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Úvod 
Za posledné desaťročie sa incidencia hypertenzie v detskej populácií zvyšovala súbežne 
s nárastom obezity a jej metabolickými rizikami. Tento trend je zjavný aj v slovenskej populácii 
detí (1). Hypertenzia u detí, ale najmä v spojení s obezitou, predstavuje hlavný prediktor 
hypertenzie v dospelosti a vedie k zvýšeniu rizika kardiovaskulárnej úmrtnosti (2). Analýza údajov 
od viac ako 57 915 detí a dospievajúcich s nadhmotnosťou a obezitou odhaduje prevalenciu 
hypertenzie  20%-40% (3). 
Patofyziológia hypertenzie u obéznych detí zahŕňa množstvo mechanizmov. Podieľa sa na nej 
aktivácia sympatického nervového systému, účinok hyperleptinémie a hyperinzulinémie, 
endotelová dysfunkcia a oxidačný stres, vaskulárne poškodenie v dôsledku zápalu alebo 
vazokonstrikcie, ako aj retencia sodíka a tekutín aktiváciou renín-angiotenzínového systému 
(RAS) (4). Obezita tiež zvyšuje celkové kardiovaskulárne riziko s jeho ďalšími komplikáciami, 
ako je diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémia či hypertrofia ľavej komory (5). 
Obezita u detí sa tiež spája s nízkymi koncentráciami vitamínu D, pričom prevalencia deficitu 
vitamínu D sa udáva  v rozmedzí od 31,7% (Kanada), 83%  (USA) do 96,4% (Nemecko) (6, 7, 8). 
Na Slovensku nie sú údaje o prevalencii nedostatku vitamínu D u obéznych detí dostatočne 
zdokumentované. Podľa recentných výskumov sa ukazuje, že nedostatok vitamínu D je spojený s 
arteriálnou hypertenziou (9, 10, 11). Porušením signalizácie sa prostredníctvom receptora 
vitamínu D zvyšuje vaskulárna stuhnutosť, čo vedie k aktivácii RAS a tým k zhoršeniu systolickej 
a diastolickej funkcie srdca (12). Nedostatok vitamínu D ako negatívny endokrinný regulátor 
biosyntézy renínu zvyšuje sekréciu renínu a angiotenzínu II, čo vedie k hypertenzii, hypertrofii 
srdca a zvýšenej retencii sodíka (9). Pri nedostatočných koncentráciách vitamínu D je neefektívne 
regulovaná transkripcia endoteovej NO-syntázy, vplyvom čoho nižšia dostupnosť NO môže 
narušiť vaskulárnu relaxáciu závislú od endotelu, čím stúpa vaskulárna kontraktilita (10). 
Klinické štúdie skúmajúce vzťah medzi  vitamínom D a krvným tlakom u obéznych detí 
naznačujú, že nedostatok vitamínu D môže byť asociovaný  s hypertenziou (13). V populácii 
slovenských detí nie sú dostupné  štúdie o vzťahu medzi hypovitaminózou D, hypertenziou a 
obezitou. Cieľom tejto práce bolo overiť hypotézu, či obézne slovenské deti trpia nedostatkom 
vitamínu D a hypertenziou; a bližšie skúmať vzťah medzi vitamínom D a krvným tlakom pri 
obezite. 
 



