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Santrauka
Tyrimo tikslas − ištirti, kokią įtaką KMI turi amžius ir 
gaunamos pajamos. 
Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti KMI sąsajas su amžiumi. 
2. Įvertinti KMI sąsajas su gaunamos pajamomis.
Tyrimo metodai. Tiriamųjų imtį sudarė 20-64 metų am-
žiaus 382 respondentai iš Panevėžio miesto savivaldybės. 
Respondentų klausimyne buvo prašoma nurodyti savo 
ūgį (cm) ir svorį (kg). KMI buvo apskaičiuotas pagal for-
mulę: svoris (kg)/ūgis (m)2. Statistinei duomenų analizei 
buvo naudojamas programinis paketas MS Excel 2013 
ir R Commander (3.6.3 versija).
Rezultatai: nustatyta, kad 3,7 proc. tiriamųjų yra per 
mažo kūno svorio, 43,4 proc. – normalaus, 37,7 proc. 
− turintys antsvorio, o 15,2 proc. − nutukusių. Tarp am-
žiaus ir KMI buvo nustatytas statistiškai reikšmingas tei-
giamas vidutinio stiprumo ryšys, koreliacijos koeficien-
tas 0,36 (p<0,001). KMI didžiausias pajamas gaunančių 
žmonių grupėje buvo žymiai mažesnis už tų, kurie gauna 
mažas ar vidutines pajamas. Didėjant pajamoms, didėja 
ir KMI, tačiau vėliau šie rodmenys stabilizuojasi, šiuo 
atveju, KMI vertės sumažėja – mažiausioje pajamų gru-
pėje KMI mediana 24,5 kg/m2, toliau – 25,2 kg/m2, vi-
dutinių pajamų – 26,2 kg/m2 ir didžiausioje pajamų gru-
pėje – 24,9 kg/m2. 
Išvados. 3,7 proc. apklaustųjų per mažas KMI, 43,4 proc. 
– normalus, o 52,9 proc. − per didelis KMI. 35-49 m. ir 
50-64 m. amžiaus grupių respondentai daugiausia turi 
antsvorio, o 20-34 m. amžiaus grupėje KMI normalus. 
Nustatytas statistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo 
ryšys tarp KMI ir amžiaus (p<0,001). Ryšys tarp KMI 
ir gaunamų pajamų buvo nustatytas statistiškai nereikš-

mingas. Didėjant pajamoms, didėja ir KMI, vėliau KMI 
vertės stabilizuojasi, atlikto tyrimo atveju, KMI vertės 
sumažėja. 

Įvadas 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) sveikatą apibrėžia 

kaip visapusę žmogaus fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę. 
Tam, kad žmogus jaustųsi sveikas, reikia geros prigimtinės 
fizinės būklės, pajamų, tinkamos socialinės aplinkos. Svarbi 
ir daugelio kitų gyvenimo kokybei turinčių veiksnių įtaka. 
Gerai žmogaus savijautai didelę įtaką daro esamas kūno 
svoris. Nuo jo priklauso mūsų miego kokybė, biologiniai 
organizmo veiksmai, gera psichinė būklė ir viso organizmo 
sveikas balansas. Jo įvertis priklauso nuo įvairiausių, tiek 
nuo mūsų pačių priklausančių veiksnių, tokių kaip fizinis 
aktyvumas, mityba, gaunamos pajamos, sveikatos raštingu-
mas, tiek ir nuo mūsų nepriklausančių, tokių kaip genetiniai 
faktoriai, amžius, rasė, psichinė sveikata ar socialinė aplinka. 

Spartus nutukimo lygio augimas kelia didelį visuomenės 
susirūpinimą. Tai viena iš rimčiausių visuomenės sveikatos 
problemų, turinčių  reikšmingą poveikį sergamumui ir mir-
tingumui. Ryšys tarp antsvorio ar nutukimo ir galimybės 
susirgti nėra aiškus. Turintiems antsvorio, statistiškai didesnė 
tikimybė susirgti įvairiomis ligomis. Pavyzdžiui, mirties 
rizika padidėja 20–30 proc., kai kūno masės indeksas (KMI) 
padidėja nuo 25 iki 27 kg/m2. KMI padidėjus per 27 kg/m2, 
mirties rizika padidėja staigiau (60 proc.) [1].

