04.025  

7. FARNHAM, M. W. – GRUSAK, M. A. – WANG, M. 2000. Calcium and magnesium 

concentration of inbred and hybrid broccoli heads. In Journal of the American Society for 

Horticultural Science, vol. 125, no. 3, p. 344-349. 

https://doi.org/10.21273/jashs.125.3.344  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157511000809#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157511000809#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157511000809#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157511000809#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157511000809#!
https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22de+Oliveira%2C+Viviani+Ruffo%22&search_field=author
https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22Hagen%2C+Martine+Elisabeth+Kienzle%22&search_field=author
https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22Hagen%2C+Martine+Elisabeth+Kienzle%22&search_field=author
https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22Fl%C3%B4res%2C+Simone+Hickmann%22&search_field=author
https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22de+Oliveira+Rios%2C+Alessandro%22&search_field=author
https://pubag.nal.usda.gov/?q=%22de+Oliveira+Rios%2C+Alessandro%22&search_field=author


VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 183 - 

8. FLORKIEWICZ, A. et al. 2014. The effect of technological processing on the chemical 

composition of cauliflower. In Italian Journal of Food Science, vol. 26, p. 275-281. 

9. GIRGIN, N. – EL, S. N. 2015. Effects of cooking on in vitro sinigrin bioaccessibility, 

total phenols, antioxidant and antimutagenic activity of cauliflower (Brassica oleraceae 

L. var. Botrytis). In Journal od Food Composition and Analysis, vol. 37, p. 119-127. 

https://doi.org/10.1016/j.jfca.2014.04.013  

10. HAN, J. – Kozukue, N. – Young, K.S. – Lee, K.R. – Friedman, M. 2004. Distribution of 

ascorbic acid in potato tubers and in home-processed and commercial potato foods. In 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 52, p. 6516-6521. 

https://doi.org/10.1021/jf0493270  

11. JINHU, T. – JIANCHU, CH. – XINGQIAN, Y. – SHINGUO, CH. 2016. Health benefits 

of the potato affected by domestic cooking: A review. In Food chemistry, vol. 202, p.  

165-175. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.01.120  

12. JONES, R. B. – Frisina, C.L. – Winkler, S. – Imsic, M. – Tomkins, R.B.  2010. Cooking 

method significantly effects glucosinolate content and sulphorane production in broccoli 

florets. In Food Chemistry, vol. 123, p. 237-242. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.04.016  

13. KITA, A. – Bąkowska-Barczak, A. – Hamouz, K. – Kułakowska, K. – Lisińska, G. 2013. 

The effect of frying on anthocyanin stability and antioxydant activity of crisps from red- 

and purple-fleshed potatoes (Solanum tuberosum L.). In Journal od Food Composition 

and Analysis, vol. 32, p. 169-175. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2013.09.006  

14. KONDO, Y. – Higashi, Ch. – Iwama, M. – Ishihara, K. – Handa, S. – Mugita, H. – 

Maruyama, N. – Koga, H. – Ishigami, A. 2012. Bioavailability of vitamin C from mashed 

potatoes and potato chips after oral administration in healthy Japanese men. In British 

Journal of Nutrition, vol. 107, p. 885-892. https://doi.org/10.1017/s0007114511003643  

15. LEMOS, M. A. – Aliyu, M. M. – Hungerford, G. 2015. Influence of cooking on the 

levels of bioactive compounds in purple majesty potato observed via chemical and 

spectroscopic means. In Food Chemistry, vol. 173, p. 462-467. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.10.064  

16. LYNCH, B. – Simon, R.R. – van Otterdijk, F.M. – Emmen, H.H. –Giuseppin, M.L.F. – 

Kemme-Kroonsberg, C. 2012. Subchronic toxicity evaluation of potato protein isolates. 

In Food and Chemical Toxicology, vol. 50, p. 373-384. 

https://doi.org/10.1016/j.fct.2011.09.039  

17. MANSOUR, A. A. – ELSHIMY, N. M. – SHEKIB, L. A. – SHARARA, M. S., 2015. 

Effect of domestic processing methods on the chemical composition and organoleptic 

properties of broccoli and cauliflower. In American Journal of Food and Nutrition, vol. 3, 

no. 5, p. 125-130. doi: 10.12691/ajfn-3-5-3 

18. MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, G. B. – Artés-Hernández, F. – Colares-Souza, F. – Gómez, 

P. A. – García-Gómez, P. –  Artés, F. 2013. Innovative cooking techniques for improving 

the overall quality of a kailan-hybrid broccoli. In Food and Bioprocess Technology, vol. 

6,    p. 2135 – 2149. https://doi.org/10.1007/s11947-012-0871-0  

19. McGILL, C. R. – KURILICH, A. C. – DAVIGNON, J. 2013. The role of potatoes and 

potato components in cardiometabolic health: A review. In Annals of Medicine, vol. 45, 

p.467-473. https://doi.org/10.3109/07853890.2013.813633  

20. MORENO, D. A. – Carvajal, M. – López-Berenguer, C. – García-Viguera, C. 2006. 

Chemical and biological characterisation of nutraceutical compounds of broccoli. In 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical analysis, vol. 41, p. 1508-1522. 

https://doi.org/10.1016/j.jpba.2006.04.003  

21. MURNIECE, I. – Karklina, D. – Galoburda, R. – Santare, D. – Skrabule, I. – Costa, H. S. 

2011. Nutritional composition of freshly harvested and stored Latvian potato (Solanum 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 184 - 

tuberosum L.) varietes depending on traditional cooking methods. In Journal of Food 

Composition and Analysis, vol. 24, p. 699-710. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2010.09.005  

22. NICOLI, M. C. – Anese, M. – Parpinel, M. 1999. Influence of processing on the 

antioxidant properties of fruit and vegetables. In Trends in Food Science & Technology, 

vol.10, p. 94-100. https://doi.org/10.1016/s0924-2244(99)00023-0  

23. NISHI, K. – MURANAKA, A. – NISHIMOTO, S. – KADOTA, A. – SUGAHARA, T. 

2012. Immunostimulatory effect of β-cryptoxanthin in vitro and in vivo. In Journal of 

Functional Foods, vol. 4, p. 618-625. https://doi.org/10.1016/j.jff.2012.04.001  

24. PATEL, D. K. – PATEL, K. – GADEWAR, M. – TAHILYANI, V. 2012. A concise 

report on pharmacological and bioanalytical aspect of sinigrin. In Asian Pacific Journal 

od Tropical Biomedicine, vol. 2, p. S446-S448. https://doi.org/10.1016/s2221-

1691(12)60204-4  

25. PATRAS, A. – Brunton, N. P. – O'Donnell, C. – Tiwari, B. K. 2010. Effect of thermal 

processing on anthocyanin stability in foods; mechanisms and kinetics of degradation. In 

Trends in Food Science & Technology, vol. 21, p. 3-11. 

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2009.07.004  

26. RAJEDRAN, P. Rengarajan, T. Nandakumar, N. Palaniswami, R. Nishigaki, Y. 

Nishigaki, I. 2014. Kaempferol, a potential cytostatic and cure for inflammatory 

disorders. In European Journal of Medicinal Chemistry, vol. 86, p. 103-112. 

https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.08.011  

27. SLAVIN, J. L. 2013. Carbohydrates, dietary fiber and resistant starch in white 

vegetables: Links to health outcomes. In Advances in Nutrition: An International Review 

Journal, vol. 4, p. 351-355. https://doi.org/10.3945/an.112.003491  

28. TIWARI, U. – CUMMINS, E. 2013.  Factors influencing levels of phytochemicals in 

selected fruit and vegetables during pre- and post-harvest food processing operations. In 

Food research international, vol. 50, p. 497-506. 

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2011.09.007  

29. WAGLAY, A. – Karboune, S. – Alli I. 2014. Potato protein isolates: Recovery and 

characterization of their properties. In Food Chemistry, vol. 142, p. 373-382. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.07.060  

30. ZHAN, L. – Pang, L. – Ma, Y. – Zhang, C. 2017. Thermal processing affecting 

phytochemical contents and total antioxidant capacity in broccoli (Brassica oleracea L.). 

In Journal of Food Processing and Preservation, vol. 42, e13548. 

https://doi.org/10.1111/jfpp.13548  

 

Kontaktná adresa:  

Ing. Anna Kolesárová, PhD., Katedra technológie a kvality rastlinných surovín FBP SPU v 

Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: anna.kolesarova@uniag.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.kolesarova@uniag.sk


VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 185 - 

ÚČINOK KONZUMÁCIE HORKÝCH MARHUĽOVÝCH SEMIEN NA 

VYBRANÉ PARAMETRE ZDRAVOTNÉHO STAVU KONZUMENTOV 

S HYPERCHOLESTEROLÉMIOU 

EFFECT OF CONSUMPTION OF BITTER APRICOT SEEDS ON 

SELECTED HEALTH PARAMETERS OF HYPERCHOLESTEROLEMIA 

CONSUMENTS 
 

Kopčeková Jana
1
, Kolesárová Anna

2
,  Gažarová Martina

1
,
 
Kováčik  Anton

3
 , Mrázová 

Jana
1
, Chlebo Peter

1
, Kolesárová Adriana

3 

1
Katedra výživy ľudí, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre 

2
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, 

SPU v Nitre 
3
Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre 

 

Summary 
The incidence of cardiovascular diseases is rapidly increasing worldwide and is currently 

considered to be the leading cause of death in both developing and developed countries.  Apricot 

seeds contain a wide variety of bioactive components and that consumption of apricot seeds 

has been associated with a reduced risk of chronic diseases. The present study was designed 

to reveal whether regular consumption of bitter apricot seeds causes changes in lipid profile 

and other health benefits of volunteers with  hypercholesterolaemia. The study group 

consisted of 12 adult volunteers (7 females and 5 males), the average age was 46,45 ± 11,66 

years. Volunteers consumed 60 mg kg
-1

 of body weight of bitter apricot seeds divided into 8–

12 doses daily for 6 weeks. After 6 weeks, the average total cholesterol (TC) levels decreased 

from 5.87 mmol.l
-1

 to 5.68 mmol.l
-1

  (P0.05) and the average low-density cholesterol (LDL)  

levels decreased from 2.95 mmol.l
-1

 at the beginning of the study to 2.70 mmol.l
-1

 at the end 

of the study (P0.05). We observed non-significant (P>0.05) increase in high-density 

cholesterol (HDL) from 1.65 to 1.73 mmol.l
-1 

during study. The concentration of triglycerides 

(TAG) did not change over the 6-week intervention period. After the intervention, the high-

sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) level decreased from 4.29 to 2.33 mg.l
-1

, but results 

were non-significant (P>0.05) and creatine kinase (CK) serum levels increased from 1.68 to 

2.07 mg.l
-1 

(P<0.01). Our results indicate that daily consumption of bitter apricot seeds 

produce measurable health benefits, but further studies are also required. 

Key words: cardiovascular disease; bitter apricot seeds, bioactive compounds, lipid profile, 

cholesterol 

 

ÚVOD 

 

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) spolu s cievnou mozgovou príhodou                     

a ischemickou chorobou srdca patria k najčastejším príčinám morbidity a mortality na celom 

svete. Dokonca sa ich výskyt považuje za pandemický (Mendis et al., 2011). Na Slovensku je 

výskyt KVO tiež veľmi vysoký, Slovensko približne o 10 % prevyšuje európsky priemer v 

počte úmrtí na KVO. Na Slovensku im patrí prvá priečka nielen v mortalite občanov, ale aj v 

príčinách hospitalizácie, invalidizácie.  

Vzťah medzi cholesterolom a rizikom pre KVO bol u ľudí nielen dokázaný, ale aj 

kvantifikovateľný. Klinické štúdie, ktoré používajú diétu alebo lieky na zníženie hladín 

sérového cholesterolu, preukázali 2 % zníženie výskytu koronárnej choroby srdca pri každom 

1 % znížení celkovej hladiny sérového cholesterolu (Huntley, 2009). 
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Epidemiologické štúdie z posledných rokov poukázali na inverzný vzťah medzi 

príjmom biologicky účinných látok a chorobnosťou alebo úmrtnosťou na kardiovaskulárne 

ochorenia (Cook a Samman, 1996; John et al., 2002; Bazzano et al., 2003; Dewel a Ornish, 

2007), rakovinou (Terry et al., 2001; McCullough et al., 2007) ako aj ochoreniami spojených 

s vekom (Campbel a Junshic, 1994; Halliwell, 2008).  

Bioaktívne zlúčeniny sú fytochemikálie nachádzajúce sa v potravinách, sú schopné 

modulovať metabolické procesy a viesť k lepšiemu zdraviu (Galanakis, 2017). Bioaktívne 

zlúčeniny pôsobia na organizmus ako celok alebo špecifické tkanivá alebo bunky. Odlišujú sa 

od živín, pretože bioaktívne zlúčeniny nie sú nevyhnutné a v súčasnosti neexistujú žiadne 

odporúčané denné hodnoty príjmu, majú však pozitívny vplyv na ľudské zdravie. 

Zabezpečujú normalizáciu funkcií orgánových sústav v extrémne nízkych koncentráciách za 

krátky čas  (Lanham-New et al., 2010). Bioaktívne zlúčeniny môžu chrániť pred chorobami 

prostredníctvom niekoľkých mechanizmov, ale predpokladá sa, že antioxidačná aktivita je 

mimoriadne dôležitá pre ochranu pred chorobami súvisiacimi s oxidačným stresom (Ribeiro   

a Schieber, 2010). 

V poslednej dobe boli mnohé orechy a semená identifikované ako obzvlášť bohaté na 

antioxidanty. Obsahujú množstvo rôznych antioxidantov, ktoré prispievajú k ich výživnej 

hodnote. Tieto antioxidanty môžu v spolupráci s ďalšími hlavnými a menej významnými 

antioxidantami v orechoch a semenách potenciálne znížiť oxidačný stres a riziko príbuzných 

ochorení (Carlsen et al., 2011). 

Semená obsahujú veľké množstvo bioaktívnych zlúčenín, ktoré majú metabolický 

prínos pri pravidelnom konzumovaní. Sú dôležitým zdrojom fytochemikálií so silnou 

chemopreventívnou aktivitou. Obsahujú fenolové zlúčeniny, terpenoidy, olej a bioaktívne 

proteíny a peptidy, ktoré vykazujú aktivitu na prevenciu rakoviny (Hernández et al., 2011). 

Hlavnými bioaktívnymi zložkami oleju z marhuľových semien sú mastné kyseliny, tokoferoly 

a fenolické zlúčeniny (Zhang et al., 2011; Jia et al., 2011). 

Horké semená marhule sa už dlho používajú v čínskej tradičnej medicíne na liečbu 

astmy, bronchitídy, emfyzému, zápchy, nevoľnosti, lepry, leukodermy a bolesti (Bensky et 

al., 2004). Okrem toho sa používajú na ošetrenie viacerých kožných ochorení, ktoré zahŕňajú 

furunkul, akné vulgaris, lupiny a niekoľko ďalších (Lee et al., 2014). Marhuľové semená 

môžu byť potenciálne užitočné pri výžive človeka a pri liečení niektorých chorôb, najmä 

rakoviny (Fratianni et al., 2018).  

Použitie semien marhule na ľudskú výživu je obmedzené z dôvodu ich obsahu 

toxického, kyanogénneho glykozidového amygdalínu sprevádzaného malými množstvami 

prunasínu (Gomez et al., 1993).  Amygdalín ako zložka marhuľových semien má 

kontroverznú funkciu v terapii rakoviny (Fukuda, 2003). Jiagang et al. (2011) prví skúmali 

jeho terapeutický účinok aj pri ateroskleróze. 

Jedným z hlavných faktorov zmeny životného štýlu je znížiť riziko 

kardiovaskulárnych ochorení prostredníctvom stravy, zahrnutím potravín s bioaktívnymi 

zložkami. Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv konzumácie horkých marhuľových semien na 

riziko kardiovaskulárnych ochorení. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Do štúdie bolo zapojených 12 dospelých dobrovoľníkov (7 žien a 5 mužov), 

s hladinou celkového cholesterolu > 5,0 mmol.l
-1

, ktorí boli z bežnej populácie Slovenska. 

Priemerný vek sledovanej populácie bol 46,45 ± 11,66 rokov. Všetci účastníci štúdie boli 

informovaní o všetkých rizikách a výhodách a následne bol získaný písomný informovaný 

súhlas s účasťou na štúdii. Táto štúdia bola vykonaná podľa usmernení Helsinskej deklarácie 
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a schválená Etickou komisiou Špecializovanej nemocnice Sv. Svorada Zobor,  číslo protokolu 

030809/2015.  

Dobrovoľníci konzumovali 60 mg.kg
-1

 telesnej hmotnosti horkých marhuľových 

semien (krajina pôvodu – Grécko) rozdelených na 8 – 12 dávok denne počas 6 týždňov v 

súlade s pokynmi dodávateľa (TRASCO, Žiar nad Hronom, Slovenská republika). Obsah 

základných živín v konzumovaných semenách je uvedený v tab. 1. Dobrovoľníci boli poučení 

takto: nemali meniť svoje stravovacie zvyklosti, konzumovať približne jedno semeno každú 

hodinu, semená museli žuvať čo najdôkladnejšie, po každej konzumácii piť veľa vody.  

 

Tab. 1 Základné chemické zloženie horkých marhuľových semien 

Parameter Obsah  (%) 

Sušina 95,97 

Bielkoviny 22,8 

Popoloviny 2,5 

Celkové sacharidy 6,3 

Vláknina 28,5 

Amygdalín 5,8 

Tuk 41,3 

 

Počas experimentu boli vykonané odbery krvi na začiatku experimentu (1. odber), po 

3 týždňoch (2. odber), a po 6 týždňoch (3. odber) konzumácie marhuľových semien. Venózna 

krv sa odoberala ráno po 8 hodinách nalačno štandardným spôsobom.  Po oddelení krvného 

séra boli vzorky skladované pri teplote -80 ° C až do vykonania analýz.  

Monitorovali sme nasledujúce parametre: celkový cholesterol (TC), cholesterol s 

nízkou hustotou (LDL), cholesterol s vysokou hustotou (HDL),  triacylglyceroly (TAG), 

alanín aminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), alkalická fosfatáza (ALP)    

a gamaglutamyltransferáza (GMT), kreatínkináza (CK) a C-reaktívny proteín (hs-CRP). 

Lipidový profil v krvnom sére (TC a TG), pečeňové enzýmy (ALT, AST, ALP a GMT), 

kreatín kináza (CK) sa merali pomocou komerčných kitov DiaSys (Diagnostic Systems 

GmbH, Holzheim, Nemecko) na analyzátore Randox RX Monza (Crumlin, Spojené 

kráľovstvo). Lipoproteín s vysokou hustotou (HDL) a hs-CRP sa merali automatickým 

biochemickým analyzátorom Biolis 24i Premium (Tokyo Boeki Machinery Ltd., Japonsko) s 

použitím komerčnej súpravy Randox pre HDL-C a Diasys pre hs-CRP. LDL bol vypočítaný 

pomocou Friedewaldovej rovnice. 

Výsledky boli vyhodnotené vhodnými štandardnými matematicko-štatistickými 

metódami a sú uvedené v tabuľkách. Na štatistické vyhodnotenie bol použitý program 

STATISTICA Cz verzia 10 a MS Excel 2007. Všetky údaje boli vyjadrené ako priemer ± 

smerodajná odchýlka (SD), rozdiely medzi hodnotami pred (1. odber) a po konzumácii (3. 

odber) boli testované párovaným Student t-testom. Hodnota P<0,05 bola považovaná za 

štatisticky významnú.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Lipidový profil pozostáva z vyšetrenia hladiny celkového cholesterolu, HDL, LDL 

a triacylglycerolov. Vplyv konzumácie horkých marhuľových semien na lipidový profil je 

uvedený v tab. 2.  

Koncentrácia plazmového cholesterolu bola dlho považovaná za hlavný (ak nie jediný) 

rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia (Ferrieres, 2004). Priemerná hladina 

celkového cholesterolu bola na začiatku štúdie u žien 5,87 ± 0,76 mmol.l
-1

, po troch týždňoch 
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stúpla na 6,25 ± 0,58 mmol.l
-1

, a po 6 týždňoch konzumácie sme zaznamenali štatisticky 

nevýznamný pokles hladiny celkového cholesterolu v porovnaní s prvým odberom. 

HDL sa považuje za dlhodobý ochranný faktor pre rozvoj kardiovaskulárnych 

ochorení. Kardioprotektívny účinok HDL sa pripisuje jeho úlohe pri transporte reverzného 

cholesterolu, jeho účinkoch na endotelové bunky a jeho antioxidačnej aktivite (Baigent et al., 

2005; Sabaka et al., 2012).  V sledovanej skupine sme pozorovali po 6 týždňoch nepreukazné 

zvýšenie (P>0,05) HDL z 1,65 ± 0,42 mmol.l
-1

 na 1,73 ± 0,54 mmol.l
-1

. 

Z hľadiska posúdenia rizika rozvoja aterosklerózy, resp. jej závažných komplikácií, je 

dôležitejšie zistenie podielu LDL na hladine celkového cholesterolu ako stanovenie celkového 

cholesterolu (Turecký, 2014). LDL teraz vo veľkej miere nahrádza celkový cholesterol ako 

primárne meranie lipidov na hodnotenie rizika (Sabaka et al., 2012).  Hoci v tejto intervenčnej 

štúdii nedošlo k významnému zvýšeniu HDL, na druhej strane došlo k významnému poklesu 

LDL (P˂0,05). Priemerná hladina LDL sa po troch  týždňoch zvýšila, ale po 6 týždňoch sa 

hodnoty preukazne znížili z 2,95 ± 0,85 na  2,70 ± 0,72 mmol.l
-1

. 

Vysoká koncentrácia triacylglycerolov v plazme sa považuje za priamy rizikový faktor 

(zvýšená koagulácia, zhoršená endotelová funkcia), ale môže tiež mať nepriame účinky tým, 

že znižuje hladinu HDL a zvyšuje aterogénnosť LDL prostredníctvom tvorby aterogénneho  

LDL (Sacks a Katan, 2002). Hladina TAG sa v priebehu štúdie najskôr zvýšila z 1,47 ± 0,69 

na 1,89 ± 1,31 mmol.l
-1

, ale na konci štúdie bola hodnota rovnaká ako na začiatku. 

Amygdalín ako zložka marhuľových semien má kontroverznú funkciu v terapii 

rakoviny (Fukuda, 2003). Jiagang et al. (2011) prví skúmali jeho terapeutický účinok aj pri 

ateroskleróze. U myší s podaným amygdalínom (1 mg.kg
-1

) boli zistené znížené hladiny TAG 

a TC (P<0,05). Ošetrenie amygdalínom môže tiež znížiť hladiny LDL (P<0,05), ale 

neindukovalo zníženie hladiny HDL (P>0,05) (Jiagang et al., 2011). V štúdii Kalia et al. 

(2017) extrakt z  P. armeniaca redukoval hladinu cholesterolu a triacylglycerolov v plazme u 

kurčiat. 

Semená marhule a mandľový olej sú bohaté na mono- a polynenasýtené mastné 

kyseliny (Jia et al., 2011). Mandle v dennej strave znížili LDL až o 9,4 %, znížili pomer LDL: 

HDL o 12,0 % a zvýšili HDL o 4,6 % (Jenkins et al., 2002). Výsledky štúdie Zibaeenezhad et 

al. (2017) ukázali, že suplementácia olejom z divých mandlí (Amygdalus scoparia) môže 

priaznivo ovplyvniť profil lipidov, najmä v redukcii triacylglycerolov v sére. Jamshed et al. 

(2014) zistili, že mandle tiež inhibujú dyslipidémiu na zvieracích modeloch prostredníctvom 

viacerých ciest vrátane inhibície syntézy de novo cholesterolu.  

 

Tab. 2 Vplyv konzumácie horkých marhuľových semien na lipidový profil 

Parameter 

(mmol.l
-1

) 

1. odber 2. odber 3. odber P 

TC 5,87 ± 0,76 6,25 ± 0,58 5,68 ± 0,71 0,2662 

LDL 2,95 ± 0,89 3,18 ± 1,03 2,70 ± 0,72 0,0464 

HDL 1,65 ± 0,42 1,66 ± 0,37 1,73 ± 0,54 0,1704 

TAG 1,47 ± 0,69 1,89 ± 1,31 1,47 ± 0,71 0,9808 
Pozn.: Údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD; t-Test medzi 1. a 3. odberom 

 

Okrem lipidového profilu, niektoré nové biomarkery vrátane C-reaktívneho proteínu 

(CRP), sa používajú na predpovedanie rizika KVO. Na základe teórie zápalu je CRP nový 

nezávislý rizikový marker, ktorý sa často používa pri štúdiách KVO (Ridker et al., 2000; 

Burke et al., 2002; Pradhan et al., 2002). U zdravého človeka sú plazmatické hladiny CRP 

veľmi nízke (v priemere 0,8 mg.l
-1

) (Turecký, 2014). Hodnoty vyššie ako 3 mg.l
-1

 naznačujú 

vysoké relatívne kardiovaskulárne riziko, hlavne keď sprevádzajú tradičné rizikové faktory. 

Hodnoty vyššie ako 8 mg.l
-1

 sú odpoveďou na akútnu formu zápalu. Pretrvávanie takýchto 
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vysokých hodnôt CRP znamená vysoké riziko budúcej kardiovaskulárnej choroby, pretože je 

lineárny vzťah medzi kardiovaskulárnym rizikom a koncentráciou CRP v celom rozsahu 

hodnôt (Ridker, 2007). Priemerná hladina hs-CRP bola na začiatku štúdie 4,29 ± 5,13  mg.l
-1

 

a postupne sa znižovala, až na konci štúdie dosiahla nepreukazne  nižšiu hodnotu 2,33 ± 2,67 

mg.l
-1

. Znížená hladina hs-CRP naznačuje, že výživová intervencia môže znížiť zápalové 

procesy v ľudskom tele, čo môže mať priaznivý vplyv na zníženie rizika KVO (Ridker et al., 

2002).  