Materiál a metódy 
Do prospektívnej observačnej štúdie sme zaradili 171 hospitalizovaných a/alebo ambulantne 
vyšetrených detí z Detskej kliniky LF UK a NÚDCH v rokoch 2018 - 2020. V súbore bolo 
rovnomerné zastúpenie chlapcov a dievčat (78 v.s. 89) s priemerným vekom  12,9±3,0 roka. Deti 
boli rozdelené podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI) do dvoch skupín;  na skupinu detí s obezitou 
(n = 120) a kontrolnú skupinu s normálnym BMI (n = 51). Obezita bola definovaná ako BMI ≥ 95. 
percentil pre daný vek a pohlavie podľa referenčných hodnôt v slovenskej populácii detí 
(zodpovedajúce ≥1,65 SDS). Obézne deti museli spĺňať nasledovné inklúzne kritériá: dieťa vo 
veku 5 až 18 rokov s obezitou trvajúcou viac ako 48 mesiacov, neprítomnosť iného základného 
ochorenia, vylúčenie monogénovej, syndromologickej alebo sekundárnej príčiny obezity a 
vylúčenie sekundárnej hypertenzie. Všetky deti neboli suplementované vitamínom D najmenej 
dva mesiace pred začatím štúdie. Krvné testy sa robili rovnomerne počas celého roka, nezávisle 
od ročného obdobia. Do kontrolného súboru sme zaradili 51 zdravých detí vo veku od 5 do 18 
rokov s normálnou hmotnosťou, bez hypertenzie. U všetkých detí sme vyhodnotili základné 
auxologické údaje o veku, krvnom tlaku, telesnej výške, telesnej hmotnosti, BMI a SDS BMI 
a vyšetrili  sérové koncentrácie 25(OH)D. U obéznych detí sa analyzovalo aj lipidové spektrum, 
glukóza v krvi nalačno a inzulín, bol vypočítaný index HOMA. Biochemické parametre sa 
vyšetrovali  na analyzátore Cobas E401 (Roche, CA, USA) a vitamín D na analyzátore Vitros 5600 
(Vitros, Johnson & Johnson, Rochester, NY, USA). Krvný tlak sa hodnotil 24-hodinovým 
monitorovaním tlakovým holterom alebo troma od seba nezávislými meraniami tlaku krvi počas 
dňa.  
Projekt bol schválený Etickou komisiou NÚDCH (č. schválenia: EK:05/2018 NÚDCH). Všetci 
zákonní zástupcovia pacientov boli poučení o štúdií a podpísali informovaný súhlas. 
Na štatistické vyhodnotenie sme použili štatistický softvér IBM SPSS verziu 23.0. Údaje sme 
udávali ako priemer±SD alebo počty (%). Kategorické premenné sme hodnotili s použitím χ2 testu. 
Spojité premenné u ktorých bola potvrdená normalita sme využili na porovnanie dvoch skupín 
Studentovým t-testom, v opačnom prípade Mann-Whitneyovým testom. Na predikciu rizikových 
faktorov hypertenzie sme využili logistickú regresiu a všeobecný lineárny model. Rozhodovací 
strom sme použili na zistenie najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich prítomnosť hypertenzie 
a  zvýšený systolický krvný tlak. Za štatisticky významnú sme považovali hladinu významnosti 
p<0,05. 
 
Výsledky 
Priemerný vek všetkých sledovaných detí bol 12,9±3,0 roka  (deti s obezitou 13,0±2,9 roka resp.   
kontrolná skupina 12,6±3,1 roka). Zo 120 detí s obezitou bolo 57 chlapcov a 63 dievčat, 
v kontrolnej skupine 51 detí s normálnou hmotnosťou bolo 25 chlapcov a 26 dievčat. Pomer 
chlapcov a dievčat sa v jednotlivých skupinách štatisticky nelíšil. Kontrolná skupina mala 
významne nižšie BMI-SDS (p<0,001), denný STK-SDS (p<0,001) a koncentrácie 25(OH)D 
(p<0,001) (údaje nie sú prezentované). Zdravé kontroly nemali prehypertenziu ani hypertenziu. 
Porovnanie vybraných demografických, laboratórnych údajov, ako aj klasifikácia tlaku krvi u detí 
s obezitou rozdelených podľa pohlavia uvádza tabuľka 1. Chlapci mali štatisticky významne 
vyššiu prevalenciu prehypertenzie alebo hypertenzie oproti dievčatám (p<0,040). U chlapcov sa   
častejšie vyskytovala prehypertenzia a diastolická hypertenzia, u dievčat systolická hypertenzia. 
 