Tyrėjai nurodo, kad turintiems antsvorio (KMI daugiau 
kaip 25 kg/m2) ir fiziškai neaktyviems asmenims gali išsi-
vystyt: širdies ir kraujagyslių (širdies ir kraujotakos) ligos, 
hipertenzija, 2 tipo cukrinis diabetas, artrozė ir kt. Jei svo-
ris per mažas (KMI mažesnis nei 18,5 kg/m2), gali sutrikti 
imuninė sistema, išsivystyti kvėpavimo takų, virškinimo 
sistemos ligos, osteoporozė ir kitos [2].  

Nors kūno svoris su amžiumi didėja, nutukimo raida per 
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visą gyvenimo ciklą nėra gerai suprantama [1]. Visgi, amžius 
yra nekontroliuojamas veiksnys, kaip anaiptol, gaunamos pa-
jamos, kurios taip pat turi įtakos kūno svoriui. Yra įrodymų, 
kad nutukimas dažnesnis žemesnės socialinės ir ekonominės 
padėties grupėse. Labiausiai pabrėžiamas geros maistinės 
vertės maisto produktų neprieinamumas dėl nepakankamų 
lėšų jų įsigyti, arba net maisto trūkumo, o tai, be abejonės, 
didina sveikatos netolygumus [3]. Optimalus svoris – gana 
reta šiais laikais. Daugelis darbingo amžiaus žmonių susidu-
ria su svorio problemomis, t. y. nepakankamu, dažniau – per 
dideliu kūno svoriu. Netinkamas kūno svoris daro nemažą 
įtaką visuomenės sergamumui ir mirtingumui. 

Tyrimo tikslas – ištirti, kokią įtaką kūno masės indeksui 
turi amžius ir gaunamos pajamos.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas buvo vykdomas 2021 m. sausio 25-29 dienomis 

Respublikinės Panevėžio ligoninės konsultacijų poliklinikoje. 
Tyrime dalyvavo 20-64 metų  žmonės, kurie savanoriškai 
sutiko dalyvauti tyrime. Remiantis Lietuvos statistikos de-
partamento rodiklių duomenų baze,  2020 metų pradžioje 
20–64 metų nuolatinių gyventojų skaičius Panevėžio miesto 
savivaldybėje buvo 50 413.  Atsižvelgiant į populiacijos dydį, 
pasirinkus 5 proc. paklaidą ir 95 proc. tikimybę apskaičiuota 
tyrimo imtis buvo 382. 

Tyrimui atlikti buvo pasirinktas anketinės apklausos 
metodas. Prieš pradedant tyrimą buvo gautas tyrime daly-
vavusios Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovo leidimas 
vykdyti apklausą. Atvykus į polikliniką, atsitiktiniu būdu 
buvo pasirenkami asmenys, kuriems prisistačius bei supa-
žindinus su apklausos tikslu buvo klausiama jų sutikimo ir 
savanoriško apsisprendimo. Klausimyne buvo pabrėžiamas 
konfidencialumo užtikrinimas,  dalyvavimo tyrime svarba,  
trumpai nurodyta ryšių informacija. 

Respondentų buvo prašoma nurodyti savo ūgį (cm) ir 
svorį (kg). KMI buvo apskaičiuotas pagal formulę: svoris 
(kg) / ūgis (m)2.

KMI konkrečios kūno riebalų masės procentinės dalies 
organizme nenurodo, tačiau pagal apskaičiuotą KMI vertę, 

galima nustatyti, ar žmogaus svoris yra: per mažas, normalus 
arba per didelis. Visi respondentai buvo suskirstyti į keturias 
grupes pagal KMI: per mažo svorio (iki 18,5 kg/m2), norma-
laus svorio (18,5-24,9 kg/m2), turinčius antsvorio (25-29,9 
kg/m2) ir nutukusius (daugiau nei 30 kg/m2).

Statistinei duomenų analizei buvo naudojamas programi-
nis paketas MS Excel 2013 ir R Commander 3.6.3 versija. 
Statistinės duomenų analizės metu buvo apskaičiuoti  aritme-
tiniai vidurkiai (x), standartiniai nuokrypiai (SN), medianos, 
min ir max reikšmės. Siekiant nustatyti, ar duomenys pasi-
skirstę pagal normalųjį skirstinį buvo naudojamas Shapiro-
Wilk testas. Reikšmingumo lygmuo (p) esant normaliam 
skirstiniui buvo skaičiuojamas pagal nesusietų ir susietų 
imčių Student t kriterijų, o esant nenormaliam skirstiniui, 
buvo naudojamas Wilcoxon testas.