Kreatínkináza (CK) je enzým katalyzujúci prenos makroergického fosfátu z ATP na 

kreatín za vzniku kreatínfosfátu (Turecký, 2014; Mareková et al., 2017). Pri akútnom 

poškodení kostrového svalu alebo myokardu dochádza po 4 – 6 hodinách ku vzostupu aktivity 

CK v sére, ktoré dosahuje maxima za 12 – 24 hodín a vzhľadom na relatívne krátky polčas 

enzýmu dochádza ku normalizácii jeho aktivity po 48-72 hodinách (Turecký, 2014). Sérové 

hladiny kreatínkinázy počas 6-týždňovej intervenčnej periódy sa v našej štúdii preukazne 

zvýšili z 1,68 ± 0,65 na  2,07 ± 0,88 mg.l
-1

, ale ako bolo uvedené v publikácii Vincent et al. 

(1997) sérové hladiny CK sa môžu prechodne zvýšiť po intenzívnom tréningu a následne sa 

môžu spájať s fyzickou aktivitou. Vďaka tomu, že väčšina CK je lokalizovaná v cytoplazme, 

po každej väčšej fyzickej námahe dochádza ku zvýšeniu plazmatickej aktivity CK. Výška 

vzostupu aktivity CK v plazme závisí od intenzity a dĺžky trvania svalovej záťaže ako aj od 

stavu trénovanosti danej osoby. Aj relatívne malé poškodenie svalu, akým je napr. podanie 

intramuskulárnej injekcie, je schopné signifikantne zvýšiť aktivity CK v sére (Mareková et 

al., 2017). 

 

Tab. 3 Vplyv konzumácie horkých marhuľových semien na CK a hs-CRP 

Parameter 

(mmol.l
-1

) 

1. odber 2. odber 3. odber P 

CK 1,68 ± 0,65 2,17 ± 0,90 2,07 ± 0,88 0,0096 

hs-CRP 4,29 ± 5,13 3,13 ± 4,50 2,33 ± 2,67 0,1024 
Pozn.: Údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD; t-Test medzi 1. a 3. odberom 

 

V klinickej praxi sa enzýmová aktivita alanínaminotransferázy (ALT), 

aspartátaminotransferázy (AST) a alkalickej fosfatázy (ALP) považujú za dôležité 

ukazovatele funkcií pečene (Celik et al., 2008). Kolísanie hladín ALT, AST a ALP je hlavne 

výsledkom úniku týchto enzýmov z cytosolu hepatocytov do krvného obehu. Hoci zvýšenie 

týchto enzýmových aktivít v sére môže naznačovať vážne ochorenie pečene, znížené hladiny 

sérového albumínu (ALB) a celkového proteínu (TP) sa tiež používajú ako indikátory funkcií, 

pretože môžu odrážať zníženú syntézu a zvýšenú degradáciu proteínov pri ochoreniach 

pečene (Kaysen et al., 2002). Hepatocelulárne poškodenie spôsobené rôznymi dôvodmi 

spôsobuje zvýšenie plazmatických hladín niektorých enzýmov vrátane ALT a AST. 

Normalizácia týchto parametrov je akceptovaná ako indikátor zlepšenia funkcie pečene 

(Dufour et al., 2000; Giannini et al., 2005).  

Priemerná hladina AST bola na začiatku aj na konci štúdie 0,35 µkat.l
-1

. Priemerná 

hladina ALT sa po šiestich týždňoch konzumácie nepreukazne (P>0,05) zvýšila z 0,35 ± 0,11 

na 0,45 ± 0,21 µkat.l
-1

. Podobne aj hladina ALP sa po nutričnej intervencii  nepreukazne 

(P>0,05) zvýšila z 1,00 ± 0,18 µkat.l
-1 

na 1,02 ± 0,21 µkat.l
-1

. Priemerná hladina GMT bola 

pred konzumáciou 0,47 ± 0,40 µkat.l
-1

, po 6 týždňoch sa nepreukazne zvýšila (P>0,05) na 

0,53 ± 0,37  µkat.l
-1

 (tab. 4). 
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Tab.  4 Vplyv konzumácie horkých marhuľových semien na hladinu pečeňových 

enzýmov 

Parameter 

(µkat.l
-1

) 

1. odber 2. odber 3. odber P 

AST 0,35 ± 0,07 0,39 ± 0,11 0,35 ± 0,10 0,8765 

ALT 0,35 ± 0,11 0,46 ± 0,23 0,45 ± 0,21 0,0696 

ALP 1,00 ± 0,18 1,00 ± 0,22 1,02 ± 0,21 0,8839 

GMT 0,47 ± 0,40 0,47 ± 0,44 0,53 ± 0,37 0,9116 
Pozn.: Údaje sú vyjadrené ako priemer ± SD; t-Test medzi 1. a 3. odberom 

 

ZÁVER 

 

Cieľom štúdie bolo zistiť, či konzumácia horkých marhuľových semien spôsobuje 

zmeny v lipidovom profile a ďalších parametroch zdravotného stavu u konzumentov 

s hypercholesterolémiou. Výsledky získané v tejto práci podporujú hypotézu, že denná 

konzumácia marhuľových semien v testovanej dávke by mohla prispieť k pozitívnym 

účinkom na zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení. V priebehu štúdie sme zaznamenali 

štatisticky nevýznamný pokles hladiny celkového cholesterolu. Hoci v tejto intervenčnej 

štúdii nedošlo k významnému zvýšeniu HDL, na druhej strane došlo k významnému poklesu 

LDL. Znížená hladina hs-CRP naznačuje, že výživová intervencia môže znížiť zápalové 

procesy v ľudskom tele, čo môže mať priaznivý vplyv na zníženie rizika kardiovaskulárnych 

ochorení. Použitie marhuľových semien na ľudskú výživu je obmedzené kvôli obsahu 

toxického, kyanogénneho glykozidu amygdalínu. Z uvedených výsledkov vyplýva, že pri 

konzumácii marhuľových semien v uvedenej dávke sme nepozorovali žiadne klinické 

príznaky, ktoré by naznačovali poškodenie pečene. Na dôkladnejšie preskúmanie konzumácie 

marhuľových semien v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení sú však potrebné 

dlhšie trvajúce štúdie s väčším počtom dobrovoľníkov.  

 

Poďakovanie: Príspevok vznikol za finančnej podpory vedeckých projektov APVV-0304-12, 
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Summary 

During the experiment were monitored the following honey plants: acacia (Robinia 

pseudoacacia L.), linden (Tilia cordata), sunflower (Helianthus annuus L.) and rape 

(Brassica napus L. var. napus). The higher honey production was in year 2012 as in the 

following year 2013. Among tested plants showed the higher honey production in sunflower. 

Honey production was the lowest in linden in both years (3 kg per bee colony). Honey 

production is not always optimal. The reason for the decline in production of honey are severe 

weather events have adverse effects on honey plants. For most problems can be described as 

rapid warming and large temperature variations.   

Key words: honey plants, honey, production 

 

ÚVOD 

 

Existencia a produkcia tuzemských, hlavne rastlinných potravín, je bytostne závislá od 

opeľovacej činnosti včiel a ďalších opeľovačov. Bez nich by mnohé rastliny už neexistovali, 

lebo by sa nemohli množiť. V prírode sú dva zdroje surovín, z ktorých včely tvoria med. 

Jedná sa o rastlinné šťavy, označované medzi včelármi ako nektár u kvetov rastlín a medovica 

vylučovaná hmyzom. Nektár včely získavajú priamo z kvetov rastlín, ale medovicu včelám 

sprostredkovávajú tzv. hmyzí producenti, najčastejšie vošky. V oboch prípadoch sa jedná o 

rastlinné asimiláty, vznikajúce fotosyntetickou reakciou, kedy pôsobením slnečnej energie 

dochádza v asimilačných orgánoch rastlín k syntéze vysokoenergetických molekúl a ďalšej 

premene do zložitejších štruktúr z vody a oxidu uhličitého. 

Kvalitu medu vo veľkej miere ovplyvňujú rastliny, rastúce a kvitnúce v okruhu cca 2 

km od stanovišťa včelstva, teda od úľa.  Dôležitá je skladba týchto rastlín, ale aj ich 

kvalita. Ak sa v letovom okruhu včelstva nachádza dostatok medonosných rastlín, ktoré 

produkujú veľa nektáru, môže včelár počítať s bohatou úrodou kvalitného medu. V súčasnosti 

je v stredoeurópskej oblasti zvýšený záujem o tmavé medy (medovicové), ktoré predstavujú 

priaznivejšie účinky z hľadiska ľudskej výživy. Obsahujú vyšší obsah minerálnych látok, 

antibakteriálnych látok a enzýmov (Kamaszuk, 2011).                   

Doteraz bolo v mede popísaných viac ako 200 organických zlúčenín. Najvýznamnejšiu 

skupinu predstavujú aromatické látky, ktoré dodávajú medu charakteristickú chuť a vôňu 

(Švamberk, 2004). Vôňa medu je typická medová a závisí od toho, z akého nektáru med 

pochádza (Vorlová et al., 2002). Med je bohatý na množstvo fenolových kyselín a 

flavonoidov, ktoré vykazujú široké spektrum biologických účinkov, pôsobia napríklad ako 

prírodné antioxidanty (Pyrzynska a Biesaga, 2009).  

Antioxidačné pôsobenie fenolových kyselín spočíva predovšetkým v ich redoxných 

vlastnostiach a schopnosti plniť funkciu, či už redukčného činidla alebo donoru atómov 

vodíka (Atoui et al., 2005).  

Sladiaca schopnosť medu je na úrovni 75 % repného cukru. Pre svoje zloženie sa hodí 

do jedál, konzumovaných pred športovým výkonom a po ňom. Je veľmi ľahko stráviteľný 

a poskytuje v koncentrovanejšej podobe rýchly zdroj cukrov (Chadim, 2014). 
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Dnešná doba zabezpečila ľuďom väčšie pohodlie, ale prispela aj k mnohým 

civilizačným ochoreniam. Ľudia sa preto začínajú znovu obracať k prírodným produktom 

a alternatívnej medicíne, ktorá je založená na skúsenostiach našich predkov (Cutting, 2007).  

Med má významný prínos pre ľudské zdravie. Kvalita medu je ovplyvnená klímou, 

druhom rastliny a lokalitou. Tieto podmienky sa hlavne týkajú miesta výskytu a potravového 

reťazca včely, ktorý je úzko spätý s rastlinami, ktoré zaisťujú včelám zdroj potravy. Kvalita 

medu môže byť daná aj spôsobom spracovania alebo skladovacími podmienkami. Tieto 

faktory ovplyvňujú priamo i nepriamo jeho kvalitu (Ptáček, 2007; Chua et al., 2012). 

  

MATERIÁL A METÓDY       

                                                                               

V rámci experimentu sme sa zamerali na produkciu medu u vybraných druhov 

medonosných rastlín: agát biely (Robinia pseudoacacia L.), lipa malolistá (Tilia cordata), 

slnečnica ročná (Helianthus annuus L.), kapusta repková pravá – repka olejka (Brassica 

napus L. var. napus) v rámci dvoch ročníkov 2012 a 2013. Vybranou lokalitou bolo okolie 

Orešian v Topoľčianskom okrese. 

Charakteristika územia: Okres Topoľčany sa nachádza v severovýchodnej časti 

západného Slovenska na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Západných Karpát. Z celkovej 

rozlohy okresu pripadá na poľnohospodársku pôdu 380 km
2
 a na lesy pripadá 168 km

2
.  

Prevažujú tu černozeme a černice, ktoré sú našimi najkvalitnejšími poľnohospodárskymi 

pôdami, vhodnými pre pestovanie najnáročnejších plodín.  Toto územie patrí k málo lesnatým 

krajom Slovenska. Má charakter poľnohospodárskej krajiny. Nízka lesnatosť je dôsledok 

nížinnej polohy územia. V zastúpení drevín prevažujú listnaté dreviny.    

Teplotné a zrážkové pomery:  Z klimatického hľadiska patrí toto územie do teplej, 

mierne suchej oblasti s miernou zimou a priemernou ročnou teplotou 9,8 °C. Priemerná ročná 

hodnota vlhkosti sa pohybuje okolo 76 %. Priemerné ročné zrážky dosahujú hodnotu 650 mm. 

Prevládajúce smery vetra sú severozápadné až severné.  Priemerná ročná teplota v roku 2012 

bola 11,7 °C, čo je o 1,9 °C viac nad dlhodobým priemerom. Rok 2013 bol na Slovensku o 

1,2-1,6 °C teplejší ako dlhodobý priemer. Priemer teploty vzduchu bol 11,2 °C.  V rámci 

posúdenia zrážok za celý rok 2012 spadlo 435 mm, do celoročného normálu chýbalo 125 mm 

zrážok a v roku 2013 spadlo o 13 % zrážok viac  ako bol dlhodobý priemer.    

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

 Včelármi obľúbenou skupinou rastlín sú tie, ktoré sa pýšia veľmi dobrou produkciou 

nektáru, ako pohánka, ďatelina hybridná, repka olejka, yzop lekársky, lipa malolistá, 

agát biely, maliny, čerešňa, višňa, či vŕba rakytová. K včelársky významným stromom patrí  

javor, vŕba, dub, buk, gaštan, hrab, jarabina, jelša, topoľ, a ovocné stromy. Za významný zdroj 

nektáru sa považuje kapusta repková pravá (Brassica napus L. var. napus). Poskytuje nektár s 

cukornatosťou okolo 50 %. Ďalšou nektárodajnou rastlinou je slnečnica ročná (Helianthus 

annuus L.) s vysokým obsahom nektáru a peľu (Kopernický a Chlebo, 2002).  

Najdôležitejším zdrojom znášky nektáru a peľu sú lipy. Rod Tilia obsahuje až 40 

druhov, ktoré rastú v miernom pásme severnej pologule. U nás rastie 17 druhov, z 

včelárskeho hľadiska dominuje lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) s viackvetnými súkvetiami 

(3-16 kvetov). Nektár bohato produkuje aj lipa obyčajná (Tilia vulgaris), lipa veľkolistá (Tilia 

platyphyllos Scop.) a lipa striebristá (Tilia tomentosa Moench.). Mednatosť líp sa udáva až 

200 kg z jedného hektára. Ďalšími zdrojmi peľu a nektáru sú kry, z ktorých sú najdôležitejšie 

baza čierna (Sambucus nigra L.), ktorá kvitne v druhej polovici júna (Kodrík, 2010). 

Dokvitajú aj druhy rastlín z predošlého obdobia. Na poliach v tomto období kvitne kapusta 

repková pravá, jej jarná forma, potom horčica biela a mak siaty. Väčšina z nich kvitne i v 
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ďalšom období včelárskeho roka, ale to závisí od termínu výsevu. Pre stáčanie medu je 

vytýčené obdobie, tzv. medobranie a jeho presný termín závisí od niekoľkých faktorov, 

vrátane umiestnenia včelstva. Väčšinou sa zber medu uskutočňuje 2-3x za rok, v máji až júli 

(Weiss, 2005; Staemmler, 2014). 

Ak by sme tieto medonosné rastliny rozdelili napr. podľa času kvitnutia, tak jednou 

skupinou by boli tie, ktoré poskytujú prvú jarnú znášku. Sem radíme napr. tavoľník zimný, 

vŕbu rakytu, jelšu, liesku, osiku i šafrán. Po nich začínajú kvitnúť rastliny, ktoré zabezpečujú 

hlavnú znášku. V tejto skupine je najviac rastlín, pretože kvitnú v lete.  Tu nájdeme 

napr.  čerešňu, jabloň, repku olejku, odrody ďateliny,  agát či lipu. Poslednou skupinou sú 

rastliny, ktoré kvitnú koncom leta, prípadne na začiatku jesene.   

Hlavným znakom skorej jesene, ktorá je začiatkom včelárskeho roka, je obilná žatva. 

Je to obdobie bez hlavnej znášky, s výnimkou neskorej medovicovej znášky, ktorú poskytujú 

jedle. Z rastlín významných pre včely kvitnú ešte slnečnice, druhýkrát ďateliny (Veselý et al., 

2007). 

August ešte stále poskytuje dostatok zdrojov znášky, hlavne na väčších plochách lúk a 

pasienkov, na poľnohospodárskych pôdach, v lesných porastoch na rúbaniskách. Kvitnúce 

rastliny dokážu v tomto mesiaci zvýšiť produkciu medu. Na poľnohospodárskych pôdach je 

nenahraditeľná slnečnica ročná, ktorá kvitne až do konca septembra a zabezpečuje trvalú 

produkciu nektáru a peľu a často nahradí aj výpadok agátovej znášky (Kodrík, 2010). 

V rámci našich pozorovaní sa rok 2012 teplotne zaradil medzi teplé roky za 

posledných približne 150 rokov aj v rámci meteorologických pozorovaní na celej Zemi, kedy 

sme zaznamenali veľa extrémnych prejavov počasia. Už na začiatku roka 2012 bolo zrejmé, 

že po dlhej a tuhej zime budú včelstvá z hľadiska prezimovania na tom horšie ako po iné 

roky. Chladné počasie s mínusovými teplotami počas noci a dennými teplotami len do 10 °C 

trvali až do polovice marca. Následne v polovici apríla udreli ďalšie silné nočné mrazy, ktoré 

zasiahli skoro celé územie Slovenska a poškodili takmer všetky agátové porasty, a aj časť 

ovocných sadov. Repkové porasty veľmi zle prezimovali a niektoré boli vyorané už v 

jesenných mesiacoch kvôli nevyklíčeným osivám na následky sucha. Začiatok leta priniesol 

ďalšie sucho bez znášky. Z repky, agátu a lipy nebola veľmi vysoká znáška, ale zo slnečnice 

bola pomerne dobrá. Po znáške zo slnečnice však už definitívne prišiel koniec sezóny. 

Tropické teploty v júli a v auguste spálili prakticky všetko kvetenstvo.   

Ako vyplýva z obr. 1, v roku 2012 bola produkcia medu vyššia  (agát – 9 kg/včelstvo, 

slnečnica – 13 kg/včelstvo, repka – 11 kg/včelstvo) ako v nasledujúcom roku 2013 (agát – 6 

kg/včelstvo, slnečnica – 7 kg/včelstvo, repka – 3 kg/včelstvo). Produkcia medu bola najnižšia 

pri lipe v oboch sledovaných rokoch, t.j. 3 kg/včelstvo. 

Prudké a časté zmeny v počasí sa vždy prejavia v konečnom dôsledku aj v medných 

výnosoch. V roku 2013 medné výnosy ovplyvnil najmä neskorý príchod jari. Dlhotrvajúce 

veľké ochladenie a veľká snehová nádielka spôsobili utlmenie včelstiev. Ani v máji nemali 

včelstvá dobré podmienky kvôli striedajúcemu sa daždivému a chladnému počasiu. Hoci 

znáška z ovocných stromov bola dobrá, včely boli oslabené. Počasie včelárom veľmi neprialo, 

znáška z agátu bola slabšia. Vysoké teploty a sucho v júli boli ďalšou príčinou slabej znášky.     

Aj podľa viacerých autorov sú priemerné odhady znášky od jedného včelstva okolo desať 

kilogramov, čo je však závislé od lokality, kde včelár včelári. Všeobecne možno konštatovať, 

že u takmer všetkých hodnotených druhov rastlín (repka, agát, lipa) bola produkcia medu 

nízka. 
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Obr. 1  Produkcia medu na včelstvo 

 

Ak sú včelstvá umiestnené vo veľkej vzdialenosti od zdrojov znášky, denné prínosy 

nektáru alebo medovice sú podstatne nižšie, ako keď sa včelstvá nachádzajú v bezprostrednej 

blízkosti zdrojov. Vyhľadávaný je agát biely, ktorý poskytuje veľké množstvo nektáru a stáva 

sa tak vo včasne ranných oblastiach hlavnou znáškou. Agát poskytuje včelám aj peľ, ale 

nektárová znáška jednoznačne prevažuje. Je vysoká najmä po teplých májových nociach, keď 

pri denných teplotách 24-26 °C môže byť prínos sladiny 5-10 kg na včelstvo denne (Přidal, 

2005). 

 

ZÁVER 

 

Tvorba medu je veľmi zložitý proces, ovplyvňovaný v každej fáze celou radou 

faktorov. Nielenže je závislý na úľovej teplote a počasí, ale predovšetkým na výdatnosti 

znášky, súvisiacej s úrodou peľu, prípadne množstvom medovice.  

Výsledky práce včelárov sú veľmi závislé od klimatických podmienok a počasia, ktoré 

sú v posledných rokoch veľmi nevyspytateľné. Hlavnou príčinou nízkych znášok sú práve 

v prudkých klimatických zmenách rýchle a časté striedania teplôt, niekedy aj v priebehu 

týždňa, čo nepriaznivo vplýva na tvorbu nektáru, a tým aj rozvoj včelstiev a prínos do úľov. 

  „Do 4 rokov od zahynutia poslednej včely na Zemi zhynie aj ľudstvo.“ Pred týmto 

ľudstvu reálne hroziacim apokalyptickým scenárom nás dôrazne varoval už Albert Einstein. 

Je to najmä preto, že opelenie viac ako tretiny ľuďmi konzumovaných a využívaných rastlín 

sprostredkúvajú hlavne včely.  
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Summary 

The aim work was to produce syrups made from fruit (apple, raspberry, currant), and fruit 

syrups fortified with extracts from medicinal plants (melissa, mint, elderberry, marigold, 

linden, lavender and hibiscus). The addition of herbal extracts to fruit syrups has proven to 

increase the content of total polyphenols. The raspberry-melissa syrup had the highest number 

of polyphenols from all the examined syrups. During the determination of polyphenols, 

raspberry syrups with the addition of herbs showed the highest values, followed by apple and 

currant syrup. The addition of hibiscus, linden or marigold with aim to increase polyphenol 

content was the lowest in all syrups. The addition of mint, melissa, elderberry or lavender was 

preferred to the addition of marigold, linden or hibiscus. By determining chemical and 

sensory indicators and their subsequent evaluation, it was found that fortification of fruit 

syrups with various herbal extracts increases their nutritional value and overall attractiveness, 

thus proving a more suitable way to consume syrups. By fortifying fruit syrups with various 

herbal extracts, functional beverages are created, what increases overall nutritional and 

sensory quality. 

Key words: fruit syrups, herbal extracts, functional beverages, polyphenols 

 

ÚVOD 

 

Nápojový priemysel sa v poslednom období zameriava na vývoj zdravších nápojov, 

najmä kvôli zvyšovaniu povedomia spotrebiteľov o vzťahu medzi zložením nápoja a zdravím 

konzumenta (Thakur a Sharma, 2017). Funkčné nápoje môžeme definovať ako nápoje, ktoré 

slúžia konzumentom nie len na doplnenie tekutín, hydratáciu, ale sú obohatené o látky, ktoré 

prispievajú k posilneniu zdravia (Vahid Farzaneh, 2015). Funkčné nápoje obsahujú zložky, 

ktoré poskytujú špecifické benefity pre ľudský organizmu, sú obohatené o vitamíny, 

minerálne látky, aminokyseliny, vlákninu či antioxidanty (Ahmad a Ahmed, 2019). Výroba 

funkčných nápojov je neustále sa meniaca súčasť priemyslu nápojov, keďže sú v tejto oblasti 

stále nové a perspektívne trendy (Turkmen et al., 2019). Dnes sú známe nápoje, ktoré 

deklarujú rôzne prírodné alternatívy dodávajúce telu energiu, so zníženým obsahom taurínu a 

kofeínu. Na trhu sú rôzne vody, obsahujúce ľanové semená, alebo nápoje určené špeciálne pre 

tehotné ženy s kyselinou listovou. Sú vyvinuté chemické metódy na riešenie aplikácie omega-

3 mastných kyselín do vody (Valduga et al., 2018). Rôzne rastlinné a bylinné suroviny 

neustále vedú k inováciám, pretože vegánske, vegetariánske životné štýly sú čoraz viac 

populárne. Spotrebitelia sa zaujímajú o účinnosť biologicky aktívnych látok, vitamínov, ich 

liečivých účinkov, čím otvárajú príležitosti pre výrobcov funkčných potravín. Pridané 

vitamíny, kolagén, chia a ľanové semienka, minerálne látky a prírodný kofeín sú len niektoré 

zo spôsobov, ako sa do nápojov pridáva špecifická funkčnosť (Chandasekara a Shahidi, 

2018). Ako rastlinné ingrediencie sa do funkčných nápojov môžu použiť extrakty zo sušených 

listov rastliny ginkgo biloba. Vedecké štúdie dokázali, že jej prídavok zlepšuje proces učenia 
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a sústredenia sa, pamäť, cirkuláciu krvi v ľudskom organizme. Vždy sa jedná o dokonalý 

spôsob podpory zdravia konzumáciou funkčných nápojov (Valduga et al., 2018).  

Cieľom našej práce bola fortifikácia ovocných sirupov extraktmi z vybraných druhov 

bylín a sledovanie vplyvu tohto prídavku na obsah celkových polyfenolov v nápojoch 

a zlepšenie atraktivity pre spotrebiteľov. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Do pokusu sme vybrali 3 základné druhy ovocných sirupov – jablkový, malinový 

a ríbezľový. Ovocné sirupy sme pripravili tak, že vylisovanú a prefiltrovanú ovocnú šťavu 

sme zmiešali v pomere 1:1 so sacharózou. Na fortifikáciu sirupov sme použili 7 druhov 

bylinných extraktov – z medovky lekárskej (list), z mäty piepornej (list), z bazy čiernej (kvet), 

z lipy malolistej (kvet), z nechtíka lekárskeho (kvet), z levandule lekárskej (kvet) a z ibišteka 

čínskeho (kvet). Extrakty z bylín sme pripravili vylúhovaním 10 g byliny v 400 ml vody 

s teplotou 80 °C. Výsledný fortifikovaný sirup sme pripravili zmiešaním 100 ml základného 

ovocného sirupu a 60 ml bylinného extraktu. Fortifikovanú limonádu sme pripravili miešaním 

fortifikovaného sirupu s vodou v pomere 1:5. 

