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Editoriál
Nepriaznivá epidemiologická situácia súvisiaca s pandémiou choroby Covid 19 negatívne
ovplyvnila rôzne sféry života spoločnosti, medzi nimi aj editorskú aktivitu Slovenskej
antropologickej spoločnosti po technickej aj personálnej stránke. Dôsledkom tejto situácie je aj
skutočnosť, že v roku 2020 nevydávame dve čísla Slovenskej antropológie, ale iba jedno dvojčíslo.
V tomto roku sa na Slovensku objavili aj rozličné formy plagiátorstva, proti ktorým už vykonali
naši vedúci predstavitelia niektoré opatrenia. Medzi prejavy plagiátorstva v odbornej a vedeckej sfére
patrí aj pripisovanie takých autorov do publikácie, ktorí sa na vzniku toho-ktorého príspevku vôbec
nezúčastňovali. Tento nežiaduci jav však podporuje aj nie celkom vhodný spôsob hodnotenia úrovne
autorov odborných a vedeckých publikácií podľa počtu publikácií, odzrkadľujúci sa aj na financiách
prideľovaných jednotlivým organizačným zložkám inštitúcií.
Táto situácia sa objavuje aj v článkoch publikovaných v Slovenskej antropológii. Ťažko možno
pripustiť, že napríklad na odbornom hodnotení súboru 14 probandov sa zúčastnilo sedem
spoluautorov. Aj v tých najrenomovanejších antropologických časopisoch na svete (ako je napríklad
American Journal of Physical Anthropology) počet autorov príspevkov s celosvetovým dopadom
nepresahuje počet sedem, pričom 10 spoluautorov sa objavuje iba celkom výnimočne ako dôsledok
spolupráce autorov z viacerých krajín, ktorí sledujú konkrétnu problematiku na svojich pracoviskách.
Aby sme aplikovali postup proti plagiátorstvu aj na stránkach Slovenskej antropológie,
pristupujeme k obmedzeniu počtu spoluautorov na päť, iba v odôvodnených prípadoch na sedem či
viac.

Editor
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POLYMORFIZMUS PVUII GÉNU ESR1 A JEHO ASOCIÁCIA
S KOSTNOU MINERÁLNOU HUSTOTOU U SLOVENSKÝCH ŽIEN
S DIAGNOSTIKOVANOU OSTEOPORÓZOU
Matúš Mathia, Iveta Boroňová, Soňa Mačeková, Michaela Fecenková, Jarmila Bernasovská
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17.
novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko; e-mail: matus.mathia@smail.unipo.sk
Abstract: Effect of PvuII polymorphism in ESR1 gene on bone mineral density in Slovak
postmenopausal women with osteoporosis. The aim of this study was to investigate rs2234693
polymorphism in ESR1 gene in relation to bone mineral density in Slovak postmenopausal women
with osteoporosis. The study group consisted of 97 postmenopausal osteoporotic women. Genomic
DNA was extracted and purified from leukocytes by the commercial kit. Genotyping was performed
using the TaqMan SNP Genotyping Assay Mix and genetic analysis was performed by real-time PCR.
The basis personal, anthropometric and clinical data was obtained in cooperation with clinical
osteologists. Genotype frequency of PvuII polymorphism was: CC 23.7%, CT 56.7%, and TT 19.6%.
No significant difference was found in genotype frequency between fracture and non-fracture group.
Lumbar spine BMD: 0.762 g/cm2, femoral neck BMD: 0.604 g/cm2 and total hip BMD: 0.690 g/cm2
in TT carries were detected. In contrast, BMD values in CC carries were: lumbar spine BMD: 0.816
g/cm2, femoral neck BMD: 0.640 g/cm2, and total hip BMD: 0.750 g/cm2. Further research, especially
oriented on association analyses, is needed in Slovak population.
Key words: ESR1 gene, estrogen receptor 1, bones, postmenopausal osteoporosis, rs2234693
polymorphism, Central Europe
Úvod
Osteoporóza je definovaná ako systémové ochorenie skeletu charakterizované zvýšenou úrovňou
straty kostnej hmoty, poškodením mikroarchitektúry kostného tkaniva s následnou zvýšenou
náchylnosťou k vzniku osteoporotických zlomenín (WHO 1993). Etiológia osteoporózy je
multifaktoriálna a je ovplyvnená zložitými interakciami vonkajších faktorov so silným genetickým
pozadím. Kostná minerálna hustota ako jeden z najdôležitejších diagnostických ukazovateľov je
pod genetickou kontrolou a jej heritabilita varíruje v rozsahu od 0,50 do 0,90 (Boudin et al. 2016).
Počet kandidátnych génov osteoporózy je vysoký, v rozsahu proteínov regulujúcich kalciový
metabolizmus až po lokálne produkty ovplyvňujúce aktivitu kostných buniek. Ukazuje sa, že
polymorfizmy príslušných génov môžu signifikantne vplývať na úroveň kostnej minerálnej hustoty
a tak aj na náchylnosť k fraktúram (Peacock et al. 2002, Ralston 2007). Jedným z najviac
študovaných génov v súvislosti s rizikom vzniku osteoporózy je gén pre estrogénový receptor 1
(ESR1 alebo ERα).
ESR1 gén sa nachádza na 6. chromozóme v pozícii 6q25. Obsahuje osem exónov rozdelených
siedmimi intrónmi s dĺžkou viac ako 140 kb. Kóduje estrogénový receptor 1 ktorý sprostredkováva
biologické účinky estrogénu (estradiolu E2). Estradiol zohráva dôležitú úlohu v kostnom
metabolizme, kontroluje prestavbu kostného tkaniva, udržiava kostnú hmotu a reguluje homeostázu
kostného tkaniva (Almeida et al. 2017). Nedostatok estradiolu zvyšuje počet osteoklastov
a osteoresorpčnú aktivitu (Khalid a Krum 2016).
Kobayashi et al. (1996) ako prví sledovali vplyv polymorfizmu PvuII (rs2234693) na kostnú
minerálnu denzitu. Polymorfizmus PvuII sa nachádza v prvom intróne génu ESR1 a vykazuje silnú
väzbovú nerovnováhu s ďalšími dvoma významnými polymorfizmami v tomto géne: XbaI a TAn,
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ktoré taktiež vplývajú na variabilitu kostnej minerálnej hustoty (Gennari et al. 2005). Bolo
vykonaných množstvo ďalších štúdii, ktoré analyzovali vplyv polymorfizmus PvuII na náchylnosť
k osteoporóze a kostnú minerálnu hustotu, avšak s nekonzistentnými výsledkami (Ioannidis et al.
2004,Tang, Chen a Xu 2013, Zhu et al. 2018).
Cieľom našej štúdie bolo analyzovať polymorfizmus PvuII (rs2234693) ESR1 génu vo vzťahu ku
kostnej minerálnej hustote a k riziku zlomenín u slovenských postmenopauzálnych žien
s diagnostikovanou osteoporózou/osteopéniou.
Súbor a metódy
Analyzovaný súbor tvorilo 97 postmenopauzálnych žien (priemerný vek: 67,27 ± 9,02 rokov)
s diagnostikovanou osteoporózou (denzitometrické kritéria: T-skóre < -2,5 smerodajná odchýlka
(SD)) alebo osteopéniou (denzitometrické kritéria: T-skóre -1 až -2,5 smerodajná odchýlka (SD)).
V spolupráci s Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom (NEDÚ) v Ľubochni boli
zozbierané základné antropometrické (vek, výška, hmotnosť a BMI) a klinicko-biochemické údaje
(menopauzálny status, výskyt osteoporotických zlomenín, kostná minerálna hustota a T-skóre
lumbálnych stavcov (BMD L1 – L4), krčka stehnovej kosti (BMD FN) a bedrovej kosti (BMD TH)).
Pacientky sme rozdelili do skupiny bez predchádzajúcej osteoporotickej zlomeniny (n = 45;
priemerný vek: 66,89 ± 8,99) a s výskytom jednej alebo viac osteoporotických zlomenín (n = 52;
priemerný vek: 67,60 ± 9,12).
Izolácia genómovej DNA z leukocytov periférnej krvi bola vykonaná pomocou komerčného
extrakčného kitu podľa štandardného protokolu (Promega, Madison, USA). Genetická analýza bola
vykonaná metodikou real-time PCR sondou TaqMan (the Custom TaqMan® SNP Genotyping
Assays, C___3163590_10; Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Všetky pacientky boli
poučené o význame výskumu a podpísali informovaný súhlas. Na štatistickú analýzu dát sa použili
štatistické testy v programe SPSS pre Windows, verzia 19.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). HardyWeinbergova rovnováha sa testovala pomocou chí-kvadrát testu. Pre kontinuálne premenné bol
použitý neparametrický Kruskal-Wallisov H Test a Mann-Whitneyho U Test. Pomocou histogramov
sa zistilo nenormálne rozloženie dát všetkých parametrov. Pre všetky testy bola za kritérium
štatistickej významnosti zvolená hodnota p < 0,05.
Výsledky a diskusia
Opisná charakteristika sledovaného súboru postmenopauzálnych žien s osteoporózou je uvedená
v tab. 1. Polymorfný variant PvuII génu ESR1 bol v Hardy-Weinbergovej genetickej rovnováhe
v oboch skupinách (bez zlomenín: χ2 = 0,164; so zlomeninou: χ2 = 0,591). Priemerné hodnoty
sledovaných antropometrických a klinických údajov vo vzťahu ku genotypom sú uvedené v tab. 2.
Distribúciu alelových a genotypových frekvencií PvuII polymorfizmu génu ESR1
u postmenopauzálnych žien s osteoporózou zobrazuje tab. 3. Kostná minerálna hustota dosahovala
priemerne najnižšie hodnoty u žien s genotypom TT (BMD L1 – L4 = 0,762g/cm2, BMD FN =
0,604g/cm2, BMD Total Hip = 0,690 g/cm2) a priemerne najvyššie hodnoty u nositeliek genotypu CC
(BMD L1 – L4 = 0,816 g/cm2, BMD FN = 0,640 g/cm2, BMD Total Hip = 0,750 g/cm2). Rozdiely
neboli štatisticky signifikantné.
Výsledky sú v súlade s niektorými štúdiami (Mitra, Desai a Khatkhatay 2006, Bustamante et al.
2007, Erdogan et al. 2011). U tureckých postmenopauzálnych žien zistili, že najvyššie zastúpenie
genotypu TT v polymorfizme PvuII génu ESR1 bolo u žien s osteoporózou, naopak v skupine
zdravých žien bolo najvyššie zastúpenie genotypu CC (Erdogan et al. 2011). U kórejských
postmenopauzálnych žien zaznamenali o 7,5 % nižšiu hodnotu BMD lumbálnych stavcov
u nositeľov genotypu TT v porovnaní s CC genotypom (Kim et al. 2001).

2

Tab. 1: Charakteristika sledovaného súboru postmenopauzálnych žien s osteoporózou a osteopéniou
Table 1: Descriptive characteristics of group of postmenopausal osteoporotic women
Súbor
Skupina
Skupina
p
pacientiek
s fraktúrami
bez fraktúr
hodnota*
Parameter
(n = 97)
(n = 52)
(n = 45)
Priemer ± SD
Priemer ± SD
Priemer ± SD
67,27 ± 9,02
67,60 ± 9,12
66,89 ± 8,99
0,822
Vek (roky)
160,71 ± 7,71
160,92 ± 7,24
160,47 ± 8,31
0,768
Výška (cm)
65,91 ± 12,09
66,20 ± 12,31
65,57 ± 11,97
0,906
Hmotnosť (kg)
25,45 ± 4,04
25,53 ± 4,24
25,39 ± 3,86
0,991
BMI (kg/m2)
48,49 ± 5,54
47,82 ± 6,32
49,27 ± 4,41
0,248
Menopauza (roky)
2
0,613 ± 0,08
0,610 ± 0,07
0,616 ± 0,95
0,542
BMD FN (g/cm )
0,738 ± 0,11
0,733 ± 0,10
0,743 ± 0,12
0,691
BMD TH (g/cm2)
2
0,802 ± 0,12
0,788 ± 0,08
0,815 ± 0,15
0,899
BMD L1-L4 (g/cm )
-2,25 ± 0,83
-2,35 ± 0,79
-2,13 ± 0,87
0,138
FN (T-skóre)
-1,79 ± 1,01
-1,89 ± 0,94
-1,67 ± 1,09
0,313
TH (T-skóre)
-2,57 ± 1,15
-2,67 ± 0,77
-2,44 ± 1,47
0,886
L1 – L4 (T-skóre)
n – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, p – hladina významnosti, BMD – kostná minerálna
hustota, FN – krček stehnovej kosti, TH – bedrová kosť, L1 – L4 – lumbálne stavce, *MannWhitneyho U test
n – the number of individuals, SD – standard deviation, p – level of significance, BMD – bone mineral
density, FN – femoral neck, TH – total hip, L1 – L4 – lumbar spine, *Mann-Whitney U Test
Tab. 2: Antropometrické a klinické hodnoty vo vzťahu ku genotypom polymorfizmu PvuII ESR1
génu
Table. 2: Anthropometrics and clinical values according to genotype of PvuII polymorphism of ESR1
gene
Súbor pacientiek (n = 97)
Parameter/PvuII genotyp