Ryšiui tarp amžiaus ir KMI nustatyti, dėl nenormalaus 
skirstinio buvo pasirinktas Spearman koreliacijos koeficien-
tas. Vertinti KMI ir gaunamų pajamų ryšį, buvo pasirinkta 
dispersinė analizė ANOVA metodu. Prieš tai įvertintas skirs-
tinio normalumas Shapiro-Wilk testu bei dispersijų homo-
geniškumas Levene testu.  

Tyrimo rezultatai
KMI rodikliai skirstomi į kategorijas, t. y. KMI gali būti 

per mažas, normalus, reikšti antsvorį arba nutukimą. Buvo 
pasirinkta šiuos skaitmeninius kintamuosius paversti į ka-
tegorinius. Amžius buvo išskirtas į 3 grupes, vienodu metų 
intervalu: jauno amžiaus – 20-34 m., vidutinio amžiaus – 
35-49 m. ir vyresnio amžiaus – 50-64 m. 

Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į  kategorijas pagal 
KMI – per mažo svorio, normalaus, turintieji antsvorio ir 
nutukusieji. Tarp 382 tyrimo dalyvių, 3,7 proc. jų turi per 
mažą kūno svorį, 43,4 proc. turi normalų KMI,  37,7 proc. 
turi antsvorio, o 15,2 proc. tiriamųjų yra nutukę. Rezultatai 
pateikiami 1 ir 2 lentelėse.

Rezultatai (1 lentelė) rodo, jog normalus KMI dominuoja 
jauniausioje 20-34 m. amžiaus grupėje (70 respondentų iš 
166 KMI normalus). Taip pat šioje grupėje dominuojantis 
KMI ir yra normalus. Kaip matyti 2 lentelėje, šios grupės 

Amžiaus gr.

KMI kategorijos
Iš visoper mažas 

svoris normalus antsvoris nutuki-
mas

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc.
20-34 m. 11 9,4 70 59,8 32 27,4 4 3,4 117 100,0
35-49 m. 1 0,7 50 39,4 59 46,5 17 13,4 127 100,0
50-64 m. 2 1,4 46 33,3 53 38,4 37 26,9 138 100,0
Iš viso 14 3,7 166 43,4 144 37,7 58 15,2 382 100,0

Amžiaus 
grupė

KMI me-
diana Min Max

20-34 m. 23,3 15,9 38,9
35-49 m. 25,8 17,7 35,7
50-64 m. 27,4 15,1 49,1

1 lentelė. KMI kategorijų pasiskirstymas tarp skirtingų amžiaus grupių.
Rs=0,36, p<0,001, χ2= 55,335

2 lentelė. KMI mediana skirtingose amžiaus grupėse.
Rs=0,36, p<0,001

KMI mediana 23,33 (15.94; 38.94) kg/m2. Per 
mažą KMI daugiausia turi taip pat šios amžiaus 
grupės žmonės (net 11 iš 14 visų respondentų, 

–
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turėjusių per mažą KMI). 
Antsvoris labiausiai paplitęs yra 35-49 m. amžiaus gru-

pėje (59 iš 144), tačiau šioje amžiaus grupėje dominuojantis 
KMI yra normalus. KMI mediana 25,83 (17,72; 35,71) kg/
m2.  Nutukimas dažniausiai pastebimas tarp 50-64 m. am-
žiaus respondentų (tarp jų dominuojanti KMI kategorija yra 
antsvoris). KMI mediana 27,37 (15,04; 49,14) kg/m2. Net 
66 proc. 50-64 m. ir 60 proc. 35-49 m. amžiaus respondentų 
turi per didelį KMI (turi antsvorio arba yra nutukę). Normalų 
KMI turi jaunesni žmonės (20-34 m. respondentai). Tarp kitų 
dviejų amžiaus grupių pastebėtas per didelis kūno svoris.

Nustatytas statistiškai reikšmingas teigiamas vidutinio 
stiprumo ryšys tarp amžiaus ir KMI, t. y. su amžiumi KMI 
didėja, koreliacijos koeficientas 0,36 (p<0,001) (1 pav.). 