V základných sirupoch, v bylinných extraktoch a vo  fortifikovaných sirupoch sme 

hodnotili obsah celkových polyfenolov Folin – Ciocalteu metódou (Lachman et al., 2003). 

V následne pripravených fortifikovaných limonádach zaškolení hodnotitelia pomocou 

bodového systému hodnotili vzhľad, vôňu, chuť, dochuť a celkový dojem nápoja a pomocou 

Likartovej škály posudzovali intenzitu farby, chuť a vôňu ovocnej a bylinnej zložky.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V úvode výskumu sme sa zamerali na stanovenie obsahu celkových polyfenolov 

pripravených bylinných extraktoch. Najvyššie hodnoty vykazovali predovšetkým extrakty z 

medovky lekárskej (1437,72 mg GAE.l
-1

) a z mäty piepornej (1121,99 mg GAE.l
-
). Tieto dve 

bylinky vykazovali minimálne dvojnásobne najvyššie hodnoty v porovnaní s ostatnými 

vzorkami bylinných extraktov. Najnižšie výsledky obsahu polyfenolov mal extrakt z ibišteka 

sýrskeho (294,27 mg GAE.l
-1

). Obsah polyfenolov v bylinných extraktoch klesal 

v nasledujúcom poradí: medovka lekárska > mäta pieporná > baza čierna (574,42 mg    

GAE.l
-1

) > levanduľa lekárska (415,25 mg GAE.l
-1

) > nechtík lekársky (351,20 mg GAE.l
-1

)  

> lipa malolistá (346,71 mg GAE.l
-1

) > ibištek sýrsky.  

Obsahy celkových polyfenolov v ovocných sirupoch boli nasledovné: 297,27 mg 

GAE.l
-1

 v ríbezľovom sirupe, 323,86 mg GAE.l
-1

 v jablkovom sirupe a 835,10 mg GAE.l
-1

 

v malinovom sirupe.  

 Nedávna štúdia autorov Caleja et al. (2018) dokázala, že v extrakte z medovky lekárskej 

bolo identifikovaných asi 30 zložiek napr. citronellan (17,61 %), β-citronellol (9,83 %), 

geraniol (14,77 %), geranyl acetát (6,65 %), monerpén aldehyd geranial (5,22 %) a 

seskviterpén aelemol (6,01 %). Tieto zlúčeniny vykazovali insekticídne, fungicídne, 

antioxidačné a antimikrobiálne funkcie. Prídavkom extraktu z medovky do nápoja dochádza 

nie len k zvýšeniu funkčnosti nápoja zo zdravotného hľadiska, ale aj k zvýšeniu mikrobiálnej 

ochrany produktu a tým predlženiu trvanlivosti. Bylinné extrakty z medovky inhibujú rast 

Staphylococcus aureus, Candida utilis, Bacillus subtilis.  

Bylinné extrakty z levandule podľa štúdií Vasileva et al. (2018) obsahujú viac ako 

tretinu polyfenolov a polovicu z nich tvoria flavonoidy. Najviac vyskytujúcou látkou 

v extrakte z levandule je kyselina rozmarínová, katechín a kvercetín. Tieto zlúčeniny 

prispievajú k zvýšenej antioxidačnej aktivite a z toho titulu sa uplatňujú vo farmaceutickom 

a potravinárskom priemysle. 
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Autori Abudunia et al. (2016) podľa experimentálnych štúdií dokazovali 

antibakteriálne  pôsobenie extraktov z kvetov nechtíka lekárskeho. Cieľom bolo porovnať 

účinnosť vodného, metanolového a hexánového extraktu voči klinicky známym patogénom 

pomocou difúzneho testu. Najvyššie antimikrobiálne a antifungálne vlastnosti sa pripisovali 

metanolovému výťažku a najnižšie vodnému výťažku z Calendula officinalis. 

Baza čierna obsahuje vo svojich listoch, plodoch a kvetoch rôzne koncentrácie 

polyfenolov. Kvety bazy obsahovali desaťnásobne viac flavonolov (214,25 mg GAE.l
-1

) ako 

čierne plody (20,18 mg GAE.l
-1

) a niekoľkokrát viac ako listy (17,01 mg GAE.l
-1

). 

Rozmanitosť fenolových zlúčeniny bola oveľa vyššia v kvetoch bazy ako v plodoch a to aj 

v prípade organických kyselín (Sidor a Michalowska, 2015). 

 

Tab. 1 Hodnotenie obsahu celkových polyfenolov (mg GAE.l
-1

) v ovocných sirupoch 

s prídavkom bylinných extraktov 

Bylinný extrakt / ovocný sirup Jablkový sirup Malinový sirup Ríbezľový sirup 

medovka lekárska 1179,29 1662,06 966,18 

mäta pieporná 1045,96 1522,74 846,33 

baza čierna 560,19 1023,11 535,47 

lipa malolistá 473,67 903,64 438,47 

nechtík lekársky 525,73 963,94 458,32 

levanduľa lekárska 520,87 955,70 497,64 

ibištek sýrsky 460,19 861,69 424,61 

 

Pri stanovení obsahu celkových polyfenolov jablkového sirupu s prídavkom 7 rôznych 

druhov bylín došlo k zvýšeniu hodnôt množstva polyfenolov. Jablkový sirup s medovkou 

lekárskou mal obsah najvyšší obsah polyfenolov (1179,29 mg GAE.l
-1

). Najnižšie hodnoty 

vykazoval jablkový sirup s ibištekom sýrskym (460,19 mg GAE.l
-1

).  

Kolniak-Ostek et al. (2013) uvádzajú, že obsah polyfenolov v jablkových 

koncentrátoch (sirupoch) a jablkových šťavách ovplyvňujú predovšetkým technologické 

podmienky spracovania (teplota, čas), pričom autori uvádzajú, že v procese výroby môže 

dôjsť k 50-90 % stratám týchto zlúčenín. Väčšina trhovo dostupných nápojov na báze jabĺk, 

vykazuje nízky obsah polyfenolov a to z toho dôvodu, že technologickými operáciami 

ktorými sú nápoje stabilizované proti zákalu dochádza k ich rozkladu.  

Na koncentráciu a zastúpenie polyfenolov v jablkách ako základných surovinách na 

výrobu štiav, sirupov a nápojov vplýva napr. odroda, podmienky prostredia a pestovania 

jabĺk, stupeň zrelosti, mikrobiologická kvalita. Podľa autorov fenolové kyseliny a flavonoidy, 

ktoré boli zistené v jablkových šťavách a nápojoch z jabĺk sa častokrát zúčastňujú pri 

antioxidačnej ochrane ľudského organizmu a majú preukázateľné protirakovinové vlastnosti, 

ktoré sa spájajú najmä s prevenciou pred vznikom rakoviny hrubého čreva (Juarez-Enriquey 

et al., 2016).  

Malinový sirup vykazoval najvyššie hodnoty obsahu celkových polyfenolov 

spomedzi  ovocných sirupov. Prídavkom bylinných extraktov došlo v tomto prípade 

najvýraznejšiemu zvýšeniu obsahu celkových polyfenolov. Malinový sirup s prídavkom 

medovky má najvyšší obsah celkových polyfenolov (1662,06 mg GAE.l
-1

) zo všetkých 

vyrobených a hodnotených sirupov. Obsah celkových polyfenolov v malinových sirupoch 

s prídavkom bylinnej zložky klesal v nasledujúcom poradí: s medovkou lekárskou  > s mätou 
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piepornou > s bazou čiernou > s nechtíkom lekárskym > s levanduľou lekárskou > s lipou 

malolistou > s ibištekom sýrskym.   

Qin et al. (2018) uvádzajú, že červené maliny sú vynikajúcim prírodným zdrojom 

polyfenolov so stabilnou biologickou aktivitou v akejkoľvek forme, či už sa jedná o čerstvé 

plody, sušené a mrazené plody, malinové šťavy a sirupy. Autori vykonali štúdie, kde zistili 

množstvo celkových polyfenolov v malinových šťavách od 1904,7 do 2158,6 mg GAE.l
-1

. 

Vďaka vysokému obsahu polyfenolov možno považovať plody malín za dôležité suroviny na 

výrobu funkčných potravín. 

Ríbezľové sirupy dosahovali nižšie hodnoty obsahu celkových polyfenolov 

v porovnaní s jablkovými a malinovými sirupmi s prídavkami bylinných extraktov. Najvyššie 

hodnoty mal sirup s prídavkom medovky (966,18 mg GAE.l
-1

) a prídavkom mäty piepornej  

(846,33 mg GAE.l
-1

). Najnižší obsah sme zaznamenali v sirupe s prídavkom ibišteka sýrskeho 

(424,61 mg GAE.l
-1

), ktorý mal taktiež i najnižší obsah polyfenolov spomedzi všetkých 

sirupov s prídavkom bylinných extraktov. Obsah polyfenolov v ríbezľových sirupoch s 

prídavkom bylinnej zložky klesal v nasledujúcom poradí: s medovkou lekárskou > s mätou 

piepornou > s bazou čiernou > s levanduľou lekárskou > s nechtíkom lekárskym > s  lipou 

malolistou > s ibištekom sýrskym. 

Konić-Ristić et al. (2011) skúmali celkový obsah polyfenolov v ovocných šťavách. V 

šťave z malín bol obsah polyfenolov (164,4 mg GAE.100 g
-1

) a v šťave z červených ríbezlí  

(133,0 mg GAE.100 g
-1

). Vyššie hodnoty autori zistili v šťavách z čiernych ríbezlí  

(260,3 mg GAE.100 g
-1

) a čučoriedok (236,3 mg GAE.100 g
-1

). Výsledky ich štúdie 

dokazujú, že obsah polyfenolov v šťave z tmavo modrých bobulí je skoro dvojnásobne vyšší 

ako v sťave z ríbezlí alebo malín. Množstvá skúmaných zlúčenín v nápojoch môže 

ovplyvňovať aj špecifická distribúcia látok počas ich prípravy. 

Z hľadiska hodnotenia senzorickej kvality limonád pripravených z fortifikovaných 

sirupov boli najlepšie hodnotené ríbezľový a malinový sirup s mätou. Mäta lekárska dodala 

akémukoľvek sirupu čerstvú, osviežujúcu chuť a príjemnú jemnú sladkú dochuť v ústach. 

Prídavok bylinného extraktu z mäty, medovky prípadne bazy do ovocného sirupu mal 

pozitívny senzorický aspekt.  

Veľmi zaujímavý z hľadiska vône a chute bol prídavok levandule, ktorá disponuje 

najmä špecifickou vôňou ale i chuťou, takže jej prítomnosť v sirupe značne ovplyvnila 

celkový dojem. Jej prítomnosť niektorí hodnotitelia uvítali, iní naopak nie. Jej najvýraznejšia 

prítomnosť sa podľa hodnotiteľov prejavila najmä v jablkovom sirupe. V prípade jablkového 

sirupu s prídavkom levandule 50 % hodnotiteľov vnímalo jej chuť a vôňu ako intenzívnu 

a taktiež 67 % hodnotilo prítomnosť mäty piepornej ako zložku, ktorá prekrýva jablkovú 

zložku.  

Ibištek sýrsky zafarbil malinový a ríbezľový sirup do jasno červena a dodal mierne 

kyslejšiu chuť avšak jeho prítomnosť bola v porovnaní s ostatnými bylinnými extraktmi 

senzoricky nevýrazná. Malinový sirup s mätovou vykazoval podľa väčšiny hodnotiteľov 

výraznú chuť a vôňu bylinnej zložky. Pri prídavku bazy sa hodnotitelia zhodli na vyváženosti 

ovocnej a bylinnej zložky. V prípade ríbezľového sirupu s ibištekom alebo lipou sa chuť či 

vôňa pridanej zložky rozoznávala ťažšie. 

Prídavok lipy malolistej väčšina hodnotiteľov registrovala ako zanedbateľný a nechtík 

lekársky ovplyvnil sirup tmavším zafarbením a mierne horkou a trpkou dochuťou.  

 

ZÁVER 

 

V súčasnosti stále viac ľudí siaha po funkčných nápojoch, ktoré zabezpečia organizmu 

nie len hydratáciu, ale disponujú aj vysokou nutričnou a senzorickou kvalitou. Cieľom práce 
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bolo fortifikovať tradičné ovocné sirupy bylinnými extraktami z mäty, medovky, bazy, lipy, 

nechtíka, levandule, ibišteka.  

Prídavok bylinných extraktov do všetkých druhov ovocných sirupov zvýšil obsah celkových 

polyfenolov v porovnaním s čistými ovocnými sirupmi. Podľa získaných výsledkov z merania 

obsahu celkových polyfenolov v 26 vzorkách sirupov môžeme konštatovať, že najviac 

efektívny prídavok bylinného extraktu z hľadiska obsahu polyfenolov bol prídavok extraktu z 

medovky lekárskej a mäty piepornej. Prídavok ibišteka, lipy a nechtíka do ovocných sirupov 

vo všetkých prípadoch sa ako najmenej účinný z hľadiska zvyšovania obsahu celkových 

polyfenolov. V rámci hodnotenia organoleptických vlastností limonád z fortifikovaných 

sirupov hodnotitelia uprednostnili sirupy fortifikované mätou, medovkou, bazou a levanduľou 

pred fortifikáciou nechtíkom, lipou a ibištekom.  

 

Poďakovanie: Publikácia vznikla s podporou projektu KEGA 044SPU-4/2019 Inovácia 

vzdelávania v predmetoch so zameraním na skladovanie a spracovanie potravín rastlinného 

pôvodu. 

 

LITERATÚRA 

 

1. ABUDUNIA, A – MARMOUZ, I. – FAOUZI, M. E. – RAMLI, Y. –.TAOUFIK, J. – EL 

MADANI, N. – ESSASSI, E. M. – SALAMA, A. – KHEDID, K. – ANSAR, M. – 

IBRAHIMI, A. 2016. Anticandidal, antibacterial, cytotoxic and antioxidant activities of 

Calendula arvensis flowers. In Journal de Mycologie Méducale  [online], vol. 27, no. 1, 

pp. 31-43. ISSN 1156-5233. DOI: 10.1016/j.mycmed.2016.11.002  

2. AHMAD, A. – AHMED, Z. 2019. Fortification in Beverages. In Production and 

Management of Beverages, Alexandru Grumezescu Alina-Maria Holban, pp. 85-122. 

ISBN 978-0-12-815260-7.  

3. CALEJA, C. – BARROS, L. – BARREIRA, J.C.M
. 

– CIRIC, A. – SOKOVIC, M. – 

CALHELHA, R.C. – BEATRIZ, M. – OLIVEIRA, P.P. – FERREIRA, I.C.F.R. 2018. 

Suitability of lemon balm (Melissa officinalis L.) extract rich in rosmarinic acid as a 

potential enhancer of functional properties in cupcakes. In Food Chemistry [online], vol. 

250, no. 4, p. 67-74. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.01.034 

4. CHANDASEKARA, A. – SHAHIDI, F. 2018. Herbal beverages: Bioactive compounds 

and their role in disease risk reduction - A review. In Journal of Traditional and 

Complementary Medicine [online], vol. 8, pp. 451-458. ISSN 2225-4110. Dostupné na 

internete: DOI: https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2017.08.006 

5. JUAREZ-ENRIQUEZ, E. – SAMERÓN, I. – GUTIERREZ-MENDEZ, N. – 

ORTEGARIVAS, E. 2016. Ultraviolet Irradiation Effect on Apple Juice Bioactive 

Compounds during Shelf Storage. In Foods [online], vol. 5, no. 10, p. 1-8. ISSN 2304-

8158. DOI:10.3390/foods5010010 

6. KOLNIAK-OSTEK, J. – OSZMIAŃSKI, J. – WOJDYŁO, A. 2013. Effect of Lascorbic 

acid addition on quality, polyphenolic compounds and antioxidant capacity of cloudy 

apple juices. In European Food Research and Technology [online], vol. 236, no. 5, pp. 

777-798. ISSN 1438-2385. DOI:10.1007/s00217-013-1931-z  

7. KONIĆ-RISTIĆ, A. – ŠAVIKIN, K. – ZDUNIC, G. – JANKOVIC, T. – JURANIC, Z. – 

MENKOVIC,N. – STAKOVIC, I. 2011. Biological activity and chemical composition of 

different berry juices. In Food chemistry [online], vol. 125, no. 4, pp. 1412-1417. ISSN 

0308-8146. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.10.018 

8. LACHMAN, J. – PRONĚK, D. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – P IVEC, V. – FAITOVÁ, K. 

2003. Total polyphenol and main flavonoid antioxidants in different onion (Allium cepa 

L.) varieties. In Scientia Horticulturae, vol. 30, p. 142-147. ISSN 1805-9333 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marmouzi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faouzi%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramli%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taoufik%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%20Madani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%20Madani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Essassi%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salama%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khedid%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ansar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ibrahimi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28011127
https://doi.org/10.1016/j.mycmed.2016.11.002
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128152607
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128152607
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barreira%20JCM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29412929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciric%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29412929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sokovic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29412929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calhelha%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29412929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beatriz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29412929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliveira%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29412929
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferreira%20ICFR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29412929
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.01.034
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22254110
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22254110
https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2017.08.006
https://doi.org/10.3390/foods5010010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814610012653#!
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.10.018


VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 204 - 

9. QIN, Y. – WANG, L. – LIU, Y. – ZHANG, Q. – LI, Y. – WU, Z. 2018. Release of 

phenolics compounds from Rubus idaeus L. dried fruits and seeds during simulated in 

vitro digestion and their bio-activities. In Journal of Functional Foods [online], vol. 46, 

no. 2, p. 57-65. ISSN 1756-4646. https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.04.046 

10. SIDOR, A. – MICHALOWSKA, A.G. 2015. Advanced research on the antioxidant and 

health benefit of elderberry (Sambucus nigra) in food – a review. In Jounal of Functional 

Foods [online], vol. 18, part B, p. 941-958. ISSN 1765-4646. 

https://doi.org/10.1016/j.jff.2014.07.012 

11. THAKUR, M. – SHARMA, R.K. 2017. Development of Probiotic Pomegranate 

Beverage and Its Physico-Chemical and Microbial Characterization. In International 

Journal of Pure & Applied Bioscience [online], vol. 5, pp. 35-41.  ISSN 2320-7051. DOI: 

http://dx.doi.org/10.18782/2320-7051.2488 

12. TURKMEN, N. – AKAL, C. – OZER, B. 2019. Probiotic dairy-based beverages: 

A review. In Journal of Functional Foods [online], vol. 53, pp. 62-75.  ISSN 1765-4646. 

https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.12.004 

13. VAHID FARZANEH, I. 2015. A review of the health benefit potentials of herbal plants 

onfusions and their mechanism of actions. In Industrial crops and products [online], vol. 

65, pp. 247-258.  ISSN 0926-6690. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.10.057 

14. VALDUGA, T.A. – GONCALVES, L.I. – MAGRI, E. – DEALIBERA FINZER, J. R.. 

2018. Chemistry, pharmacology and new trends in traditional functional and medicinal 

beverages. In Food Research International [online], vol. 92, pp. 174-183.  ISSN 0963-

9969. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.091 

15. VASILEVA, I. – DENKOVA, R. – CHOCHKOV, R. – TENEVA, D. – DENKOVA, Z. 

– DESSEV, T. – DENEV, P. – SLAVOV, A.. 2018. Effect of lavender (Lavandula 

angustifolia) and melissa (Melissa Officinalis) waste on quality and shelf life of bread. In 

Food Chemistry [online], vol. 253, no. 4, p. 13-21. 

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.01.131 

 

Kontaktná adresa:  

doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD., Katedra technológie a kvality rastlinných surovín FBP 

SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: andrea.mendelova@uniag.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.04.046
https://doi.org/10.1016/j.jff.2014.07.012
https://doi.org/10.1016/j.jff.2018.12.004
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.10.057
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09639969
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teneva%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29502812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Denkova%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29502812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dessev%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29502812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Denev%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29502812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavov%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29502812
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.01.131
mailto:andrea.mendelova@uniag.sk


VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 205 - 

MILK PROTEINS AS A SOURCE OF ACTIVE PEPTIDES 

MLIEČNE PROTEÍNY AKO ZDROJ AKTÍVNYCH PEPTIDOV 
 

Miluchová Martina
1
, Gábor Michal

1
, Hanusová Jana

2
 

1
Department of Genetics and Animal Breeding Biology, Faculty of Agrobiology and Food 

Resources, SUA in Nitra  
2
Department of Small Animal Husbandry, Faculty of Agrobiology and Food Resources, SUA 

in Nitra  

 

Summary 

Milk is a highly specialized, complex nutrient system developed by mammalian evolution to 

promote postnatal growth and it is first and sole food for offspring of mammals. Milk and 

dairy products such as cheese, yoghurt, butter and many others are for its rich source of 

proteins, minerals and vitamins important part of human nutrition. Bovine milk also contain 

of bioactive peptides that are linked to positive health effects on the cardiovascular, nervous 

and gastrointestinal systems. Consumption of milk and dairy products may play an important 

role for prevention of a number of diseases such as hypertension, osteoporosis, obesity, dental 

decay and cardiovascular disease. However, many studies show that consumption of milk 

with the beta-casein A1 in humans is associated with a higher incidence of many human 

diseases as a diabetes mellitus, heart ischemic disease, autism, schizophrenia and other 

diseases. 

Key words: milk, bioactive peptides, BCM7 

 

INTRODUCTION 
 

Milk protein-derived bioactive peptides 
 

Food protein-derived bioactive peptides (BAPs) have been extensively studied in 

relation to their potential health promoting effects in humans. A large number of studies have 

been conducted with milk protein-derived BAPs (Hernandez-Ledesma et al., 2014; 

Nongonierma and FitzGerald, 2015). 

Milk protein is a source of peptides that are bioactive (Rizzello et al., 2005) including: 

antibacterial activity (Minervini et al., 2003), antihypertensive activity (Muguerza et al., 

2006), angiotensin-converting enzyme inhibitory (ACE-I) activity (Donkor et al., 2007; 

Minervini et al., 2003) and opioid activity (De Noni and Cattaneo, 2010). These peptides 

potentially impact the cardiovascular, nervous, digestive and immune systems. Potential 

physiological functionality of food-derived bioactive peptides is showed at Fig. 1. 

Many different food protein molecules contain peptide sequences which behave as 

opioid receptor ligands (Teschemacher, 2003; Sun et al., 2003; Kostyra et al., 2004; Guesdon 

et al., 2006; Kamiński et al., 2007).  

Food protein derived opioid peptides are classified as exogenous opioids in that while 

they possess a Tyr residue within their sequence, usually at the N-terminus or in the N-

terminal region, they differ from the endogenous opioid peptides which often have Tyr-Gly-

Gly-Phe as the N-terminal sequence (Teschemacher, 2003). In most cases these exogenous 

peptides have been isolated and subsequently identified from enzymatic digests of their parent 

protein molecules. However, in some cases, synthetic peptides corresponding to specific 

regions within intact food protein molecules have been shown to act as opioid receptor 

ligands (De Noni et al., 2009).   
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Fig. 1 Potential physiological functionality of food-derived bioactive peptides (Korhinen 

and Pihlanto, 2007) 
 

Opioids and opioid receptors 
 

The term “opioid” refers to chemical substances that have a morphine-like activity in 

the body. Some of them are known to play an important role in the response to stress and 

pain, and the control of food intake. These agents act by binding to μ opioid receptors, which 

are found principally in the central nervous system and the gastrointestinal tract 

(Teschemacher, 2003). Opioid receptors belong to the large family of transmembrane- 

spanning G protein-coupled receptors (GPCRs) (Waldhoer et al., 2004). Opioid receptors are 

important regulators of signaling processes throughout the body, including the gastrointestinal 

tract, immune system, the central nervous system (Clarke and Trivedi, 2014), peripheral 

nervous and endocrine tissues (IUPHAR, 2008). Different cellular processes can be linked to 

opioid receptor activation, including adenyl cyclase, Ca2+-channels, K+-channels, or 

phospholipase C turnover. Opioid receptor activation by endogenous and exogenous ligands 

can result in a multitude of effects which include analgesia, respiratory depression, euphoria, 

feeding, the release of hormones, inhibition of gastrointestinal transit, and effects on anxiety 

(Waldhoer et al., 2004). The role of opioid receptors in mediating the effects of  

BCM-7 is supported by the finding that naloxone, a µ opioid receptor-specific competitive 

antagonist, prevents many of the effects of BCM-7, including effects on gastrointestinal 

motility (Pennesi and Clain, 2012; Clarke and Trivedi, 2014) and mucus secretion (Trompette 

et al., 2003), lymphocyte proliferation (Elitsur and Luk, 1991), and histamine release from 

peripheral leukocytes (Kurek et al., 1992). The affinity of bovine BCM-7 to opioid receptors 

is approximately 10 times greater than that of human BCM-7, as it requires a 10-fold greater 

naloxone concentration to prevent receptor binding (Herrera-Marschitz et al., 1989). 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 207 - 

Tolerance to opioid ligands is a well-known phenomenon that occurs after chronic 

exposure to such compounds. On theoretical grounds this could become relevant if food-

derived opioid peptides would be present in significant amounts at the receptor binding site 

during prolonged periods. However, available data suggest that other processes, including 

desensitization or uncoupling are probably also involved (Waldhoer et al., 2004; Christie, 

2008). 

