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Súhrn

Cieľom výskumu bolo zhodnotiť vplyv pravidelnej konzumácie 100 % aróniovej šťavy na vybrané antropometrické parametre

žien s nadváhou a obezitou. Klinickej štúdie sa zúčastnilo 30 žien vo veku od 45 do 55 rokov, s priemerným vekom 49,23 ± 5,44

rokov, ktoré konzumovali 50 ml aróniovej šťavy denne v priebehu 8 týždňov. Na základe antropometrických meraní sme

v sledovanej skupine probandov zistili, že priemerné hodnoty BMI v celom súbore probandov klesli už po 4 týždennej

konzumácii a zaznamenali sme štatisticky preukazné rozdiely (p 0,001) v porovnaní priemernej hodnoty množstva telesného

tuku (BFM) probandov pred začiatkom konzumácie a po ukončení 8 týždňovej konzumácie 100 % aróniovej štavy. WHR index

vyšší ako 0,85 znamená riziko pre vznik kardiovaskulárnych chorôb. Pri hodnotení WHR indexu sme zistili, že priemerná

hodnota participantov bola na začiatku štúdie 0,95, ktorá sa po ukončení konzumácie aróniovej šťavy signifikantne znížila (p

<0,001). Pri hodnotení viscerálneho tuku v celom súbore probandov sme potvrdili štatisticky preukazné rozdiely (p 0,001).

Arónia čiernoplodá je vysoko biologicky hodnotná rastlina,

vhodná pre udržanie zdravia a v prevencii civilizačných

ochorení. Na trhu je dostupná v rôznych formách, avšak

najznámejšia je aróniová šťava. Mnohé štúdie potvrdili vplyv

aróniovej šťavy na adipocyty bieleho tukového tkaniva a redukciu

obezity. Vo výskume sme zhodnotili vplyv 8 týždňovej

konzumácie 100 % aróniovej šťavy na vybrané antropometrické

parametre so zameraním na zmeny viscerálneho tuku a celkového

tuku u žien s nadváhou a obezitou. Záverom môžeme

konštatovať, že pravidelná konzumácia extraktu z arónie

čiernoplodej ovplyvňuje tukové tkanivo a redukciu hmotnosti

žien v produktívnom veku.

Táto práca bola podporená projektom VEGA 1/0159/21

BMI (body mass index) – index telesnej hmotnosti, BFM (body fat mass) – množstvo tuku v tele,  (WHR (waist to 
hip ratio) – pomer pás/boky, VFA (visceral fat area) – viscerálna tuková plocha

Parametre 

1.meranie 2. meranie               3. meranie 

priem. SD 
min-

max 
priem.     SD 

min-

max 
priem.      SD 

min-

max 

BMI (kg.m-2) 27,1 3,9 
19 

36,4 
26,9 3,9 

18,6 

36,3 
26,9 4,0 

18,6 

35,9 

BFM (kg) 27,1 8,0 
11,2 

42,8 
26,7* 8,0 

10,8 

43,9 
26,2** 8,3 

10,6 

43,9 

WHR 0,95 0,06 
0,85 

1,11 
0,94* 0,06 

0,84 

1,12 
0,94** 0,05 

0,05 

  1,1 

 

Probandky s 

BMI (kg.m-2) 

1.meranie 

VFA (cm2) 

2. meranie 

VFA (cm2) 

3. meranie 

VFA (cm2) 

priem. SD 
min-

max 
priem.     SD 

min-

max 
priem.      SD 

min-

max 

BMI 25-29,9 

nadhmotnosť  (n=13) 
119,0 16,8 

95,3 

150,9 
115,7 16,3 

91,2 

143,7 
113,9 15,8 

87,6 

143,6 

BMI 30-40  
obezita I.-II.st.  (n=6) 

143,9 19,8 
119,7 

162,01 
142,04 20,6 

116,5 

163,1 
141,1 19,3 

116,5 

161,3 

BMI 19-36 (n=30) 

        SPOLU 
110,1 29,3 

43,5 

162,0 
108,1* 28,8 

39,9 

163,1 
105,8** 29,2 

39,2 

161,3 

 