Nagrinėjant KMI ir gaunamų pajamų ryšį, analogiškai, 

kaip ir su amžiumi, KMI buvo suskirstytas į kategorijas. 
Daugiausia atsakiusiųjų gauna dideles pajamas (800 Eur ir 
daugiau), o mažiausią dalį respondentų sudarė minimalias 
pajamas gaunantys žmonės (iki 300 Eur).

Stebima, kad normalus KMI dominuoja ir sudaro panašią 
procentinę dalį dviejose grupėse – žmonių, kurie uždirba iki 
300 Eur per mėnesį ir daugiau kaip 800 Eur per mėnesį (2 
pav.). Gauti rezultatai rodo, jog normalus KMI didžiausią 
dalį sudaro tarp tų respondentų, kurie gauna dideles pajamas 
(daugiau nei 800 Eur per mėnesį), t. y. net 49,6 proc. šioje 
grupėje turi normalų KMI. Per didelio svorio (nutukusieji ir 
turintys antsvorio) buvo net 49 proc. respondentų (3 lentelė), 
o KMI mediana atitiko normalų indeksą – 24,9 (17,6; 49,1) 
kg/m2 (4 lentelė). 

Gaunamos pa-
jamos

KMI me-
diana Min Max

Iki 300 24,5 15,1 39,4
300-499 25,2 15,9 42,8
500-799 26,2 16,8 36,1
Daugiau nei 800 24,9 17,6 49,1

1 pav. KMI priklausomybė nuo amžiaus
Rs=0,36, p<0,001

2 pav. KMI kategorijų pasiskirstymas tarp skirtingų pajamų grupių
p=0,182, χ2= 12,591

Gaunamos 
pajamos

KMI kategorijos
Iš viso

per mažas normalus antsvoris nutuki-
mas

n proc. n proc. n proc. n proc. n proc.

Iki 300 4 8,2 24 49,0 14 28,6 7 14,3 49 100,0

300-499 3 4,3 30 43,5 27 39,1 9 13,0 69 100,0

500-799 5 4,1 42 34,1 53 43,1 23 18,7 123 100,0

Daugiau nei 
800 2 1,4 70 49,6 50 35,5 19 13,5 141 100,0

3 lentelė. KMI kategorijų pasiskirstymas tarp skirtingų pajamų grupių.
p=0,182, χ2= 12,591

4 lentelė. KMI mediana skirtingose pajamų grupėse
p=0,498

Didžiausia per mažą KMI turinčių respon-
dentų dalis yra asmenys, gaunantys minimalias 
pajamas – iki 300 Eur (8,2 proc. jų turi per mažą 
svorį). KMI mediana yra mažiausia iš visų pa-
jamų grupių –  24,5 (15,1; 39,4) kg/m2 ir atitinka 
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normalų indeksą. Tarp jų beveik pusė (49 proc.) respon-
dentų turi normalų KMI, antsvorį – 28,6 proc., o nutukę 
14,3 procento. 

Mažas pajamas (300-499 Eur) gaunančių asmenų KMI 
mediana – 25,2 (15,9, 42,8) kg/m2. Normalų kūno svorį turi 
43,5 proc. žmonių, antsvorį – 39,1 proc., nutukę – 13,0 pro-
centų.

Didžiausia KMI mediana nustatyta vidutines pajamas 
(500-799 Eur) gaunančių asmenų grupėje - 26,2 (16,8; 36,1) 
kg/m2. Čia normalų KMI turi vos 34,1 proc. žmonių. Net 
61,8 proc. (43,1 + 18,7 proc.) šios grupės asmenų turi per 
didelį kūno svorį.

Rezultatų aptarimas
Šio tyrimo metu buvo iškeltas tikslas ištirti, kokią įtaką 

kūno masės indeksui turi amžius ir gaunamos pajamos. Buvo 
iškelta hipotezė, jog tikėtina, kad KMI su amžiumi didėja, 
o didžioji dalis žmonių, turinčių normalų KMI, yra dideles 
pajamas gaunantys žmonės.