CC

CT

TT

p hodnota*

67,22 ± 8,77 66,53 ± 9,21
69,47 ± 8,88
0,384
Vek (roky)
161,22 ± 7,48 160,62 ± 7,92 160,37 ± 7,75
0,899
Výška (cm)
65,97 ± 11,89 67,60 ± 12,77
60,94 ± 9,13
0,092
Hmotnosť (kg)
2
25,33 ± 3,95 26,15 ± 4,36
23,61 ± 2,47
0,074
BMI (kg/m )
48,76 ± 4,65 48,11 ± 5,93
49,32 ± 5,42
0,248
Menopauza (roky)
0,640 ± 0,82 0,604 ± 0,08
0,604 ± 0,08
0,328
BMD FN (g/cm2)
2
0,750 ± 0,10 0,749 ± 0,12
0,690 ± 0,10
0,128
BMD TH (g/cm )
2
0,816 ± 0,18 0,809 ± 0,10
0,762 ± 0,07
0,217
BMD L1-L4 (g/cm )
-1,95 ± 0,76
-2,34 ± 0,87
-2,32 ± 0,76
0,223
FN (T-skóre)
-1,641 ± 0,85
-1,73 ± 1,09
-2,14 ± 0,91
0,182
TH (T-skóre)
-2,43 ± 1,66
-2,50 ± 0,98
-2,92 ± 0,75
0,267
L1-L4 (T-skóre)
n – počet jedincov, p – hladina významnosti, BMD – kostná minerálna hustota, FN – krček stehnovej
kosti, TH – bedrová kosť, L1 – L4 – lumbálne stavce, *Kruskal-Wallisov H test
n – the number of individuals, p – level of significance, BMD – bone mineral density, FN – femoral
neck, TH – total hip, L1 – L4 – lumbar spine, *Kruskal-Wallis H Test
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Tab. 3: Alelové a genotypové frekvencie PvuII polymorfizmu génu ESR1 u žien bez fraktúr (NFG)
a u žien s predchádzajúcimi fraktúrami (FG)
Table 3: Allele and genotype frequencies of PvuII of ESR1 gene in postmenopausal osteoporotic
women without fracture (NFG) and in postmenopausal women with fractures (FG)
Skupina s fraktúrami Skupina bez fraktúr
Súbor
Polymorfizmus
(FG)
(NFG)
PvuII T/C
(N = 97)
(N = 52)
(N = 45)
23 (23,7 %)
10 (18,2 %)
13 (28,9 %)
CC
55 (56,7 %)
31 (56,4 %)
24 (53,3 %)
CT
19 (19,6 %)
11 (20,0 %)
8 (17,8 %)
TT
103 (53,1 %)
53 (51,0 %)
50 (55,6 %)
C
91 (46,9 %)
51 (49,0 %)
40 (44,4 %)
T
0,180
0,164
0,591
HWE
Rozdiel
χ² = 1,257; df = 2, *p = 0,533 (FG vs. NFG)
v genotypovej
frekvencii
n – počet jedincov, HWE – Hardy-Weinbergova rovnováha, χ² - chí-kvadrát, df – stupeň voľnosti, p
– hladina významnosti
n – the number of individuals, HWE – Hardy-Weinberg equilibrium, χ² - chi-square, df – degree of
freedom, p – level of significance
Signifikantne nižšie BMD u nositeliek TT genotypu sa potvrdilo aj u japonských
postmenopauzálnych žien (Kurabayashi et al. 2004), afroamerických žien (Greendale et al. 2006)
a španielskych žien (Bustamante et al. 2007). Štúdia Mitru et al. (2006) ukázala, že v skupine
postmenopauzálnych žien s normálnou hodnotou kostnej denzity sa vyskytuje vo vyššej frekvencii
CC genotyp, naopak v skupine žien s postmenopauzálnou osteoporózou bol zaznamenaný vyšší
výskyt genotypu TT.
Publikovali sa tiež vedecké práce, ktoré nepotvrdili zvýšené riziko osteoporózy u nositeľov TT
genotypu (Brown et al. 2001, Salmén et al. 2000).
Výsledky štúdie Kurta et al. (2012) naopak ukázali, že v skupine osteoporotických
postmenopauzálnych žien, nositeľky CC genotypu mali signifikantne nižšiu kostnú minerálnu hustotu
v oblasti krčka stehnovej kosti v porovnaní s CT a TT genotypom. Podobný výsledok zaznamenali
aj Ivanova et al. (2007), v osteoporotickej skupine mali vyššie BMD hodnoty (L1 – L4 a krčka
stehnovej kosti) nositeľky TT genotypu a nižšie hodnoty nositeľky CC genotypu. Asociáciu CC
genotypu k nižšej kostnej minerálnej hustote krčku stehnovej kosti u postmenopauzálnej osteoporózy
potvrdila aj najnovšia metaanalýza, avšak nepotvrdila asociáciu PvuII polymorfizmu génu ESR1 so
zvýšením rizikom osteoporózy (Zhu et al. 2018).
V skupine postmenopauzálnych žien bez zlomenín sme u 45 osteoporotických žien zaznamenali
frekvenciu genotypu TT 17,8 %, CT 53,3 % a CC 28,9 %. V skupine so zlomeninou u 52
osteoporotických žien bola frekvencia genotypu TT 20 %, CT 56,4 % a CC 18,3 %. Nebol zistený
signifikantný rozdiel (p = 0,533) v genotypovej frekvencii medzi pacientkami so zlomeninou a bez
zlomeniny.
Harsløf et al. (2010) odhalili, že osteoporotické ženy s TT genotypom v polymorfizme PvuII génu
ESR1 mali signifikantne vyššie riziko zlomeniny (konkrétne vertebrálnej fraktúry), naopak CC
nositeľky boli častejšie v skupine bez fraktúr. Staršia meta-analýza (Ioannidis et al. 2002) a rozsiahla
štúdia (Ioannidis et al. 2004) na 18 000 pacientoch (GENOMOS study) asociáciu medzi
polymorfizmom PvuII a fraktúrami nepotvrdili. Zvýšene riziko vzniku zlomenín u nositeľov T alely
potvrdili v metaanalýze Tang, Chen a Xu (2013). Táto štúdia preukázala, že alela T signifikantne
zvyšuje riziko fraktúry bedrovej kosti u premenopauzálnych, postmenopauzálnych žien, aj u mužov.
4

V našej štúdii sme zaznamenali (v skupine pacientiek so zlomeninou) vyšší počet nositeliek TT
genotypu (20,0 %) oproti CC genotypu (18,2 %) a v skupine (pacientiek bez zlomenín) vyšší počet
nositeliek CC genotypu (28,9 %) oproti TT genotypu (17,8 %). Rozdiel v genotypových frekvenciách
medzi oboma skupinami nebol signifikantný (p = 0,533).
Záver
V našej štúdii sme zistili mierne vyššie hodnoty kostnej minerálnej hustoty vo všetkých meraných
oblastiach u nositeľov CC genotypu. Avšak nepotvrdil sa štatistický významný vzťah medzi
polymorfizmom PvuII génu ESR1 a kostnou minerálnou hustotou, ani v prípade výskytu
osteoporotických zlomenín. Pre ďalší výskum bude potrebné rozšíriť súbor o väčší počet pacientov
aj väčší kontrolný súbor, a potvrdiť alebo vyvrátiť vplyv uvedeného polymorfizmu na kostnú
minerálnu hustotu v slovenskej populácii osteoporotických žien.
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ANTROPOMETRICKÉ INDIKÁTORY ADIPOZITY A FIBRILÁCIA
PREDSIENÍ U PROBANDOV Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Michaela Zigová, Eva Petrejčíková, Marta Mydlárová Blaščáková, Jarmila Bernasovská, Iveta
Boroňová, Ján Kmec, Martin Kmec, Michaela Gregušiak Fecenková, Jaroslava Hubcejová
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17.
novembra č.1, 080 01 Prešov, Slovensko, e-mail: michaela.zigova@unipo.sk
Abstract: Anthropometric indicators of adiposity and atrial fibrillation in probands from East
Slovakia. Adiposity is a potential risk factor for most cardiovascular disorders. The aim of our study
was to calculate indices of adiposity related to body weight (BMI, new BMI, BSA, and CUN-BAE)
and body shape (ABSI, BF%, BRI, CI, WC, and WHtR) in 65 probands (patients and controls) from
East Slovakia in the context of atrial fibrillation depending on sex. The indices of adiposity were
calculated after anthropological measurements of body height, weight, waist circumference.
Student’s t-test confirmed statistically significant results in comparison of ABSI (men), BF%, and
CUN-BAE index (women) between atrial fibrillation patients and the control group. WHtR index
values were risky in the majority of the probands (men and women from the patient’s group and
control’s group). The odds ratio does not confirm a statistically significant association between atrial
fibrillation and indices of adiposity in our probands but we confirmed the waist circumference as
a protective factor in men with atrial fibrillation. Our results are only preliminary and we recommend
investigating indices of adiposity in larger cohorts of probands.
Key words: arrhytmia, risk of disease, adiposity, anthropological indices, Central Europe
Úvod
Telesný status každého jedinca, vrátane zastúpenia a distribúcie telesného tuku, sú dôležitými
indikátormi kardiovaskulárnych ochorení (Amirabdollahian a Haghighatdoost 2018). Fibrilácia
predsiení je závažnou zdravotnou komplikáciou, ktorá i napriek efektívnym stratégiám manažmentu
pacientov vykazuje narastajúcu incidenciu. Rastúci trend ochorenia je spätý s pribúdajúcim vekom.
Fibrilácia predsiení súvisí so zhoršením mechanických, elektrických a štrukturálnych vlastností
a funkcií myokardu a so zvýšeným rizikom tromboembolizmu, ktoré sú zodpovedné za podstatné
percento invalidizácií a mortality nielen v našej populácii (Zathar et al. 2019, Kmec 2017, Kirchhof
et al. 2016).
Dnes existuje niekoľko možností ako nenáročným spôsobom pomocou štandardizovaných
indexov a vzorcov vypočítať riziko vzniku budúcich zdravotných komplikácií u viacerých ochorení
vrátane fibrilácie predsiení (Zigová et al. 2019). Na základe výsledkov veľkých kohortových štúdií
sa predpokladá, že indikátory adipozity sú signifikantne asociované s vyšším rizikom vzniku
fibrilácie predsiení a obezita sa pokladá za nezávislý rizikový faktor jej incidencie a progresie
(Gallagher et al. 2019, Vyas a Lambiase 2019, Frost et al. 2014). Cieľom nášho výskumu bolo získať
údaje o indikátoroch adipozity, posúdiť mieru asociácie antropometrických indikátorov adipozity
založených na telesnej hmotnosti a tvare tela s fibriláciou predsiení v skupine probandov
z východného Slovenska.
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Súbor a metódy
Do predkladanej štúdie sa pomocou odborníkov z kardiologickej praxe a všeobecných lekárov
zapojili probandi z východného Slovenska. Analyzovaný súbor pozostával zo 65 probandov
(priemerný vek 67,88 ± 9,22 rokov), u ktorých boli použitím štandardných antropometrických metód
zistené základné charakteristiky – telesná výška (cm), telesná hmotnosť (kg) a obvod pása (cm)
s cieľom výpočítať antropometrické indikátory adipozity. Indikátory adipozity súvisiace s telesnou
hmotnosťou a tvarom tela (ABSI, BMI, newBMI, CUN-BAE, BF%, BSA, CI, WHtR) sa zvolili a
vypočítali na základe matematických algoritmov odporúčaných v štúdiách Amirabdollahiana
a Haghighatdoosta (2018) a Kammara-Garcíu et al. (2019).
Probandi podstúpili dvojnásobné prerozdelenie do skupín. Najskôr boli na základe diagnózy
rozdelení do dvoch skupín – pacienti s diagnostikovanou fibriláciou predsiení (FP; n = 33), a probandi
kontrolného súboru (KS; n = 32). Kritériom zaradenia do skupiny FP bol vek ≥ 50 rokov, potvrdená
diagnóza fibrilácie predsiení (na základe špecializovaných vyšetrení a odporúčaní Európskej
kardiologickej spoločnosti odborníkmi z kardiologickej praxe) a dostupné základné charakteristiky