 
 



Tabuľka 1 Demografické, laboratórne údaje a klasifikácia tlaku krvi u obéznych detí 
podľa pohlavia 

 
Tabuľka 2 Status vitamínu D u detí s/bez obezity 

25(OH)D (ng/ml) 
Obézne deti  

(n=116; 100%) 
Kontroly 

(n=47; 100%) 
p 

OR 
25(OH)D (ng/ml) celoročne 27,75±8,58 (116) 34,24±9,31 (47) 0,001 
≥ 30 (optimálny) 43 (37,1%) 30 (63,8 %) 0,002 
< 30 (deficit) 73 (62,9%) 17 (36,2%) 2,996 

≥ 20 < 30 ng/ml (mierny) 54 (46,6%) 16 (22,9%)  
≥ 10 < 20 ng/ml (stredný) 19 (16,4%) 1 (2,1%)  

< 10 ng/ml (závažný) 0 (0%) 0 (0%)  
25(OH)D (ng/ml) zima-jar 27,17±7,56 (42) 34,15±6,66 (8) 0,019 
25(OH)D (ng/ml) leto-jeseň 28,08±9,14 (74) 34,26±9,84 (39) 0,001 

 
Status vitamínu D  u obéznych detí  uvádza tabuľka 2.  



Obézne deti mali štatisticky významne vyšší vitamín D v porovnaní so štíhlymi deťmi (p<0.001). 
Iba 37,1% obéznych detí malo optimálne hodnoty 25(OH)D, 46,6% mierny deficit a 16,4% stredný 
deficit. Naopak, 63,8% štíhlych detí dosiahlo optimálnu koncentráciu 25(OH)D, 22,9% mierny 
deficit a 2,1% stredný deficit. V žiadnej skupine sa nezistil závažný deficit vitamínu D. Riziko 
deficitu vitamínu D bolo trikrát vyššie u obéznych detí v porovnaní s neobéznymi deťmi (p<0,002; 
OR: 2,996). 
Koncentrácie 25(OH)D boli u detí s normálnou hmotnosťou významne vyššie ako u obéznych detí 
počas celého roka (p<0,000), ako aj v období leto-jeseň (p<0,001) a v období zima-jar (p<0,019).  
Regresná analýza preukázala, že najviac prediktívnymi rizikovými faktormi pre 
prehypertenziu/hypertenziu sú BMI-SDS (OR = 1,480, 95% CI: 1,152-1,900), T-Chol (OR = 
2,285, 95% CI: 1,309-3,991) a sezonalita vitamínu D (OR = 3,975, 95% CI: 1,246-12,686). 
Na štúdium vplyvu vybraných rizikových faktorov na hodnoty STK-SDS a DTK-SDS sa aplikoval  
všeobecný lineárny model. Pre STK-SDS  sa zistili  ako  významné faktory- zvýšené BMI-SDS 
(p<0,000), T-Chol (p<0,002) a obdobie zima-jar (p<0,006). Pre DTK-SDS boli  významné faktory 
zvýšené BMI-SDS (p<0,000) a obdobie zima-jar (p<0,019). 

 
Obrázok 1a Rozhodovací strom - vzťah medzi systolickým krvným tlakom a sledovanými 

parametrami 
 



Na zistenie, ktorý zo sledovaných parametrov má najväčší vplyv na STK-SDS, DTK-SDS a 
klasifikáciu krvného tlaku sme použili rozhodovacie strom. Obrázok 1a zobrazuje sezonalitu 
vitamínu D a BMI-SDS ako najsilnejšie prediktory  pre STK-SDS.  V období leto-jeseň boli STK-
SDS významne nižšie ako v období zima-jar (0,196 oproti 0,737; p<0,044). Rozhodovací strom 
ďalej pokračoval v delení detí meraných v období leto-jeseň podľa BMI-SDS. Deti s BMI-SDS 
⋜6,39 mali signifikantne nižšie STK-SDS (p<0,045) v porovnaní s deťmi s BMI-SDS >6,39. 
Rozhodovací strom (obrázok 1b)  identifikoval 25(OH)D ako hlavný determinant prevalencie 
hypertenzie v sledovanom súbore detí s obezitou (obrázok 1b). Deti s koncentráciami 25(OH)D 
>39,2 nemali prehypertenziu/hypertenziu v porovnaní s deťmi s koncentráciami 25(OH)D ⋜39,2 
ng/ml, kedy prehypertenziou/hypertenziou trpelo 32% detí v porovnaní s 68% detí s normálnym 
tlakom (p<0,02). V skupine s nižšími koncentráciami 25(OH)D mali deti s BMI-SDS ⋜7,43 
signifikantne vyššiu prevalenciu normálneho tlaku  v porovnaní s deťmi s BMI-SDS >7,43 
(p<0,015). 