2016 m. PSO duomenimis, visų pasaulio gyventojų vi-
dutinis KMI yra 24,5 kg/m2, moterų – 24,6 kg/m2, o vyrų 
– 24,3 kg/m2. Tuo tarpu Europos gyventojų vidutinės KMI 
vertės yra šiek tiek didesnės, t. y. bendras siekia 26,4 kg/m2, 
moterų – 26,1 kg/m2, o vyrų – 26,7 kg/m2 [4]. Čia jau galima 
įžvelgti ir skirtumą tarp lyčių, kadangi Europos vyrų KMI 
yra didesnis nei Europos moterų, o tarp pasaulio gyventojų 
stebima atvirkštinė tendencija – moterų KMI yra didesnis 
nei vyrų. 

Lyginant šiuos duomenis su atliktu tyrimu tarp Panevėžio 
miesto gyventojų, galime pastebėti tą pačią tendenciją tarp 
lyčių kaip ir su Europos gyventojais – čia taip pat vyrų KMI 
yra didesnis nei moterų (moterų KMI mediana 24,5 kg/m2, 
vyrų – 26,0 kg/m2). 

Tyrimo metu nustatyta, kad tarp 382 tiriamųjų 3,7 proc. 
jų turi per mažą kūno svorį, 43,4 proc. – normalų (kartu tai 
sudaro 47 proc.), o net 52,9 proc. turi per didelį KMI, t. y. 
37,7 proc. turi antsvorio, o 15,2 proc. yra nutukusių. Lyginant 
šiuo rezultatus su 2018 m. atliktu tyrimu Portugalijoje tarp 
suaugusiųjų, KMI kategorijų procentinės dalys buvo beveik 
identiškos –  nepakankamo ir normalaus svorio tiriamieji 
sudarė 46,4 proc., turintieji antsvorio – 37,6 proc., o nutu-
kusieji – 16,0 procentų. [5].

Iš trijų amžiaus grupių, dviejose vyresnio amžiaus gru-
pėse daugiausia tiriamųjų turėjo antsvorio: 35-49 m. amžiaus 
grupėje 46,5 proc., o 50-64 m. – 38,4 proc.; nutukę sudarė 
net 26,9 procentus. Jauniausioje, 20-34 m. amžiaus grupėje, 
daugiausiai atsakiusiųjų turėjo normalų KMI, o vidutinė KMI 
vertė šioje amžiaus grupėje taip pat atitiko normalų KMI – 
23,3 kg/m2. Kitose amžiaus grupėse KMI mediana viršijo 25 
kg/m2: 35-49 m. – 25,8 kg/m2, o 50-64 m. – net 27,4 kg/m2. 

Labai panašią tendenciją galima įžvelgti ir 2013 m.  
Saskatoon (Kanada) namų ūkio skerspjūvio tyrime [6]. Čia 
amžius metais irgi buvo perkoduotas į beveik identiškas ka-
tegorijas (19–34 m., 35–49 m., 50–64 m.). Rezultatai parodė, 
kad vidutinis KMI buvo didesnis vyresnio amžiaus žmonių 
ir vyrų, analogiškai kaip ir tarp Panevėžio miesto gyventojų.

Vertinant koreliacinį ryšį tarp amžiaus ir KMI, nustaty-
tas statistiškai reikšmingas teigiamas vidutinio stiprumo ry-
šys, t. y. su amžiumi KMI didėja, koreliacijos koeficientas 
0,36 (p<0,001). 

Moksliniai tyrimai įrodė, kad KMI turi įtakos ir gauna-
mos pajamos. D. Lakdawalla ir T. Philipson atliktas tyrimas 
parodė, jog didėjant pajamoms, didės ir KMI, iš pradžių 
didesniu tempu, po to mažėjančiu, kol stabilizuosis. Vyrų,  
labiau nei moterų, didesnę KMI vertę paveikė pajamos [7]. 
Atliktas tyrimas parodė, kad KMI didžiausias pajamas gau-
nančių žmonių grupėje buvo žymiai mažesnis už tų, kurie 
gauna mažas ar vidutines pajamas. Gauti rezultatai patvirtina 
prieš tai minėtų tyrėjų teiginį, kad didėjant pajamoms, di-
dėja ir KMI, tačiau vėliau šie rodmenys stabilizuojasi. Šiuo 
atveju, KMI vertės sumažėja – mažiausioje pajamų grupėje 
KMI mediana 24,5 kg/m2, toliau – 25,2 kg/m2, vidutinių 
pajamų – 26,2 kg/m2, o didžiausioje pajamų grupėje – 24,9 
kg/m2. 