(vek, pohlavie) a antropometrické údaje (telesná výška, telesná hmotnosť a obvod pása).
Za probandov kontrolného súboru boli pokladaní jedinci vo veku ≥ 50 rokov, bez fibrilácie predsiení
alebo komplikácií, ktoré by mohli priamo viesť ku vzniku fibrilácie predsiení (najmä hypertenzia,
diabetes mellitus, elektrické a štrukturálne poruchy myokardu, zvýšené riziko tromboembolizmu
a renálna insuficiencia) s kompletne doplnenými charakteristikami a antropologickými údajmi, ktoré
boli predmetom záujmu. Každá skupina (FP, KS) bola následne rozdelená vzhľadom na pohlavie
(muži – 23 FPm a 15 KSm; ženy – 10 FPž a 17 KSž).
Získané dáta obvodu pása a výpočtov indikátorov adipozity boli posúdené z hľadiska rizikových
hodnôt. Pre našu populáciu neboli špecifikované rizikové hodnoty indexov adipozity, preto sme
vychádzali z odporúčaní Amirabdollahiana a Haghighatdoosta (2018) a podobne ako autori sme
pri indexoch bez stanovených rizikových hodnôt (ABSI, BF%, BRI, BSA, CI, CUN-BAE)
vychádzali z ich mediánu.
Všetci probandi boli informovaní o cieľoch a metódach výskumu a poskytli svoj informovaný
súhlas. Všetky získané dáta boli spracované anonymne a postupy a metódy použité pri realizácii
štúdie boli v súlade s etickými štandardmi Etickej komisie pre oblasť výskumu Prešovskej univerzity
a Helsinskej deklarácie z roku 1964 a jej neskorších dodatkov.
Získané dáta sa po zhodnotení normality (K – S test) analyzovali príslušným štatistickým testom.
Na porovnanie charakteristík a indexov medzi skupinami sa použil Studentov t-test. Miera asociácie
bola posudzovaná na základe výpočtu pomeru šancí (odds ratio, OR), kde hodnoty OR > 1 indikovali
rizikovú expozíciu príslušným faktorom. Testy sa realizovali pri hladine významnosti α = 0,05.
Výsledky a diskusia
Posudzovanie adipozity je dôležité nielen pri metabolických ochoreniach. Cieľom našej štúdie
bolo zistiť údáje o hodnotách indikátorov adipozity u 33 pacientov s fibriláciou predsiení a 32
probandov kontrolného súboru z východného Slovenska v nadväznosti na to, že viaceré štúdie
poukazujú na fibriláciu predsiení v kontexte adipozity a uvažujú o potenciálnom význame jej
hodnotenia vo vzťahu k patogenéze tohto ochorenia. Bolo potvrdené, že každý 1 kg/m2 BMI zvyšuje
riziko vzniku fibrilácie predsiení o 4,7 % a redukcia hmotnosti potom súvisí so znížením rizika
fibrilácie predsiení pravdepodobne až o 7 % s každým 1 kg/m2 BMI (Vyas a Lambiase 2019,
Berkovitch et al. 2016, Tedrow et al. 2010).
Predložená štúdia je prvotnou, ktorá posudzuje antropometrické indikátory adipozity súvisiace
s telesnou hmotnosťou a tvarom tela u probandov z východného Slovenska (tab. 1). Po zhodnotení
vypočítaných hodnôt jednotlivých indexov sme usúdili, že uvedené hodnoty môžu byť indikátorom
zvýšeného kardiometabolického rizika, rovnako u žien ako aj u mužov zo skupiny pacientov
s fibriláciou predsiení (FS) a zo skupiny probandov kontrolného súboru (KS).
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Zaujímavým zistením bolo, že až 70 % posudzovaných indikátorov adipozity dosahovalo vyššie
hodnoty u mužov kontrolnej skupiny (KSm) v porovnaní so skupinou FPm. U žien bol tento trend
odlišný, a to v prospech skupiny FPž (80 % indikátorov). Štatisticky významné rozdiely sa
v mužských skupinách potvrdili v hodnotiacom kritériu vek a ABSI (p = 0,0013 a p = 0,0033).
Štatisticky významný rozdiel pri porovnaní priemerných hodnôt posudzovaných indikátorov
adipozity u žien sa potvrdil v prípade indikátorov BF% a CUN-BAE (p = 0,0205 a p < 0,00001).
V porovnaní so štúdiou Amirabdollahian a Haghighatdoost (2018) boli v našom súbore vypočítané
vyššie priemerné hodnoty indexov adipozity, čo môže súvisieť s odlišnou vekovou skladbou ich
súboru (mladí dospelí s priemerným vekom 21,19 ± 0,10). Je teda zjavné, že s pribúdajúcim vekom
sa množstvo kardiometabolických rizikových faktorov zvyšuje, narastajú hodnoty indikátorov
adipozity a tým stúpa aj celkové kardivaskulárne riziko. Mnohí pacienti v tomto štádiu ešte nemusia
byť pod dozorom lekára špecialistu (napr. probandi nášho kontrolného súboru). Z uvedeného dôvodu
aj prevalencia atriálnej fibrilácie môže mať v súvislosti s pribúdajúcim vekom stúpajúci charakter
(Zathar et al. 2019). Matematické algoritmy založené na telesnej hmotnosti a tvare tak môžu včas
odhadnúť riziko vzniku budúcich zdravotných komplikácií (Zigová et al. 2019).
Vzťah fibrilácie predsiení a adipozity sa najčastejšie posudzuje len na základe indexu telesnej
hmotnosti (BMI). Informácie o ďalších indexoch vo vzťahu k fibrilácii predsiení nie sú dostatočné
(Aune et al. 2017). Naša štúdia naznačuje možnosť zohľadniť aj ďalšie indikátory adipozity
vo vzťahu k fibrilácii predsiení. Okrem výpočtu jednotlivých indexov bolo cieľom štúdie aj
zhodnotenie našich zistení z pohľadu rizikových hodnôt jednotlivých indikátorov adipozity
vzhľadom na pohlavie. Minimálne jedna riziková hodnota indikátorov adipozity resp. obvodu pása
sa potvrdila u každého probanda zapojeného do štúdie. Najčastejšie sa zaznamenali rizikové hodnoty
indexu WHtR. Boli potvrdené v oboch skupinách výskumného súboru (96,97 % v FP a 87,5 % v KS),
aj vzhľadom na pohlavie. V súčasnosti sa uvažuje o tom, že WHtR index je vhodnejší indikátor
kardiometabolických komplikácií v porovnaní s inými indikátormi vrátane BMI (Amirabdollahian
a Haghighatdoost 2018). Rizikové hodnoty viacerých indikátorov u jedného probanda naraz sa
rovnako potvrdili vo všetkých skupinách, ale dominovali v skupine žien s fibriláciou predsiení (FPž),
kde sa minimálne tri rizikové hodnoty indikátorov adipozity resp. obvodu pása potvrdili u všetkých
týchto probandov. V skupine mužov (FPm) bola vykonaná rovnaká analýza a tri a viac rizikových
hodnôt vypočítaných indikátorov adipozity resp. obvodu pása sa potvrdili u takmer 96 % z nich.
U probandov výskumného súboru sa na základe rizikových hodnôt obvodu pása a jednotlivých
indexov adipozity vypočítala miera asociácie pomocou pomeru šancí (odds ratio, OR) (tab. 2). Naše
výpočty poukázali na potenciálne riziko súvisiace s indikátormi adipozity (30 % indikátorov u mužov
a 60 % indikátorov u žien, OR >1), ale štatistická signifikancia sa v žiadnom z uvedených prípadov
nepotvrdila. Vykonané výpočty potvrdili štatistickú signifikanciu len v prípade hodnotiaceho kritéria
obvod pása v skupine mužov, kde sa preukázal jeho protektívny účinok. Vzhľadom na limitovanú
veľkosť výskumného súboru takýto jav môže byť náhodný, alebo ho môžeme vysvetliť ako tzv.
paradox obezity, kedy môže mať obezita ochranný účinok voči kardiovaskulárnym ochoreniam,
vrátane fibrilácie predsiení (Baek et al. 2017). Žiadnu asociáciu medzi distribúciou telesného tuku
u 1 764 participantov a fibriláciou predsiení nepotvrdili Trevisan et al. (2017). Asociácia medzi
percentom telesného tuku a fibriláciou predsiení sa nepotvrdila v štúdii Aune et al. (2017).
Naproti tomu výsledky veľkej kohortovej štúdie Frosta et al. (2014) naznačili, že zvýšené riziko
fibrilácie predsiení je asociované s viacerými antropometrickými meraniami vrátane telesnej
hmotnosti, obvodu pása, BMI alebo percenta telesného tuku. Trevisan et al. (2017) pri porovnaní
súboru s fibriláciou a bez fibrilácie predsiení zistili vyššie hodnoty BMI a BSA u pacientov
s fibriláciou predsiení a tvrdia, že veľkosť jedinca a obezita môžu byť asociované u starších pacientov
s rizikom fibrilácie predsiení. Na základe uvedeného len môžeme konštatovať, že aplikácia a význam
indikátorov adipozity vo vzťahu k fibrilácii predsiení zostáva neobjasnená a kontroverzná.
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Tab. 1: Charakteristiky probandov s fibriláciou predsiení a kontrolného súboru
Table 1: Characteristics of probands with atrial fibrillation and the control group
Muži (n = 38)
Ženy (n = 27)
Parameter
FPm
SD
KSm
SD t-test
p
FPž
SD
KSž
SD t-test
p
23
15
- NA
10
17
- NA
Počet
69,78 10,09 59,67 8,37 3,22
* 71,70 5,70 70,29 6,04 0,60 NS
Priemerný vek (roky)
173,61 5,10 173,60 8,58 0,00 NS 160,90 7,87 160,12 6,04 0,29 NS
Telesná výška (cm)
Telesná hmotnosť (kg) 89,61 16,24 90,47 18,05 -0,15 NS 87,20 29,37 75,00 11,22 1,55 NS
102,39 12,05 108,80 15,80 -1,42 NS 103,40 20,38 96,82 12,18 1,06 NS
Obvod pása (cm)
2
29,62 4,55 30,00 5,80 -0,23 NS 33,42 9,15 29,28 4,13 1,62 NS
BMI (kg/m )
2
29,21 4,36 29,64 5,90 -0,25 NS 34,24 9,07 30,12 4,38 1,60 NS
newBMI (kg/m )
35,40 4,79 33,52 6,92 0,99 NS 51,20 10,49 44,19 6,50 2,15
*
BF%
2
2,07 0,20
2,08 0,24 -0,12 NS
1,96 0,33
1,82 0,15 1,47 NS
BSA (m )
0,59 0,06
0,63 0,09 -1,45 NS
0,64 0,12
0,61 0,08 0,90 NS
WHtR (i.j)
0,83 0,04
0,88 0,06 -2,88 **
0,81 0,05
0,83 0,06 -0,77 NS
ABSI (i.j)
6,77 1,36
7,25 1,65 -0,97 NS
7,07 2,54
6,11 1,10 1,37 NS
CI (i.j)
4,88 1,53
4,41 2,40 0,73 NS
6,18 2,60
6,99 2,83 -0,74 NS
BRI (i.j)
32,71
4,36
31,88
6,53
0,47
NS
46,93
6,02
32,26
4,83 6,96 ***
CUN-BAE (i.j)
ABSI – index tvaru tela, BF% – percento telesného tuku, BMI – index telesnej hmotnosti, new BMI – nový index telesnej
hmotnosti, BRI –index telesnej zaoblenosti, BSA – index povrchu tela, CI –index konicity, CUN-BAE – Clínica
Universidad de Navarra – index telesnej adipozity, FPm, ž – muži, ženy s fibriláciou predsiení, i. j – indexová jednotka, KSm,
ž – muži, ženy kontrolného súboru, NA – neanalyzované, NS – nesignifikantný výsledok, SD – smerodajná odchýlka, WHtR
– pomer obvodu pása a výšky, * – p < 0,05, ** – p < 0,01, *** – p < 0,001
ABSI–A body shape index, BF%–Body fat percentage, BMI–Body mass index, new BMI–new Body mass index, BRI–Body
roundness index, BSA–Body surface area, CI–Conicity index, CUN-BAE–Clínica Universidad de Navarra–Body Adiposity
Estimator, FPm, ž –men, women with atrial fibrillation, i.j–index unit, KSm, ž –men, women controls, NA –not analysed, NS
–not significant results, SD–Standard deviation, WHtR–Waist to height ratio, *–p<0.05, **–p<0.01, ***– p<0.001