 

Transport of beta-casomorphins across intestinal epithelium 

 

After digestion, the proteins consumed in food have been broken down into single 

amino acids, dipeptides, and tripeptides. These protein "pieces" are actively transported across 

the duodenum and jejunum. In healthy adults the absorption of peptides larger than di-

tripeptides is usually highly restricted and is related to their concentration and their transit 

speed through the gastrointestinal tract (Zong et al., 2007). In specific situations, such as 

during stress, certain diseases or aggression, both animals and humans display increased 

intestinal permeability (Vaarala, 2008). The neonatal gut is known to be relatively permeable 

to proteins but with increasing age the permeability of the intestine to proteins and 

macromolecules decreases (De Noni et al., 2009). Passive transport of beta-casomorphins 

across intestinal mucosal membranes does occur in neonates, which may experience various 

physiological responses, such as an analgesic effect on the nervous system, resulting in 

calmness and sleep in infants (Sakaguchi et al., 2006). Neonatal permeability of the 

gastrointestinal tract for macromolecules and its alteration with time is species-dependent. 

Although intestinal absorption may occur in adults, for example during stress situations (Kuge 

et al., 2006) this group is less vulnerable and generally already exposed to a much greater 

diversity of peptides and proteins (De Noni et al., 2009). Once the beta-casomorphins are 

released in the gastrointestinal tract from milk protein or through oral administration, they 

first come into contact with the luminal mucosa and produce a number of rapid effects on the 

gastrointestinal system (Zong et al., 2007).  

There are two distinct pathways for peptides to cross the intestinal epithelium, i.e. the 

transcellular route (across the plasma membrane of the enterocytes) and the para cellular route 

(across tight junctions between the enterocytes). When transported transcellularly, peptides 

may be metabolized, they can be subject to carrier mediated transport (uptake, efflux, antiport, 

symport) or they can be transported by transcytosis and/or endocytosis (with or without 

hydrolysis) (Des Rieux et al., 2006; Foltz et al., 2008; De Noni et al., 2009). Para cellular 

transport of peptides depends on their hydrophilicity (Iwan et al., 2008). The physicochemical 

properties of peptides, such as molecular size, hydrogen bonding, conformation, partition 

coefficient, hydrophilicity, lipophilicity, and electrostatic potential can modify the permeation 

of peptides. Opioid peptides are generally highly hydrophobic (De Noni et al., 2009). 

Compatible with the presence of endogenous opioid peptides in the gastrointestinal tract, beta-

casomorphins, as exogenous opioid ligands, regulate various endocrine responses, such as the 

secretion of somatostatin (Zong et al., 2007), gastrin (Tan et al., 2001; Zhang et al., 2004) and 

insulin (Kim et al., 2000), modulate ion transport (Tome et al., 1988) and prolong the 

gastrointestinal transit time by inhibiting intestinal peristalsis and motility and the emptying 

rate of the stomach (Daniel et al., 1990). 

Epidemiologically, several studies have reported that BCM7, which is released from 

β-CN A1 variant, is risk factors for the development of some human diseases as diabetes 

mellitus, cardiovascular diseases, child sudden death syndrome (Elliott et al., 1999; 

McLachlan, 2001; Sun et al., 2003; Kamiński et al., 2007; Wasilewska et al., 2011; Nguyen et 

al., 2015). 
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CONCLUSION 

 

BCM is a group of opioid peptides released from b-casein by proteolysis, among 

which BCM7 is a peptide released from b-casein variants containing histidine residue at 

position 67 (b-casein A1 and B variants). Consumption of milk containing variant A1 and B 

b-casein may increase the risk of human disease such as type 1 diabetes and heart disease. 

Reducing or eliminating the consumption of A1 beta-casein, and replacing it with another 

major protein source, such as A2 beta-casein, may avoid some of these disorders or improve 

their symptoms and in the long term reduce the risk of some clinical conditions. 
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Summary 

Obesity is a significant risk factor for a number of chronic diseases, including diabetes, 

cardiovascular diseases, and cancer. Obesity is a multifactorial disease influenced by several 

genetic factors, including the fat mass and obesity-associated (FTO) gene, which is expressed 

in the whole organism. Common polymorphisms of the fat mass and obesity associated gene 

(FTO) have been linked to obesity in some populations. One of these genetic variants 

(rs9939609) has been related to an increased risk of obesity. This report aimed to evaluate 

genetic polymorphism and genetics structure of FTO gene for SNP rs9939609. The target 

group consisted of 68 students from SPU in Nitra. Genomic DNA was isolated from the 

buccal swabs using a commercial kit Qiagen DNA Mini Kit and used in order to estimate 

FTO rs9939609 genotypes by ARMS-PCR method. In the population included in the study 

were homozygote genotype AA (22.06 %), heterozygote genotype AT (44.12 %) and 

homozygote genotype TT (33.82 %). Therefore allele T (55.88 %) dominated above the allele 

A (44.12 %). Our results indicate a considerable superiority of AT genotype and T allele for 

the FTO (SNP rs9939609) gene in the tested population. Genetic structure examined in 

population is in accordance with results by other authors reported in the literature. 

Key words: obesity, FTO gene, SNP rs9939609, ARMS-PCR 

 

INTRODUCTION 

 

The contribution of genetics to the development of obesity has been extensively 

investigated in genome-wide association studies, where the most common forms of obesity 

are polygenic, with the discovery of at least 77 loci associated with this disease (Fall and 

Ingelsson 2014) and 32 loci with a strong association in the increase of BMI (Speliotes et al., 

2013). In the human genome, a several number of genes are involved in the obesity, and fat 

mass and obesity-associated gene (FTO) is surely one of the most important. This gene, 

widely expressed in the whole organism, mainly in hypothalamus, is located on chromosome 

16 (16q12.2), and encodes for the enzyme alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase 

(Fawcett and Barroso, 2010). This enzyme is implied in the regulation of both the control of 

adipocyte thermogenesis and differentiation, contributing considerably to the body fat 

accumulation (Claussnitzer et al., 2015). Furthermore, it contributes to the regulation of 

energy homeostasis and metabolic rate (Hubáček et al., 2011). 

The FTO gene is strongly associated with obesity (Gerken et al., 2007; Magno et al., 

2018; Mozafarizadeh et al., 2019), extreme obesity (Fall and Ingelsson 2014) and  

inflammatory state (Fruhbeck et al., 2001), and may also be associated with food intake 

regulation (Church et al., 2010).  

The most studied FTO single-nucleotide polymorphism (SNP) is rs9939609 with T to 

A change is located in the first intron of the gene, which comprises the A and T alleles, where 

the risk allele A seems to be directly related to increased accumulation of body fat, especially 
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when presented as an AA homozygote (Frayling, 2007). Many studies have shown association 

between A-allele and increased food intake and reduced satiety (Speakman et al., 2008; Lee et 

al., 2010 ); however, the interaction of the rs9939609 SNP with energy expenditure has not 

yet been clarified, since some studies found interaction and others did not (Speakman, 2015). 

Besides the effect induced by rs9939609 A-allele in several basal metabolic parameters (Luis 

et al., 2016; Prakash et al., 2016), it can also interfere in the response promoted by physical 

and/or dietary interventions. Some studies have found a reduction in levels of cholesterol, 

low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), insulin, and HOMA-IR in A-allele carries in 

response to diet (Luis et al., 2015; Luis et al., 2012; Iskandar et al., 2018; Nascimento et al., 

2018). 

 

MATERIAL AND METHODOLOGY 

 

The target group consisted of 68 students from SPU in Nitra. Genomic DNA was 

isolated from the buccal swabs using a commercial kit Qiagen DNA Mini Kit (Qiagen). The 

concentration and purity of DNA was measured using a spectrophotometer 

NanoPhotometer™ (Implen GmbH). All DNA samples were stored at -20°C. 

FTO selected single nucleotide polymorphism rs9939609 was performed by 

amplification-refractory mutation system (ARMS) analysis of point mutation described by 

Fawwad et al. (2015).  The PCR reactions were optimized on a thermocycler C1000TM 

(Biorad) in total volume 25 l. 

PCR fragments were loaded on 3 % agarose gel (Invitrogen) containing GelRedTM 

(Biotium) in 1 × SB buffer (Brody& Kern, 2004)  at 180 V for 15 minutes  and the gel were 

analyzed in the UV rays and the documentary system Olympus C-7070 were used to record 

the results. 

On the basis of molecular genetics analyses we established genotype structure of cattle 

population for FTO gene and calculated allelic frequencies. Significance of differences 

between experimental and theoretically expected frequencies of genotypes we verified with 

2-test. Effectiveness of allele incidence was evaluated with following parameters: expected 

heterozygosity (Heexp), observed heterozygosity (Heobs), polymorphism information content 

(PIC), expected homozygosity (E), effective number of alleles (Ne), level of possible 

variability realisation (V%). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Identification of specific PCR pattern for each allele A and T was performed using 

electrophoretic separation in 3 % agarose gel with 1 × SB and the GelRed intercalation 

reagent (Fig. 1). 

 
Fig. 1 Illustration of FTO rs9939609 genotypes on agarose gels. 

1, 8 – DNA ladder 100 bp (Fermentas); 2, 3, – genotype AT (463 bp, 293 bp, 201 bp); 

5, 6 – genotype TT (463 bp, 293 bp); 4, 7 – genotype AA (463 bp, 201 bp). 
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In the total population included in the study were detected all three genotypes, 

homozygote genotype AA (15 individuals), heterozygote genotype AT (30 individuals) and 

homozygote genotype TT (23 individuals). In the total population heterozygotes AT – 0.4412 

were the most frequent, while homozygotes AA – 0.0792 were the least frequent ones. This 

suggests slight a superiority of allele T (0.5588). Detailed frequencies of genotypes and alleles 

are presented in Tab. 1.  

 

Tab. 1 Genotype and allele frequencies of FTO rs9939609  

 

Genetic equilibrium of analyzed population was evaluated on the base χ2-test. In the 

total population included in the study non-significant differences in frequencies of genotypes 

were found. 

The expected homozygosity for gene FTO is in the population stated a slight increase 

in homozygosity (0.5069). This caused a slight decrease in the level of possible variability 

realization (50.05%), which corresponds to the effective number of alleles (1.9728). The 

population genetic indices for FTO gene in population presented Tab. 2. 

 

Tab. 2 The population genetic indices for FTO gene in analysed population  

 

The A allele, known as a risk allele, has been shown to be associated with increased 

energy intake, increased intake of dietary fat or protein, increased appetite and reduced 

satiety, poor eating habits, and loss of control over eating (Loos and Yeo, 2014). As a 

consequence, it is related to a higher risk of excessive weight gain and obesity, increasing the 

risk by 20% - 30% (Frayling et al., 2007).  In our analyzed population was slight a superiority 

of allele T over allele A. We detected that AA genotype was least represented. In tested 

population was predominated heterozygote genotype AT for FTO rs9939609 marker with 

frequency of occurrence to 44.12%. Our data correspond with results referred by other 

authors. Considerable a predominance of heterozygote genotype AT and least occurrence of 

genotype AA found West et al. (2018) in European population, Magno et al. (2018) and 

Nascimento et al. (2018) in Brazilian population and Mozafarizadeh et al. (2019) in Iranian 

population. Similary, Iskandar et al. (2018) in a population of Indonesian observed a high 

proportion of genotype AT but lowest representation was genotype TT. Liguori et al. (2014) 

suggest that the TA heterozygous genotype has been shown to be a strong risk factor for 

metabolic syndrome in association with female genderend, to get her with total cholesterol, 

basal metabolic rate (BMR), and age, accounted for 21% of the risk for metabolic syndrome 

in white populations. 

The FTO polymorphism does not influence physical activity level (PAL), yet several 

studies reported that its obesity-increasing effect may be suppressed in physically active 

individuals. Several studies have reported that the FTO effect on obesity-related traits is 

reduced by approximately 30% in physically active compared with sedentary adults (Loos and 

 

LOCUS 

GENOTYPE 

FREQUENCIES 

ALLELIC 

FREQUENCIES 
2 

d.f.=2 

 

P 

AA AT TT A T 

FTO 

rs9939609 

0.2206 0.4412 0.3382 0.4412 0.5588 0.754 0.6861 

Locus Alelles Heobs Heexp PIC E Ne V% 

FTO 

rs9939609 

A; T 0.4412 0.4931 0.3715 0.5069 1.9728 50.05 
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Yeo, 2014; Muc et al., 2015). In other studies, the effect size of FTO variants is up to 80% 

lower in physically active individuals (Vimaleswaran, et al., 2009; West et al., 2018).  

 

CONCLUSION 

 

Obesity has a multifactorial origin and its prevalence has increased dramatically, thus 

determining the genetic polymorphism of genes might be an important approach as a marker 

of genetic predisposition to obesity for all population groups. The FTO gene, specially SNP 

rs9939609 with risk allele A, is strongly associated with obesity, extreme obesity and 

inflammatory state, and may also be associated with food intake regulation. Studies that seek 

to identify the effect of the genetic polymorphisms in metabolic markers are important 

because they can help with prevention alternatives and more individualized treatments, 

according to the genetic background of each patient. 
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Summary 

The aim of this thesis has been to evaluate the causes of men’s infertility and also the factors 

which affect this infertility. These factors are the influence of lifestyle, diet, smoking, obesity, 

alcohol, environment and the lack of activity. In second part of this thesis we have mainly 

concentrated of the influence of the environment on infertility. This area is in this part 

described more complexly. We have evaluated abnormalities from normal properties of 

sperms in relation to the individual diagnoses and consequences related to the men’s infertility 

in the West Slovakia. We have totally analyzed 93 samples of men’s ejaculates. For each 

sample we have determined the concentration of all sperms for 1 ml, the concentration of 

sperms motility for 1 ml, the A – motion, pathology, diagnosis and men’s age. We have 

evaluated the occurrence of men’s infertility malfunction in the whole area of the West 

Slovakia. Concerning the age we have evaluated the infertility malfunction in terms of three 

age categories. In the age group of 41--50 years old men the most occurring malfunction was 

the oligoasthenozoospermia (60%). The asthenozoospermia occurred mainly in the age group 

of 20-30 years old men (41.67%) and also in the age group of 31-40 years old men (32.89%). 

Key words: infertility, sperms, diagnosis, lifestyle, environment 

 

ÚVOD 

 

Tehotenstvo je všeobecne bežnou záležitosťou, ktorá nastáva po tom, ako sa žena 

a muž rozhodnú počať dieťa. Aj napriek tomu, toto rozhodnutie môže zostať pre niektoré 

manželské páry nesplnené. V polovici prípadov je príčina zo strany ženy a v polovici 

prípadov zo strany muža, alebo môže dôjsť ku kombinácii príčin oboch pohlaví. Neplodnosť 

sa tak stáva dôležitým spoločenským problémom. Počet neplodných párov na Slovensku 

narastá. Až jeden zo šiestich párov je neplodný, až 17 % párov trpí vážnymi poruchami 

plodnosti. Neplodnosť najčastejšie pramení zo zhoršenia životného prostredia či z odloženia 

materstva do vyššej vekovej kategórie. 

Hodnoty charakterizujúce semeno zdravého muža podľa manuálu WHO z roku 2010 

sú nasledovné: objem ejakulátu má byť 1,5-6 ml, počet spermií má vykazovať aspoň 15 

miliónov v 1ml, viac ako 60 % spermií má byť živých, pričom minimálne 4 % spermií majú 

vykazovať normálnu morfológiu. Bohužiaľ, v priemyselne vyspelých krajinách dnes spĺňa 

tieto ukazovatele iba malá časť mužov. V týchto krajinách prevláda skutočnosť, že človek 

musí koexistovať s nadmerným množstvom chemických látok počas celého života. 

Priemyselná činnosť, energetika, doprava, ale aj poľnohospodárska produkcia sú trvalým 

zdrojom cudzorodých látok, ako sú ťažké kovy, ktoré sa dostávajú do životného prostredia 

a do potravinového reťazca. Olovo je jeden z najznámejších a najrozšírenejších toxických 

kovov, ktorý už pri relatívne nízkych koncentráciách nepriaznivo ovplyvňuje činnosť buniek, 

orgánov, a tým aj celého organizmu. Bežne sa vyskytuje v životnom prostredí – vo vode, 

v pôde, v prachu a v dovezených produktoch vyrobených z olova (Papanikolaou et al., 2005). 

Klesá nielen počet a pohyblivosť spermií, ale aj objem semena, ktoré zase na druhej strane 
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obsahuje väčší počet morfologicky poškodených spermií. Porovnanie kvality semena vo 

Francúzsku u 1350 darcov semena odhalilo, že počet spermií klesol za posledných 23 rokov 

každý rok o 2 %, pričom najmladší muži mali najhoršiu kvalitu semena (Mihálik et al., 2009). 

Z týchto faktorov vyplýva, že neplodnosť je dnes dôležitým spoločenským problémom, ktorý 

sa stáva čoraz viac aktuálnejším.  

Cieľom práce bolo zistiť problematiku príčin vedúcich k mužskej neplodnosti. Práca 

skúma hlavne vplyv životného prostredia, pesticídov, ťažkých kovov na pohyblivosť, počet 

spermií, tvar spermií a celkovú plodnosť muža, vyplývajúcu z pôsobenia týchto faktorov.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

V našej štúdii sme hodnotili 93 vzoriek ejakulátov mužov zo západného Slovenska vo 

veku od 20 do 50 rokov. Vzorky pochádzajú z Centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú 

reprodukciu GYN – FIV, Nitra. Následne bola hodnotená koncentrácia všetkých spermií na 1 

ml, koncentrácia motilných spermií na 1 ml, pohyb A, patológia a diagnóza.  

Jednotlivé vzorky hodnotenia ejakulátu sme zaradili do skupín podľa nasledujúcich 

diagnóz: normozoospermia (N), čo znamená, že semeno je normálnych parametrov; 

astenozoospermia (A) označuje zníženú pohyblivosť spermií;  astenoteratozoospermia (AT) 

znamená stav, pri ktorom sú spermie tvarovo nevyhovujúce norme a zároveň majú zníženú 

pohyblivosť; oligoastenozoospermia (OA) je znížená koncentrácia a menšia pohyblivosť 

spermií; oligoastenoteratozoospermia (OTA) označuje stav, kedy sú spermie v menšom počte, 

tvarovo nezodpovedajú norme a ich pohyblivosť je významne obmedzená; teratozoospermia 

(T) znamená znížený podiel spermií normálneho tvaru.  

Zo všetkých získaných údajov sme urobili tabuľky s percentuálnym zastúpením 

jednotlivých diagnóz v závislosti od kvality ejakulátu a veku pozorovaných mužov. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V práci sme analyzovali vzorky ejakulátu mužov na západnom Slovensku. 

Z jednotlivých analýz sme zistili, že najčastejšie sa vyskytujúcou diagnózou bola 

astenozoospermia (34,07 %)  a následne oligoastenozoospermia (31,87 %). Medzi ďalšie 

menej časté poruchy patrili astenoteratozoospermia (6,59 %) a oligoastenoteratozoospermia 

(4,40 %). Najvyššia priemerná koncentrácia všetkých spermií bola pri teratozoospermii, pri 

ktorej bola taktiež aj najvyššia, priemerná koncentrácia motilných spermií a priemerná 

hodnota pohybu A.  

Vychádzajúc zo štúdií vykonaných vo Fínsku, Francúzsku, Grécku a Írsku možno 

predpokladať, že za poškodením tvorby spermií v posledných dekádach musia byť zmeny 

v životnom prostredí alebo súčasný životný štýl. V rozvinutých priemyselných krajinách sú 

totiž tieto zmeny najmarkantnejšie. Farmakologické skúmanie problému taktiež odhaľuje 

vplyv exogénnych chemikálií na narušenie hormonálneho systému organizmu. Niektoré 

kontaminanty životného prostredia dokážu meniť aktivitu jednotlivých hormónov. Plody 

a novorodenci sú najzraniteľnejšou skupinou kvôli svojmu rýchlemu rastu a vývoju, ktorý 

prekonávajú a zároveň sú vystavení takýmto chemikáliám vo vode a v potrave (Mihálik et al., 

2009). 

V tabuľke č. 1 sú znázornené počty jednotlivých zmien ejakulátu a priemerných 

hodnôt pohyblivosti a patológie spermií u mužov s poruchami plodnosti na západnom 

Slovensku. Následne sú uvedení najväčší znečisťovatelia ovzdušia a látky používané 

v technologickom procese, vypúšťané do ovzdušia na danom území. Hodnotili sme celkovo 

93 vzoriek ejakulátu mužov, ktoré vykazovali poruchu plodnosti. Najčastejšie sa vyskytujúca 

diagnóza ejakulátu u sledovaných mužov  na západnom Slovensku bola astenozoospermia, 
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ktorá sa vyskytla u 31 mužov. Najvyššiu koncentráciu motilných spermií (16 x 10^6 ml) 

a pohyb (50 %) sme zaznamenali pri teratozoospermii. Najväčšiu hodnotu patológie sme 

zistili pri diagnóze astenoteratozoospermii a oligoastenoteratozoospermii (97,5 %). 

 

Tab. 1 Hodnotenie zmien ejakulátu mužov a priemerných hodnôt pohyblivosti 

a patológie spermií  na západnom Slovensku 

Diagnóza 

 Priemerná 

koncentrácia 

všetkých spermií 

na 1 ml (x10^6ml)  

Priemerná 

koncentrácia 

motilných 

spermií na 1 ml 

(x10^6ml)  

Pohyb A 

(priemerná 

hodnota) 

Patológia 

(priemerná 

hodnota) 

  n % n n % % 

N 19,00 20,88 24,12 15,00 48,11 82,53 

A 31,00 34,07 16,71 9,10 21,94 81,68 

AT 6,00 6,59 15,17 7,50 16,67 97,50 

OA 29,00 31,87 11,28 5,92 16,79 80,28 

OTA 4,00 4,40 10,75 4,38 8,75 97,50 

T 2,00 2,20 26,50 16,00 50,00 97,00 

Pozn.: N – normozoospermia, A – astenozoospermia, AT – astenoteratozoospermia, OA – 

oligoastenozoospermia, OTA – oligoastenoteratozoospermia, T – teratozoospermia 

 

Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia na západnom Slovensku v rámci chemického 

priemyslu (podľa REZZO) sú nasledujúce podniky: Slovnaft, a.s. Bratislava; Istrochem, a.s., 

Bratislava; Slovakofarma, a.s., Hlohovec; Slovenský hodváb, a.s., Senica; Chemolak, a.s., 

Smolenice; Koželužne, a.s., Bošany; Novácke chemické závody, a.s., Nováky; Matador, a.s., 

Púchov; AssiDomän Packaging, a.s., Štúrovo; Duslo, a.s., Šaľa. Register zdrojov znečistenia 

ovzdušia (REZZO) taktiež uvádza zdroje znečistenia na základe bilančných metód, teda 

posudzuje látky používané v technologickom procese, ktoré sa vypúšťajú do ovzdušia. 

V množstve viac ako 1 tona sú vypúšťané najmä anorganické zlúčeniny chlóru, chlór, 

amoniak, sírovodík, sírouhlík, benzén, fenol, kyselina octová, olefíny, styrén, toluén, xylén, 

formaldehyd, acetaldehyd, metylmetakrylát, etylénoxid, vinylchlorid, merkaptány, tioétery 

(www.enviroportal.sk). 

Olovo a kadmium sú toxické kovy, ktoré pôsobia toxicky aj pri nízkych expozíciách. 

Účinkom olova nastáva porucha nervového systému, hypertenzia a poškodenie obličiek 

(Papanikolaou et al., 2005; Soylak et al., 2006). Kadmium vyvoláva v organizme živočíchov 

mnohé patologické procesy (Sokol et al., 1998). Kobalt a nikel sa na rozdiel od olova 

považujú za kovy potrebné v nepatrných množstvách pre organizmus (Kacmar et al., 1999). 

Kobalt však pri vyšších dávkach pôsobí embryotoxicky a teratogénne, poškodzuje plodnosť, 

dochádza k zníženiu hmotnosti semenníkov, koncentrácie spermií a ich 

pohyblivosti.V tabuľke č. 2 sú znázornené jednotlivé diagnózy ejakulátu mužov podľa veku 

na západnom Slovensku. Výskum a jeho výsledky boli vykonávané na celkovom počte 93 

mužov. Pri skúmaní porúch plodnosti mužov podľa veku sme ako najčastejšiu poruchu 

zaznamenali diagnózu astenozoospermiu a oligoastenozoospermiu. Najvyšší podiel 

astenozoospermie sme zaznamenali v skupine mužov vo veku 20-30 rokov (41,67 %) a 31-40 

rokov (32,89 %). V skupine 41-50 ročných mužov sme zaznamenali najväčší výskyt 

oligoastenozoospermie (60 %). Najvyššia priemerná koncentrácia všetkých spermií (22,5 x 

10^6 ml) bola vo vekovej kategórií 41-50 ročných mužov, zatiaľ čo najvyššia priemerná 

koncentrácia motilných spermií (9,67 x 10^6 ml) sa vyskytovala vo vekovej skupine 20-30 

ročných mužov. 
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Tab. 2 Jednotlivé diagnózy ejakulátu sledovaných mužov v závislosti od veku na 

západnom Slovensku 

Vek 20-30 31-40 41-50 

Počet vzoriek (n) 12 76 5 

    

  n % n % n % 

N 2,00 16,67 16,00 21,05 1,00 20,00 

A 5,00 41,67 25,00 32,89 1,00 20,00 

AT 2,00 16,67 4,00 5,26 0,00 0,00 

OA 3,00 25,00 23,00 30,26 3,00 60,00 

OTA 0,00 0,00 4,00 5,26 0,00 0,00 

T 0,00 0,00 2,00 2,63 0,00 0,00 

 

Medzi jeden z najvýznamnejších kontaminantov prostredia sa považuje nikel, aj 

napriek svojej esencialite pre živočíšny organizmus. Papanikolaou et al. (2005) popísali 

histopatologické zmeny semenníkov, prisemenníkov a mechúrikovitej žľazy, ako aj 

poškodenie morfológie spermií. Nikel vplýva tiež negatívne na produkciu testosterónu. 