 
Obrázok 1b Rozhodovací strom - vzťah medzi prevalenciou hypertenzie a sledovanými 

parametrami 
 
 



Diskusia 
Deficit vitamínu D v detskej populácii predstavuje globálny problém a vykazuje narastajúci trend. 
V súčasnosti je dostatok klinických dôkazov o vzťahu medzi deficitom vitamínu D a obezitou u 
detí. Osman a kol. (14) zistil významne vyššie koncentrácie vitamínu D u detí s normálnou 
hmotnosťou v porovnaní s obéznymi deťmi. Fiamenghi a kol. (15) v metaanalýze zahrňujúcej  24 
600 detí z 20 prierezových štúdií potvrdili vzťah medzi detskou obezitou a hypovitaminózou D. V 
našom súbore sme zistili deficit vitamínu D až u 63% detí s obezitou v porovnaní s 36% detí s 
normálnou hmotnosťou, pričom riziko deficitu vitamínu D u obéznych detí bolo až 2,996 násobne 
vyššie. V súčasnosti sa intenzívne skúma  vzťah medzi deficitom vitamínu D a hypertenziou, 
najmä u obéznych detí. Závery rôznych štúdií sú však variabilné. Abboud a kol. (11) v metaanalýze 
do ktorej zahrnul 85 publikovaných prác zistil iba  slabý vzťah medzi hypovitaminózou D a 
zvýšeným krvným tlakom, resp. hypertenziou. Naopak, Kao a kol. (10) v štúdii s 229 chlapcami s 
obezitou vo veku 2 až 18 rokov zistil významné inverzné korelácie medzi vitamínom D 
a systolickým/diastolickým tlakom. Aj Wang a kol. (16) u 775 detí vo veku 3 až 18 rokov  
pozoroval inverzný vzťah  medzi vitamínom D a systolickým tlakom, ktorý sa však po adjustácii 
na hmotnosť nepotvrdil. V našej skupine obéznych detí sme zistili, že sezonalita vitamínu D je 
spolu s BMI-SDS a T-Chol najvýznamnejším rizikovým faktorom pre zvýšený krvný tlak a 
hypertenziu u obéznych detí. Toto riziko bolo v zimnej sezóne až 3,975 krát vyššie ako v lete, 
pričom zvýšené BMI-SDS predstavovalo 1,48 násobne vyššie riziko a zvýšený T-Chol 2,285 
násobne vyššie riziko. Všeobecný lineárny model potvrdil tieto rizikové faktory aj pre STK a BMI-
SDS ako aj  sezonalitu vitamínu D pre DTK.  Súhrnná analýza sledovaných údajov pomocou  
rozhodovacích stromov identifikovala deficit vitamínu D ako  najvýznamnejší faktor  ovplyvňujúci  
výskyt prehypertenzie a hypertenzie.  Je zaujímavé, že deti s deficitom mali aj nižšie BMI-SDS a  
normálny tlak krvi.  Výsledky našej prierezovej klinickej štúdie potvrdzujú hypotézu, že vplyv 
deficitu vitamínu D na vznik zvýšeného krvného tlaku alebo hypertenzie u detí sa s obezitou 
zvyšuje.  
 
Záver 
Obezita a hypertenzia je závažný celospoločenský problém. Úlohou pediatrov a zdravotníckej 
osvety je šíriť povedomie o význame racionálnej výživy na rastúci organizmus, apelovať na  
výchovu k správnym stravovacím návykom už od útleho veku  a intenzívne podporovať pravidelnú 
fyzickú aktivitu.  K  jednoduchým a finančne nenáročným preventabilným opatreniam vzniku 
a rozvoja hypertenzie patrí  účinná suplementácia vitamínom D.  

Práca bola podporená grantom VEGA No.1/0202/17 a realizáciou projektu "Centrum 
excelentnosti environmentálneho zdravia", ITMS č. 26240120033, na základe podpory 
operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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