Tab. 2: Miera asociácie indexov adipozity u probandov s rizikovými hodnotami
Table 2: Odds ratio of adiposity indices in probands with risk values
Indikátor adipozity
Muži
Ženy
OR
95 % CI
p
OR
95 % CI
p
0,2338 0,0566 – 0,9652
* 0,3111 0,0420 – 2,3024 NS
OP (cm)
1,6667 0,2887 – 9,6206 NS 1,2000 0,0948 – 15,1969 NS
BMI (kg/m2)
1,6667 0,2887 – 9,6206 NS 3,3871 0,1472 – 77,9309 NS
newBMI (kg/m2)
0,4583 0,1188 – 1,7676 NS 0,8889 0,1862 – 4,2437 NS
BF%
0,7273 0,1947 – 2,7164 NS 1,1250 0,2356 – 5,3710 NS
BSA (i.j)
3,3846 0,2788 – 41,0891 NS 3,3871 0,1472 – 77,9309 NS
WHtR (i.j)
0,7273 0,1947 – 2,7164 NS 1,4286 0,2968 – 6,8769 NS
ABSI (i.j)
0,6111 0,1636 – 2,2825 NS 0,8889 0,1862 – 4,2437 NS
CI (i.j)
0,5455 0,1414 – 2,1035 NS 0,8889 0,1862 – 4,2437 NS
BRI (i.j)
0,4583 0,1188 – 1,7676 NS 1,1250 0,2356 – 5,3710 NS
CUN-BAE (i.j)
ABSI – index tvaru tela, BF% – percento telesného tuku, BMI – index telesnej hmotnosti, new BMI
– nový index telesnej hmotnosti, BRI –index telesnej zaoblenosti, BSA – index povrchu tela, CI –
index konicity, CUN-BAE – Clínica Universidad de Navarra – index telesnej adipozity, NS –
nesignifikantný, OP – obvod pása, OR – pomer šancí, WHtR – pomer obvodu pása a výšky, 95 % CI
– 95 % interval spoľahlivosti
ABSI–A body shape index, BF%–Body fat percentage, BMI–Body mass index, new BMI–new Body
mass index, BRI–Body roundness index, BSA–Body surface area, CI–Conicity index, CUN-BAE–
Clínica Universidad de Navarra–Body Adiposity Estimator, NS–not significant results, OP–waist
circumference, OR–odds ratio, WHtR–Waist to height ratio, 95 % CI–95 % confidence interval
Záver
Hodnoty indexov adipozity indikovali zvýšené kardiometabolické riziko vo všetkých skupinách.
Štatisticky významný rozdiel v skupine mužov (pacienti vs. kontrolný súbor) sa potvrdil len v prípade
indikátora ABSI. U žien sme porovnaním priemerných hodnôt zaznamenali štatisticky významný
rozdiel v indikátoroch adipozity založených na hmotnosti (BF% a CUN-BAE). Probandi
s rizikovými hodnotami obvodu pása a jednotlivých indexov adipozity sa vyskytli aj v kontrolnej
skupine probandov. Predpokladáme, že to súvisí s faktom, že títo probandi nemajú žiadne
kardiovaskulárne komplikácie a teda nie sú pod kardiologickým dozorom, takže zatiaľ nepodstupujú
žiadnu medikamentóznu liečbu na zníženie kardiovaskulárneho rizika. Obzvlášť je potrebné
poukázať na vzťah medzi vekom a pribúdajúcimi rizikovými faktormi kardiometabolických ochorení
(muži, kontrolná skupina 59,67 ± 8,37 rokov vs. muži, pacienti 69,78 ± 10,09 rokov). Výpočty miery
asociácie indikátorov adipozity a fibrilácie predsiení nepreukázali žiadne štatisticky významné
výsledky. Potvrdil sa len štatisticky signifikantný protektívny účinok obvodu pása u mužov
s rizikovými hodnotami. Naše výsledky sú len predbežné, vzhľadom na to, že išlo o pilotnú štúdiu
s limitovaným počtom probandov (65 probandov z východného Slovenska). I napriek tomu sa dá
konštatovať, že posudzovanie indexov adipozity vo vzťahu ku fibrilácii predsiení môže mať
potenciálny prínos a ich význam v našej populácii by bolo potrebné štatisticky potvrdiť vo väčších
súboroch probandov.
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ANALÝZA VYBRANÝCH ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETROV
A PARAMETROV ZLOŽENIA TELA U MLADEJ SLOVENSKEJ
POPULÁCIE VO VEKU 19 – 30 ROKOV
Darina Falbová, Lenka Vorobeľová, Radoslav Beňuš, Katarína Štrbová, Natália Macejková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, Mlynská
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko, e-mail: falbova6@uniba.sk
Abstract: Analysis of selected anthropometric parameters and body composition parameters in 19to 30-year-old young Slovak population. The aim of this study was to obtain the anthropometric
parameters (AP) and body composition parameters (BCP) in the examined sample of young Slovak
population. The studied sample consisted of 143 men and 238 women (age range: 19–30 years). The
program SPSS 20.0 was used for statistical analysis. We observed statistically significant differences
between men and women in average mean values of body weight, body height, waist and hip
circumference. Men had higher mean values in all selected AP than women (p<0.001). In BCP, men
had significantly more fat free mass, lean body mass, skeletal muscle mass, total body water,
intracellular and extracellular water, protein and mineral content, bone’s minerals than women
(p<0.001). In the present study, we found that young Slovak men had significantly higher average
values of active body components. In contrast, the young Slovak women had significantly higher
average values of non-active body components.
Keywords: InBody 770, young adulthood, bioelectrical impedance, Slovakia, Central Europe
Úvod
V súčasnosti je obezita celosvetovo jedným z hlavných zdravotných problémov ľudí (Liang et al.
2018). Ide o závažné multifaktoriálne, metabolické, chronické, neprenosné ochorenie, pričom je
výsledkom interakcie medzi environmentálnymi a genetickými faktormi (De Lorenzo et al. 2016).
V roku 2016 až 1,6 miliardy ľudí na svete vo veku 18 a viac rokov trpelo nadhmotnosťou a 650
miliónov obyvateľov malo obezitu (WHO 2018). Vysoké množstvá telesného tuku majú negatívny
vplyv na zdravie a telesnú zdatnosť človeka. Primárnou príčinou je tzv. nesprávna energetická
bilancia, ktorá opisuje pomer príjmu a výdaja energie, kedy príjem energie zo stravy v posledných
dvoch dekádach stagnuje, zatiaľ čo priemerný výdaj energie v Európe sa významne znižuje. Príčinou
je zároveň aj konzumácia veľkého množstva energeticky bohatých potravín s vysokým obsahom tuku
a zvýšenej fyzickej inaktivity v dôsledku sedavých foriem práce, meniacich sa spôsobov využívanej
dopravy a zvyšujúcej sa urbanizácie. Pohybová inaktivita má za následok nadbytočné hromadenie
tukového tkaniva v ľudskom tele, ktorého vysoké množstvá majú negatívny vplyv na vlastné zdravie
a telesnú zdatnosť človeka (Hainer et al. 2011, Herrera et al. 2011, WHO 2018). Jedným
z ukazovateľov telesnej zdatnosti je aj telesné zloženie, ktorého štúdium je schopné odhaliť
zdravotný stav jedinca a poskytuje tiež diagnostiku a umožňuje liečbu rôznych chorôb súvisiacich
s obezitou (Guo et al. 1999, Woodrow 2007). Hlavným cieľom štúdie bolo analyzovať súčasný stav
vybraných antropometrických parametrov a parametrov zloženia tela u mladej slovenskej populácie
a zistiť intersexuálne rozdiely.
Súbor a metódy
Sledovaný súbor tvorilo celkom 381 jedincov s vekovým rozmedzím 19 až 30 rokov: 238 žien
(s priemerným vekom 22,09 ± 2,19 roka) a 143 mužov (s priemerným vekom 22,89 ± 2,48 roka),
pochádzajúcich zo všetkých ôsmich samosprávných krajov Slovenska. Vlastný zber dát prebiehal
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od februára 2019 do decembra 2019. Do výskumu boli zapojení len tí probandi, ktorí podpísali
informovaný súhlas o uskutočnených vyšetreniach. Merania vykonávali zacvičení antropológovia.
Antropometrické vyšetrenie pozostávalo z merania telesnej výšky (cm), obvodu pása a bokov (cm)
pomocou metodiky Martina a Sallera (1957). Počas merania prístrojom InBody 770, ktorým sa
získavali jednotlivé parametre zloženia tela, mali probandi na sebe ľahké oblečenie a boli bosí.
InBody 770 využíva na meranie osem dotykových elektród, umiestnených na pravej a ľavej strane
tela v oblasti dlane a palca, predného segmentu dolnej končatiny a na päte. Výsledky sa získali
prostredníctvom technológie DMS – BIA (priama analýza segmentovanej multi-frekvenčnej
impedancie). Táto metóda je založená na meraní tela nie ako celku, ale po jednotlivých častiach (ľavá
horná končatina, pravá horná končatina, trup, ľavá dolná končatina, pravá dolná končatina). Výsledky
merania sa následne zobrazili na počítači softvérom LookinBody.
Štatistická analýza prebiehala v programe SPSS verzia 20.0. Normalita dát sa testovala
Kolmogorovovým-Smirnovovým testom. Pre porovnanie parametrov zloženia tela medzi mužmi
a ženami sa pri premenných s normálnou distribúciou použil Independent Sample T-test a v prípade
premenných s nie normálnou distribúciou poslúžil Mannov-Whitneyov U-test. Hodnoty významnosti
p ≤ 0,05 sme pokladali za štatisticky signifikantné.
Výsledky a diskusia
Charakteristika sledovaného súboru mužov a žien, ako aj súboru mužov a žien
v jednotlivých vekových kategóriách (19 – 24 rokov a 25 – 30 rokov), znázorňujúca antropometrické
parametre a z nich vypočítané indexy, je uvedená v tab. 1. Muži vo veku 19 – 24 rokov sa štatisticky
významne líšili od mužov vo veku 25 – 30 rokov v obvode pása (p = 0,039) a WHR indexe
(p = 0,003). U žien sa štatisticky významný rozdiel medzi vekovými kategóriami nepreukázal ani
v jednom zo sledovaných parametrov. Pri sledovaní intersexuálnych rozdielov sa zistili štatisticky
signifikantné rozdiely vo všetkých priemerných hodnotách antropometrických parametrov
a sledovaných indexov medzi mužmi a ženami, a to v obidvoch sledovaných vekových kategóriách.
Muži týchto vekových kategórií mali v porovnaní so ženami v rovnakých vekových kategóriách
signifikantne vyššie priemerné hodnoty telesnej výšky, telesnej hmotnosti, obvodu pása a bokov, ako
aj signifikantne vyššie priemerné hodnoty BMI, WHR a WHtR indexu. Dôvodom vyššej priemernej
hodnoty WHR a WHtR indexov u mužov, v porovnaní so ženami, je väčšia priemerná telesná výška,
obvod pása a bokov. K podobným záverom prišli aj vo svojich štúdiách Mandel et al. (2004),
Heymsfield et al. (2009), Ehramphoush et al. (2017) a Swainson et al. (2017). Poukazujú v nich
na výrazný vplyv väčšej muskulatúry u mužov ako u žien na tieto sledované antropometrické
parametre a indexy. Vyššie priemerné hodnoty WHR, WHtR u mužov môžu byť spôsobené aj tým,
že pri ukladaní tukových zásob sa mužom viac akumuluje tuk do abdominálnej oblasti, teda v okolí
brucha, ako sa uvádza aj v štúdii Nauliho a Matina (2019), ktorí poukazujú na odlišné hormonálne
mechanizmy ukladania telesného tuku u mužov a u žien v abdominálnej oblasti. Rovnako ako v našej
štúdii, vyššie priemerné hodnoty BMI u mužov v porovnaní so ženami boli pozorované aj v štúdii
Lutoslawskej et al. (2014), ktorí uviedli, že vo vzorke pozostávajúcej z 272 študentov z Poľska
vo vekovom rozmedzí od 19 do 22 rokov BMI nadhodnocuje telesný tuk u mužov, a to najmä
pre vyššie množstvo kostrového svalstva a kostnej hmoty.
Priemerné hodnoty parametrov zloženia tela v skupine mužov a žien v jednotlivých vekových
kategóriách (19 – 24 rokov a 25 – 30 rokov) sú zobrazené v tab. 2. Medzi jednotlivými vekovými
kategóriami sa ani u mužov, ani u žien nepreukázali štatisticky významné rozdiely. Vo vekovej
kategórii 19 – 24 rokov mali ženy signifikantne vyššie priemerné hodnoty tukovej hmoty, s tým
spojené aj vyššie percento telesného tuku a vyššiu priemernú hodnotu viscerálneho tuku. Naopak, 19až 24-roční muži mali vyššie priemerné hodnoty beztukovej hmoty, čistej telesnej hmoty, proteínov
a kostrového svalstva ako ženy, teda muži majú v porovnaní so ženami viac aktívnej telesnej hmoty.
Zároveň majú aj signifikantne vyššie priemerné množstvo minerálnych látok, a tiež minerálov
v kostiach. Muži mali zároveň aj vyšší bazálny metabolický výdaj a celkové množstvo bunkovej
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hmoty, a tým aj signifikantne vyššiu priemernú hodnotu fázového uhla, čo potvrdzuje fakt, že jedinci
s vyšším množstvom bunkovej hmoty majú aj vyšší bazálny metabolický výdaj. Vo vekovej kategórii
25 – 30 rokov sa preukázali signifikantne vyššie priemerné hodnoty percenta telesného tuku u žien
v porovnaní s mužmi, no pri sledovaní tukovej hmoty a viscerálneho tuku sa daný vzťah nepreukázal,
čo mohlo byť zapríčinené nižším počtom probandov v danej vekovej kategórii. Podobne ako 19- až
24-roční muži aj 25- až 30-roční muži mali v porovnaní so ženami vo veku 25 – 30 rokov štatisticky
významne vyššie priemerné hodnoty beztukovej hmoty, čistej telesnej hmoty, proteínov, kostrového
svalstva, množstvo minerálnych látok, minerálov v kostiach, množstvo bunkovej hmoty, fázový uhol
a vyšší bazálny metabolický výdaj.
Získané údaje o množstve telesného tuku, percenta telesného tuku, beztukovej hmoty, čistej
telesnej hmoty u mladých mužov a žien sú v súlade s intersexuálnymi rozdielmi v telesnom zložení
podľa Boucharda, Deprésa a Mauriégea (1993) a Lutoslawskej et al. (2014). Rozdiely medzi
percentom telesného tuku boli pozorované aj v štúdii Sameera et al. (2012), kde mali muži menej
telesného tuku ako ženy (muži 23,3 % a ženy 37,7 %). K podobným záverom prišli vo svojej štúdii
aj Schorr et al. (2018). Podľa nej sa muži a ženy signifikantne líšia v zastúpení telesného tuku, pričom
ženy dosahovali vyššie hodnoty telesného tuku ako muži.
Z výsledkov tiež vyplýva, že muži mali signifikantne väčšie priemerné množstvo celkovej, ako aj
intracelulárnej a extracelulárnej vody v oboch sledovaných vekových kategóriách. Množstvo vody
v tele, ale aj v bunkách, odráža nielen stav funkcie tkanív, ale aj správnu fyziológiu buniek. Liang et.
al (2018) vo svojej štúdii uvádzajú, že muži a ženy vo veku do 30 rokov mali tiež odlišné priemerné
množstvo extracelulárnej a intracelulárnej vody, kým v porovnaní so ženami sa u mužov pozorovali
vyššie hodnoty extracelulárnej a rovnako aj intracelulárnej vody. Zmeny v objeme extracelulárnej
a v intracelulárnej vody môžu odrážať u oboch pohlaví podmienky metabolizmu a celkovú výživu
tela. Nevhodná výživa môže viesť k abnormálnej distribúcii extracelulárnej a intracelulárnej vody
a ľudia trpiaci obezitou majú často vyššie priemerné množstvo extracelulárnej tekutiny (Liang et al.
2018).
Záver
Pri štatistickej analýze intersexuálnych rozdielov sme preukázali štatisticky významné rozdiely
medzi mužmi a ženami v sledovaných antropometrických parametroch. Sledovaný súbor mužov mal
vyššiu priemernú telesnú hmotnosť, telesnú výšku, obvod pása a bokov ako sledovaný súbor žien.
Pri sledovaní parametrov telesného zloženia sa zistilo, že muži dosahovali štatisticky významne
vyššie priemerné hodnoty aktívnej telesnej zložky v porovnaní so ženami. A naopak, ženy dosahovali
štatisticky významné vyššie priemerné hodnoty neaktívnej telesnej zložky. Zistené intersexuálne
rozdiely v parametroch zloženia tela môžu byť odrazom energetických požiadaviek na konkrétne
pohlavie. Tuková hmota a najmä podkožný tuk predstavujú dôležitý zásobník energie, ktorý
umožňuje ženskému telu zvládnuť energetické náklady na tehotenstvo a dojčenie.
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Tab. 1: Antropometrické parametre a vybrané indexy u mladej slovenskej populácie
Table 1: Anthropometric characteristics and selected indices of young Slovak adults
Vekové kategórie
19 – 24 rokov
25 – 30 rokov
19 – 24 rokov
25 – 30 rokov
Ženy
Ženy
Muži
Muži
p
p
pa
pb
Antropometrické
N = 111
N = 32
N = 211
N = 27
parametre a indexy
Priemer
SD
Priemer SD
Priemer
SD
Priemer
SD
Telesná výška, cm
180,07
7,26 180,88
7,46 0,632 167,02
6,25 165,61
5,99
0,215
<0,001
<0,001
Telesná hmotnosť, kg
79,24
12,01
82,98 15,41 0,221
60,99
10,53
61,99
12,92
0,949
<0,001
<0,001
Obvod pása, cm
81,26
7,70
85,34 10,01 0,039
69,90
7,57
70,96
8,50
0,546
<0,001
<0,001
Obvod bokov, cm
100,35
6,70 101,64
8,08 0,488
94,93
8,51
95,83
8,67
0,629
<0,001
<0,001
BMI, kg/m2
24,42
3,30
25,35
4,60 0,574
21,86
3,56
22,61
4,42
0,538
<0,001
0,002
WHR
0,81
0,04
0,84
0,05 0,003
0,74
0,05
0,74
0,05
0,981
<0,001
<0,001
WHtR
0,45
0,04
0,47
0,06 0,084
0,42
0,05
0,43
0,05
0,238
<0,001
0,001
N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, p – hodnota významnosti, BMI – index telesnej hmoty, WHR – pomer pása a bokov, WHtR –
pomer pása a telesnej výšky, pa – intersexuálne rozdiely probandov vo vekovej kategórii 19 – 24 rokov, pb – intersexuálne rozdiely probandov
vo vekovej kategórii 25 – 30 rokov
N–number of individuals, SD–standard deviation, p–value of significance, BMI–body mass index, WHR–waist to hip ratio, WHtR–waist to high
ratio, pa–intersexual differences in the age group of 19–24-year-old probands, pb–intersexual differences in the age group of 25- to 30-year-old
probands