Jedným z cieľových orgánov toxicity niklu sú aj obličky. Západné Slovensko ako celok sa 

vyznačuje nižšou mierou znečistenia ovzdušia s výnimkou okolia väčších miest a  

priemyselných parkov najmä v Bratislavskom kraji.  

 

ZÁVER 

 

Neplodnosť je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie definovaná ako neschopnosť 

páru počať dieťa počas jedného roku nechráneného pohlavného styku. Medzi vonkajšie 

príčiny mužskej neplodnosti patria hlavne faktory životného prostredia. Najväčší 

znečisťovatelia životného prostredia sú priemyselné odvetvia Bratislavy. Na popredné miesto 

patrí rafinéria Slovnaft ako znečisťovateľ podzemných a povrchových vôd, ovzdušia a pôd 

ropnými látkami a derivátmi vznikajúcimi pri výrobe ropy. Ďalšími znečisťovateľmi sú 

Paraplynový cyklus, Volkswagen, Istrochem a i. V práci sme analyzovali spolu 93 vzoriek. 

Najčastejšou poruchou plodnosti na západnom Slovensku bola astenozoospermia, ktorá 

predstavuje nízku pohyblivosť alebo neprogresívny pohyb spermií. Najväčší výskyt porúch 

plodnosti u mužov sme zistili v Bratislave, kde najpočetnejšou diagnózou bola 

oligoastenozoospermia, čo predstavuje nízku koncentráciu spermií spolu s ich nízkou 

pohyblivosťou. Títo muži zároveň pochádzali z oblasti, kde sú zaznamenané výrazné, hore 

uvedené zdroje znečistenia ovzdušia. V rámci analýzy vzoriek podľa veku sme zistili, že 

najväčšie poruchy plodnosti sa vyskytujú u 31-40 ročných mužov s prevládajúcim zastúpením 

astenozoospermie. Z hľadiska analýzy kvality spermií, najvyššiu koncentráciu všetkých 

spermií sme zistili u mužov vo vekovej kategórií 40-50 rokov, napriek tomuto faktu, najvyššia 

koncentrácia motilných spermií bola u 20-30 ročných mužov. Čo sa týka pohybu spermií, 

v tomto ukazovateli najlepšie hodnoty dosiahli 31-40 roční muži a miera patológie bola 

najvyššia u najstaršej vekovej skupiny 41-50 ročných. 
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CHRONIC PANCREATITIS 
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Summary 

The occurrence of acute and chronic inflammation of the pancreas has been increasing for the 

last 30 years. These diseases have negative effect on quality of life. Throughout the diseases, 

there is a disability not only the pancreas gland, but also it´s affected the structure of other 

organs, which can result in serious damages with fatal outcome. The main theme of this work 

is to analyze eating habits in patients with chronic pancreatitis. We have assessed the level of 

compliance with good eating habits, food choices corresponding to low fat diet and also the 

levels of exclusion nutritional risk factors by using an anonymous questionnaire. One of the 

important principles of pancreatic diets is limited intake of free and hidden fats. We have 

found that up to 78% of respondents use the fat for food preparation. Recommended 

consumption of low-fat milk and milk products respects only 49.15%. An important principle 

in patients with chronic pancreatitis is a total alcohol ban. Research shows, that less than half 

(42%) fulfills this condition. Other finding was that, there is a deterioration in health state, 

which results in weight loss due to regime errors (69 % of respondents), or due to stress (54% 

of respondents). We assume, that respect of the dietary measures as ordered by doctor,  the 

right technological preparation of foods, suitable food choices and the absolute prohibition of 

alcohol have the great importance, because their application prevents complications. 

Key words: pancreas, acute pancreatitis, chronic pancreatitis, clinical nutrition 

 

ÚVOD  
 

Akútna a chronická pankreatitída sú dve odlišné ochorenia. Líšia sa u každého 

pacienta individuálnym klinickým prístupom, pričom neoddeliteľnou súčasťou je nutričná 

podpora. Akútna pankreatitída (AP) je akútny zápalový proces tkaniva pankreasu 

s variabilným postihnutím okolitých orgánov a orgánových systémov (Mifkovič a Kiňová, 

2013). Výskyt v Európe a severnej Amerike má v posledných 30 rokoch vzostupný trend, čo 

súvisí predovšetkým s dramatickými zmenami vo výžive obyvateľstva. Jedná sa hlavne 

o stále vzrastajúcu spotrebu alkoholu a vysoko kalorickej potravy s vysokým obsahom 

živočíšnych tukov. Zhruba 20 % prípadov má ťažkú formu (hemoragicko – nekrotická AP) 

a 80 % prípadov predstavuje ľahká forma (edematózna AP). Celková mortalita AP sa 

pohybuje v rozpätí 4 – 10 %, ťažká forma dosahuje 30 %, pričom ak sa objavia infekčné 

komplikácie, môže narásť až na 60 – 80 % (Krechler, 2007).  

Chronická pankreatitída (CHP) je definovaná ako trvalo progredujúci stav, kedy pre 

progresívnu fibrogenézu je funkčný parenchým žľazy nahradený väzivom. V pokročilých 

štádiách choroby tento proces vedie k vzniku exokrinnej a terminálne aj endokrinnej 

nedostatočnosti (Dítě, 2014). Neskôr vzniká diabetes mellitus ako dôsledok exokrinnej  

insuficiencie pankreasu (Karges a Al Dahouk, 2011). 

Incidencia CHP je geograficky rozdielna. V Európe sa udáva 8 prípadov/100 000 obyv./rok. 

Prevalencia sa odhaduje na 27 prípadov na 100 000 obyvateľov, jej mortalita činí 13 – 20 % 

(Žák a Novák, 2010). Hlavným príznakom 80 – 90 % prípadov je bolesť, kde zvyšných 10 – 

20 % tvoria nebolestivé formy. Bolesť je stála, nemá charakter koliky, výraznejšia je na 
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chrbte, lokalizovaná v okolí pupku. Zmierňuje sa na lačno, zhoršuje ju alkohol a strava 

s vysokým obsahom tukov (Vavrečka, 2010). CHP je často spojená s malnutríciou, deficitom 

vitamínov a stopových prvkov (Dastych, 2011). 

Súčasťou liečby CHP sú hlavne diétne opatrenia a substitučná terapia enzýmami 

podávaná pri jedle. Predpokladá sa, že až u 80 % pacientov s CHP môže byť dosiahnutý 

uspokojivý terapeutický účinok v kombinácií diétnych a režimových opatrení spolu 

s abstinenciou alkoholu (Žák a Novák, 2010). Súčasťou základnej liečby pri zápale pankreasu 

je správne zostavená a pacientom dodržiavaná diéta. Vždy je nutné zostaviť ju individuálne, 

podľa konkrétneho zdravotného stavu a stravovacích možností daného pacienta. Diéta sa líši 

v akútnom, ale aj v chronickom štádiu (Kohout et al., 2007).   

Strava chorých s CHP má byť ľahko stráviteľná, mechanicky a chemicky šetriaca 

(Svačina et al., 2012). Tuky je potrebné obmedziť, tepelne ich neupravovať a pridávať až do 

uvarených pokrmov (Boďová, 2015). Čerstvé tuky by mali pokryť maximálne 25 % 

energetického obsahu stravy. Platí zákaz prepaľovaných tukov (Svačina et al., 2012). 

Cieľom prieskumu bola analýza stravovacích návykov u pacientov s chronickou 

pankreatitídou. Akútna a chronická pankreatitída sú ochorenia, ktoré si vyžadujú dodržiavať 

zásady diétneho režimu. Preto je nevyhnutné pre pacientov s CHP správne vyberať a 

identifikovať potraviny, ktoré spôsobujú tráviace ťažkosti a zároveň aplikovať do praxe 

vhodné technologické postupy pri príprave pokrmov, a tým udržať čo najdlhšie dobrý 

výživový stav bez exacerbácií.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Prieskum bol realizovaný na I. internej klinike a  I. chirurgickej klinike Univerzitnej 

nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Cieľovou skupinou boli pacienti liečení na ochorenie 

pankreasu. Respondenti boli z bežnej populácie, získaní metódou náhodného výberu. Celkovo 

sme pomocou anonymného dotazníka oslovili 100 respondentov, vo veku od 23 do 92 rokov, 

s priemerným vekom 53 rokov. Všetci súhlasili so zaradením do prieskumu a spracovaním 

osobných údajov. Pri zbere informácií v rámci výskumu sme použili dotazníkovú metódu. 

Otázky sme formulovali tak, aby boli pre všetkých respondentov zrozumiteľné a jasné, aby 

ich všetci respondenti chápali v rovnakom význame. Prvá časť dotazníka bola zameraná na 

osobnú anamnézu: pohlavie, hmotnosť, výška, vek a vzdelanie. Druhou časťou dotazníka sme 

sa zamerali na nutričnú anamnézu respondentov, zisťovanie informácií o stravovaní pacientov 

s CHP, výber potravinových zdrojov, príjem základných živín, frekvenciu príjmu jednotlivých 

druhov potravín ako sú mäso, mlieko a mliečne výrobky, ryby, ďalej príjem vlákniny 

a antioxidantov prijímaných vo forme ovocia, zeleniny, obilnín a strukovín u pacientov 

s chronickou pankreatitídou. 

Získané údaje od respondentov sme spracovali pomocou programu Microsoft Office 

Excel 2007 a na vyhodnotenie sme použili vhodné, štandardné štatistické funkcie. 

Vyhodnotené výsledky z dotazníkov sme spracovali pomocou grafických znázornení 

a tabuliek, ktoré uvádzame v časti výsledky a diskusia. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Dôležitou zásadou odporúčanej diéty pri CHP je pravidelný a častejší príjem potravy. 

Žák a Zeman (2010) odporúčajú jedlo podávať častejšie, v menších dávkach 5 – 6-krát denne. 

Podobne Beňo (2008) odporúča celodenný príjem energie u CHP rozdeliť do 6 denných jedál 

s približne rovnakou energetickou hodnotou a optimálnym množstvom proteínov. Zásadu 5-6 

denných dávok stravy dodržiava 24 % respondentov (28 % žien, 20 % mužov) (obr. 1). 

Častejší príjem (7-8 denných jedál) udali 2 % respondentov (4 % žien, 0 % mužov) a 3-4-krát 
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denne prijíma stravu najpočetnejšia skupina respondentov – 68 % (64 % žien, 72 % mužov). 6 

% respondentov konzumuje stravu iba 1-2-krát denne (4 % žien, 8 % mužov). 

 
Obr. 1 Frekvencia príjmu stravy u žien a mužov 

 

Z technologických postupov úpravy jedál je vhodné varenie, dusenie, pečenie 

v alobale bez tuku, v teplovzdušnej rúre, prípadne v špeciálne upravených nádobách ako 

teflón (Kohout et al., 2007).   

Zistili sme, že respondenti najčastejšie využívajú z technologických postupov pri 

príprave pokrmov varenie (80 %), dusenie (68 %) a 15 % opýtaných používa odporúčané 

pečenie na sucho. Nesprávny spôsob prípravy, ako je vyprážanie a pečenie na tuku praktizuje 

38 % respondentov. 8 % respondentov udalo aj iné spôsoby prípravy – na pare, grilovanie, na 

studeno vo forme šalátov. 

U chorých s CHP nie je žiaduca vysoká konzumácia tukov, nakoľko ich vyšší príjem 

vyžaduje vyššiu produkciu žlče a pankreatických enzýmov, čo u nich rozhodne nie je žiaduce. 

V diéte možno zaradiť voľný tuk rastlinného i živočíšneho pôvodu. Z hľadiska zdravia sú 

vhodnejšie nenasýtené mastné kyseliny radu n – 3 a n – 6. Zo živočíšnych tukov je vhodné 

maslo vzhľadom k obsahu tukov so stredne krátkym reťazcom mastných kyselín, ktoré je 

lepšie stráviteľné (Kohout et al., 2007).  

Zistili sme, že 22 % respondentov pri príprave pokrmov nepoužíva žiaden tuk (16 % 

žien, 28 % mužov) a až 78 % respondentov tuk používa (84 % žien, 72 % mužov). Zo skupiny 

žien, ktoré tuk používajú – 66,67 % varí na rastlinných tukoch (olivový, slnečnicový, 

kokosový, repkový olej, rastlinné maslo), 11,90 % používa iba živočíšne tuky (maslo, masť) 

a 21,43 % využíva aj rastlinné aj živočíšne tuky. Zo skupiny mužov používajúcich tuky – 

55,55 % varí na tých istých rastlinných tukoch ako ženy, 16,67 % používa iba živočíšne tuky 

a 27,78 % využíva aj rastlinné aj živočíšne tuky. 

Svačina a Bretšnajdrová (2008) uvádzajú ako vhodné druhy mäsa – chudé hovädzie 

mäso, kurča bez kože, králik, ryby, neskôr chudé bravčové mäso. Za nevhodné považujú 

tučné mäsá ako bôčik, kačka, hus, údené, vnútornosti (pečienka, obličky, mozog), jaternice či 

zavináče a údené ryby.  

 Z jednotlivých vhodných druhov mäsa udalo najviac respondentov konzumáciu 

hydiny (82 %) a chudého bravčového mäsa (67 %). Ďalším preferovaným druhom bolo chudé 

hovädzie mäso (49 %). Len 10 % respondentov konzumuje teľacie mäso a 4 % jahňacinu. 

Z iných vhodných druhov mäsa uviedli 3 % respondentov konzumáciu zajačieho mäsa a 1 % 

morčacieho mäsa. Z nevhodných druhov mäsa až 22 % respondentov konzumuje tučné 

bravčové mäso, 4 % konzumujú tučné hovädzie mäso a 5 % divinu. Žiaden respondent neudal 

konzumáciu baraniny. V rámci zisťovania stravovacích zvyklostí nás zaujímala aj frekvencia 
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konzumácie jednotlivých druhov mäsa. Každý deň konzumuje mäso 19 % respondentov (14 

% žien, 24 % mužov), pričom 10 % mužov konzumuje mäso 5 – 6-krát týždenne.  61 % udalo 

konzumáciu 3 – 4-krát týždenne (68 % žien, 54 % mužov) a 20 % respondentov (18 % žien, 

22 % mužov) udalo inú frekvenciu príjmu. Z tohto množstva 18 % žien a 12 % mužov 

konzumuje mäso menej ako 3-krát týždenne (obr. 2). 

  
Obr. 2 Frekvencia konzumácie mäsa u respondentov 

 

Podľa odporúčaní Gazdíkovej et al. (2015) by sa mali konzumovať 3 porcie rybacieho 

mäsa týždenne, pričom jednej porcii zodpovedá 120 g mäsa. U respondentov nás teda 

zaujímalo, ako často zaraďujú do svojho jedálneho lístka ryby, ktoré predstavujú vhodný 

zdroj plnohodnotných živočíšnych bielkovín a nenasýtených mastných kyselín. Ako 

uvádzame na obrázku 3, z celkového množstva opýtaných konzumuje ryby raz do týždňa 43 

% (50 % žien, 36 % mužov), 7 % ich zaraďuje do jedálnička 1-2-krát týždenne (10 % žien, 4 

% mužov) a 3 % ich zaraďujú 2-3-krát do týždňa (4 % žien, 2 % mužov). Až 31 % 

respondentov konzumuje ryby výnimočne (24 % žien, 38 % mužov) a 16 % ich nekonzumuje 

vôbec (12 % žien, 20 % mužov). 

   
Obr. 3 Frekvencia konzumácie rýb u respondentov 

 

Pacienti s diagnózou CHP rozdielne tolerujú mlieko a mliečne výrobky. Ich zaradenie 

do stravy je teda vysoko individuálne. Ako uvádza Boďová (2015), vhodnejšie sú 

kyslomliečne výrobky, nakoľko sladké mlieko a mliečne výrobky sú menej tolerované. 

Z tolerovaných mliečnych výrobkov udáva Kohout et al. (2007) za vhodné syry do 30 % tuku 

v sušine, jogurty do 2 % tuku v sušine, nízkotučný tvaroh a iné nízkotučné výrobky. 
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V prieskume sme zisťovali, koľkí respondenti tolerujú mlieko a mliečne výrobky, ako 

aj ich uprednostnenie odporúčaného mlieka a mliečnych výrobkov so zníženým obsahom 

tuku. 41 % respondentov netoleruje žiadne mlieko ani mliečne výrobky (34 % žien, 48 % 

mužov). 32 % opýtaných toleruje sladké mlieko (34 % žien, 30 % mužov), 10 % toleruje 

mliečne výrobky, ako sú syry a tvaroh (6 % žien, 14 % mužov), 21 % toleruje kyslomliečne 

výrobky, ako sú jogurty a acidofilné mlieko (20 % žien, 22 % mužov) a 11 % toleruje sladké 

aj kyslomliečne výrobky (12 % žien, 10 % mužov). U 59  respondentov (33 žien, 26 mužov), 

ktorí uviedli konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov sme zistili, že 49,15 % konzumuje 

výlučne len nízkotučné výrobky (51,52 žien, 46,15 % mužov) a plnotučné mliečne výrobky 

konzumuje 20,34 % respondentov (18,18 % žien, 23,08 % mužov).   

Jednou z najpodstatnejších zásad správnej výživy pacientov s CHP je úplné vylúčenie 

alkoholu. Krechler (2007) udáva mieru účinku alkoholu, ktorá spôsobí poškodenie 

pankreatickej žľazy (dobu 5-15 rokov), pričom denná dávka alkoholu poškodzujúca žľazu nie 

je jednoznačne stanovená. Kasper (2015) konštatuje, že alkohol je v 60-80 % zodpovedný za 

príčinu CHP. Trvanie alkoholického abúzu až do klinických príznakov sa skracuje na rozpätie 

3-10 rokov, pričom zdôrazňuje, že aj stravovacie návyky a genetická predispozícia sú 

zodpovedné za to, že trvanie abúzu a množstva alkoholu požitého do doby vývoja 

alkoholickej pankreatitídy sú variabilné.  Podmienku úplného vylúčenia alkoholu spomedzi 

našich respondentov dodržiava menej ako polovica opýtaných – 42 % (54 % žien, 30 % 

mužov). Rovnako početná skupina konzumuje alkohol iba príležitostne – 42 % (34 % žien, 50 

% mužov). 6 % prijíma alkohol niekoľkokrát ročne (6 % žien, 6 % mužov), 7 % niekoľkokrát 

mesačne (4 % žien, 10 % mužov) a 3 % opýtaných pije alkohol dokonca denne (2 % žien, 4 % 

mužov) (obr. 4). 

  
Obr. 4 Frekvencia konzumácie alkoholu u respondentov 

 

Najčastejšou príčinou vzniku pankreatitíd je diétna chyba, zakliesnenie žlčníkového 

kamienka na Vaterlovej papile, hyperglycerolémia, či nestriedme požívanie alkoholu (Kohout 

et al., 2007). Za najčastejšiu príčinu zhoršenia stavu uviedli naši respondenti diétnu chybu – 

69 % (70 % žien, 68 % mužov). Druhou najčastejšou príčinou je stres – 54 % (58 % žien, 50 

% mužov). Požitie alkoholu ako príčinu uviedlo 15 % respondentov (8 % žien, 22 % mužov). 

12 % respondentov (14 % ženy, 10 % muži) nevedelo uviesť, čo bolo príčinou ich zhoršeného 

zdravotného stavu. 
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ZÁVER 

 

V rámci prieskumu diétno-režimových opatrení u ľudí s ochorením pankreasu musíme 

konštatovať mnohé nedostatky. Napriek dostatočným vedomostiam o zásadách odporúčanej 

diétnej liečby sa väčšia časť respondentov stravuje nesprávne. Až 74 %  respondentov udalo 

frekvenciu príjmu 1-4-krát denne, oproti odporúčaným 5-6 denným jedlám. Z odporúčaného 

vylúčenia tukov pri tepelnej úprave až 78 % respondentov toto odporúčanie nedodržiava. 

Odporúčanú konzumáciu nízkotučného mlieka a mliečnych výrobkov dodržiava iba 49,15 %. 

Nedostatočná je taktiež konzumácia chudého mäsa rýb, pretože iba 3 % respondentov prijíma 

ryby v odporúčanej frekvencii. Naďalej pretrváva trend nedostatočnej konzumácie ovocia 

a zeleniny. Alarmujúce je zistenie, že zásadu úplného zákazu užívania alkoholu dodržiava 

menej ako polovica opýtaných (42 %). Viac zodpovednejšie sú ženy (54 %)  ako muži (30 

%). Zistené skutočnosti potvrdzujú, že pacienti s CHP nedostatočne dodržiavajú správne 

stravovacie zvyklosti. Pritom priaznivý terapeutický účinok liečby CHP môže byť dosiahnutý 

iba v kombinácii diétnych a režimových opatrení, spoločne s absenciou alkoholu. 
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Summary 

In recent decades, the flax (Linum usitatissimum L.) has become a subject of increased 

concern in nutrition and health. The aim of the work was to evaluate students of the Slovak 

University of Agriculture in Nitra „Human nutrition“ study program in comparison with 

students of non-nutritional study programs the level of knowledge about linseed oil and their 

experience with the use of linseed oil. We evaluated 144 young adults aged 20-27 in two 

groups: 76 students of the Human nutrition study program (52.8 %; group A) and 68 other 

study programs (47.2 %; group B). Linseed oil used regularly 14.5 % from group A and 7.4 % 

from group B (2.52  1.99 times a day). In the examination of the components predominant in 

linseed oil, the clearly preferred response was omega-3 fatty acids (88.2 % and 82.4 % in the 

groups), the less frequent response (but with significant differences between groups) was 

vitamin E (p  0.001) and lignans (p  0.05). There were significant differences in oil 

knowledge between groups (9 versus 3 correct responses from a total of 12). Nutrition 

students had a better knowledge level and more practical experience. A third of students in 

group A (30.3 %), while in group B only 7.4 % had investigated triglycerides (p  0.001). 

Most (60 %) of the students with elevated blood pressure (10.4 %) and most (70 %) of the 

students with elevated cholesterol (6.9 %) do not use linseed oil. Knowledge of linseed oil and 

the experience with its use is important in terms of health care and disease prevention. 

Key words: linseed oil, flax (Linum usitatissimum L.), university students, knowledge, 

consumption 

 

ÚVOD 

 

V posledných desaťročiach sa ľanové semeno stalo predmetom zvýšeného záujmu v 

oblasti výživy a výskumu chorôb pre jeho potencionálny zdravotný prínos spojený s 

niektorými biologicky aktívnymi zložkami. Ľanové semená sú bohatým zdrojom 

polynenasýtených mastných kyselín (PUFA), vlákniny, fytoestrogénových lignanov, 

proteínov a mnohých antioxidantov. Ľan je najvýznamnejším rastlinným zdrojom omega-3 

(najmä alfa-linolénovej kyseliny) a omega-6 mastných kyselín (Prugar et al., 2008; Honců et 

al., 2013; Kasper, 2015). 

Cieľom práce bolo zhodnotiť úroveň vedomostí o ľanovom oleji a skúsenosti 

s používaním ľanového oleja u študentov SPU v Nitre študijného programu Výživa ľudí v 

porovnaní so študentmi študijných programov zameraných na iné oblasti.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Hodnotili sme 144 dospelých osôb vo veku 20-27 rokov v dvoch skupinách: 76 

študentov študijného programu Výživa ľudí FAPZ – Fakulty agrobiológie a potravinových 

zdrojov SPU v Nitre (52,8 %; skupina A) a 68 študentov iných študijných programov FEM – 

Fakulty ekonomiky a manažmentu (47,2 %; skupina B): Manažment podniku a Kvantitatívne 
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metódy v ekonómii. Priemerný vek celého súboru bol 23,53  1,15 rokov, priemerný vek 

skupiny A bol 23,70  1,24 rokov a skupiny B 23,35  1,00 rokov. Vekové zloženie 

a charakteristika súboru sú uvedené v tab. 1 a 2.  

Dotazníkový výskum sme realizovali písomnou a elektronickou formou v anonymnej 

forme. V rámci osobnej anamnézy sme zisťovali viaceré charakteristiky súboru: Na základe 

údajov o telesnej výške a hmotnosti, ktoré boli merané štandardnými metodikami, sme 

vypočítali index telesnej hmotnosti (body mass index) BMI (kg.m
-2

) = hmotnosť (kg)/výška 

(m)
2
. Pri vyhodnotení BMI sme použili údaje WHO (2019) pre dospelých nad 20 rokov. 

Skúmali sme aj vyšetrovanie krvného tlaku a základných lipidových parametrov (celkový 

cholesterol, HDL-cholesterol, triacylglyceroly) štandardnými biochemickými analýzami. Na 

štatistické hodnotenie sme použili chí-kvadrát test.  

