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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.
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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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