Tab. 2: Parametre zloženia tela hodnotených mužov a žien
Table 2: Body composition characteristics of evaluated men and women
Vekové kategórie

19 – 24 rokov

25 – 30 rokov

19 – 24 rokov

25 – 30 rokov

Ženy
Ženy
Muži
Muži
p
p
pa
pb
N = 111
N = 32
N = 211
N = 27
Priemer
SD
Priemer SD
Priemer SD Priemer SD
Tuková hmota (kg)
14,59
7,19
16,94
8,70 0,188
17,53
7,50
17,72
9,46 0,811
0,528
<0,001
Percento telesného tuku (%)
17,87
6,94
19,59
6,50 0,165
27,87
7,14
27,46
7,45 0,731
<0,001
<0,001
Viscerálny tuk (cm2)
60,53
34,71
70,08 36,35 0,161
77,30 38,57
77,38 46,39 0,849
0,538
<0,001
Beztuková hmota (kg)
64,47
8,55
66,25
8,72 0,257
43,43
5,00
44,28
5,28 0,470
<0,001
<0,001
Čistá telesná hmota (kg)
60,90
7,86
62,41
8,17 0,272
40,82
4,70
41,58
4,98 0,485
<0,001
<0,001
Proteíny (kg)
12,84
1,64
13,13
1,75 0,310
8,51
0,99
8,66
1,03 0,524
<0,001
<0,001
Minerálne látky (kg)
4,53
0,67
4,64
0,69 0,382
3,12
0,38
3,21
0,40 0,299
<0,001
<0,001
Minerály v kostiach (kg)
3,75
0,57
3,84
0,59 0,394
2,60
0,31
2,69
0,32 0,182
<0,001
<0,001
Kostrové svalstvo (kg)
36,74
4,98
37,63
5,27 0,317
23,68
2,97
24,11
3,16 0,564
<0,001
<0,001
Celková telesná voda (l)
47,29
6,12
48,48
6,32 0,273
31,80
3,65
32,40
3,87 0,480
<0,001
<0,001
Intracelulárna voda (l)
29,70
3,81
31,33
6,67 0,212
19,69
2,28
20,02
2,41 0,561
<0,001
<0,001
Extracelulárna voda (l)
17,58
2,33
18,08
2,29 0,210
12,10
1,39
12,39
1,48 0,394
<0,001
<0,001
Bunková hmota (kg)
42,54
5,46
43,53
5,80 0,313
28,20
3,26
28,69
3,46 0,551
<0,001
<0,001
Fázový uhol
6,44
0,61
6,35
0,65 0,400
5,15
0,45
5,19
0,49 0,458
<0,001
<0,001
Hladina bazálneho
1766,30 181,66 1801,06 188,36 0,290 1308,10 107,95 1326,59 113,93 0,467
<0,001
<0,001
metabolizmu (kcal)
N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, pa – intersexuálne rozdiely probandov vo vekovej kategórii 19 – 24 rokov, pb – intersexuálne
rozdiely probandov vo vekovej kategórii 25 – 30 rokov, p – hodnota významnosti
N–number of individuals, SD–standard deviation, pa–intersexual differences in the age group of 19- to 24-year-old probands, pb–intersexual
differences in the age group of 25–30-year-old probands, p–value of significance
Parametre zloženia tela
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ANALÝZA DAKTYLOSKOPICKÝCH MINÚCIÍ V OBLASTI TENARU/I.
INTERDIGITÁLNEHO PRIESTORU SLOVENSKÝCH ŽIEN
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Abstract: Analysis of dactyloscopic minutiae in thenar/I. interdigital palm region in Slovak women.
Minutiae are the most variable elements on fingerprints and palm prints. The studied group consisted
of rolled palm prints obtained from 40 Slovak women. The study aimed to evaluate the frequency of
dactyloscopic minutiae in thenar/I. interdigital palm region, to determine bilateral and intersexual
differences and to evaluate the most suitable minutiae type for personal identification. We used
Gutiérrez et al. (2007) classification that defines 13 types of minutiae. Together, we evaluated 13,853
minutiae. The most common minutia on both hands was ridge ending (59.79%) and the least common
minutiae were Y/M (0.10%) and opposite bifurcation (0.19%). We found several statistically
significant intersexual differences among compared subgroup, e.g. bifurcation, bridge and Y o M.
The bilateral differences were found in ridge ending and bifurcation.
Keywords: dermatoglyphics, forensic anthropology, personal identification, Central Europe
Úvod
Koža na ventrálnej strane ruky človeka je uložená do záhybov. Predchodcom takto zvrásnenej
kože sú vyvýšeny (volárne podušky), ktorými sa dlaň rozdeľuje na presne definované oblasti.
Anatómia papilárneho terénu dlane pozostáva z troch základných oblastí, ktorými sú hypotenar, tenar
a interdigitálne oblasti. V každej zo spomínaných oblastí dlane sa posudzuje prítomnosť a typ
dermatoglyfického vzoru a ostatných dermatoglyfických charakteristík (Jain a Feng 2009, Maceo
2009, Kücken 2007, Pospíšil 1974, Cummins a Midlo 1943).
Oblast tenaru a I. interdigitálneho priestoru leží na radiálnej strane dlane. Sú topograficky spojené,
čo znamená, že ležia veľmi blízko seba, pričom plynule do seba prechádzajú. Výskyt
dermatoglyfických vzorov je v tejto oblasti menej frekventovaný, pričom papilárne línie prebiehalú
najčastejšie v súvislom oblúku. Konkávna časť papilárnych línií v tejto oblasti smeruje k báze palca
(Pospíšil 1974).
Papilárne línie sa od seba odlišujú nielen spôsobom plynutia, ale aj charakteristikami vo svojom
priebehu. Tie sa inak nazývajú minúcie alebo identifikačné znaky druhého stupňa. Sú to unikátne
črty, ktoré robia z každého odtlčku nezameniteľný originál (Jiang a Yau 2000, Chang a Fan 2001,
Zhu et. al 2005, Feng 2008). Minúcie patria medzi prvky, ktoré sú najviac signifikantné
a diskriminačné, preto sa veľmi často využívajú pri určovaní totožnosti jedinca z odtlačkov prstov
a dlaní (Fei et al. 2017).
Hodnotenie variability minúcií je sťažené viacerými faktormi, ako napríklad rozdielnou
klasifikáciou minúcií alebo kvalitou získaného odtlačku. V súčasnosti sa najviac využíva klasifikácia
podľa Gutiérrezovej et al. (2007), charakterizujúca 13 typov minúcií.
Táto štúdia vznikla s cieľom získať komlexný súbor dát o výskyte rozličných typov minúcií
v jednotlivých konfiguračných oblastiach dlaní u jedincov slovenskej populácie. Ide o pilotnú štúdiu,
ktorej dáta môžu nájsť uplatnenie pri osobnej identifikácii a populačnej charakterizácii.
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Súbor a metódy
Hodnotený súbor predstavuje 80 odtlačkov celých rúk vrátane prstov získaných od 40 žien
slovenskej populácie s priemerným vekom 24,03 roka. Každému probandovi sa odobral odtlačok
ľavej a pravej ruky, čím sa získal celistvý súbor. Na ventrálny povrch dlane a prstov sa probandom
naniesla tenká rovnomerná vrstva daktyloskopickej černe a následne sa odtlačok valivým pohybom
preniesol na papier. Valivá metóda zaručila otlačenie inak poklesnutej centrálnej oblasti dlane.
Odtlačky papilárneho terénu sa odoberali s dôrazom na najvyššiu kvalitu. Získané odtlačky sa
nasnímali skenerom pri rozlíšení 1200 ppi (pixels per inch), čím sme získali elektronickú databázu
hodnotených odtlačkov. Následne sme na zdigitalizovaných odtlačkoch modrou líniou vyznačili
hodnotenú oblasť. Ulnárne bola oblasť tenaru/I. interdigitálneho priestoru vymedzená radiálnou
longitudinálnou ryhou a radiálne sme na jej ohraničenie použili metakarpo-falangeálnu ryhu palca
(obr. 1).
Na vyznačenie danej oblasti a vyhodnocovanie typov minúcií bol použitý program GIMP 2.8.2.
Vyhodnocovanie minúcií prebiehalo na základe klasifikácie podľa Gutiérrezovej et al. (2007).
Jednotlivé pravé (skutočné) minúcie boli označované malými písmenami abecedy a – m (obr. 2).
Nepravé minúcie, ktoré vznikli v dôsledku prerušenia plynutia papilárnych línií bielymi líniami,
dlaňovými ryhami alebo ukončením plynutia papilárnej línie na okraji dlane, sme z hodnoteného
súboru vyradili.

Obr. 1: Ohraničenie hodnotenej oblasti dlane
Fig. 1: Definition of the evaluated palm area
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Obr. 2: Typy minúcií podľa Gutiérrezovej et al. (2007): a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment,
d – bodka, e – zlom, f – očko, g – prekrytie, h – crossbar, i – mostík, j – prekríženie, k – trojitá vidlica,
l – dock, m – otočenie
Fig. 2: Types of minutiae according to Gutiérrez et al. (2007): a–ridge ending, b–bifurcation, c–
fragment, d–dot, e–break, f–enclosure, g–overlap, h–crossbar, i–bridge, j–opposited bifurcation, k–
Y o M, l–dock, m–return
Početnosti jednotlivých typov minúcií, ktoré predstavovali získané dáta, sa zapisovali do tabuliek
pre ich následné štatistické spracovanie v programoch Microsoft Office Excel 2013, Graphpad
a SPSS Statistics 20.0. Štatistické spracovanie prebiehalo u každého typu minúcie zvlášť. Na zistenie
bilaterálnych a intersexuálnych rozdielov sa použil chí-kvadrát test s Yatesovou korekciou.
Štatisticky významné rozdiely sa hodnotili na hladine významnosti α = 0,05.
Výsledky a diskusia
Zo zistených hodnôt výskytu jednotlivých typov minúcií v oblasti tenaru/I. interdigitálneho
priestoru sa vypočítala deskriptívna štatistika (tab. 1).
Najfrekventovanejšou minúciou bola vo všetkých hodnotených kategóriách minúcia typu
ukončenie, ktorej frekvencia dosiahla v každej z kategórií viac ako 50 %. Za ňou nasledovala minúcia
typu vidlica, ktorá sa vo všetkých kategóriách vyskytovala ako druhá najčastejšia, s frekvenciou
výskytu vyššou ako 20 %.
Pri identifikačnom procese sú významnejšie tie typy minúcií, ktorých frekvencia dosahuje v danej
populácii najnižšie hodnoty. Zameraním sa na najmenej časté minúcie by sme pri zisťovaní zhody
medzi získaným odtlačkom z miesta činu a odtlačkom z databázy mohli väčšinu odtlačkov z databázy
ihneď vylúčiť. Pri porovnávaní odtlačkov je potrebné nielen určenie jednotlivých typov minúcií, ale
aj ich rozmiestnenie, vzájomný výskyt a kombinácie s inými typmi minúcií.
Za druhú najmenej frekventovanú minúciu bola na ľavých rukách žien a pri celkových hodnotách
výskytu minúcií vyhodnotená minúcia typu prekríženie (< 0,20 %), kým na pravých rukách žien to
bola minúcia typu dock (0,15 %). Za najmenej frekventovanú minúciu bola vo všetkých kategóriách
vyhodnotená minúcia typu trojitá vidlica, ktorá sa v celom súbore vyskytla len 14-krát (< 0,15 %).
Na základe týchto výsledkov usudzujeme, práve na tieto typy minúcií sa treba zamerať pri analýze
odtlačkov pre osobnú identifikáciu.
Na základe porovnania frekvencie jednotlivých typov minúcií ľavej a pravej ruky (tab. 2) sme
zistili dva štatisticky významné rozdiely, a to pri minúciách typu ukončenie (ľavá – 60,61 %, pravá
– 58,86 %) a typu vidlica (ľavá – 21,42 %, pravá – 23,03 %); pri ostatných typoch minúcií sme
štatisticky významné bilaterálne rozdiely nezistili.
Martinkovičová (2017) v štúdii zameranej na výskyt jednotlivých typov minúcií v oblasti tenaru
u slovenských mužov nezistila žiadne bilaterálne rozdiely. V predkladanej štúdii sme zistili
bilaterálne rozdiely u dvoch najfrekventovanejších typov minúcií. Odlišnosti vo výsledkoch mohli
byť spôsobené rozdielmi v celkových počtoch jednotlivých typov minúcií. Pokiaľ ide o výskyt
minúcie typu ukončenie, zistili sme o 20 % vyšší výskyt tohoto typu minúcie u žien ako u mužov.
Rozdiely v bilaterálnych výsledkoch mohli vzniknúť ako následok rozličného spôsobu hodnotenia
jednotlivých typov minúcií.
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Ďalšia časť štúdie sa zamerala na určenie intersexuálnych rozdielov vo výskyte minúcií (tab. 3).
Rozdiely sa sledovali medzi ľavými rukami, pravými rukami a pri celkových hodnotách výskytu
jednotlivých typov minúcií u mužov a žien slovenskej populácie. Frekvencie jednotlivých typov
minúcií v oblasti tenaru/I. intedigitálneho priestoru mužskej populácie sa získali zo štúdie
Martinkovičovej (2017).
Tab. 1: Deskriptívna štatistika jednotlivých typov minúcií v hodnotených kategóriách
Table 1: Descriptive statistics of minutiae in the evaluated categories
Celkové
hodnoty

