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  Arteriální hypertenze je nemoc, postihující lidstvo celosvětově, a proto je považována 

nejen za problém zdravotnický, ale také socioekonomický. Studie se proto snaží identifikovat 

spojení mezi potravou a prevalencí hypertenze.  

  Cílem studie bylo určit, zda-li příjem lipo-solubilních vitamin A, D a E ovlivňuje výskyt 

arteriální hypertenze.  

  Výzkum byl založen na výsledcích projektu Hortega a proveden na náhodném vzorku 1 

514 jedinců ve věku 21 až 89 let, z nichž 50.3 % byly ženy a 49.7% muži. Vzorek byl rozdělen 

na dvě skupiny. S normálním tlakem, starší 40-ti let (n = 429; 28.3 %) a hypertonici starší 40 

let.(n = 246;16.2 %). Biochemické a antropometrické vyšetření byly provedeny za užití 

standardních postupů.Příjmy živin byly odhadnuty za použití validovaných dotazníků, dosažené 

vzdělání, socioekonomický status, bydliště, zdravotní návyky, konzumace alkoholu, kouření a 

existence komorbitit byla vzata v úvahu. Získaná data byla porovnána pomocí ANOVA a Chi-

squre, analýza závislosti a korelace byla provedena skrze multivariantní regresi pro předpovězení 

a vyhodnocení příjmu vitaminů a přítomnosti AH. P hodnoty vyšší než 0,05 nebyly brány v 

úvahu jako statisticky rozdílné.  

  Výsledky ukázaly, že příjem vitaminu A byl vyšší v hypertenzní subpopulaci (1732,77 ± 

962,27 μg vs. 1655,89 ± 902,81 μg) a příjem vitaminů D a E byl nižší (8,13 ± 9,71 μg vs. 8,25 ± 

9,52 μg and 18,79 ± 7,84 mg vs. 18,60 ± 8,20 mg, respective). Avšak rozdíly nebyly statisticky 

významné a to ani v žádném z vytvořených modelů.   

  Naše studie nenašla vztah mezi příjmem liposolubilních vitaminů A.D, E a výskytem 

arteriální hypertenze.  
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