 

Tab. 1 Vekové zloženie súboru (n = 144) 

Vek (roky) n % 

21 1 0,7 

22 7 4,9 

23 37 25,7 

24 46 31,9 

25 32 22,2 

26 17 11,8 

27 2 1,4 

28 2 1,4 

 

Tab. 2 Charakteristika súboru  

 Skupina A (n = 76) Skupina B (n = 68) Spolu (n = 144) 

Študijný 

program 
n % n % n % 

Skupina A –  

výživa ľudí  
76 100 0 0 76 52,8 

Skupina B –  

iné 
0 0 68 100 68 47,2 

Pohlavie n % n % n % 

Muž 14 18,4 18 26,5 32 22,2 

Žena 62 81,6 50 73,5 112 77,8 

Parameter min/max x   s min/max x   s min/max x   s 

Vek  

(roky) 
20/27 23,70  1,24 22/27 23,35  1,00 20/27 23,53  1,15 

Telesná výška 

(cm) 
150/188 169,97  7,32 150/192 172,44  8,49 150/192 171,14  7,96 

Telesná 

hmotnosť 

(kg) 

39/111 66,88  14,47 40/104 68,13  13,23 39/111 67,47  13,86 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Skúmali sme používanie ľanového oleja a odborné vedomosti o ňom. Medzi 

skupinami sme porovnávali, či študenti poznajú a aj používajú ľanový olej. Takmer dve 

tretiny (63,2 %) rovnako v obidvoch skupinách o ľanovom oleji len počuli, ale nepoužívali 

ho. Najviac osôb nepoznalo ľanový olej: v skupine A nikto, zatiaľ čo v skupine B cca desatina 

(11,3 %) osôb, t.j. s veľkým rozdielom medzi skupinami.  

 

Tab. 3 Informovanosť a frekvencia konzumácie ľanového oleja 

 
Skupina A Skupina B Spolu 

n % n % n % 

Áno, len som o ňom počul(a), ale nepoužívam ho 48 63,2 45 63,2 93 64,5
- 

Áno, poznám ho dobre, ale nepoužívam ho 12 15,8 9 14,2 21 14,6
- 

Áno, aj som ho niekoľkokrát použil(a) 11 14,5 5 7,4 16 11,1
- 

Áno, aj ho dlhodobo používam 5 6,5 2 3,9 7 4,9 

Nie, nepoznám 0 0 7 11,3 7 4,9 

Pozn.: 
-
p  0,05 

 

Niektoré osoby zo skupiny A (14,5 %) aj zo skupiny B (7,4 %) ľanový olej použili 

sporadicky, niektorí ho dlhodobo používajú (6,5 % skupina A a 3,9 % skupina B) (tab. 3). Tí, 

ktorí používali ľanový olej dlhodobo, ho konzumovali po dobu 4,33  3,06 rokov v skupine A 

a po dobu 5,50  0,71 rokov v skupine B. U dlhodobých konzumentov sme vyjadrili 

frekvenciu používania oleja na deň, ktorá bola v skupine A: 2,21  2,06 -krát denne, 

v skupine B: 3,14  2,42 -krát denne, v celom súbore: 2,52  1,99 -krát denne. Najviac 

študentov v súbore o oleji len počulo, ale nepoužívali ho, a to u cca dvoch tretín (64,5 %) 

respondentov. 

Ľanové semená sú známe svojimi viacerými zdravotnými výhodami, medzi ktoré patrí 

poskytovanie bielkovín a vlákniny, zníženie chuti do jedla a pomoc pri regulácii telesnej 

hmotnosti. Ľanový olej je považovaný za nutričný doplnok stravy, má najvyšší obsah omega-

3 mastných kyselín zo všetkých dostupných rastlinných olejov a vysoký obsah omega-6, 

lignanov, vitamínov a minerálnych látok. Preto je vhodný ako prevencia kardiovaskulárnych 

chorôb. Ľanový olej tiež znižuje hladinu cholesterolu, upokojuje zápaly, chráni žily a povrch 

ciev a posilňuje imunitný systém, zlepšuje metabolizmus. Ďalej je úspešne používaný na 

liečbu slizníc, najmä v hrubom čreve a účinne pomáha pri chronickej a akútnej obstipácii. 

Ľanový olej má mnoho pozitívnych účinkov (Ibrügger et al., 2012).  

Ďalej sme skúmali vedomostnú úroveň študentov o účinkoch oleja a najčastejšie 

zdroje informácií, z ktorých respondenti získavali poznatky (tab. 4).  

Zo všetkých osôb pozná účinky ľanového oleja takmer polovica (49,3 %). V dnešnej 

dobe nie je prekvapením, že takmer tretina študentov (29,2 %) získavala informácie 

o účinkoch ľanového oleja z internetu,  avšak na internete je potrebné dostupné informácie 

selektovať aby neboli dezinformácie považované za vedecké a odborné fakty. Veľmi často sa 

respondenti v skupine A dozvedeli informácie z literatúry (z kníh, zo zborníkov a pod.), jeden 

(0,7 %) v škole. Jednou z častejších odpovedí bolo informovanie sa od známych (14,5 %).  
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Tab. 4 Poznatky o účinkoch ľanového oleja a informačné zdroje 

 Skupina A Skupina B Spolu 

Poznáte účinky ľanového oleja? n % n % n % 

Áno 44 57,9 27 39,7 71 49,3
-
 

Nie 32 42,1 41 60,3 73 50,7
-
 

Kde ste sa dozvedeli o jeho účinkoch?  

Z internetu 24 31,6 17 25,0 41 29,2
-
 

Z časopisu 5 6,6 4 5,9 9 5,1 

Z literatúry (z kníh, zo zborníkov a pod.) 13 16,1 3 4,9 16 11,1 

Od lekára 0 0 2 2,9 2 1,2 

Od známych 10 13,2 10 15,2 20 14,5 

Iné 1 1,3 0 0 1 0,7 

Pozn.: 
-
p  0,05 

 

Pri skúmaní, aké zložky prevládajú v ľanovom oleji, bola jednoznačne preferovaná 

odpoveď omega-3 mastné kyseliny (88,2 % a 82,4 % v skupinách), menej častá bola odpoveď 

vitamín E so signifikantným rozdielom (p  0,001) medzi skupinami (59,2 % verzus 22,1 %). 

O prítomnosti lignanov v oleji informovala preukazne (p  0,05) viac skupina A, a to viac ako 

štvrtina (26,4 % verzus 7,4 %). Z účinkov ľanového oleja poznalo priaznivý vplyv na úpravu 

hypertenzie štatisticky významne (p  0,001) viac študentov prvej skupiny (52,6 % a 19,1 %). 

Najfrekventovanejšie bol uvedený účinok v prevencii kardiovaskulárnych ochorení (72,9 %).  

Najdôležitejším zdrojom lignanov sú rastlinné oleje, najmä ľanový olej je významným 

zdrojom lignanov, ktorých prekurzorom je sekoizolariciresinol diglykozid. Význam lignanov 

je zdôrazňovaný hlavne v súvislosti s prevenciou a podpornou liečbou nádorových ochorení 

(Bojňanská et al., 2013). Lignany majú chemopreventívne, antiangiogénne, proapoptotické 

účinky aj prostredníctvom antiestrogénnych a antioxidačných mechanizmov. Najbohatším 

zdrojom lignínu je ľanové semeno, ktoré obsahuje sekoizolariciresinol a malé množstvo 

matairesinolu. Koncentrácia v ľanovom semene je približne tisícnásobne vyššia ako v iných 

potravinách (Fenga et al., 2016). Pri technologickom spracovaní sa však frakcie lignanov 

oddeľujú spoločne so šupkami a vlákninou, preto nie je strava príliš bohatá na lignany 

(Moravcová a Kleinová, 2002). 

Ďalej sme skúmali, aké účinky ma ľanový olej na ľudský organizmus (tab. 5). 

Potvrdili sme štatisticky významný rozdiel pri konštatovaní, že ľanový olej upravuje 

hypertenziu (p  0,001). Zatiaľ čo v skupine A uvedené tvrdila viac ako polovica 

respondentov (52,6 %), v skupine B to nebola ani pätina respondentov (19,1 %). 

Najfrekventovanejšia odpoveď bola v prevencii kardiovaskulárnych chorôb (72,9 %).  

Takmer polovica respondentov (49,3 %) uvádza ako jeden z mnohých účinkov 

prevenciu rakoviny. Calado et al. (2018) popisuje, že rakovina prsníka je jednou z 

najčastejších typov rakoviny. Ľanové semeno bolo jednou z najviac skúmaných potravín, 

pokiaľ ide o možné vzťahy s rakovinou prsníka. Ľanový olej je bohatý na omega-3 mastné 

kyseliny, kyselinu alfa-linolénovú, lignany a vlákninu. Viaceré štúdie dokázali, že príjem 

omega-3 mastných kyselín súvisí so znížením rizika rakoviny prsníka. V štúdiách na 

zvieratách sa ukázalo, že alfa-linolénová kyselina je schopná potláčať rast, veľkosť a 

proliferáciu rakovinových buniek.  
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Tab. 5 Zložky a účinky ľanového oleja  

 Skupina A Skupina B Spolu 

Ktoré zložky prevažujú v ľanovom oleji? n % n % n % 

Omega-3 mastné kyseliny 67 88,2 56 82,4 123 85,4
-
 

Nasýtené mastné kyseliny 13 17,1 22 32,4 35 24,3
-
 

Vitamín C 6 7,9 11 16,2 17 11,8
-
 

Vitamín E 45 59,2 15 22,1 60 41,7
+++

 

Vláknina  16 21,1 21 30,9 37 25,7
-
 

Lignany 20 26,3 5 7,4 25 17,4
+
 

Aké účinky má ľanový olej?  

V prevencii kardiovaskulárnych chorôb 62 81,6 43 63,2 105 72,9
-
 

Upravuje hypertenziu  40 52,6 13 19,1 53 36,8
+++

 

Vyvoláva alergiu 1 1,3 0 0 1 0,7 

Zrýchľuje metabolizmus 23 30,3 31 45,6 54 37,5
-
 

Zvyšuje cholesterol 0 0 2 2,9 2 1,4 

Je prevenciou rakoviny 39 51,3 32 47,1 71 49,3
-
 

Prírodné preháňadlo 15 19,7 15 22,1 30 20,8 

Pozn.: 
+
p  0,05; 

+++
p  0,001; 

-
p  0,05 

 

Zamerali sme sa aj na vedomosti respondentov ohľadom používania ľanového oleja 

v kuchyni (tab. 6). Študenti by použili ľanový olej v studenej kuchyni, a to skoro tri štvrtiny 

študentov (71,5 %). V studenej aj teplej kuchyni by ľanový olej použila viac ako pätina (22,2 

% študentov).  

Pri hodnotení otázky, či ľanový olej pri tepelnej úprave stráca nutrične hodnotné látky, 

sme medzi skupinami zaznamenali signifikantný rozdiel. Viac ako polovica študentov 

v skupine A (64,5 %) uviedla, že ľanový olej stráca pri tepelnej úprave nutrične hodnotné 

látky. V skupine B si to myslí 41,2 % študentov. Hrncirik a Zeelenberg (2014) uvádzajú, že je 

dôležitý rozdiel medzi rafinovanými a nerafinovanými rastlinnými olejmi. Rafinovaný olej 

bol pri výrobe vystavený vysokým teplotám a tým došlo k zníženiu jeho výživovej hodnoty. 

Nerafinovaný olej (za studena lisovaný), kam sa zaraďuje aj ľanový olej, má zachované cenné 

živiny a prirodzené zloženie mastných kyselín, preto sa používa skôr na dochucovanie ako na 

samotné varenie. Dôležitým faktom je stupeň nenasýtenosti mastných kyselín. Čím je vyšší, 

tým je tepelná stabilita oleja nižšia. Oleje bohaté na mononenasýtené mastné kyseliny (napr. 

rafinovaný olivový olej, slnečnicový olej s vysokým obsahom kyseliny olejovej) sú stabilné 

voči záhrevu a môžu byť vo väčšej miere opätovne použité na rozdiel od olejov bohatých na 

polynenasýtené mastné kyseliny (ľanový olej a i.), ktoré nie sú stabilné. 

Pri otázkach o poznatkoch o ľanovom oleji sme zaznamenali signifikantné rozdiely 

medzi skupinami. Skupina A odpovedala vo väčšej miere správne, z dvanástich odpovedí 

odpovedala na deväť otázok (75 %) správne oproti trom správnym odpovediam (25 %) 

v skupine B. Prvá skupina mala lepšie vedomosti pri otázkach týkajúcich sa ľanového oleja, 

čo predpokladáme súvisí aj so študijným programom respondentov. 

V ďalšej časti práce sme sa zamerali na osobnú anamnézu študentov. Hodnoty BMI 

(tab. 7) pre obezitu a pre-obezitu (25 kg.m
-2

 a viac) dosahovala štvrtina súboru (25,7 %). 

Obezitu I. stupňa malo 5,6 % a II. stupňa 0,7 % osôb. Obezita III. stupňa sa nevyskytovala. 

V jednotlivých skupinách sme pre-obezitu a obezitu zaznamenali u 26,3 % skupiny A a 25 % 

skupiny B. U študentov študujúcich výživu ľudí bol výskyt BMI v uvedených dvoch 

úrovniach klasifikácie (od 25 kg.m
-2

 a viac) paradoxne mierne vyšší ako u študentov iných 
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študijných programov. Naopak podhmotnosť sa vyskytovala nepatrne viac v skupine B. 

Podhmotnosť bola charakteristická celkovo pre 8,3 % osôb, pričom rozdiel medzi skupinami 

nebol výrazný. 

 

Tab. 6 Poznatky o príprave pokrmov s ľanovým olejom 

 Skupina A Skupina B Spolu 

Použili by ste ľanový olej v studenej  

alebo teplej kuchyni? 
n % n % n % 

V studenej kuchyni 61 80,3 42 61,8 103 71,5
-
 

V teplej kuchyni 4 5,3 5 7,4 9 6,3
-
 

V studenej aj teplej kuchyni 11 14,4 21 30,8 32 22,2
-
 

Stráca ľanový olej pri tepelnej úprave  

nutrične hodnotné látky? 
 

Áno 49 64,5 28 41,2 77 53,5
+
 

Nie 5 6,6 8 11,8 13 9,0
-
 

Neviem 22 28,9 32 47,0 54 37,5
-
 

Pozn.: 
+
p  0,05; 

-
p  0,05 

 

Tab. 7 Index telesnej hmotnosti (BMI)  

Hodnotenie 
BMI  

(kg.m
-2

) 

Skupina A Skupina B Spolu 

n % n % n % 

Podhmotnosť < 18,5 6 7,9 6 8,8 12 8,3 

Normálna hmotnosť 18,5 – 24,9 50 65,8 45 66,2 95 66,0 

Pre-obezita 25 – 29,9 13 17,1 15 22,1 28 19,4 

Obezita I. stupňa 30 – 34,9 6 7,9 2 2,9 8 5,6 

Obezita II. stupňa 35 – 39,9 1 1,3 0 0,0 1 0,7 

Obezita III. stupňa nad 40 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Pozorovali sme vyšetrovanie krvného tlaku v súbore (tab. 8). Vyšetrený tlak krvi mala 

väčšina súboru (79,9 %). Z tých, ktorí poznali svoje hodnoty krvného tlaku, mala normálny 

krvný tlak polovica súboru (50,7 %), nízky tlak pätina (27,1 %) a zvýšený desatina (10,4 %).  

Hodnotu tlaku krvi nepoznalo 11,8 % súboru. 

Z aspektu hodnotenia krvného tlaku sme sa zamerali predovšetkým na študentov so 

zvýšeným krvným tlakom a zaujímalo nás, či títo konzumovali ľanový olej. Medzi študentmi 

so zvýšeným krvným tlakom (z 10,4 %) ľanový olej nepoužívalo 60 % a používalo 40 %. 

Potvrdili sme predpoklad, že študenti so zvýšenými hodnotami krvného tlaku ľanový olej vo 

väčšine nekonzumovali. Ľanový olej má zdraviu prospešné zložky, resp. zložky 

s protektívnym účinkom pred vznikom kardiovaskulárnych chorôb resp. ich komplikácií, do 

úvahy prichádzajú aj iné faktory ako pohybová aktivita, celkový zdravý životný štýl. 

Kombinácia ľanového oleja a zdravého životného štýlu s pohybovou aktivitou je veľmi 

vhodná prevencia pred hypertenziou. 
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Tab. 8 Vyšetrenie krvného tlaku 

 Skupina A Skupina B Spolu 

Vyšetrovaný krvný tlak n % n % n % 

Áno 67 88,2 48 70,6 115 79,9
-
 

Nie 9 11,8 20 29,4 29 20,1
-
 

Poznáte svoju hodnotu krvného tlaku?  

Áno, mám zvýšený krvný tlak 7 9,2 8 11,8 15 10,4
-
 

Áno, mám normálny krvný tlak 37 48,7 36 52,9 73 50,7
-
 

Áno, mám nízky krvný tlak 26 34,2 13 19,1 39 27,1
-
 

Nie 6 7,9 11 16,2 17 11,8
-
 

-
p  0,05 

Tab. 9 Vyšetrenie lipidových parametrov 

 Skupina A Skupina B Spolu 

Vyšetrovaný celkový cholesterol n % n % n % 

Áno 47 61,8 34 50 81 56,3
-
 

Nie 29 38,2 34 50 63 43,7
-
 

Poznáte svoju hodnotu cholesterolu?  

Áno, mám zvýšený cholesterol 4 5,3 6 8,8 10 6,9 

Áno, mám normálny cholesterol 43 56,7 31 45,6 74 51,4
-
 

Áno, mám nízky cholesterol 2 2,6 1 1,5 3 2,1 

Nie 27 35,4 30 44,1 57 39,6
-
 

Vyšetrovaný HDL-cholesterol   

Áno 34 44,7 16 23,5 50 34,7
-
 

Nie 42 55,3 52 76,5 94 65,3
-
 

Poznáte svoju hodnotu HDL-cholesterolu?  

Áno, mám zvýšený HDL-cholesterol 4 5,3 0 0 4 2,8 

Áno, mám normálny HDL-cholesterol 27 35,5 14 20,6 41 28,4
-
 

Áno, mám nízky HDL-cholesterol 1 1,3 1 1,5 2 1,4 

Nie 44 57,9 53 77,9 97 67,4
-
 

Vyšetrované triacylglyceroly  

Áno 23 30,3 5 7,4 28 19,4
+++

 

Nie 53 69,7 63 92,6 116 80,6
-
 

Poznáte svoju hodnotu triacylglycerolov?  

Áno, mám zvýšenú hodnotu triacylglycerolov 1 1,3 0 0 1 0,6 

Áno, mám normálnu hodnotu 

triacylglycerolov 
20 26,3 7 10,3 27 18,8

-
 

Áno, mám nízku hodnotu triacylglycerolov 0 0 0 0 0 0 

Nie 55 72,4 61 89,7 116 80,6
-
 

Pozn.: 
+++

p  0,001; 
-
p  0,05 

 

Vyšetrené triacylglyceroly (tab. 9) mala so signifikantným rozdielom (p  0,001) 

tretina osôb v skupine A (30,3 %), zatiaľ čo v skupine B len 7,4 %. Uvedený fakt poukazuje 

na vyšší záujem resp. motiváciu o zaujímanie sa o markery zdravotného stavu a jednotlivé 

zdravotno-nutričné parametre v skupine študentov programu Výživa ľudí, čo sme 
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predpokladali. Celkovo až 80,6 % respondentov triacylglyceroly vyšetrované nemalo a tak ani 

nepoznalo ich hladinu v krvi. Zo študentov, ktorí poznali svoju hodnotu triacylglycerolov, 

mala takmer jedna pätina súboru (18,8 %) triglyceridémiu v referenčnom rozpätí.  

Triacylglyceroly sú hlavným energetickým zdrojom pre organizmus. Sú prijímané buď 

potravou (exogénne), alebo sú tvorené z cukrov a bielkovín (endogénne). V krvi sa prenášajú 

lipoproteínovými časticami, hlavne chylomikrónmi a VLDL-lipoproteínmi. Nepotrebné sa 

ukladajú v tukových tkanivách. U človeka sú uskladnené v tukových bunkách vo forme 

kvapôčok, ktoré tieto bunky celé vypĺňajú. Odbúravajú sa pomocou lipázy (URL1). 

Vyšetrený celkový cholesterol mala viac ako polovica súboru (56,3 %) (tab. 9). 

Takmer polovica (43,7 %) tak vyšetrenie cholesterolu neabsolvovala, čo považujeme za 

nepriaznivo vysoký podiel aj z hľadiska dostupnej možnosti účasti na preventívnych 

prehliadkach. Hodnotu cholesterolémie pritom nepoznalo 39,6 % osôb. Viac ako polovica 

(51,4 %) poznala svoju hodnotu cholesterolu, ktorá bola v referenčnom rozpätí. Zvýšený 

cholesterol malo zistených 6,9 % študentov.  

Ďalej sme pozorovali súvislosť medzi konzumáciou ľanového oleja a vyššími 

hodnotami cholesterolu. Z desiatich osôb (6,9 %) so zvýšeným cholesterolom viac ako dve 

tretiny (70 %) ľanový olej nekonzumovali a len takmer tretina (30 %) ho prijímala. Zistili 

sme, že v prípade zvýšeného cholesterolu väčšina študentov ľanový olej nekonzumovala.  

Dostálová (2011) uvádza, že najmä panenské rastlinné oleje sú bohaté na rastlinné 

steroly. Pretože ich príjem potravou je väčšinou nízky, vyrábajú sa výrobky, najmä 

margaríny, ktoré sú obohatené o rastlinné steroly, ktoré môžu mať na znižovanie hladiny 

cholesterolu priaznivý efekt podobne ako farmakologické prípravky. Rastlinné tuky znižujú 

cholesterolémiu významnejšie pri pravidelnom príjme v množstve väčšom ako 2 g denne. 

Z frakcií cholesterolu sme sa zamerali na lipoproteíny s vysokou hustotou, na HDL-

cholesterol (tzv. dobrý cholesterol). Viac ako tretina respondentov (34,7 %) mala HDL 

vyšetrovaný, ale takmer dve tretiny (65,3 %) ešte vyšetrenie HDL neabsolvovali. Najčastejšie 

však študenti hodnotu zmeraného HDL-cholesterolu nepoznali (67,4 %). Takmer tretina (28,4 

%) mala normálnu hodnotu HDL. HDL-cholesterol pomáha znižovať riziko usadzovania 

nadbytočného cholesterolu na stenách tepien. Priaznivá je jeho vysoká hladina. K správnej 

hladine lipidov v krvi prispieva správna výživa a zníženie príjmu živočíšnych tukov.  

 

ZÁVER 

 

V práci sme hodnotili skúsenosti s používaním ľanového oleja ako aj vedomosti o oleji 

u študentov SPU v Nitre študijného programu Výživa ľudí v porovnaní so študentmi 

študijných programov zameraných na iné oblasti. Ľanový olej používalo buď sporadicky 

alebo pravidelne 21 % študentov (z toho 14,5 % dlhodobo) zo skupiny A z humánnej výživy 

a 11,3 % študentov (z toho 7,4 % dlhodobo) zo skupiny B z iných študijných programov.  

Ako prevládajúcu nutričnú zložku v oleji študenti oboch skupín uvádzali najčastejšie 

omega-3 mastné kyseliny (88,2 % a 82,4 % v jednotlivých skupinách). Signifikantne viac 

študentov humánnej výživy na rozdiel od študentov iných študijných programov zdôraznilo 

obsah vitamínu E ako aj lignanov v ľanovom oleji. Za prospešný účinok konzumácie oleja 

väčšina oboch skupín študentov označila prevenciu kardiovaskulárnych chorôb. Signifikantne 

viac študentov programu Výživa ľudí ako iných ďalej poukázalo na úpravu hypertenzie 

vplyvom konzumácie ľanového oleja. Skúmaním poznatkov o ľanovom oleji sme potvrdili 

preukazné rozdiely medzi skupinami (9 verzus 3 správne odpovede z celkovo 12). Študenti 

programu Výživa ľudí tak mali lepšiu vedomostnú úroveň ako aj viac praktických skúseností.  

Z osôb, ktoré mali zvýšený cholesterol (6,9 %), väčšina (70 % súboru) ľanový olej 

nekonzumovali. Vyšetrované triacylglyceroly malo signifikantne viac študentov humánnej 

výživy (30,3 % verzus 7,4 %) ako iných študijných programov. Vyšetrovanie resp. opakovaná 
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kontrola zdravotno-nutričných parametrov a príjem zdraviu prospešných produktov môže mať 

významný benefit v prevencii chorôb a dosahovaní resp. udržiavaní zdravia. Dôležitým 

predpokladom je dostatočná informovanosť a každodenná aplikácia preventívnych zásad. 

 

Poďakovanie: Práca bola riešená v rámci projektu KEGA-012UKF-4/2019, APVV 

15/0229, KEGA-024SPU-4/2018. 
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Summary 

To determine the differences in fat, protein and water content of wild boar venison in different 

localities was the aim of the study. The musculus semimembranosus was sampled for nutrient 

content analyses. The NIR technology was used to determine protein, intramuscular fat and 

water content. Only young animals determined as piglets were used for analyses of two 

localities. Hunting regions of Tribeč and Považský Inovec were analysed. The average 

content of protein was found 22.61 % for Inovec and 22.67 for Tribeč, with no statistical 

difference. The intramuscular fat content was 2.87 and 3.48 respectively (P > 0.05). Only the 

water content shows the significant difference (P < 0.05) between experimental localities.  

Key words: wild boar, venison, protein, fat, water content 

 

ÚVOD 

 

V sedemdesiatych rokoch bol svetový obchod s divinou odhadnutý na jeden milión ton 

ročne (FAOSTAT, 2017), odvtedy sa produkcia neustále zvyšuje na súčasnú hodnotu okolo 

dvoch miliónov ton ročne (Costa et al., 2016). V súčasnosti narastá medzi konzumentmi 

záujem o mäso zo zvierat, ktoré boli držané a chované v podmienkach, ktoré sa čo najviac 

približujú podmienkam wellfare alebo sa maximálne približujú prirodzeným podmienkam. 