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

N
8283 3072 244 203 207
70 662
906
75
27
14
33
57
f (%)
59,79 22,18 1,76 1,47 1,49 0,51 4,78 6,54 0,54 0,19 0,10 0,24 0,41
μ
103,54 38,40 3,05 2,54 2,59 0,88 8,28 11,33 0,94 0,34 0,18 0,41 0,89
SD
17,84 14,33 2,21 2,46 2,32 1,31 4,08 5,64 1,25 0,57 0,41 0,74 1,69
MAX
161
79
10
14
12
7
23
27
5
2
2
3
8
MIN
64
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ľavá
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
ruka
N
4457 1575 124 107
99
36 356
479
40
14
9
23
34
f (%)
60,61 21,42 1,69 1,46 1,35 0,49 4,84 6,51 0,54 0,19 0,12 0,31 0,46
μ
111,43 39,38 3,10 2,68 2,48 0,90 8,90 11,98 1,00 0,35 0,23 0,58 0,85
SD
16,70 14,73 2,48 2,66 2,47 1,45 4,20 5,49 1,24 0,57 0,42 0,86 1,86
MAX
161
79
10
14
12
7
23
27
5
2
1
3
8
MIN
76
10
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
Pravá
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
ruka
N
3826 1497 120
96 108
34 306
427
35
13
5
10
23
f (%)
58,86 23,03 1,85 1,48 1,66 0,52 4,71 6,57 0,54 0,20 0,08 0,15 0,35
μ
95,65 37,43 3,00 2,40 2,70 0,85 7,65 10,68 0,88 0,33 0,13 0,25 0,58
SD
15,27 13,85 1,91 2,23 2,15 1,15 3,86 5,71 1,25 0,57 0,40 0,54 1,14
MAX
131
75
7
9
8
5
19
24
5
2
2
2
5
MIN
64
9
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
N – celkový počet jednotlivých typov minúcií, f (%) – frekvencia výskytu v percentách, μ – priemerný
počet u jedného človeka, SD – smerodajná odchýlka, MAX – maximálna hodnota, MIN – minimálna
hodnota; Minúcie: a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko, g – prekrytie,
h – crossbar, i – mostík, j – prekríženie, k – trojitá vidlica, l – dock, m – otočenie
N–total number of each minutiae type, f (%)–frequency in percentage, μ–average number per person,
SD–standard deviation, MAX–maximum value, MIN–minimum value; Minutiae: a–ridge ending, b–
bifurcation, c–fragment, d–dot, e–break, f–enclosure, g–overlap, h–crossbar, i–bridge, j–opposited
bifurcation, k–Y o M, l–dock, m–return
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Tab. 2: Bilaterálne rozdiely vo výskyte minúcií v ženskej populácii
Table 2: Bilateral differences in the occurrence of minutiae in the female population
tenar/I. interdigitálny priestor
Minúcie ĽR – minúcie PR
p-hodnota
a–a
0,0373*
b–b
0,0240*
c–c
0,5165
d–d
0,9718
e–e
0,1455
f–f
0,8750
g–g
0,7424
h–h
0,9236
i–i
0,9647
j–j
0,8983
k–k
0,5668
l–l
0,0818
m–m
0,3881
ĽR – ľavá ruka, PR – pravá ruka, p-hodnota – hodnota výsledku chí-kvadrát testu s Yatesovou
korekciou; Minúcie: a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko,
g – prekrytie, h – crossbar, i – mostík, j – prekríženie, k – trojitá vidlica, l – dock, m – otočenie
ĽR–left hand, PR–right hand, p-hodnota–the result value of chi-square test with Yates correction;
Minutiae: a–ridge ending, b–bifurcation, c–fragment, d–dot, e–break, f–enclosure, g–overlap, h–
crossbar, i–bridge, j–opposited bifurcation, k–Y o M, l–dock, m–return
Tab. 3: Intersexuálne rozdiely vo výskyte minúcií v oblasti tenatu/I. interdigitálneho priestoru
Table 3: Interdigital differences in the occurrence of minutiae in the thenar/I. interdigital area
p-hodnota
Minúcie
Ľavá ruka
Pravá ruka
Celkové hodnoty
a
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
b
0,6094
0,1626
0,5703
c
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
d
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
e
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
f
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
g
0,2560
0,0757
0,0232*
h
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
i
0,3278
0,9326
0,4520
j
0,0017*
0,1351
0,0006*
k
0,5456
0,0877
0,0778
l
0,0096*
< 0,0001*
< 0,0001*
m
< 0,0001*
< 0,0001*
< 0,0001*
p-hodnota – hodnota výsledku chí-kvadrát testu s Yatesovou korekciou; Minúcie: a – ukončenie,
b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko, g – prekrytie, h – crossbar, i – mostík,
j – prekríženie, k – trojitá vidlica, l – dock, m – otočenie
p-hodnota–the result value of chi-square test with Yates correction; Minutiae: a–ridge ending, b–
bifurcation, c–fragment, d–dot, e–break, f–enclosure, g–overlap, h–crossbar, i–bridge, j–opposited
bifurcation, k–Y o M, l–dock, m–return
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Medzi porovnávanými kategóriami sa zistilo viacero štatisticky významných rozdielov.
Pri minúciách typu ukončenie, fragment, bodka, zlom, očko, crossbar, dock a otočenie sme zistili
štatisticky významné rozdiely vo všetkých hodnotených kategóriách (ľavé ruky, pravé ruky a celkové
hodnoty). Minúcia typu prekrytie vykazovala signifikantný rozdiel pri hodnotení celkových
frekvencií, pri minúcii typu prekríženie sme štatisticky signifikantné rozdiely zistili pri porovnaní
ľavých rúk a pri celkových frekvenciách minúcií. Rozdiely mohli byť spôsobené rozličným
spôsobom hodnotenia minúcií alebo rozdielnym celkovým počtom vyhodnotených minúcií.
Okrem tenaru/I. interdigitálneho priestoru zaberá značnú plochu dlane oblasť hypotenaru.
Nakoľko sú tieto oblasti svojou veľkosťou relatívne podobné, zamerali sme sa aj na porovnanie
výskytu jednotlivých typov minúcií v týchto dvoch oblastiach. Dáta vyjadrujúce výskyt jednotlivých
typov minúcií v oblasti hypotenaru dlane sme získali zo štúdie Kondekovej (2016). Porovnaním
frekvencií výskytu jednotlivých typov minúcií týchto dvoch štúdií sme zistili viacero signifikantných
rozdielov. Pri minúciách typu ukončenie, rozdvojenie, fragment, bodka, zlom, prekrytie, crossbar,
prekríženie a otočenie sme zistili signifikantné rozdiely vo všetkých sledovaných kategóriách (ľavé
ruky, pravé ruky a celkové hodnoty). Pri minúcii typu očko sme zistili signifikantný rozdiel v jej
celkovom výskyte a pri minúcii typu dock pri hodnotení pravých rúk. Tieto rozdiely mohli vzniknúť
na základe rozdielnej veľkosti sledovanej vzorky alebo rozličným spôsobom hodnotenia jednotlivých
typov minúcií.
Záver
V skúmanej oblasti sme na oboch rukách analyzovali 13 853 minúcií. Najčastejší výskyt
preukázala minúcia typu ukončenie, ktorej frekvencia výskytu dosiahla v každej z kategórií viac ako
50 %. Za najmenej frekventovanú minúciu bola vo všetkých kategóriách vyhodnotená minúcia typu
trojitá vidlica, ktorá sa v celom súbore vyskytla len 14-krát (< 0,15 %).
V rámci bilaterálnych rozdielov sme zistili len dva štatisticky výzmané rozdiely, a to pri minúciách
typu ukončenie a vidlica. To znamená, že rozdiely v hodnotách výskytu jednotlivých typov minúcií
na ľavej a pravej ruke neboli dostatočne preukázateľné.
Ďalšia časť štúdie sa zamerala na stanovenie intersexuálnych rozdielov. Pri minúciách typu
ukončenie, fragment, bodka, zlom, očko, crossbar, dock a otočenie sme zistili štatisticky významné
rozdiely vo všetkých hodnotených kategóriách (ľavé ruky, pravé ruky a celkové hodnoty). Štatisticky
významné rozdiely sme zistili aj pri minúciách typu prekríženie (ľavé ruky, celkové hodnoty) a typu
prekrytie (celkové hodnoty).
Pri porovnaní frekvencií výskytu jednotlivých typov minúcií medzi oblasťami tenaru/I.
interdigitálneho priestoru a hypotenaru sme zistili niekoľko štatisticky signifikantných rozdielov.
Vo všetkých troch kategóriách sme tento rozdiel určili pri minúciách typu ukončenie, vidlica,
fragment, bodka, zlom, prekrytie, crossbar, prekríženie a otočenie. Typy minúcií, pri ktorých sme
štatisticky významný rozdiel nezaznamenali, boli minúcie typu mostík a vidlica. Tie preukázali
porovnateľné hodnoty frekvencií v každej z troch kategórií v oboch porovnávaných oblastiach.
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ANALÝZA VYBRANÝCH POLYMORFIZMOV S OBEZITOU
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VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
Soňa Mačeková, Ľubomíra Lily Jurčišinová, Dorota Ondrušková, Stanislava Zahurančíková,
Matúš Mathia, Iveta Boroňová, Jarmila Bernasovská, Dana Dojčáková
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Abstract: Analysis of selected polymorphisms of obesity related genes NEGR1, BDNF, and MC4R
in the Roma population of eastern Slovakia. The NEGR1, BDNF and MC4R genes are candidate genes
for obesity. The aim of the work was to provide pilot information on allelic and genotypic frequencies
of polymorphisms of rs2815752 NEGR1 gene, rs10767664 BDNF gene and rs12970134 MC4R gene,
as well as to investigate the association to obesity in the Roma minority of eastern Slovakia consisting
of 456 evaluated individuals. The frequency of allele A of the NEGR1 polymorphism was 90%, allele
G 10%. In the NEGR1 polymorphism, genotype AA represented 80.9%, AG 18.2% and GG 0.9%.
The frequency of allele A of the BDNF polymorphism was 95% and allele T 5%. Individuals with
genotype AA accounted for 92.4% of the analyzed group, with genotype AT 6.1% and TT genotype
1.5%. In the MC4R rs12970134 polymorphism, genotype GG represented 48.4%, GA 44.1% and AA
7.5%. The frequency of allele A was 29.5% and allele G 70.5%. In the case of the MC4R
polymorphism, we recorded a statistically significant increase in the mean values with the presence
of the risk allele in the genotype but only in the WHtR index (p=0.02). When comparing the
differences in mean values of other obesity indicators between the genotypes of the monitored
polymorphisms, we found no significant differences.
Key words: Romanies, genetic factors, allele, genotype, frequency, obesity, Central Europe
Úvod
Obezita je multifaktoriálne ochorenie. Genetické faktory majú na etiológii obezity 40- až 70percentný podiel (Hoed et al. 2010). V súčasnosti sa výskumy stále viac zameriavajú predovšetkým
na vplyv týchto faktorov. Doteraz bolo identifikovaných množstvo génov a ich polymorfizmov, ktoré
sa spájajú so vznikom obezity. Medzi takéto kandidátne gény obezity patria aj gény NEGR1, BDNF
a MC4R. Patologické alely kandidátnych génov môžu v pomerne častej frekvencii zohrávať úlohu v
klinickom fenotype obezity, a to v kontexte rozdielnych podmienok prostredia. V súčasnosti existuje
niekoľko genetických hypotéz, ktoré sa snažia vysvetliť vznik obezity u ľudí (Krahulec 2013). Teória
úsporného genotypu predpokladá v priebehu evolúcie pozitívnu selekciu génov, ktoré podporujú
vznik obezity z dôvodu prežitia; iná teória uvádza, že vyšší výskyt alel takýchto génov je náhodný
a je skôr výsledkom genetického driftu (Sellayah et al. 2014). Rómovia na Slovensku predstavujú
výraznú izolovanú skupinu, u ktorej populačné deje ako inbríding, efekt zakladateľa či genetický
drift, môžu byť príčinou rozdielnych frekvencií alel genetických polymorfizmov a vysokého výskytu
geneticky podmienených chorôb.
Gén NEGR1 (Neuronal growth regulator 1) kóduje proteín a je lokalizovaný na pozícii 31.1
krátkeho ramienka 1. chromozómu. Hlavnou funkciou proteínu NEGR1 je adhézia buniek
prostredníctvom GPI kotvy na membránu iných buniek. Okrem toho sa zapája do rastu neuritov
a podieľa sa na regulácii energetickej rovnováhy v organizme. NEGR1 proteín je počas postnatálneho
vývoja vo vysokých hladinách exprimovaný v mozgovej kôre, v hipokampe a v mozočku (Kaur et al.
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2016). Okrem toho je exprimovaný aj v tukovom tkanive. Polymorfizmus rs2815752 génu NEGR1
sa v súčasnosti čoraz viac skúma v súvislosti s rizikom vzniku obezity v rôznych populáciách.
V polymorfizme rs2815752 génu NEGR1 ide o substitučnú zámenu adenínu (A) za guanín (G).
Za rizikovú alelu v kontexte obezity sa pokladá alela A (Jarick et al. 2011).
Gén BDNF (Brain derived neurotrophic factor) je lokalizovaný na 11. chromozóme, na jeho
kratšom ramienku v lokalizácii 11p14.1. Kóduje proteín patriaci do skupiny nervových rastových
faktorov a jeho hlavnou úlohou je regulácia energetickej rovnováhy a podpora prežitia periférnych
senzorických neurónov počas vývoja mozgu. Je exprimovaný v limbických štruktúrach, najmä
v mozgovej kôre, mozočku, hipokampe, či amygdale. Proteín sa nachádza predovšetkým v oblastiach
mozgu, ktoré regulujú pitie, stravovanie a taktiež telesnú hmotnosť, a tak prispieva k riadeniu týchto
funkcií (BDNF gene 2020). Množstvo štúdií zameraných na polymorfizmy génu BDNF preukázalo
asociáciu polymorfizmu rs10767664 s obezitou.
Gén MC4R (Melanocortin 4 receptor) predstavuje jeden z najviac študovaných „obezitogénnych“
génov. Gén je umiestnený na dlhšom ramienku 18. chromozómu v pozícii 18q21.32. Expresiou génu
vzniká melanokortínový receptor 4 (MC4R), ktorý je zapojený do regulácie energetickej homeostázy.
Receptor je súčasťou kaskády dejov vplývajúcich na príjem potravy. V období hladu sa na receptor
viaže ligand agouti podobný proteín (AgRP), čo vedie k vylučovaniu orexínu, ktorý podporuje príjem
potravy. V postprandiálnej fáze sa naň viaže α-MSH (alfa-melanocyty stimulujúci hormón), čo
naopak spôsobí inhibíciu príjmu potravy. Mutácie génu MC4R sú zodpovedné za 3,5 % prípadov
výskytu monogénne podmienenej obezity. Polymorfizmus rs12970134 je jedným z viac ako tisíc
dosiaľ zistených polymorfizmov génu MC4R. Patrí medzi významné polymorfizmy, uplatňujúce sa
v rozvoji tzv. polygénne podmienenej obezity (Tao 2010). Rizikovou alelou je alela A, ktorej
prítomnosť v genotype je asociovaná s výskytom nadhmotnosti a obezity (Scherag et al. 2010).
Vzhľadom na to, že gény NEGR1, BDNF a MC4R neboli doposiaľ študované v rómskej populácii
na Slovensku, bolo cieľom predloženej práce získať prvotné informácie o alelových a genotypových
frekvenciách polymorfizmov rs2815752 génu NEGR1, rs10767664 génu BDNF a rs12970134 génu
MC4R, ako aj preskúmať ich súvislosť s obezitou v tejto populácii.
Súbor a metódy
Súbor Rómov východného Slovenska tvorili vzorky DNA z biobanky katedry biológie Fakulty
humánnych a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Všetci participanti tejto štúdie
poskytli písomný informovaný súhlas o použití vzorky biologického materiálu na účely molekulárnogenetickej analýzy. Na zistenie genotypovej a alelovej frekvencie polymorfizmu rs2815752 génu
NEGR1 slúžil analyzovaný súbor 456 jedincov (183 mužov a 273 žien) s priemerným vekom 37,92
± 13,35 rokov. Na analýzu polymorfizmu rs10767664 génu BDNF sa použil súbor 197 jedincov (88
mužov a 109 žien) s priemerným vekom 39,13 ± 14,56 rokov, kým na polymorfizmus rs12970134
génu MC4R to bolo 281 jedincov (125 žien a 156 mužov) s priemerným vekom 38,63 ± 8,90 rokov.
Pre asociačnú analýzu boli ako ukazovatele obezity vybrané antropometrické parametre (telesná
hmotnosť v kg, obvod pása v cm) a indexy (BMI (kg/m2) – index telesnej hmotnosti, WHR – index
pomeru obvodu pása k obvodu bokov, WHtR index – pomer obvodu pása k telesnej výške). Telesná
hmotnosť sa merala u jedincov v ľahkom odeve na boso, na osobnej váhe s presnosťou 0,5 kg. Obvod
pása bol meraný periumbilikálne a obvod bokov peritrochantericky použitím textilnej pásovej miery.
Genómová DNA sa získala z bukálnych sterov, následne bola izolovaná metódou pomocou kolóniek
podľa protokolu komerčného extrakčného kitu (Promega, Madison, USA). Genotypizácia sa
realizovala metódou Real-time PCR podľa štandardného protokolu s použitím Taqman® SNP
genotyping assay na prístrojoch ABI 7500 Fast Real-Time PCR a StepOne. Pre štatistické
spracovanie výsledkov nášho výskumu sme použili softvér SPSS pre Windows v. 20 (SPSS, Inc.,
Chicago, USA). Kvalitatívne dáta boli vyjadrené ako absolútne čísla a frekvencie. Kvantitatívne dáta
boli vyjadrené ako priemerná hodnota, jej štandardná odchýlka, minimálna a maximálna hodnota
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analyzovaného parametra. Na testovanie sme podľa potreby použili Pearsonov chí-kvadrátový test
a ANOVA test. Pre všetky štatistické testy slúžila ako hladina významnosti hodnota p < 0,05.
Výsledky
Genotypovú a alelovú frekvenciu polymorfizmu rs2815752 génu NEGR1 vyšetrovaného súboru
Rómov z východného Slovenska uvádzame v tab. 1. Genotyp AA bol zistený u 80,9 % jedincov.
Genotyp AG sa vyskytoval u 18,2 % jedincov a genotyp GG sa zistil iba u 0,9 % jedincov. Frekvencia
alely A bola 90 % a alely G 10 %.
Genotyp AA polymorfizmu rs10767664 génu BDNF sa vyskytoval u 92,4 % jedincov,
heterozygotný genotyp AT vykazoval početnosť 6,1 % a frekvencia homozygotného genotypu TT
bola 1,5 %. Frekvencia alely A bola 95 % a frekvencia alely T bola 5 % (tab. 1).
Distribúcia genotypových frekvencií polymorfizmu rs12970134 génu MC4R je uvedená v tab. 1.
Genotypovou analýzou sme zistili, že genotyp GG vykazoval v celkovom súbore početnosť 48,4 %.
Genotyp GA sa vyskytoval u 44,1 % probandov a genotyp AA u 7,5 %. Frekvencia rizikovej alely
A bola 29,5 %.
Tab. 1: Alelové a genotypové frekvencie analyzovaných polymorfizmov génov NEGR1, BDNF
a MC4R v rómskej populácii
Table 1: Allelic and genotypic frequencies of analyzed polymorphisms of NEGR1, BDNF, and MC4R
genes in the Roma population
Polymorfizmus
Polymorfizmus
Polymorfizmus
rs2815752
rs10767664
rs12970134
génu NEGR1
génu BDNF
génu MC4R
n = 456
n = 197
n = 281
%
n
%
n
%
n
Genotyp
Genotyp
Genotyp
0,90
4
1,50
3
48,40 136
GG
TT
GG
18,20
83
6,10
12
44,10 124
GA
TA
GA
80,90 369
92,40 182
7,50
21
AA
AA
AA
10,00
- Frekvencia
5,00
- Frekvencia
70,50
Frekvencia
G alely
T alely
G alely
90,00
- Frekvencia
95,00
- Frekvencia
29,50
Frekvencia
A alely
A alely
A alely
p = 0,78
p < 0,05
p = 0,21
HWE
HWE
HWE
n – počet jedincov, HWE – Hardy-Weinbergova rovnováha, p – p-hodnota
n–number of individuals, HWE–Hardy-Weinberg equilibrium, p–p-value
Porovnanie rozdielov priemerných hodnôt antropometrických parametrov medzi genotypmi
polymorfizmu rs2815752 génu NEGR1 je znázornené v tab. 2. Priemerná hodnota telesnej hmotnosti
bola najvyššia u jedincov s jednou rizikovou alelou (AG) 75,00 ± 17,04 kg, u nositeľov AA genotypu
bola priemerná hodnota 72,83 ± 17,29 kg, a jedinci s genotypom GG mali najnižšiu priemernú
hodnotu telesnej hmotnosti (71,67 ± 12,50 kg). Zistili sme, že s prítomnosťou alely A polymorfizmu
rs2815752 génu NEGR1 sa zvyšovala priemerná hodnota BMI indexu – GG 27,15 ± 4,50 kg/m2, AG
28,35 ± 5,70 kg/m2 a AA 29,15 ± 6,73 kg/m2. Trend zvyšovania priemernej hodnoty s prítomnosťou
alely A sme pozorovali aj pri hodnotách WHtR indexu – GG 0,60 ± 0,05, AG 0,62 ± 0,09 a AA 0,63
± 0,11. Podobne ako pri BMI, ani v tomto prípade nebol rozdiel v priemerných hodnotách štatisticky
významný.
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Tab. 2: Porovnanie antropometrických parametrov medzi jednotlivými genotypmi polymorfizmu
rs2815752 génu NEGR1 v rómskej populácii
Table 2: Comparison of anthropometric parameters between genotypes of the rs2815752
polymorphism of the NEGR1 gene in the Roma population
Parameter
Genotyp
Priemer
SD
Min
Max
p
AA
72,83
17,29
38,00 134,00
Hmotnosť (kg)