2013 m. Saskatoon (Kanada) namų ūkio skerspjūvio ty-
rimo metu namų ūkio pajamos buvo perkoduotos taip pat 
į keturias kategorijas, siekiant pabrėžti finansinių išteklių 
skirtumus (iki 25 000 JAV dolerių, 25 000–49 999 JAV do-
lerių, 50 000–74 9 999 JAV dolerių ir daugiau nei 75 000 
JAV dolerių). Skirstymas į kategorijas buvo apskaičiuotas 
pagal vidutinius pajamų mokesčius Kanadoje. Šio tyrimo 
metu buvo nustatyta, kad didžiausias pajamas gaunančių 
asmenų KMI buvo žymiai mažesnis, nei žemiausių pajamų 
kategorijoje [6]. Tarp Panevėžio miesto gyventojų tokios 
tendencijos neįžvelgėme, kadangi čia didžiausias pajamas 
gaunančių respondentų KMI yra beveik toks pat, kaip ir 
gaunančių minimalias pajamas (24,9 kg/m2 ir 24,5 kg/m2). 

Išvados
1. 3,7 proc. visų tiriamųjų per mažas kūno svoris, 43,4 

proc. – normalus, o net 52,9 proc. per didelis KMI (37,7 proc. 
turi antsvorio, o 15,2 proc. yra nutukusių). 35-49 m. ir 50-64 
m. amžiaus grupių respondentai daugiausia turi antsvorio, 
o 20-34 m. amžiaus grupėje KMI normalus. Nustatytas sta-
tistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo ryšys tarp KMI ir 
amžiaus, koreliacijos koeficientas 0,36 (p<0,001). 

2. Ryšys tarp KMI ir gaunamų pajamų buvo statistiškai 
nereikšmingas. Gauti rezultatai parodė, jog didėjant paja-
moms, didėja ir KMI, vėliau KMI vertės stabilizuojasi, at-
likto tyrimo atveju, KMI vertės šiek tiek sumažėja.
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3. KMI turi įtakos ir kiti rodikliai. Statistiškai reikšmin-
gai didesnį KMI turėjo vyrai, fiziškai neaktyvūs, nesilaikan-
tys sveikos mitybos principų, turintys sveikatos sutrikimų ir 
nesilankantys kavinėse (restoranuose). 
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Summary

Relevance of the topic: Optimal weight is quite rare these days. 
Many people of working age face with weight problems, including 
underweight and overweight. Improper body weight has a signifi-
cant impact on morbidity and mortality.

The aim of research work: to investigate the impact of age and 
income on (BMI.

Tasks of work: 1) Evaluate BMI relations with age, 2) Eva-
luate BMI relations with income.

Materials and methods: the study included 382 people aged 
from 20 to 64 from Panevėžys city municipality. Respondents 
were asked to indicate their height (cm) and weight (kg) in the qu-
estionnaire. BMI was calculated according to the formula: weight 
(kg) / height (m)2. The software package MS Excel 2013 and R 
Commander (version 3.6.3) was used for statistical data analysis.

Results: it was found that 3,7 percent of respondents are un-
derweight, 43,4 percent have normal BMI, 37,7 percent are over-
weight and 15,2 percent are obese. A statistically significant po-
sitive moderate relationship was found between age and BMI, a 
correlation coefficient is 0,36 (p <0,001). The BMI in the group 
of people with the highest income was significantly lower than in 
the group of low- and middle-income earners, so it can be said that 
with increasing income, BMI also increases, but later, decreases - 
in the lowest income group the median BMI is 24.5 kg / m2, furt-
her - 25.2 kg / m2, in the middle income group - 26.2 kg / m2 and 
in the largest income group - 24.9 kg / m2. 

Conclusions: 3,7 percent of people are underweight, 43,4 per-
cent have normal BMI, and even 52,9 percent have too high BMI. 
35-49 years old and 50-64 years old respondents are mostly over-
weight, meanwhile, 20-34 years old people has a normal BMI. 
There was found a statistically significant moderate relationship 
between BMI and age (p <0.001). The relationship between BMI 
and income was found to be statistically insignificant. As income 
increases, BMI also increases, then BMI values   stabilize, in the 
case of the study, BMI values   decrease.
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