Takéto požiadavky napĺňa mäso a druhy mäsa, ktoré majú vysokú nutričnú hodnotu 

a špecifické senzorické vlastnosti (Vergara et al., 2003; Soriano et al., 2006). Kvalitné mäso 

poskytuje konzumentovi hlavne veľmi prospešné a vysoko stráviteľné bielkoviny (Honikel, 

2009). Obsah živín v mäse môže byť ovplyvnený mnohými faktormi, ako sú druh, vek, 

pohlavie a environmentálne faktory (Lombardi-Boccia et al., 2005; Greenfield et al., 2009; 

Tomović et al., 2011). Honikel (2009) uvádza obsah bielkovín u rôznych druhov zvierat 

v rozpätí od 13 do 23 % v čerstvom mäse. Práve divina z voľne žijúcej zveri je typická 

vysokou nutričnou hodnotou a špecifickými senzorickými vlastnosťami, ktoré vyžadujú 

spotrebitelia a je považovaná za dokázateľný zdroj zdravých potravín (Rywotycki, 2003; 

Soriano et al., 2006). Tento druh mäsa má taktiež veľký potenciál pri spracovaní na rôzne 

mäsové výrobky, ako sú napríklad klobásy (Jones et al., 2015; Nagy et al., 2015) alebo 

polotovary z mletého mäsa (Chakanya et al., 2017). Divina sa všeobecne považuje za zdravé 

jedlo pre jej nízky obsah a priaznivé zloženie  tuku a vyššiemu obsahu bielkovín (Costa et al., 

2016). Obsah tuku vo svalovine zvierat je veľmi variabilný a kolíše v rozmedzí od 1 do 10 % 

(Jensen, 2004). Lugasi (2006) uvádza, že  obsah tuku v divine je nižší v porovnaní 

s hospodárskymi zvieratami a kolíše v rozpätí 1 – 4 %, zatiaľ čo obsah bielkovín je vyšší 

a kolíše v hodnotách 21 – 25 %. Podiel jednotlivých nutričných zložiek v divine je druhovo 

špecifický (Blaška et al., 2017; Šmehýl et al., 2017) a ovplyvňuje ho mnoho faktorov (Blaška 

et al., 2018; Šmehýl et al., 2018). Diviačia zver je všežravec a 90-95 % jej potravy 

predstavuje rastlinná zložka a 5-10 % živočíšna zložka. Diviaky požierajú nadzemné 
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i podzemné časti rastlín a plody, taktiež vajcia a mláďatá vtákov hniezdiacich na zemi, 

slimáky, žaby, larvy a kukly hmyzu (Genov, 1981; Pinna et al., 2007). Štruktúra potravy patrí 

pravdepodobne k faktorom, ktoré sa podieľajú na ovplyvňovaní nutričného zloženia mäsa.  
 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Analyzované lokality 

Biologický materiál sme získali z revírov Štátnych lesov SR z OZ Topoľčianky 

a poľovných revírov zaradených do chovateľskej oblasti JXXVIII Tribeč a z revírov Štátnych 

lesov SR z OZ Prievidza zaradených do JXXVII Považský Inovec v období poľovníckej 

sezóny 2017/2018. Odber vzoriek bol uskutočnený ihneď po ulovení a prvotnom ošetrení. 

Obe lokality spadajú pod chovateľské celky okresu Topoľčany.  

 

Odber vzoriek 

V našej práci sme sa zamerali na kvalitatívne parametre diviny diviačej zveri (obsah 

vody, tukov a bielkovín). Predmetom analýzy boli mladé zvieratá vo veku do 10 mesiacov 

klasifikované ako tohoročné diviačatá. Vek jednotlivých zvierat sme určovali podľa stupňa 

vývoja a obrusu zubov a podľa vonkajších telesných znakov. Biologický materiál sa odoberal 

bezprostredne po ulovení priamo v teréne počas prvotného ošetrenia diviny. Ako biologický 

materiál sme použili musculus semimembranosus. Odobratá vzorka o hmotnosti 200 g zo 

svalu sa uchovala  v chladiacom boxe pri teplote +2  až +4 °C a následne doručila na NPPC - 

VÚŽV Nitra do priestorov laboratória kvality mäsa, kde bola vákuovo uzavretá a uložená 

v chladničke pri teplote +2 až +4 °C do ďalšieho spracovania. 48 hodín post mortem bola 

vykonaná analýza základného chemického zloženia vzorky mäsa (200 g). Dovedna bolo pre 

tento experiment  analyzovaných 59 jedincov diviačej zveri danej vekovej kategórie.  

Z lokality Považský Inovec bolo analyzovaných 29 vzoriek, z lokality Tribeč bolo 

analyzovaných 30 vzoriek.  

 

Stanovenie obsahu vody, tuku a bielkovín 

Základné chemické zloženie svalu (200 g pomletého mäsa) bolo analyzované na 

prístroji FoodScan LAB Analyzer (FOSS, Dánsko). 

 

Princíp merania: 

Meranie spočíva na princípe NIR technológie (Near infrared tchnology). 

Z halogénovej lampy na zadnej strane prístroja vedie svetlo pomocou optických káblov do 

monochromátoru vo vnútri prístroja. Monochromátor pracuje vo vlnových dĺžkach 850 – 

1050 nm. Pomocou optických káblov je svetlo vedené k sústave šošoviek umiestnených nad 

vzorkou a po prechode vzorkou je neabsorbované svetlo privádzané k detektoru. Detektor 

meria množstvo svetla, ktoré prejde vzorkou a pomocou výpočtov (PC) a použitej kalibrácie 

sa po skončení merania zobrazí na displeji výsledok. Vzorka sa v priebehu merania otáča, čo 

umožňuje meranie niekoľkých čiastkových vzoriek a následne vypočítať priemer všetkých 

meraní. Týmto je zaistené veľmi presné meranie aj nie úplne homogénnej vzorky.  

 

Štatistické spracovanie výsledkov 

Analytické vyhodnotenie vstupných dát bolo spracované v programe Statgraphic 

Centurion 18. Vypočítané boli základné variačno – popisné charakteristiky jednotlivých 

pokusných skupín v rámci každého sledovaného znaku. Testovanie významnosti rozdielov 

priemerných hodnôt jednotlivých sledovaných znakov sa počítalo prostredníctvom T-testu na 

hladine významnosti 95 %.  

 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 240 - 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Priemerné hodnoty obsahu bielkovín vo svalovine diviačej zveri z jednotlivých 

analyzovaných lokalít sú zobrazené v tabuľke 1. V lokalite Považský Inovec bolo 

analyzovaných 29 jedincov a priemerná hodnota obsahu bielkovín bola zistená 22,61 ± 1,05 

%. V lokalite Tribeč bolo analyzovaných 30 jedincov s priemernou hodnotou obsahu 

bielkovín vo svalovine 22,67 ± 0,95 %. Minimálna zistená hodnota obsahu bielkovín bola 

zaznamenaná v lokalite Považský Inovec na úrovni 21,35 %. Maximálna zistená hodnota 

obsahu bielkovín vo svalovine bola zaznamenaná v rovnakej lokalite a dosiahla 26,10 %.  

 

Tab. 1 Obsah bielkovín, tuku a vody v musculus semimemranosus  u diviačej zveri v 

sledovaných lokalitách 

Parameter  Obsah bielkovín Obsah tuku Obsah vody 

Lokalita  Pov. 

Inovec 

Tribeč Pov. 

Inovec 

Tribeč Pov. 

Inovec 

Tribeč 

n 29 30 29 30 29 30 

x


 [%] 22,61
a 

22,67
a 

2,87
a 

3,48
a 

72,64
a 

71,11
b 

s 1,05 0,95 1,46 1,24 1,86 1,53 

V 4,67 % 4,23 % 50,88 % 35,71 % 2,57 % 2,15 % 

Min. [%] 21,35 21,40 0,85 2,20 68,55 68,92 

Max. [%] 26,10 24,22 5,60 6,22 74,58 73,93 

Rozpätie  4,75 2,82 4,75 4,02 6,03 5,01 

 (P≤0,05) P = 0,794752 P = 0,0906156 P = 0,00110157 

 

Rozdiely zaznamenané medzi jednotlivým analyzovanými lokalitami boli minimálne. 

Hodnoty, ktoré sme zaznamenali v oboch lokalitách, sa približujú hodnotám, ktoré 

zaznamenali aj iní autori. Paleari et al. (2003) zaznamenali obsah bielkovín vo svalovine 

diviačej zveri 21,9 %, Postolache et al. (2011) zistili u diviačej zveri obsah bielkovín v rozpätí 

21,74 – 22,1 %. Strazdina et al. (2014) zistili u diviakov obsah bielkovín vo svalovine 

v rozpätí 19,55 – 23,18 s priemernou vypočítanou hodnotou 20,88 ± 2,99 %. Skrobák et al. 

(2011) zaznamenali obsah bielkovín u diviačej zveri 21,83 ± 0,57 %. Strazdina et al. (2013) 

zistili podiel bielkovín vo svalovine diviakov až 22,36 ± 2,28 %. Uvedené výsledky 

experimentov prezentujú značne rozdielne hodnoty obsahu bielkovín vo svalovine diviačej 

zveri. Tieto rozdiely však boli spôsobené s najväčšou  pravdepodobnosťou odlišnými 

metodickými postupmi analýz, rôznym vekom jedincov, no a v neposlednom rade to mohlo 

byť spôsobené aj lokalitou, nakoľko sa jedná o výsledky z rôznych krajín Európy, so značne 

rozdielnymi podmienkami. Tieto hodnoty sú nižšie ako sme zaznamenali v našom 

experimente. V porovnaní s ostatnými druhmi poľovnej zveri má však diviačia zver vo 

všeobecnosti vyšší obsah bielkovín. Strazdina et al. (2010) zistili u jelenej zveri priemerný 

obsah bielkovín v mäse 19,61 %,  Blaška et al. (2016) zistili u srnčej zveri obsah bielkovín 

v divine 21,55 %. Wiklund et al. (2014) zistili u jelenej zveri obsah bielkovín v divine 22,6 % 

a u hovädzieho dobytka 21,8 %.  
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Obr. 1 Obsah bielkovín v musculus semimembranosus  diviačej zveri v sledovaných 

lokalitách 

 

Rozdiely zaznamenané medzi lokalitami boli minimálne, a taktiež testovanie rozdielov 

zistených hodnôt medzi  jednotlivými lokalitami nepreukázalo štatistickú významnosť 

rozdielov (tab. 1). P hodnota bola zistená na úrovni 0,794752. Na základe prezentovaných 

hodnôt môžeme konštatovať, že podľa našich výsledkov nie je lokalita významným faktorom, 

ktorý ovplyvňuje obsah bielkovín vo svalovine diviačej zveri.  

Priemerné hodnoty obsahu tuku v zverine diviačej zveri sú prezentované v tab. 1 a obr. 

2. Priemerná hodnota obsahu tuku v lokalite Považský Inovec bola zaznamenaná 2,87 ± 1,46 

%, pričom hodnoty sa pohybovali v rozpätí 0,85 – 5,6 %. V lokalite Tribeč sme zistili 

priemernú hodnotu obsahu intramuskulárneho tuku 3,48 ± 1,24 %, pričom jednotlivé 

namerané hodnoty sa pohybovali v rozpätí 2,20 – 6,22 %. Strazdina et al. (2013) zistili obsah 

tuku v svalovine (musculus longissimus lumborum) diviačej zveri 2,82 ± 1,26 %. Blaška et al. 

(2016) zistili hodnotu intramuskulárneho tuku u diviačej zveri 2,46 %. Takisto nižšiu hodnotu 

obsahu intramuskulárneho tuku zistili Źmijewski a Korzeniowski (2001), ktoré zistili 

v Poľsku hodnotu 1,95 %. Strazdina et al. (2010) dokonca zistili hodnotu 1,48 %. Tieto 

hodnoty sú nižšie v porovnaní s našimi zisteniami. Skrobák et al. (2011) uvádzajú hodnoty 

obsahu tuku u diviakov zo zverníc v Maďarsku 4,27 ± 1,78 %. Táto hodnota je podstatne 

vyššia od našich zistení, čo je pravdepodobne spôsobené vyšším vekom zvierat a rozdielnym 

analyzovaným svalovým tkanivom. Strazdina et al. (2014) taktiež uvádzajú vyššiu hodnotu 

intramuskulárneho tuku v zverine diviačej zveri a to, 3,45 ± 1,67 %. Pomerne vysoké hodnoty 

obsahu tuku v zverine diviaka uvádzajú Zomborszki et al. (1996), ktorí zistili obsah tuku 

v rozpätí 3,5-5,2 %. Quaresma et al. (2011) zaznamenali rozpätie obsahu intramuskulárneho 

tuku v závislosti od zloženia potravy 1,23-4,27 %. Nami zistené výsledky obsahu 

intramuskulárneho tuku nepredstavujú výrazne odlišné hodnoty v porovnaní s ostatnými 

experimentami. Divina je vo všeobecnosti považovaná za mäso s nízkym obsahom tuku 

v porovnaní s hospodárskymi zvieratami. Svalovina diviaka má v porovnaní s domácou 

ošípanou podstatne nižší obsah tuku vo svaloch. Pri domácej ošípanej boli zaznamenané 

hodnoty od 1,00 ± 37 % (Lopez-Bote, 1998) po 15,07 ± 3,47 % (Tóth et al., 2009). 
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Obr. 2 Obsah tuku v musculus semimembranosus  diviačej zveri v sledovaných 

lokalitách 

 

 Medzi sledovanými lokalitami sme zistili určitý rozdiel v hodnotách obsahu 

intramuskulárneho tuku, no testovaním rozdielov stredných hodnôt sme nezaznamenali 

štatisticky významný rozdiel. Bola zistená  hodnota P = 0,0906156, čo nepotvrdilo štatistickú 

významnosť rozdielov hodnôt. Z uvedeného môžeme usudzovať, že lokalita neovplyvnila 

obsah intramuskulárneho tuku vo svalovine diviačej zveri. 

 Popisná charakteristika a priemerné zistené hodnoty obsahu vody vo svalovine 

diviačej zveri sú zobrazené v tab. 1. V lokalite Považský Inovec sme zistili priemernú 

hodnotu obsahu vody 72,64 % ± 1,86 %, pričom jednotlivé namerané hodnoty kolísali od 

68,55 % po 74,58 %. V lokalite Tribeč sme zistili nižšiu hodnotu 71,11 ± 1,53 %, pričom 

zistené hodnoty sa pohybovali v rozpätí 68,92-73,93 %. Strazdina et al. (2014) zistili obsah 

vody vo svalovine diviačej zveri 74,62 %, čo je vyššia hodnota ako sme zistili v našom 

experimente. Blaška et al. (2016) zistili u diviačej zveri obsah vody v zverine 73,19 %. Obe 

zistené hodnoty sú vyššie ako v našom experimente. Uvedený jav je zaujímavý z toho 

hľadiska, že u mladých jedincov je dokázaný vyšší podiel vody vo svalovine oproti dospelým 

jedincom (Blaška et al., 2018). V našom experimente boli analyzované diviačatá, teda 

najmladšia kategória diviačej zveri, napriek tomu obsah vody bol zistený nižší ako 

v konfrontovaných prípadoch. Postolache et al. (2010) zistili vo svojich experimentoch 

priemerný obsah vody v musculus longissimus dorsi 75,36 % u diviačíc a 74,7 % u kancov, 

v musculus semimemranosus to bolo 75,05 % u diviačíc a 74,18 % u kancov a v gluteus 

medium  zistili obsah vody 73,43 % u diviačíc a 74,41 % u kancov. Taktiež tieto hodnoty sú 

vo všetkých prípadoch vyššie, ako sme zaznamenali v našom experimente v oboch lokalitách.  

 V rámci experimentu sme zistili vyššiu hodnotu v lokalite Považský Inovec (obr. 3). 

Rozdiel medzi jednotlivými lokalitami sme determinovali ako štatisticky významný rozdiel 

v obsahu vody medzi analyzovanými lokalitami (P = 0,00110157). Významnosť rozdielu sme 

v rámci experimentu zaznamenali iba pri hodnotení obsahu vody vo svale. V absolútnych 

hodnotách rozdiel nepredstavuje výraznú odchýlku a štatistická významnosť bola vypočítaná 

pravdepodobne z dôvodu nízkej variability vzoriek v rámci každej lokality a kvôli nižšej 

početnosti vzoriek v pokusných skupinách. Napriek vypočítanému preukaznému rozdielu sa 

domnievame, že lokalita, tak ako bolo potvrdené pri obsahu tuku i bielkovín, nehrá významnú 

úlohu z hľadiska chemického zloženia zveriny diviačej zveri.  
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Obr. 3 Obsah vody v musculus semimembranosus  diviačej zveri v sledovaných 

lokalitách 

 

ZÁVER 

 

V danom experimente boli analyzované vybrané chemické parametre zveriny diviaka 

lesného. Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv lokality na obsah analyzovaných parametrov 

diviny. Hodnoty, ktoré sme zaznamenali v našej práci sa približovali hodnotám 

konfrontovaných autorov. Pri obsahu vody vo svale sme v našom experimente zaznamenali 

nižšie hodnoty v porovnaní s inými autormi. Rozdiely medzi našimi výsledkami a závermi 

ostatných autorov boli spôsobené viacerými faktormi, aj keď v danom prípade mohla byť 

lokalita jedným z faktorov, nakoľko sa jednalo o konfrontáciu výsledkov z rôznych častí 

kontinentu, a tým z veľmi rozdielnych klimatických i prírodných podmienok. V rámci nášho 

experimentu sme nepotvrdili vplyv lokality na obsah bielkovín a tuku v divine diviačej zveri. 

Zaznamenané rozdiely boli minimálne a štatisticky nevýznamné. Významný rozdiel 

z hľadiska štatistickej preukaznosti rozdielov v zistených hodnotách sme zaznamenali 

v obsahu vody. Tento rozdiel bol však zapríčinený s najvyššou pravdepodobnosťou nižšou 

početnosťou vzoriek, nakoľko sa jedná o lokality podobného charakteru.  
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Summary 

The aim of this work was to assess people‘s awareness of celiac disease by using 

a questionnaire. In the practical part the questionnaire survey is processed and evaluated. The 

aim of practical part is to assess the level of people‘s awareness of celiac disease and their 

interest in acquiring new information by using the questionnaire. Information was acquired 

from 1.000 completed questionnaires. More women than men were participated in the 

questionnaire survey. The largest number of respondents was from 15-24 age range and with 

secondary education. The respondents were acquiring information about this disease from 

various resources. Almost 49 percent of respondents mentioned that they acquired 

information from their acquaintances. Up to 50.8 percent of respondents expressed their 

interest in information and 64.9 percent of respondents would welcome higher level of 

knowledge of disease through different media. In conclusion, we are able to state that the 

level of knowledge of disease is high and most of the respondents have basic information 

about celiac disease. It was assessed by research that despite of this basic information, the 

respondents still express their interest in acquiring of new information about this kind of 

disease.  

Key words: celiac disease, diagnostics, treatment, gluten-free foods, awareness 

 

ÚVOD 

 

Celiakia (známa ako glutén-senzitívna enteropatia, gluténová enteropatia) 

 je celoživotné autoimunitné ochorenie spôsobené intoleranciou na lepok, ktorý u jedincov 

poškodzuje sliznicu tenkého čreva (Suchá et al., 2015). 

Najčastejšie je diagnostikovaná v detskom veku a puberte, ale môže sa prejaviť 

v ktoromkoľvek veku. Výskyt príznakov je odlišný v detstve a v dospelosti. Medzi príznaky, 

ktoré sa vyskytujú v detstve, patria napríklad nepriberanie na hmotnosti, malý vzrast, hnačky, 

vracanie, opakovaná bolesť brucha, nepokoj. Najčastejším príznakom u detí vo veku 6-24 

mesiacov sú chronické hnačky. Staršie deti a adolescenti majú podobné príznaky ako dospelí. 

Príznaky, ktoré sa vyskytujú v dospelosti, sú tráviaceho pôvodu, ako napríklad hnačky, bolesti 

brucha, zvracanie, chudnutie (Páv, 2006). 

Na stanovenie diagnózy platia revidované odporúčania ESPGHAN (Európska 

pediatrická spoločnosť pre gastroenterológiu, hepatológiu a výživu). Kritéria, ktoré stanovuje 

táto spoločnosť sú anamnéza, klinické príznaky, sérologické testy a črevná biopsia. Sú 

kompatibilné s diagnózou celiakie. K úprave klinických príznakov a sérologických testov 

dochádza po zavedení bezlepkovej diéty, osoba musí byť strašia ako 2 roky a musia byť 

vylúčené choroby podobné celiakii (Husby et al., 2012). 

Veľmi častá chyba je začatie diéty bez vykonania biopsie a nedostatočného sledovania 

protilátok tTG. Po potvrdení celiakie je dôležité obnovenie črevných klkov a zníženie výskytu 

príznakov po určitej dobe od zavedenia diéty. Keďže celiakia je autoimunitné ochorenie na 

genetickom podklade, je potrebné vyšetriť aj príbuzných pacienta (Rubínová et al., 2005). 
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Po potvrdení diagnózy sa nastaví liečba celiakie. Základom liečby je celoživotné 

dodržiavanie bezlepkovej diéty, keďže na liečbu tejto choroby neexistujú žiadne lieky. Pri 

bezlepkovej diéte sa zo stravy vylúčia potraviny s obsahom pšenice, raže, jačmeňa a ovsa. 

Zakázané potraviny je možné nahradiť potravinami z kukurice, sóje, zemiakov, ryže. 

Najlepšie je konzumovať bezlepkové potraviny vyrobené len z bezlepkových surovín. Pri 

dodržaní bezlepkovej diéty dochádza u väčšiny pacientov k normalizácii klinického, 

laboratórneho aj enterobioptického nálezu. Zreteľné klinické zlepšenie už po dvoch týždňoch 

od začiatku liečby má až 70 % pacientov (Ciclitira et al., 2005; Čierna, 2009; Pekárková et al., 

2009). 

Pacientovi, ktorému je diagnostikovaná celiakia, je potrebné  poskytnúť informácie 

o tomto ochorení. Vysvetľuje sa podstata ochorenia a škodlivosť potravín a jedál, ktoré 

obsahujú lepok. Veľmi dôležité je zdôrazniť, že dodržiavanie bezlepkovej diéty umožňuje 

zníženie výskytu príznakov, ako aj predchádzať vzniku rôznych komplikácií  

(Pekárková et al., 2009). 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Prieskumu sa zúčastnilo 1 000 respondentov. Prieskum bol realizovaný pomocou 

dotazníka, ktorý bol elektronicky rozosielaný širokej verejnosti prostredníctvom rôznych 

internetových stránok. Počas siedmych mesiacov bol dotazník dostupný pre širokú verejnosť. 

Na dotazník odpovedali respondenti rôznych vekových skupín, pričom najviac respondentov 

bolo vo vekovej kategórií od 15 do 24 rokov. Prieskumu sa zúčastnilo viac žien ako mužov 

a najviac respondentov odpovedalo na dotazník zo Žilinského kraja. Dotazník bol anonymný 

a časovo nenáročný, pričom obsahoval 21 otázok, z ktorých 5 otázok obsahovalo základné 

demografické údaje  ako pohlavie, vek, kraj, vzdelanie, miesto bydliska a zvyšných 16 otázok 

bolo zameraných na otázky o celiakii, aby sme zistili informovanosť respondentov o tomto 

stále častejšie sa vyskytujúcom ochorení.  

      

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Ako vyplýva z výsledkov, až 59,5 % respondentov správne definovalo celiakiu. Len 

37,5 % respondentov uvádza, že je to citlivosť na lepok a len 3 % z celkového počtu 

respondentov konštatuje, že celiakia je neznášanlivosť laktózy. Obr. 1 znázorňuje, že viac ako 

polovica z opýtaných respondentov dokáže celiakiu definovať správne, čo znamená, že majú 

dostatočné informácie o tomto ochorení. 

 
Obr. 1 Definícia celiakie 

 

Ako môžeme konštatovať z obr. 2, len 5  % respondentov trpelo na celiakiu, 41,5 % 

respondentov uviedlo, že poznajú niekoho vo svojom blízkom okolí, ktorí majú celiakiu. 
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Z celkového počtu respondentov až 28,5 % respondentov uviedlo, že nemajú celiakiu, ale 

poznajú niekoho s celiakiou a 25 % respondentov uviedlo, že nemá gluténovú intoleranciu 

a nepoznajú nikoho vo svojom okolí. Na základe našich zistení môžeme uviesť, že väčšina 

opýtaných respondentov sa často stretáva s týmto ochorením vo svojom okolí, čo 

korešponduje so zisteniami Ciclitira et al. (2005), Čierna (2009) a Pekárková et al. (2009).  

  

 
Obr. 2 Koho postihuje celiakia 

  

V prieskume nás zaujímalo, odkiaľ mali respondenti informácie o celiakii. Ako 

vyplýva z obr. 3, až 48,8 % respondentov získalo informácie o celiakii od svojho známeho, 

11,7 % získalo informácie z odbornej literatúry, 22,3 % respondentov získali informácie 

o celiakii z internetu  a len 9,1 % respondentov uviedlo iný zdroj získavania informácií, ako 

napr. škola, od lekára, v práci, v zdravotníctve a podobne. Na základe toho môžeme 

konštatovať, že možností získavania informácií je veľmi veľa a ľudia získavajú informácie 

z rôznych zdrojov. V súčasnosti je veľa informácií o celiakii a len minimálne množstvo 

z opýtaných respondentov nevedelo, o aké ochorenie ide, ako uvádzajú Rubinová et al. (2005) 

a Suchá et al. (2015). 