BMI

(kg/m2)

Obvod pása (cm)

WHR

WHtR

AG

75,00

17,04

47,00

130,00

GG

71,67

12,50

63,00

86,00

AA

29,15

6,73

18,58

49,52

AG

28,35

5,70

18,78

43,94

GG

27,15

4,50

22,59

31,59

AA

99,17

15,75

61,00

146,00

AG

99,81

14,98

72,00

135,00

GG

97,33

8,08

90,00

106,00

AA

0,94

0,08

0,74

1,25

AG

0,96

0,08

0,76

1,14

GG

0,94

0,04

0,90

0,98

AA

0,63

0,11

0,38

0,95

AG

0,62

0,09

0,44

0,81

0,67

0,61

0,94

0,63

0,59

GG
0,60
0,05
0,54
0,64
BMI – index telesnej hmotnosti, WHR – pomer obvodu pása k obvodu bokov, WHtR – pomer obvodu
pása k telesnej výške, p – p-hodnota, SD – smerodajná odchýlka, Min – minimálna hodnota, Max –
maximálna hodnota
BMI–body mass index, WHR–waist to hip ratio, WHtR–waist to height ratio, p–p-value, SD–standard
deviation, Min–minimum value, Max–maximum value
V tab. 3 je uvedené porovnanie priemerných hodnôt sledovaných parametrov medzi jednotlivými
genotypmi polymorfizmu rs10767664 génu BDNF. Najvyššia priemerná hodnota telesnej hmotnosti
(80,00 ± 17,82 kg) a indexu BMI (31,47 ± 6,37 kg/m2) bola u heterozygótov AT. U homozygótov AA
bola priemerná hodnota telesnej hmotnosti (72,08 ± 18,82 kg) v porovnaní s heterozygótmi nižšia
o 7,92 kg a hodnota indexu BMI (27,93 ± 6,51 kg/m2) bola nižšia o 3,54 kg/m2. Homozygóti TT mali
priemernú hodnotu telesnej hmotnosti 59,67 ± 10,69 kg a indexu BMI 23,59 ± 5,59 kg/m2. Pri obvode
pása sme pozorovali najvyššie hodnoty u jedincov s genotypom AT. Priemerná hodnota obvodu pása
u heterozygótov bola 107,25 ± 14,38 cm. Pri genotype AA bola priemerná hodnota obvodu pása
(96,47 ± 16,48 cm) nižšia o 10,78 cm. Priemerná hodnota obvodu pása bola najnižšia
(91,67 ± 4,93 cm) u homozygótov TT. Rovnako aj pri indexe WHR a WHtR boli najnižšie priemerné
hodnoty zaznamenané u jedincov s genotypom TT. Najvyššie priemerné hodnoty týchto indexov sa
zistili u jedincov s heterozygotným genotypom. Signifikantné rozdiely v priemerných hodnotách
sledovaných parametrov medzi jednotlivými genotypmi zaznamenané neboli.
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Tab. 3: Porovnanie antropometrických parametrov medzi jednotlivými genotypmi polymorfizmu
rs10767664 génu BDNF v rómskej populácii
Table 3: Comparison of anthropometric parameters between genotypes of the rs10767664
polymorphism of the BDNF gene in the Roma population
Parameter
Genotyp
Priemer
SD
Min
Max
p
AA
72,08
18,82
35,00 134,00
Hmotnosť (kg)

BMI

(kg/m2)

Obvod pása (cm)

WHR

WHtR

AT

80,00

17,82

47,00

101,00

TT

59,67

10,69

48,00

69,00

AA

27,93

6,51

15,77

49,52

AT

31,47

6,37

20,08

41,66

TT

23,59

5,59

17,63

28,72

AA

96,47

16,48

62,00

146,00

AT

107,25

14,38

80,00

132,00

TT

91,67

4,93

86,00

95,00

AA

0,94

0,09

0,70

1,25

AT

1,00

0,08

0,90

1,16

TT

0,93

0,04

0,90

0,97

AA

0,60

0,10

0,40

0,95

AT

0,68

0,10

0,52

0,87

0,18

0,09

0,08

0,06

0,06

TT
0,57
0,03
0,54
0,61
BMI – index telesnej hmotnosti, WHR – pomer obvodu pása k obvodu bokov, WHtR – pomer obvodu
pása k telesnej výške, p – p-hodnota, SD – smerodajná odchýlka, Min – minimálna hodnota, Max –
maximálna hodnota
BMI–body mass index, WHR–waist to hip ratio, WHtR–waist to height ratio p–p-value, SD–standard
deviation, Min– minimum value, Max–maximum value
V asociačnej štúdii polymorfizmu rs12970134 génu MC4R sme najvyššiu priemernú hodnotu BMI
zaznamenali u jedincov s genotypom AA (29,32 ± 7,02 kg/m2) a najnižšiu priemernú hodnotu BMI
(27,31 ± 6,13 kg/m2) pri genotype GG. Priemerná hodnota obvodu pása bola u GG homozygótov
93,04 ± 15,57 cm, u heterozygótnych jedincov 96,79 ± 15,16 cm a u jedincov s dvoma alelami
(genotyp AA) bola najvyššia priemerná hodnota obvodu pása (98,52 ± 19,39 cm). Štatisticky
významný rozdiel sa zistil len pri indexe WHtR (p = 0,02), kde sa hodnota indexu zvyšovala
s prítomnosťou alely A v genotype (GG = 0,56 ± 0,09, GA = 0,59 ± 0,09, AA = 0,60 ± 0,11). Ostatné
údaje o antropometrických parametroch sú uvedené v tab. 4.
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Tab. 4: Porovnanie antropometrických parametrov medzi jednotlivými genotypmi polymorfizmu
rs12970134 génu MC4R v rómskej populácii
Table 4: Comparison of anthropometric parameters between genotypes of the rs12970134
polymorphism of the MC4R gene in the Roma population
Parameter
Genotyp
Priemer
SD
Min
Max
p
AA
78,47
23,16
40,00 127,00
Hmotnosť (kg)

BMI

(kg/m2)

Obvod pása (cm)

WHR

WHtR

AG

72,21

18,70

35,00

130,00

GG

74,06

18,16

37,00

130,00

AA

29,32

7,02

17,50

45,50

AG

27,53

6,65

15,80

51,10

GG

27,31

6,13

15,80

48,10

AA

98,52

19,39

67,00

134,00

AG

96,79

15,16

67,00

137,00

GG

93,04

15,57

60,00

138,00

AA

0,96

0,07

0,95

1,02

AG

0,97

0,06

0,97

1,10

GG

0,95

0,08

0,95

1,20

AA

0,60

0,11

0,44

0,84

AG

0,59

0,09

0,39

0,87

0,34

0,41

0,09

0,19

0,02

GG
0,56
0,09
0,37
0,92
BMI – index telesnej hmotnosti, WHR – pomer obvodu pása k obvodu bokov, WHtR – pomer obvodu
pása k telesnej výške, p – p-hodnota, SD – smerodajná odchýlka, Min – minimálna hodnota, Max –
maximálna hodnota
BMI–body mass index, WHR–waist to hip ratio, WHtR–waist to height ratio p–p-value, SD–standard
deviation, Min–minimum value, Max–maximum value

Diskusia
Polygénny typ obezity je zapríčinený prítomnosťou variantov DNA vo viacerých génoch. Cieľom
výskumov polygénovo podmienenej obezity je identifikácia patologického lókusu, následné určenie
rizikových alel a zistenie miery ich patogénneho vplyvu (Moleres et al. 2013). Jedným
z kandidátnych génov s polygénnym účinkom je aj gén NEGR1, ktorého polymorfizmus rs2815752
bol na základe štúdie GWAS z roku 2009 spojený s rizikom vzniku obezity (Willer et al. 2009).
V súčasnosti sa stále skúmajú alelové a genotypové frekvencie tohto polymorfizmu v rôznych
populáciách. Doposiaľ však neboli zisťované v rómskej minorite na Slovensku. Frekvencia alely
A bola v nami vyšetrovanom súbore 90 % a alely G 10 %. V porovnaní s celosvetovou populáciou
bola v skúmanom súbore frekvencia alely A tohto polymorfizmu podstatne vyššia (90 % vs. 68 %).
V rámci populácií jednotlivých oblastí sveta frekvencie jeho alel rôzne varírujú. Najnižšia frekvencia
(53 %) sa zaznamenala v africkej populácii. V európskej (EUR) a juhoázijskej populácii (SAS) sú
frekvencie alely A navzájom podobné (EUR – 64 %; SAS – 62 %). O niečo vyššia frekvencia (70 %),
bola zaznamenaná v americkej populácii. Najvyššia a v porovnaní s našim súborom najviac zhodná
frekvencia sa zistila vo východoázijskej populácii (90 % vs. 93 %) (1000 Genomes 2020a). Nagy et
al. (2017) uskutočnili štúdiu, prostredníctvom ktorej zistili alelovú frekvenciu polymorfizmu
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rs2815752 u Rómov žijúcich v Maďarsku. Frekvencia A alely bola 73 %. V porovnaní s Rómami
v našom súbore bola ich frekvencia o 17 % nižšia.
Pri analýze polymorfizmu rs10767664 génu BDNF bola frekvencia alely A v skúmanom súbore
95 % a alely T 5 %. Najnižšie hodnoty frekvencie alely A (51 %) sú uvádzané v čínskej populácii
(1000 Genomes 2020b). V európskej populácii sa uvádza frekvencia 77 %. Kalaydjieva, Gresham
a Calafell (2001) uvádzajú, že Rómovia pochádzajú zo subindického kontinentu. V juhoázijskej
populácii, kam patria aj obyvatelia Indie, bola frekvencia rizikovej alely A polymorfizmu rs10767664
génu BDNF 70 %. V porovnaní s juhoázijskou populáciou bola frekvencia v nami sledovanom
súbore Rómov o 25 % vyššia. V porovnaní s celosvetovo uvádzanou frekvenciou bola frekvencia
alely A v našom súbore vyššia o 19 % (76 % vs. 95 %) a zhodná s africkou populáciou (95 %).
Pri analýze polymorfizmu rs12970134 génu MC4R bola frekvencia rizikovej alely A 29,5 %.
V porovnaní s frekvenciou u celosvetovej populácie bola frekvencia alely A v našom súbore vyššia
(29,5 % vs. 21 %). Juhoázijská populácia (obyvatelia Indie a Pakistanu) vykazuje najvyššiu hodnotu
frekvencie, t. j. 32 %. V porovnaní s frekvenciou v juhoázijskej populácii bola
frekvencia v skúmanom súbore o 2,5 % nižšia ale tiež o 2,5 % vyššia ako frekvencia danej alely
v európskej populácii (27 %). Najnižšie hodnoty pre frekvenciu A alely polymorfizmu rs12970134
génu MC4R vykazujú čínska a africká populácia (14 % vs. 12 %) (1000 Genomes 2020c).
Okrem stanovenia frekvencií alel a genotypov je pri výskume obezity dôležité preskúmať
súvislosť medzi genetickými determinantmi a parametrami, ktoré sú ukazovateľmi obezity.
V skúmanom súbore rómskych jedincov z východného Slovenska sme vykonali asociačnú analýzu
polymorfizmu rs2815752 génu NEGR1 s nadhmotnosťou a obezitou. Najvyššiu priemernú telesnú
hmotnosť dosahovali jedinci s jednou rizikovou alelou AG 75,00 ± 17,04 kg, naopak najnižšiu jedinci
s dvoma ancestrálnymi alelami (genotyp GG) 71,67 ± 12,50 kg. Zaznamenali sme trend zvyšovania
sa priemernej hodnoty BMI indexu s prítomnosťou alely A (GG 27,15 ± 4,50 kg/m2, AG 28,35 ± 5,70
kg/m2 a AA 29,15 ± 6,73 kg/m2). Podobnú tendenciu sme zaznamenali aj pri priemerných hodnotách
WHtR indexu (GG 0,60 ± 0,05, AG 0,62 ± 0,09 a AA 0,63 ± 0,11). Avšak ani u jedného z indexov
sme medzi genotypmi nezaznamenali štatisticky významné rozdiely. Haupt et al. v roku 2010
uskutočnili štúdiu, do ktorej bolo zapojených 1 469 jedincov nemeckého pôvodu. Priemerné hodnoty
telesnej hmotnosti pre všetky genotypy boli v porovnaní s našou skupinou vyššie (GG 82,90 ± 1,80
kg, AG 82,30 ± 0,90 kg, AA 84,00 ± 0,90 kg). Podobne ako v našom súbore, zaznamenali
s prítomnosťou rizikovej alely A trend zvyšovania sa hodnôt BMI indexu (GG 28,00 ± 0,60 kg/m2,
AG 28,20 ± 0,30 kg/m2 a AA 29,00 ± 0,30 kg/m2), avšak signifikantná asociácia polymorfizmu
rs2815752 génu NEGR1 s nadhmotnosťou a obezitou sa nepotvrdila.
V saudskoarabskej populácii sa uskutočnila štúdia, kde sa zistil vplyv jednonukleotidových
polymorfizmov na vznik obezity. Jedným z týchto polymorfizmov bol aj rs10767664 lokalizovaný
v blízkosti génu BDNF, u ktorého prítomnosť alely A bola v asociácii so zvýšeným indexom BMI
(Alharbi et al. 2014). U jedincov s genotypom TT bola priemerná hodnota BMI indexu 26,11 ± 5,90
kg/m2 a u heterozygótov predstavovala priemerná hodnota BMI indexu 29,52 ± 6,89 kg/m2.
Najvyššiu priemernú hodnotu zaznamenali u jedincov s rizikovým genotypom AA (31,39 ± 7,17
kg/m2; Alharbi et al. 2014). Pri analýze polymorfizmu rs10767664 génu BDNF v skúmanom súbore
Rómov sme pri porovnávaní priemerných hodnôt antropometrických parametrov a indexov obezity
medzi jednotlivými genotypmi, predpokladali zvyšovanie priemerných hodnôt u jedincov s každou
pribúdajúcou alelou A. U jedincov s prítomnosťou dvoch alebo jednej alely A v genotype sme
pozorovali vyššie priemerné hodnoty antropometrických parametrov (telesná hmotnosť a obvod pása)
a indexov obezity (BMI, WHR a WHtR) oproti jedincom bez alely A. Avšak priemerné hodnoty boli
najvyššie u jedincov s heterozygotným genotypom (AT). Signifikantnú asociáciu polymorfizmu
rs10767664 génu BDNF s obezitou sme u rómskej populácie nášho súboru nepotvrdili.
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V tejto geneticko-asociačnej analýze sme tiež sledovali súvislosť medzi polymorfizmom
rs12970134 génu MC4R a prítomnosťou nadhmotnosti a obezity u rómskej populácie na Slovensku.
V štúdii Poveda, Ibáñez a Rebato (2014) autori analyzovali tento polymorfizmus u španielskych
Rómov. Signifikantná asociácia polymorfizmu rs12970134 s indexom BMI nebola potvrdená v našej
(p = 0,41), ani v španielskej štúdii (p = 0,71), avšak v štúdii Rómov v Španielsku sa preukázala pri
indexe WHR (p = 0,01), v našej štúdii pri indexe WHtR (p = 0,02).
Záver
Keďže podobný výskum sa v rómskej populácii na Slovensku doposiaľ neuskutočnil, prináša
predložená práca pilotné informácie o alelových a genotypových frekvenciách vybraných
polymorfizmov génov NEGR1, BDNF a MC4R. Analýza polymorfizmov rs2815752 génu NEGR1
a rs10767664 génu BDNF nepotvrdila významnú asociáciu s obezitou. Pri polymorfizme rs12970134
génu MC4R bol s prítomnosťou A alely zaznamenaný nárast priemerných hodnôt BMI aj obvodu
pása, avšak štatisticky významný bol len nárast pri indexe WHtR. Keďže analýza asociácie s obezitou
sa vykonala iba v populačnej vzorke, navrhujeme detailnejšiu asociačnú analýzu v prípadovej štúdii
obéznych Rómov, ktorá by mohla potvrdiť alebo vyvrátiť publikovaný vplyv týchto génov na riziko
vzniku obezity. Asociačné štúdie sú jedným z najužitočnejších nástrojov na detekciu polymorfizmov
spojených s obezitou a s ňou súvisiacimi komorbiditami. Výsledky takýchto molekulárnogenetických štúdií poskytujú cenné informácie, ktoré tvoria základ pre objasnenie vplyvu genetických
variantov na rozvoj obezity a taktiež prispievajú k vytvoreniu lepších stratégií prevencie a liečby
tohto ochorenia.
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Abstract
The aim of this study was to compare three anthropometric variables (birth weight, birth length and
head circumference) of full-term Romany neonates. The studied group comprised newborns from the
village of Chminianske Jakubovany. All the children examined were born in the years 2010–2013
and data came from the 37th week of pregnancy and above. A total of 256 Romanies (125 girls and
131 boys) were evaluated. We also focused on the health status of full-term Romany newborns and
determined the percentage incidence of individual diseases and congenital disorders in the neonatal
period in children of the Romany population. In the evaluated group 52.8% of newborns were found
to have an infectious disease, 33.3% had congenital malformations and 13.8% were with other health
problems. Based on the most common diseases, we were able to evaluate the possible impact of
deteriorating living conditions of the Romanies.
Key words: ethnicity, Romany and non-Romany newborns, birth weight, birth length, head
circumference, neonates, Slovakia
Introduction
Birth weight was defined as the first weight of the fetus or newborn obtained after birth, preferably
measured within the first hour of life before significant postnatal weight loss has occurred
(Bernasovský and Bernasovská 1999, Aras 2013, Duranková et al. 2019). According to an
international agreement, low birth weight is defined as a birth weight of less than 2,500 grams
(Bernasovský and Bernasovská 1999, Wardlaw et al. 2005, Duranková et al. 2019), which may be
the result of preterm birth (before the 37th week of gestation) or of restricted fetal (intrauterine)
growth.
The Romany population is characterized by a high birth rate and low childbirth age, an unhealthy
lifestyle, misbehavior, drugs and alcohol consumption as well disinterest in their health during
pregnancy. For this reason, the study of growth and development of children in this isolated ethnic
group is very topical and important (Bernasovský and Bernasovská 1999, Duranková et al. 2019).
Several authors have confirmed that ethnicity together with socioeconomic disadvantage are
important factors that influence body dimensions, mainly resulting in lower values in mean birth
weight and birth length (Bernasovský and Bernasovská 1999, Williams 1999, Okosun et al. 2000,
Pearl, Braveman and Abrams 2001, Lawlor and Shaw 2002, Rich-Edwards et al. 2003, Nazroo 2003,
Kelly et al. 2008, Singh and Huston-Presley 2010, Johnson 2014). Moreover, it is important also in
view of how it influences the risk of development of chronic disease, morbidity and disability in later
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life (Aras 2013). A summary of older studies from Slovakia and Czech Republic as well from other
countries (Duranková et al. 2019) confirms that the neonatal weight of Romany newborns is
approximately the same as that of Indian neonates (Namboodiri and Balakrishnan 1959). On the other
hand, a comparison of the basic somatic parameters of Romany and non-Romany newborns from
eastern Slovakia confirmed significantly lower values (Bernasovský and Bernasovská 1999,
Duranková et al. 2013, 2019).
The main aims of this study were to contribute to knowledge on quantitative characteristics of size
variables in newborns of the Romany population.
Material and methods
The evaluated dataset was obtained from full-term newborns from Chminianske Jakubovany
(eastern Slovakia). Data on anthropometric parameters and health status of the newborns were
obtained from the medical records of the children in collaboration with a pediatrician. All newborns
were born in the years from 2010 to 2013, and data came from the 37th week of pregnancy or higher.
The dataset consisted of 256 newborns (125 girls and 131 boys) belonging to a minority ethnic group
living in Slovakia, i.e. Romanies.
All parameters were measured according to the recommendations of the International Standards
for Anthropometric Assessment (Martin and Saller 1957, Kopecký, Krejčovský and Švarc 2013) and
by using classical anthropological instruments: birth weight in grams (M71), birth body length in cm
(M1) and head circumference in cm (M61).
The obtained dataset (untransformed data) was evaluated using the following statistical
parameters: mean, standard deviation (SD), standard error of mean (SEM) and variation coefficient
(V). Normal distribution was tested using two normality tests (the D'Agostino-Pearson omnibus K2
test and the Shapiro-Wilk W-test).
The incidence of individual diseases and congenital disorders in the neonatal period in children of
the Romany population in Chminianske Jakubovany was evaluated as a percentage. All diseases and
congenital malformations that occurred in Romany newborns in Chminianske Jakubovany in the
years 2010–2013 are showed in Tables 2–5. We recorded individual diseases and congenital disorders
in newborns on the basis of their highest incidence in a given year. The most recorded and most
common diseases in 2010–2013 in newborns born in Chminianske Jakubovany were: rhinitis (14.5%),
neonatal jaundice (9.1%), earache (7%), dilatation of the hollow renal system (6.3%), cough (4.4%),
and dyspepsia (3.1%).
Results and discussion
Our results confirmed the significant sex differences between the mean values of the measured
anthropometric variables, which were higher for boys in both Romany groups (Table 1). These
findings were fully in line with previous studies. These were older studies from before 1990, which
were summarized by Bernasovský and Bernasovská (1999). Similarly, recent studies (Pavúk 2007,
Duranková and Bernasovský 2002, Duranková et al. 2012, 2013, 2019, Duranková, Surmanková and
Pavúk 2018) confirmed lower values in the monitored somatic indicators in comparison with the
majority (non-Romany) population of newborns. This is the reason why Bernasovský and
Bernasovská (1999) assumed that lower birth weights in certain ethnic groups are in some way
“normal” (Duranková et al. 2019). The authors proposed to lower the low birth weight limit for
Romany newborns to 2,250 g. In contrast, the WHO defined the low birth weight of a newborn as
2,500 g. This newly proposed birth weight therefore appears to be biologically correct. It should be
noted, that although the anthropometric parameters of mothers (mainly the mother’s body height and
weight) were not monitored in our study, previous studies have confirmed their importance (Miletić
et al. 2007, Voigt et al. 2010, 2012, Britto et al. 2013, Rochow et al. 2018, Duranková et al. 2019).
The percentage incidences of disease affecting Roma newborns in individual years (2010–2013)
are shown in Tables 2–5. These findings show the deteriorating health of Romany newborns. In the
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evaluated group, 52.8% of newborns were found to have an infectious disease, 33.3% had congenital
malformations and 13.8% were with other health problems.
We confirmed that the most common infectious diseases were rhinitis, cough, various
inflammations and ear pain, which may also be of infectious origin (Tables 2–5). These results were
in agreement with several studies (Stupák et al. 2013). Neonatal jaundice occurred in almost 9.1%
(23 cases) of 256 Romany children (12.2% of boys and 5.6% of girls), while 3.2% had dyspepsia
(a set of chronic functional digestive problems), and 6.3% (8.4% of boys and 4.0% of girls) dilatation
of the hollow renal system (widening of the drainage hollow system in the kidney). However, if we
evaluate the whole group, morbidity was mainly dominated by non-chronic diseases (Tables 2–5).
We believe that inflammatory diseases and infections can be caused by poor living conditions;
therefore, their frequent occurrence also has a negative impact on the health of newborns of the
Romany population. We consider poor hygiene and poverty to be the most important factors. These
are responsible for malnutrition, a lack of financial resources for medical care and also ignorance in
the field of health (Duranková, Surmanková and Pavúk 2018, Duranková et al. 2019). On the other
hand, the occurrence of congenital malformations or other acute and chronic diseases of Romany
newborns may also have been influenced by genetic factors, insufficient prenatal care and the age of
the mother.
Conclusion
Our study confirmed lower values of anthropometric parameters for newborns from Chminianske
Jakubovany. Moreover, we showed that several infectious diseases were the most common diseases
of newborns. In general, these diseases are not chronic in nature, although their frequent occurrence
may be the cause of more serious chronic health problems at a later age (Filadelfiová, Gerbery and
Škobla 2007).
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Table 1: Average values of body weight, body length and head circumference of Romany newborns
born in 2010–2013 from Chminianske Jakubovany
Birth weight (g)
Year
Sex
N
Mean
SEM
SD
V%
Boys
28
2967.93
330.27
62.43
11.13
2010
Girls
32
2856.67
326.22
57.64
11.41
Boys
30
2839.03
442.84
80.81
15.59
2011
Girls
28
2926.90
338.33
63.96
11.56
Boys
45
2996.96
381.95
72.39
12.74
2012
Girls
32
2770.91
358.12
57.00
12.92
Boys
28
3021.38
435.63
60.14
14.42
2013
Girls
33
2986.97
464.71
82.35
15.56
Boys
131
2956.32
397.67
70.65
13.47
2010-2013
Girls
125
2885.36
371.84
66.46
12.86
Birth body length (cm)
Boys
28
46.45
9.15
1.80
19.70
2010
Girls
32
46.24
8.47
1.50
18.31
Boys
30
45.87
8.82
1.61
19.22
2011
Girls
28
46.31
9.04
1.71
19.52
Boys
45
47.22
7.36
1.10
15.96
2012
Girls
32
45.82
8.43
1.49
18.39
Boys
28
46.86
9.33
1.76
19.91
2013
Girls
33
46.71
8.63
1.50
18.48
Boys
131
46.60
8.66
1.57
18.70
2010-2013
Girls
125
46.27
8.64
1.55
18.68
Head circumference (cm)
Boys
28
32.17
6.31
1.19
19.61
2010
Girls
32
31.88
5.93
1.05
18.60
Boys
30
31.87
6.09
1.11
19.12
2011
Girls
28
31.97
6.28
1.19
19.65
Boys
45
32.70
5.15
0.77
15.74
2012
Girls
32
31.94
5.85
1.03
18.31
Boys
28
32.59
6.38
1.21
19.57
2013
Girls
33
31.88
5.79
1.01
18.17
Boys
131
32.33
5.98
1.07
18.51
2010-2013
Girls
125
31.92
5.96
1.07
18.68
Note: SEM – standard error of mean, SD – standard deviation, V – coefficient of variation in %.
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Table 2: Health status of Romany newborns born in 2010 from Chminianske Jakubovany state in
percentage
Boys (N=28)
Girls (N=32)
Health status
N
%
N
%
Earache
2
7.14
1
3.13
Throat infection
1
3.13
Heart murmurs
3
10.71
3
9.36
Rash
1
3.57
0.00
Neonatal jaundice
3
10.71
3
9.36
Soor
1
3.57
1
3.13
Conjunctivitis
1
3.57
Bronchitis
1
3.57
Glaucoma
1
3.13
Inflammation of the eye
1
3.13
Rhinitis
2
7.14
4
12.50
Diaper dermatitis
2
6.25
Diarrhea
1
3.57
Periventricular hemorrhage
1
3.13
Pigment nevi
1
3.13
Dilatation of the hollow renal system
1
3.57
1
3.13
Dyspepsia
1
3.13
Glandular hypospadias
1
3.57
Coughing
1
3.13
Table 3: Health status of Romany newborns born in 2011 from Chminianske Jakubovany state in
percentage
Boys (N=30)
Girls (N=28)
Health status
N
%
N
%
Earache
4
14.26
Dilatation of the hollow renal system
1
3.33
2
7.14
Dyspepsia
2
6.67
3
10.71
Neonatal jaundice
2
6.67
1
3.57
Coughing
5
17.86
Soor
1
3.33
2
7.14
Vomiting
1
3.57
Pharyngitis
1
3.33
Anemia
2
6.67
Bronchitis
2
6.67
3
10.71
Sepsis
1
3.33
Inflammation of the eye
1
3.33
Polydactyly
1
3.33
Rhinitis
5
16.67
6
20.55
Navel inflammation
1
3.33
Diaper dermatitis
1
3.57
Brain pseudocysts
1
3.33
Diarrhea
1
3.33
Intraventricular bleeding
0.00
1
3.57
Impetigo
1
3.33
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Table 4: Health status of Romany newborns born in 2012 from Chminianske Jakubovany stated in
percentage
Boys (N=45)
Girls (N=32)
Health status
N
%
N
%
Earache
7
15.55
Polydactyly
1
2.22
Throat infection
1
2.22
Impetigo
1
3.13
Heart murmurs
3
6.67
2
6.25
Hernia
2
4.44
Neonatal jaundice
8
17.78
2
6.25
Rhinitis
7
15.55
2
6.25
Soor
3
6.67
0.00
Hepatopathy
1
2.22
0.00
Bronchitis
1
2.22
2
6.25
Dysplasia coxae
1
2.22
1
3.13
Dilatation of the hollow renal system
7
15.55
Diaper dermatitis
1
2.22
Conjunctivitis
2
4.44
Diarrhea
1
2.22
Coughing
4
8.89
Knee dislocation
1
3.13
Dyspepsia
1
2.22
Vomiting
2.22
1

Table 5: Health status of Romany newborns born in 2013 from Chminianske Jakubovany stated in
percentage
Boys (N=28)
Girls (N=33)
Health status
N
%
N
%
Earache
4
14.29
Neonatal jaundice
3
10.71
1
3.30
Rhinitis
6
21.43
4
12.20
Soor
1
3.57
Bronchitis
1
3.57
1
3.30
Diaper dermatitis
1
3.57
1
3.30
Coughing
2
6.60
Periventricular hemorrhage
1
3.57
Dilatation of the hollow renal system
2
7.14
2
6.60
Umbilical hernia
1
3.57
Congenital urethral defect
1
3.57
Dyspepsia
1
3.57
-
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