 
Obr. 3 Informácie o celiakii 

 

V prieskume sme zisťovali záujem o informácie tykajúce sa celiakie. Z obr. 4 vyplýva, 

že  až 50,8 % respondentov prejavuje záujem o získavanie informácií, čo dokazuje, že sa chcú 

dozvedieť viac ako len základné informácie a 49,2 % respondentov neprejavuje záujem 

o získavanie nových informácií. Za základe získaných výsledkov môžeme zhodnotiť, že 
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záujem o informácie je približne rovnaký ako nezáujem, čo korešponduje so závermi autorov 

Páv (2006) a Suchá et al. (2015). 

 
Obr. 4 Záujem o informácie 

 

Vzhľadom k tomu, že prieskum bol zameraný na informovanosť, tak sme v prieskume 

zisťovali, či by respondenti uvítali viac informácií v médiách ako sú telezízia, rozhlas, 

odborné časopisy a príručky. Na základe toho sme zistili, že 64,9 % uvádza, že by mali média 

viac informovať o celiakii a len 12 % respondentov vyjadrilo názor, že by média nemali 

poskytovať viac informácií a 23,1 % sa nevedelo rozhodnúť, či by sa malo alebo nemalo 

poskytovať viac informácii (obr. 5). Z toho vyplýva, že väčšina ľudí chce viac informácií 

o celiakii prostredníctvom médií, čo korešponduje s informáciami, ktoré uvádzajú Čierna 

(2009) a Suchá et al. (2015).    

 
Obr. 5 Viac informácií v médiách 

 

ZÁVER 

 

Na základe výsledkov môžeme zhodnotiť, že z 1 000 získaných dotazníkov až 59,5 % 

respondentov vie správne definovať celiakiu, pričom sa prieskumu zúčastnilo len 5 % 

respondentov, ktorým bola diagnostikovaná celiakia a približne 70 % respondentov pozná 

niekoho vo svojom okolí, komu bola táto choroba diagnostikovaná. Respondenti získavali 

informácie o celiakii z rôznych zdrojov, a až 48,8 %  respondentov získalo informácie práve 

od svojho známeho. 

Záverom môžeme zhodnotiť, že miera informovanosti o celiakii je na dostatočne 

vysokej úrovni, čo znamená, že väčšina respondentov má základné informácie o celiakii. 

Prieskumom sme potvrdili, že respondenti prejavujú v súčasnosti zvýšený záujem o 



VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 
https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734 

 
 

- 250 - 

získavanie nových informácií o celiakii, čo súvisí aj s postupným zvyšovaním počtu 

celiatikov. 

 

Poďakovanie: Táto práca vznikla za podpory projektov Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR VEGA 1/0742/17 a KEGA 012SPU-4/2019. 
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Summary 

The aim of the study was to analyze the selected physico-chemical quality parameters of fresh 

and marinated poultry meat intended for grilling. Marinated meat was kept under various 

conditions until it was heat-treated. During the experiment period, we monitored water 

activity, pH, salt content and fat content of fresh, marinated and grilled meat. The highest aw 

(0.99) was measured in samples AG and D. In contrast, the lowest aw (0.92) was measured in 

the sample EG. The highest pH (6.30) was measured in the sample EG. The range of mean pH 

values ranged from 5.82 – 6.15. The salt content was very different in each sample. The 

highest salt content of salt content (1.00 g.100 g-1) was in the sample CG. The lowest value of 

salt content (0.10 g.100 g-1) was measured in the sample AG. No sample of heat-treated meat 

exceeded the maximum permissible salt content (max 1.3 g.100 g-1). The fat content of the 

raw meat samples was higher compared to the heat treated meat samples. The difference 

between the lowest and the highest fat content was very pronounced. The lowest value of fat 

content 3.40 g.100 g-1
 was obtained in the sample AG. The highest value of fat content (10.24 

g.100 g-1) was detected in the sample D. 

Key words: poultry meat, marinating, grilling, physico-chemical analysis, quality 

 

ÚVOD 

 

Príjem mäsa je dôležitý pre vyváženú ľudskú výživu, najmä pre rozvojové krajiny, kde 

sa konzumujú prevažne obilniny. V dôsledku vyššej ceny červeného mäsa sa spotreba 

hydinového mäsa v posledných rokoch zvýšila (de Sousa Fernandes et al., 2019). Produkcia 

hydinového mäsa je na vrchole hneď po produkcii mäsa ošípanej. Rastúci dopyt zo strany 

spotrebiteľov vyzýva potravinársky priemysel, aby produkoval zdravé, bezpečné a výživné 

hydinové mäso (Carvalho et al., 2017). 

Hydina je dostupná v čerstvej alebo v mrazenej forme, celé telo, neporciovaná alebo 

porciovaná. Hydinové mäso môže byť vykostené, rôzne korenené, surové alebo rôzne 

spracované. Súčasťou tela hydiny sú svaly, na hrudi nazývané prsia a tiež krídla a stehná. 

Celkovo sa hydinové mäso vyznačuje nízkou energetickou hodnotou a vysokým obsahom 

živín. Mnoho faktorov, ako sú druh hydiny, genetické faktory, potrava, poľnohospodárske 

systémy a spôsob kulinárskej úpravy ovplyvňuje niektoré aspekty zloženia mäsa (Bordoni 

a Danesi, 2017). 

Tuk prispieva k chuti a šťavnatosti mäsa. Tuky existujú v dvoch podobách 

(intermuskulárny a intramuskulárny tuk). Ich ukladaním vo svaloch sa vytvára mramorovanie. 

Prsná svalovina hydiny má nízky obsah celkových tukov a nasýtených tukov. Väčšina tuku 

hydiny je uložená pod kožou. Prsná svalovina obsahuje viac proteínov, stehenná svalovina má 

vyšší podiel tuku a cholesterolu (Gul et al., 2016). 
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Tab. 1  Chemické zloženie hydinového mäsa na 100 g jedlej časti (Saláková, 2014) 

Zložka 

Surové 

stehno s  

kožou 

Pečené 

stehno 

s kožou 

Surové 

prsia bez 

kože 

Surové 

prsia 

s kožou 

Pečené 

prsia 

s kožou 

Bielkoviny (g) 18,15 25,96 23,09 20,85 29,80 

Tuky (g) 

Nasýtené (g) 3,41 3,72 0,33 2,66 2,19 

Mononenasýtené (g) 4,89 5,24 0,30 3,82 3,03 

Polynenasýtené (g) 2,65 3 0,28 1,96 1,66 

Celkové (g) 12,12 13,46 1,24 9,25 7,78 

Cholesterol (mg) 83 92 58 64 84 

Voda (g) 69,91 60,92 74,76 69,46 62,44 

Energia (kJ) 785 974 462 772 785 

Minerálne látky (g) 0,85 0,92 1,02 1,01 0,99 

Sodík (mg) 79 87 65 63 71 

 

Marinovanie je rozšírená metóda spracovania používaná na zlepšenie jemnosti, 

šťavnatosti, chuti a arómy pokrmov. Proces zahŕňa namáčanie alebo vstrekovanie marinády 

do mäsa. Kyslá alebo zásaditá povaha marinády, antimikrobiálna a antioxidačná aktivita 

niektorých zložiek marinády, môže mať priaznivý vplyv na trvanlivosť hotových pokrmov 

(Lytou et al., 2018).  

Israti  et al. (2015) charakterizujú marinovanie ako proces namáčania mäsa do roztoku, 

ktorý obsahuje prísady, napr. ocot, citrónovú šťavu, víno, sójovú omáčku, soľanku, éterické 

oleje, soľ, byliny, koreniny a organické kyseliny. V súčasnosti dochádza k zvýšenému záujmu 

o korenie a aromatické byliny pre ich silné antioxidačné a antimikrobiálne vlastnosti. Okrem 

toho tento kulinársky proces môže priaznivo ovplyvňovať trvanlivosť mäsa v dôsledku kyslej 

alebo zásaditej povahy roztoku a antimikrobiálnej aktivity niektorých zložiek marinády. 

Medzi najdôležitejšiu zložku marinády patrí soľ, ktorá zlepšuje štruktúru mäsa 

zvyšovaním pH mäsa, iónovej sily, vlhkosti, jemnosti mäsa a disociáciou aktomyozínu. 

Všeobecne sa soľ používa najmä na zlepšenie chuti a jemnosti mäsa. Zistilo sa, že chlorid 

sodný zlepšuje väzbové vlastnosti hydinového mäsa zvýšením rozpustnosti myofybrilárnych  

bielkovín. Množstvo soli, ktoré sa má pridávať do marinád sa určuje podľa chuti konečného 

výrobku, pretože pri vysokej koncentrácii má už nepriaznivý vplyv na hotový výrobok. 

V mäsových prípravkoch je koncentrácia soli približne 1,5  až 2 % na umožnenie extrakcie 

a solubilizácie myofibrilárnych bielkovín a v marinádach je to zvyčajne 4 až 10 % (Susanti et 

al., 2018).  

Techniky tepelnej úpravy (varenie, grilovanie a pečenie) majú veľký vplyv na chuť 

mäsa. Grilovanie, pečenie a varenie vytvárajú rôzne prchavé profily vďaka spôsobu prenosu 

tepla a vystavenia zdroju tepla. Maillardova reakcia je ovplyvnená mnohými faktormi, ako je 

pH, teplota a obsah vody. Metódy varenia za sucha podporujú Maillardovu reakciu a metódy 

varenia za mokra tejto reakcii bránia (Kanokruangrong et al., 2018).   

Grilovanie mäsa patrí medzi typické metódy spracovania mäsa pri vysokých teplotách. 

Touto metódou dochádza k inhibícii patogénnych mikroorganizmov a súčasne sa zlepšuje 

chuť (Wang et al., 2018). 

Grilované jedlá sú čoraz populárnejšie doma i v reštauráciách, ale na základe mnohých 

štúdií tieto potraviny predstavujú zdravotné riziko pre spotrebiteľa v dôsledku vyšších hladín 

polyaromatických uhľovodíkov, ktoré sa nachádzajú v takýchto výrobkoch v porovnaní 

s potravinami pripravenými iným spôsobom (Lee et al., 2016).  
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MATERIÁL A METÓDY 

 

V práci sme sa zamerali na analýzu vybraných fyzikálno-chemických parametrov 

kvality čerstvého, marinovaného a grilovaného hydinového mäsa. Marinované mäso bolo 

uchovávané pri rôznych podmienkach až do doby jeho tepelného spracovania (tab. 2).  Počas 

obdobia experimentu sme v mäse stanovovali aktivitu vody, pH, obsah soli a obsah tuku.   

Laboratórne analýzy sme uskutočnili na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín, FBP.  

 

Tab. 2  Označenie vzoriek mäsa 

Názov vzorky 

A Čerstvé mäso 

AG Čerstvé mäso grilované 

B Marinované mäso po 12 hodinách uchovávania pri teplote 0 – 4 °C 

BG Marinované mäso po 12 hodinách uchovávania pri teplote 0 – 4 °C grilované 

C Marinované mäso po 12 hodinách uchovávania pri teplote 5 – 8 °C 

CG Marinované mäso po 12 hodinách uchovávania pri teplote 5 – 8 °C grilované 

D Marinované mäso po 48 hodinách uchovávania pri teplote 0 – 4 ° 

DG Marinované mäso po 48 hodinách uchovávania pri teplote 0 – 4 °C grilované 

E Marinované mäso po 48 hodinách uchovávania pri teplote 5 – 8 °C 

EG Marinované mäso po 48 hodinách uchovávania pri teplote 5 – 8 °C grilované 
 

Pozn.:  vzorka označená písmenom D bola uchovávaná v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 125/2017 

 

Hydinové mäso určené na analýzy pochádzalo z obchodnej siete. Na prípravu 

marinády 100 g hydinového mäsa sme použili suroviny: 10 ml oleja, 1 g cesnaku, 1 g 

červenej papriky a 0,5 g soli. Pripravili sme si 10 misiek na 10 vzoriek. Do prvých dvoch 

misiek sme dali čerstvé mäso. Použili sme bezkontaktný gril a doba grilovania bola 4 minúty. 

Pokus sme uskutočnili 4x nezávisle od seba, pričom sme každé meranie opakovali 3x. 
 
 

 Stanovenie aktivity vody sme uskutočnili pomocou prístroja FA-st lab (GBX Scientific 

ltd). 

 Na stanovenie pH vzoriek mäsa sme použili pH meter (Testo). Pred každým meraním 

sme sondu očistili jednorazovou utierkou a opláchli destilovanou vodou. 

 Stanovenie obsahu soli sme uskutočnili pomocou prístroja Chloride analyser 926 M. 

Prístroj meria chloridové ióny vo vodnom roztoku. Na meranie je potrebný objem 

vzorky 0,5 ml a výsledok sa zobrazuje v mg.l
-1

 Cl
-
 alebo mg % (mg.100 ml

-1
) NaCl.   

 Stanovenie obsahu tuku prebiehalo na prístroji Soxhlet (JP Selecta). Samotnej analýze 

predchádzalo vysušenie vzorky mäsa 12 hodín pri teplote 105 °C.  
 

 

Kým stanovenia aktivity vody a pH boli stanovené priamo meraním na prístrojoch, 

obsah soli a obsah tuku bol prepočítaný podľa vzorcov.  

 

Výpočet obsahu tuku v %:                                                     

                                         100 . a 

x = ---------- 

  b 

x – obsah tuku v % 

a – hmotnosť vyextrahovaného tuku v g 

b – navážka pôvodnej vzorky      

      pred vysušením v g 

Výpočet obsahu soli v %: 

                 

   x = A . 0,0084 

 

x = NaCl v % 

A = hodnota z prístroja v mg.l
-1
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Na štatistické vyhodnotenie výsledkov sme použili SAS štatistický balík, verzia 9.1. 

Výsledky  sú  doplnené  štatistickou  preukaznosťou  na  hladine  významnosti  α  =  0,05,  α  

= 0,01, α = 0,001. 
 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Vodná aktivita slúži nielen ako užitočný ukazovateľ mikrobiologickej stability 

potravín, ale aj ako ukazovateľ senzorických vlastností potravín. Vodná aktivita je tiež 

dôležitým ukazovateľom chemickej stability. Tento parameter pomáha kontrolovať priebeh 

neenzymatických reakcií v potravinách (Maneffa et al., 2017). 

Ako vyplynulo z našich výsledkov, priemerné hodnoty aktivity vody sa pohybovali v 

intervale od 0,96±0,01 do 0,98±0,00. Najnižšia hodnota bola nameraná vo vzorke 

marinovaného mäsa po 48 hodinách uchovávania pri teplote 5 – 8 °C grilovaného (EG). 

Najvyššia hodnota aktivity vody bola zaznamenaná v čerstvom mäse grilovanom (AG) a 

marinovanom mäse po 48 hodinách uchovávania pri teplote 0 – 4 °C (D). Vzorky mäsa po 

tepelnom spracovaní (AG, BG, CG, DG, EG) nevykazovali výrazné rozdiely v hodnotách aw 

v porovnaní so vzorkami čerstvého mäsa (A) a marinovaného mäsa uchovávaného pri 

rôznych podmienkach až do tepelného spracovania (B, C, D, E). Variačný koeficient sa 

pohyboval v rozmedzí od 0,26 do 1,71 %. Štatisticky preukazný rozdiel (P < 0,05) bol zistený 

medzi čerstvým mäsom (A) a marinovaným mäsom grilovaným (EG); medzi marinovaným 

mäsom grilovaným BG a EG. Medzi ostatnými vzorkami bol štatisticky nepreukazný rozdiel 

(P > 0,05). 

Durack a Alonso-Gomez (2012) zaradili mäso na základe jeho hodnoty vodnej aktivity 

medzi rýchlo sa kaziace potraviny. Mani-López et al. (2012) uvádzajú, že priemerné hodnoty 

aktivity vody čerstvého mäsa sa pohybujú v intervale 0,98±0,01. Podobné hodnoty aktivity 

vody sme namerali aj v rámci nášho výskumu. 

Polák (2011) uvádza, že priebeh zmien pH v hydinovom mäse je závislý  

od teploty skladovania, pričom pri skladovaní pri 4 °C pH mäsa vyhovovalo  

do 5. skladovacieho dňa. Mäso skladované pri teplote 22 °C malo rýchlejší nárast hodnôt pH, 

z čoho vyplýva, že teplota je limitujúcim faktorom priebehu kazenia mäsa. 

 

Tab. 3  Matematicko-štatistické ukazovatele pre hodnotenie pH v rámci jednotlivých              

podmienok uchovávania a spracovania mäsa 

 

Z tab. 3 vyplýva, že priemerné hodnoty pH sa pohybovali od 5,82±0,22 do 6,15±0,10. 

Najvyššia hodnota (6,30) bola zaznamenaná vo vzorke marinovaného mäsa po 48 hodinách 

uchovávania pri teplote 5 – 8 °C grilovaného (EG). Najnižšia hodnota pH (5,53) bola 

nameraná vo vzorke čerstvého mäsa (A). Variačný koeficient sa pohyboval od 0,65 do      

3,85 %. 

Na základe štatistickej analýzy podľa Scheffeho testu môžeme skonštatovať, že 

jednotlivé spôsoby uchovávania a spracovania mäsa nemali vplyv na zvýšenie alebo zníženie 

Ukazovateľ pH 

A AG B BG C CG D DG E EG 

x 5,84 5,92 5,96 5,90 5,83 5,97 5,82 6,05 5,89 6,15 

xmin 5,53 5,77 5,73 5,56 5,76 5,73 5,47 5,90 5,82 6,02 

xmax 5,99 6,17 6,10 6,15 5,88 6,27 6,13 6,13 5,98 6,30 

medián 5,92 5,87 6,00 5,90 5,83 5,95 5,77 6,09 5,89 6,14 

sx 0,19 0,15 0,14 0,23 0,04 0,22 0,22 0,09 0,06 0,10 

v [%] 3,22 2,51 2,29 3,85 0,65 3,65 3,82 1,50 0,99 1,68 
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pH mäsa. V závislosti od podmienok uchovávania a spracovania mäsa nebol zistený 

štatisticky preukazný rozdiel (P > 0,05). 

Choi et al. (2016) vo svojej štúdii porovnávali vplyv varenia, varenia v pare 

a grilovania na kvalitatívne parametre marinovaných kuracích steakov. Zistili, že priemerná 

hodnota pH grilovaných kuracích steakov bola 6,09. Podobné hodnoty sme namerali aj 

v našom výskume. 

Soľ je jednou zo základných zložiek marinády. Patrí medzi najstaršie 

a najpoužívanejšie konzervačné látky. Prídavkom soli do marinády sa dosiahne lepšia chuť 

produktu, inhibícia rastu Clostridium botulinum a zvýši sa retencia vlhkosti. Antimikrobiálne 

účinky soli sú založené na jej schopnosti znížiť aktivitu vody. Účinok soli na mikroorganizmy 

závisí od množstva soli vo vodnej fáze potraviny (Alvarado a McKee, 2007). 

 
Obr. 1  Priemerný obsah soli vo vzorkách hydinového mäsa 

 

Na obr. 1 sú zaznamenané priemerné hodnoty obsahu soli vo vzorkách mäsa. 

Priemerné hodnoty sa líšili v závislosti od druhu vzorky a pohybovali sa v rozmedzí 0,14 – 

0,84 g.100 g
-1

. Vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. marca 2015 

č. S08975-OL-2014 je stanovený maximálny obsah soli v pokrmoch určených na priamu 

spotrebu 1,3 g.100 g
-1

, čo znamená, že všetky vzorky marinovaného grilovaného mäsa boli 

v súlade s legislatívou. 

Mihoková (2010) stanovovala obsah soli v hydinových výrobkoch. Obsah soli kolísal 

od 2,15 – 2,65 % a priemerná nameraná hodnota bola 2,36 %. Všetky analyzované vzorky 

vyhovovali podnikovej norme, ktorá udávala maximálnu hodnotu soli vo výrobku 3,20 %. 

Štatistickou analýzou podľa Scheffeho testu (tab. 4) sme zistili, že v závislosti od 

podmienok uchovávania a spracovania mäsa bol štatisticky preukazný rozdiel (P < 0,05) 

hlavne medzi čerstvým mäsom (A) a  vzorkami (BG, C, CG, EG); medzi čerstvým mäsom 

grilovaným (AG) a vzorkami (BG, C, CG, D, EG). Štatisticky preukázaný rozdiel bol aj  

medzi marinovaným mäsom grilovaným BG a DG; CG a DG. Medzi ostatnými vzorkami bol 

štatisticky nepreukazný rozdiel (P > 0,05). 
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Tab. 4 Štatistické vyhodnotenie rozdielov v obsahu soli medzi jednotlivými               

podmienkami uchovávania a spracovania mäsa 
 

F test 14,35+++ 

Ukazovateľ AG B BG C CG D DG E EG 

A - - + + + - - - + 

AG  - + + + + - - + 

B   - - - - - - - 

BG    - - - + - - 

C     - - - - - 

CG      - + - - 

D       - - - 

DG        - - 

E         - 

Pozn.:  - štatistický nepreukazný rozdiel podľa Sheffeho testu (P > 0,05) 

             + štatistický preukazný rozdiel podľa Sheffeho testu (P < 0,05) 

 

Hydinový tuk je charakteristický vyšším obsahom polynenasýtených mastných kyselín 

ako tuk ostatných jatočných zvierat. Práve tieto mastné kysliny podliehajú najviac oxidačným 

zmenám, ktoré zhoršujú organoleptické vlastnosti a tiež trvanlivosť potravín (Tkáčová 

a Angelovičová, 2013). 

 
Obr. 2  Priemerný obsah tuku vo vzorkách hydinového mäsa 

 

Z obr. 2 vyplýva, že medzi jednotlivými priemernými hodnotami obsahu tuku sú veľké 

rozdiely. Priemerná hodnota bola v rozmedzí od 4,18±2,09 do 9,67±1,59 g.100 g
-1

. Na 

základe uvedených výsledkov môžeme skonštatovať, že grilovaním sa obsah tuku znižoval 

v porovnaní s čerstvým a marinovaným mäsom (A, B, C, D, E). Taktiež sa domnievame, že 

marináda má vplyv na obsah tuku v tepelne spracovanom mäse, keďže hodnoty obsahu tuku 

marinovaného mäsa uchovávaného pri rôznych podmienkach grilovaného (BG, CG, DG, EG) 

boli vyššie v porovnaní s čerstvým mäsom grilovaným (AG).  

V závislosti od spôsobu uchovávania a spracovania mäsa bol štatisticky preukazný 

rozdiel (P < 0,05) medzi vzorkami čerstvého mäsa (A) a marinovaného mäsa po 12 hodinách 

uchovávania pri teplote 5 – 8 °C (C). Tiež medzi A a D; medzi A a E; medzi BG a D; medzi 

BG a E. Medzi ostatnými vzorkami nebol štatisticky preukazný rozdiel (P > 0,05). 

Sadlak (2017) analyzoval obsah tuku v hydinovom mäse pochádzajúcom z rôznych 

krajín EÚ. Zistil, že v hydinovom mäse pochádzajúcom z Českej republiky sa obsah tuku 

pohyboval od 1,57 – 2,6 %, mäso z Nemecka malo obsah tuku 0,02 – 1,53 % a mäso z Poľska 

0,12 – 3,33 %. Podľa dostupnej literatúry je priemerný obsah tuku hydinového mäsa 2 – 4 %. 
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ZÁVER 

 

Jedným zo súčasných trendov gastronómie je marinovanie a grilovanie mäsa. V práci 

sme porovnali fyzikálno-chemické parametre čerstvého, marinovaného a grilovaného 

hydinového mäsa uchovávaného pri rôznych podmienkach.  Podľa Vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej Republiky č. 125/2017 o požiadavkách na zariadenia spoločného 

stravovania sa má mäso určené na grilovanie uchovávať 48 hodín pri teplote 0 – 4 °C.  

Napriek tomu sme v rámci výskumu uskutočnili aj ďalšie modelové situácie.   

 Hodnoty vodnej aktivity sa pohybovali v rozmedzí 0,96 – 0,98, pričom  môžeme 

konštatovať, že mäso patrí k rýchlo sa kaziacim potravinám. Štatisticky preukazný 

rozdiel (P < 0,05) bol zistený medzi čerstvým mäsom (A) a marinovaným mäsom 

grilovaným (EG); medzi marinovaným mäsom grilovaným BG a EG. Medzi ostatnými 

vzorkami bol štatisticky nepreukazný rozdiel (P > 0,05). 

 Zo získaných hodnôt pH mäsa vyplýva, že priemerná hodnota pH sa pohybovala od 

5,82 do 6,15. Aj z týchto výsledkov vyplynulo, že mäso patrí medzi rýchlo sa kaziace 

potraviny. Jednotlivé spôsoby uchovávania a spracovania mäsa nemali vplyv na 

zvýšenie alebo zníženie pH mäsa (P > 0,05). 

 Priemerný obsah soli vo vzorkách mäsa sa pohyboval v rozmedzí 0,14 – 0,84 g.100 g
-1

. 

Najnižší obsah soli sme zaznamenali v čerstvom mäse. Naopak, najvyšší obsah soli bol 

v marinovanom mäse grilovanom (CG) po 12 hodinách uchovávania pri teplote 5 – 8 

°C. Obsah soli vo vzorkách mäsa bol v súlade s Výnosom Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na jedlú soľ v potravinách. 

 Zo stanovení obsahu tuku vo vzorkách mäsa vyplýva, že rozdiely medzi nimi boli 

pomerne vysoké. Priemerný obsah tuku vo vzorkách mäsa sa pohyboval od 4,18 do 9,67 

g.100 g
-1

. Zo získaných výsledkov zároveň vyplýva, že obsah tuku marinovaného mäsa 

grilovaného bol nižší v porovnaní s obsahom tuku v marinovanom mäse. 

 

Poďakovanie: Práca bola uskutočnená aj vďaka finančnej podpore projektu KEGA č. 

007SPU-4/2017 „Prepojenie teórie a praxe v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola 
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